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الصالحي يوسف بن مإحمد للمإام العباد خير سيرة في والرشاد الهدى سبل
الموجود عبد احمد عادل الشيخ وتعليق تحقيق   ه942 سنة المتوفي الشامإي

 مإعوض مإحمد علي الشيخ
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الولى       -    الطبعة لبنان بيروت العلمية الكتب لدار مإحفوظة الحقوق جميع
: 1993ه   - 1414  . ب      -   ص لبنان بيروت العلمية الكتب دار  -11 / 9424م

: Le Nasher 41245تلكس: -  815573 - 868051 - 602133 - 366135هاتف 
 00 / 9611 / 602133 - 00 / 1212 / 4781373فاكس: 

________________________________________
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في            وسلم عليه الله صلى سيرته أبواب جماع الرحيم الرحمن الله بسم
عليه          -    الله صلى اغتسل أو توضأ التي البئر في الول الباب للطلة الطهارة

)   :  : تطهرة -    في الول أنواع وفيه مإنها مإن) -     - 1وسلم وسلم عليه الله صلى
بضاعة  ( مإنيع،).         2بئر وابن أحمد، وصححه والثلثة، أحمد و الشافعي، وروى

الله            رضي الخدري، سعيد أبي عن السنة، شرح في والبغوى حزم، وابن
أصبغ     ( بن وقاسم عنه، القطان،)      3تعالى وابن هو وصححه مإصنفه، في

الخيضري         ( القطب سهل عن وصوبه أخر، مإواضع في جزء)  4وصححه في
 : قيل        -    -  قال عنهما الله رضي سعد بن سهل عن بضاعة بئر في جمعه

بضاعة،  -     -       بئر مإن لك يستسقى إنه وسلم عليه الله صلى الله لرسول
الله           - رسول فقال النساء، وعذر الحائض، وخرق الكلب، لحوم فيه ويلقى

) ( شئ    - (      ينجسه ل طهور الماء إن وسلم عليه الله ). 5صلى
________________________________________

)1        :( ) : رفع)  الفقهاء اصطلح وفي النظافة، اللغة، في هي الطهارة قوله
والغسال           الوضوء، تجديد وهو مإعناهما، في مإا أو نجس، وإزالة حدث

وغير         والتيمم، والنجاسة، الوضوء، في والثالثة الثانية والغسلة المسنونة،
) . مإعناهما          في ولكنه نجسا، ول حدثا يرفع ل مإما البلدان)    2ذلك مإعجم 1انظر

 /24) .3 : مإحدث)          القرطبي البياني يوسف بن مإحمد بن أصبغ بن قاسم
 .     : وكان.       بها ومإات قرطبة سكن قرطبة أعمال مإن بيانه، مإن أصله الندلس

 ( )  (  )  (  )  . على     الصحيح و الوالدين بر و مإالك مإسند له أمإية بني مإوالي مإن جده
 (  )  (  )  ( و    ( والمنسوخ الناسخ و القرآن أحكام و النساب و مإسلم، صحيح هيئة

)        ( )  ( فضائل(  و الجارود، لبن المنتقى كتاب نحو على المجتبى و الحسن بديع



توفي)   العلم    340قريش انظر الله)      4. (173 / 5ه  عبد بن مإحمد بن مإحمد
: الشافعي           الدمإشقي الزبيدي الخيضري ابن الخير أبو الدين قطب خيضر، بن

 .     . ولد      البقاء عرب مإن أصله والحديث والنساب بالتراجم العلماء مإن قاض،
.       ( ومإكة   (   ومإصر والقدس وبعلبك بدمإشق وقرأ دمإشق قرى مإن لهيا بيت في

   . مإنها        كتب، له بالقاهرة وتوفي بدمإشق، السر وكتابة الشافعية قضاء وولي
النبي(     -  (    بخصائص المكرم اللفظ و النساب كتب تلخيص في الكتساب

 (  )  (  )  ( في  (   اللموع البرق و الشافعية طبقات و العراقي ألفية شرح و العظم
العلم    الموضوعة، ترتيب)    5. (52، 51 / 7الحاديث عن الشافعي أخرجه

المياه،      (21 / 1المسند  في باب الطهارة كتاب المسند).    35، في  /3وأحمد
السنن             86، 31 في داود وأبو عنه الله رضي الخدري سعيد أبي مإسند  /1في
الطهارة   (54، 53 كتاب بضاعة)       (1، بئر في جاء مإا باب والترمإذي). 66،) (34،

السنن   الطهارة   (96. 95 / 1في كتاب شئ)       (1، ينجسه ل الماء أن باب ،49) (،
66      (  ) : السنن)  مإن المجتبى في والنسائي حسن حديث كتاب 174 / 1وقال

بضاعة)     (2المياه ( بئر ذكر باب السنن).     1، في مإاجه كتاب 173 / 1وابن ،
الحياض)   (1الطهارة ( باب السنن)    519) (76، في ، = (*) 31 / 1والدارقطني
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 : قال       -     -  قال عنه تعالى الله رضي الباهلي أمإامإة أبى عن مإاجه، ابن وروى
على  -     -: (        غلب مإا إل شئ ينجسه ل الماء وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( ولونه   وريحه ).1طعمه      ) : طعمه).    أو ريحه غير مإا إل بلفظ الدارقطني ورواه
    :        : ل  العامإة قول ولكنه مإثله الحديث أهل يثبت ل الحديث هذا الشافعي قال

      :     . بن   راشد على مإرسل أنه الصحيح الرازي حاتم أبو قال خلفا بينهم أعلم
. 2سعد (   -     -   : روى).  السباع سؤر وسلم عليه الله صلى استعماله في الثاني

الله          -   رضي عمر ابن عن علوان بن مإحمد فيه ضعيف، بسند الدارقطني
  -     -    ) : بعض -  في وسلم عليه الله صلى الله رسول علينا خرج قال عنهما

 ] : يا             عمر له فقال له، مإقراة عند جالس رجل على فمروا ليل فسار أسفاره،
النبي             - له فقال ؟ مإقراتك في الليلة عليك السباع لغت أو المقراة صاحب

مإا    - ]: (         لها مإتكلف، هذا تخبرة ل المقراة صاحب يا وسلم عليه الله صلى
) ( وطهور        شراب بقي مإا ولنا بطونها، في عن).   3حملت الدارقطني وروى

   -    : عليه  -     -  الله صلى الله رسول سئل قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي
  : السباع -          إن له وقيل والمدينة، مإكة بين تكون التى الحياض عن وسلم
        ) : شراب    بقي مإا ولنا بطونها، في أخذت مإا لها فقال عليها، ترد والكلب

عنه).       -     -4وطهور) ( تعالى الله رضي الخدري سعيد أبي عن البيهقي وروى
بين:    -     -      تكون التى الحياض عن وسلم عليه الله صلى الله رسول سئل قال

السباع  [  ] -:    تردها وقالوا والمدينة، مإكة
________________________________________

المتغير،=      ( الماء باب الطهارة، . (15كتاب للترمإذي)   واللفظ ابن)  1، رواه
الحياض      باب الطهارة في 259 / 1والبيهقي  28 / 1والدارقطني  174 / 1مإاجه

التلخيص     في الحافظ في      26 / 1وعزاه الرزاق عبد ورواه الطبراني إلى
الثار       80 / 1المصنف  شرح في الطحاوي وكذلك رشدين  16 / 1مإرسل وفيه

التلخيص           في حجر ابن وقال العلماء عامإة ضعفه سعد وفي  26 / 1بن مإتروك
.   251 / 1التقريب  سنة  مإات العتدال    188ضعيف مإيزان 49 / 2وانظر

: النووي         وقال والطحاوي والدارقطني والشافعي حاتم أبو ضعفه والحديث



    . الحبير    تلخيص انظر تضعيفه على المحدثون ص    26 / 1اتفق المرام 3وبلوغ
الراية   الحمصي،)       2. (94 / 1ونصب الحبرانى ويقال المقرائي سعد بن راشد

وذي             العاص بن وعمرو الدرداء وأبي وقاص أبي بن وسعد ثوبان عن روى
            . مإعين  ابن عن الدارمإي وقال به بأس ل أحمد عن الثرم قال الحبشي مإخبر

ابن            وقال والنسائي شيبة بن ويعقوب والعجلي حاتم أبو قال وكذا ثقة
الغلبي             المفضل وقال مإكحول مإن إلي أحب هو سعيد بن يحيى عن المديني

ستة            مإات ثقة كان سعد ابن وقال الشام أهل أثبت  /3التهذيب.  108مإن
الدارقطني)   3. (226، 225 قال      26 / 1أخرجه علوان بن مإحمد إسناده وفي

)     : العتدال   مإيزان انظر مإتروك السدي الفتح أخرجه) 4) (7960أبو
). (*) 31 / 1الدارقطني  طهور  (         لنا فهو بقي ومإا لها بطونها في مإا بلفظ

________________________________________
 ]5[ 

      ) : مإا  -     ولنا بطونها في حملت مإا لها فقال بها، الطهارة وعن والحمر والكلب
:1غبر) ( قال).   -  -        عنه تعالى الله رضي جابر عن وضعفه الدارقطني وروى

(    .  : السباع          أفضلت ومإا نعم قال ؟ الحمر أفضلت بما أنتوضأ الله رسول يا قيل
)2   .   -     -   : مإاجه).  ابن روى الهرة بسؤر وسلم عليه الله صلى وضوئه في الثالث

-      : الله  -     -  ورسول أنا أتوضأ كنت قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن
) ( ذلك    -          قبل الهرة مإنه أصابت قد واحد، إناء مإن وسلم عليه الله ).3صلى

-   ) : الله       رسول كان قال عنها والدارقطني ثقات، برجال الطبراني وروى
ويتوضأ    -          مإنه فيشرب الناء له فيصغى الهرة به تمر وسلم عليه الله صلى

)     : لها)    فيصغي به تمر بلفظ الدارقطني ورواه وابن).   4بفضله أحمد وروى
السنن           وأصحاب ومإسدد عائشة عن مإاجه وابن داود وأبو والبخاري مإنيع

صلى     -     - (   -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي قتادة أبي عن حبان وابن
) ( الهرة   -       مإنه شربت إناء مإن توضأ وسلم عليه داود)   5الله أبو وروى

       ) : وقد   عليكم الطوافين مإن هي وإنما بنجسة ليست قالت عنها والدارقطني
 .(   : الهرة   -     -   يعني بفضلها يتوضأ وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت

________________________________________
البيهقي)   1( عبد         258 / 1أخرجه عن أويس أبي بن إسماعيل رواه هكذا وقال

أبي              عن عطاء عن أبيه عن الرحمن عبد عن وهب ابن عن وروي الرحمن
آخر              وجه مإن روي وقد بأمإثاله يحتج ل ضعيف زيد بن الرحمن وعبد هريرة

) . بمشهور      وليس مإرفوعا عمر ابن الم)     2عن في الشافعي 6 / 1أخرجه
السنن         في والدارقطني الراكد الماء باب الطهارة كتاب 62 / 1كتاب

السار   ( باب الكبرى)     3و)  (2الطهارة، السنن في ،250 - 249 / 1والبيهقي
) . والخنزير         الكلب سوى الحيوانات سائر سؤر باب الطهارة أخرجه) 3كتاب

مإاجه   الزوائد)     368 (131 / 1ابن في البوصيري إسناد  155 / 1وقال هذا
هذا            مإن والدارقطني داود أبو ورواه الرجال أبي بن حارثة لضعف ضعيف
وقال             الترمإذي رواه قتادة أبي حديث مإن شاهد وله اللفظ هذا بغير الوجه

مإن              العلماء أكثر قول وهو قال الباب هذا في شئ أحسن فهو صحيح حسن
الشافعي  -     -     بعدهم ومإن والتابعين وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب

) . بأسا       الهرة بسؤر يروا لم واسحاق الدارقطني)   4وأحمد 16 / 1أخرجه
المجمع     في الهيثمي وقال      221 / 1وذكره الوثق في والطبراني البزار وعزاه

           . وله  ضعيف وهو علي بن مإندل البزار رجال في بل قلت مإوثقون رجاله
) . مإندل           مإن أضعف وهو الواقدي عمر بن مإحمد فيه آخر أخرجه) 5إسناد



الموطأ    في الطهارة   (23. 22 / 1مإالك للوضوء)    (2كتاب الطهور )3باب
الم)    13الحديث ( في الراكد     7 - 6 / 1والشافعي الماء باب الطهارة كتاب ،

المسند    في في         303 / 5وأحمد والدارمإي عنه الله رضي قتادة أبي مإسند في
داود          188 - 187 / 1السنن  وأبو الناء في ولغت إذا الهرة باب الوضوء كتاب

السنن   الطهارة   (60 / 1في الهرة)    (1كتاب سؤر باب والترمإذي) 75) (38،
السنن   الطهارة   (154. 153 / 1في الهرة)     (1كتاب سؤر في )92) (69باب

السنن      مإن المجتبى في الطهارة   (55 / 1والنسائي الهرة)    (1كتاب سؤر باب
السنن)     54 في مإاجه الهرة       (131 / 1وابن بسؤر الوضوء باب الطهارة كتاب
والنسائي)         367) (32 داود وأبي رواية في أحمد عند والطوافات ولفظ

 (*) . الطوافات     أو الباقين عند واللفظ،
________________________________________
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     : داود:      وأبو أحمد المإام روى المرأة طهور فضل استعماله في الرابع

   : أزواج    -      بعض اغتسل قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن والترمإذي
صلى -     -        -  الله رسول فجاء جفنة، في جنابة مإن وسلم عليه الله صلى النبي

      : الله   -     رسول فقال جنبا، كنت إني فقالت يغتسل، أو ليتوضأ وسلم عليه الله
) ( يجنب-     -: (    ل الماء إن وسلم عليه الله برجال)    1صلى أحمد المإام ورواه ،

 -     -    . أنها     عنها تعالى الله رضي عائشة عن وروي شئ ينجسه ل وعنده ثقات،
فاغتسل       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول جاء ثم قصعة في اغتسلت

    .(    ) : ابن:     عن الشيخان وروى يجنب ل الماء إن فقال جنبا كنت إني فقالت
وسلم -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس

مإيمونة     ( فضل مإن يغتسل مإاجه،).       2كان وابن داود، وأبو أحمد، المإام وروى
الله       -     -   رضي الجهنية قيس بنت خولة صبية أم عن ثقات برجال يعلى وأبو

-     -     ) : وسلم  -  عليه الله صلى الله رسول ويدي يدي اختلفت قالت عنها تعالى
) ( واحد     إناء مإن الوضوء )      3في مإن). ( رجل عن أحمد المإام وروى تنبيه

الرجل: -    -     - (    يغتسل أن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصحابة
-   :  .( وضوئه       في الخامإس الرجل وضوء بفضل والمرأة المرأة، وضوء بفضل

   : عن    -        الترمإذي روى الخبر صح إن تمرات فيه يقع بما وسلم عليه الله صلى
   -    : عليه  -     -  الله صلى الله رسول قال قال عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن

) 4وسلم - (
________________________________________

)1    : المسند)        في أحمد مإيمونة عن عباس ابن رواية مإن في 230 / 6أخرجه
والدارقطني      -     -  وسلم عليه الله صلى النبي زوج الحارث بنت مإيونة مإسند

السنن   المرأة         (52 / 1في وضوء فضل الرجل استعمال باب الطهارة، كتاب ،
السنن)        3 في مإاجه ابن أخرجه مإختصر الطهارة   (132 / 1وبمعناه كتاب ،1(،

المرأة     ( وضوء بفضل الرخصة قال)     372،) (33باب عباس ابن حديث ومإن
(.. جفنة(  -     -      في مإيمونة فاغتسلت ومإيمونة وسلم عليه الله صلى النبي أجنب

المسند     في أحمد الله        337 / 1أخرجه رضي عباس بن الله عبد مإسند في ،
يغتسل.   (   -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن مإختصرا وعنه عنه

     ( الصحيح  في مإسلم أخرجه مإيمونة الحيض   (257 / 1بفضل كتاب باب) 3، ،
)     ... الخر       بفضل أحدهما وغسل الجنابة غسل في الماء مإن المستحب القدر

البخاري)   2). (323 / 48) (10 بالصاع     436 / 1أخرجه الغسل باب الغسل كتاب
في         257 / 1ومإسلم)  253( الماء مإن المستحب القدر باب الحيض كتاب في



الجنابة  ( داود)    3). (323 - 48غسل أبو أخرجه) 4). (78حديث  (20 / 1أخرجه
المسند    في وأبو          450 / 1أحمد عنه الله رضي مإسعود بن الله عبد مإسند في

السنن    في الطهارة   (66 / 1داود بالنبيذ)    (1كتاب الوضوء الحديث)  (42باب
84    ( السنن)   (  في والترمإذي مإنه فتوضأ يذكر الطهارة   (147 / 1ولم )1كتاب

بالنبيذ   ( الوضوء أهل)       88الحديث)  (65باب عند مإجهول رجل زيد وأبو وقال
السنن             في مإاجه وابن الحديث هذا غير رواية له تعرف ل 135 / 1الحديث

الطهارة  ( بالنبيذ)    (1كتاب الوضوء ). (*) 384الحديث)  (37باب
________________________________________
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  ) :   :   (     ) : ومإاء  طيبة تمرة قال نبيذ، قلت ؟، ركوتك أو إداويك في مإا الجن ليلة
 :  .   :      ( في   السادس مإنه فتوضأ يذكر ولم داود أبو ورواه ، مإنه فتوضأ طهور،

          : رواية    في زوائده في أحمد المإام ابن الله عبد روى زمإزم مإاء مإن وضوئه
   -    : عليه   -     الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي علي عن المسند

وتوضأ -            ( مإنه فشرب زمإزم مإاء مإن بسجل الوداع حجة في أتى )1وسلم
   : بسند:   -     -   البزار روى سواكه بفضل سلم عليه الله صلى وضوئه في السابع
عليه   -     -: (   -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أنس عن ضعيف

) ( سواكه -     بفضل يتوضأ كان :2وسلم      : الماء).  مإن الخبث يحمل فيما الثامإن
والنسائي          داود وأبو خزيمه وابن والربعة وأحمد الشافعي، المإام روى

       : والطحاوي  الخطابي، وصححه ومإسلم البخاري شرط على وقال والحاكم
  : رسول          -  سمعت قال عنهما تعالى الله رضي عمر بن الله عبد عن والبيهقي،

        : مإن -     -  الفلة في يكون الماء عن يسأل وهو يقول وسلم عليه الله صلى الله
     ) : يحمل       لم قلتين الماء كان إذا فقال والسباع الدواب مإن ينوبه ومإا الرض

).3الخبث) (  )   .( ينجس).     (   ولم داود ولبي شئ ينجسه لم مإاجه لبن لفظ وفي
بلفظ    ( عدي ابن ))4ورواه شئ): (         ينجسه لم هجر بقلل قلتين الماء بلغ إذا

صقلب       ( بن المغيرة سوى إسناده في . 5وليس وفي)    المهملة الصاد بكسر
        : أو     قربتين تسع فالقلة هجر، قلل رأيت وقد جريج ابن قال الشافعي رواية

 . وشيئا  قربتين
________________________________________

المسند)     1( زوائد في الستار)      2. (76 / 1أخرجه كشف في كما البزار أخرجه
:       274حديث  (144 / 1 عن).   العمش عن الصلت بن سعد رواه البزار قال

الزوائد            وجمع أنس مإن يسمع لم والعمش البزار رواه الهيثمي قال مإسلم
الم)     3. (1ج  216ص  في الشافعي الماء    4 / 1أخرجه باب الطهارة كتاب

المسند      في أحمد وأخرجه بن       27 / 2الراكد عمر بن الله عبد مإسند في
    ( السنن     (   في والدارمإي شئ ينجسه لم بلفظ عنهما الله رضي  /1الخطاب

السنن             187 في داود وأبو ينجس ل الذي الماء قدر باب الوضوء 51 / 1كتاب
الطهارة  ( الماء)     (1كتاب ينجس مإا في)  63الحديث)  (33باب والترمإذي

الطهارة   (97 / 1السنن  شئ)      (1كتاب ينجسه ل الماء )67الحديث)  (50باب
السنن      مإن المجتبى في الطهارة   (46 / 1والنسائي في)   1كتاب التوقيت باب

)     44الماء ( السنن)   (   في مإاجه وابن الخبث يحمل لم بلفظ كتاب 172 / 1كلهم
ينجس)       (1الطهارة ( ل الذي الماء مإقدار )4). (518و)  (517الحديث)  (75باب

الكامإل      في عدي ابن .5). (1841 / 220 (359 / 6أخرجه سقلب)    بن مإغيرة
:    .    :     . عدي   ابن وقال مإؤتمنا يكن لم النفيلي جعفر أبو قال إسحاق ابن عن

الحديث   (*)  مإنكر حراني
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      . بن:     خالد طريق مإن الدارقطني روى والمسخن المشمس الماء في التاسع
عنها  -   -   -     - تعالى الله رضي عائشة عن مإتروك وهو المخرومإي إسماعيل
في:     -     -     مإاء سخنت وقد وسلم عليه الله صلى الله رسول على دخلت قالت

) (       ) : البرص  يورث فإنه حميراء يا تفعلي ل فقال مإن).   1الشمس أيضا وروى
مإحمد    ( بن عمرو : ( 2طريق   -   - : رسول)  نهى قالت عنها الحديث مإنكر وقال

) : إنه -     -        وقال به، يغتسل أو بالمشمس يتوضأ أن وسلم عليه الله صلى الله
) ( البرص  الله).        -  3يورث رضي عمر عن الطبري المحب وصححه أيضا وروى

) ((       ) : البرص  -  يورث فإنه المشمس بالماء تغتسلوا ل قال عنه قال) 4تعالى ،
           : بن  حسان فإن عمر، إلى باتصاله الجهل مإع بالصحة له وأنى الغرام صاحب

الحجاج              أبو الحافظ قال فقد الثقات في حبان ابن ذكره وإنه عنه، روايه أزهر
  .       : أيضا     وروى عمر يدرك لم وإنه يجهل، إنه الزركشي عند نقله كما المزي،

كان             عمر أن الخطاب، بن عمر مإولى تعالى، الله رحمه أسلم عن وصححه
به       ( ويغتسل قمقم في الماء له ). 5يسخن

________________________________________
بن=             مإحمد عن سقلب، بن المغيرة حدثنا الحراني، الملك عبد بن الوليد

      : ينجسه       لم قلتين الماء كان إذا مإرفوعا عمر، ابن عن نافع، عن إسحاق،
        . عن    سقلب، بن مإغيرة حدثنا السكوني، همام أبو آصع أربعة والقلة شئ،

   : صدقة           مإن مإا مإرفوعا جابر، عن دينار، بن عمرو عن الله، عبيد بن مإعقل
        :   . بن   المغيرة عن الرقي مإيمون بن علي سألت البار قال قول مإن أفضل

   .     : العتدال  مإيزان بعرة يسوي ل كان فقال رواه) 1. (163 / 4سقلب،
البيهقي         38 / 1الدارقطني  ورواه مإتروك اسماعيل بن خالد جدا غريب وقال

المصنوعة          6 / 1 الللى في السيوطي وأورده يصح ل هذا وأودعه 5 / 2وقال
ص     المجموعة فوائده أو        8الشوكاني كذاب مإن تخلو ل طرق له وقال

:2مإجهول. (   .     . الدارقطني)     قال أرقم بن سليمان عن العسم مإحمد بن عمرو
  .     : أسامإي     ويضع المناكير الثقات عن يروي حيان ابن وقال الحديث، مإنكر

عن.            المسبب، ابن عن الزهري، عن أرقم بن سليمان عن روي المحدثين
          : يلومإن  -  فل أجذم ولده فجاء حائض وهي أمإرأته أتى مإن مإرفوعا هريرة أبي

          . كلها  أحاديث البغدادي عباد بن الحسين بن أحمد عنه روى نفسه إل
 :      .   : حدثنا.   الزرق حسان بن مإحمد وقال ضعيفا كان الخطيب قال مإوضوعة

أبي            عن طريف، بن مإطرف عن البصري، الحسن بن مإحمد بن عمرو
        : يبيعه      أن له فليس مإسجدا لله بنى مإن قال علي، عن الحارث، عن إسحاق،

   . العتدال            مإيزان بدعة أو هوى صاحب إل فيه يصلي أحدا يمنع ول يبدله، 3ول
البيهقي)   3. (286/  الحديث       7 / 1أخرجه مإنكر العسم مإحمد بن عمرو وقال

المهذب             في الذهبي وقال الزهري عن يصح ول غيره فليح عن يروه ولم
) . مإنهم   العسم الضعفاء)     4قلت في العقيلى في   176 / 2أخرجه وليس وقال

الله             رضي عمر عن شئ فيه يروى إنما مإسند يصح شئ المشمس الماء
الراية.     نصب وانظر الحبير   102 / 1عنه لبن  21 / 1وتلخيص والموضوعات

للشوكاني    (79 / 2الجوزي  المجموعة البيهقي)   5). (8والفوائد 6 / 1أخرجه
 (*) . صحيح      إسناد هذا الحسن أبو قال

________________________________________
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-      : هريرة:      أبي عن الشيخان روى الغتراف ونية المستعمل الماء في العاشر
) : ل    - (   -     -  قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

      :  ( ؟       هريرة أبا يا يفعل كيف فقيل ، جنب وهو الدائم الماء في أحدكم يغتسل
تناول:   ( يتناوله :1قال قال).     -     -  عنه تعالى الله رضي جابر عن الشيخان وروى

أعقل،   -     -      ل مإريض، وأنا يعودني وسلم عليه الله صلى الله رسول جاء
علي    ( وضوءه وصب :2فتوضأ،   : بضاعة).       بئر سبق مإا غريب بيان في تنبيه

:   . النساء        عذر واقتصر وضمها الموحدة كسر فارس وابن الجوهري حكى
وفتح           العين بكسر أيضا وروي المعجمة، الذال وكسر مإفتوحة، مإهملة بعين

   :  . فيه       يجتمع الحوض مإقراة الغائط بذلك والمراد تصحيف العين وضم الذال،
 -  .         : بفتح.  السجل جلد مإن صغير إناء مإهملة ودال الهمزة بكسر الداوة الماء

 :   .     . بقاف    هجر قلل مإاء الممتلئ الدلو هو الجيم وسكون المهملة، السين
.  -   -     : العظيم    المهملة بالحاء الحب وهي قلة جمع فلم فألف فلم، مإكسورة،

      . هجر     وليست المدينة مإن قرية وهجر وتحمل تقل لنها القلة وسميت
البحرين. 

________________________________________
الصحيح)       1( في البخاري أخرجه عليه الوضوء   (346 / 1مإتفق باب) 4كتاب

الدائم    ( الماء في الصحيح)    239الحديث)  (68البول في ،235 / 1ومإسلم
الطهارة  ( الراكد)        (2كتاب الماء في البول عن النهي  /96الحديث)  (28باب

البخاري)   2). (282 : 194حديث  (360 / 1أخرجه في)   ،5651، 4577أطرافه
مإسلم   73، 9، 6743، 6723، 5676، 5664 ). (*) 1616ه ( - 1234 / 3وأخرجه

________________________________________
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: أنواع    -     -      وفيه الحاجة قضاء عند وسلم عليه الله صلى آدابه في الثاني الباب
     : والحاكم:       والنسائي، داود، أبو روى الصحراء في الناس، عن بعده في الول

شعبة     -   -     - بن المغيرة عن الذهبي وأقره مإسلم شرط على صحيح بسند
 -     -   ) : إذا    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي

) ( أبعد   المذهب عن).      [     1ذهب مإاجه وابن جابر عن مإاجه وابن داود أبو وروى
الحارث         ]     بن بلل عن مإاجه وابن أنس عن يعلى وأبو مإرة، بن يعلى

داود    -     -     وأبو أحمد والمإام عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن والطبراني
       -   : والنسائي -  داود وأبو شعبة بن المغيرة عن صحيح حسن وقال والترمإذي

  ) : الله           رسول كان قالوا عنهم، تعالى الله رضي قراد أبي بن الرحمن عبد عن
) ( أحد-     -         يراه ل حتى تباعد لحاجته انطلق إذا وسلم عليه الله وروى). 2صلى

عنهما        -     - تعالى الله رضي عمر ابن عن ثقات برجال والطبراني يعلى أبو
( المغمس: (   -     -     إلى لحاجته يذهب وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال

)3 -      .(     ) : رضي).   جابر عن مإاجه ابن وروى مإكة عند مإبلين نحو وهو نافع قال
 -     -     : في   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع خرجنا قال عنه تعالى الله

فل    -     -       يتغيب حتى البراز يأتي ل وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان سفر
:       4يرى (    : أسامإة).  أبي بن والحارث سعد ابن روى لبوله تبوئه في الثاني

بن             يحيى عن حالهما فيحرر وأبيه عبيد بن يحيى غير ثقات برجال والطبراني
 -     -   ) : يتبؤأ     وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال أبيه عن الجهضمي عبيد

) ( لمنزله    يتؤأ كما ). 5ليؤله
________________________________________



داود)    1( أبو الطهارة)    1حديث  (1 / 1أخرجه في خزيمة  21 / 1والنسائي وابن
مإاجه)   (50حديث ( المسند)    (333 - 331وابن في  /1والبيهقي)  284 / 4وأحمد

السنن)      2. (93 في داود أبو الطهارة   (14 / 1أخرجه عند)   1كتاب التخلي باب
الحاجة  ( السنن)     2الحديث)  (1قضاء في مإاجه الطهارة   (121 / 1وابن كتاب

الفضاء)      (1 في للبراز التباعد الطبراني)  3). (335الحديث)  (22باب أخرجه
الكبير   الكبير         451 / 1في في له عزوه بعد المجمع في الهيثمي وقال ،

الزوائد          مإجمع انظر الصحيح أهل مإن ثقات رجاله أول 208 / 1والوسط
) . الطهارة  مإاجه)    4كتاب ابن سعد)   335حديث  (131 / 1أخرجه ابن أخرجه
) . الطبقات  العالية)       5في المطالب في حجر ابن وهو 36حديث  15 / 1أخرجه

هريرة              أبي عن أبيه عن عبيد بن يحيى رواية مإن الوسط في الطبراني عند
الزوائد     ( مإجمع مإن يظهر يعني)       204 / 1كما ذكرهما مإن أر لم الهيثمي قال

         ( اسمه     ( مإمن عدة حاتم أبي ابن ذكر قلت وأباه كذا دجى بن عبيد بن يحيى
 (*) . أبيه         عن روى مإنهم واحد وكل عبيد بن يحيى

________________________________________
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أبي             بن طلحة عن المراسيل في داود وأبو أسامإة أبي بن الحارث وروى
: (   -   1قنان ( عليه)      الله صلى الله رسول أن ألف بينهما فنونين مإفتوحة بقاف

به -      [   ]       فنكت عودا أخذ الرض مإن عزارا قرارا يتبوأ أن أراد إذا كان وسلم
) ( فيه       يبول ثم التراب يثير حتى عن).      2الرض داود وأبو أحمد المإام وروى

  -    ) : الله  -     -  صلى الله رسول مإع كنت قال عنه تعالى الله رضي مإوسى أبي
ثم  -             فبال، جدار أصل في دمإثا فأتى يبول، أن فأراد يوم ذات وسلم عليه

) ( لبوله: (       فليرتد يبول، أن أحدكم أراد إذا :   3قال نعله).  لبسه في الثالث
  : ابن          روى يذكر مإما ذلك وغير الدخول قبل خاتمه ووضعه رأسه، وتغطية

صالح     ( بن حبيب عن : (   -4سعد الله) -    -  رسول كان قال تعالى الله رحمه
) ( رأسه    -         وغطى حذاءه لبس المرفق دخول أراد إذا وسلم عليه الله صلى

تعالى).         -   5 الله رضي أنس عن وصححه والحاكم حبان وابن الربعة وروى
   ) -     -    : وضع -  الخلء دخل إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه

:  6خاتمه) ( صحيح).      -  حسن وقال والترمإذي ضعيف، بسند البيهقي وروى
 -   ) : صلى -   -     -  الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن غريب

) ( رأسه   -           غطى أهله أتى وإذا رأسه، غطى الخلء دخل إذا وسلم عليه الله
7 .(

________________________________________
)1   -     -    . إذا)     كان أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن أرسل قنان أبي بن طلحة

يبول               ثم يثرى حتى به فنكت عودا أخذ الرض مإن عزازا فأتى يبول أن أراد
   . العتدال    مإيزان طلحة مإن يدري في)    2. (342 / 2ول داود أبو أخرجه

ص   العالية)       1حديث  (71المراسيل المطالب في حجر ابن 15 / 1وذكره
قنان             أبي بن طلحة غير ثقات رجاله والحديث أسامإة أبي بن للحارث ونسبه

توثيق            في عادته على حبان ابن غير يوثقه فلم الدمإشقي العبدري وهو
) . يعرف       ل القطان الحسن أبو وقال المسند)    3المجاهيل في أحمد أخرجه

السنن            396 / 4 في داود وأبو عنه الله رضي الشعري مإوسى أبي مإسند في
الطهارة   (15 / 1 لبوله)     (1كتاب يتبوأ الرجل المنذري)  3الحديث)  (2باب قال

داود      أبي سنن مإختصر . (15 / 1في مإجهول   )   4فيه صالح) (   بن حبيب ق ت د
.         . جابر    بن ويحيى سابط، بن الرحمن عبد عن الحمصي مإوسى أبو الطائي



.      :    . والفضل     بالعلم بلده في مإشهور زرعة أبو قال وبقية عثمان بن حريز وعنه
.      :  .     : ومإائة   وأربعين سبع سنة توفي قيل ثقات كلهم حريز شيوخ داود أبو قال

الطبقات)      5. (193 / 1الخلصة  في سعد ابن ابن)  5. (103 / 1أخرجه أخرجه
الطبقات    في السنن)      6. (103 / 1سعد في داود أبو كتاب 25 / 1أخرجه

الخلء)          (1الطهارة ( يدخل تعالى الله ذكر فيه يكون الخاتم الحديث)  (10باب
السنن)        19 في والترمإذي مإنكر حديث هذا اللياس   (229 / 4وقال )25كتاب

الحديث         ( اليمين في الخاتم لبس في جاء مإا حديث)   1746باب هذا وقال
السنن        مإن المجتبى في والنسائي غريب الزينة   (187 / 8حسن )48كتاب

الخلء      ( دخول عند الخاتم نزع السنن)     53باب في مإاجه كتاب 110 / 1وابن
الخلء)           (1الطهارة ( في والخاتم الخلء على وجل عز الله ذكر )11باب
الكبرى)      7). (303الحديث ( السنن في البيهقي وهذا  96 / 1أخرجه وقال ،

 (*) . الكديمي         يونس بن مإحمد على أنكر مإا أحد الحديث
________________________________________
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         : الله:     عبد عن داود وأبو ومإسلم أحمد المإام روى به يستتر كان فيما الرابع

      ) : الله  -     -  رسول به استتر مإا أحب كان قال عنهما تعالى الله رضي جعفر بن
) (    . نخل-     -      حائط يعني نخل حائش أو هدف لحاجته وسلم عليه الله ).1صلى

حسنة           ( بن الرحمن عبد عن حبان وابن والنسائي داود أبو رضي) - 2وروى
:  ( قال   - (         مإوسى أبي عن الرحمن عبد عن الولين رواية وفي عنه تعالى الله

وسلم(        -     - عليه الله صلى الله رسول إلى العاص بن وعمرو أنا انطلقنا
) ( بال        ثم بها استر ثم درقة، ومإعه جيد).     3فخرج وسنده أحمد المإام وروى

أمإه    -        وهي التحتية وتخفيف مإكسورة مإهملة بسين سيابة ابن يعلى عن
  ) : رسول     -     -  مإع كنت قال عنهما تعالى الله رضي وهب بن مإرة أبيه واسم

فأمإر -     -         حاجته يقضي أن فأراد له، مإسيرة في وسلم عليه الله صلى الله
) (      -   ( مإنابتهما  ( إلى فرجعتا أمإرهما ثم الخرى إلى إحداهما فانضمت ودبتين

4  -     :    : الله).      صلى الله رسول مإع كنت قال أبيه عن أيضا عنه مإاجه ابن وروى
  ) : الشاءتين،  -        تلك آئت فقال حاجته يقضي أن فأراد سفر في وسلم عليه

(    -     -    :  ، تجتمعا أن يأمإركما وسلم عليه الله صلى الله رسول إن لهما فقل
  :   ) : كل       لترجع لهما فقل ائتهما قال ثم حاجته فقضى بهما فاستتر فاجتمعتا،

)    ( فرجعتا    لهما فقلت ، مإكانها إلى مإنكما :   5واحدة يقوله).  كان فيما الخامإس
 -     : رضي        أنس عن الجماعة روى الجلوس عند به وأراد الحاجة قضاء أراد إذا

  -     -    : دخل   -  إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله
) (       ) : والخبائث  الخبث مإن بك أعوذ إني اللهم قال الطبراني).  6الخلء وروى

الله           -    رضي عمر وابن أنس عن داود وأبو والترمإذي جابر عن الوسط في
________________________________________

مإسلم)   1( حديث  68 / 1أخرجه المسند    342 / 79، في عبد) 2. (204 / 1وأحمد
.     . وهب        بن زيد وعنه حديث له صحابي شرحبيل أخو حسنة بن الرحمن

داود)    3. (130 / 2الخلصة  أبو ص   6 / 1أخرجه 28 / 1والنسائي  22حديث
مإاجه   المسند)     4. (346 - 124 / 1وابن في أحمد أخرجه) 5. (172 / 4أخرجه
مإاجه   الزوائد     339حديث  122 / 1ابن في البوصيري إسناد  144 / 1وقال هذا

في              المزي قال مإرة بن يعلى مإن يسمع لم عمرو بن المنهال لن ضعيف
الصواب               وهو أبيه عن يقل فلم وكيع عن شيبة أبي بن بكر أبو رواه الطراف
            : أخرى  طرق وله انتهى وهم وهو أبيه عن يعلى عن وكيع قال البخاري قال



سيابة               ابن ويعلى به بأس ل باسناد نحوه سيابة ابن يعلى رواية مإن أحمد عن
عمر               ابن حديث ومإن أنس حديث مإن شاهد وله أمإه سيابة مإرة بن يعلى هو

) . الجامإع    في الترمإذي الصحيح)    6رواهما في الوضوء   (242 / 1البخاري كتاب
الخلء)      (4 عند يقول مإا الصحيح)    142الحديث)  (9باب في 283 / 1ومإسلم

الحيض  ( الخلء)        (3كتاب دخول أراد إذا يقول مإا ).375. 122الحديث)  (32باب
 (*)

________________________________________
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   -     -   ) : قضاء  -  أراد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالوا عنهم تعالى
) ( الرض        مإن يدنو حتى ثوبه يرفع لم :  1الحاجة، استقبال).  في السادس

 -       : وحسنه    والترمإذي داود وأبو أحمد المإام روى البنيان في واستدبارها القبلة
 -    : صلى-     -     -  الله رسول نهى قال عنه تعالى الله رضي جابر عن مإاجه وابن

بعام   -          يقبض أن قبل فرأيته ببول القبلة نستقبل أن وسلم عليه الله
قتادة).     -  -    -2يستقبلها) ( أبي عن وضعفه والترمإذي أحمد، المإام وروى

يبول    - (         وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى أنه عنه تعالى الله رضي
) ( القبلة  عنهما).      -     -3مإستقبل تعالى الله رضي عمر ابن عن الشيخان وروى

الله:          -   صلى الله رسول فرأيت حاجتي، لبعض حفصة بيت فوق ارتقيت قال
القبلة  -       ( مإستدبر الشام، مإستقبل حاجته يقضي وسلم رواية).  4عليه وفي

    .( عن(       أحمد المإام وروى لحاجته المقدس بيت مإستقبل لبنتين على رأيته
    -   ) : وسلم      عليه الله صلى الله رسول رأيت قال الزبيدى الحارث بن الله عبد

) ( بذلك-         الناس حدث مإن أول وأنا القبلة، أحمد).   5مإستقبل المإام وروى
عنها        -     - تعالى الله رضي عائشة عن طرق عدة مإن والدارقطني، مإاجه وابن

أن: (    -     -    يكرهون قوم وسلم عليه الله صلى الله رسول عند ذكر قالت
) (      ) : القبلة    بمقعدتي حولوا فعلوها، قد أراهم فقال القبلة، بفروجهم يستقبلوا

6 .(
________________________________________

السنن)      1( في داود أبو الطهارة   (25 / 1أخرجه فيه)    1كتاب يكون الخاتم باب
الخلء     ( يدخل تعالى الله مإنكر)    19الحديث)  (10ذكر حديث هذا وقال

السنن    في اللباس   (229 / 4والترمإذي الخاتم)      25كتاب ليس في جاء مإا باب
اليمين  ( في)       1746الحديث)  (16في والنسائي غريب حسن حديث هذا وقال

السنن    مإن الزينة   (178 / 8المجتبى دخول)     48كتاب عند الخاتم نزع باب
السنن)     53الخلء ( في مإاجه الطهارة   (110 / 1وابن عز)    1كتاب الله ذكر باب

الخلء      ( في والخاتم الخلء على داود)   2). (303الحديث)  (11وجل أبو أخرجه
الترمإذي)   13حديث  (4 / 1 مإاجه)   9حديث  (15 / 1وأخرجه 117 / 1وابن

بن          335حديث  وعمار وعائشة قتادة أبي عن الباب وفي الترمإذي وقال
المسند)     3ياسر. ( في أحمد )10حديث  (15 / 1والترمإذي  300 / 5أخرجه

مإن      -     -   أصح وسلم عليه الله صلى النبي عن جابر وحديث الترمإذي وقال
          . سعيد   بن يحيى ضعفه الحديث أهل عند ضعيف لهيعة وابن لهيعة ابن حديث

) . حفظه     قبل مإن وغيره الصحيح)     4القطان في البخاري 250 / 1أخرجه
الوضوء  ( البيوت)     (4كتاب في التبرز في)  148الحديث)  (14باب ومإسلم

الطهارة   (225 / 1الصحيح  الستطابة)   (2كتاب ). (266 / 62الحديث)  (17باب
المسند)    5 في المسند)    6. (190 / 4أحمد في مإاجه   37 / 6أحمد 117 / 1وابن
. (*) 59 / 1والدارقطني)  324(



________________________________________
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  : رسول     -     -  رأيت قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن الدارقطني وروى
القبلة -     -     ( مإستقبل كنيفه في وسلم عليه الله صلى الطبراني).  1الله وروى

) : رأيت      -     -  قال عنهما تعالى الله رضي ياسر بن عمار عن ضعيف بسند
أو  -     -       لغائط النهي بعد القبلة مإستقبل وسلم عليه الله صلى الله رسول

:    2بول) (       : والحاكم).  سعد ابن روى لعذر قائما وكذا قاعدا بوله في السابع
 ) :  -     -   (   : بال( مإا قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن شرطهما على وقال
) ( القرآن  -     -    [  ]  عليه أنزل مإنذ قائما وسلم عليه الله صلى الله ).3رسول

   -     ) : عليه    الله صلى الله رسول أن حدثكم مإن قالت عنها الترمإذي وروى
) ( قاعدا -           إل يبول كان مإا تصدقوه، فل قائما يبول كان ورواه). 4وسلم

) (  ) : جالسا  إل بلفظ تعالى).     -   5النسائي الله رضي حذيفة عن الجماعة وروى
 (   -     -   ) : وفي -  قوم سباطه وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى قال عنه

   ) : قمت:        حتى فذنوت ادنه فقال عنه فتنحيت قائما فبال قوم كناسة رواية
) ( عقبه  :6عند قال).      -     -  عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن الحاكم وروى

) ( بمأبضه(   -     -     جرح مإن قائما وسلم عليه الله صلى الله رسول وروى). 7بال
الله     -     - (    - رسول رأى أنه عنه تعالى الله رضي سعد بن سهل عن الطبراني

) ( قائما    -   يبول وسلم عليه الله عن).      8صلى مإاجه وابن أحمد المإام وروى
عليه   -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي شعبة بن المغيرة

قائما -           ( فبال قوم سباطة رواية وفي فلن، بني سباطة أتى ). 9وسلم
________________________________________

السنن)     1( في الدارقطني كذا)     2. (60 / 1أخرجه الكبير في الطبراني أخرجه
المجمع    ( في الهيثمي على)       210 / 1ذكره اجمعوا الزبير بن جعفر فيه وقال

المستدرك)    3ضعفه. ( في الترمإذي)   4. (181 / 1الحاكم حديث 17 / 1أخرجه
السنن)   5). (12( البخاري)   6. (27 / 1انظر )224حديث  (328 / 1أخرجه

المستدرك)     7). (273 / 73حديث  (228 / 1ومإسلم  في الحاكم 182 / 1أخرجه
) . الدارقطني       ضعفه حماد بقوله الذهبي وتعقبه الطبراني)  8وصححه أخرجه

الكبير   الهيثمي   210 / 6في في      210 / 1وقال له عزوه بعد المجمع في
) . ذكره         مإن أر ولم حماد بن إبراهيم فيه المسند)    9الوسط في أحمد أخرجه

مإاجه   246 / 4 ). (*) 306حديث  (111 / 1وابن
________________________________________

 ]15[ 
  ) : رسول    -    -   بال مإا قال مإرسل، تعالى الله رحمه مإجاهد عن مإسدد وروى

) ( أعجبه -     -      كثيب مإرة غير قائما وسلم عليه الله صلى : 1الله في).  الثامإن
         : عن   وصححه، والحاكم حبان، وابن والنسائي، داود أبو روى إناء في بوله

بنت   -        -  التحتية وسكون الولى الميم وفتح أوله بضم أمإيمة بنت حكيمة
 ) : لرسول     -     -  كان قالت عنهما تعالى الله رضي قبله مإا وزن بقافين رقيقة

مإن -     -         فيه يبول سريره تحت عيدان مإن قدح وسلم عليه الله صلى الله
عنها).      -     -2الليل) ( تعالى الله رضي عائشة عن والنسائي الشيخان وروى

دعا: (   -     -     [  لقد علي، إلى أوصى وسلم عليه الله صلى النبي إن يقولون قالت
) ( ؟     ]       أوصي مإن فإلى أشعر، ومإا نفسه فانخنثت فيها، ليبول ).3بالطست

قضاء:    -     -     حال وركيه بين وسلم عليه الله صلى تفريجه شدة في التاسع
) : عدل:       -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن مإاجه ابن روى الحاجة



مإن  -     -         له آوي أني حتى فبال الشعب إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول
بال    ( حين وركيه تعالى).      -   4فك الله رضي مإوسى أبي عن الطبراني وروى

    -     -   ) : جافى -  قد قاعدا، يبول وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنه
على              بيده قابضا جاء ثم الجلوس، طول مإن له آوي جعلت حتى فخذيه بين

          : فإن   مإنكم، البول على أشد كان إسرائيل بنى صاحب إن فقال وستين، ثلث
) ( قصه         البول مإن شئ ثوبه أصاب فإذا مإقراضا، ). 5مإعه
________________________________________

المصنف)       1( في شيبة أبي ابن داود)    2. (123 / 1أخرجه أبو 7 / 1أخرجه
النسائي.       31 / 1والنسائي)  24حديث ( سنن على حاشيته في السندي قال

جمع          32، 31 / 1 عيدان والسكون بالكسر أهو ضبطه في اختلف عيدان مإن
الطويلة           النخلة وهي بالفتح عيدانة جمع عيدان والسكون بالفتح أو عود

وورد            رواية أشهر الكسر وقيل أسفله إلى أعله مإن السعف مإن المتجردة
لحفظ              قدح مإنها يتأتى ل العواد اجتمعت وإذا عود جمع لنه مإعنى خطأ بأنه

ينقر              صفته هذه حشب مإن قدح حينئذ المراد فإن العين فتح مإن بخلف الماء
المرقاة         في القارئ قال فيه يجعل مإا عليه   295 / 1ليحفظ الذي والصواب

) . المهملة      العين بفتح عيدان أنها البخاري)   3المحققون  (420 / 5أخرجه
مإاجه)    4). (1636 / 19 (1257 / 3ومإسلم)  4459، 2741 ابن 123 / 1أخرجه

الزوائد)     341حديث ( في البوصيري بن     144 / 1وقال مإحمد ضعيف إسناد هذا
أعاد             ثم الثقات في حبان ابن وذكره الحديث مإنكر البخاري فيه قال ذكوان

والساجي         النسائي وضعفه به للحتجاج يسقط وقال الضعفاء في
المجمع)     5والدارقطني. ( في الهيثمي . (*) 209 / 1ذكره

________________________________________
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ورشه:           به، يستنجي كان ومإا بالرض ودلكها بشماله استنجائه في العاشر
      : عن        داود وأبو أحمد المإام روى يذكر مإما ذلك وغير بالماء، وضوئه بعد فرجه
   -    ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول يد كانت قالت عنها تعالى الله رضي عائشة

مإن -           كان ومإا لخلئه اليسرى يده وكانت وطعامإه، لطهوره اليمنى وسلم
عنها).        -     -1أذى) ( تعالى الله رضي حفصة عن داود وأبو أحمد المإام وروى

وشرابه: (       -     لطعامإه يمينه يجعل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت
) ( ذلك       سوى لما شماله ويجعل وعطائه، عقبة).    2وأخذه عن الطبراني وروى

وسلم  -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي عامإر بن
) ( وترا     استجمر استجمر إذا داود).      3كان وأبو والشيخان أحمد المإام وروى

 -   ) : صلى   -     -  الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن والنسائي
 .( يعني   -           مإاء مإن إداوة مإعنا وغلم أنا تبعته لحاجته خرج إذا وسلم عليه الله

به  ( يدخل).   (   -     - 4يستنجي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان رواية وفي
   .( داود          أبو وروى بالماء يستنجي وعنزة مإاء مإن إداوة وغلم أنا فأحمل الخلء

: قال        -     -  عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن حبان وابن مإاجه وابن والنسائي
تور(   -     -        في بماء أتيته الخلء، أتى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

) ( فتوضأ           آخر بإناء أتيته ثم بالرض، يده مإسح ثم فاستنجى وروى). 5وركوة
  ) : رسول     -     -  مإع كنت قال عنه تعالى الله رضي جرير عن مإاجه وابن النسائي

  : جرير -     -       يا قال ثم حاجته، فقضى الخلء فأتى وسلم عليه الله صلى الله
) ( الرض          بها فدلك بيده وقال فاستنجى، بالماء فأتيته طهورا، ). 6هات

________________________________________



المسند)     1( في أحمد داود   265 / 6أخرجه والبيهقي) 33حديث  (32 / 1وأبو
التلخيص   113 / 1 المسند)     2. (111 / 1وانظر في أحمد وأبو 287 / 6أخرجه

حديث  ( الكبير)    3). (32داود في لهيعة    338 / 17الطبراني ابن إسناده وفي
المجمع   البخاري)   4. (213 / 1انظر )500) (150حديث  (250 / 1أخرجه

المسند)    271 / 70حديث  (227 / 1ومإسلم  في أبو)  5. (203 / 3وأحمد أخرجه
مإاجه   41 / 1والنسائي)  45حديث  (12 / 1داود  )6). (358حديث  (128 / 1وابن

النسائي   مإاجه   41 / 1أخرجه ). (*) 359 (129 / 1وابن
________________________________________
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الله     -     - (   - رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن النسائي وروى

) ( الرض    -      بيده دلك استنجى لما وسلم عليه الله أحمد).   1صلى المإام وروى
   : الله      -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي ثقيف مإن رجل عن مإاجه وابن

) ( فرجه    (     ونضح توضأ بال إذا وسلم عليه الله أحمد). [   2صلى المإام وروى
الحكم            - بن سفيان أو سفيان، بن والحاكم مإاجه وابن والنسائي داود وأبو

) -     -    : إذا    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي
) [ ( وتنضح   توضأ : (       3بال بها).   فقال مإاء، مإن جفنة أخذ توضأ إذا رواية وفي

) ( فرجه    به نضح والحاكم).     4هكذا والنسائي والترمإذي الشيخان وروى
-    : الله    -     -  رسول أتى قال عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن والدارقطني

حجرين    -         فوجدت أحجار بثلثة آتيه أن فأمإرني الغائط وسلم عليه الله صلى
وألقى           الحجرين فأخذ بها، فأتيته روثة فأخذت أجد، فلم الثالث والتمست

) (  ) : ركس  إنها وقال : (5الروثة،   : وائتني).     الروثة وألقى قوله بعد الحاكم زاد
-      .( هريرة).    (  أبي عن البخاري وروى بغيرها ائتني للدارقطني لفظ وفي بحجر

 -     -   ) : وقد    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول اتبعت قال عنه تعالى الله رضي
   ) : بها        أستنفض أحجارا ابغني فقال مإنه، فذنوت يلتفت، ل وكان لحاجته، خرج
إلى             فوضعتها ثيابي، بطرف بأحجار فأتيته روث، ول بعظم تأتني ول نحوه، أو

) ( بهن        أتبعه حاجته قضى فلما عنه، وأعرضت النسائي).  6جنبه، وروى
-   -    -   -   : عائشة -  أن تعالى الله رحمها مإعاذة عن صحيح حسن وقال والترمإذي

      : فإني    -  بالماء يستطيبوا أن أزواجكن مإروا قالت عنها تعالى الله رضي
) ( يفعله    -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول فإن ). 7أستحييهم،

________________________________________
السنن)     1( في النسائي المسند)     2. (41 / 1أخرجه في أحمد 410 / 3أخرجه

مإاجه   داود         157 / 1وابن وأبو الثقفي سفيان بن الحكم حديث 117 / 1مإن
داود)        166حديث ( أبي مإسند مإختصر في المنذري في  126 / 1وقال واختلف

وسلم      -     - ( عليه الله صلى الله رسول مإن هذا الثقفي التخريج)  3سماع انظر
النسائي)   4السابق. ( البخاري)   5. (73 / 1أخرجه )156 (308 / 1أخرجه

البخاري)   (6. (36 / 1والنسائي)  16 (25 / 1والترمإذي  و 115) (307 / 1أخرجه
النسائي)   7). (3860  /1والبيهقي)  19حديث  (30 / 1والترمإذي  39 / 1أخرجه
106 .

________________________________________
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-     -    ) : وسلم     عليه الله صلى الله رسول رأيت مإا قالت عنها مإاجه ابن وروى
) ( مإاء       مإس إل قط غائط مإن ) (1خرج    ) : ثلثا).   مإقعدته يغسل كان رواية وفي

2 :          : روى).   الحاجة قضاء مإن فرغ إذا ويفعله يقوله كان فيما عشر الحادي



رضي     -  -     -  عائشة عن مإاجه وابن وحسنه والترمإذي داود وأبو أحمد المإام
   -     -    : مإن   -  فرغ إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله

) ( ) : غفرانك  قال عنه).      -     -3الغائط تعالى الله رضي أنس عن مإاجه ابن وروى
: قال:    -     -      الخلء مإن خرج إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال

) ( وعافاني(       الذى عني أذهب الذي لله :   -4الحمد تركه).   في عشر الثاني
 : روى    -         حاجته يقضي وهو عليه سلم مإن سلم رد وسلم عليه الله صلى

سلم     -     - (   رجل أن عنه تعالى الله رضي الراهب بن حنظلة عن الطيالسي
( عليه   -     -        ورد مإسح حتى عليه يرد فلم وسلم عليه الله صلى الله رسول على

تعالى).         -   5( الله رضي عمر ابن عن والربعة ومإسلم الشافعي المإام وروى
فسلم -      -     -    يبول وهو وسلم عليه الله صلى الله برسول مإر رجل أن عنهما

) ( عليه    يرد فلم أن).      -     - 6عليه عنه تعالى الله رضي جابر عن مإاجه ابن وروى
عليه،     -     -     فسلم يبول وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول على مإر رجل

الحالة        (      هذه مإثل على رأيتني إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول له فقال
) ( عليك          أرد لم ذلك فعلت إن فإنك علي، تسلم أحمد،).   7فل المإام وروى

الله        -    رضي قنفذ بن المهاجر عن والبيهقي، والنسائي، داود، وأبو
________________________________________

مإاجه)    1( ابن السابق)    (2). (354 (127 / 1أخرجه المصدر )3). (356انظر
المسند     في أحمد داود   174 / 1والدرامإي  155 / 6أخرجه حديث 30 / 1وأبو

مإاجه)      7حديث  (12 / 1والترمإذي  30 وابن غريب حسن حديث  (110 / 1وقال
. (158 / 1والحاكم)  300 الذهبي     ووافقه صحيح مإاجه)    4وقال ابن  /1أخرجه
البوصيري)    (301حديث  (110 الشهاب ول)    129 / 1وقال ضعيف حديث هذا

  . بن      -     -  وإسماعيل شئ وسلم عليه الله صلى النبي عن اللفظ بهذا فيه يصح
) . تضعيفه    مإتفق المكي المنحة)       (5مإسلم في كما في الطيالسي  /1أخرجه

مإسلم)   (6). (139حديث)  (46 داود)   370 / 115) (281 / 1أخرجه )17 (5 / 1وأبو
. (90حديث  (150 / 1والترمإذي  صحيح)    حسن مإاجه)    7وقال ابن  /1أخرجه

الزوائد)     (352حديث  (126 في البوصيري لن)    148 / 1وقال حسن، إسناد هذا
يعلى              أبي مإسند في يونس بن عيسى عن مإتابع فله به، ينفرد لم سويدا

وغيره. 
________________________________________
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فسلم  -     -     -    يبول وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى أنه عنه تعالى

    ) : الله          أذكر أن كرهت إني فقال إليه، اعتذر ثم توضأ، حتى عليه يرد فلم عليه
) (  ) :   ( طهارة    على قال أو طهر على إل :   1تعالى زاد).   في قال الول تنبيهات

حتى: ( -     -        انطلق للحاجة سفر في ذهب إذا وسلم عليه الله صلى كان المعاد
تارة           بالهدف للحاجة يستتر وكان الميلين، يبعد وربما أصحابه، عن يتوارى

عزاز             في يبول أن أراد إذا وكان تارة، الوادي وبشجر تارة النخل وبحشائش
يثير  -    -         حتى به فنكث الرض مإن عودا أخذ الصلب الموضع وهو الرض مإن

مإن        -     الرخو اللين وهو الدمإث الموضع لبوله يرتاد وكان يبول ثم التراب،
تعالى -          -    الله رضي عائشة قالت حتى قاعد، وهو يبول كان مإا وأكثر الرض

قاعدا، -:              إل يبول كان ومإا تصدقوه، فل قائما يبول كان أنه حدثكم مإن عنها
لبيان              كان فقيل قائما، بال أنه حذيفة حديث مإن صحيحه في مإسلم روى وقد

:   .         : الشافعي  قال استشفاء فعله بل وقيل بمأبضه كان لوجع بل وقيل الجواز،
:    . الهدي       صاحب وقول قائما بالبول الصلب وجع مإن تستشفي والعرب



   .   (        . بل( نظر، فيه آخره إلى البول إصابة مإن وبعدا تنزيها فعله إنما الصحيح
   . بال         إذا وكان بالرشاش القدمإين ينجس مإما الصلب المكان في قائما البول

مإسلم             [   ذكره عليه يرد لم يبول وهو أحد عليه سلم إذا وكان ثلثا، ذكره نثر
رد              أنه القصة هذه في مإسنده في البزار وروى عمر، ابن عن صحيحه في
     :      ) : علي   يرد فلم عليه سلمت تقول أن خشية عليك رددت إنما قال ثم عليه

   .( استنجى           إذا وكان عليك أرد ل فإني علي تسلم فل هكذا رأيتني فإذا سلمإا
ثوبه              يرفع لم لحاجته جلس إذا وكان الرض، على ذلك بعد بيده ضرب بالماء

) :-     -   :  . مإن    عنها تعالى الله رضي عائشة قول الثاني الرض مإن يدنو حتى
( تصدقوه    -     -     فل قائما بال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن حدثكم

وإل         -     -  ، وسلم عليه الله صلى له عادة كان ذلك أن اعتقد مإن على مإحمول
الوفود  -     -       يغشاه كان إذ لضرورة، مإرارا وسلم عليه الله صلى فعله فقد

وصوله              إلى الصبر به يضر مإا ذلك مإن به فينزل المإة، بأمإر ويقوم والناس،
 . إمإساكه      يستطيع ل أو بيته إلى

________________________________________
المسند)     1( في أحمد داود    345 / 4أخرجه أبو أخرجه )17حديث  (5 / 1،

زاد       90 / 1والبيهقي  34 / 1والنسائي  في القيم ابن الحافظ كلم وانظر
). (*) 173 / 1المعاد (

________________________________________
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: قال:             يزيد بن الله عبد عن حسن بسند الوسط في الطبراني روى الثالث
طست(       -       في بول ينقع ل يقول وسلم عليه الله صلى الله، رسول سمعت

   :  .( غريب          بيان في الرابع مإستنقع بول فيه بيتا تدخل ل الملئكة فإن البيت في
        -  : وآخره  مإفتوحة فهاء ساكنة مإعجمة فذال مإفتوحة بميم المذهب سبق مإا

    -  . الواسع     الفضاء مإفتوحة بموحدة البراز الذهاب بمعنى مإيمي مإصدر مإوحدة
     -  . فواو     مإفتوحتين فموحدة مإشددة بمثناة التبوء الدبر مإن الخارج عن كناية

      . فميم   مإفتوحة مإهملة بدال الدمإث والقرار التخاذ مإضمومإتين فهمزة
      :  . عليه     يرجع لئل لينا مإكانا فليطلب فليرتد الرض مإن الرخو اللين مإكسورة
.        :  . الكنيف  فقاف ففاء ساكنة فراء مإكسورة بميم المرفق بوله رشاش

  :  . فدال:        بهاء الهدف النعل مإمدودة مإعجمة فذال مإكسورة مإهملة بحاء الحذاء
   :  . مإفتوحة       مإهملة بحاء الحايش مإشرف مإرتفع بناء كل ففاء، مإفتوحتين مإهملة

     . بالتفافه      كأنه المجتمع، الملتف النخل مإعجمة فشين تحتية مإثناة فياء فألف
     -  . فهمزة    مإعجمة فشين مإكسورة بهمزة الشاءتين بعض إلى بعضه يحوش

 -  . بخاء         الخبث النخل صغار وهي إشاءة تثنية فنون فتحتية ففوقية مإفتوحة
الشياطين،        ذكران والمراد خبيث، جمع مإضمومإتين ومإوحدة مإعجمة

 : قال            داود أبي سنن إلى الصعود مإرقاة في الشيخ قال الخبيثة جمع والخبائث
    : وهو:     الموحدة، بسكون الخبث يقولون الحديث أصحاب وعامإة الخطابي

         : الحديث  رواة غلط إصلح في زاد الموحدة، بضم الخبث والصواب غلط،
رواه:             ولذلك الباء، بإسكان مإنه يروونه الحديث أصحاب أن ذكر أن بعد فقال

      : تغليطه       على الخطابي بعد مإن واتفق الشيخ قال بالضم كتابه في عبيد أبو
    :      . فيه   غلطهم الذي هذا مإسلم شرح في النووي قال المحدثين تغليط في

على             ينكر أن أراد الخطابي، ولعل السكان جواز إنكاره يصح ول بغلط، ليس
 . مإلخصا      انتهى السكان أصله يقول مإن

________________________________________
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.      : النئ:      الطوب وهو لبنة، جمع فنون مإكسورة، فموحدة مإفتوحة، بلم اللبن

تكون -          والكناسة المزبلة هي مإوحدة، بعدها المهملة السين بضم سباطة
)   . أعجبه  كثيب الدور فموحدة)      1بفناء فتحتية مإكسورة فمثلثة مإفتوحة بكاف

وأعجبه    ( المحدودب المستطيل النخلة).     1الرمإل المهملة العين بفتح العيدان
 . عليه.  -    الكلم تقدم الشعب الطويلة

________________________________________
وزهر)             1( شيبة أبي ابن مإن أثبتناه والذي قبل، ومإن هنا الحجية لفظة وردت

ص   . (*) 17الربى
________________________________________
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وفيه      -     -  وسلم عليه الله صلى والمستقذر النجاسة إزالته في الثالث الباب
        :    : قيس:  أم عن والستة وأحمد مإالك المإام روى الطفل بول في الول أنواع

يأكل  -     -  (      لم صغير لها بابن أتت أنها عنها تعالى الله رضي مإحصن بنت
عليه    -     -  -    الله صلى فأجلسه وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى الطعام

) ( يغسله -            ولم عليه، فنضحه بماء فدعا ثوبه، على فبال حجره، في ).1وسلم
  -     .(   ) : الله  رضي عائشة عن الشيخان وروى فرشه بماء فدعا رواية وفي
    -     -  ) : فيبرك  بالصبيان يؤتى كان وسلم عليه الله صلى النبي أن عنها تعالى
ولم           بوله، فأتبعه بماء، فدعا عليه، فبال بصبي، فأتي ويحنكهم، عليهم،

الحارث).            -2يغسله) ( بنت لبابة عن مإاجه وابن داود وأبو أحمد المإام وروى
-         : الله    -  رسول حجر في علي بن الحسين كان قالت عنها تعالى الله رضي

  : ثوبا    -        البس الله رسول يا فقلت ثوبه، على فبال وسلم عليه الله صلى
      ) : مإن     وينضح النثى، بول مإن يغسل إنما قال أغسله، حتى إزارك فأعطني

) ( الذكر  رضي).         - 3بول السمح أبي عن والبيهقي والنسائي داود أبو وروى
 -     -   )) : فأتي   -  وسلم عليه الله صلى النبي أخدم كنت قال عنه تعالى الله
 ) : بول         يغسل فقال أغسله، فجئت صدره، على فبال حسين، أو بحسن

) ( الغلم    بول ويرش كرز).       4الجارية، أم عن والبيهقي أحمد المإام وروى
: 5الخزاعية ( قالت) -     -  عنها تعالى الله رضي

________________________________________
البخاري)   1( الوضوء   (390 / 1أخرجه الطهارة   (238 / 1ومإسلم)  223في في

البخاري)   2). (287 / 103 حديث    (389 / 1أخرجه الوضوء ،5468، 222في
في)   3). (286 / 101حديث)  (237 / 1ومإسلم)  (6355، 6002 أحمد أخرجه

داود   (339 / 6المسند  المستدرك)    375وأبو في والطبراني 165 / 1والحاكم
الكبير   السنة     5 / 3في شرح في التلخيص   86 / 2والبغوي )4. (38 / 1وانظر

داود    أبو ام) (5. (415 / 2والبيهقي  29 / 1والنسائي)  386 (102 / 1أخرجه
       ... الحديبية)    يوم اسلمت المكية سعد ابن قال الكعبية ثم الخزاعية كرز

حديث -      -       ولها فماتت بدنه لحوم يقسم وسلم وآله عليه الله صلى والنبي
وعطاء           عباس ابن عنها روى الربعة السنن أصحاب أخرجه العقيقة في

على           حديثها في واختلف وغيرهم وعروة ثابت بن وسباع ومإجاهد وطاوس
ومإحمد              جريج ابن عن وقيل عنها عباس ابن عن عنه قتادة عن فقيل عطاء

أبي              بن مإيسرة بن قتيبة عن عطاء عن ثلثتهم دينار بن وعمرو اسحاق بن
عن    = (*)  وقيل عنها حبيب

________________________________________
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فنضح،(   -     -       به فأمإر عليه فبال بغلم وسلم عليه الله صلى الله رسول أتي

) ( فغسله       به فأمإر عليه فبالت بجارية يعلى).      1وأتي وأبو شيبة أبي ابن وروى
الله    -     -:    -   صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي جحش بنت زينب عن

فدخل  -           اعبر، فقلت درج، حين حسين فجاء عندها، نائما كان وسلم عليه
فانطلقت   -     -      فبال، بطنه على فجلس وسلم عليه الله صلى الله رسول على

 ( ) : فتركته    -     -  ، دعيه فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول فاستيقظ لخذه،
      ) : مإن      ويغسل الغلم، بول مإن يصب إنه فقال بماء، دعا ثم فرغ، حتى

أم).      -     - ( 2الجارية) ( أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن المإام وروى
عباس   -     -      بنت حبيبة بأم جاءت عنها تعالى الله رضي الحارث بنت الفضل

أم     -     -    فاختلجتها فبالت وسلم عليه الله صلى الله رسول حجر في فوضعتها
وسلم        -     -: عليه الله صلى الله رسول فقال كتفيها، بين لكمت ثم الفضل

) ( مإبالها(       على فصبه مإاء مإن قدحا : 3أعطني روى).     الحيض دم في الثاني
 : كنت      -     -  قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن والنسائي داود وأبو البخاري

وأنا   -     -      الواحد الشعار في نبيت وسلم عليه الله صلى الله ورسول أنا
) ( فيه            صلى ثم يعده، لم مإكانه، غسل شئ مإني أصابه فإن ). 4طامإث،

________________________________________
عن=               حجاج عن وقيل عنها عمير بن عبيد عن عطاء عن أرطاة بن حجاج

زاذان              بن ومإنصور الزبير أبي عن وقيل عنها حبيب أبي بن مإيسرة عن عطاء
بن             حماد وزاد واسطة بل عطاء عن أربعتهم الوراق ومإطر سعد بن وقيس

يذكر             ولم كرز ام عن ثلثتهم ومإجاهدا طاوسا عطاء عن قيس عن سلمة
أم               عن خيثم بن عثمان أم عن عطاء عن سعد بن قيس عن وقيل الواسطة

تقدم               كما الحارث بنت سبيعة عن عطاء عن زياد أبي بن يزيد عن وقيل كرز
عطاء             عن المخارق أبي بن الكريم عبد عن وقيل المهملة السين حرف في

ابن               رواية وأقواها جابر عن عطاء عن حميد أبي بن مإحمد عن وقيل جابر عن
النسائي            عند سلمة بن حماد ورواية حبان ابن وصححها تابعه ومإن جريج

داود               أبو وأخرجه نحوه عنها ثابت بن سباع عن يزيد أبي بن الله عبيد ورواه
عن             الرزاق عبد عن راهويه بن اسحاق عند ووقع قلت مإاجه وابن والنسائي
مإن              حبان ابن أخرجه وكذا الكعبيين كرز بني أم عن فقال بسنده جريج ابن

كرزا            يسمى زوجها وكان كرز أم تكنى كانت بأنها الجمع ويمكن طريقه
أعلم             فالله هذه جدتهم إلى ينسبون كانوا كرز ولدها بنو كرز بيني والمراد

أم                عن ثابت بن سباع عن يزيد أبي بن الله عبد رواية مإن آخر حديث ولها
عن    -      -     أسأله بالحديبية وهو وسلم وآله عليه الله صلى النبي أتيت قالت كرز

بتمامإه           النسائي اخرجه مإصافها على الطير أقروا يقول فسمعته الهدي لحوم
السند            في بعضهم وزاد حبان ابن وصححه الطحاوي وكذا مإختصرا داود وأبو
حديث               عنها السند بهذا مإاجه ابن وأخرج أبيه عن يزيد أبي بن الله عبيد عن

الصابة          أيضا حبان ابن وصححه المبشرات وبقيت النبوات ،271 / 8ذهبت
المسند)    1. (272 في المصنف)      2. (427 / 6أحمد في شيبة أبي ابن أخرجه

ليلى    أبي المسند)    3. (120 / 1عن في داود)    (4. (302 / 1أحمد أبو  /1أخرجه
). (*) 154 / 1والنسائي)  (269حديث)  (70

________________________________________
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 -     -   ) : يصلي    وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها مإسلم وروى
) ( جنبه             إلى بعضه وعليه مإرط وعلي حائض وأنا جنبه إلى وأنا الليل ).1مإن

 ) : مإع          كنت قالت عنها والنسائي صحيح، حسن بسند والترمإذي داود أبو وروى
كساء،  -     -       فوقه ألقينا وقد شعار، وعلينا وسلم عليه الله صلى الله رسول

خرج    -     -      ثم فلبسه، الكساء أخذ وسلم عليه الله صلى الله رسول أصبح فلما
      : مإن        لمعة هذه الله، رسول يا رجل فقال جلس ثم الغداة فصلى الصلة إلى

إلى    -     -      بها فبعث يليها مإا وسلم عليه الله صلى الله رسول فقبض دم،
(      ) : إلي     بها وأرسلي وأجفيها هذه أغسلي فقال الغلم، يد في مإصرورة

-    ( الله       رسول فجاء إليه فأحرتها أجففتها، ثم فغسلتها، بقصعتي فدعوت
عليه    -     ( وهي النهار نصف وسلم عليه الله :   (2صلى المني).  في ):3الثالث

-   ) : الله    -     -  رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن الشيخان روى
الثوب،    -          ذلك في الصلة إلى يخرج ثم المني، يغسل وسلم عليه الله صلى

) ( فيه      الغسل أثر إلى أنظر : (4وأنا كان).      قالت عنها، أحمد المإام وروى
ثم  -     -        الذخر، بعرق ثوبه مإن المني يسلت وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( فيه         يصلي ثم يابسا، ثوبه مإن ويحته فيه، عنها).   5يصلي مإسلم وروى
فركا: (       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول ثوب مإن أفركه رأيتني لقد قالت

) ( فيه  :      6فيصلي   : أبي).  وابن ومإوصول، مإرسل مإسدد روى المخاط في الرابع
عن         حبان وابن يعلى وأبو مإاجه، وابن شيبة

________________________________________
مإسلم)   (1( النساء)    514 / 274حديث)  (367 / 1أخرجه أكسية مإن والمرط

.          : غيره     أو خز مإن كان وربما صوف، مإن ويكون الثير ابن قال مإروط والجمع
داود)    2( أبو )3. (123 / 1والنسائي)  388حديث  (105 / 1أخرجه المني) (

 .      ( )  . ويقال      الدمإاء مإن بها يراق لما مإنى وسميت يصب أي يمنى لنه مإنيا سمي
  :    .   :   ( )  ( الله( قال القرآن جاء وبالولى لغات ثلث النون بتشديد مإنى و أمإنى

  ] ( الواقعة (   تمنون مإا افرأيتم الصحة ].     58 / 56تعالى حال في الرجل ومإني
   . ويتلذذ        بشهوة، ويخرج دفقة بعد دفقة خروجه في يتدفق ثخين أبيض

       . رائحة    مإن قريبة النخل، طلع كرائحة ورائحته فتور خروجه ويعقب بخروجه،
       . أنه      مإع الصفات هذه بعض يفقد وقد البيض كرائحة كانت يبس وإذا العجين،

لذة             ول شهوة بل يخرج أو لمرض، ويصفر يرق بأن للغسل، مإوجب مإني
   . دمإا         خرج وربما اللحم كماء ويصير الجماع لكثرة يحمر أو وعائه، لسترخاء

البخاري)   4عبيطا. ( حديث  (239 / 1ومإسلم)  230حديث  (332 / 1أخرجه
المسند)     (5). (289 / 108 في أحمد مإسلم)   6). (243أخرجه  (238 / 1أخرجه
105 / 288 (*) .(

________________________________________
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أن -     - (  -     -   أمإرها وسلم عليه الله صلى النبي أن عنها تعالى الله رضي عائشة
الله            - رسول فانتزعه كرهته، فكأنها مإخاط، إمإا شيئا، أسامإة أمإر مإن تهيئ

ذلك    -    ( وتولى مإنها وسلم عليه الله :1صلى      : سبق).  مإا غريب بيان في تنبيه
الخطابي           قال مإهملة، حاء وبعدها ساكنة مإعجمة فضاد مإفتوحة، بنون النضح

     .      . فجيم  فلم مإعجمة بخاء اختلجها الرش به المراد القرطبي وقال الغسل هو
      -  . مإا   المهملة وبالعين المعجمة الشين بكسر الشعار انتزعها فوقية، فمثناة

     -  . فمثلثة      فميم فألف مإهملة بطاء طامإث وغيره ثوب مإن النسان بدن يلي
 . به.             يؤتزر صوف أو خز مإن كساء الراء وسكون الميم بكسر المرط حائض



________________________________________
المسند)     1( في أحمد بنحوه    139 / 6أخرجه يعلى  /102حديث  (435 / 7وأبو

4458 (*) . سعيد)          بن مإجالد لضعف ضعيف يعلى أبي عند واسناده
________________________________________
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سواكه    ( في الرابع : 1الباب  : أمإر) -     -   الول أنواع وفيه وسلم عليه الله صلى

-    . أحمد    -   -     المإام روى وسلم عليه الله صلى الله رسول به وجل عز الله
أن  -      -     - ( عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن يعلى وأبو ثقات برجال

    ) : ظننت  -     -  حتى بالسواك أمإرت لقد قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( ) :   .( وحي     قال أو قرآن فيه علي ينزل أبي).     2أنه عن أحمد المإام وروى

: قال -     -    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أمإامإة
(       . في(       مإقدم أحفي أن خشيت حتى بالسواك أمإرني إل قط جبريل جاءني مإا

الله).  -         -  3( رضي والقاف المهملة بالسين السقع بن واثلة عن أيضا وروى
 ) : بالسواك  -    -     -  أمإرت قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى

) ( علي     يكتب أن خشيت سلمة).        -4حتى أم عن جيد بسند الطبراني وروى
) -     -    : مإا    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قالت عنها تعالى الله رضي

) ( أضراسي      [  ]  على خفت حتى بالسواك يوصيني جبريل : 5زال فيما).  الثاني
   -         . تعالى   الله رضي مإسعود ابن عن حبان وابن يعلى أبو روى به يستاك كان
  -     -    ) : مإن -  سواكا وسلم عليه الله صلى الله لرسول أجتني كنت قال عنه

: (   -  6أراك) ( الله).       صلى الله رسول أن مإرسل عكرمإة عن سعد ابن وروى
) ( صائم  -      وهو رطب بجريد استاك وسلم ). 7عليه

________________________________________
)1        ( ) . في)   نحوه أو عود استعمال وهو السين، بكسر السواك الصواب وهو

         . وهو   التساوك، مإن وقيل دلك، إذا ساك مإن وهو الوسخ لزالة السنان
   :     .     : يذكر.  لم استاك أو تسوك قلت فإن فاه وسوك فاه، ساك يقال التمايل

المسند)     2الفم. ( في أحمد المسند)    3. (337 / 1أخرجه في )4. (263 / 5أحمد
المسند     في أحمد الترغيب     490 / 3أخرجه في المنذري 166 / 1وذكره

المجمع    في الكبير)     5. (98 / 20والهيثمي في الطبراني 251 / 23أخرجه
الكامإل      في عدي ابن الحبير   49 / 7والبيهقي  1931 / 5وأخرجه تلخيص وانظر

المجمع)    67 / 1( في يعلى)    6. (99 / 2والهيثمي أبو وأخرجه 209 / 9أخرجه
المسند)    2561حديث  (151 / 2الطيالسي  في في   420 / 1وأحمد نعيم وأبو

المجمع     127 / 1الحلية  في الهيثمي يعلى (   289 / 9وقال وأبو أحمد رواه
        ... وهو    النجود أبي بن عاصم فيه طرقها وأمإثل طرق مإن والطبراني والبزار

) .( الصحيح           رجال يعلى وأبي أحمد رجال وبقية ضعفه على الحديث )7حسن
سعد   ( ابن ). (*) 170 / 2 / 1أخرجه

________________________________________
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 ) : رسول      -     أن عنه تعالى الله رضي مإعاذ عن ضعيف بسند الطبراني وروى
     ) : مإباركة، -     -  شجرة مإن الزيتون السواك نعم قال وسلم عليه الله صلى الله
 .( وروى          قبلي مإن النبياء وسواك سواكي وهو بالحفر، ويذهب الفم، يطيب

 -    : صلى   -     -  الله رسول توفي قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن البخاري
عبد   -          ومإر ونحري، سحري وبين يومإي، وفي بيتي، في وسلم عليه الله

صلى            -  الله رسول إليه فنظر رطبة، جريدة يده وفي بكر، أبي بن الرحمن



ونقضتها   -          رأسها فمضغت فأخذتها حاجة، بها له أن فظننت وسلم عليه الله
) (  ... الحديث          ناولنيها ثم مإستنا كان مإا كأحسن بها فاستن إليه ).1ودفعتها

       . قام:       إذا وبالليل ينام، أن قبل وسواكه ينام أن قبل للسواك تهيئته في الثالث
-           . عمر  ابن عن ومإسلم، يعلى، وأبو والطيالسي، أحمد، المإام روى نومإه مإن

 -     -   ) : ل    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي
) ( بالسواك        بدأ استيقظ فإذا عنده، والسواك إل عن).    2ينام عدي ابن وروى

كان -     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي جابر
) ( مإضجعه    أخذ إذا عن).      3يستاك والدارقطني، والبزار، مإاجه، ابن وروى

  -     : الله -     -  صلى الله لرسول أصنع كنت قالت عنها تعالى الله رضي عائشة
)       : لسواكه  -    وإناء لشرابه، وإناء لطهارته، إناء مإخمرة آنية ثلثة وسلم عليه

4 ) : رسول).      -     -  كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن الحسن أبو وروى
وسواكه -     -       طهوره، وضع مإضجعه أخذ إذا وسلم عليه الله صلى الله

ورأيت           وامإتشط، وتوضأ استاك الليل، مإن تعالى الله أهبه فإذا ومإشطه،
) ( عاج  -     -     مإن بمشط يتمشط وسلم عليه الله صلى الله وروى). 5رسول

أن       -     - ( عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن داود وأبو وأحمد الطيالسي،
فإذا  -     -        عنده، والسواك إل ينام ل كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

بالسواك   ( بدأ والنسائي).       6استيقظ داود وأبو والشيخان أحمد المإام وروى
الله    -    رضي حذيفة عن مإاجه وابن

________________________________________
حديث)    (1( البخاري المسند)     2). (4451أخرجه في أحمد )3. (117 / 2أخرجه

الكبير      الجامإع في السيوطي مإاجه)    4. (244 / 2ذكره ابن 129 / 1أخرجه
الزوائد)     361حديث ( في البوصيري حريش    150 / 1وقال ضعيف إسناد هذا

) . ضعفه     على مإتفق حريث أنس)     5بن حديث مإن أحمد) 6. (39 / 1البيهقي
المسند   . (*) 117 / 2في

________________________________________
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الليل  -    -     -     مإن قام إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال عنه تعالى
) ( بالسواك   فاه الله).       -  1يشوص رضي عائشة عن داود وأبو مإسلم وروى

  -     -    : له  -  يوضع وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى
) ( يتوضأ           أن قبل استاك، ثم تخلى الليل مإن قام فإذا مإسلم).  2سواكه وروى

 ) : عند      -     -  بت قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن والنسائي داود، وأبو
حتى  -     -        الية هذه يقرأ وهو واستاك، فتوضأ وسلم عليه الله صلى الله رسول

        ) : ليات  والنهار الليل واختلف والرض السموات خلق في إن مإنها فرغ
           ( سمعت  حتى فنام، عاد ثم ركعتين، صلى ثم مإنها فرغ حتى اللباب لولي

وصلى            واستاك فتوضأ قام ثم ركعتين، وصلى فاستاك فتوضأ، قام ثم نفخه،
) ( بثلث   وأوتر صحيح،).       3ركعتين، بإسناد عنه مإاجه وابن النسائي وروى

   -     -    . بالليل   يصلي كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه أحمد والمإام
        .( عن    سعد، وابن داود وأبو أحمد المإام وروى فيستاك ينصرف ثم ركعتين،

-     -  ) : وسلم -      عليه الله صلى النبي إن قالت عنها، تعالى الله رضي عائشة
) ( يتوضأ             أن قبل تسوك إل فيستيقظ نهار، ول ليل مإن يرقد ل وروى). 4كان

عنه          -     - تعالى الله رضي بريدة عن به بأس ل بسند السعدي يحيى بن مإحمد
بجارية(   -     -        دعا الليل، مإن انتبه إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

) ( بالمسواك    بريرة لها الله).       -  5يقال رضي عمر ابن عن يعلى أبو وروى



الليل  - (  -     -      مإن يتعار ل كان وسلم عليه الله صلى النبي أن عنهما تعالى
) ( فيه      على السواك أمإر إل :  6ساعة استاك).     ربما قال عنه الطبراني وروى

مإرات  -     -     ( أربع الليل مإن وسلم عليه الله صلى الله ابن).  7رسول ورواه
 .( وروى  (         مإرات عشر استاك مإرات، عشر الليل مإن استيقظ فلو وزاد عدي،

تعالى         -    الله رضي أيوب أبي عن وعبد، شيبة، أبي وابن والطبراني مإسدد
   -     -   ) : الليل -  مإن يستاك وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه

) * (8مإرارا) ( البخاري)   1هامإش). *  )1136و  245حديث  (356 / 1أخرجه
الطهارة   (220 / 1ومإسلم  داود)    2). (255 / 46في أبو حديث  (15 / 1أخرجه

مإسلم)   3). (56 داود)   256 / 48 (221 / 2أخرجه في)  4). (58 (15 / 1وأبو أحمد
داود   60 / 6المسند  شيبة)     5). (57 (14 / 1وأبو أبي ابن )6. (171 / 1أخرجه

المجمع     في الهيثمي . (98 / 2ذكره المجمع)     7وضعفه  في الهيثمي  /2ذكره
100) . جدا        ضعيف وقال مإطير بن بموسى الكبير)    8وأعله في الهيثمي ذكره

السائب     بن بواصل . (*) 99 / 2وأعله
________________________________________
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    ) : لئة         أحفى قد السواك كان قال الله عبد بن شداد عن سعد ابن وروى

وسلم  -     - ( عليه الله صلى الله هريرة).      -1رسول أبي عن الطبراني وروى
  -     -   ) : ينام    -  ل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي

استن    ( إل ينتبه .   2ول      : أحمد،).  المإام روى مإنزله دخل إذا سواكه في الرابع
هانئ            بن شريح عن صحيح، بإسناد مإاجه وابن والنسائي، داود، وأبو ومإسلم،

  -     -   : شئ-    -  بأي عنها تعالى الله رضي عائشة سألت قال تعالى الله رحمه
) (  :  . بالسواك   -     -     قالت ؟ بيته دخل إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول يبدأ

3        .    : عن).  الشيخان وروى ؟ يستاك كان يد وبأي سواكه كيفية في الخامإس
   -    : عليه  -     -  الله صلى الله رسول أتيت قال عنه تعالى الله رضي مإوسى أبي

)    (  ) : فيه -      في والسواك أع أع يقول بيده بسواك يستن وهو وفي). 4وسلم
 .(    )   .( وروى (    لسانه على يستاك وهو رواية وفي يتهوع كأنه لسانه، على لفظ
   -     : عليه      الله صلى الله رسول على دخلت قال عنه داود وأبو أحمد، المإام

(  ) : إه -           إه يقول وهو لسانه طرف على السواك وضع قد يستاك وهو وسلم
) (      )   .( طول  يستن كأنه فوق إلى يستن لفظ وفي يتهوع أبو).  5يعني وروى

أن           ( أكثم بن ربيعة عن والبيهقي بهز، عن والطبراني عائشة، عن نعيم
السنان،  -     -       عرض أي عرضا، يستاك كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
    :      :  .( خالد   بن زيد عن للصلة خرج إذا سواكه في السادس الفم طول في

: (   -   6الجهني ( عليه) -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي
 .( يستاك -        حتى الصلة، مإن لشئ يخرج ل وسلم

________________________________________
الكبرى)   1( المجمع)      2. (169 / 1الطبقات انظر الوسط في 99 / 2الطبراني

) . ذكره:      أجد لم مإن وفيه الطهارة   (220 / 1مإسلم)  3وقال وأبو) 253 / 43في
مإاجه   17 / 1والنسائي)  51 (13 / 1داود  أخرجه) 4). (290 (106 / 1وابن

حديث  ( حديث)   (244البخاري داود)   (254ومإسلم )5. (9 / 1والنسائي)  49وأبو
داود    أبو أحد)       6). (49حديث  (13 / 1أخرجه له المدني الجهني خالد بن زيد

     ( وابن      ( خالد، ابنه وعنه بثلثة، م وانفرد خمسة، على اتفقا حديثا، وثمانون
    :    . ثمان    سنة بالمدينة توفي البرقي ابن قال يسار بن وسعيد المسيب

  . الخلصة     سنة وثمانين خمس عن . (*) 352 / 1وسبعين



________________________________________
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أن        -     -  عنهما تعالى الله رضي أسامإة عن مإسنده في شيبة أبي ابن وروى
مإن -     - (        قام وإذا مإضجعه، أخذ إذا يستاك كان وسلم عليه الله صلى النبي

) ( الصبح     إلى خرج وإذا :   -    1الليل، وسلم).  عليه الله صلى إعطائه في السابع
:  -     -      . قال-   عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن الشيخان روى للكبر السواك

بسواك،   -     - (     أتسوك المنام في أراني وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
         : فقيل  مإنهما، للصغر السواك فناولت الخر، مإن أكبر أحدهما رجلن فجاءني

) ( مإنهما     للكبر فدفعته كبر، الله).      -  2لي رضي عائشة عن داود أبو وروى
  -     -   ) : وعنده  -  يستن وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى

أعط             كبر أن السواك، فضل في إليه فأوحي الخر، مإن أكبر أحدهما رجلن
) ( أكبرهما  .     3السواك    : خالد).  عن سعد ابن روى بالسواك سفره في الثامإن

   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي مإعدان بن
) ( بالسواك -   يسافر :     4وسلم بفضل).  واستياكه سواكه غسله في التاسع

أنس.      -   -   - عن ضعيف بسند والبزار والدارقطني يعلى أبو وروى وضوئه
بفضل    -   -     -    يستاك كان وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه تعالى الله رضي

: (5وضوئه) ( كان).      -     -  قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن دود أبو وروى
به  -     -       فأبدأ لغسله، السواك فيعطيني يستاك وسلم عليه الله صلى الله نبي

) ( إليه     وأدفعه أغسله ثم . 6فأستاك     : وبحضرة).  صائم وهو سواكه في العاشر
      : والترمإذي     داود، وأبو أحمد، المإام روى الخيرة نفى لمن خلفا الناس،

) : رأيت      -     -  قال عنه تعالى الله رضي العدوي ربيعة بن عامإر عن وحسنه،
) ( صائم  -     -       وهو يستاك أحصي ل مإا وسلم عليه الله صلى الله ). 7رسول

________________________________________
شيبة)     1( أبي ابن البخاري)   (2. (169 / 1أخرجه في)  246أخرجه ومإسلم

الرؤيا)   (70الزهد ( التلخيص)   19وفي داود)    3. (69 / 1وانظر أبو 13 / 1أخرجه
الدارقطني)   5. (170 / 1الطبقات)  4). (50( في   40 / 1أخرجه كما والبزار

الستار   . (144 / 1كشف تقدم   داود)    6وقد أبو أخرجه) 7). (52 (14 / 1أخرجه
المسند    في داود   (445 / 3أحمد وابن)   275والترمإذي)  (2364وأبو حسن وقال

. (*) 272 / 4والبيهقي)  2007 (247 / 3خزيمة 
________________________________________
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  -   -  - ) : الله      صلى الله رسول والله استاك قال عكرمإة عن سعد ابن وروى

) ( صائم  -     وهو رطب بجريد وسلم :   - 1عليه صلى).   وضعه في عشر الحادي
       . عن   -    بسنده عدي بن أحمد أبو روى عمامإته في السواك وسلم عليه الله

 -      ) : صلى -     -  الله رسول أذن مإن السواك كان قال عنه تعالى الله رضي جابر
) ( الكاتب   -      أذن مإن القلم مإوضع وسلم عليه :  2الله مإواضع).   في عشر الثاني

    : بن  -     -      أحمد أبو روى تقدم مإا غير فيها استاك وسلم عليه الله صلى أنه ورد
مإضجعه     -     -      أخذ إذا يستاك كان عنه تعالى الله رضي ثابت بن زيد عن عدي،
   .( أحمد،          المإام وروى الصلة إلى خرج وإذا السحر مإن قام وإذا الليل، مإن

الله          (   -   صلى الله رسول أن عامإر أبي بن حنظلة بن الله عبد عن داود، وأبو
عليه  -            ذلك شق فلما طاهر، وغير طاهرا صلة لكل بالوضوء أمإر وسلم عليه

) ( صلة    لكل بالسواك :   3أمإر  : في).   الضياء الحافظ قال الول تنبيهان
           ( مإوسى( أبي حديث فإن تعارض وبهز مإوسى أبي حديث بين ليس ، الحكام



اللسان            في يكون بهز وحديث طول، والحلق اللسان تسوك أن على يدل
    -  .      : فألف.  مإفتوحتين فراء بهمز الراك سبق مإا غريب بيان في الثاني عرضا

[  ]    . ففاء       مإعجمة بخاء الخفر العنب كعناقيد حمل له مإعروف شجر فكاف
      -  . فراء    ساكنة وحاء مإفتوحة مإهملة بسين السحر الحياء شدة فراء مإحركين

.        -  . الصدر    أعلى فراء ساكنة فمهملة مإفتوحة بنون والنحر مإات أنه أي الرئة
 . أسنانه      دلك فمثناة فمهملة بهمزة استن

________________________________________
البيهقي)   2. (170 / 1الطبقات)  1( المنثور   37 / 1أخرجه الدر وانظر

حديث    (114 / 1للسيوطي  داود أحمد)   3). (47وأبو داود   225 / 5أخرجه 1وأبو
). (*) 48حديث  (12/ 

________________________________________
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:       .  :   : ففاء  مإهملة فحاء مإفتوحة بهمزة أحفى يدلكه مإعجمة بشين فاه يشوص
.         :  . السنان  لحم تأنيث فتاء فمثلثة مإفتوحة ثانيهما بلمإين اللثة لثته أذهب

       . وحكي.     العين وسكون الهمزة بفتح أع أع ينقيأ مإثناة فتاء بتحتية يتهوع
 . بالمعجمة         عساكر ابن وعند المهملة، وسكون الهمزة وضم فتحها،

________________________________________
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: أنواع    -     -     وفيه وضوئه في وسلم عليه الله صلى آدابه في الخامإس الباب
النية:   ( في .    1الول والطبراني)       يعلى أبو روى عنها تنزه أو مإنها، توضأ التي

-     : النبي    -     -  مإع أمإشي كنت قال عنه تعالى الله رضي أنس عن حسن بسند
:  (        ) : فقلت    -  ، بوضوء الدار هذه مإن لي ادع بني يا فقال وسلم عليه الله صلى

  ) : دلونا  -     -    أن أخبره فقالوا وضوءا، يطلب وسلم عليه الله صلى الله رسول
) (   [  ])   :   (   ) :  ( طهوره  دباغه فإن قال نعم، قالوا ؟ دبغوه هل سلهم قال مإيتة جلد

2   : الصحيحين،).       شرط على وقال والحاكم، داود، وأبو الشيخان، وروى
 ) : رسول       -     -  أتانا قال عنه تعالى الله رضي زيد بن الله عبد عن الذهبي وأقره

) ( صفر -     -       مإن تور في مإاء فأخرجنا وسلم عليه الله صلى وروى). 3الله
المحبق         ( بن سلمة عن والنسائي، داود، وأبو أحمد، الله) -  4المإام رضي

قربة  -    -     -     بفنائه ببيت مإر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى
) (   ) :    : دباغه   الديم ذكاة فقال مإيتة إنها فقيل فاستسقى وروى). 5مإعلقة

الله   -     - (     - رسول يوضئ كان أنه عنه تعالى الله رضي مإعاذ عن الطبراني
مإضبب    -    ( قدح في وسلم عليه الله ) (6صلى فيه)    ويسقيه وروى). 7بنحاس

  -   ) : الله    -     صلى الله رسول كان قال تعالى الله رحمه جعفر أبي عن مإسدد
 . النظيف  -    الناء يعجبه وسلم عليه

________________________________________
)1.  :   .       ( الواني) ( النية وجمع وأردية ورداء وأسقية، كسقاء إناء جمع النية

        ( المفرد،  ( على النية إطلق الخراسانيين كتب مإن وغيره الوسيط في ووقع
) . بصحيح  المجمع)     2وليس في الهيثمي يعلى    222 / 1ذكره أبو رواه وقال

) . به            الحتجاج في مإختلف وكلهما الرقاشي يزيد عن زياد بن درست )3وفيه
البخاري   الوضوء   (363 / 1أخرجه داود)   199كتاب الطهارة   (24 / 1وأبو كتاب

صخر)           4). (98 بن ربيعة ابن كمعظم مإوحدة ثم بمهملة المحبق بن سلمة
    . والحسن        سنان ابنه وعنه حديثا عشر اثنا له البصري سنان أبو الهذلي

الخلصة.   أحمد)   5. (405 / 1البصري داود.   476 / 30أخرجه كتاب 66 / 4وأبو



المجتبى)    4125اللباس ( في . (175، 174 / 7والنسائي والعتيرة    الفرع )6كتاب
) . الناء:     في تسمر قطعة الزوائد)      7الضبة مإجمع في الهيثمي 220 / 1ذكره

وكلهما            القاسم عن يزيد بن علي وفيه الكبير في الطبراني رواه وقال
ضعيف. (*) 

________________________________________
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كلثوم     -     -     لم دفعت أنها عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن الطبراني وروى
  -    : الله         صلى الله رسول كان وقالت صفر مإن مإخضبا زمإعة بن الله عبد بنت

أقل  -         ( أو صاع مإن نحوا وكان فيه يغتسل وسلم الطبراني).   -1عليه وروى
صلى  -    -     - (    الله رسول أن عنه تعالى الله رضي الدرداء أبي عن ضعيف بسند

) ( النهر   -            في فضله أفرغ فرغ فلما نهر، على إناء مإن توضأ وسلم عليه الله
أن).        -     - (2 عنها تعالى الله رضي جحش بنت زينب عن أحمد المإام وروى

) ( صفر  -     - (      مإن مإخضب في يتوضأ كان وسلم عليه الله صلى الله ).3رسول
 -     -    : يعجبه    ( وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت بلفظ سعد ابن ورواه
   -     .( تعالى       الله رضي هريرة أبي عن وروي صفر مإن لي مإخضب في يتوضأ أن

) ( تور - (   -     -    في توضأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن ابن).  4عنه وروى
عليه   -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإخلد

) ( مإنه -      يتوضأ كوز له كان تعالى).     -   5وسلم الله رضي عائشة عن داود أبو
  -     -      : تور -  في وسلم عليه الله صلى الله ورسول أنا أغتسل كنت قالت عنها

شبه  ( : 6مإن حضرت).     -     -  قال عنه تعالى الله رضي أنس عن البخاري وروى
الله             - رسول فأتى قوم، وبقي أهله، إلى الدار قريب كان مإن فقام الصلة

أن    -         المخضب فصغر مإاء، فيه حجارة، مإن بمخضب وسلم عليه الله صلى
) (   : وزيادة      (     ثمانين قال ؟ كنتم كم قلنا كلهم القوم فتوضأ كفه، فيه ).7يبسط

  -     ( الله    ( رضي حصين بن عمران عن الحكام في والضياء الشيخان، وروى
مإن  - (   -     -    توضؤوا وأصحابه وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى

 .( مإشركة   امإرأة مإزادة
________________________________________

الكبير)     1( في الطبراني المجمع     254 / 23أخرجه في الهيثمي 224 / 1وقال
) . ثقات         رجاله وبقية ترجمها مإن أر لم كلثوم الهيثمي)   2أم  -224 / 1وقال

225. مإطلقا               ضعيف هو بل قلت حديثه وترك اختلط مإريم أبي بن بكر أبو فيه
المسند)     3( في أحمد الثير)    4. (324 / 1أخرجه ابن صفر   199 / 1قال مإن إناء

) . مإنه      يتوضأ وقد كالجانة حجارة الكشف)      5أو في كما البزار 135 / 1أخرجه
قال)            256( العطار حفص أبي بن مإحمد فيه للبزار عزوه بعد الهيثمي وقال

المجمع      انظر فيه يتكلمون داود)    6. (219 / 1الزدي أبو ). (98 (24 / 1أخرجه
البخاري)   7 ). (*) 195في  (360 / 1أخرجه

________________________________________
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  . الشيخان:      -     روى وسلم عليه الله صلى وغسله وضوئه مإاء مإقدار في الثاني
   -    : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن

بالمد -        ( ويتوضأ أمإداد خمسة إلى بالصاع يغتسل كان).   (1وسلم رواية وفي
بمكوك     ( ويتوضأ مإكاكيك بخمسة داود).     2يغتسل وأبو أحمد، المإام وروى

 : كان     -     -  قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن والدارقطني مإاجه، وابن
بالمد  -     -     ( ويتوضأ بالصاع يغتسل وسلم عليه الله صلى الله وروى). 3رسول



-    : الله    -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي سفينة عن والترمإذي مإسلم
المد    -     ( ويوضئه الصاع يغسله وسلم عليه الله داود،).   4صلى أبو وروى

الله    -     - (   -   صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي عمارة أم عن والنسائي
) ( مإد  -      (   ثلثي قدر مإاء فيه بإناء فأتي توضأ وسلم يعلى).   5عليه أبو وروى

) : رأيت      -     -  قال عنه تعالى الله رضي أمإامإة أبي عن ضعيف، بسند والطبراني
) ( مإد  -     -    بنصف توضأ وسلم عليه الله صلى الله وأبو).   6رسول مإسدد وروى

-           . زيد   بن الله عبد عن والبيهقي وصححه والحاكم حبان وابن له واللفظ يعلى
 -     -    : وأتي    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي
حين           (  يعني أذنيه ودلك ذراعيه به يدلك فجعل يتوضأ، فرأيته مإد ثلثي بوضوء

:   -     -   7مإسحهما) ( تارة).  وضوئه في وسلم عليه الله صلى استعانته في الثالث
-     -     . عنه    تعالى الله رضي المغيرة عن الشيخان وروى تارة ذلك مإن وامإتناعه

  ) : خذ:        -    مإغيرة، يا فقال سفر، في وسلم عليه الله صلى النبي مإع كنت قال
توارى)     -     -   حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول فانطلق فأخذتها الدواة

فضاقت،            كمها مإن يده يخرج فذهب شامإية جبة وعليه حاجته فقضى عني،
) ( الحديث           وذكر للصلة وضوءه فتوضأ عليه فصببت أسفلها، مإن يده فأخرج

8 .(
________________________________________

البخاري)   1( انظر) 2). (325 / 51 (258 / 1ومإسلم)  201حديث  (34 / 1أخرجه
) . السابق    المصدر مإسلم أحمد)   3صحيح داود   133 / 6أخرجه )92 (23 / 1وأبو

مإاجه   147 / 1والنسائي  مإسلم)   4). (268 (99 / 1وابن  /52 (258 / 1أخرجه
داود)    5). (56 (83 / 1والترمإذي)  326 أبو والنسائي) 94حديث  (23 / 1أخرجه

المجمع)     6. (50 / 1 في الهيثمي دينار     219 / 1ذكره بن الصلت فيه وقال
) . ضعفه   على المستدرك)     7اجمعوا في الحاكم في  144 / 1أخرجه والبيهقي

الكبرى   حديث)    (8. (196 / 1السنن البخاري المسند)   363أخرجه في وأحمد
عوانة   250 / 4 شيبة    257، 194 / 1وأبو أبي . (*)412 / 2والبيهقي  107 / 1وابن

________________________________________
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  : رسول      -     -  رأيت قال عنه تعالى الله رضي عمر عن والبزار يعلى أبو وروى
: فقال -     -        له، أستقي فبادرت وضوئه مإاء يستقي وسلم عليه الله صلى الله

) ( أحد(          طهوري في يشركني أن أكره فإني عمر، يا مإاجه).   1صه ابن وروى
وسلم   -       -     - عليه الله صلى الله رسول بنت لرقية أمإة وكانت عياش أم عن

قاعد:     -     -     وهو قائمة وأنا وسلم عليه الله صلى الله رسول أوضئ كنت قالت
)2: قالت).         -    -  عنها الله رضي مإعوذ بنت الربيع عن والحاكم مإاجه، ابن وروى

( ) :   -     -    ، اسكبي فقال بميضأة، وسلم عليه الله صلى الله رسول أوضئ كنت
) ( الحديث     وذكرت وجهه فغسل أمإية).     -3فسكبت عن الطبراني وروى

) : كنت      -     -  قالت وسلم عليه الله صلى الله رسول مإولة عنها، الله رضي
) ( آخره    -     -    إلى وضوءه وسلم عليه الله صلى الله رسول على ).4أصب

أنه       -     - ( عنه تعالى الله رضي أيوب أبي عن ضعيف بسند الطبراني وروى
وسلم   -     -) ( عليه الله صلى الله رسول ابن).     5وضأ عن مإاجه ابن وروى

   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عباس
الذي -              هو يكون بها يتصدق التي صدقته ول أحد إلى طهوره يكل ل وسلم

) ( بنفسه  عنه).       -    6يتولها تعالى الله رضي زيد بن أسامإة عن الشيخان وروى
إلى- (   -     -       عدل عرفه مإن أفاض لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن



) (     : ويتوضأ     عليه أصب فجعلت أسامإة قال حاجته، فقضى وروى). 7الشعب
رضي           -  وباللم مإشددة مإهملة وسين بعين عسال بن صفوان عن مإاجه ابن

 -     -    ) : في   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول على صببت قال عنه تعالى الله
) ( الوضوء    في والحضر، .  8السفر     : أحمد).  روى وضوئه مإاء تهيئته في الرابع

-    ) : الله    -     -  رسول رأيت مإا قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإنيع بن
يهيئ    -           الذي هو يكون حتى نفسه غير إلى وضوءه يكل وسلم عليه الله صلى

 .( لنفسه  وضوءه
________________________________________

الجنوب)        1( بأبي وأعله المجمع في الهيثمي ابن)  2. (227 / 1ذكره أخرجه
وعبد)       392حديث  (138 / 1مإاجه  مإجهول إسناده الزوائد في البوصيري وقال

الزوائد     فيه مإختلف مإاجه)    3. (163 / 1الكريم ابن )4). (390 (138 / 1أخرجه
الكبير     في الطبراني المجمع     190 / 24أخرجه في الهيثمي فيه 217 / 4وقال

) . ثقات            رجاله وبقية تضعيفه على والكثر وغيره البخاري وثقه سنان بن يزيد
المجمع)              5 في الهيثمي قاله ضعفه على أجمعوا قد أبان بن العزيز عبد 1فيه
مإاجه)    6. (227/  ابن في)   362حديث)  (129 (129 / 1أخرجه البوصيري وقال

) . الهيثم     بن مإطهر فيه البخاري)   (7الزوائد ،1669، 1667، 181، 139أخرجه
حديث)    (1672 مإسلم التلخيص)   1280و مإاجه)   8. (97 / 1وانظر  (138 / 1ابن
391 (*) .(

________________________________________
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 ) : رسول      -     -  كان قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن مإاجه ابن وروى
  :  .( تسميته -          في الخامإس أحد إلى طهوره بكل ل وسلم عليه الله صلى الله

     : عن   -     يعلى وأبو الدارقطني وروى وسلم عليه الله صلى وضوئه أول في
   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة

) ( الله -      يسمي طهوره مإس إذا الوضوء).   (   1وسلم إلى يقوم كان رواية وفي
   .( أحمد،  -   -      المإام وروى يديه على الماء يفرغ ثم وجل عز الله فيسمي

  :  . أصحاب.    -     نظر قال عنه تعالى الله رضي أنس عن والدارقطني، والنسائي
صلى  -     -      -  النبي فقال يجدوا فلم وضوءا وسلم عليه الله صلى الله رسول

    -     ( وسلم   - (   عليه الله صلى النبي فرأيت به، فأتي ؟ مإاء هاهنا وسلم عليه الله
 (   ) : فرأيت-          الله باسم توضؤوا قال ثم الماء، فيه الذي الناء في يده وضع

آخرهم           ( مإن توضؤوا حتى يتوضؤون والقوم أصابعه بين مإن يفور ).2الماء
 . روى:   -     -     الناء إدخالهما قبل يديه وسلم عليه الله صلى غسله في السادس

أن    -     - (       قبل يديه فغسل بماء دعا أنه عنه تعالى الله رضي علي عن مإاجه ابن
 -     -    : صنع    وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال ثم الناء، يدخلهما

تعالى).         -   3هكذا) ( الله رضي الثقفي أوس عن داود، وأبو أحمد، المإام وروى
ثلثا، -     -     - (   فاستوكف يتوضأ وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى أنه عنه

) (    : ثلثا:       يديه غسل قال ؟ ثلثا استوكف شئ أي :  4قال وصله).  في السابع
         : بن   الله عبد عن داود، وأبو أحمد، المإام روى وفصله ولستنشاق المضمصة

وسلم -     - (       - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي زيد
) ( ثلثا        ذلك فعل واحد، كف مإن واستنشق عن).   5نمضمض النسائي وروى

ثم -    -         اليسرى، بيده واستنشق فمضمض بوضوء دعا أنه عنه الله رضي علي
وسلم: (    -     -) ( عليه الله صلى الله رسول طهور هذا داود،).   6قال أبو وروى

الله          -    رضي جده عن أبيه، عن مإصرف، بن طلحة عن ضعيف، بسند



________________________________________
الدارقطني)   1( الكشف     72 / 1أخرجه في كما )261حديث  (137 / 1والبزار

) . لين     مإحمد بن حارثة المسند)     2وفيه في أحمد  /1والنسائي  165 / 3أخرجه
مإاجه)    3. (71 / 1والدارقطني  53 ابن أحمد)  4). (396 (139 / 1أخرجه أخرجه

المسند   المسند)     5. (55 / 1والنسائي  8 / 4في في أحمد وأبو 39 / 4أخرجه
السنن)    6). (119 (30 / 1داود  في . (*) 59 / 1النسائي

________________________________________
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 -     -     : وهو  -  وسلم عليه الله صلى الله رسول على دخلت قال عنه تعالى
بين           يفصل ورأيته صدره، على ولحيته وجهه مإن يسيل والماء يتوضأ،

) ( والستنشاق  ) 1المضمضة )    : وأصابع).  الشريفة لحيته تخليله في الثامإن
عنهما.         -     تعالى الله رضي ياسر بن عمار عن مإاجه، وابن الترمإذي، روى يديه

) (   -     -   ) : لحيته-  يخلل وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت وروى). 2قال
مإاجه -  -          وابن علي، عن والترمإذي عثمان، عن مإاجه، وابن وصححه الترمإذي

عليه   -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنهم تعالى الله رضي أيوب أبي عن
) ( لحيته - (     يخلل توضأ إذا كان وابن).      3وسلم أوفى، أبي عن الطبراني ورواه

سلمة         ( وأم الدرداء، وأبي أمإامإة، وأبي عمر، وابن عدي).   4عباس، ابن وروى
.      ( نفير       ( بن جبير ترسل مإن سننه في مإنصور بن وسعيد وجرير، جابر، عن
الله     -     -    - رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن أحمد المإام وروى

لحيته    -      ( خلل توضأ إذا كان وسلم عليه الله أنس).     5صلى عن داود أبو وروى
إذا-     -    -     - (  كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

) : هكذا            ويقول لحيته به ويخلل حنكه، تحت فيدخله مإاء مإن كفا أخذ توضأ
) ( وجل    عز ربي وقفه).     -   -6أمإرني وصوب والدارقطني مإاجه، ابن وروى

 . عنهما       تعالى الله رضي عمر بن علي
________________________________________

داود)   1( أخيرا،)        139حديث  (34 / 1أبو اختلط صدوق سليم أبي بن ليث وفيه
  . التقريب    فترك حديثه يتميز الترمإذي)   2). (9 (138 / 2ولم 44 / 1أخرجه

مإاجه)   30، 29حديث ( رقم)   (429حديث  (148 / 1وابن )645والطيالسي
الترمإذي)   3. (149 / 1والحاكم  مإاجه)   31 (46 / 1أخرجه حديث  (148 / 1وابن

ص)      430 المنتقى في الجارود مإاجه    149 / 1والحاكم  43وابن ابن عند وهو
أيوب     أبي حديث هذا)     433حديث  (149 / 1مإن الزوائد في البوصيري وقال

) .  . الرقاشي        وواصل سورة أبي ضعف على لتفاقهم ضعيف، )4إسناد
للطبراني         الوسط في الهيثمي عزاه عمر ابن فيه  240 / 1وحديث وقال

البزي                الحسن أبو هو بزة أبي ابن قلت ترجمه مإن أر ولم بزة أبي بن أحمد
وفيه           وقال الكبير في للطبراني وعزاه أمإامإة أبي طريق ومإن المقري

بن             تمام فيه الهيثمي قال الدرداء أبي وحديث مإتروك وهو دينار بن الصلت
فيه             سلمة أم وحديث مإعين بن يحيى ووثقه وغيره البخاري ضعفه وقد نجيح

) . ترجمه       مإن أر ولم إلياس بن المسند)     5خالد في أحمد )6. (234 / 6أخرجه
داود    أبو مإاجه)   (145حديث  (36 / 1أخرجه بن)    431وابن يحيى طريق مإن

التقريب             الحديث لين ذروان بن الوليد وفيه أنس عن الرقاشي يزيد عن كثير
2 / 332 (*) .

________________________________________
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بعض: (   -     -      عارضيه عرك توضأ إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
) ( تحتها       مإن بأصابعه لحيته يشبك ثم ضعيف).   -   -1العرك بسند مإسدد وروى

فخلل     (   -     -   توضأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن شداد بن الله عبد عن
.  2لحيته) (  -     -   : المإام).  روى المأقين وسلم عليه الله صلى تعهده في التاسع

 ) : رسول      -     -  كان قال عنه تعالى الله رضي أمإامإة أبي عن داود، وأبو أحمد
) ( ) :  ( بأصبعيه -     -   وقال المأقين يمسح وسلم عليه الله صلى :3الله العاشر). 

-     .   . شيبة      أبي اين روى مإسحه وكيفية وثلثا ومإرتين، مإرة رأسه مإسحه في
-   ) : الله  -   -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي علي عن ضعيف بسند

) ( مإرة    -       مإرة المسح إل ثلثا يتوضأ وسلم عليه الله الثلثة).  4صلى وروى
يديه:              فغسل يمينه على الناء مإن فأفرغ وطست، مإاء فيه بإناء دعا أنه عنه

ثم             فيه، يأخذ الذي الكف مإن ونثر فمضمض ثلثا واستنشر تمضمض ثم ثلثا،
جعل             ثم ثلثا، اليسرى يده وغسل ثلثا اليمنى يده وغسل ثلثا، وجهه غسل

غسل              ثم ثلثا اليمنى رجله غسل ثم واحدة، مإرة برأسه فمسح الناء في يده
  -       ) : الله     صلى الله رسول وضوء يعلم أن سره مإن قال ثم ثلثا، اليسرة رجله

) ( هذا  -   هو وسلم أبيه).   -   -    5عليه عن ضمضم عن ضعيف بسند مإسدد وروى
) ( واحدة: (   -     -     مإرة رأسه ومإسح وسلم عليه الله صلى الله رسول توضأ قال

الله).           -  6 رضي عفراء بن مإعوذ بنت الربيع عن والترمإذي داود أبو وروى
  -     -   ) : رأسه  -  ومإسح وسلم عليه الله صلى الله رسول توضأ قالت عنها تعالى

). 7مإرتين) (
________________________________________

مإاجه)    1( ابن إسناده  106 / 1والدارقطني)  432حديث  (149 / 1أخرجه وفي
التقريب        ومإراسيل أوهام له صدوق الواحد الحافظ)  2. (526 / 1عبد ذكره

العالية      المطالب في حجر حديث    (29 / 1ابن لمسدد وقال) 93وعزاه
) . ضعيف        وهو جابر بن مإحمد سنده في حديث)     (3البوصيري داود أبو أخرجه

مإاجه)   (37حديث  (53 / 1والترمإذي)  134 :  15 / 1وابن العين)  طرف والمأق
   . السنن          مإعالم ومإوق مإهموز، مإأق مإاق، لغات ثلث وفيه النف يلي  /1الذي

المصنف)       4. (101 في شيبة أبي ابن داود)    (5. (15 / 1أخرجه أبو )116أخرجه
وأخرجه)          44والترمإذي ( وأصح الباب هذا في شئ أحسن علي حديث وقال

العالية)      6. (69 / 1النسائي  للمطالب في الحافظ وقال) 61 (21 / 1ذكره
) . ضعيف      جابر بن مإحمد فيه داود)    7البوصيري أبو )126حديث  (31 / 1أخرجه

المسند)       33حديث  (48 / 1والترمإذي  في وأحمد حسن حديث 358 / 6وقال
والحاكم     مإختلفة وألفاظ . (*) 152 / 1بأسانيد

________________________________________
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أري             الذي زيد بن الله عبد عن الصحيح برجال والنسائي أحمد المإام وروى
توضأ -     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي النداء

) ( مإرتين           برأسه ومإسح مإرتين، رجليه وغسل مإرتين ويديه ثلثا، وجهه فغسل
بن).      -     -   1 عثمان عن خزيمة ابن أحدهما صحح وجهين مإن داود أبو وروى

توضأ -     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي عفان
) ( مإرات    ثلث رأسه حنيفة).       2ومإسح أبي المإام طريق مإن الدارقطني وروى

صلى      -     - (   -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي علي عن علقمة بن خالد عن
) ( مإرات   -      ثلث رأسه ومإسح توضأ وسلم عليه حميد).    3الله بن عبد وروى

  ) : الله      -     -  رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي جده عن أبيه عن طلحة عن



ومإا-     -           مإنه أقبل مإا ومإسح رأسه فوق يده فوضع توضأ وسلم عليه الله صلى
) ( واحدة     مإرة وأذنيه وصدغيه :    4أدبر رأسه).   بمقدم مإسحه في عشر الحادي

   -        . تعالى  الله رضي مإعوذ بنت الربيع عن داود أبو وروى وعمامإته ومإؤخره،
برأسه -    -     - (    مإسح فرأيته توضأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها

) ( بمقدمإه     ثم بمؤخره بدأ شعبة).       -5مإرتين، بن المغيرة عن مإسلم وروى
على    - (   -     -   مإسح وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

) ( وعمامإته  ثابت).   -   -     -6ناصيته بن زيد عن حسن بسند الطبراني وروى
يمسح    - (   -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

-     -      .( عنه   تعالى الله رضي أنس عن داود، أبو وروى والخمار الخفين على
قطرية،: (   -     -     عمامإة وعليه يتوضأ وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال

) ( العمامإة           ينقض ولم رأسه، مإقدم فمسح العمامإة تحت مإن يده ). 7فأدخل
________________________________________

المسند)     1( في أحمد داود)    (2. (62 / 1والنسائي  40 / 4أخرجه أبو  /1أخرجه
الدارقطني)   3). (107) (106) (26 داود)    (4. (89 / 1أخرجه أبو ) (32 / 1أخرجه

داود)    (5). (132 أبو مإسلم)   (6). (126) (31 / 1أخرجه في) 230 / 1أخرجه
حديث  ( آخر)     274 / 81الطهارة طريق مإن )7). (203حديث  (367 / 1والبخاري
داود    أبو الطاء)  -    147حديث  (36 / 1أخرجه وسكون القاف بكسر قطرية

وقيل -            الخشونة، بعض فيها أعلم ولها حمرة فيه البرود مإن ضرب المهملة
 (*) . قطر         تسمى قرية مإن البحرين مإن تحمل جياد حلل

________________________________________
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: قال       -     -  عنه تعالى الله رضي الضمري أمإية بن عمرو عن البخاري وروى
عمامإته   -     -    ( على يمسح وسلم عليه الله صلى الله رسول وروى). 1ورأيت

 ) : رسول     -     -  رأيت قال عنه تعالى الله رضي بلل عن ومإسلم أحمد، المإام
) ( والخمار -     -     الخفين على مإسح وسلم عليه الله صلى المإام).  2الله وروى

  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي ثوبان عن أحمد
العمامإة  -         ( ثم الخمار وعلى الخفين على ومإسح توضأ وسلم الثاني). 3عليه

       : الربيع:       عن مإاجه، وابن داود أبو روى أذنيه حجر في أصبعه إدخاله في عشر
   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول توضأ قالت عنها تعالى الله رضي مإعوذ بنت

) ( أذنيه -      حجري في أصبعه فأدخل : (4وسلم أدخل).    بلفظ الدارقطني وروى
) ( وباطنهما      ظاهرهما أذنيه فمسح السبابتين بسند).   5إصبعيه الترمإذي وروى

الله    -     -    -   صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن صحيح
) ( وباطنهما  -      ظاهرهما وأذنيه رأسه مإسح وسلم أحمد).   6عليه المإام ورواه

) ((  ) : واحدة   مإسحة وقال داود، :   -  7وأبو الله).   صلى مإسحه في عشر الثالث
         . أبيه  -   عن مإصرف بن طلحة عن أحمد المإام روى والعنق العذار وسلم عليه

عليه  -     - (    -    الله صلى الله رسول رأى أنه عنه تعالى الله رضي جده عن
) ( العنق -           مإقدم مإن يليه ومإا القذال بلغ حتى رأسه يمسح الرابع). 8وسلم

      . مإاجه:      وابن داود، وأبو الترمإذي، وروى بخنصريه رجليه أصابع دلك في عشر
-    : الله    -     -  رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي شداد بن المستورد عن

  )   ( رجليه    - (   أصابع يخلل لفظ وفي يدلك توضأ إذا وسلم عليه الله صلى
). 9بخنصره) (

________________________________________



البخاري)   1( المسند)     2). (205حديث  (369 / 1أخرجه في أحمد 12 / 6أخرجه
الرأس،)      275 / 84حديث)  (231 / 1ومإسلم ( تخمر لنها العامإة، بالخمار ويعني

) . تغطيه  المسند)    3أي في داود)   4. (281 / 5أحمد )131حديث  (32 / 1أبو
مإاجه   الترمإذي)  6. (106 / 1الدارقطني)  5). (441حديث  (151 / 1وابن أخرجه

مإاجه   74 / 1والنسائي)  36حديث  (52 / 1 وقال 439حديث  151 / 1وابن
التلخيص    في . (90 / 1الحافظ حبان        وابن مإنده وابن خزيمة ابن أبو) 7صححه

المسند)    8). (132 (32 / 1داود  في داود   (481 / 3أحمد )9). (132) (32 / 1وأبو
داود    أبو حديث       (37 / 1أخرجه الرجلين غسل باب الطهارة )148في

مإاجه)   40حديث  (57 / 1والترمإذي  ). (*) 446حديث  (152 / 1وابن
________________________________________
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: قال       -     -  عنه تعالى الله رضي رافع أبي عن والدارقطني، مإاجه، ابن وروى

) ( خاتمه   -     - (    حرك توضأ إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول وروى). 1كان
-   ) : الله   -     -  رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن الدارقطني

) ( عقبه    -      ويدلك أصابعه ويخلل يتوضأ وسلم عليه الله أبو).  2صلى وروى
    -   : عنه   -     تعالى الله رضي عثمان توضأ قال تعالى الله رحمه شقيق عن يعلى

-     -   ) : وسلم-      عليه الله صلى الله رسول رأيت قال ثم رجليه، أصابع فخلل
) ( ذلك  . 3فعل       : روى).   وغيره الوضوء في باليمين بداءته في عشر الخامإس

 -   ) : صلى   -     -  الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن الشيخان
) ( كله   -          شأنه في وطهوره وترجله تنعله في التيمن يعجبه وسلم عليه ).4الله

-     -    ) : وسلم     عليه الله صلى الله رسول يد كانت قالت عنها داود أبو وروى
) ( أذى          مإن كان ومإا لخلئه اليسرى وكانت وشرابه، لطعامإه ).5اليمنى

       .    : الله  عبد بن نعيم عن الشيخان روى الوضوء إسباغه في عشر السادس
   -     -   ) : وجهه  فغسل يتوضأ عنه تعالى الله رضي هريرة أبا رأيت قال المجمر
اليسرى             يده ثم العضد، في أشرع حتى اليمنى يده غسل ثم الوضوء، فأسبغ
أشرع             حتى اليمنى رجله غسل ثم برأسه، مإسح ثم العضد، في أشرع حتى

  : رأيت           هكذا قال الساق في أشرع حتى اليسرى رجله غسل ثم الساق، في
) ( يتوضأ  -     -  وسلم عليه الله صلى الله عن).    6رسول أحمد المإام وروى

-   ) : الله    -     -  رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي الكلبي عمرو بن عبيدة
) ( الوضوء    -     فأسبغ يتوضأ وهو وسلم عليه الله : 7صلى في).   عشر السابع

-    - (  )  -   . مإوسى   أبي عن والليلة اليوم في النسائي روى وضوئه في دعائه
 ) : أتيت    -  قال عنه تعالى الله رضي

________________________________________
مإاجه)    1( ابن الزوائد)    449حديث  (153 / 1أخرجه في البوصيري وقال

) . الله           عبيد بن مإحمد وأبيه مإحمد بن مإعمر لضعف ضعيف )2إسناده
المجمع)     3. (95 / 1الدارقطني  في الهيثمي يعلى   235 / 1ذكره لبي وعزاه

) . مإوثقون   رجاله البخاري)   (4وقال )5926) (5854) (5380) (167) (426أخرجه
الطهارة   (226 / 1ومإسلم  داود)   5). (268 / 67في في)  33 (9 / 1أبو وأحمد
البخاري)   6. (265 / 6المسند  صحيح)   136حديث  (283 / 1أخرجه في الحديث
المسند)    7). (246 / 34حديث)  (216 / 1مإسلم ( في . 79 / 4أحمد

________________________________________
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   ) : ذنبي،         لي اغفر اللهم يقول فسمعته يتوضأ وهو وسلم عليه الله صلى النبي
        :  ( وهل    وكذا، بكذا تدعو سمعتك الله نبي يا فقلت ، رزقي في لي ووسع

.     -    :   .( وسلم    عليه الله صلى وضوئه صفة في عشر الثامإن ؟ شئ مإن تركت
حمران          - عن والدارقطني والنسائي، داود وأبو والشيخان، أحمد، المإام روى

على   -   -     - (    فأفرغ بإناء، دعا عنه تعالى الله رضي عثمان أن تعالى الله رحمه
         . ثم   واستنشق، فمضمض الناء، في يمينه أدخل ثم فعسلهما مإرار ثلث كفيه

مإسح            ثم العضدين، مإسح حتى ثلثا، المرفقين إلى ويديه ثلثا، وجهه غسل
الدارقطني).   (1برأسه) ( ثم) (      2زاد وباطنهما، ظاهرهما أذنيه على أمإر ثم

:         .  ( قال    ثم ثلثا، الكعبين إلى رجليه غسل ثم انتهى لحيته وخلل أصابعه خلل
:   ( قال(   -     - (   ثم وضوئي نحو توضأ وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت
ثم(   -     -: ((      هذا، وضوئي نحو توضأ مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
   .( عن           مإسلم وروى ذنبه مإن تقدم له غفر نفسه فيهما يحدث ل ركعتين صلى

  ) : وضوء -     -     أريكم أل فقال بالمقاعد توضأ أنه عنه تعالى الله رضي عثمان
) ( ثلثا  -     -     ثلثا توضأ ثم وسلم عليه الله صلى الله عن).   3رسول أيضا وروي

-     -  ) : عنه  -    -  تعالى الله رضي عثمان رأيت قال تعالى الله رحمه مإليكة أبي
ثم            اليمنى يده على فأضفي بميضأة، فأتي بماء، فدعا الوضوء، عن يسأل

غسل            ثم ثلثا، وجهه وغسل ثلثا واستنشر ثلثا فمضمض الماء في أدخلها
فمسح              مإاء فأخذ يده أدخل ثم ثلثا، اليسرى يده غسل ثم ثلثا اليمنى يده

 : أين           قال ثم رجليه ثم مإرة، مإرة وظهورهما بطونهما فغسل وأذنيه برأسه
وسلم        -     - عليه الله صلى الله رسول رأيت هكذا ؟ الوضوء عن السائل

الله).           -   رضي النصاري عاصم بن زيد بن الله عبد عن الجماعة وروى توضأ
-     -      : وسلم  - (   عليه الله صلى الله رسول وضوء لنا توضأ له قيل أنه عنه تعالى

فاستخرجها            يده أدخل ثم ثلثا، فغسلهما يديه على مإنه فأكفأ بإناء، فدعا
يده           أدخل ثم ثلثا، ذلك فعل واحدة، كف مإن واستنشق فمضمض

إلى           يديه فغسل فاستخرجها يده أدخل ثم ثلثا، وجهه فغسل فاستخرجها
) ( مإرتين   مإرتين ). 4المرفقين

________________________________________
حديث)     (160، 159 (311 / 1البخاري)  1( الطهارة في )2). (226 / 3ومإسلم

. (3. (83 / 1السنن  السابق)     المصدر مإسلم البخاري)   4انظر 347 / 1أخرجه
الوضوء  ( ومإسلم)  199، 197، 192، 191) (186 - 185في الطهارة  210 / 1، في

). 235 / 18حديث (
________________________________________
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أحمد   ( رواية : (     1وفي فمسح)  فاستخرجها، يده أدخل ثم ثلثا، ومإسلم ،

إلى              رجع حتى ردهما ثم قفاه إلى بهما ذهب ثم وأدبر، بيديه فأقبل برأسه،
) (   )     .( مإرتين    برأسه مإسح الدارقطني عند رواية وفي مإنه بدأ الذي )2المكان

صماخي   (        في أصبعيه وأدخل وباطنهما ظاهرهما أذنيه ومإسح داود أبو زاد
 :    (   ) :   .( ومإسح  ومإسلم أحمد ولفظ رأسه بمقدم بدأ رواية وفي انتهى أذنيه،

         : الكعبين    إلى رجليه غسل ثم يديه فضل غير بماء رواية في زاد برأسه،
 ) :   .(   ) : كان     هكذا قال ثم رجليه أنقى حتى ومإسلم أحمد زاد مإرتين، مإرتين

) ( يفعل  -     -  وسلم عليه الله صلى الله والثلثة،).    3رسول أحمد، المإام وروى
مإن   -    - (       فأفرغ به، فأتي بماء دعا أنه عنه الله رضي علي عن والدارقطني،
يديه             أدخل ثم ثلثا، واستنثر تمضمض، ثم ثلثا يديه فغسل يمينه، على الناء



يده              وغسل ثلثا، اليمنى يده فغسل مإاء مإن حفنة بهما فأخذ جميعا، الناء في
  ( المإام           زاد ، واحدة مإرة برأسه فمسح الناء في يده جعل ثم ثلثا، اليسرى

أخذ (              ثم ذلك، مإثل والثالثة الثانية ثم أذنيه، مإن أقبل مإا إبهامإيه ألقم ثم أحمد
فمسح            وجهه على تسيل فتركها ناصيته، على فصبها مإاء، قبضة اليمنى بيده

    )   .( في    اليمنى يده أدخل ثم الدارقطني ولفظ أذنيه وظهور ومإؤخره مإقدمإه
اليسرى،               يده بها مإسح ثم الماء، مإن حملت مإا رفعها ثم الماء غمرها ثم الناء

ثلثا            اليسرى ورجله ثلثا، اليمنى رجله غسل ثم كلتيهما بيديه رأسه ثم
  -       ) : الله     صلى الله رسول وضوء يعلم أن سره مإن قال ثم النعل، في كلهما

          .( بن  -   وائل عن حجر بن مإحمد طريق مإن البزار وروى هذا فهو وسلم عليه
    -     -   )) : مإاء،  فيه بإناء وأتي وسلم عليه الله صلى الله رسول شهدت قال حجر
ثم              ثلثا يساره بها فغسل الماء في يمينه أدخل ثم ثلثا، يمينه على فألقى
ثلثا،            واستنشق فمضمض الماء، مإن حفنة بها فحفن الماء في يمينه أدخل
وجهه            فغسل وجهه، إلى فرفعهما الناء، في كفيه أدخل ثم ثلثا، واستنشر

رقبته           ظاهر ومإسح باطنهما في إصبعيه وأدخل أذنيه، باطن وغسل ثلثا،
حتى             اليمنى ذراعه بها فغسل الناء في يمينه أدخل ثم ثلثا لحيته وباطن

مإسح             ثم ثلثا المرفق جاوز حتى بيمينه يساره غسل ثم ثلثا المرفق جاوز
   : ثلثا،         لحيته وظاهر قال وأظنه، رقبته وظاهر أذنيه، وظاهر ثلثا، رأسه على

غسل   ثم
________________________________________

المسند)    1( في الدارقطني)   2. (38 / 4أحمد أخرجه) 3. (82 / 1أخرجه
صحيح    35حديث  50 / 1الترمإذي  حسن حديث    (211 / 1وقال الطهارة في

19 / 236 (*) .(
________________________________________
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الكعب،            جاوز حتى الماء ورفع أصابعه بين وفصل ثلثا، اليمنى قدمإه بيمينه

فمل               مإاء مإن حفنة أخذ ثم ذلك مإثل باليسرى فعل ثم الساق، إلى رفعه ثم
) : هذا            وقال جوانبه، مإن الماء انحدر حتى رأسه على وضعها ثم يده، مإنها

) (  .     ( الحديث  بثوب تنشف أره ولم ، الوضوء :  1تمام شربه).   في عشر التاسع
   -       . تعالى   الله رضي علي بن الحسين عن النسائي روى قائما وضوئه فضل

فيه - (             الذي الناء فناولته ناولني فقال قائما، قام ثم توضأ عليا، أباه أن عنهما
 : ل           قال رآني فلما فعجبت، قائما وضوئه فضل مإن فشرب وضوئه فضل

رأيتني     -     -     مإا مإثل يصنع وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت فإني تعجب،
) ( قائما       وضوئه فضل وشرب وضوئه بعد :  2صنعت وضوئه).  في العشرون

) -    -       . عن  تعالى الله رحمه العالية أبي عن أحمد المإام وروى المسجد في
   : أن     -     -  لك أحفظ قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب مإن رجل

) ( المسجد  -     -    في توضأ وسلم عليه الله صلى الله الحادي). 3رسول
     . عن:     ضعيف بسند الترمإذي وروى الوضوء أعضاء تنشيفه في والعشرون
   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله لرسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة

) ( للوضوء -     بها يتنشف خرقة مإعاذ).     -   -4وسلم عن أيضا ضعيف بسند وروى
 -     -   ) : إذا    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي

) ( ثوبه     بطرف وجهه مإسج الحنفي).       5توضأ جعفر أبي عن سعد ابن وروى
خرقة: ((    -     -    له كانت وسلم عليه الله صلى الله رسول أن أخبرت قال

) ( الوضوة    عند فيها ). 6يتنشف



________________________________________
الكشف)      1( في كما البزار :      140 / 1أخرجه عن  إل اللفظ بهذا نعلمع ل وقال

المجمع      في الهيثمي وقال والبزار     232 / 1وائل الكبير في الطبراني رواه
وفي             الثقات في حبان ابن وذكره النسائي ضعفه الجبار عبد بن سعيد وفيه

 ) . النسائي        ضعيف وهو حجر بن مإحمد والطبراني البزار أحمد) 3. (60 / 1سند
المسند   الترمإذي)   4. (364 / 5في في)  53حديث  (74 / 1أخرجه والحاكم
صلى)         - 154 / 1المستدرك ( النبي عن يصح ول بالقائم ليس الترمإذي وقال

) . شئ   -     الباب هذا في وسلم عليه الطهارة   (74 / 1الترمإذي)  5الله )54في
الكبرى)   6. (236 / 1وفي  186 / 1والبيهقي  . 104 / 1الطبقات

________________________________________
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صلى     -     - (   -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي سلمان عن مإاجه ابن وروى
) ( وجهه   -          بها فمسح عليه كانت صوف جبة فقلب توضأ وسلم عليه ).1الله

   .   -     : وأبو  البخاري، وروى ذلك ونسخ صلة لكل وضوئه في العشرون الثاني
-   ) : الله    -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن والترمإذي، داود،

) ( صلة    -    لكل يتوضأ وسلم عليه الله داود).     2صلى وأبو أحمد المإام وروى
 -   ) : صلى    -     -  الله رسول أمإر قال عنه تعالى الله رضي الغسيل عامإر ابن عن

شق   -           فلما طاهر غير أو كان طاهرا صلة، لكل بالوضوء وسلم عليه الله
) ( حدث             مإن إل الوضوء عنه ووضع صلة، كل عند بالسواك أمإر ذلك ).3عليه

 ) : رسول     -     -  كان قال عنه تعالى الله رضي لبريدة البخاري إل الجماعة وروى
صلى -     -         الفتح يوم كان فلما صلة، لكل يتوضأ وسلم عليه الله صلى الله

) ( واحد    بوضوء كلها :4الصلوات قال).         بشر بن الفضل عن مإاجه ابن وروى
قال              ؟ هذا مإا فقلت واحد بوضوء الصلوات يصلي الله عبد بن جابر رأيت
صنع(   -     -       كما أصنع فأنا هذا، يصنع وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت

وسلم  -     -) ( عليه الله صلى الله :   5رسول مإما).   وضوئه في والعشرون الثالث
-         . هريرة    أبي عن حبان، وابن أحمد، المإام وروى ذلك وترك النار مإسته

أتوارا    - (   -     -   أكل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي
) ( صلى      ثم مإنه فتوضأ أقط عن).    -     - 6مإن يسم لم راو وفيه يعلى أبو وروى

: قال               جده عن أبيه عن طلحة بن لموسى ابن عن أو طلحة بن لموسى مإولى
ول   -     -        ولحومإها، البل ألبان مإن يتوضأ وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

________________________________________
مإاجه)   1( ورواته)     468حديث  (158 / 1ابن صحيح إسناده البوصيري وقال

) . نظر       سليمان بن مإحفوظ سماع وفي البخاري)   2ثقات 377 / 1أخرجه
المسند)    214حديث ( في داود   1160، 110، 74، 71، 57 / 1وأحمد 44 / 1وأبو
المسند)     3) (58حديث  (86 / 1والترمإذي)  171حديث ( في أحمد  /5أخرجه

داود   225 مإسلم)   4. (37 / 1والبيهقي)  48حديث  (12 / 1وأبو  (232 / 1أخرجه
داود)   (277 / 86  (89 / 1والترمإذي  73 / 1والنسائي)  172حديث)  (44 / 1وأبو
مإاجه)   61 مإاجه)   (5). (510 (170 / 1وابن أحمد) 6). (511حديث)  (170 / 1ابن

المسند   :        265 / 2في عند  مإنسوخ وهذا أتوار وجمعه القط مإن القطعة والتور
 . العلم   أهل عامإة

________________________________________
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مإرابضها            ( في ويصلي ولحومإها، الغنم ألبان مإن يتوضأ ول أعطانها في يصلي
1) : كان).       -     -  قالت عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن أحمد المإام وروى

) ( النار  -     -     مإست مإما يتوضأ وسلم عليه الله صلى الله وروى). 2رسول
صلى    -     - (   -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الشيخان

) ( يتوضأ   -       ولم وصلى، شاة، كتف أكل وسلم عليه البخاري).   3الله رواية وفي
   -       .( تعالى(    الله رضي أمإية بن عمرو عن الشيخان وروى قدر مإن عرقا انتشل
في - (    -     -      شاة كتف مإن يحتز وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى أنه عنه

) ( يتوضأ          ولم صلى ثم السكين فألقى الصلة، إلى فدعي المإام)  4يده، وروى
صلى    -     -    -  الله رسول أن عنها تعالى الله رضي مإيمونة عن والشيخان أحمد

يتوضأ   -      ( ولم كتفا عندها أكل وسلم عليه والنسائي،).    5الله داود، أبو وروى
صلى  -     - (      -  الله رسول مإن المإرين آخر كان عنه تعالى الله رضي جابر عن

) ( النار   -      غيرت مإما الوضوء ترك وسلم عليه : 6الله في).   والعشرون الرابع
     . والترمإذي،     والنسائي، داود، أبو روى النساء قبلة مإن الوضوء تركه

عنها -  -     -     - تعالى الله رضي عائشة عن عروة عن وضعفاه والدارقطني
خرج: (   -     -      ثم نسائه مإن امإرأة وسلم عليه الله صلى الله رسول قبل قالت

) (       : فضحكت      ؟ أنت إل هي ومإن لها فقلت يتوضأ، ولم الصلة وروى). 7إلى
 - (        ) : عن -  حفصة مإن يسمع لم التيمي يزيد بن إبراهيم وقال الدارقطني

كان -     -    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي حفصة
) ( وضوءا       يحدث ولم يقبل، ثم للصلة ). 8يتوضأ

________________________________________
يعلى)    1( أبو لنقطاعه)   632 / 4حديث  (8 - 7 / 2أخرجه ضعيف وإسناده

الزوائد   داود     250 / 1مإجمع أبي عند مإاجه)   (184حديث  (47 / 1وبنحوه وابن
494) . المسند)    2والترمإذي)  في و)  (207 (371 / 1البخاري)  3. (321 / 6أحمد

الحيض   (273 / 1ومإسلم)  5405 - 5404 البخاري)   4). (354 / 91في  /1أخرجه
المسند)   5). (5462، 5422و  5408و  2923و  675و  208حديث  (372 في أحمد

أبو)  6). (356 (274 / 1ومإسلم)  210حديث  (373 / 1والبخاري  331 / 6 أخرجه
حديث  ( في)  7. (156. 155 / 1والبيهقي)  107 / 1والنسائي)  (192داود أحمد

داود)   86حديث  (133 / 1والترمإذي  210 / 6المسند  )179حديث  (46 / 1وأبو
مإاجه   المهذب      168 / 1وابن شرح في النووي باتفاق  32 / 2وضعفه وقال
الدارقطني)   8المحدثين. ( . (*) 141 / 1أخرجه

________________________________________
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    :     : والترمإذي،  أحمد، المإام روى القئ مإن وضوئه في والعشرون الخامإس
صلى      -    (   -  الله رسول أن عنهما الله رضي الدرداء وأبي ثوبان، عن داود، وأبو

) (     : وضوءه   -       له صببت وأنا ثوبان قال فتوضأ صائما وكان قاء وسلم عليه الله
1 .         : روى).   تارة وتركه تارة الدم خروج في وضوئه في والعشرون السادس

) : كان -  -    -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن وضعفه الدارقطني
على  -     -         بنى ثم توضأ صلته في رعف إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول

) (( صلته    مإن بقي :2مإا قال).     -     -  عنه تعالى الله رضي أنس عن أيضا وروى
على(   -     -       يزد ولم يتوضأ ولم فصلى وسلم عليه الله صلى الله رسول احتجم

) ( مإحاجمه  :     3غسل ومإرتين).   مإرة، مإرة وضوئه في والعشرون السابع
.         . يعلى   وأبو أحمد، والمإام له، واللفظ الطيالسي، وروى ثلثا وثلثا مإرتين،

مإرة،     -     -     مإرة توضأ أنه عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن مإاجه، وابن



:     ( فقال: (         مإرتين، توضأ ثم به إل الصلة تحل ل الذي الوضوء وظيفة هذه فقال
:      ( وقال(         ثلثا ثلثا توضأ ثم ، مإرتين الجر له يضعف أن أراد مإن وضوء هذه

) ( قبلي(      مإن النبياء ووضوء وضوئي، عن).     4هذا داود، وأبو البخاري، وروى
   -    : عليه  -     -  الله صلى الله رسول توضأ قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن

) ( مإرة -   مإرة تعالى).        -   5وسلم الله رضي زيد بن الله عبد عن البخاري وروى
مإرتين - (   -     -    ( مإرتين توضأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن وروى). 6عنه

- ( ) :   ( ) : صحيح     -  نسخة وفي حسن وقال والترمإذي داود، وأبو أحمد، المإام
عن 

________________________________________
المسند)     1( في أحمد داود   433 / 277 6 / 5أخرجه حديث  (311 - 310 / 2وأبو

ص)    87حديث -  (143، 142 / 1والترمإذي)  3381 الجارود  /1والبيهقي  15وابن
الدارقطني)   2. (144 ومإن       156 / 1أخرجه مإتروك وهو رباح ابن سنده وفي

) . مإتروك        وهو أرقم بن سليمان وفيه آخر الدارقطني)   3طريق  /1أخرجه
الميزان         157 انظر بقوي ليس داود بن سليمان والتعديل  202 / 2وفيه الجرح

الكبير   110 / 4 أخرجه) 4. (1125 / 3الكامإل  279 / 1المغني  11 / 4التاريخ
المسند    في مإاجه   98 / 2أحمد في)    420 (146، 145 / 1وابن الملقن ابن وقال

البدر  ( تركه)          34 / 1خلصة العمي زيد بن الرحيم عبد رواية مإن لنه ضعيف
وقال              واه زرعة أبو وقال يصح ل حديث هذا الرازي حاتم أبو وقال البخاري

    . الراية   نصب انظر نظر فيه أخرجه) 5. (82 / 1التلخيص  28 / 1العقيلي
داود)   (157حديث  (311 / 1البخاري  )42حديث  (60 / 1والترمإذي)  138وأبو

مإاجه   البخاري)   6. (63 / 1والنسائي)  411 (143 / 1وابن حديث 311 / 1أخرجه
)158 (*) .(

________________________________________
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وسلم  -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي
) ( مإرتين   مإرتين :  1توضأ أحسن).     -  هذا وقال والترمإذي أحمد، المإام وروى

علي     -    -    -   - عن تعالى الله رحمه حية أبي عن وأصح الباب هذا في شئ
  -     -   ) ( ثلثا(    توضأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

:  2ثلثا) ( عثمان،).      -    -  رأيت قال تعالى الله رحمه سلمة بن شقيق عن وروى
  -      : الله  (   صلى الله رسول يتوضأ كان هكذا ويقولن ثلثا، ثلثا يتوضآن وعليا،
   :   .[ ...] : مإن  -).   وضوئه في والعشرون التاسع والعشرون الثامإن وسلم عليه

 -         :    . رضي  عمر ابن عن ضعيف بسند يعلى أبو روى الخبر صح إن فرجه مإس
ثم   -     -     -   صلة وسلم عليه الله صلى الله رسول صلى قال عنهما تعالى الله
      : ؟       الوضوء يوجب شئ حدث هل الله رسول يا فقلنا وأعادها، فتوضأ قام

) ( ذكري: (   مإسست إني :   -   3قال عليه)  الله صلى مإحافظته في الثلثون
-     -      : عنها -   تعالى الله رضي عائشة عن أحمد، المإام روى الوضوء عن وسلم
) ( توضأ: (   -     -      الخلء مإن خرج إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت

4  :         : المإام).   روي واحد إناء مإن النساء بعض مإع وضوئه في والثلثون الحادي
عنها         -     - تعالى الله رضي الجهنية صبية أم عن مإاجه، وابن داود، وأبو أحمد،

واحد: (     -     -    إناء في وسلم عليه الله صلى الله رسول ويد يدي اختلفت قالت
-   :      :   .( الترمإذي  روى الوضوء بعد فرجه نضحه في والثلثون الثاني الوضوء في

رسول:  -      -     -   أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن مإاجه وابن غريب وقال



    :   ) : توضأت -     -  إذا مإحمد يا فقال جبريل جاءني قال وسلم عليه الله صلى الله
). 5فانتضح) (

________________________________________
داود)    1( أبو والبيهقي) 43حديث  (62 / 1الترمإذي)  136حديث  (34 / 1أخرجه
ص    (79 / 1 الجارود داود)   2). (43وابن عند)  3). (110 (27 / 1أبو بنحوه

. (131 / 1البيهقي  الكبرى   الترمإذي)   5. (189 / 6أحمد)  4السنن 71 / 1أخرجه
حديث   ( الطهارة سمعت)       50في وقال غريب حديث هذا الترمإذي وقال

مإاجه           وابن الحديث مإنكر الهاشمي علي بن الحسن يقول 157 / 1مإحمد
حديث)          (463حديث ( داود أبو أخرجه سفيان بن الحكم الباب )166وفي

مإاجه   86 / 1والنسائي  مإن)      461 (157 / 1وابن له شاهدا مإاجه ابن وذكر
حارثة    ( بن زيد :  462حديث مإنه)      المراد وقيل بالماء الستنجاء هو والنتضاح

 (*) . الفرج  رش
________________________________________
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عنهما         -     - تعالى الله رضي زيد بن أسامإة عن مإاجه، وابن أحمد، المإام وروى

الوضوء،:    -     -: (   جبريل علمني وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال
) ( ثوبي:     تحت أنضح أن والنسائي،).      1فأمإرني داود، وأبو أحمد، المإام وروى

الله           -   رضي سفيان بن الحكم عن نعيم، وأبو شيبة، أبي وابن مإاجه، وابن
مإن  - (   -     -      كفا أخذ ثم توضأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى

فرجه   ( فنضح الله).         -  2مإاء رضي الله عبد بن جابر عن مإاجه ابن وروى
) (       -   ) : فرجه  -  فنضح وسلم عليه الله صلى الله رسول توضأ قال عنهما تعالى

3)    : القيم).   ابن قال الول وسلم): (  -     -4تنبيهات عليه الله صلى أنه الصحيح
          .( هما    أحد صحح وجهين مإن داود أبو رواه بما وتعقب رأسه مإسح يكرر لم

 .( وبما     -     - (   ثلثا رأسه مإسح وسلم عليه الله صلى أنه عثمان عن خزيمة، ابن
رأسه         (   مإسح أنه مإعوذ بنت الربيع حديث مإن والترمإذي داود، أبو رواه
للجواز،).           بيان ذلك بأن مإرة، المسح أحاديث عن العلماء وأجاب مإرتين

    : على:       يحمل الرواة اختلف السمعاني اين قال مإرتين، مإرتين رواية ويؤيده
 : مإسح           رواية فليس ثلثة، وتارة مإرتين، وتارة مإرة، تارة مإسح فيكون التعدد،

)    . بالقياس      للتعدد ويحتج التعدد مإنع مإن على حجة المغسول،) [  ] 5مإرة على
الغسل           بين الحكمية الطهارة في فرق ول حكمية، طهارة الوضوء لن

-     -        : وسلم.  عليه الله صلى أنه الحاديث مإن شئ في يأت لم الثاني والمسح
داود              أبو فروى الثلث، على الزيادة عن النهي عنه ورد بل ثلث، على زاد

صلى          (    الله، رسول أن جده، عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن جيد بإسناد
      ) :   ( فقد   - (   نقص، أو هذا على زاد مإن قال ثم ، ثلثا ثلثا توضأ وسلم عليه الله

) ( وظلم  . 6أساء الثلثة)       عن النقص ذم هذا وظاهر
________________________________________

المسند)    1( في حديث    (203 / 5أحمد مإاجه البوصيري)  462وابن وضعفه
) . لهيعة   ابن أحمد)        2لجل مإسند وانظر السابقة الحاشية ضمن .411 / 3تقدم

مإاجه)    3( ابن لضعف)      464 (157 / 1أخرجه ضعيف اسناد هذا البوصيري وقال
ابن              هو هذا وقيس قلت الحكم بن سفيان حديث مإن شاهد وله وشيخه قيس

ليس              مإا ابنه عليه أدخل كبر، لما تغير صدوق التقريب في الحافظ قال الربيع
به     فحدث حديثه المعاد)    4). (139 (133 / 2مإن زاد القياس) 5. (193 / 1انظر

في            لشتراكهما آخر مإعلوم مإن مإعلوم حكم مإثل اثبات الصول علماء عند



) . المثبت    عند الحكم داود)    6علة أبو 88 / 1والنسائي  135 (33 / 1أخرجه
مإاجه   مإا)         422 (146 / 1وابن جملة مإن مإسلم وعده الفتح في الحافظ وحسنه

 (*) . جده         عن أبيه عن شعيب بن عمرو على أنكره
________________________________________
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 :  . فيه:         وقيل بالزيادة والظلم بالنقص، تتعلق والساءة نسبي، أمإر بأنه وأجيب

المطلب:              عن حماد بن نعيم أبو رواه لما واحدة، مإن نقص مإن تقديره حذف
        ) : أو   واحدة مإن نقص فإن وثلثا، ومإرتين، مإرة، الوضوء مإرفوعا حنطب ابن

-    .     ( الحديث     عن وأجيب ثقات ورجاله مإرسل، وهو أخطأ فقد ثلث، على زاد
: قوله             على يقتصر أكثرهم بل النقص، ذكر على يتفقوا لم الرواة بأن أيضا،

  -  :  .        ( الله(  صلى كان الثالث صحيحه في خزيمة ابن رواه كذا فقط، زاد فمن
أن  -            عمرو بن الله عبد عن أحمد، المإام فروى السراف، يكره وسلم عليه

 ) : هذا  -     -      مإا فقال يتوضأ وهو بسعد مإر وسلم عليه الله صلى الله رسول
    ) :      :  ( نهر    على كنت وإن نعم، قال ؟ سرف الوضوء أفي قال ؟ سعد يا السرف

الدرداء).           1جار) ( أبي عن ضعف، مإنهما كل في طريقين مإن الطبراني وروى
مإن-     - (   -     -   توضأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

) ( النهر         في فضلة أفرغ فرغ فلما نهر، على أبي).    2إناء عن الترمإذي وروى
وسلم  -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي كعب بن

) ( الماء: (         وسواس فاتقوا ولهان، له يقال شيطانا للوضوء إن :3قال الرابع). 
     . المإام         رواه بما عليه ورد بالمدينة إل يشرع لم الوضوء بأن حزم ابن جزم

عن              زيد، بن أسامإة عن عروة، عن الزهري عن لهيعة ابن طريق مإن أحمد
عليه:     -     -     نزوله عند الوضوء وسلم عليه الله صلى النبي علم جبريل أن أبيه

عن).           4بالوحي ( عقيل عن سعد بن رشدين طريق عن مإاجه ابن وروى
زيدا        ( السند في يذكر لم لكن نحوه، الوسط).    5الزهري في الطبراني ورواه

جيد        ( وسنده مإوصول، عقيل عن الليث طريق ). 6مإن
________________________________________

المسند)    1( في مإاجه   (221 / 2أحمد في)   425وابن الترمإذي والحكيم
والمغترين  ( التلخيص)   27الكياس وأعله)   2. (101 / 1وانظر الهيثمي ذكره

  . المجمع     مإريم أبي بن بكر المسند)     3. (219 / 1بأني في أحمد 136 / 5أخرجه
والترمإذي    أبي مإاجه)     57حديث  (84 / 1عن ابن وأخرجه حديث 146 / 1وأعله

أبيه)        4). (421( عن أسامإة حديث مإن أحمد ابن)  5. (161 / 4أخرجه أخرجه
. (462حديث  (157 / 1مإاجه  لهيعة)         بابن الشهاب وأعله أبيه عن أسامإة )6عن

المجمع        انظر سعد بن برشدين الهيثمي . (*) 241 / 1أعله
________________________________________

 ]52[ 
 :  .   :   . بصاد:      الصفر الطشت شبه بالمثناة التور سبق مإا غريب بيان في الخامإس

   -  .  : فنون،     مإكسورة، بفاء بفنائه النحاس فراء ساكنة ففاء مإضمومإة، مإهملة
   -  .    : وخاء   مإكسورة، بميم المخضب الدار أمإام المتسع مإكسورة فهمزة فألف

  :      -  . أرطال  خمسة مإهملة فعين فألف مإهملة بصاد الصاع مإعجمتين وضاد
  -  . مإضمومإة،        بكاف الكوز أرطال أربعة يسع ومإكيال أرطال، ثمانية أو وثلث،

      -  .   : ظرف  مإهملة فدال فألف فزاي بميم المزادة مإعروف إناء فزاي فواو،
   -  . فكافين    مإفتوحة بميم مإكوك والسطيحة والقربة كالراوية، للماء

  :    -  . وهو    مإكيال فدال مإضمومإة، بميم المد ساكنة واو بينهما مإضمومإتين



  -  . الهمزة          بفتح الداوة المعتدل النسان كف ء مإل أو وثلث رطل أو رطلن
       -  . إذا:  مإعجمة فضاد ساكنة فتحتية مإكسورة بميم الميضأة المطهرة وكسرها

     -  . فواو:     ساكنة مإهملة فسين بهمزة استوكف مإنها يتوضأ كبيرة مإطهرة مإلها
   -  .      . فكاف  مإهملة بعين عرك يده على وصبه الماء استقطر ففاء فكاف

    -  . فراء.      فألف، مإهملة، بعين العارض ودلكه مإرة بعد مإرة عاوده مإفتوحات
.     : خديه       صفحتا النسان عارض وقيل الذقن، فوق اللحية مإن مإعجمة فضاد

المأق -          تثنية فتحتية مإكسورة فقاف ساكنة فهمزة مإفتوحة بميم المأقيان
   :  . بالمد       وأمإاق آمإاق، وجمعه مإؤخرها والموق مإآقي، وجمعه العين، مإقدم وهو
    : مإن.  -      الفم أعلى باطن فكاف مإفتوحتين، فنون مإهملة، بحاء الحنك وتركه

طرف.  -         مإن السفل مإكسورة، مإهملة فصاد فألف، بنون، الناصية داخل
     . مإكسورة     فقاف مإفتوحة، بمهملة العقب الرأس مإقدم فتحتية اللحيين مإقدم

.      .     . الكتف   إلى المرفق بين مإا وعبد وندس ككتف العضد القدم مإؤخر فموحدة
________________________________________

 ]53[ 
 -  .     : بحاء -     الحفنة والركبة الكعب بين مإا فقاف فألف، مإهملة، بسين الساق
 -  .    : بكاف       الكعب الكف ء مإل تأنيث فتاء فنون، ساكنة، ففاء مإفتوحة مإهملة

      : فوق    الناشز والعظم للعظام مإفصل كل فموحدة ساكنة، ومإهملة مإفتوحة،
.       -  . مإفتوحة  فموحدة ساكنة، فراء مإفتوحة، بميم المربض والناشزات القدم،

:       : وجمعه -     اللحم، مإنه أخذ الذي العظم ساكنة فراء مإفتوحة، بعين العرق
  -  . مإعجمة،.  -      بعين غط الحجم مإكان مإحجم، جمع بميم المحاجم عراق

 .         : يحتز  المختنق صوت كهيئة النفس تردد مإن يسمع صوت والغطيط فمهملة،
         -  . أوله-    فتح مإع ثانية وبإسكان ثانية، وكسر أوله بفتح كتف وزاي مإهملة بحاء

بين.  -           مإا وهو مإفصل، جمع فلم، مإهملة فصاد فألف، بميم، المفاصل وكسره
 . أنملتين  كل

________________________________________
 ]54[ 

والجبائر    -     -    الخف على وسلم عليه الله صلى مإسحه في السادس الباب
  ) -     -    :  : الخفين  على مإسح وسلم عليه الله صلى النبي أن في الول أنواع وفيه

       .( والنسائي،  والبخاري، وأحمد، والشافعي، مإالك، الئمة روى للمتدعة خلفا
الله       -     - (   رسول أن عنه تعالى الله رضي وقاص أبي بن سعد عن مإاجه، وابن

) ( الخفين-     -    على مإسح وسلم عليه الله عن).    1صلى أحمد، المإام وروى
   -    : عليه -     -  الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي سلمان

    .( وأحمد، - (     الشافعي، الئمة وروى حماره وعلى خفيه على يمسح وسلم
الله    -     - (   - رسول أن عنه تعالى الله رضي بلل عن والنسائي، والترمإذي،

:  -   .( وقال    - (    الحاكم وروى والخمار الخفين على مإسح وسلم عليه الله صلى
-     ) : الله    -   رسول مإع السواق دخلت قال عنه الذهبي وأقره شرطهما، على

      : ذهب    -    ثم فتوضأ مإاء فناولته فجاء قال لحاجته فذهب وسلم عليه الله صلى
ومإسح            فتوضأ، الجبة تحت مإن فأخرجهما يقدر، فلم جبته مإن ذراعيه ليخرج

) ( الخفين  رضي).     -   -   - 2على ثوبان عن جيد بسند والبزار أحمد، المإام وروى
  -     -  ) : ومإسح   -  توضأ وسلم عليه الله صلى النبي رأيت قال عنه تعالى الله

) ( العمامإة      وعلى الخمار، وعلى الخفين، عن).   3على الدارقطني، وروى
   -    ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول زال مإا قالت عنها تعالى الله رضي عائشة

) ( وجل -           عز بالله لحق حتى المائدة، عليه أنزل مإنذ يمسح وروى). 4وسلم



تعالى -   -      -    الله رضي السلمي كعب بن ربيعة عن حسن بسند الطبراني
 ) : على.      -     -  قدمإت قال عنه تعالى الله رضي الله عبد بن جرير قال عنه

على  -     -       يمسح فرأيته المائدة نزول بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول
: (   -   5الخفين) ( عليه).     الله صلى الله رسول رأيت قال عنه الجماعة وروى

      ( له -       فقيل رواية، في الترمإذي زاد الخفين على ومإسح توضأ ثم بال وسلم
 .      : المائدة       بعد إل أسلمت مإا فقال ؟ المائدة بعد أو المائدة قبل

________________________________________
البخاري)   1( المسند)    202حديث  (365 / 1أخرجه في وانظر 170 / 1وأحمد

الوطار   المستدرك)    2. (60 / 1نيل في المسند)   3. (151 / 1الحاكم في أحمد
الكشف     281 / 5 في كما السنن)    4. (154 / 1والبزار في . (194 / 1الدارقطني
الكبير)    5 في المجمع     54 / 5أخرجه في الهيثمي . (*) 257 / 1وحسنه

________________________________________
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   -    ) :   : عليه  الله صلى الله رسول أصحاب وكان إبراهيم قال العمش قال
) ( المائدة -          بعد كان جرير إسلم لن الحديث، هذا يعجبهم وروى). 1وسلم

 ) : مإع     -     -  كنت قال عنه تعالى الله رضي شعبة بن المغيرة عن الشيخان
: فقال  -     -       خفيه، لنزع فأهويت سفر في وسلم عليه الله صلى الله رسول

)   ( عليهما(    فمسح ، طاهرتين أدخلتهما فإني وأبو).    2دعهما أحمد، المإام وروى
-   )    -   : الله  -  رسول أن عنه مإاجه وابن صحيح حسن وقال والترمإذي داود،

) ( والنعلين    -      الخفين على ومإسح توضأ وسلم عليه الله أبو).  3صلى وقال
   ( عن: (         المعروف لن ، الحديث هذا يحدث ل مإهدي بن الرحمن عبد كان داود
  .( المإام (  -     -    وروى الخفين على مإسح وسلم عليه الله صلى النبي أن المغيرة

عنه         -     تعالى الله رضي بريدة ابن عن مإاجه وابن والترمإذي، داود، وأبو أحمد،
أسودين- (     -     -   خفين وسلم عليه الله صلى الله لرسول أهدى النجاشي أن

) (     . عليهما  ومإسح توضأ، ثم فلبسهما : 4ساذجين ليس).    -  وقال داود أبو وروى
: قال  -     -     -  عنه تعالى الله رضي الشعري مإوسى أبي عن بمتصل إسناده

) ( بين(   -     -    الجور على وسلم عليه الله صلى الله رسول أيضا).  5مإسح وروى
-     -   ) : وسلم     -  عليه الله صلى الله رسول رأيت قال أوس أبي بن أوس عن

) ( وقدمإيه     نعليه، على ومإسح عمرو).      6توضأ عن والبخاري أحمد المإام وروى
 -     -   ) :  : مإسح   وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال الضمري أمإية بن

) ( خفيه    وعلى عمامإته ). 7على
________________________________________

البخاري)   1(  /72حديث  (227 / 1ومإسلم)  307، 203، 182 (286 / 1أخرجه
داود)   (272 وابن) 118حديث  (81 / 1والنسائي)  93والترمإذي)  (154وأبو

البخاري)   2. (543 - 181 - 80 / 1مإاجه  الوضوء   (342 / 1أخرجه ،203) (182في
الطهارة  230 / 1ومإسلم  5799، 5798، 4421و  2918) 388، 363، 206 في

المسند)    3). (274 / 79حديث ( في داود   244 / 4أحمد )159حديث  (41 / 1وأبو
مإاجه)      (99حديث  (167 / 1والترمإذي  وابن صحيح حسن )559) (185 / 1وقال

الراية    نصب المسند)    4. (96 / 1وانظر في داود   352 / 5أحمد  (39 / 1وأبو
الترمإذي)    155 له مإاجه   156 / 1وأشار داود)   5). (549 (182 / 1وابن 41 / 1أبو

حديث)    (6). (159حديث ( السابق المسند)    7). (160المصدر في  /4أحمد
179 (*) .

________________________________________
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 -    : صلى        الله رسول مإسح قال المغيرة عن داود، وأبو أحمد، المإام وروى

 ) :  .     : أنت   -    بل فقال نسيت الله رسول يا فقلت الخفين، على وسلم عليه الله
) ( وجل      عز ربي أمإرني بهذا رسول).       1نسيت، مإع عزا أنه عنه، مإسلم وروى

  -    : الله -     -    صلى الله رسول فتبرز قال تبوك، غزوة وسلم عليه الله صلى الله
أخذت  -           رجع فلما الفجر قل إداوة مإعه فحملت الحائط، قبل وسلم عليه

فلم            [  صوف مإن جبة وعليه ووجهه يديه فغسل الداوة، مإن يديه على أهريق
ذراعيه            فغسل الجبة أسفل مإن أخرجهما حتى مإنها ذراعيه يخرج أن يستطع

  ) : أدخلتهما      ]  فإني دعهما، قال ، خفيه لنزع أهويت ثم برأسه ومإسح
الحديث)    ( عليهما، فمسح ، جدا،).      2طاهرتين كثيرة الباب هذا في والحاديث

    .    :  . مإاجه،   وابن الترمإذي، روى المسح مإوضع في الثاني كفاية ذكر وفيما
الله     -     -    - رسول أن عنه تعالى الله رضي شعبة بن المغيرة عن والدارقطني

) ( وأسفله    (      الخف أعلى على يمسح كان وسلم عليه الله وروى). 3صلى
  -    : الله   -  -   صلى الله رسول رأيت قال عنه، وحسنه والترمإذي أحمد، المإام

) ( ظاهرهما  - (     على الخفين، على يمسح وسلم داود،).   4عليه أبو وروى
   ) : بالرأي   -     -  الدين كان لو قال عنه تعالى الله رضي علي عن والدارقطني

 -     ( صلى       الله رسول رأيت ولكن ، أعله مإن بالمسح أولى الخف أسفل لكان
) ( أعله   - (  يمسح وسلم عليه .5الله      : وحضرا).  سفرا المسح مإدة في الثالث

الله          -   رضي أمإامإة أبي عن مإروان سلمة أبي طريق مإن الطبراني روى
  -     -   ) : على  -  يمسح وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى

) ( الحضر         في وليلة ويومإا السفر في ثلثا والعمامإة ). 6الخفين
________________________________________

المسند)    1( في داود   246 / 4أحمد مإسلم)   2). (156 (40 / 1وأبو  /1أخرجه
داود)   (274 / 105حديث  (317 السنة)     151وأبو شرح في )3. (329 / 1والبغوي

داود    أبو وابن) 97حديث  (162 / 1والترمإذي)  165حديث  (116 / 1أخرجه
في)  4). (6حديث  (195 / 1والدارقطني)  550حديث  (182 / 1مإاجه  أحمد

. (254 / 4المسند  السابق    التخريج داود)    5وانظر أبو حديث  (42 / 1أخرجه
الشرح)    162 في التلخيص)     239 (334 / 1والبغوي في الحافظ  /1وصححه
169) .6   : سلمة)        أبو مإروان فيه الهيثمي وقال الكبير في الطبراني أخرجه

المجمع    انظر . (*) 160 / 1مإجهول
________________________________________

 ]57[ 
-       . عمر:     ابن عن وضعفه الدارقطني وروى الجبائر على المسح في الرابع

يمسح    - (   -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي
) ( الجبائر  رضي).   -   -    - 1على أمإامإة أبي عن ضعيف بسند الطبراني وروى

قميئة   - (   -     -     ابن رمإاه لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله
عن     -     -     حل توضأ إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت أحد يوم

) ( بالوضوء    عليها ومإسح ). 2عصابته،
________________________________________

الدارقطني)        1( سنن انظر مإرفوعا يصح ل عمارة   205 / 1وقال وأبو قلت
المغني    انظر الجوزي    549 / 2مإتروك لبن .456 / 3والميزان  38 / 3والضعفاء

المجمع)       2( في وذكره الكبير في عمر     264 / 1أخرجه بن حفص فيه وقال
 (*) . ضعيف  وهو



________________________________________
 ]58[ 

أحمد،    -     -    المإام روى وسلم عليه الله صلى تيممه في السابع الباب
 : رأيت     -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن والطبراني، والحارث،

له  -     -       فقلت بالتراب، فمسح الماء أهراق وسلم عليه الله صلى الله رسول
) (     ) : أبلغه     ل لعلي يدريني ومإا فقال قريب، مإنك الماء بن).   1إنما عمار وعن

وسلم -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي ياسر
لها،     -     -    عقد فانقطع عنها تعالى الله رضي عائشة ومإعه الجيش بذات عرس

وليس            الفجر، أضاء حتى ذلك، عقدها ابتغاء الناس فحبس ظفار، جزع مإن
     : مإاء،        مإعهم وليس الناس حبست وقال بكر أبو عليها فتغيظ مإاء، الناس مإع

رخصة       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول على وجل عز الله فأنزل
عليه        -    الله صلى الله رسول مإع المسلمون فقام الطيب، بالصعيد التطهير

التراب -           مإن يقبضوا ولم أيديهم رفعوا ثم الرض، بأيديهم فضربوا وسلم
) ( وأيديهم      وجوههم على بها فمسحوا والدارقطني،).    2شيئا داود، أبو وروى

-      : الله   -     -  رسول على رجل مإر قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن
بول    -           أو غائط مإن خرج وقد السكك، مإن سكة في وسلم عليه الله صلى

بيده               ضرب أثلة في يتوارى أن الرجل كاد إذا حتى عليه، يرد فلم عليه، فسلم
رد             ثم ذراعه فمسح أخرى ضربه ضرب ثم وجهه بهما ومإسح الحائط على

          ) : على    أكن لم أني إل السلم أراد أن يمنعني لم إنه وقال السلم الرجل على
النصاري).           -3طهور) ( الصمة بن الحارث بن الجهيم أبي عن البخاري وروى

 -     -    : مإن    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أقبل قال عنه تعالى الله رضي
عليه           -    الله صلى النبي عليه يرد فلم عليه فسلم رجل فلقيه جمل، بئر نحو

) ( السلم -            عليه رد ثم ويديه، بوجهه فمسح الجدار، على أقبل حتى ).4وسلم
:   -   : قال      -  والدارقطني حسن حديث وقال عنه السنة شرح في البغوي وروى

عليه،((    -     -     فسلمت يبول وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول على مإررت
على              وضعه ثم مإعه، كانت بعصا فحته جدار على قام حتى على يرد فلم

) ( على       رد ثم وذراعيه وجهه فمسح ). 5الجدار
________________________________________

المسند)    1( في المجمع     288 / 1أحمد في الهيثمي وعزاه 263 / 1وذكره
) . لهيعة       بابن وأعله الكبير في والطبراني البخاري)   2لحمد 514 / 1أخرجه

 /109، 367 / 108حديث  (379 / 1ومإسلم  4583، 3773، 3672، 336حديث 
داود)   367 مإاجه)   317 (86 / 1وأبو داود)   3). (568 (188 / 1وابن  (90 / 1أبو
ص)   330 مإحمد  206 / 1والبيهقي  177 / 1والدارقطني  253والطيالسي وفيه

الميزان       انظر ضعيف العبدي ثابت )337) (525 / 1البخاري)  (4. (495 / 3بن
الشراف         تحفة انظر والنسائي داود وأبو مإسلم البغوي) 5. (140 / 9وأخرجه

الشرح   الدارقطني   403. 402 / 1في . (*) 177 / 1وانظر
________________________________________
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    : على          سلم رجل أن الراهب بن حنظلة بن الله عبد عن أحمد المإام وروى

الله  -     -       -   صلى النبي عليه يرد فلم بال وقد وسلم عليه الله صلى الله رسول
تيمم  -         ( أنه يعني الحائط، إلى بيده قام حتى وسلم :1عليه الول).   تنبيهان

أو             مإباحا، كان الجدار أن على مإحمول الحديث السنة، شرح في البغوي قال
-  .      :  . عرس     سبق مإا غريب بيان في الثاني رضاه يعرف كان لنسان مإمولكا



نزول           وهو التعريس مإن مإفتوحات، مإشددة راء بينهما مإهملتين فسين بعين
      -  . فدال    ساكنة فقاف مإكسورة مإهملة بعين العقد الجيش ذات الليل، آخر
    -  .   -  . ففاء.  مإعجمة مإشالة بظاء ظفار تفسيره تقدم الجزع القلدة مإهملة

 -  .        . بسين  السكة الجزع ينسب إليها صنعاء قرب باليمن مإدينة فراء مإفتوحتين
  :   : وسميت     سكك، وجمعها الزقاق، مإفتوحة مإشددة فكاف مإكسورة، مإهملة

 . فيها    الدور لصطفاف بذلك
________________________________________

)1 (*) . تقدم) 
________________________________________
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  :  : صفة    -     -   في الول أنواع وفيه وسلم عليه الله صلى غسله في الثامإن الباب

   -     : تعالى -     الله رضي عائشة عن الئمة روى وسلم عليه الله صلى غسله
    -     -   ) : يغتسل -  أن أراد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها

يديه             على الناء يصب ثلثا يديه فيغسل الحلب نحو بشئ دعا الجنابة، مإن
بها              فيغسل شماله، على يصب ثم بيمينه، يأخذ ثم الناء، في يدخلهما أن قبل

حسنا،              غسل غسلها ثم به، يدلكها الحائط إلى بها يهوي ثم ينقيه، حتى فرجه
يصب            ثم ثلثا، وذراعيه ثلثا، وجهه ويغسل ثلثا، ويستنشق ثلثا يتمضمض ثم

الناء              في يده يدخل ثم قدمإيه، غسل فرغ فإذا يغسل، ثم ثلثا، رأسه على
على              أفرغ البشرة أنقى أو البشرة أصاب قد أنه رأى إذا حتى شعره فيخلل

) ( عليه       صبها فضلة فضل فإذا ثلثا، الشافعي،).     1رأسه المإام عند رواية وفي
-     -   ) : وسلم    عليه الله صلى الله رسول كان والترمإذي داود، وأبي والشيخان،

يدخل              ثم للصلة يتوضأ كما يتوضأ ثم يديه، غسل وبدأ الجنابة مإن اغتسل إذا
غرفات             ثلث رأسه على يصب ثم الشعر، أصول بها فيخلل الماء في أصابعه

  . عليه             أفاض بشرته روى قد أنه ظن حتى كله جلده على الماء يعيد ثم بيديه،
والترمإذي،).         2الماء) ( مإاجه، وابن داود وأبو والشيخان أحمد المإام وروى

 ) : لرسول   -     -  وضعت قالت عنها تعالى الله رضي مإيمونة عن والدارقطني
     .( بثوب، -     -    فسترته غسل رواية وفي به يغسل مإاء وسلم عليه الله صلى الله

ثلثا       ( أو مإرتين فغسلهما يديه على :   3فصب بشماله).   الناء فأكفأ رواية وفي
ثم             مإذاكيره، فغسل شماله على بيمينه أفرغ ثم ثلثا، كفيه فغسل يمينه على

شديدا     ( دلكا بالرض يده :    4دلك بيده).   وضرب وجهه فغسل رواية وفي
غسلها    ( ثم فمسحها ). 5الرض

________________________________________
البخاري)   1( حديث  (253 / 1ومإسلم  272، 262، 248حديث  429 / 1أخرجه

الموطأ)    35 / 319 في :104حديث  (174 / 1والترمإذي  44 / 1ومإالك والحلب) 
) .     : الميم     بكسر أيضا المحلب له ويقال فيه يحلب المصادر)  2إناء انظر

البخاري)   3السابقة. ( داود)   317 (254 / 1ومإسلم)  276 (457 / 1أخرجه 1وأبو
مإاجه)   103حديث  (173 / 1والترمإذي)  245 (64/  )573 (190 / 1وابن

خزيمة   191 / 1والدارمإي  انظر) 4. (330، 329 / 6وأحمد  120 / 1وابن
) . السابقة  المسند)    5المصادر في . (*) 330 / 6أحمد

________________________________________
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          : غسل  ثم ويده وجهه غسل ثم واستنشق، مإضمض ثم الحائط، رواية وفي
     :   . ومإا     فرجه وغسل رجليه، غير رواية وفي للصلة وضوءه فتوضأ ثلثا، رأسه



 :   . ثم           رواية وفي فغسلهما رجليه على ثم عليه أفاض ثم الذى، مإن ثلثا أصابه
فقال            خرقة فناولته قدمإيه فغسل مإقامإه مإن تنحى ثم جسده، على أفرغ

     . وأبو       والشيخان، أحمد، المإام وروى بيده ينقض فجعل يردها ولم هكذا، بيده
 : تماروا،      -     -  وقال عنه تعالى الله رضي مإطعم بن جبير عن والنسائي، داود،

-     -       : وسلم  عليه الله صلى الله رسول عند الجنابة غسل تذاكروا رواية وفي
الله             - رسول فقال وكذا، كذا رأسي أغسل فإني أنا أمإا القوم بعض فقال

أفيض    -: (         ثم أكف، ثلثة رأسي على فأفيض أنا أمإا وسلم عليه الله صلى
) ( جسدي[  ]    سائر على تعالى).      -   1بعد الله رضي عائشة عن داود أبو وروى

    -     -   ) : يغتسل -  أن أراد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها
فإذا            الماء، عليه وأفاض مإرافغه، غسل ثم فغسلهما بكفيه بدأ الجنابة مإن

( رأسه            على الماء ويفيض الوضوء يستقبل ثم الحائط إلى بهما أهوى أنقاهما
)2    :       : ومإسلم،).  أحمد المإام روى الجماع مإن للمرات الواحد غسله في الثاني

الله     -     - (   - رسول أن عنه تعالى الله رضي أنس عن قتادة، عن والربعة،
) ( واحد    -       بغسل نسائه على يطوف كان وسلم عليه الله ورواه). 3صلى

 -     . رضي   -     أنس عن البخاري وروى عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإسلم،
  -     -   ) : على   -  يدور وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله

كذا           -  امإرأة عشرة إحدى وهن والنهار، الليل مإن الواحدة الساعة في نسائه
قلت           -  تسع يومإئذ وله عروبة أبي بن سعيد وقال الدستوائي هشام قال

) (       : ثلثين:     قوة أعطي أنه نتحدث كنا قال ؟ يطيقه فكان ). 4لنس
________________________________________

المسند)    1( في  /54 (258 / 1ومإسلم)  254 (437 / 1والبخاري  84 / 4أحمد
327) .          ( الغسل) ( مإاء مإقدار في أي الغسل في تنازعوا أي داود)  2وتماروا أبو

داود)   309 / 28) (249 / 1ومإسلم)  (3). (243حديث  (63 / 1 )279 (56 / 1وأبو
عوانة   225 / 3وأحمد)  140 (259 / 1والترمإذي  نعيم  280 / 1وأبو وأبو
الحلية   112 / 1والنسائي  . (232، 100 / 7في التاريخ    في أخرجه) 4والخطيب

سعد   / 291 / 3وأحمد)  5215، 5068، 284، 268 (449 / 1البخاري  2وابن
الشرح    في . (*) 358 / 1والبغوي

________________________________________
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بكر    -     -       - أبي بنت كلثوم أم عن عنه تعالى الله رضي جابر عن مإسلم وروى
  ) : سأل   -   -     -  رجل إن قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن تعالى الله رحمها

يكسل،  -     -       ثم أهله يجامإع الرجل عن وسلم عليه الله صلى الله رسول
ذلك،     -     -: (   لفعل إني وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال جالسة وعائشة

) ( نغتسل    ثم وهذه الصحابة)        1أنا عن التابعين عن الصحابة رواية مإن وهذا ،
. أبيها             بعد ولدت التابعين مإن بكر أبي بنت كلثوم وأم صحابي، جابرا لن

       : ينزل     ول يجامإع الذي عن عروة سألت قال الزهري عن الدارقطني وروى
عليه:          -    الله صلى الله رسول أمإر مإن بالخر يأخذون الناس يزل لم فقال

الله -   -     -    -   صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة حدثتني وسلم
بعد  -             اغتسل ثم مإكة، فتح قبل وذلك يغتسل، ول ذلك يفعل كان وسلم عليه

بالغسل    ( الناس وأمإر : 2ذلك     : روى).  الغماء مإن اغتساله في الثالث
 -    : رضي          عائشة على دخلت قال عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن الشيخان
عليه   -        -    الله صلى الله رسول مإرض عن تحدثيني أل فقلت عنها تعالى الله

) :  -     -    : أصلى -   فقال وسلم عليه الله صلى النبي ثقل بلى فقالت ؟ وسلم



)  (    ) :     :  (( الحديث  المخضب مإاء لي ضعوا قال ينتظرونك هم ل قلنا ؟ ).3الناس
أسامإة            أبي بن والحارث مإاجه، وابن والنسائي، داود، وأبو أحمد، المإام وروى

أن-   -       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإولى رافع أبي عن حسن بسند
فجعل      -        واحد يوم في نسائه على طاف وسلم عليه الله صلى الله رسول

:         : قال      واحدا، غسل جعلته لو الله رسول يا فقيل هذه وعند هذه عند يغتسل
) ( وأطهر(   أزكى :   -     - 4هذا مإن).  وسلم عليه الله صلى استتاره في الرابع

     . برجال     والطبراني، أحمد، المإام روى أصحابه بعض مإع بثوب الغتسال
صلى    -     -    -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الصحيح،

استرني   -          ( فقال ثوبا، أعطاه ثم غسل، له فوضع عليا أمإر وسلم عليه الله
) ( ظهرك  ). 5وولني

________________________________________
مإسلم)   1( والليلة)       (350 / 89 (272 / 1أخرجه اليوم عمل في السني وابن

عوانة)   610 الثار     289 / 1وأبو مإعاني في أخرجه) 2. (55 / 1والطحاوي
البخاري)   3. (126 / 1الدارقطني  )418 (311 / 1ومإسلم)  687 (203 / 2أخرجه

عوانة   287 / 1والدارمإي  52 / 2وأحمد  151 / 8، 123 / 1والبيهقي  111 / 2وأبو
شبية    أبي سعد   198 / 1وابن وابن داود)    (4. (19 / 2 / 2، أبو ) (56 / 1أخرجه

الكبير    8 / 6وأحمد)  219 في مإاجه   307 / 1والطبراني )590 (194 / 1وابن
التلخيص   204 / 1والبيهقي  المسند)    5. (141 / 1وانظر في 317 / 1أحمد

الكبير    في . (*) 291 / 11والطبراني
________________________________________

 ]63[ 
عنها        -     - تعالى الله رضي هانئ أم عن الصحيح برجال أحمد المإام وروى

أبو:    -     -      فجاء فانتبه مإكة، بأعلى وسلم عليه الله صلى الله رسول نزل قالت
         ) : ستر     ثم ذر، أبو فستره العجين، أثر فيها لرى إني قالت مإاء فيها بجفنة ذر

) ( ذر  -     -   أبا وسلم عليه الله صلى الله :   1رسول الماء).  رشه في الخامإس
        . أبي     بنت زينب عن حسن بسند الطبراني روى مإغتسله عليه دخل مإن على
عليه -     -      -    الله صلى الله رسول على دخلت أنها عنها تعالى الله رضي سلمة

وجهي، -            بها فضرب مإاء مإن حفنة فأخذ يغتسل، وهو صغيرة وهي وسلم
) (  : لكاع: (  أي وراءك :    -   2وقال عليه).  الله صلى اغتساله مإكان في السادس

) : كان -      -      قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الطبراني روى وسلم
رأى  -     -       ومإا الحجرات، وراء مإن يغتسل وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( قط   أحد .      -3عورته     : عائشة).  عن داود أبو روى له يغتسل كان فيما السابع
    -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي

) (         : الميت   غسل ومإن الحجامإة، ومإن والجمعة، الجنابة، مإن أربعة مإن يغتسل
4      -     -   : يشرب،).  أو يأكل، أن أراد إذا وسلم عليه الله صلى وضوئه في الثامإن

 . روى              يتوضأ لم إذا وتيممه قليل، ذلك وتركه جنبا، كان إذا يطأ أو يرقد، أو
 -   ) : صلى   -     -  الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن الشيخان

) ( توضأ   -          ينام أو يأكل أن وأراد جنبا، كان إذا وسلم عليه :5الله رواية).   وفي
-        .( عمرو(    بن الله عبد عن الطبراني وروى للصلة ويتوضأ فرجه، غسل

 -     -   ) : إذا    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي
) ( توضأ      جنب وهو ينام أن هريرة).        -6أراد أبي عن حسن بسند أيضا وروى

 -     -   ) : إذا    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي
) ( توضأ        ينام أو يأكل، أن وأراد جنبا، ). 7كان



________________________________________
المسند)    1( في الكبير)    2. (341 / 6أحمد في وحسنه 281 / 24الطبراني

المجمع    في الملئي)      3. (269 / 1الهيثمي بمسلم المجمع في الهيثمي ضعفه
المجمع   داود)    4. (269 / 1انظر أبو البخاري)   (5). (348 (96 / 1أخرجه أخرجه

)6. (200 / 1والبيهقي)  305 / 21حديث  (248 / 1ومإسلم)  288) (468 / 1
   ( ثقات      (   رجاله وبقية يحيى بن أحمد ب  الهيثمي وأعله الكبير في الطبراني

المجمع   إبراهيم)       7. (274 / 1انظر بن اسحاق وفيه الوسط في الطبراني
المجمع     حسن وإسناد . (*) 274 / 1القرقسانى

________________________________________
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 : سألت       -    -  قال تعالى الله رحمه سلمة أبي عن والبخاري مإالك المإام وروى
وسلم -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول كان عنها تعالى الله رضي عائشة

) (   : ويتوضأ     نعم قالت ؟ جنب وهو الصحيح).     1يرقد برجال أحمد المإام وروى
  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن

) ( ينام  -       ثم ينتبه، ثم وينام، يجنب وسلم عائشة).    2عليه عن الطبراني وروى
 -     -    : إذا-     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي

) ( فيتيمم           الحائط على بيده ضرب يقوم أن فكسل أهله بعض وروى). 3واقع
  -     -   )) : كانت    إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها أحمد المإام

) ( مإاء          يمس ول يعود ثم أتاهم أهله إلى حاجة :   4له مإع).  اغتساله في التاسع
        . أم     عن مإاجه، وابن والنسائي، أحمد، المإام روى واحد إناء مإن نسائه بعض

وسلم -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي هانئ
العجين           ( أثر فيها قصعة في واحد، إناء مإن ومإيمونة هو وروى). 5اغتسل

صلى    -     - (   -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن البخاري
) ( واحد   -       إناء مإن يغتسلن كانا ومإيمونة وسلم عليه عن).   6الله مإسلم ورواه

   : أنا.     -    -  أغتسل كنت قالت عنها الله رضي عائشة عن الشيخان وروى مإيمونة
مإن  -     -        فيه أيدينا تختلف واحد إناء مإن وسلم عليه الله صلى الله ورسول

: (7الجنابة ( كان).     -     -  قال عنه تعالى الله رضي أنس عن البخاري وروى
إناء  -     -       مإن يغتسلن نسائه مإن والمرأة وسلم عليه الله صلى الله رسول

). 8واحد) (
________________________________________

البخاري)   1( )2). (305 / 21 (248 / 1ومإسلم)  288، 286 (466 / 1أخرجه
المسند     في أحمد وفيه)     3. (298 / 6أخرجه الوسط في الطبراني أخرجه

المجمع      انظر مإدلس وهو المسند)    4. (264 / 1بقية في )5. (43 / 6أحمد
المسند     في أحمد مإاجة   202 / 1وفي  131 / 1والنسائي  342 / 6أخرجه 1وابن

 (433 / 1البخاري)  7). (253البخاري)  (6. (7 / 1والبيهقي)  378حديث  (134/ 
الحيض   (255 / 1ومإسلم)  7339، 5956، 299، 273، 263، 261و  250 )319في

). 264البخاري)  (8. (192 / 1والدارمإي  187 / 1والبيهقي  44 / 1ومإالك 
________________________________________
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 ) : هي     -     -  كانت قالت عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن الشيخان وروى

( الجنابة  -     -       مإن الواحد الناء في يغتسلن وسلم عليه الله صلى الله ورسول
)1  -     -       : مإا).  غير وسلم عليه الله صلى به يغتسل كان الذي القدر في العاشر

-     -     . عنها    تعالى الله رضي عائشة عن الشيخان روى الوضوء في ذكره تقدم



مإن(   -     -        الفرق هو إناء مإن يغتسل كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
)    : اصع)   ثلثة والفرق سفيان قال ، كانت).    -  2الجنابة أنها عنها مإسلم وروى

ثلثة    -     -      يسع واحد إناء مإن وسلم عليه الله صلى الله ورسول هي تغتسل
ذلك     ( مإن قريبا أو : (3أمإداد، أتى).       قال الجهني مإوسى عن النسائي وروى

-   : عائشة -   -      حدثتني فقال أرطال، ثمانية حزرته بقدح الله رحمه مإجاهد
يغتسل    -    -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي

) ( هذا  . 4بمثل       : روى).   نسائه بعض طهور بفضل غسله في عشر الحادي
الله    -     - (   -   صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن مإسلم

) ( مإيمونة  -     بفضل يغتسل كان وسلم :   5عليه مإن).   تنشفه في عشر الثاني
عام.      -     - (    كان لما أنه عنها تعالى الله رضي هانئ أم عن مإسلم روى الغسل

رسول    -     -      قام مإكة، بأعلى وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول أتت الفتح
ثوبه -     -         أخذ ثم فاطمة، عليه فسترت غسله إلى وسلم عليه الله صلى الله

) ( به  سعد).          6فالتحف بن قيس عن داود، وأبو والبيهقي، أحمد، المإام وروى
وسلم  -     -    -     عليه الله صلى الله رسول زارنا عنهما تعالى الله رضي عبادة بن

أو-             بزعفران مإصبوغة بملحفة أتينا ثم فاغتسل، مإاء له فوضعنا مإنزلنا، في
مإنكبه          ( في الورس أثر إلى أنظر وكأني بها، فاشتمل ). 7بورس

________________________________________
البخاري)   1( )2). (324 / 49 (257 / 1ومإسلم)  322حديث  (503 / 1أخرجه

مإسلم)   3تقدم. ( النسائي)   4). (319 / 41 (255 / 1أخرجه )5. (105 / 1أخرجه
مإسلم    وانظر مإسلم)   6). (323 / 48 (257 / 1تقدم  /70حديث  (265 / 1أخرجه

المسند)    7). (336 في داود   421 / 3أحمد في)  5185 (347 / 4وأبو والبيهقي
الكبرى   . (*) 186 / 1السنن

________________________________________
 ]66[ 

.    -     -   : والشنان  بالخطمي رأسه وسلم عليه الله صلى غسله في عشر الثالث
  ) : الله    -     -  رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن الدارقطني روى

وأشنان-     -         بخطمي رأسه غسل يحرم أن أراد إذا وسلم عليه الله صلى
) ( كثير    غير بزيت وسلم).      -    1ودهن عليه الله صلى النبي أن أيضا عنها وروى

.( الماء- (            عليه يصب ول بذلك يجتزي جنب وهو بالخطمي رأسه يغسل كان
    -     -   : والنسائي،  داود، أبو روى وسلم عليه الله صلى استتاره في عشر الرابع

   : رسول     -     -  أخدم كنت قال عنه تعالى الله رضي السمح أبي عن مإاجه، وابن
(  ) : ظهرك -     -       ولني قال يغتسل أن أراد إذا وكان وسلم عليه الله صلى الله

)    : وأستره  الثوب وأنشر قفاي أسامإة).       2فأوليته أبي وابن شيبة أبي ابن روى
  -     : الله  -     -  صلى الله رسول مإع قمت قال عنه تعالى الله رضي حذيفة عن

في  -           فضلة مإنه وفضلت وسترته يغتسل فقام رمإضان مإن ليلة وسلم عليه
 :     .(       ) : هذه  الله رسول يا فقلت عليه فصب شئت وإن فأرقه شئت إن قال إناء،

  : تسترني         ل فقلت وسترني، فاغتسلت عليه، أصب مإما إلى أحب الفضلة
  -     .( الله: (    رضي مإيمونة عن مإسلم وروى سترتني كما لسترنك بلى فقال

  -     -  ) : وسترته  -  مإاء وسلم عليه الله صلى للنبي وضعت قالت عنها تعالى
.  3فأغتسل) (       : المإام).   روى غسله بعد رآها لمعة غسله في عشر الخامإس

الله      -     - (   - رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن مإاجه وابن أحمد،
على    -          بيضاء لمعة رأى خرج فلما جنابة مإن اغتسل وسلم عليه الله صلى

) ( الصلة             إلى مإضى ثم فبلها شعرة أثر فأخذ الماء، يصبها لم اليمن ).4مإنكبه



.      -     -   : الغسل  بعد يتوضأ يكن لم وسلم عليه الله صلى أنه في عشر السادس
عن    -    -    والبيهقي، والنسائي، صحيح حسن بسند والترمإذي أحمد، المإام روى
وسلم -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة

) ( الغسل     بعد يتوضأ ل ). 5كان
________________________________________

الدارقطني)   1( داود)    2. (226 / 2أخرجه أبو 1والنسائي)  376 (102 / 1أخرجه
مإاجه   104/  مإسلم)   (3). (613 (201 / 1وابن  /73حديث)  (266 / 1أخرجه

أحمد)   4). (337 مإاجه   243 / 1أخرجه على)   663 (217 / 1وابن بأبي وأعله
الترمإذي)   5الرحبي. ( 19 / 6وأحمد  111 / 1والنسائي)  107 (179 / 1أخرجه
شيبة    179 / 1والبيهقي  أبي الشرح    68 / 1وابن في . (*) 68 / 1والبغوي

________________________________________
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    -     -   : وهو  القرآن قراءة مإن وسلم عليه الله صلى امإتناعه في عشر السابع
تعالى.        -    الله رضي علي عن والدارقطني والربعة، أحمد، المإام روى جنب

    -     -   ) : يخرج -  ثم حاجته يقضي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه
    : القرآن         مإن يحجبه ل قال وربما يحجزه ول اللحم مإعنا ويأكل القرآن فيقرأ

) ( الجنابة   ليس : (1شئ     : كان).    قال عنه صحيح حسن وقال الترمإذي وروى
يكن  -     -         لم مإا حال، كل على القرآن يقرئنا وسلم عليه الله صلى الله رسول

:      2جنبا) (    : الجنابة).   غسل إن السير أهل اتفاق عمر أبو نقل الول تنبيهات
وأنه   -     -      الصلة افترضت كما بمكة، وسلم عليه الله صلى الله ورسول فرض

    :  .    : عن      البخاري رواه مإا الثاني عالم يجهله ل قال بوضوء، إل قط يصل لم
وضوء           في الرجلين بتأخير التصريح فيه فغسلهما، رجليه نحى ثم مإيمونة

بأن            بينهما الجمع ويمكن عائشة، رواية لظاهر مإخالف وهو آخره، إلى الغسل
هاتين           اختلف وبحسب أخرى، بحالة وإمإا المجاز، على عائشة رواية يحمل

 . وعن         الرجلين تأخير استحباب إلى الجمهور فذهب العلماء، اختلف الحالتين
 . وعند:           فالتقديم وإل هما، تأخير فالمستحب نظيف غير المكان كان إن مإالك

:        . هما    ومإختار هما، وأشهر أصحهما، النووي قال قولن الفضل في الشافعية
 -     -   :  .( وتوضأ   عنها تعالى الله رضي عائشة قول الثالث وضوءه يكمل أنه

 :  . ل           الرابع لغويا ل شرعيا وضوءا أي للصلة كما وضوءه أي الصلة، وضوء
         . الماء،    وجود عسر عند هنا التيمم يكون أن يحتمل النوم إرادة عند يتيمم
   .      :  . الحاء:   بكسر الحلب سبق مإا غريب بيان في الخامإس ذلك غير وقيل

    : حلب       قدر يسع إناء هو والمنذري الخطابي قال ومإوحدة، اللم وتخفيف
   :       : بدا   مإن باب عليه البخاري وترجم الميم، بكسر المحلب له ويقال ناقة،

ل             وهذا الطيب مإن جراب عنده أن على فدل الغسل، عند والطيب بالحلب
الطيب،    في يعرف

________________________________________
المسند)     1( في أحمد داود   83 / 1أخرجه 273 / 1والترمإذي)  229 (59 / 1وأبو
مإاجه   118 / 1والنسائي)  146( الثار)    594 (195 / 1وابن مإعاني في والطحاوي
ص    87 / 1 الجارود الترمإذي) 3. (187 / 5وأحمد  107 / 4والحاكم  53، 52وابن
1 / 274 .

________________________________________
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فارسي           الورد مإاء وهو المشددة، واللم الميم بفتح المحلب حب والمعروف
   . الغين        بضم غسل المهملة بالحاء هو إنما كتابه في والمحفوظ مإعرب،

)    . شرح         في شيخنا قال يؤكل لما كالكل به، يغتسل الذي الماء وهو المعجمة
 : بكسر)          الناس سيد وابن القشيري، الفتح وأبو باطيس ابن وضبطه ، السنن

   -  .    . وكسر    الميم بفتح مإرافغه الميم بكسر المنديل ذلك في وغلطوا الغين،
مإغابن            وهي الفاء وسكون وفتحها الراء بضم رفع جمع مإعجمة وغين الفاء

ونحو           الفخذين وأصول كالبطين، الوساخ فيه يجتمع ومإا مإطاويه أي البدن،
في            لها واحد ل والفخذين، اليدين أصول المرافغ العرابي ابن وعن ذلك،

   . أبو         الحافظ قال مإرفق جمع بالقاف، مإرافقه السنن مإن نسخة وفي لفظها،
  :   .    : الشين    بكسر رأسه شق الصحيحة هي والولى العراقي الحافظ ابن زرعة

  :       .  . بكسر   هو الجوهري قال الرأس، به يغسل الذي الخطمي وناحيته نصفه أي
 .      :    : لحن  فقد بكسرها قاله ومإن قال بفتحها هو وقال الخاء

________________________________________
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والركبة    -     -     السرة بين بما وسلم عليه الله صلى استمتاعه في التاسع الباب
عن           الدارقطني، إل الئمة روى لها ومإجالسته واستخدامإه الحائض امإرأته مإن

     ) : وأراد -     -  حائضا كانت إذا إحدانا كانت قالت عنها تعالى الله رضي عائشة
في  -     -        بإزار تأتزر أن أمإرها يباشرها أن وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( حيضتها  كما).          1فور إربه يملك وأيكم يباشرها، ثم حيضتها فور لفظ وفي
وكان   -     -)     والشيخين، أحمد وللمإام ، وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

حائض        ( وأنا فأغسله مإعتكف، وهو لي رأسه أحمد،).   2يخرج المإام وروى
: قالت      -     -  عنها تعالى الله رضي مإيمونة عن والنسائي داود، وأبو والشيخان،

نسائه(   -     -        مإن امإرأة يباشر أن أراد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
الفخدين           أنصاف إلى إزار عليها كان إذا حائض، وهي فأتزرت أمإرها

به   ( مإحتجزة الله).        -  3والركبتين صلى الله رسول أن عنها أحمد المإام وروى
مإا  - (           [  ] ثوب إل بينهما ومإا الحائض نسائه مإن المرأة مإع ينام كان وسلم عليه

الركبتين  ( :   -  4يجاوز الله).      صلى الله رسول قالت عنها أحمد المإام وروى
فيقرأ  -           حجرها في رأسه فيضع حائض، وهي إحدانا على يدخل وسلم عليه

حائض   ( وهي الله).       -  5القرآن رضى عائشة عن ثقات برجال مإسدد وروى
 -     -    ) : مإضطجعة  -  وسلم عليه الله صلى الله ورسول أنا بينا قالت عنها تعالى

(  ) : ؟        أنفست فقال حيضتي، ثياب فأخذت فانسللت حضت، الخميله في
الخميلة       ( في مإعه فاضطجعت فدعاني نعم، عن).   6فقلت الشيخان وروى

   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة
) ( القرآن -        فيقرأ حائض وأنا حجري في يتكئ عن).   7وسلم مإسلم وروى

     ) : أناوله -     -  ثم حائض، وأنا أشرب كنت قالت عنها تعالى الله رضي عائشة
) ( في -     -      مإوضع على فاه فيضع وسلم عليه الله صلى . 8للنبي أعلم)   والله

________________________________________
البخاري)   1(  /1) (242 / 1ومإسلم)  (2030، 302، 300حديث  (481 / 1أخرجه

البخاري)   2). (293 / 2) (293 :  301 - 299 (403 / 1أخرجه الهمزة).  بكسر وإربه
) . مإوحدة    ثم الراء البخاري)   (3وسكون مإسلم)  303) (483 / 1أخرجه أخرجه ،

المسند)     4). (294 / 3 (243 / 1 في أحمد في)   5. (332 / 6أخرجه أحمد أخرجه
البخاري)   6. (331 / 6المسند   /1ومإسلم)  323، 322حديث  (503 / 1أخرجه

243) 5 / 296) .      : خمل)  له صوف مإن ثوب )297 (401 / 1البخاري)  7والخميلة



مإسلم)   8). (301 / 15 (246 / 1ومإسلم  الحيض   (245 / 1أخرجه ).300 / 14في
 .(*)

________________________________________
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في             الول الباب الفرائض صلة في وسلم عليه الله صلى سيرته أبواب جماع
الموحدة    -     -   -   - بفتح به يتعبد وسلم عليه الله صلى كان فيما العلماء اختلف

النفيس              ( ابن العلمإة قال ؟ ل ام تقدمإه مإن بشرع كان هل البعثة في) 1قبل
سيدنا   -     -      النبي يكون أن يجب وسلم عليه الله صلى بالنبي تتعلق رسالة

يكون -     -          فل مإلته، غير مإلة إلى أول مإنتسب غير وسلم عليه الله صلى مإحمد
لكان              -  مإلة أهل مإن كان لو لنه ذلك، ونحو مإجوسيا ول نصرانيا ول يهوديا ل

لنه              الملة تلك عند كافرا يحدثه الذي الدين إلى الناس دعا النبوة دعواه عند
إلى             يدعوهم مإما وذلك كافرا مإبتدعا عندهم فيكون دينهم عن خرج يكون قد
بعيسى             - جرى كما الملة، تلك لدين مإقررا كان ولو حتى عنه الناس تنفير
يجب  -             فلذلك ؟، وبدله الملة تلك دين نسخ إذا فكيف اليهود، مإع السلم عليه

 . وقال            أخرى مإلة إلى أمإره أول في مإنسوبا ليس النبيين خاتم يكون أن
بأنه:      -     -    العلم قبل وسلم عليه الله صلى نبينا حال في اختلف قد القاضي
مإن              بشرع ربه عبادة إلى مإتبعا كان هل إليه، يوحى أن وقبل الله، رسول
)     :   . الباقلني      بكر أبو القاضي الجمهور قال ؟ ل أم قبله النبياء وغيره) 2شرائع

     -     -   : مإن  بشرع البعثة قبل مإتعبدا وسلم عليه الله صلى يكن لم المحققين مإن
قبله. 

________________________________________
)1  : أهل)           أعلم النفيس بابن الملقب الدين علء القرشي، الحزم أبي بن علي

   . وراء      (    مإا في الراء وسكون القاف بفتح قرش بلدة مإن أصله بالطب، عصره
(  - )     . ط)      الموجز مإنها كثيرة، كتب له بمصر ووفاته دمإشق، في ومإولده النهر

)   ( حي        (   نمط على ناطق بن فاضل و سينا، ابن قانون به اختصر الطب، في
 )  (    )    ( الهداية  شرح و المتطببين وحجة الطالبين بغية و الطفيل، لبن يقظان بن

    .   ( )    ( التأليف  في طريقته وكانت ذلك وغير المهذب و المنطق، في سينا لبن
أو           يراجع أن وقل ومإستنبطاته، ومإشاهداته وتجاربه حفظه مإن يكتب أن

المنصوري.           البيمارستان على وأمإلكه كتبه ووقف كثيرا، ل مإا وخلف ينقل
     . مإن.       كثير في اسمه وورد عمره مإن الثمانين نحو في ومإات بالقاهرة

   (   )  ( كما (    ساكنة، بزاي الحزم أبي ابن والصواب الحرم أبي بن علي المصادر
العلم   أبو)        2. (271، 270 / 4بخطه، جعفر، بن مإحمد بن الطيب بن مإحمد

.       . الشاعرة:      مإذهب في الرياسة إليه انتهت الكلم علماء كبار مإن قاض، بكر
    . سريع       الستنباط، جيد كان فيها فتوفي بغداد وسكن البصرة في ولد

في.            له فجرت الروم، مإلك إلى عنه سفيرا الدولة عضد وجهه الجواب
)   . إعجاز        كتبه مإن مإلكها يدي بين النصرانية علماء مإع مإناظرات القسطنطينية

 (  )  (  )  (  )  ( و)  ( والنحل الملل و الكلم دقائق و الئمة مإناقب و النصاف و القرآن
   )  (  )  ( )  ( بين(  الفرق عن البيان و الدلئل تمهيد و الستبصار و المرشدين هداية

   )  (   )  ( على  الرد في التمهيد و الباطنية أسرار كشف و والكرامإة المعجزة
  ( توفي    والمعتزلة والخوارج والمعطلة العلم   403الملحدة . (*) 176 / 6ه 
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ربه     -     -     عبادة في مإتبعا وسلم عليه الله صلى بكونه العلم طريق بأن واحتجوا
إلينا،             النقلة السنة على الخبر توارد هو النقل بشرع إليه يوحى أن قبل

أمإكن:               ولما ذلك، لنقل كان ولو إلينا، لنقل وقع قد ذلك كان لو أنه وحجته
مإا              وأولى أمإره مإهم مإن كتمه وعدم نقله كان إذ العادة، في وستره كتمه
ولم             عليه ولحتجوا الشريعة، تلك أهل به ولقال سيرته مإن لكونه به احتفل

لفخر                قبله مإن لشرع مإتبعا كان لو وأيضا يكن، لم أنه فعلم ذلك مإن شئ يؤثر
النبوة،            ادعى حتى قبله، مإن شريعة باتباعه ولحتجوا الشريعة تلك أهل به

 :        . لنه      قالوا عقل، ذلك امإتناع إلى طائفة وذهبت أصل ذلك مإن شئ يرو ولم
صلى              -  له تابعا كونه الزل مإن علم مإن مإتبوعا يكون أن العقل حكم مإع يبعد
قوله   -           في كما له، والنصرة به باليمان مإأمإورون النبياء إذ وسلم عليه الله

جاءكم: (            ثم وحكمة كتاب مإن آتيتكم لما النبيين مإيثاق الله أخذ وإذ تعالى
   ] ( عمران       آل ولتنصرنه به لتومإنن مإعكم لما مإصدق قولهم ]  81رسول بنوا

على  -     -       إليه، يوحى أن قبل شرعا وسلم عليه الله صلى اتباعه بامإتناع
مإسافتها          لبعد سديدة، غير طريقة وهي العقليين، والتقبيح التحسين طريقة

   . وهو         الول والتعليل هار جرف شفا مإن قواعدها ورفع الشرع، مإأخذ مإن
   :   . الحرمإين،     إمإام مإنهم طائفة وذهبت وأظهر أولى النقل إلى الستناد

وجنحوا      -     -  وسلم عليه الله صلى أمإره في الوقفة إلى والمإدي، والغزالي،
مإنهما             لوجهين يحل لم إذ بشئ، عليه يحكموا فلم الحكم قطع ترك إلى
القائلين          الطائفة هذه عند ولستبان المإكان، في عنده لتساويهما العقل

يكن            فلم المإكان في تساويهما لعدم النقل، طريق الوجهين أحد في بالوقف
  -      . الله     صلى أنه إلى أخرى طائفة وذهبت الخر على بترجيح أولى أحدهما

يكون  -             أن لبعد قبله مإن بشرع إليه يوحى أن قبل عامإل كان وسلم عليه
   : ذلك          يتعين هل الثالثة الطائفة هذه اختلفت ثم بعثته، قبل شرع بغير مإتعبدا

عن                بعضهم فوقف ؟ ل أم به عامإل يبعث أن قبل كان أنه زعموا الذي الشرع
عليه،  -           يجسره مإا لفقد بتعيينه الجزم وهاب فهمه نكص أي وأحجم تعيينه

     . المعينة،      الفرقة هذه اختلفت ثم عليه وصمم التعيين على بعضهم وجسر
أن  -     -         قبل به ويتعبد النبياء، مإن دينه يتبع وسلم عليه الله صلى كان فيمن
          .  : وقيل.  مإوسى، وقيل نوح، وقيل برهان، ابن عن مإحكي وهو آدم فقيل يبعث

مإسألة -      -      في المذاهب جملة فهذه عليهم وسلم عليه الله صلى عيسى
القاضي -     -         إليه ذهب مإا والظهر يبعث أن قبل وسلم عليه الله صلى تعبده

وأحطنا              إلينا، لنقل ذلك مإن شئ كان لو إذ المعيين مإذهب وبعدها تبعه، ومإن
عليه            -    الله صلى عيسى أن مإن لهم حجة ول أحد على يخف ولم خبرا، به

فلزمإت -     النبياء آخر وسلم
________________________________________
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عليه          -    الله صلى عيسى دعوة عموم يثبت لم إذ بعدها، كان مإن شريعته

أنه -             الصحيح بل باتباعها، أمإرهم لعدم بعدها جاء مإن شريعته يلزم فل وسلم
لكافة     -     -    عامإة دعوة عليهم سلمإه الله صلوات النبياء مإن لنبي يكن لم

   -  : عليه   -     -    الله صلى إنه قال مإن وأمإا وسلم عليه الله صلى لنبينا إل الناس
مإن -             المقصود وأن به مإتعبد شرع له وليس إبراهيم شريعة على كان وسلم

وسلم -     -    -     - عليه الله صلى إبراهيم شرع إحياء وسلم عليه الله صلى بعثته
     ) : مإلة        اتبع أن إليك أوحينا ثم وتعالى تبارك قوله على مإذهبه إثبات في وعول

  ] ( النحل  حنيفا عن ]         123إبراهيم إل مإثله يصدر ول مإردود، ساقط قول فهذا



 .    :     . لنه    التوحيد في التباع الية بهذه المراد وإنما الطبع كثيف العقل سخيف
مإن              كان مإا بأنه الية هذه في السلم و الصلة عليه إبراهيم وصف لما

     .     : باتباعه   للقائل أيضا حجة ول ذلك المراد كان اتبع قال فلما المشركين،
مإا  -     -    (     الدين مإن لكم شرع تعالى قوله في وسلم عليه الله صلى نوح شرع

  ] ( الشورى      إليك أوحينا والذي نوحا به على ]    16وصى اليتين، هاتين فحمل
مإن          -     كان مإا بأنه الولى الية في إبراهيم وصف لما لنه التوحيد، في اتباعهم
         : في   المشرع تفسير بشهادة بذلك، المراد كان اتبع، أن قال فلما المشركين،

) : أن           تعالى بقوله الرسل، مإن العلم هؤلء فيه اشترك الذي الثانية الية
         :  ( واليمان  وطاعته، تعالى، الله توحيد هو الذي السلم، دين أي الدين أقيموا

إل            مإكلفا المكلف به يكون مإا وسائر الجزاء، وبيوم وكتبه وبرسله به
قوله           به المؤذن وتفاوتها أحوالهم لختلف المإم مإصالح هو الذي المشروع

  ( ) :   .( الذين: (     أي أولئك تعالى وقوله ومإنهاجا شرعة جعلنا أمإة لكل تعالى
    ( بطريقة     (   ل بطريقتهم أي فبهداهم الله هدى هم وغير الرسل مإن ذكروا

( اقتده         ( الدين وأصول وتوحيده، بالله اليمان في الضافة بشهادة غيرهم
. هدى             تبق لم نسخت فإذا تنسخ، لم مإا هدى وهي لختلفها، الشرائع دون
في              النعام آية في تعالى الله سمى وقد أبدا، هدى فإنها الدين أصول بخلف

تخصه -     -         شريعة له تكن ولم يبعث لم مإن وسلم عليه الله صلى النبياء
مإن   -     -      قولة على آبائه وعلى وسلم عليه الله صلى يعقوب بن كيوسف

        . أصول:    به المراد أن بهداهم، باقتدائه المإر فدل برسول ليس إنه يقول
       . مإختلفة،    شرائعهم فيها النبياء مإن جماعة وسمى نفسها الشرائع ل الشرائع
مإن             عليه اجتمعوا مإا بهداهم المراد أن اختلفها فدل بينها الجمع يمكن ل

-   :     :   . اتباعه    بمنع قال مإن يلزم وهل القاضي قال تعالى الله وعبادة التوحيد
سائر    -           في القول هذا قبله بشرع إليه يوحى أن قبل وسلم عليه الله صلى
صلى             -  نبينا غير قبله بشرع إليه يوحى أن قبل مإنهم أحد يكون فل النبياء،

أو   -   وسلم عليه الله
________________________________________
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أصله              فيطرد عقل، التباع مإنع مإن أمإا إليهم يوحى أن قبل فيه بينهم يخالفون

      . كالقاضي         النقل إلى مإال مإن وأمإا مإزية بل رسول كل في عقل مإنع هو الذي
    . فعلى         بالوقف قال ومإن بمقتضاه وعمل تبعه وتقرر له تصور فأيهما بكر أبي
        . قبله     لمن الوحي قبل التباع بوجوب قال ومإن تعيين عن الحجام مإن أصله

كلم            بعضهم وأوضح نبي، كل في وإجراؤها حجته سياق يلزمإه النبياء مإن
:     (     ) : الية    بهذه المراد بأن حنيفا إبراهيم مإلة اتبع أن تعالى قوله في القاضي

بأنه              الية هذه في إبراهيم وصف لما تعالى لنه تقدم، كما التوحيد في التباع
-   :   .       ( النبي(    إن قيل فإن ذلك بالتباع المراد أن على دل المشركين مإن كان مإا

الدلئل    -         على بناء التوحيد وأثبت الشرك، نفى إنما وسلم عليه الله صلى
   : هذا           على اتبع قوله حمل فيمتنع لحد مإتابعا يكن لم كذلك كان وإذا القطعية،

 . أجاب          فيها المتابعة حصول يصح التي الشرائع على حمله فوجب المعنى،
في            بمتابعته المإر المراد يكون أن يحتمل بأنه الرازي الدين فخر المإام

وإيراد            والسهولة الرفق بطريق إليه يدعو أن وهو التوحيد، إلى الدعوة كيفية
في            المألوفة الطريقة هو مإا على كثيرة، بأنواع أخرى بعد مإرة الدلئل

  )     : حينا.       أو ثم تعالى قوله في ثم لفظه مإا الكشاف صاحب قال وقد القرآن
وإجلل)       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإنزلة تعظيم على تدل إليك



النعمة              مإن أوتي مإا وأجل الكرامإة، مإن الله خليل أوتي مإا أشرف بأن مإحله،
دلت   -     -        اللفظة هذه أن قبل مإن مإلته وسلم عليه الله صلى الله رسول اتباع

تبارك            الله مإدحه التي المدائح سائر على المرتبة في النعت تباعد على
 ) :       .  . إبراهيم  إن تعالى قوله في المذكورة بالمدائح ومإراده انتهى بها وتعالى

وهداه             اجتباه لنعمه شاكرا المشركين مإن يك ولم حنيفا لله قانتا أمإة كان
.( الصالحين            لمن الخرة في وإنه حسنة الدنيا في وآتيناه مإستقيم صراط إلى

     . زرعة        أبو السلم شيخ قال السادس الباب في بيان مإزيد لهذا تقدم وقد
وليت            الوحي، بدء حديث عند كلمإه على والده تقريب شرح في العراقي

إلى              ذلك يحتاج فعلها وجه أي وعلى هي أنواعها وأي العبادة تلك كيف شعري
       . شرح    في البلقيني السلم شيخ شيخه وقال الن أستحضره ول نقل

عليه          -    الله صلى تعبده كيفية عليها وقفنا التي الحاديث في يجئ لم البخاري
يخرج -       -     - (  كان وسلم عليه الله صلى أنه وغيره إسحاق ابن روى لكن وسلم

في    حراء إلى
________________________________________
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أن              الجاهلية في قريش نسك مإن وكان فيه، ينتسك السنة مإن شهرا عام كل

يدخل             لم مإجاورته مإن انصرف إذا حتى المساكين مإن جاءه مإن الرجل يطعم
        . هذا    أن وعندي التفكر على التعبد بعضهم وحمل بالكعبة يطوف حتى بيته
صلى           -  إبراهيم صنع كما الناس عن النعزال وهي أنواع، على يشتمل التعبد

انتظار   -       (  فإن تعالى، الله إلى والنقطاع قومإه، باعتزاله وسلم عليه الله
الله            -   رضي طالب أبي بن علي عن الدنيا أبي ابن رواه كما عبادة، الفرج

-  )   .( عبادته  -      كانت بعضهم وعن الذكار ذلك إلى وليضم مإرفوعا، عنه تعالى
   :  .(  . جزم    -    الخير وبهذا قلت انتهى التفكر حراء في وسلم عليه الله صلى

الله             رحمه الحافظ تلميذه وقاله الزهر في عنه رواه كما السعود أبو سيدي
تعالى. 

________________________________________
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وفيه     -     -   الفرائض وسلم عليه الله صلى صلته مإواقيت في الثاني الباب
    .      : ومإسلم،:  أحمد، المإام روى الشتراك سبيل على مإواقيتها في الول أنواع

الله        -   رضي الشعري مإوسى أبي عن والدارقطني، والنسائي، داود، وأبو
عن  - (   -     -     يسأله سائل أتاه وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى
      : انشق       حين بالفجر فأقام بلل فأمإر قال شيئا عليه يرد فلم الصلة، مإواقيت

زالت             حين بالظهر فأقام أمإره ثم بعضا، بعضهم يعرف يكاد ل والناس الفجر
مإنهم             أعلم كان وهو ينتصف، لم أو النهار انتصف قد يقول والقائل الشمس،

حين           بالمغرب فأقام أمإره ثم مإرتفعة، والشمس بالعصر فأقام أمإره ثم
أخر            ثم الحمر، الشفق غاب حين العشاء فأقام أمإره ثم الشمس وقعت

    : أو        الشمس، طلعت قد يقول والقائل مإنها، انصرف حتى الغد مإن الفجر
العصر              أخر ثم بالمإس، العصر وقت مإن قريبا كان حتى الظهر أخر ثم كادت،

حتى            المغرب أخر ثم الشمس، احمرت قد يقول والقائل مإنها، انصرف حتى
فدعا              أصبح ثم الليل، ثلث كان حتى العشاء أخر ثم الشفق، سقوط عند كان

) (   ) : هذين  بين الوقت فقال ومإسلم،).    1السائل، أحمد، المإام وروى
الخصيب         - بن بريدة عن والدارقطني، مإاجه، وابن والنسائي، والترمإذي،

وسلم    -      -     - عليه الله صلى الله رسول سأل رجل أن عنه تعالى الله رضي



(    ) -     -    ، اليومإين هذين مإعنا صل وسلم عليه الله صلى فقال الصلة، وقت عن
فأقام             أمإره ثم الظهر، فأقام أمإره ثم فأذن، بلل أمإر الشمس زالت فلما
غابت           حين المغرب فأقام أمإره ثم نقية، بيضاء مإرتفعة والشمس العصر
الفجر            فأقام أمإره ثم الشفق، غاب حين العشاء فأقام أمإره ثم الشمس،

وصلى             بها فأبرد بالظهر فأبرد فأمإره الثاني، اليوم كان فلما الفجر، طلع حين
أن           قبل المغرب وصلى كان، الذي فوق أخرها مإرتفعة والشمس العصر

فأسفر            الفجر وصلى الليل، ثلث ذهب مإا بعد العشاء وصلى الشفق يغيب
    :   (      ) : الله،   رسول يا أنا الرجل فقال ؟ الصلة وقت عن السائل أين قال ثم بها،

) ( رأيتم: (     مإا حين صلتكم وقت رضي).      - 2قال برزة أبي عن الشيخان وروى
 -     -    : وسلم   -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله

________________________________________
مإسلم)   (1( المسند)    614 / 178) (429أخرجه في داود   416 / 4وأحمد  /1وأبو

مإسلم)   (2. (263 / 1والدارقطني  209 / 1والنسائي  108 )428 / 1أخرجه
المسند)    613 / 76حديث ( في والدارقطني 207 / 1والنسائي  349 / 5وأحمد

1 / 262 (*) .
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ثم           العصر ويصلي الشمس، تدحض حين الولى تدعونها التي الهجير يصلي

بن         -    سيار قال حية والشمس المدينة أقصى في رحله إلى أحدنا يرجع
التي:      -       العشاء يؤخر أن يستحب وكان المغرب في قال مإا ونسيت سلمإة
صلة            مإن ينفتل وكان بعد والحديث قبلها النوم يكره وكان العتمة، تدعونها

) ( المائة         إلى بالستين ويقرأ جليسه، الرجل يعرف حين وروى). 1الغداة
رضي           -  الله عبد بن جابر عن والنسائي، داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام

 -     -   ) : يصلي   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله
الشمس         وجبت إذا والمغرب نقية والشمس والعصر بالهاجرة الظهر

والصبح            أخر، أبطأوا رآهم وإذا عجل، اجتمعوا رآهم إذا وأحيانا أحيانا والعشاء
) ( بغلس   -     -   يصليها وسلم عليه الله صلى الله رسول المإام).  2كان وروى

-   ) : الله    -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن والنسائي، أحمد،
بين    -         العصر ويصلي الشمس، زالت إذا الظهر يصلي وسلم عليه الله صلى
غاب           إذا العشاء ويصلي الشمس، غابت إذا المغرب ويصلي هاتين، صلتيكم

) (       -   : البصر -  ينفسح أن إلى الفجر ويصلي أثره على قال وروى). 3الشفق
 -     -    : يصلي     وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه حميد بن عبد

نقية،           بيضاء الشمس تكون حين العصر ويصلي الشمس، تزول حين الظهر
) : احترسوا        ويقول بالعشاء، ويمسي الشمس، تغرب حين المغرب ويصلي

)       ( السماء  النور يغشى حين الفجر ويصلي ، تنامإوا : 4ول في).   الثاني النوع
   :  :   : الصلة     تعجيل في الول أنواع وفيه وتعجيلها النفراد سبيل على مإواقبتها
 ) : يكن.     -     -  لم قال عنه تعالى الله رضي جابر عن الدارقطني، روى مإطلقا
) ( غيره  -     -      ول لطعام الصلة يؤخر وسلم عليه الله صلى الله ).5رسول

-     : الله    -     -  رسول صلى مإا قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن أيضا وروى
تعالى    -         ( الله قبضه حتى الخر وقتها لخر الصلة وسلم عليه الله ). 6صلى

________________________________________
البخاري)   (1( ،647 / 235) (447 / 1ومإسلم)  (771) (547) (541) (26 / 2أخرجه

البخاري)   (2). (647 / 237، 647 / 236 ) (446 / 1ومإسلم)  (565) (47 / 2أخرجه



المسند)    3. (369 / 3وأحمد)  646 / 233 في . (219 / 1والنسائي  129 / 3أحمد
المجمع)     4 في الهيثمي الكنز     (305 / 1ذكره في الهندي )21727والمتقي

عوانة          أبو أيضا وأخرجه عليه مإتفق مإنه الول )5. (368، 367 / 1والقسم
الدارقطني   داود    260 / 1أخرجه أبو حديث    (135 / 4وأخرجه الطعمة في

الدارقطني)   6). (3758 المستدرك     249 / 1أخرجه في الحاكم  /1وأخرجه
190 (*) .

________________________________________
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مإرتين        ( إل والترمإذي أحمد، المإام عند رواية الترمإذي).   -1وفي وروى
    ) : أشد -   -     -  كان أحدا رأيت مإا قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن وحسنه

ول [  ]    -     -      بكر أبي مإن ول وسلم عليه الله صلى الله رسول مإن للظهر تعجيل
) ( عمر  تعالى).        -   2مإن الله رضي سلمة أم عن والترمإذي، أحمد، المإام روى

   -     -   ) : للظهر -  تعجيل أشد وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها
) ( مإنه      للعصر تعجيل أشد وأنتم الرت).       -3مإنكم بن خباب عن مإسلم وروى

-     -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول أتينا قال عنه تعالى الله رضي
      : ؟       الظهر أفي إسحاق لبي قلت زهير قال يشكنا، فلم الرمإضاء إليه فشكونا

) (  : نعم:       قال ؟ تعجيلها أفي قلت نعم داود،).     4قال وأبو أحمد، المإام وروى
  -   ) : الله    -     -  صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي ثابت بن زيد عن

أصحابه  -           على أشد صلة يصلي يكن ولم بالهاجرة، الظهر يصلي وسلم عليه
خرج).       -     - (5مإنها) ( وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الشيخان وروى

   .   :  .( عن     الجماعة، روى العصر في الثاني الظهر فصلى الشمس زاغت حين
وسلم -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة

 ) :   .( حجرتها         في رواية وفي تظهر أن قبل حجرتها في الشمس و العصر صلى
   .(     ) :   . إل   الئمة وروى حجرتها في الفئ يظهر لم رواية وفي الفئ يظهر لم

  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن الترمإذي
إلى  -         الذاهب فيذهب حية مإرتفعة والشمس العصر يصلي وسلم عليه

:      6العوالي) ( وبعض).   مإرتفعة، والشمس فيأتيهم قباء إلى رواية وفي
 . نحوها      أو أمإيال أربعة على الموالي

________________________________________
وأعله)    1( الترمإذي إسناده)     174 (328 / 1أخرجه وليس غريب حسن وقال

والحاكم   والبيهقي         19 / 1بمتصل قتيبة عن شاذان بن مإحمد طريق  /1مإن
الترمإذي)   2. (435 :   155 (292 / 1أخرجه مإع)     يحتاج ول آدم بن يحيى وقال

سنه   -     -       يقال كان وإنما قول إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول قول
صلى  -     -       -  النبي أن ليعلم وعمر بكر وأبي وسلم عليه الله صلى الله رسول

السنن   -         ( مإعالم في الخطابي نقله عليها وهو مإات وسلم عليه ،132: 1الله
المسند)     3). (133 في أحمد  (303، 302 / 1والترمإذي  310، 289 / 6أخرجه
البخاري)   (5). (161 مإسلم)   546) (545، 544حديث)  (31 / 2أخرجه  /1أخرجه
البخاري)   6). (611 / 170، 169، 168 (426 433 / 1ومإسلم)  550 (28 / 2أخرجه

المساجد  ( ). (*) 621 / 192في
________________________________________
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   .       : داود   أبي ولفظ أمإيال ستة على المدينة مإن والعوالي الدارقطني لفظ وفي

  -      : الله      صلى الله رسول أن أخبره أنه أنس عن الزهري قال أحمد والمإام



ويذهب  - (        حية بيضاء مإرتفعة والشمس العصر يصلي كان وسلم عليه
: قال           ثلثة، أو مإيلين على والعوالي مإرتفعة والشمس العوالي إلى الذاهب

  ) :       .(  : أحد  كان مإا قال عنه والدارقطني أحمد المإام وروى أربعة قال وأحسبه
كان       -     -   إن وسلم عليه الله صلى الله رسول مإن العصر لصلة تعجيل أشد

وسلم         -     - عليه الله صلى الله رسول مإسجد مإن دارا النصار مإن رجلين أبعد
بني                أخو جبر بن عبس وأبو عوف، بن عمرو بني أخو المنذر عبد بن لبابة لبو
كان                إن ثم حارثة، بني في جبر بن عبس أبي ودار بقباء، لبابة أبي دار حارثة،

قومإهما    -     -     يأتيان ثم العصر وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع ليصليان
وسلم     -     - ( عليه الله صلى الله رسول لتبكير صلوها المإام).  1ومإا وروى

) : كنت      -     -  قال عنه تعالى الله رضي أروى أبي عن والطبراني، والبزار، أحمد،
آتي    -     -      ثم بالمدينة، العصر صلة وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع أصلي

) ( فرسخين          قدر على وهي الشمس، تغيب أن قبل الحليفة وروى). 2ذا
) : كان      -     -  قالت عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن والترمإذي، أحمد، المإام

أشد  -     -       وأنتم مإنكم للظهر تعجيل أشد وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( مإنه   للعصر :3تعجيل قال).     -     -  عنه تعالى الله رضي أنس عن مإسلم وروى

رجل(    -     -      أتاه انصرف فلما العصر وسلم عليه الله صلى الله رسول لنا صلى
           : أن    ونحب لنا جزورا ننحر أن نريد إنا الله رسول يا فقال سلمة، بني مإن
قطعت،           ثم فنحرت تنحر، لم الجزور فوجدنا مإعه وانطلقنا فانطلق تحضرها،

) ( الشمس         تغيب أن قبل أكلنا ثم مإنها طبخ أحمد).   4ثم المإام وروى
) : كنا      -     -  قال عنه تعالى الله رضي خديج بن رافع عن والدارقطني والشيخان

الجزور،     -     -    تنحر ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع العصر نصلي
) ( الشمس           مإغيب قبل نضيجا لحما فنأكل تطبخ ثم قسم، عشر ). 5فتقسم

________________________________________
المسند)     1( في أحمد أحمد)  2. (254 / 1والدارقطني  226 / 3أخرجه أخرجه

المسند   الكشف     344 / 4في في كما :    159 / 1والبزار أبو  روى نعلم ل وقال
المجمع          في الهيثمي وذكره وآخر الحديث هذا إل بعد  307 / 1أروى وقال

أحمد            وثقه مإحمد أبو بصالح وأعله الكبير في للطبراني وزاد لهؤلء عزوه
) . مإعين   ابن المسند)    3وضعفه في )4). (161 (303 / 1الترمإذي  289 / 6أحمد

مإسلم  ( البخاري)   5). (624 / 197) (435 / 1أخرجه حديث  (153 / 5أخرجه
وأحمد)  625 / 198 (435 / 1ومإسلم)  2485 . (*) 252 / 1والدارقطني  142 / 4،

________________________________________
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عنه       -     - تعالى الله رضي النصاري البدري مإسعود أبي عن الدارقطني وروى
والشمس: (   -     -    العصر يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال

أمإيال            ستة الحليفة ذي الى ينصرف حتى الرجل يسير نقية، مإرتفعة بيضاء
) ( الشمس   غروب شيبان).        (1قبل بن علي عن داود أبو الله)  2وروى رضي

 -     -    ) : وكان  -  وسلم عليه الله صلى الله رسول على قدمإنا قال عنه تعالى
) ( نقية       بيضاء الشمس دامإت مإا العصر والمإام).     3يؤخر شيبة أبي ابن وروى

   ) : رسول    -     -  مإع أصلي كنت قال عنه تعالى الله رضي أروى أبي عن أحمد
ذا -     -        يعني الشجرة آتي ثم بالمدينة، العصر وسلم عليه الله صلى الله

) ( الشمس     تغيب أن قبل الله).      -  4الحليفة رضي أنس عن يعلى أبو وروى
  -     -   ) : العصر  -  يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى

غروب            قبل ويرجع الحارث بن حارثة بني إلى الرجل يذهب مإا بقدر



) ( الشمس) (        لغروب ويعضيها الجزور الرجل ينحر مإا وبقدر ، ).5الشمس
   -       : تعالى:   الله رضي طريف أبي عن أحمد المإام روى المغرب في الثالث

  -     -    ) : حاصر -  حين وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع كنت قال عنه
( نبله              مإواقع لرأى رمإى رجل أن لو حتى البصر صلة بنا يصلي فكان الطائف،

عن).          6( مإاجه، وابن والترمإذي، داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام وروى
  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي الكوع بن سلمة

 ( وفي  -        بالحجاب وتوارت الشمس غربت إذا المغرب يصلي وسلم عليه
) ( تغرب: (  ساعة جابر).        7رواية عن يعلى، وأبو والبزار، أحمد، المإام وروى

عنه   -     -  تعالى الله رضي الله عبد بن
________________________________________

الدارقطني)   1( اليمامإي)      2. (252 / 1أخرجه مإحرز، بن شيبان بن علي
  . التقريب        الرحمن عبد ابنه عنه تفرد مإقل، صحابي أبو) 3. (38 / 2الحنفي،

شيبة)    4) (408 (111 / 1داود  أبي مإسنده)     5. (337 / 1ابن في يعلى أبو أخرجه
المجمع     228 / 3وأحمد)  4330 - 1575 (297 / 7 في الهيثمي 318 / 1وذكره

) . الصحيح      رجال ورجاله يعلى لبي أحمد)  7. (4 / 6 / 3أحمد)  6وعزاه أخرجه
المسند   المساجد   (441 / 1ومإسلم)  561 (49 / 2والبخاري  51 / 4في في

216 / 636     :    : غير)   مإن كنى غربت، أي الشمس توارت يعني توارت وقوله
الصحاح       السامإعين أفهام على اعتمادا . (*) 2523 / 6تصريح

________________________________________
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نرجع: ((     -     -    ثم المغرب، وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع نصلي كنا قال
) ( نبلي        مإواقع أبصر وأنا مإيل وهي مإنازلنا مإاجه،).    1إلى وابن الشيخان وروى

-     ) : الله    -     -  رسول مإع نصلي كنا قال عنه تعالى الله رضي خديج بن رافع عن
فنرى    -          مإيل قدر على وهي مإنازلنا نأتي ثم المغرب وسلم عليه الله صلى

) ( النبل  تعالى).       -   2مإواقع الله رضي جابر عن والترمإذي، أحمد، المإام وروى
          ) : فنرى -  مإيل قدر على وهي مإنازلنا نأتي ثم المغرب، نصلي كنا قال عنه

 :   :  .        .( روى  العشاء في الرابع أنس عن داود وأبو أحمد المإام ورواه النبل مإواقع
رسول       -     -   أن عنه تعالى الله رضي بكرة أبي عن والطيالسي شيبة أبي ابن

ثلث -     -         إلى ليال تسع الخرة العشاء صلة أخر وسلم عليه الله صلى الله
          : بالليل،    لقيامإنا أمإثل كان بنا عجلت لو الله رسول يا بكر أبو فقال الليل،

يعجل    ( ذلك بعد عمر،).         3فكان ابن عن ثقات برجال شيبة أبي ابن وروى
 -   ) : صلى    -     -  الله رسول جهز قال عنه تعالى الله رضي جابر عن يعلى وأبي

إلى   -            خرج ثم ذلك، بلغ أو الليل نصف ذهب حتى جيشا وسلم عليه الله
  - ( )   - (    : تنتظرون  وأنتم رقدوا جابر ولفظ ورجعوا الناس أصلى فقال الصلة

) ( تموها           انتظر مإا الصلة في تزالوا لن إنكم أمإا ؟ البزار).  4الصلة وروى
الله     -     - (  -   صلى النبي أن عنه تعالى الله رضي عمر ابن عن ثقات برجال

) : مإا  -          فقال والصبيان، النساء نام عمر، فناداه بالعشاء، ليلة أعتم وسلم عليه
) ( غيركم        الرض أهل مإن أحد الصلة هذه ). 5ينتظر

________________________________________
المسند)    1( في الكشف     369 / 3أحمد في كما :  190 / 1والبزار نعلم  ل وقال

يعلى         وأبو هذا غير طريقا جابر عن الهيثمي)  2156 - 392) (114 / 4له وذكره
المجمع   بن          313 / 1في الله عبد عن يعلى، وأبو والبزار أحمد رواه وقال

به             واحتج الترمإذي، وثقه وقد به، الحتجاج في مإختلف وهو عقيل، بن مإحمد



   . الطيالسي  وأخرجه وغيره خزيمة   (370 / 1والبيهقي)  290 (72 / 1أحمد وابن
أخرجه) 3). (637 / 217 (441 / 1ومإسلم)  559 (40 / 2البخاري)  2). (337

المنحة    ( في كما الكبرى)    296حديث)  (73 / 1الطيالسي السنن في والبيهقي
شيبة)     4. (449 / 1 أبي ابن يعلى   331 / 1أخرجه )1936 - 169 (442 / 3وأبو

الثار      مإعاني شرح في الرزاق   (367 / 3وأحمد  157 / 1والطحاوي )2125وعبد
المجمع     375 / 1والبيهقي  في الهيثمي وأبو  (  312 / 1وذكره أحمد رواه وقال

) .( الصحيح       رجال رجاله يعلى أبي وإسناد في)    5يعلى كما البزار أخرجه
المجمع     191 / 1الكشف  انظر ثقات . (*) 313 / 1ورجاله

________________________________________
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:  -     -     : قالت:   عنها تعالى الله رضي عائشة عن الئمة روى الصبح في الخامإس
صلة(       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع يشهدن المؤمإنات، نساء كن

ل            الصلة يقضين حين بيوتهن إلى ينقلبن ثم بمروطهن، مإتلفعات وهن الصبح
) ( الغلس    مإن أحد : (1يعرفهن أن).      والبخاري الشافعي، للمإام رواية وفي

فينصرف  -     -      بغلس، الصبح يصلي كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( الغلس     مإن يعرفن ل ).2النساء    ) : بعضا).   بعضهن يعرف ول البخاري زاد

وصف      -     -   أنه عنه تعالى الله رضي السلمي برزة أبي عن الشافعي وروى
   ) : ثم   -     -  الصبح يصلي كان فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول صلة

) ( المائة           إلى بالستين يقرأ وكان جليسه، مإنا الرجل يعرف ومإا ).3ينصرف
عنه         -     - تعالى الله رضي طالب أبي بن علي عن ثقات برجال البزار وروى

ثم: (     -     -    الصبح صلة وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع نصلي كنا قال
) ( بعضنا    نعرف ومإا :4نتفرق قال).   -   -    حرمإلة عن جيد بسند الطبراني وروى

بنا(       -     -   فصلى وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى الحي وفد مإن انطلقت
... الغلس             مإن أعرفه أكاد فما جنبي الذي وجه أنظر جعلت سلم فلما الصبح،

    ) : بن).         الله عبد مإع صليت قال سمي بن مإغيث عن مإاجه ابن وروى الحديث
؟              الصلة هذه مإا فقلت عمر ابن على أقبلت سلم فلما بغلس، الصبح الزبير

وعمر،:      -     -    بكر وأبي وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع صلتنا هذه قال
) ( عثمان      بها أسفر عمر طعن قيلة).      5فلما عن صحيح بسند الطيالسي وروى

 -    ) : صلى  -     -   الله رسول بنا صلى قالت أنها عنها تعالى الله رضي مإخرمإة بنت
نكاد   -          مإا السماء، في شابكة والنجوم انشق حين الفجر وسلم عليه الله

) ( تتعارف        تكاد مإا والرجل الليل، ظلمة مإع ). 6نتعارف
________________________________________

البخاري)   1( الذان   (349 / 2أخرجه )645 / 232 (446 / 1ومإسلم)  867في
    : مإرط:     واحدها بأكسيتهن أي وبمروطهن ومإتلفقات، مإتجللت أي مإتلفعات

للنووي      مإسلم شرح الميم . (2. (143 / 5بكسر السابقين)    المصدرين )3انظر
الكشف)     4. (454 / 1والبيهقي)  547 (26 / 2البخاري  في كما 195 / 1البزار

المجمع      ثقات رجاله الهيثمي مإاجه)    5. (317 / 1وقال ابن  (221 / 1أخرجه
الطيالسي)   (6). (671 الطحاوي)   300حديث)  (73 / 1أخرجه .105 / 1وأخرجه
 (*)

________________________________________
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ابن            ابن ضرغامإة عن عليبة حال في وينظر ثقات برجال الطيالسي وروى
  :     ) : رسول      أتيت قال أبيه عن أبي حدثني قالت العنبري حرمإلة بن عليبة بنت



فجعلت -     -         الصبح صلة بنا فصلى الحي، ركب في سلم عليه الله صلى الله
) ( الغلس           مإن أي أعرفه، أكاد فما جنبي، إلى الذي إلى وروى). 1أنظر

 ) : رسول      -     -  كان قال عنه تعالى الله رضي بكر أبي عن أسامإة بن الحارث
) ( بالفجر -     -   يسفر وسلم عليه الله صلى ثقات).     2الله برجال يعلى أبو وروى

   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن
      .( بن -       زيد عن يعلى أبو وروى السماء النور غشى إذا الفجر يصلي وسلم
  -   [  ] ) : الله -     -  صلى الله رسول رجل سأل قال عنه تعالى الله رضي حارثة

  (    ) :  ( كان  -     فلما وغدا اليوم مإعي صلها فقال الصبح صلة وقت عن وسلم عليه
أخرها             طوى بذي كنا إذا حتى الفجر، طلع حين صلها بالجحفة نمرة بقاع

   -     -    : لو   فقالوا ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول أقبض الناس قال حتى
ثم    -     -     الشمس، أمإام وصلها وسلم عليه الله صلى النبي فخرج ؟، صلينا

  :    :     : فعلتم    لو قال صلينا، لو قلنا قالوا قلتم مإاذا فقال الناس، على أقبل
) (      : الصلتين      هاتين بين مإا الصلة فقال السائل، دعا ثم عذاب، ).3أصابكم

:     -     -   : أنواع  وفيه الصلوات بعض وسلم عليه الله صلى تأخيره في الثالث النوع
واليراد:   -     -      الحر، شدة مإن الظهر وسلم عليه الله صلى تأخيره في الول

) : كان.      -     -  قال عنه تعالى الله رضي أنس عن والنسائي، البخاري، روى بها
البرد  -     -         كان وإذا بالصلة أبرد الحر كان إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول

الله).          -  4عجل) ( رضي شعبة بن المغيرة عن مإاجه، وابن أحمد، المإام وروى
-         ) : الله  -  رسول لنا فقال بالهاجرة، الظهر صلة نصلي كنا قال عنه تعالى

) ( جهنم    -         فيح مإن الحر شدة فإن بالصلة أبردوا وسلم عليه الله ). 5صلى
________________________________________

المنحة)        1( في كما المسند في الطيالسي وضرغامإة). 299 (73 / 1أخرجه
البصريين            في يعد البخاري عن نقل وقال المنفعة تعجيل في الحافظ ذكره

الثقات      في حبان ابن في)     485 (197 / 1وذكره أيضا الحافظ ذكرها وعليبة
. (756 (293 / 1التعجيل  الثقات)      في حبان ابن ابن)   2ذكره الحافظ ذكره

المطالب    في الكبير)     3). (268 (77 / 1حجر في الطبراني 90 / 5أخرجه
الله             عبد بن علي رواية مإن الكبير في وللطبراني يعلى لبي الهيثمي وعزاه

المجمع         زيد يدرك لم وعلي عنه عباس النسائي)   4. (317 / 1بن  /1أخرجه
فهو            199 الحر وهج وينكسر الفياء تنفيا أن وهو الظهيرة حر انكسار والبراد

   . السنة     شرح الظهيرة حر إلى بالضافة  /2الصحاح  114 / 1النهاية  24 / 2يرد
المسند)     5. (445 في أحمد مإاجه   250 / 4أخرجه نعيم)  680 (223 / 1وابن وأبو

الحلية   التاريخ    173 / 82، 274 / 6في في ذكره   372 / 2والبخاري حبان وابن
الموارد   ( في ). (*) 269الهيثمي

________________________________________
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الله          -   رضي ذر أبي عن والترمإذي داود وأبو والشيخان أحمد المإام وروى
  -     -    ) : سفر،  -  في وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع كنا قال عنه تعالى

وسلم         -     عليه الله صلى الله رسول له فقال للظهر، يؤذن أن المؤذن، فأراد
     ( ) :       ( فقال-: ( التلول، فئ رأينا حتى أبرد له فقال يؤذن، أن أراد ثم ، أبرد

أشتد -     -: (        فإذا جهنم، فيح مإن الحر شدة إن وسلم عليه الله صلى الرسول
) ( بالصلة   فأبردوا :  1الحر     : المإام).  وروى الشتاء في الظهر تأخير الثاني

  ) : الله      -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن العلء أبي عن أحمد
مإن-     -           ذهب مإا ندري ول الشتاء أيام في الظهر يصلي وسلم عليه الله صلى



) ( بقي     مإا أو كثر رضي).        - 2النهار مإسعود ابن عن والنسائي داود أبو وروى
-     -     ) : وسلم   -  عليه الله صلى الله رسول صلة قدر كان قال عنه تعالى الله

) ( سبعة          إلى أقدام خمسة الشتاء وفي أقدام، ثلثة الصيف :3في الثالث). 
     :     : عن  والنسائي والترمإذي داود أبو والثلثة أحمد المإام روى العشاء تأخير
    ) : هذه   -     -  بوقت الناس أعلم أنا قال عنه تعالى الله رضي بشير بن النعمان

يصليها      -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان العشاء، صلة الصلة،
) ( لثلثة   القمر، أنس).       -4لسقوط عن والبيهقي، والنسائي، الشيخان، وروى

-     -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول أخر قال عنه تعالى الله رضي
      : في        إنكم أمإا ونامإوا، الناس صلى قال ثم صلى ثم الليل، نصف إلى العشاء

) ( تموها    انتظر مإا تعالى).      -   5صلة الله رضي عمر ابن عن الشيخان، وروى
-     -       : وسلم -  عليه الله صلى الله رسول ننتظر ليلة ذات مإكثنا قال عنهما
أشئ              ندري فل بعده أو الليل ثلث ذهب حين إلينا خرج الخرة، العشاء لصلة

    : مإا          صلة تنتظرون إنكم خرج حين فقال ؟ ذلك غير أو أهله في شغله
هذه             بهم لصليت أمإتي على ينقل أن ل ولو غيركم، دين أهل ينتظرها

). 6الساعة) (
________________________________________

البخاري)   1( المواقيت   (32 / 2أخرجه  /180 (430 / 1ومإسلم)  537، 536في
المسند)    154 (52 / 1والشافعي)  615 في أبي  155 / 5، 462 / 2وأحمد وابن

المسند)    2. (325، 324 / 1شيبة  في داود)    3. (160 / 3أحمد أبو 110 / 1أخرجه
أحمد)   4. (201 / 1والنسائي  داود   274 / 4أخرجه والترمإذي) 419 (114 / 1وأبو

البخاري)   5. (212 / 1والنسائي)  165 (306 / 1  /1ومإسلم)  572 (62 / 2أخرجه
أخرجه) 6. (374 / 1والبيهقي  215 / 1والنسائي)  640 / 223) (640 / 222 (443

). (*) 639 / 220 (442 / 1ومإسلم)  571 (60 / 1البخاري 
________________________________________
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) : أقيمت        قال عنه والنسائي والترمإذي، والشيخان، أحمد، المإام وروى

يناجيه     -     -    زال فما وسلم عليه الله صلى الله رسول يناجي ورجل الصلة
-     -  :  .( وسلم       عليه الله صلى تحويله الرابع بهم فصل قام ثم أصحابه، نام حتى

  -        . الله   رضي مإسعود ابن عن والشيخان، أحمد، المإام روى وقتها عن الصلة
  -     -    ) : صلة  -  صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت مإا قال عنه تعالى

يومإئذ            الفجر وصلى بجمع، والعشاء المغرب بين جمع صلتين إل مإيقاتها لغير
)   ( عليه  مإتفق ، مإيقاتها .  1قبل والبخاري).     ولحمد بغلس وقتها قبل ولمسلم

      ) : فصلى      جمعا تقدمإنا الله عبد مإع خرجت قال يزيد بن الرحمن عبد عن
طلع            حين صلى ثم بينهما، وتعشى وإقامإة، بأذان وحدها صلة كل الصلتين
 :      :     : إن   قال ثم الفجر، يطلع لم يقول وقائل الفجر طلع يقول وقائل الفجر،

     : عن  -     -  حولتا الصلتين هاتين إن قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
.       .   : يعتموا    حتى جمعا الناس يقدم ول والعشاء المغرب المكان هذا في وقتهما

) ( الساعة    هذه الفجر . 2وصلة تدحض). [  ]      سبق مإا غريب بيان في تنبيهات
مإفتوحة:          مإهملة فحاء ساكنة، مإهملة فدال مإفتوحة، فوقية بمثناة الشمس

:           : أي  دحضت كأنها المغرب جهة إلى السماء وسط عن تزول مإعجمة فضاء
        : الشديدة.  الرض هي مإمدودا ساكنة ومإيم مإفتوحة، براء الرمإضاء زلقت

  :     :  . النهار    نصف فراء فجيم، فألف، بهاء، الهاجرة الشمس وقع، مإن الحرارة
قد            كأنهم بيوتهم، في يسكنون الناس لن العصر، إلى الشمس زوال عند



   :      :   : قال.  الصبح، أراد وقيل المغرب صلة به أراد قيل بالموحدة البصر تهاجروا
           : يؤيد  مإا الحديث في جاء قد لنه أولى، المغرب على وحملها الجوزي ابن
     :    :   : رمإى.  إذا سهامإه مإواضع يبصر أي العربية السهام النون بفتح النبل ذلك

بها. 
________________________________________

حديث)      (1( الحج في البخاري مإسلم)   (1682أخرجه حديث)  (938 / 1وأخرجه
البخاري)   (2). (1289 / 292 461، 418 / 1أحمد)  1683) (619 / 3أخرجه

المعاني    في . (*) 178 / 1والطحاوي
________________________________________
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الوقات    -     -     في الصلة مإن وسلم عليه الله صلى امإتناعه في الثالث الباب

وإسحاق،            أحمد، المإام روى ركعتين العصر بعد صلته في جاء ومإا المكروهة
عنه     -     -     - تعالى الله رضي الكوع بن سلمة عن حسن بسند شيبة أبي وابن

صلى: (     -     -    رأيته فما وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع أسافر كنت قال
) ( قط      الصبح بعد ول العصر، ). 1بعد

________________________________________
المسند)     1( في أحمد . (*) 51 / 4أخرجه

________________________________________
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ومإا    -     -     والقامإة، الذان في وسلم عليه الله صلى سيرته في الرابع الباب
في              وأدبه والقامإة، الذان، سمع إذا يقوله كان ومإا مإؤذنيه وذكر إذن، انه ورد

-      .   :   :  : مإنصور   بن وسعيد الحافظ قال أذن أنه ورد فيما الول أنواع وفيه ذلك
        ( أبي   -  ( بن الرحمن عبد حدثنا مإعاوية، أبو حدثنا سننه في تعالى الله رحمهما

-   ) : الله         -  رسول أذن قال تعالى الله رحمه مإليكة، أبي ابن عن القرشي، بكر
)    (    : شرح    -   في النووي جزم الفلح على حي قل مإرة وسلم عليه الله صلى

الرفعة))  -     -     1المهذب ( ابن وتبعه مإرة، أذن وسلم عليه الله صلى بأنه
   -  :       : عليه -  الله صلى إنه قال مإن الترمإذي شرح في شيخنا قال والسبكي

     : النبي -         أمإر سنة قال مإن ذلك في وألغز بنفسه العبادة هذه يباشر لم وسلم
   .( أحمد،-     -      المإام وروى غفل فقد يفعلها ولم بها وسلم عليه الله صلى

  -  ( الخلصة -  -    (  في وصححه المهذب شرح في النووي قال بسند والترمإذي
صلى    -     - (     -  الله رسول مإع كانوا أنهم عنه تعالى الله رضي مإرة بن يعلى عن

فمطرت   -         الصلة، وحضرت مإضيق، إلى فانتهوا مإسير، في وسلم عليه الله
الله          -   صلى الله رسول فأذن مإنهم، أسفل مإن والبلة فوقهم، مإن السماء

بهم  -            فصلى راحلته، على فتقدم أقام أو وأقام راحلته، على وهو وسلم عليه
) ( أخفض     السجود ويجعل إيماء، :   - 2يومإئ صلى).   مإؤذنيه في الثاني النوع

 -     -   (  )   . أربعة   وسلم عليه الله صلى له كان المعاد زاد في قال وسلم عليه الله
           : أم    بن وعمرو له، أذن مإن أول وهو رباح، بن بلل المدينة في اثنان مإؤذنين،

ياسر،           بن عمار مإولى القرظ سعد وبقباء العمى، العامإري القرشي، مإكتوم،
مإحذورة           أبو وكان الجمحي، مإغيرة بن أوس واسمه مإحذورة، أبو وبمكة
الشافعي،           فأخذ القامإة، ويفرد يرجع، ل وبلل القامإة، ويثني الذان، يرجع

العراق            وأهل حنيفة أبو وأخذ بلل، وإقامإة مإحذورة أبي بأذان مإكة، وأهل
المدينة،           وأهل الحديث، وأهل أحمد، وأخذ مإحذورة أبي وإقامإة بلل بأذان



وتثنية          التكبير، إعادة الموضعين، في مإالك وخالفهم وإقامإته بلل بأذان
 . يكررها    ل فإنه القامإة،

________________________________________
المهذب)     1( شرح في المسند)     2. (81 / 3النووي في احمد 173 / 4أخرجه

الرمإاح)        411حديث  (266 / 2والترمإذي  بن عمر به تفرد غريب حديث وقال
البلخي. (*) 

________________________________________
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) : لم       -     -  قال عنه تعالى الله رضي يزيد بن السائب عن أحمد المإام وروى
الصلوات   -     -      في واحد، مإؤذن إل وسلم عليه الله صلى الله لرسول يكن

) ( ويقيم      يؤذن، وغيرها الجمعة في عمر).      -1كلها، ابن عن مإسدد وروى
-     -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله لرسول كان قال عنهما تعالى الله رضي

  )      .( أم:    وابن بلل بلفظ داود وأبو مإسلم، ورواه مإحذورة وأبو بلل، مإؤذنان
الله).     -   -   -  2مإكتوم) ( رضي عائشة عن ثقات برجال شيبة أبي ابن وروى

:   -     -   ) : مإؤذنين  -  ثلثة وسلم عليه الله صلى الله لرسول كان قالت عنها تعالى
      .( عن      والطبراني، حميد، بن عبد وروى مإكتوم أم وابن مإحذورة، وأبو بلل،
      : رجل،  -     -  فأذن بالذان يومإا بلل أبطأ قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن
يقيم        -     - ( وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال يقيم، أن فأراد بلل فجاء

) ( أذن  : (    3مإن بن).      زياد المبهم الرجل هذا الخطيب بكر أبو الحافظ قال
: قال).       -     -  عنه تعالى الله رضي مإحذورة أبي عن أحمد المإام وروى الحارث

) ( ولموالينا(   -     -    لنا الذان وسلم عليه الله صلى الله رسول وروى). 4جعل
-    ) : الله    -     -  رسول قدم لما قال عنه تعالى الله رضي أسيد أبي عن البزار

     : لي    -      ائذن الله رسول يا فقال مإحذورة، أبو جاءه مإگة وسلم عليه الله صلى
يؤذن،      -     -     بلل فكان أذن، وسلم عليه الله صلى الله رسول له فقال أؤذن أن

) ( مإحذورة    -     -    أبو تخلف وسلم عليه الله صلى الله رسول رجع وروى). 5فلما
عن           لهما، واللفظ حبان وابن الشيخ، وأبو والنسائي، والبيهقي، أحمد، المإام

    ) : ببعض  -     -  فكنا نفر في خرجت قال عنه تعالى الله رضي مإحذورة أبي
فلقينا     -     -    حنين، مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول مإقفل حنين طريق

الله  -     -       رسول مإؤذن فأذن الطريق، ببعض وسلم عليه الله صلى الله رسول
وسلم-     -     -     - عليه الله صلى الله رسول عند بالصلة وسلم عليه الله صلى

فسمع           به ونهزأ نحكيه فصرخنا مإتنكبون عنه ونحن المؤذن صوت فسمعنا
وقفنا  -     -       حتى إلينا فأرسل الصوت وسلم عليه الله صلى الله رسول

________________________________________
المسند)     1( في أحمد مإسلم)   2. (101 / 3والنسائي  449 / 3أخرجه  /1أخرجه

شيبة)    380 / 7حديث  (287 ابي سعد)   2310 (201 / 1وابن وانظر 256 / 8وابن
ضعيف)         3). (17958الكنز ( راشد بن سعيد وفيه الكبير في الطبراني أخرجه

المسند.          3 / 2المجمع  في أحمد أخرجه الصدائي الحارث بن زياد طريق ومإن
داود   169 / 4 مإاجه)   199 (383 / 1والترمإذي)  514 (352 / 1وأبو  (237 / 1وابن

النبوة)    399 / 1والبيهقي)  (717 دلئل شيبة    127 / 4وفي أبي 116 / 1وابن
سعد   التاريخ    63 / 2 / 1وابن في وانظر 60 / 14والخطيب  344 / 3والبخاري

الراية   (209 / 1التلخيص  المسند)    4). (2708ونصب في 40 / 6أحمد
التاريخ    في المجمع   76 / 14والخطيب أخرجه) 5. (336 / 8، 285 / 3وانظر

الكشف     في كما أبي)        356 (181 / 1البزار عند إل اللفظ بهذا نعلمه ل وقال



. نكارة            حديثه وفي فيه، الناس تكلم وقد الواقدي غير يرفعه ولم أسيد
. (*) 336 / 1المجمع 

________________________________________
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قد   -     -       صوته سمعت الذي أيكم فقال وسلم عليه الله صلى النبي يدي بين
 : قم     -  -     فقال فحبسني كلهم فأرسلهم وصدقوا إلى القوم فأشار ؟ ارتفع

ول         -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإن أكره إلي شئ ول فقمت فأذن،
فألقى        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول يدي بين فقمت به، يأمإرني مإما

        :  : أكبر،    الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله قل فقال بنفسه، التأذين، علي
الله                 رسول مإحمدا أن أشهد الله، إل آله ل أن أشهد الله، إل آله ل أن أشهد
على             حي الصلة، على حي الصلة، على حي الله، رسول مإحمدا أن أشهد

    . قضيت          حين دعاني ثم الله إل آله ل أكبر، الله الفلح، على حي الفلح،
ثم             ناصيتي، على يده وضع ثم فضة، مإن شئ فيها صرة فأعطاني التأذين،

عليه           -    الله صلى الله رسول يد بلغت ثم كبدي على ثم وجهي، على أمإرها
:     (     ) : الله -    رسول يا فقلت عليك وبارك فيك الله بارك قال ثم سرتي، وسلم
-       (  ) :  ( الله(   لرسول كان شئ كل وذهب ، به أمإرتك قال ، بمكة بالتأذين مإرني

صلى    -         -  الله لرسول مإحبة كله ذلك وعاد كراهته، مإن وسلم عليه الله صلى
الله   -         -   صلى الله رسول عامإل أسيد بن عتاب على فقدمإت وسلم عليه الله

عليه  -         -    الله صلى الله رسول أمإر عن بالصلة مإعه فأذنت بمكة وسلم عليه
القرظ).          -1وسلم -) ( بسعد ويعرف عائذ بن سعد عن الدارقطني وروى

 -     -   ) : يا    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه تعالى الله رضي
وسلم          -     - عليه الله صلى الله رسول ومإسح فأذن مإعي بلل تر لم إذا سعد

) (         : فأذن  بلل تر لم إذا فيك، الله بارك وقال بسند).   - 2رأسه أيضا وروى
-   ) : الله -    -     -  لرسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن ضعيف

عليه    -      -    الله صلى الله رسول فقال يطرب، مإؤذن وسلم عليه الله صلى
) ( تؤذن -            فل وإل سمحا سهل أذانك كان فإن سمح، سهل الذان ).3وسلم

   -     -    : الذان  سمع إذا وسلم عليه الله صلى يقوله كان فيما الثالث النوع
  : على:        صحيح وقال والحاكم، مإاجه، وابن أحمد، المإام روى والقامإة

-   ) : الله    -     -  رسول كان قال عنها تعالى الله رضي حبيبة أم عن شرطهما
قال    -           المؤذن وسمع ليلتها أو يومإها في عندها كان إذا وسلم عليه الله صلى

) ( المؤذن   يقول ). 4كما
________________________________________

المسند)     1( في أحمد )2. (393 / 1والبيهقي  5 / 2والنسائي  409 / 3أخرجه
الدارقطني   الدارقطني)   3. (236 / 1أخرجه ابن  239 / 1أخرجه وذكره

الموضوعات    في الفوائد    (87 / 2الجوزي في عراق)   16والشوكاني  /2وابن
الللي    98 في أحمد)   4. (7 / 2والسيوطي مإاجه   326 / 6أخرجه  (238 / 1وابن

في)          719 الحاكم وأخرجه صحيح إسناده الزوائد في البوصيري الشهاب وقال
. (*) 204 / 1المستدرك 

________________________________________
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صلى     -     - (   -  الله رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن داود، أبو وروى
      ) : وأشهد   -      الله إل آله ل أن أشهد قال المنادي سمع إذا كان وسلم عليه الله

) ( الله    رسول مإحمدا رافع).         1أن أبي عن مإنيع، بن وأحمد أحمد، المإام وروى



 -     -   ) : إذا-     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي
  ] ( على         (   حي الصلة على حي بلغ إذا حتى يقول، مإا مإثل قال المؤذن سمع

) (      ) : بالله ]  إل قوة ول حول ل قال عبد).     2الفلح عن مإثله الطبراني وروى
) ( الحارث   بن عنه).      -    3الله تعالى الله رضي الدرداء أبي عن الطبراني وروى

: المؤذن-    -     -   -    سمع إذا يقول كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
وأعطه(           مإحمد، على صل القائمة، والصلة التامإة، الدعوة هذه رب اللهم

          ( إذا   ذلك مإثل يقولوا أن ويحب حوله مإن يسمعها وكان القيامإة يوم سؤله
         ) : شفاعة   له وجبت المؤذن سمع إذا ذلك مإثل قال ومإن قال المؤذن، سمعوا

) ( القيامإة[  -     - ]   يوم وسلم عليه الله صلى .4مإحمد عنه).    الطبراني وروى
) : اللهم: (   -     -     قال الذان سمع إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
واجعلنا           ورسولك، عبدك على صل القائمة، والصلة التامإة، الدعوة هذه رب

) ( القيامإة    يوم شفاعته .     5في أبي)     عن داود أبو وروى تقدم مإا نحو وذكر ،
في      -     -     أخذ بلل أن وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب بعض أو أمإامإة،

-     -   (   ) : وسلم    عليه الله صلى النبي قال الصلة قامإت قد قال أن فلما القامإة،
) ( وأدامإها   الله ابن).       6أقامإها عن مإرفوعا والحاكم مإوقوفا البيهقي وروى

كان -     -    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عمر
       ) : لها    المستجاب المستجابة التامإة الدعوة هذه رب اللهم قال الذان سمع إذا

صالح           مإن واجعلني عليها، وأحيني عليها توفني التقوى وكلمة الحق دعوة
) ( القيامإة    يوم عمل ). 7أهلها

________________________________________
سعد)       1( لحديث مإوافق السنن في تحت)   525 (145 / 1الذي عائشة وحديث

المسند)     2). (526رقم ( في أحمد وعزاه)   3. (9 / 6أخرجه الهيثمي ذكره
مإالكا              أن إل ضعيف وهو الله عبيد بن عاصم وفيه وقال الكبير في الطبراني

المجمع    عنه الله)        4. (331 / 1روى عبد بن صدقة وفيه الكبير في الطبراني
المجمع           حاتم وأبو دحيم ووثقه وغيرهم والبخاري أحمد ضعفه  /1السمين

333) .5 . المجمع)         ذكره المتقدم صدقة وفيه الوسط في الطبراني أخرجه
داود)   6. (333 / 1 الحلية)     528 (145 / 1أبو في نعيم السني  81 / 7وأبو وابن

التلخيص   411 / 1والبيهقي  103 البيهقي)   7. (211 / 1وانظر .411 / 1أخرجه
 (*)

________________________________________
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 -    :       : بسند  يعلى أبو وروى الفوائت لقضاء الذان في سيرته في الرابع النوع
جابر -            - عن ضعيف بسند والطبراني والبزار، مإسعود بن الله عبد عن ضعيف

شغله    - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهم تعالى الله رضي
مإن           ساعة ذهب حتى والعشاء والمغرب والعصر الظهر صلة عن المشركون

فصلى     -     -     وأقام فأذن بلل وسلم عليه الله صلى الله رسول أمإر ثم الليل،
فصلى            وأقام فأذن أمإره ثم العصر، فصلى وأقام، فأذن أمإره ثم الظهر،

    : الرض         وجه على مإا قال ثم العشاء، فصلى وأقام فأذن أمإره ثم المغرب،
) ( غيركم    الله يذكرون بن).        1قوم الله عبد عن ثقات برجال الطبراني وروى

   -    ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول عزا لما قال عنهما تعالى الله رضي عمرو
  : بلل -             يا فقال سحرا، بهم نزل ثم السحر مإن كان إذا حتى أدلج تبوك وسلم

         : فنامإوا    فرقد النوم بلل فغلب الله، رسول يا نعم قال الصلة، لنا احرس
فتيمم      -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فقام الشمس، أوجعتهم حتى



) (      :    : أضحوا      مإا بعد فصلوا نعم، قال ؟ الن بلل فقال وأقم، أذن لبلل ).2فقال
النجاشي           - أخي ابن مإخمر عن ثقات، برجال والطبراني أحمد، المإام وروى
-     -    ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول مإع كنا قال عنهما تعالى الله رضي

له             فقال الزاد لقلة ذلك يفعل وكان انصرف، حين السير فأسرع سفر في
) ( الناس:          وحبس فحبس وراءك، الناس انقطع الله نبي يا النوع). 3قائل

      : بن:       الله عبد عن الطبراني روى السفر في له يؤذن كان فيما الخامإس
النبي      -     - (  - أن عنهما تعالى الله رضي مإطعم بن جبير عن والطبراني عدي،

إل    -           السفر، صلة مإن شئ في له يؤذن يكن لم وسلم عليه الله صلى
) ( ويقيم       يؤذن كان فإنه الصبح، إل :   -4بالقامإة جمعه).   في السادس النوع

     . بن    -     أسامإة عن الشيخان روى واحد بأذان صلتين بين وسلم عليه الله صلى
-     -    : وسلم -     -  عليه الله صلى الله رسول دفع قال عنهما تعالى الله رضي زيد

) ( نزل       بالشعب كان إذا حتى عرفة، ). 5مإن
________________________________________

الكشف)      1( في كما البزار وهو)      365 (85 / 1أخرجه أنيسة أبي بن يحيى وفيه
الطبراني)         2ضعيف. ( شيخ خل الصحيح رجال رجاله وقال الهيثمي ذكره
المسند)    3. (323 / 1المجمع  في المجمع    90 / 4أحمد الوسط في والطبراني

الكبير)    4. (320 / 1 في ضعيف      124 / 2الطبراني وهو صرد بن ضرار وفيه
ابن             ضعفه حميد بن يعقوب وفيه أيضا الطبراني عند عدي بن الله وعبد

المجمع    وغيره الحج)     (5. (334 / 1مإعين في البخاري ،1543) (473 / 2أخرجه
). (*) 1285 / 276 (934 / 2ومإسلم)  1687، 1685، 1670، 1544

________________________________________
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 : جمع       -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عمر بن الله عبد عن الشيخان وروى
:      : الذان  -     -   في آدابه بعض في السابع النوع وسلم عليه الله صلى الله رسول

رضي             -  كعب بن أبي عن المسند زوائد في أحمد المإام ابن الله عبد روى
  ) : اجعل   -    -     -  بلل يا قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله

المتوضئ            ويقضي مإهل في طعامإه مإن الكل يفرغ نفسا وإقامإتك أذانك بين
) ( مإهل   في تعالى).   -    -   1حاجته الله رضي جابر عن وضعفه الترمإذي وروى

    ) : فترسل، -    -     -  أذنت إذا بلل يا قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه
أكله،             مإن الكل يفرغ مإا بقدر وإقامإتك أذانك بين واجعل فاحدر، أقمت وإذا

( تروني            حتى تقفوا ول حاجته لقضاء دخل إذا والمعتصر شربه، مإن والشارب
الله).    -  -      -  2( رضي أنس عن مإرسل أنه وصحح وضعفه قطني الدار وروى

عليه  - (        -    الله صلى الله رسول فأمإره الفجر، قبل أذن بلل أن عنه تعالى
) ( ففعل -         نام قد العبد إن فينادي يصعد أن داود،).   3وسلم أبو وروى

أذن      -     - (   بلل أن يعنهما تعال الله رضي عمر ابن عن قطني والدار والترمإذي،
   -        .( عليه   الله صلى الله رسول فأمإره بليل أذن رواية وفي الفجر طلوع قبل

  (    ) : الدار -         قال ، نام قد العبد إن فنادى فرجع نام، قد العبد إن ينادي أن وسلم
داود،:              أبي بن العزيز عبد عن فيه والصواب مإدرك، بن عامإر فيه وهم قطني
            : الكلم  وبسط الذان، يعيد أن عمر فأمإره بليل، لعمر أذن مإؤذنا أن نافع عن

ذلك  ( : (4على كان).     -     -  قال عنه تعالى الله رضي أنس عن مإسلم وروى
يستمع  -     -       وكان الفجر، طلع إذا يغير وسلم عليه الله صلى الله رسول

   : الله          أكبر، الله يقول رجل فسمع أغار وإل أمإسك، أذانا سمع فإن الذان،
 : أشهد    -     -:     قال ثم الفطرة على وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال أكبر،



  -     -   : مإن      خرجت وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال الله، إل آله ل أن
) ( مإعزى      راعي هو فإذا فنظروا ). 5النار،

________________________________________
المسند)    1( في الترمإذي)   2. (143 / 5أحمد  /1والحاكم)  195 (374 / 1أخرجه

الراية    428 / 1والبيهقي  204 نصب )3. (200 / 1والتلخيص  275 / 1وانظر
قطني    الدار وأخرجه       245 / 1أخرجه جدا ضعيف القاسم بن مإحمد وفيه

الكشف     في كما . (184 / 1البزار القاسم     بن مإحمد الدار)  4وفيه أخرجه
حديث    (244 / 1قطني  داود مإسلم)   (5). (532وأبو )382 / 9) (288 / 1أخرجه

داود   :    2634 (43 / 3وأبو   : ل).   جنس اسم المعز المصباح في مإعزى وقوله
العين             وتفتح شاة الواحدة الغنم مإن الشعر ذوات وهي لفظه مإن له واحد
ألفها           والمعزى وعبيد وأعبد عبد مإثل ومإعيز أمإعز الساكن وجمع وتسكن

اللف             كانت ولو مإعيز على ويصغر النكرة في ينون ولهذا للتأنيث ل لللحاق
 (*) . عزة         مإا والنثى عز مإا والذكر تحذف لم للتأنيث
________________________________________
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      :     : في  البخاري، صحيح في كما عمرو، مإكتوم أم ابن اسم الول تنبيهات

الله          - رسول فسماه الحصين، اسمه كان وقد القرآن، وفضائل الصيام،
      :   . اسمان،    -:   له كان أنه يمتنع ول الحافظ قال الله عبد وسلم عليه الله صلى

   : زائدة،         بن قيس أبيه اسم في والشهر قديما أسلم عامإري، قرشي وهو
شهد  -     -      المدينة، على ويستخلفه يكرمإه وسلم عليه الله صلى النبي وكان

وهو    -         فمات، المدينة إلى رجع وقيل بها، فاستشهد عمر خلفة في القادسية
المخزومإية،            الله عبد بنت عاتكة أمإه واسم عبس سورة في المذكور العمى

قال             بصره نور لنكتام مإكتوم أم أمإه فكنيت أعمى ولد أنه بعضهم وزعم
     . وقفت:       التي النسخة في كذا بسنتين بدر بعد عمي أنه والمعروف الحافظ

نزلت   -    -        عبس سورة لن ذلك أفهم ولم بسنتين بدر بعد الفتح مإن عليها
وصفه            وقد فيها المذكور العمى بأنه الحافظ جزم وقد الهجرة قبل بمكة

 .      : والظاهر      بسنتين بدر بعد عمي إنه يقال فكيف بالعمى فيها تعالى الله
. الحافظ -  -           خط في ذلك فيجوز البعثة، بعد الصواب أن أعلم تعالى والله

الذان:             بين المسجد مإن خرج مإن أن بلغنا المسيب بن سعيد قال الثاني
 . يصاب     أنه الوضوء لغير والقامإة

________________________________________
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وفيه    -     -    بالمساجد المتعلقة وسلم عليه الله صلى آدابه في الخامإس الباب
 .          : روى:  مإنه والخروج المسجد دخول عند ويفعله يقوله كان فيما الول أنواع
عن          الدعاء، في والطبراني، والترمإذي، مإاجه، وابن أحمد، والمإام مإسدد،

  -   ) : الله  -     -  صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي الزهراء فاطمة
وسلم  -       -     - عليه الله صلى مإحمد على صلى المسجد دخل إذا وسلم عليه

     ) :   ( أبواب: (    لي وافتح ذنوبي، لي واغفر لفظ وفي ، ذنوبي لي اغفر اللهم وقال
) : اللهم)      -     -  وقال ، وسلم عليه الله صلى مإحمد على صلى خرج وإذا ، رحمتك

) ( فضلك       أبواب لي وافتح ذنوبي، لي مإاجه،).     1اغفر وابن أحمد، المإام وروى
:  -     -    ( قالت  ( عنها تعالى الله رضي الزهراء، فاطمة عن الكبير في والطبراني

) : باسم   -     -     يقول المسجد دخل إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
أبواب            لي وافتح ذنوبي لي اغفر اللهم الله، رسول على والسلم الله،



الله).     -     -: (   - رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن وروي فضلك
يحب    -          وكان اليمنى، رجله أدخل المسجد دخل إذا كان وسلم عليه الله صلى

 -      . رضي       عمر ابن عن البخاري وروى وعطائه أخذه في شئ، كل في التيمن
دخل   -    -     -     إذا كان أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن عنهما تعالى الله

   (     ) : مإن  القديم، وسلطانه الكريم وبوجهه العظيم بالله أعوذ قال المسجد،
) ( الرجيم  :       3الشيطان وبزاقه).  المسجد، جدار مإن النجاسة إزالة في الثاني

رضي    -     -     -  أنس عن البخاري روى وسلم عليه الله صلى نعله، أو ثوبه في
في   -    -     -     نجاسة رأى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله

________________________________________
أحمد)   1( مإاجه)   (314 (127 / 2والترمإذي  282 / 6أخرجه )771) (253 / 1وابن

بنت          وفاطمة بمتصل إسناده وليس حسن فاطمة حديث الترمإذي وقال
الله          -   صلى النبي بعد فاطمة عاشت إنما الكبرى فاطمة تدرك لم الحسين

سعيد  -          أبي طريق مإن مإسلم عند وهو أشهرا وسلم ).713 / 68 (494 / 1عليه
)2) . السابقة)    المصادر والترهيب)    3انظر الترغيب والكنز  (459 / 2انظر

17961 (*) .(
________________________________________
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الحديث،             وذكر بيده فحكه فقام وجهه في رئي حتى ذلك عليه فشق القبلة

أخذ: (             ثم قدمإه، تحت أو يساره، عن ولكن قبلته قبل أحدكم يبزقن فل وفيه
) ( بعض         على بعضه رد ثم فيه فبصق ردائه أبي).    1طرف عن مإسلم وروى

رأى -     - (  -     -  وسلم عليه الله صلى رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة
   ) : يقوم        أحدكم بال مإا فقال الناس، على فأقبل المسجد، قبلة في نخامإة

تنخع            فإذا وجهه، في فيتنخع يستقبل أن أيحب أمإامإه، فيتنخع ربه مإستقبل
في              فتفل هكذا فليقل يجد لم فإن قدمإه، تحت أو يساره عن فلينتخع أحدكم

) ( بعض      على بعضه مإسح ثم الشخير).        -2ثوبه، بن الله عبد عن أيضا وروى
: قال    -     -     -  وسلم عليه الله صلى النبي مإع صلى أنه عنه تعالى الله رضي
  -      .( الله(    رضي أمإامإة أبي عن الطبراني وروى اليسرى بنعله فدلكها فتنخم،

   -     -   ) : فافتتح  -  يوم ذات وسلم عليه الله صلى الله رسول قام قال عنه تعالى
ذلك             ففعل فحكها إليها مإشى ثم نعليه فخلع القبلة في نخامإة فرأى الصلة،

) ( الحديث   مإرات :     3ثلث داود).   وأبو والشيخان وأحمد مإالك المإامإان وروى
رسول      -     - (  أن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن مإاجه، وابن والنسائي

أقبل -     -         ثم فحكه، القبلة جدار في بصاقا رأى وسلم عليه الله صلى الله
) (  ... الحديث  الناس تعالى).     -   4على الله رضي عائشة عن الشيخان وروى

مإخاطا - (   -     -      القبلة جدار في رأى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها
) ( فحكمه     نخامإة أو بزاقا وأبي).   -  -    5أو سعيد، أبي عن أيضا الشيخان وروى

وسلم -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي هريرة
عن             يبزق أن الرجل نهى ثم بحصاة، فحكها المسجد قبلة في نخامإة رأى

) ( اليسرى          قدمإه تحت أو يساره، عن يبزق ولكن وأمإامإه ابن).  6يمينه وروى
 ) : إن           قال الشعبي وعن الهاشمي، الرحمن عبد بن العباس عن شيبة أبي

________________________________________
البخاري)   1( حديث)      (2). (405 (605 / 1أخرجه المساجد في مإسلم 53أخرجه
المسند)    550/  في شيبة    250 / 2وأحمد أبي مإاجه   (364 / 2وابن ) (1022وابن
وأعله)          3 المجمع في الهيثمي ذكره الكبير في الطبراني )4. (19 / 2أخرجه



البخاري   مإسلم)   6111، 1213، 753، 406 (606 / 1أخرجه  /50 (388 / 1أخرجه
مإسلم)   5). (547 البخاري)   6). (549 (389 / 1أخرجه و 408 (509 / 1أخرجه
). (*) 548 / 52ومإسلم)  (409

________________________________________
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فحكها  -     -       نخامإة المسجد قبلة في رأى وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( مإكانها      فلطخ بخلوق دعا ثم زيد).       (1بيده بن يعقوب عن أيضا أن) 2وروى

 . وروى  -     -      بجريدة المسجد غبار يتبع كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
  -   ) : الله    -     -  صلى الله رسول أتانا قال عنه تعالى الله رضي جابر عن داود أبو

في  -            فرأى فنظر طاب ابن عرجون يده في هذا مإسجدنا في وسلم عليه
   : أن         يحب أيكم فقال علينا، أقبل ثم بالعرجون، فحكها نخامإة، المسجد قبلة

وجهه،              قبل الله فإن يصلي قام إذا أحدكم إن بوجهه عنه تعالى الله يعرض
اليسرى،             رجله تحت يساره عن وليبزق يمينه، عن ول وجهه قبل يبصقن فل

) ( دلكه            ثم فيه على ووضعه هكذا، بثوبه فليتفل بادرة به عجلت وروى). 3فإن
عليه    -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أنس عن مإاجه ابن

) ( دلكه -         ثم الصلة في وهو ثوبه في بزق ورجاله).   4وسلم الطبراني ورواه
   -     -   ) : ثوبه  في يبزق وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت ولفظه الصحيح،

) ( دلكه     ثم الصلة في عن).        5وهو العلء أبي عن ثقات برجال مإسدد وروى
عليه -     - (     -    الله صلى الله رسول مإع صلى أنه عنه تعالى الله رضي أبيه

   -   :  .( عليه -     الله صلى إدخاله في الثالث اليسرى بنعله فدلكها فتنخم وسلم
   -      . تعالى -    الله رضي عباس ابن عن الشيخان روى المسجد في البعير وسلم

على    -     -      الوداع حجة في طاف وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما
بمحجن    ( الركن يستلم الله).      -  6بعير رضي سلمة أم عن الشيخان وروى

 -     -    ) : أني  -  وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى شكوت قالت عنها تعالى
) (       : راكبة  وأنت الناس وراء مإن طوفي قال ). 7أشتكي،

________________________________________
شيبة)     1( أبي ابن أبو)       2. (362 / 2أخرجه التيمي طلحة بن زيد بن يعقوب

مإالك            وعنه المقبري، وسعيد سهل، بن أمإامإة أبي عن المدينة، قاضي يوسف
  .    . الخلصة      زرعة أبو وثقه كثير أبي بن جعفر بن أخرجه) 3. (181 / 3ومإحمد

داود   مإاجه)   4). (485 (131 / 1أبو الطبراني)  5). (1024 (327 / 1ابن أخرجه
المجمع         الصحيح رجال رجاله الهيثمي، وقال الوسط أخرجه) 6. (19 / 2في

البخاري)  7). (1272 / 253 (926 / 2ومإسلم)  1607 (472 / 3البخاري  أخرجه
الحج  ( الحج)    (1633 - 1619في في داود)   (258ومإسلم وأحمد)  (1882وأبو

خزيمة   223 / 5والنسائي)  290 المنتقي     (523وابن في الجارود )462وابن
الموطأ    في . (*) 101 / 5والبيهقي  371ومإالك

________________________________________
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. عليه:   -     -      يعلم المنبر غير كرسيا وسلم عليه الله صلى اتخاذه في الرابع
بن           والحارث والنسائي، ومإسلم، الدب، في والبخاري شيبة، أبي ابن روى
رضي              -  رفاعة أبي عن هلل بن حميد عن خيثمة أبي بن بكر وأبو أسامإة، أبي

  -     -    : يخطب   -  وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول أتيت قال عنه تعالى الله
 -   : صلى:           النبي فنزل قال دينه، مإا يدري ل دينه، عن يسأل غريب رجل فقلت

ولفظ   -         -  خلت، بكرسي أتى ثم خطبته، وترك علي وأقبل وسلم عليه الله



 -     -   :    . عليه،  وسلم عليه الله صلى النبي فعل قال حديدا، قوائمه حسبت مإسلم
آخرها           ( فأتم خطبته، أتى ثم الله علمه مإما يعلمني جعل : 1ثم في).  الخامإس

 -    . بسند -     -   أحمد المإام وروى المسجد في وسلم عليه الله صلى وضوئه
الله    -    -     -   رضي الصحابة مإن رجل عن تعالى الله رحمه العالية أبي عن حسن

-     -      : وسلم  -  عليه الله صلى الله رسول أن لك، حفظت قال عنهم تعالى
المسجد   ( في :   -     - 2توضأ في).  وسلم عليه الله صلى استلقائه في السادس

    . وأحمد      مإالك المإامإان روى الخرى على رجليه إحدى واضعا المسجد
الله          -   رضي النصاري المازني عاصم بن زيد بن الله عبد عن والخمسة

في  - (    -     -   مإستلقيا وسلم عليه الله صلى الله رسول أبصر أنه عنه تعالى
) ( الخرى        على رجليه إحدى واضعا ظهره، على :  3المسجد أكله).  في السابع

      . الله -     -   عبد عن أحمد المإام روى المسجد في وسلم عليه الله صلى وشربه
  -     : الله  -     -  صلى الله رسول مإع أكلنا قال عنه تعالى الله رضي الحارث بن

في  -          أيدينا فضربنا الصلة، أقيمت ثم المسجد، في شواء وسلم عليه
نتوضأ      ( ولم نصلي قمنا ثم رضي).      - 4الحصى الزبير ابن عن الطبراني وروى

 -     -     : شواء   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع أكلنا قال عنهما تعالى الله
بالحصى           ( مإسحنا أن على نزد فلم الصلة فأقيمت المسجد، في ). 5ونحن

________________________________________
مإسلم)   (1( في  195 / 8والنسائي)  876 / 60حديث)  (597 / 1أخرجه والبخاري

ص   وحسنه)         2. (340الدب أحمد عن نقل المجمع في الهيثمي . (21 / 2ذكره
البخاري)   3 الصلة   (671 / 1أخرجه  (1662 / 3ومإسلم)  6287، 2969، 475في

الموطأ)    2100 / 76و)  (2100 / 75 في في)  4). (87 (172 / 1ومإالك أحمد
انظر)        5. (190 / 4المسند  لهيعة ابن وفيه الكبير في الطبراني أخرجه
. (*) 21 / 2المجمع 

________________________________________
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إلى       -     -    جاء أنه عنه تعالى الله رضي بلل عن ثقات برجال أحمد المإام وروى
مإسجد  -     -       في يتسحر فوجده بالصلة يؤذنه وسلم عليه الله صلى الله رسول

عنهما).         -    1بيته ( تعالى الله رضي عمر ابن عن يعلى وأبو أحمد المإام وروى
مإسجد- (   -     -     ( في بفضيخ أتي يعني وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

) ( الفضيخ)      مإسجد سمي فلذلك فشربه، ، :   -2الفضيخ خطه).  في الثامإن
تعالى    -      -    الله رضي أصحابه بعض دور في المساجد وسلم عليه الله صلى

مإن.       -     - (   رجل أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن مإاجه ابن روى عنهم
عليه -     -     -    الله صلى الله رسول إلى أرسل عنهم تعالى الله رضي النصار
فجاء -              عمي مإا بعد فيه أصلي داري في مإسجدا لي فخط تعال أن وسلم

تعالى).        -   3ففعل) ( الله رضي الجهني أسامإة بن جابر عن الطبراني وروى
   -     -   ) : بالسوق -  أصحابه في وسلم عليه الله صلى الله رسول لقيت قال عنه
يخط     -     -     أن يريد قالوا وسلم عليه الله صلى الله رسول يريد أين فقلت
خشبة            قبلته في وغرز مإسجدا، لهم خط وقد فأتيت قال مإسجدا، لقومإك

) ( قبلة  تعالى).         -   4أقامإها الله رضي ثابت بن زيد عن أحمد المإام روى تنبيه
 : قلت - (   -         قال المسجد في احتجم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه

  -       : الله      صلى الله رسول مإسجد في بل ل قال بيته، مإسجد في عيينة لبن
-    : تعالى  -         الله رحمه مإسلم قال لهيعة، بن الله عبد سنده في وسلم عليه



    : احتجر         وإنما بالميم احتجم قال حيث لهيعة ابن فيه أخطأ التمييز كتاب في
) ( حجرة   اتخذ ). 5أي

________________________________________
)1  : يسمع)             لم قال داود أبا أن إل ثقات رجاله وقال المجمع في الهيثمي ذكره

المجمع       بلل مإن عياض مإولى عبد)     2. (12 / 2شداد فيه وقال الهيثمي ذكره
المجمع          والنسائي حاتم وأبو البخاري ضعفه نافع بن أخرجه) 3. (21 / 2الله

مإاجه   الكبير)      4). (755 (249 / 1ابن مإعجمه في الطبراني )5. (193 / 2أخرجه
المجمع          المصنف ذكره مإا ونقل المجمع في الهيثمي . (*) 21 / 2ذكره

________________________________________
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ومإرابض    -     -    الكعبة في وسلم عليه الله صلى صلته في السادس الباب
بسند            أحمد والمإام شيبة أبي ابن روى الحيطان في الصلة ومإحبته الغنم،

   : فدخلت    -    -  حاجا، خرجت قال تعالى الله رحمه الشعثاء أبي عن صحيح
حتى             مإشى الساريتين بين كان فلما فدخل عمر بن الله عبد فجاء البيت،
      : فلما      جنبه، إلى صليت حتى فجئت قال ركعات أربع فصلى بالحائط لزق

الله           -   صلى الله رسول صلى فأين هاهنا يصلون أناسا إن له فقلت انصرف،
      : أني  -       نفسي ألوم أجدني هذا على قال ؟ صلى كم فقلت صلى، وسلم عليه
حتى             فجئت حاجا خرجت المقبل العام كان فلما أسأله، لم عمرا مإعه مإكثت

يزل              فلم جنبي، إلى قام حتى الزبير ابن فجاء مإقامإه، قمت ثم البيت حصلت
) ( أربعا     فصلى أخرجني حتى عن).     1يزاحمني الطيالسي داود أبو وروى

صلى     -     - (   -  الله رسول إن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن قال قال سماك
) ( تطعه   -           فل ذلك عن ينهاك مإن وسيأتي الكعبة، في صلى وسلم عليه الله

ثقات).     -     -    (2 ورجالهما نحوه عنه تعالى الله رضي عمر أبي ابن ).3وروى
) : كان     -     -  قال عنه تعالى الله رضي أنس عن والترمإذي، الشيخان، وروى

يبنى  -     -        أن قبل الغنم، مإرابض في يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول
رضي).          - 4المسجد) ( عمر بن الله عبد عن والطبراني، أحمد، المإام وروى

في   - (   -     -    يصلي كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله
) ( والبقر        البل مإرابد في يصلي ول الغنم، وضعفه،).   5مإرابد الترمإذي، وروى

كان  -        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي مإعاذ عن
الحيطان    ( في الصلة ). 6يستحب

________________________________________
رجال)          1( رجاله وقال الكبير في والطبراني لحمد وعزاه الهيثمي ذكره

المجمع   المنحة)        2. (294 / 3الصحيح في كما مإسنده في الطيالسي 1أخرجه
المنحة)     (3). (370 (86/  في كما البخاري)   4) (371الطياسي 400 / 1أخرجه

 /524حديث  (374 / 1ومإسلم  4610، 4193، 4192، 3018، 1501، 233حديث 
المسند)    5). (10 في المجمع     131 / 3، 178 / 2أحمد في الهيثمي  /2وذكره
الترمإذي)   6. (26 الحسن)      334 (155 / 2أخرجه فيه قلت غريب حديث وقال

التقريب          وفضله عبادته مإع الحديث ضعيف جعفر أبي ). (*) 257 (164 / 1بن
________________________________________
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     :  : فراء      فألف مإفتوحة مإهملة بسين السارية سبق مإا غريب بيان في تنبيه

:  .     :  .  : المرابد   تقدم وقد مإربض جمع المرابض السطوانة تأنيث فتاء فتحتية
:  .      :  . الحائط    النهاية في قاله حائط، جمع الحيطان الجرين كمنبر مإربد جمع



    . في         العراقي الحافظ قال الجدار وهو حائط عليه كان إذا النخل مإن البستان
. مإعاني -     -      يحتمل الحيطان في الصلة وسلم عليه الله صلى استحبابه

. العربي:             بن بكر أبو القاضي جزم وبه فيها، الناس عن الخلوة قصد أحدها
. للرزق:           جالبة فإنها الصلة، ببركة ثمارها في البركة حلول قصد الثاني

   :  . كل:          تحية أنها الرابع مإكانه في يصلي أن المزور إكرامإه مإن هذا أن الثالث
 . توديعه    أو نزله مإنزل

________________________________________
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الصلة    -     -     في الدخول قبل وسلم عليه الله صلى آدابه في السابع الباب
    -     -   :  : وأكثر  تارة ثوب في وسلم عليه الله صلى صلته في الول أنواع وفيه

عنهما.          -     - تعالى الله رضي بكر أبي بنت أسماء عن شيبة أبي ابن روى تارة
   : آخر: (         بنية يا قال مإوضوعة، وثيابه واحد، ثوب في يصلي أبي رأيت قالت

) ( واحد    -     -     ثوب في خلفي وسلم عليه الله صلى الله رسول صلها ).1صلة
: قال        -     -  عنهما تعالى الله رضي ياسر بن لعمار ابن عن وإسحاق أيضا وروى

به     -     -      مإتوشحا واحد ثوب في وسلم عليه الله صلى الله رسول أمإنا أبي قال
رضي).            - 2( عباس ابن عن أحمد، والمإام يعلى، وأبو شيبة، أبي ابن وروى

ثوب   - (   -     -    في صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله
) ( وبردها            الرض حر بفضوله يتقي به مإتوشحا طرفيه بين خالف قد ).3واحد

تعالى          -    الله رضي مإعاوية عن شيبة، أبي وابن له، واللفظ يعلى أبو وروى
    -     -    : ثوب -  في يصلي قائما وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنه

في        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أيصلي حبيبة أم يا فقلت واحد،
) (          : الجماع    يعني كان مإا فيه كان الذي وهو نعم، قالت ؟ واحد وروى). 4ثوب

عنهما        -     - تعالى الله رضي الحارث بنت الفضل أم عن ثقات، برجال المإام
في:     -     -     مإتوشحا بيته في وسلم عليه الله صلى الله رسول بنا صلى قالت

تعالى).       -   -   5ثوب ( الله رضي أنس عن مإوثقين برجال والبزار يعلى أبو وروى
    -     -    : قد -  واحد ثوب في وسلم عليه الله صلى الله رسول صلى قال عنه

طرفيه   ( بين ). 6خالف
________________________________________

شيبة)     1( أبي ابن يعلى   226 / 2أخرجه الواقدي)   51 (51 / 1وأبو إسناده وفي
الزوائد     مإجمع انظر يعلى)    2. (48 / 2ضعيف أبو )1639 / 38 (205 / 3أخرجه

  : إل          حافظ حجر ابن قال الحماني ويحيى عمار ابن لجهالة ضعيف وإسناده
رقم         ( المطالب في الحافظ وذكره الحديث بسرقة اتهموه ). (330، 329أنهم

الهيثمي)   3 الوسط       49 / 2ذكره في والطبراني يعلى وأبو لحمد وعزاه
المجمع      الصحيح رجال أحمد المجمع)     4. (48 / 2ورجال في الهيثمي  /2ذكره

49) . حسن            يعلى أبي وإسناد وقال الوسط في والطبراني يعلى لبي وعزاه
المسند)    5 في الكشف)      6. (338 / 6أحمد في كما البزار  (285 / 1أخرجه

592             : وعزاه)  الجلح بن الله عبد إل أنس عن عاصم عن رواه نعلم ل وقال
المجمع         مإوثقون رجاله وقال والبزار يعلى لبي . (*) 49 / 2الهيثمي

________________________________________
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   -   ) : عليه      الله صلى الله رسول خرج قال عنه الصحيح برجال البزار وروى
قطن -            بثوب مإرتديا أسامإة على مإتوكئا فيه مإات الذي مإرضه في وسلم

) ( بالناس  .1فصلى  -     -   : الصفوف).  وسلم عليه الله صلى تسويته في الثاني



       . عن    والترمإذي، داود، وأبو أحمد، المإام روى التقديم يستحق مإن وتقديمه
 : كان      -     -  قال عنه تعالى الله رضي النصاري عمرو بن عقبة مإسعود أبي

: ويقول  -     -      الصلة في مإناكبنا يمسح وسلم عليه الله صلى الله رسول
ثم           والنهى، الحلم أولو مإنكم ليليني قلوبكم، فتختلف تختلفوا ول استووا

يلونهم     ( الذين ثم يلونهم، الله).     -  2الذين رضي بلل عن الطبراني وروى
  -     -   ) : مإناكبنا  -  يسوي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى

) ( الصلة  عنه).       -    3في تعالى الله رضي بشير بن النعمان عن الجماعة وروى
    -     -   ) : حتى-  صفوفنا بين يسوي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
كاد               حتى يومإا خرج ثم عنه، عقلنا قد أنا رأى حتى القداح بها يسوي كأنما

     : أو        صفوفكم لتسون الله عباد فقال الصف، مإن صدره باديا رجل فرأى يكبر
       : مإنكب     في مإنكبه يلزق مإنا الرجل فرأيت قال وجوهكم، بين الله ليخالفن

) ( كبر         استوينا فإذا بكعبه، وكعبه صاحبه بركبة وركبته وروى). 4صاحبه،
 -   ) : صلى   -     -  الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن الدارقطني
شماله،   -            عن وهكذا يمينه عن هكذا قال الصلة، إلى قام إذا وسلم عليه الله

) (    : وتعادلوا  استووا استووا يقول خزيمة).      5ثم وابن له واللفظ مإسدد وروى
  -     : الله         رضي مإالك بن أنس جاء قال حبان بن مإسلم بن مإحمد عن حبان وابن

  :    :       : رسول  -   كان قال ل، قلنا قال ؟ العود هذا مإا أتدرون لنا فقال عنه تعالى
: فقال -     -         التفت ثم بيده، أخذه للصلة، قام إذا وسلم عليه الله صلى الله

صفوفكم،          وسووا اعتدلوا فقال بيساره أخذه ثم صفوفكم، سووا اعتدلوا،
الخطاب         بن عمر فالتمسه فقد المسجد هدم فلما

________________________________________
الكشف)     1( في كما حبيب)       593 (285 / 1البزار روى ول أنس به تفرد وقال

المجمع              في الهيثمي وقال حماد إل عنه رواه ول هذا إل الحسن 49 / 2عن
) . الصحيح   رجال مإسلم)   2رجاله الصلة   (323 / 1وأخرجه )432 / 122في

المسند    في داود   122 / 4وأحمد وابن 71 / 2والنسائي)  674 (180 / 1وأبو
المجمع)     3). (976 (312 / 1مإاجة  في الهيثمي للطبراني  90 / 2وذكره وعزاه

        : الصغير   في وهو مإوثقون ورجاله مإتصل إسناده وقال الصغير 81 / 2في
الدارقطني    أيضا الحلية     280 / 1وأخرجه في نعيم أخرجه) 4. (250 / 10وأبو

الذان   (206 / 2البخاري  وأخرجه) 436 / 128حديث  (324 / 1ومإسلم)  717في
داود   مإاجه  70 / 2والنسائي)  227 (438 / 1والترمإذي)  662 (178 / 1أبو وابن

الدارقطني)   5). (994 (318 / 1 . (*) 287 / 1أخرجه
________________________________________
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في-     -          فجعلوه عوف بن عمرو بنو أخذه قد فوجده عنه تعالى الله رضي

فأعاده   ( فانتزعه بن).        1مإسجدهم يعلى عن والترمإذي، شيبة، أبي ابن وروى
-     -   ) : وسلم -     -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي مإرة

   : وقد           مإرة، فجئت قال يكبر، أن قبل أصحابه وجوه مإسح الصلة إلى قام إذا
وتركني            أصحابه وجوه فمسح الصلة إلى جئت ثم خلوق، مإن شيئا أصبت

 : عاد:            وقال وجهي مإسح رآني فلما الصلة إلى جئت ثم فغسلته فرجعت قال
) ( ذنبه  عازب).          2لغير بن البراء عن والنسائي، داود، وأبو أحمد، المإام وروى

-     -    : وسلم-     -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي
الصف  ( . 3يتخلل     .    : روى).  الصلة في الدخول قبل بالسواك ابتدائه في الثالث

الله          -   رضي الجهني خالد بن زيد عن مإوثقين برجال الكبير في الطبراني



   -     -     : بيته  -  مإن يخرج وسلم عليه الله صلى الله رسول كان مإا قال عنه تعالى
يستاك     ( حتى الصلوات مإن ). 4لشئ

________________________________________
البيهقي)   1( المشكاة   (130 / 3، 137، 24، 22 / 2أخرجه )2). (810وانظر

المسند     في أحمد الترمإذي   (171 / 4أخرجه وقال) 2816) (112 / 5وأخرجه
) . حسن  المسند)     3حديث في أحمد داود   24 / 4أخرجه وأبو ،1 / 178) 664(

الكبير)    4. (70 / 1والنسائي  في المجمع    293 / 5الطبراني مإوثقون  /2ورجال
99 (*) .

________________________________________
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: الول             لديه وشرفا فضل الله زاده وإليه عليه يصلي كان فيما الثامإن الباب
: قال.       -     -  عنه تعالى الله رضي أنس عن والخمسة مإالك المإام روى الحصير

وأكل  (   -     -    صنعته، لطعام وسلم عليه الله صلى الله رسول دعت مإليكة إن
       :      : مإن   اسود قد لنا حصير إلى فقمت أنس قال لكم، فلصل قومإوا قال ثم مإنه

وسلم         -     - عليه الله صلى الله رسول عليه فقام بماء فنضحته لبس، مإا طول
صلى           -  الله رسول بنا فصلى ورائنا، مإن والعجوز وراءه، واليتيم أنا وصففت

) ( انصرف   -    ثم ركعتين وسلم عليه وأبو).     1الله والبخاري أحمد المإام وروى
وسلم         -     - عليه الله صلى للنبي ضخما وكان النصار مإن رجل قال عنه داود

وسلم        -     - عليه الله صلى الله لرسول فصنع مإعك، الصلة أستطيع ل إني
ركعتين            ( عليه فصلى بماء حصير طرف له ونضح بيته، إلى ودعاه ).2طعامإا

على      -     - (   دخل أنه عنه تعالى الله رضي الخدري سعيد أبي عن مإسلم وروى
     : يسجد  -     -  حصير على يصلي فرأيته قال وسلم عليه الله صلى الله رسول

عليه).      (   -    الله صلى الله رسول أن ولفظهما، مإاجه وابن الترمإذي ورواه عليه
) ( حصير -    على صلى .    3وسلم  : والحاكم).  داود أبو روى الفروة الثاني

: قال       -     -  عنه تعالى الله رضي شعبة بن المغيرة عن الذهبي، وأقره وصححه
والفروة   -     -     الحصير على يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

ولفظه).      -     - 4المدبوغة ( عنه تعالى الله رضي أسامإة أبي بن الحارث ورواه
      .  :  . ابن   عن والترمإذي، أحمد المإام روى الخمرة الثالث الدبوغة الفروة أو
أم -     -        عن مإاجه وابن والنسائي داود وأبو عنهما تعالى الله رضي عباس

عن           أحمد والمإام عائشة، عن الصحيح برجال أحمد والمإام مإيمونة المؤمإنين
أم            عن شيبة أبي وابن الصحيح برجال والطبراني يعلى، وأبو سلمة، أم

وأبو   سليم،
________________________________________

البخاري)   1( الصلة   (582 / 1أخرجه ومإسلم) 1164، 874، 871، 860، 727في
المساجد   (457 / 1 داود)   (153 / 1ومإالك)  (658 / 226في والترمإذي) 612وأبو
البخاري)   (2. (67 / 2والنسائي)  234( ،179، 670حديث)  (185 / 2أخرجه

داود)   6080 مإسلم)   3). (657 (176 / 1وأبو المساجد   (458 / 1أخرجه  /271في
مإاجه)   332 (153 / 2والترمإذي)  661 شيبة)    (1029 (328 / 1وابن أبي وابن

داود)    4). (4022 أبو المستدرك)    659 (177 / 1أخرجه في 259 / 1والحاكم
قاله             مإجهول التقفي سعيد بن الله عبد وهو عون أبي والد سنده وفي

التقريب    في ). (*) 1453 (533 / 1الحافظ
________________________________________
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؟              سلمة أبي بنت كلثوم أم عن ومإسدد حبيبة أم عن حبان وابن يعلى
جابر،            عن والبزار عنه تعالى الله رضي أنس عن ثقات برجال والطبراني

برجال           والطبراني يعلى وأبو عمر ابن عن الصحيح، برجال أحمد والمإام
تعالى      -     -    الله رضي وسلم عليه الله صلى النبي زوج حبيبة أم عن الصحيح

) ( الخمرة - (  -     -     على يصلي كان وسلم عليه الله صلى النبي أن ).1عنهم
-           . عباس:  ابن عن مإاجه، وابن والمإام شيبة، أبي ابن روى البساط الرابع
على    - (   -     -   صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي

رأيت).      -     -  -: (2بساطه) ( قال عنه تعالى الله رضي أنس عن سعد ابن وروى
( بساط  -     -        على يصلي طلحة أبي بيت في وسلم عليه الله صلى الله رسول

)3-     -   ) : وسلم).   -   عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه، الترمإذي وروى
بساط   ( على :       4يصلي البساط)   هذا تفسير داود أبي سنن في العراقي قال ،

         : بن).   المقدام عن ثقات برجال شيبة أبي ابن روى الول تنبيهات بالحصير
الله      -     - (   - رسول أكان عنها تعالى الله رضي عائشة سأل أنه أبيه عن شريح

صلى    -        -  الله رسول سمعت فإني الحصير على يصلي وسلم عليه الله صلى
( حصيرا   -      (    للكافرين جهنم وجعلنا وجل عز الله كتاب في وسلم عليه الله

 : ) (8السراء[       : عليه ]  يصلي يكن لم ل : 5فقالت  : الحافظ).  قال الثاني
   :    . الخاء     بضم هي عبيدة أبو فقال واشتقاقها الخمرة حقيقة في العراقي

لن             بذلك سميت المصلي، عليه يسجد مإا قدر على النخل سعف مإن سجادة
أو            صلة في كله لجسده يكفي بحيث عظم فإن بسعفها، مإستورة خيوطها

 . بخمرة     وليس حصير، فهو اضطجاع
________________________________________

سلمة)      1( أم عن أحمد مإيمونة   302 / 6أخرجه والسيدة 330 / 6والسيدة
سليم   209، 179 / 6عائشة  عباس   377 / 6وأم عمر  309، 269 / 1وابن وابن

عباس       98، 92 / 2 ابن حديث مإن الترمإذي حسن)  331 (151 / 2وأخرجه وقال
مإاجه    وابن البخاري)      1028 (328 / 1صحيح عند والحديث مإيمونة حديث مإن

مإيمونة      السيدة طريق مإن شيبة)    (379 (582 / 1أيضا أبي )3). (4021وابن
مإاجه    ابن له)        1030 (328 / 1أخرجه روى وإن ضعيف وهو زمإعة إسناده وفي

) . الزوائد          في البوصيري قاله بغيره مإقرونا له روى فإنما سعد)   3مإسلم 1ابن
المجمع)     5). (333 (154 / 2الترمإذي)  4. (158/  في الهيثمي 57 / 2ذكره

 (*) . مإوثقون      ورجاله وقال يعلى لبي وعزاه
________________________________________
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         : تضفر  النخل سعف مإن تعمل صغيرة، سجادة بالضم الخمرة الجوهرى قال
فهي             ذلك عن كبرت فإن والنف، الوجه، عليه يوضع مإا قدر وهي بالسيور،

 . وقال         وحدها الرض مإن والكفين الوجه لسترها خمرة وسميت حصير،
           : حصير  مإن سجوده في وجهه عليه الرجل يضع مإا مإقدار هي النهاية صاحب

: قال              المقدار، هذا في إل خمرة تكون ول النبات، مإن ونحوه خوص نسجة أو
: قال        -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن داود أبي سنن في وجاء

الله            - رسول يدي بين فألقتها بها، فجاءت الفتيلة، تجر فأخذت فأرة جاءت
مإنها    -         فأحرقت عليها، قاعدا كان التي الخمرة على وسلم عليه الله صلى

الدرهم   ( مإوضع :        1مإثل مإن).  الكبير على الخمرة إطلق في صريح هذا قال
نوعها. 

________________________________________



داود)     1( أبي عن . (*) 5247 (363 / 4الحديث طلحة)      بن عمرو إسناده وفي
________________________________________
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وهو    -     -     القبلة استقبال في وسلم عليه الله صلى سيرته في التاسع الباب

 .        :  : روى   القبلة وبين بينه نسائه بعض اعتراض في الول أنواع وفيه يصلي
تعالى         -    الله رضي عائشة عن مإاجه وابن والنسائي داود وأبو الشيخان الئمة

وأنا - (   -     -      الليل مإن يصلي كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها
  : رسول         كان قالت رواية وفي الجنازة، كاعتراض القبلة، وبين بينه مإعترضة

بينه -     -         مإعترضة وأنا كلها، صلته الليل مإن يصلي وسلم عليه الله صلى الله
رجلي،            فقبضت غمزني سجد فإذا قبلته في ورجلي رواية وفي القبلة، وبين

وأحسبها           سعيد قال مإصابيح، بها ليس يومإئذ والبيوت بسطتهما، قام وإذا
حائض   ( وأنا عنها).      -     -1قالت تعالى الله رضي مإيمونة عن مإاجه ابن وروى

ثوبه: (     -       أصابني فربما بحذائه، وأنا يصلي وسلم عليه الله رسول كان قالت
) ( سجد  عن).          2إذا علقمة، بن عمرو بن مإحمد طريق مإن الطبراني وروى

وسلم  -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي
) ( والنيام:       المتحدثين خلف أصلي أن نهيت وأبو).    3قال أحمد، المإام وروى

تعالى          -    الله رضي سلمة أم عن مإاجه وابن داود وأبو الصحيح، برجال يعلى
   -       ) : عليه -  الله صلى الله رسول مإسجد حيال لي يفرش كان قالت عنها

) ( حياله -     وأنا يصلي وكان الله).      -  4وسلم رضي علي عن أحمد المإام وروى
   -     -   ) : الليل  -  مإن يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى

) ( القبلة     وبين بينه مإعترضة :   -   5وعائشة عليه).  الله صلى مإنعه في الثاني
       . وأبو -      أحمد، والمإام شيبة، أبي ابن روى عليه ودعائه يديه بين المار وسلم
  ) : رسول      -     -  مإع هبطنا قال عنهما تعالى الله رضي عمرو بن الله عبد عن داود

إلى -     -         فصلى الصلة، فحضرت أذاخر ثنية مإن وسلم عليه الله صلى الله
________________________________________

البخاري)   1( حديث    587 / 1أخرجه الصلة  /67 (366 / 1ومإسلم  384، 383في
داود)   (512 مإاجه)   51 / 2والنسائي)  (710وأبو أخرجه) 2). (956 (307 / 1وابن

مإاجه   في)       3). (958 (308 / 1ابن الهيثمي وقال الوسط في الطبراني أخرجه
. (62 / 2المجمع  به           الحتجاج في واختلف علقمة بن عمرو بن مإحمد )4فيه

المسند     في أحمد داود   322 / 6أخرجه مإاجه)   4148 (72 / 4وأبو  (308 / 1وابن
المسند)     5). (957 في أحمد . (*) 99 / 1أخرجه

________________________________________
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يدارئها             زال فما يديه بين تمر بهيمة فجاءت خلفه، ونحن قبلة فاتخذه جدار،
) ( ورائه       مإن ومإرت بالجدار بطنه لصق داود،).     1حتى وأبو مإاجه، ابن وروى

تعالى           -    الله رضي عباس ابن عن حبان وابن حميد، بن وعبد مإنيع بن وأحمد
فذهب - (   -     -     يومإا يصلي كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما

عليه          -    الله صلى الله رسول فبادره يديه، بين تمر شاة لفظ وفي جدي
) ( القبلة -  :    2وسلم بطنه).    ألزق حتى فساعاها بلفظ الطبراني ورواه

رسول).     -     - ( 3بالحائط ( أن عنه تعالى الله رضي أنس عن الطبراني وروى
) ( الصلة -     -         في يديه بين هرة تمر أن بادر وسلم عليه الله صلى ).4الله

: قالت        -     -  وسلم عليه الله صلى النبي زوج سلمة أم عن مإاجه ابن وروى
يديه(   -     -       بين فمر حجرتها في يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان



وسلم          -     - عليه الله صلى الله رسول فقال سلمة، أبي بن عمر أو الله عبد
فلما             فمضت، هكذا بيده فقال سلمة، أبي بنت زينب فمرت فرجع هكذا بيده

) (   : أغلب   -     -  هن قال وسلم عليه الله صلى الله رسول المإام).  5صلى وروى
عنهما      -    -     - تعالى الله رضي النصاري بشير وأبي زيد بن الله عبد عن أحمد

وامإرأة(   -     -      يوم، ذات بهم صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
حتى     -     -    تأخري أن وسلم عليه الله صلى الله رسول إليها فأشار بالبطحاء،

) ( مإرت   ثم بن).         6صلى، الله عبد عن مإوثقين برجال أحمد المإام وروى
  -      : الله -     -  صلى الله رسول مإع نحن بينا قال عنهما تعالى الله رضي عمرو

حمار  -             علينا خرج إذ وقمنا، قام قد نصلي أن نريد الوادي، بأعلى وسلم عليه
عليه          -    الله صلى الله رسول فأمإسك مإوسى، أبي شعب دب أبي شعب مإن

رده -          ( حتى زمإعة بن يعقوب إليه وأجرى يكبر فلم الطبراني).  7وسلم وروى
-     : الله    -     -  رسول مإع صلينا قال عنه تعالى الله رضي سمرة بن جابر عن

قضى    -         فلما الصلة، في يده فضم مإكتوبة، صلة وسلم عليه الله صلى
الله      رسول يا قلنا الصلة

________________________________________
داود)    1( أبو البيهقي)   708 (188 / 1أخرجه . (60 / 5، 245 / 3، 268 / 2وأخرجه
أحمد)   2 داود   341 / 1أخرجه مإنقطع)     709 (189 / 1وأبو أنه إل صحيح وإسناده

مإاجه   الزوائد)     953 (306 / 1وابن في البوصيري وابن   324 / 1قال أحمد قال
) . عباس       ابن مإن الحسن يسمع لم وقال)    3مإعين الكبير في الطبراني

المجمع    في . (60 / 2الهيثمي ضعيف       وهو حسام بن عمرو أخرجه) 4فيه
المجمع        في الهيثمي وقال الوسط في علي    60 / 2الطبراني بن مإندل فيه

) . ضعيف  مإاجه)    5وهو ابن في)   948 (305 / 1أخرجه البوصيري وضعفه
المسند)    6الزوائد. ( في المجمع)     7. (216 / 5أحمد في الهيثمي 60 / 2ذكره

 (*) .   : مإوثقون   رجاله وقال لحمد وعزاه
________________________________________
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         : يدي      بين يمر أن أراد الشيطان أن إل ل، قال ؟ شئ الصلة في أحدث

أخي              إليه سبقني ل لو الله وايم يدي، على لسانه برد وجدت حتى فخنقته
أهل            ولدان به يطيف حتى المسجد سواري مإن سارية إلى لنيط سليمان

وهو).             1المدينة) ( بتبوك نزل أنه أبيه عن عزوان بن سعيد عن داود أبو وروى
    ) : به        تحدث فل حديثا سأحدثك فقال أمإره عن فسأله مإقعد، رجل فإذا حاج،

إلى       -     -    تبوك نزل وسلم عليه الله صلى الله رسول إن حي، أني سمعت مإا
           : مإررت  حتى أسعى غلم وأنا فأقبلت إليها، صلى ثم قبلتنا، هذه فقال نخلة،

(            : هذا   يومإي إلى عليها قمت فما أثره، الله قطع صلتنا قطع فقال وبينها، بينه
غزوان).       (2( بن يزيد عن أيضا : (   (3وروى بتبوك)  رجل رأيت :4قال فقال) 

وهو     -     -     حمار على وأنا وسلم عليه الله صلى الله رسول يدي بين مإررت
) (        : بعد  عليها مإشيت فما أثره اقطع اللهم فقال : 5يصلي في).  الثالث

سعد   -     -       بن سهل عن الشيخان روى وسلم عليه الله صلى صلى إذا سسترته
   -     ) : عليه-     -  الله صلى الله رسول مإصلى بين كان قال عنهما تعالى الله رضي

) ( الشاة -     مإمر الجدار وبين الكوع)       -6وسلم بن سلمة عن البخاري وروى
       ) : الشاة    -  كانت مإا المنبر عند المسجد جدار كان قال عنه تعالى الله رضي

) (7تجوزها) ( الشاة).    (       مإمر قدر والقبلة المنبر بين وكان بلفظ مإسلم ورواه
8 .(



________________________________________
المجمع)         1( في الهيثمي وقال الكبير في الطبراني فيه 61 / 2أخرجه

   : أهل         عند ليس الترمإذي وقال حاتم وأبو البخاري ضعفه صالح بن المفضل
) . الحافظ   بذاك داود)    2الحديث أبو بن)   3). (707 (188 / 1أخرجه يزيد هو

وكسر           الميم بفتح المذحجي، يزيد ابن الميم، وسكون النون بكسر نمران،
الثالثة،            مإن عابد، ثقة جيم، ثم ساكنة، مإعجمة ذال بينهما المهملة، الحاء

  . التقريب    غزوان أبيه اسم الباء)      4. (372 / 2ويقال وضم التاء بفتح هي تبوك
مإدينة             وبين وبينها القبلة جهة مإن تعالى الله صانه الشام طرف في وهي
دمإشق -     -        وبين وبينها مإرحلة عشرة أربع نحو وسلم عليه الله صلى النبي

تبوك       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول غزوة وكانت مإرحلة عشرة احدى
عليه          -    الله صلى إليه وجاء الروم عظماء راسل ومإنها الهجرة مإن تسع سنة

 -     . صلى -       النبي أقام الزهري قال بنفسه غزواته آخر وهي جاء مإن وسلم
تبوك   -         صرف ترك والمشهور يومإا عشر بضعة بتبوك وسلم عليه الله

واللغات       السماء تهذيب انظر والعلمية داود)    5. (43 / 3للتأنيث أبو  /1أخرجه
البخاري)   (6). (705 (188 )364 / 1ومإسلم)  (7334، 496) (684 / 1أخرجه

خطأ       167 / 2الشرح)  508 / 262حديث ( السنة شرح في تخريجه رفع وقد
الشرح    ( انظر فلينتبه البخاري)   (7). (167 / 2بتحقيقنا حديث)  (684 / 1أخرجه

مإسلم)   8). (497 ). (*) 509 / 263حديث  (364 / 1أخرجه
________________________________________
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عنه         -     - تعالى الله رضي السود بن المقداد عن داود وأبو أحمد، المإام وروى

عمود: (    -     -      ول عود إلى يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت مإا قال
) ( صمدا             له يصمد ول اليسر، أو اليمن حاجبه على جعلها إل شجرة ).1ول
 ) : رسول      -     -  رأيت قال عنه تعالى الله رضي مإحذورة أبي عن يعلى أبو وروى

جاء -     -          حتى شيبة بني باب قبل مإن المسجد دخل وسلم عليه الله صلى الله
فصلى،             كبر ثم عرضا خطا يديه بين فخط الكعبة، فاستقبل الكعبة، وجه إلى

      .( إدريس     أبي عن مإرسل مإسدد وروى والكعبة الخط بين يطوفون والناس
صلى -    - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن تعالى الله رحمه الخولني
         ( أبي     عن والطبراني شيبة، أبي بن بكر أبو ورواه ، بعير صفحة إلى يوم ذات

-     -     ) : وسلم  عليه الله صلى الله رسول فاستقبل الصلة، أقيمت قال الدرداء
) ( إليه     ليصلي فقام البعير الله).     -  2سنام رضي بريدة عن الطبراني وروى

  -     -   ) : عنزة  -  تركزله وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى
) (     : يديه    بين تمر والظعن قال أظنه إليها، عن).   3فيصلي الطبراني وروى

عنه  -     - (  -     - تعالى الله رضي النجاشي أن عنه تعالى الله رضي القرظ سعد
رسول    -     -     فأمإسك عنزات، بثلث وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى بعث

وعمر -     -       واحدة، عليا وأعطى لنفسه واحدة وسلم عليه الله صلى الله
) ( إليها           فيصلي العيدين في يديه بين بها يمشي بلل وكان وروى). 4واحدة،

عليه    -     -   -    الله صلى النبي أن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن الشيخان
عمر -           لبن فقلت الراوي قال إليها، فيصلي راحلته يعرض كان وسلم

     ) : إلى      فيصلي فيعدله الرجل يأخذ كان قال ؟ الركاب ذهبت إذا أفرأيت
) ( مإؤخره    قال أو تعالى).     -   5أخرته، الله رضي عصمة عن الطبراني وروى

    -     -   ) : بين -  بها يمشى حربة وسلم عليه الله صلى الله لرسول كان قال عنه
) ( يديه      بين ركزها صلى فإذا ). 6يديه،



________________________________________
المسند)    1( في داود   4 / 6أحمد عند)  2). (693 (184 / 1وأبو والحديث

المجمع       ضعيف بإسناد الكبير في الوسط)   3. (59 / 2الطبراني في الطبراني
الكبير   المجمع     51 / 6وفي في الهيثمي حماد    58 / 20وقال بن مإحمد فيه

) . ذكره     مإن أجد لم الكبير)    4الواسطي في الهيثمي  51 / 6الطبراني وقال
المجمع      يسم لم مإن البخاري)   5. (58 / 2فيه الصلة  691 / 1أخرجه في

وأحمد 269 / 2والبيهقي)  502 / 247حديث)  (359 / 1ومإسلم)  (507حديث (
عوانة   141 / 2 المجمع)      6. (51 / 2وأبو انظر الكبير في . (*) 58 / 2الطبراني

________________________________________
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) : كنت      -     -  قال عنه تعالى الله رضي حبان عن حسن بسند الطبراني وروى
وسلم    -     -) ( عليه الله صلى الله لرسول العنزة عن).   1أضع الشيخان وروى

وسلم  -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن
وكان             وراءه، والناس يديه، بين فتوضع بالحربة أمإر العيد يوم خرج إذا كان

) ( المإراء        اتخذها ثم فمن السفر، في ذلك أبي).    2يفعل عن الشيخان وروى
وسلم -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي جحيفة

والمرأة   -    -     ركعتين، والعصر الظهر عنزة يديه وبين بالبطحاء بهم صلى
) ( ورائها    مإن يمران :3والحمار قال).         عبيد أبي بن يزيد عن الشيخان وروى

المصحف،(            عند التي السطوانة عند فنصلي الكوع بن سلمة مإع وأبي كنت
  : رأيت           فإني قال السطوانة هذه عند الصلة تتحرى أراك مإسلم أبا يا فقلت

) ( عندها  -     -    الصلة يتحرى وسلم عليه الله صلى الله : 4رسول في).  الرابع
بين -     -        والحمار الكلب ومإرور سترة غير إلى وسلم عليه الله صلى صلته

      . والنسائي،.     داود، وأبو أحمد، المإام روى يديه بين الناس ومإرور يديه
رأى      -     - (  أنه عنه تعالى الله رضي وداعة أبي بن المطلب عن والبيهقي

يمرون  -     -        والناس سهم، بني باب يلي مإما وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( سترة     بينهما وليس يديه عباس).        5بين ابن عن داود وأبو أحمد المإام وروى

في-     - (   -     -   صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي
) ( شئ     يديه بين ليس تعالى).     -   6فضاء الله رضي أنس عن الدارقطني وروى

أيديهم -    -     -      بين فمر بالناس صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه
       : رسول      سلم فلما الله، سبحان الله، سبحان ربيعة أبي بن عياش فقال حمار

  :       : يا -     -  أنا قال الله، سبحان آنفا المسبح مإن قال وسلم عليه الله صلى الله
(    ) :        : شئ  الصلة يقطع ل قال الصلة يقطع الحمار أن سمعت إني الله رسول

)7 .(
________________________________________

المجمع)     1( الكبير في البخاري)   2. (58 / 2الطبراني ،494 (682 / 1أخرجه
)3). (501 / 248، 247) (501 / 246، 245 (359 / 1ومإسلم)  973، 972، 498

البخاري   الصلة   (684 / 1أخرجه ).508 / 262 (364 / 1ومإسلم)  7334، 496في
البخاري)   4( )5). (509 / 263حديث  (364 / 1ومإسلم)  502 (687 / 1أخرجه

داود    أبو )6). (273 / 2والبيهقي  (187 / 5والنسائي)  2016 (211 / 2أخرجه
داود    أبو المسند    95 / 2والنسائي)  718 (191 / 1أخرجه في ،211 / 1وأحمد

الدارقطني)   7. (212 الكبير     (367 / 1أخرجه في الطبراني )193 / 8وأخرجه
عوانة   الثار     46 / 2وأبو مإعاني في شيبة    258 / 1والطحاوي أبي 280 / 1وابن



داود  ( اللعلل)      719وأبو في الجوزي ابن الراية   449 / 1وأورده نصب وانظر
الكامإل     76 / 2 في عدي القيسراني   331 / 1وابن . (*) 1004وابن

________________________________________
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    ) : بني         مإن وغلم أنا جئت، قال عباس، ابن عن الصحيح برجال يعلى أبو وروى
وهو        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول يدي بين فمررنا حمار، على هاشم

  : نبات           يأكل قال أو الرض بقل مإن يأكل الحمار وتركنا عنه، فنزلنا يصلي
) ( :       : ل       قال ؟ عنزة يديه بين أكان رجل فقال الصلة، في مإعه فدخلنا الرض،

بن).          1 الفضل عن والدارقطني والنسائي، داود، وأبو أحمد، المإام وروى
   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول زارنا قال عنهما تعالى الله رضي عباس

الله -           -   صلى الله رسول فصلى ترعى، وحمارة كلبة ولنا لنا بادية في وسلم
وفي  -            سترة، يديه بين ليس صحراء في يديه بين وهما العصر وسلم عليه

: رواية:              وفي ينصرف ولم ذلك بالى فما يديه بين تعبثان وكلبة حمارة لنا لفظ
) ( تؤخرا    ولم تزجرا :   -     -2لم وسلم).  عليه الله صلى صلته في الخامإس

     . عن       والطيالسي، داود، أبو وروى راحلته به توجهت حيث السفر، في النافلة
كان -     -    -     - ( وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أنس

حيث             صلى ثم فكبر، القبلة استقبل التطوع صلة فأراد سفر، في كان إذا
) ( راحلته   به : (    3توجهت ابن).      مإع مإسير في كنت قال قزعة عن مإسدد وروى

فجعل -     -        ليلة، ذات راحلته على العير فتقدم عنهما تعالى الله رضي عمر
لم              شيئا تفعل رأيتك له قلت أصبح، فلما وجهه، كان أينما ويسجد ويركع يقرأ

      :     : وجعلت   راحلتك، على العير تقدم رأيتك قلت ؟ ذاك ومإا قال تفعله، تكن
    -   ) : وسلم      عليه الله صلى القاسم أبا رأيت قال وجهك، كان أينما وتسجد تقرأ

) ( ). 4يفعله- 
________________________________________

الهيثمي)      1( وذكره يعلى أبو :63 / 2أخرجه قوله       خل الصحيح في هو وقال
) .    ( : الصحيح(      رجال ورجاله ل قال ؟ عنزة يديه بين المسند)   2أكان في أحمد

داود   211 / 1 )3. (369 / 1والدارقطني  51 / 2والنسائي)  718 (191 / 1وأبو
داود    أبو المجمع)     4). (1225 (9 / 2أخرجه في الهيثمي وقال 162 / 2ذكره

 (*) . باختصار      الصحيح في عمر ابن حديث
________________________________________
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وفيه       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول صلة صفة في العاشر الباب

   -     -    : ورفعه:  به، وجهره ، وسلم عليه الله صلى تكبيره في وروي الول أنواع
 -        : رضي    الساعدي حميد أبي عن مإاجه ابن روى الصدر على ووضعهما يديه،

   -     -   ) : إلى   -  قام إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله
) (   : أكبر      الله وقال يديه ورفع القبلة، استقبل ابن).    1الصلة، عن الئمة وروى

   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عمر
فإذا -              يكبر، ثم مإنكبيه، حذو يكونا حتى يديه رفع الصلة إلى قام إذا وسلم

ول               ذلك، مإثل فعل الركوع مإن رأسه رفع وإذا ذلك، مإثل فعل يركع أن أراد
) ( السجود      مإن رأسه يرفع حتى داود،).     2يفعله وأبو أحمد، المإام وروى

) : كان     -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عازب بن البراء عن والدارقطني،
تكون  -     -        حتى يديه رفع الصلة افتتح إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( أذنيه   حذاء رضي).       - 3إبهامإاه أنس عن الصحيح، برجال الطبراني وروى



  -     -   ) : يديه   -  يرفع وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله
) ( الركوع          مإن رأسه رفع وإذا ركع، وإذا الصلة، افتتح الطبراني).  4إذا وروى

صلى     -     - (   -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن صحيح بسند
يهوي   -           حتى التكبير وعند للركوع التكبير عند يديه يرفع كان وسلم عليه الله

تعالى).         -   5ساجدا) ( الله رضي عامإر بن عقبة عن جيد بسند الطبراني وروى
         ) : أصبع -  بكل الصلة في بيده الرجل أشارها إشارة بكل يكتب قال عنه

) ( درجة   أو الله).       -  6حسنة رضي البراء عن مإوثقين برجال الطبراني وروى
خفض - (   -     -      كل في يكبر كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه

: (7ورفع) ( كان).      -     -  قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن الشيخان وروى
ثم  -     -         يقوم، حين يكبر الصلة إلى قام إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول

      : حين     حمده، لمن الله سمع يقول ثم يركع، حين يكبر
________________________________________

مإاجة)    1( ابن البخاري)   2). (803 (264 / 1أخرجه )735 (218 / 2أخرجه
الموطأ)    390 / 21 (292 / 1ومإسلم  في أحمد)  3). (16 (75 / 1ومإالك أخرجه

المسند   داود   301 / 4في والدارقطني      200 / 1وأبو بصحيح ليس هذا  /1وقال
المجمع)     4. (293 في الهيثمي :651 / 2ذكره قوله       خل مإاجه ابن رواه وقال

) . الصحيح        رجال ورجاله الركوع مإن رأسه رفع في)   5وإذا الطبراني أخرجه
المجمع   في)      6. (102 / 2الوسط الهيثمي إسناده وصحح الطبراني أخرجه

الهيثمي)       7. (103 / 2المجمع  وقال الوسط في الطبراني 104 / 2أخرجه
 (*) . مإوثقون  رجاله

________________________________________
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حين              يكبر ثم الحمد، ولك ربنا قائم وهو يقول ثم الركوع، مإن صلبه يرفع
حين              يكبر ثم يسجد، حين يكبر ثم رأسه، يرفع حين يكبر ثم ساجدا، يهوي

يقوم              حين يكبر ثم يقضيها، حتى كلها الصلة في ذلك يفعل ثم رأسه، يرفع
) ( الجلوس    بعد الثنتين، الله).     -  1مإن رحمه مإطرف عن الشيخان وروى

           : فكان -  طالب، أبي بن علي خلف حصين بن وعمران أنا صليت قال تعالى
مإن              انصرفنا فلما كبر، الركعتين مإن نهض وإذا كبر، رأسه رفع أو سجد إذا

 -       ) : صلى     الله رسول صلة هذا بنا صلى لقد فقال بيدي عمران أخذ الصلة
    -      : وسلم   -   عليه الله صلى مإحمد صلة هذا ذكرني قد قال أو وسلم عليه الله

ابن).          2-) ( عن صحيح حسن بسند والترمإذي والنسائي، أحمد، المإام وروى
   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي مإسعود

) ( وقعود -        وقيام ورفع خفض كل في يكبر جيد).    3وسلم بسند البيهقي وروى
      ) : بالتكبير     فجهر إمإامإا الخدري سعيد أبو صلى قال الحارث، بن سعيد عن

       : رأسه       رفع وحين حمده، لمن الله سمع قال أن وبعد ركع، وحين افتتح حين
فلما            صلته، قضى حتى الركعتين مإن قام وحين سجد، وحين السجود، مإن
          : المنبر،   عند قام حتى فخرج صلتك، على الناس اختلف قد له قيل انصرف،

إني: (            تختلف، لم أو صلتكم، اختلفت أبالي، مإا والله إني الناس أيها فقال
) ( يصلي   -     -   هكذا وسلم عليه الله صلى الله رسول نحوه)  4رأيت وروى ،

   -      . تعالى   الله رضي مإسعود ابن عن الدارقطني وروى والبخاري أحمد المإام
في - (   -     -      بيمينه شماله يأخذ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه

: (      5الصلة) ( على).     اليسرى يده فوضع يصلي كان أنه عنه داود أبو وروى
على    -     -     اليمنى يده فوضع وسلم عليه الله صلى الله رسول فرآه اليمنى،



ثقات).         6اليسرى) ( برجال والطبراني شيبة، أبي وابن أحمد، المإام وروى
    ) : لم         الشياء مإن نسيت مإا قال غطيف، بن الحارث أو الحارث بن غطيف عن

واضعا     -     -   وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت أني أنس
________________________________________

البخاري)   1( مإسلم)   803، 795، 789، 785 (3140 / 2أخرجه  (293 / 1وأخرجه
البخاري)   2). (392 / 28) (392 / 27 )3). (826، 786، 784 (314 / 2أخرجه

أحمد   البيهقي) 4. (182 / 2والنسائي)  253 (33 / 2والترمإذي  242 / 1أخرجه
الكبرى    السنن الدارقطني)   5. (18 / 2في داود)   6. (284 / 1أخرجه أبو أخرجه

). (*) 755حديث)  (200 / 1(
________________________________________
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) ( الصلة     في شماله على بن)      1يمينه شداد عن والطبراني البزار ورواه ،

أبي).         2شرحبيل ( عن والدارقطني مإاجه وابن والترمإذي، أحمد، المإام وروى
عليه:       (    -    الله صلى الله رسول رأى أنه الهب، له ويقال قنافة، بن يزيد قبيصة

) ( شماله -       على صدره على يمينه يضع برجال).   3وسلم الطبراني وروى
: قال      -     -  عنه تعالى الله رضي جابر عن والدارقطني أحمد، والمإام الصحيح،

يده(   -     -       وضع قد يصلي وهو برجل وسلم عليه الله صلى الله رسول مإر
) ( اليسرى        على اليمنى ووضع فانتزعها اليمنى، على أبو).  4اليسرى وروى

 ) : رسول     -     -  كان قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن والترمإذي داود،
رواية -     -          وفي مإدا، يديه رفع الصلة في دخل إذ وسلم عليه الله صلى الله

) ( أصابعه     نشر للصلة كبر : (   -5إذا الله).      رسول كان قال عنه داود أبو وروى
مإثل    -           فعل ركع وإذا مإنكبيه، حذو يديه جعل كبر إذا وسلم عليه الله صلى

( ذلك              مإثل فعل الركعتين مإن قام وإذا ذلك، مإثل فعل للسجود رفع وإذا ذلك،
عنهما).        -    6( تعالى الله رضي عباس ابن عن الصحيح برجال الطبراني وروى

  :  -     -   ) : مإعاشر-  إنا يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال
شمائلنا           على أيماننا نضع وأن سحورنا، وتأخير فطرنا، بتعجيل أمإرنا النبياء،

) ( الصلة  عن).       7في صحيح والموقوف ومإوقوفا، مإرفوعا، الطبراني وروى
وسلم  -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي الدرداء أبي

     : وضرب: (     السحور، وتأخير الفطار، تعجيل وجل عز الله يحبها ثلثة قال
) (   . الصلة   في بالخرى إحداهما عن).     8اليدين خزيمة وابن مإسلم، وروى

عليه   -     - (    -    الله صلى الله رسول رأى أنه عنه تعالى الله رضي حجر بن وائل
) ( الصلة -        في اليسرى على اليمنى يده وضع ). 9وسلم
________________________________________

المسند)    1( في الكبير    105 / 4أحمد في البزار)  2. (276 / 3والطبراني أخرجه
الكشف    في الكبير    253 / 1كما في :  328 / 7والطبراني نعلم   ل البزار وقال

المجمع           في الهيثمي وقال هذا إل شرحبيل بن شداد عباس  104 / 2روى فيه
) . ترجمه      مإن أجد ولم يونس الترمإذي)   3بن  /5وأحمد)  252 (23 / 2أخرجه

مإاجه   227 الدارقطني)   4). (809 (266 / 1وابن الهيثمي  287 / 1أخرجه وذكره
المجمع   رجال        104 / 1في ورجاله الوسط في والطبراني أحمد رواه وقال

داود)    5الصحيح. ( أبو الترمإذي)   753حديث  (200 / 1أخرجه  (5 / 2وأخرجه
حسن)    (240، 239 حديث داود)    6وقال أبو أخرجه) 7). (738 (197 / 1أخرجه

الكبير    في المجمع.     7 / 11الطبراني في الهيثمي رجاله  105 / 2وذكره وقال
) . الصحيح  المجمع)     8رجال في الهيثمي الطبراني   105 / 2ذكره رواه وقال



والمرفوع          صحيح والموقوف الدرداء أبي على ومإوقوفا مإرفوعا الكبير في
) . ترجمه       مإن أجد لم مإن رجاله مإسلم)   (9في  /54حديث)  (301 / 1أخرجه

401 (*) .(
________________________________________
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الطائي    -   -     - هلب عن والبيهقي حسن بسند والترمإذي أحمد، المإام وروى

 -     -   ) : يؤمإنا    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي
(    ) :     (   ، صدره على هذه يضع أحمد للمإام رواية وفي ، بيمينه شماله فيأخذ

المفصل         ( فوق اليسرى على اليمنى سعيد بن يحيى : 1ووضع في).  الثاني
        . وابن  والنسائي، داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام روى الفتتاح دعاء

 ) : رسول     -     -  كان قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن والدارقطني مإاجه،
: فقلت -     -          يقرأ، أن قبل سكت الصلة في كبر إذا وسلم عليه الله صلى الله
؟              تقول مإا والقراءة التكبير بين شكوتك أرأيت وأمإي أنت بأبي الله رسول يا

         : المشرق: ( بين باعدت كما خطاياي وبين بيني باعد اللهم أقول قال
اللهم            الدنس، مإن البيض الثوب ينقى كما الخطايا مإن نقني اللهم والمغرب،

) ( والبرد     بالماء خطاياي مإن برجال).     2اغسلني داود وأبو الطيالسي، وروى
 -     -      ) : تركهن   وسلم عليه الله صلى الله نبي بها يعمل كان ثلث قال عنه ثقات
هنيهة:              القراءة قبل يقف وكان مإدا، يديه رفع الصلة في قام إذا كان الناس

) ( سجد             وكلما ركع وكلما رأسه رفع كلما يكبر وكان فضله، مإن الله ).3يسأل
علي،         عن والدارقطني والثلثة، ومإسلم، وأحمد الشافعي، المإامإان وروى

تعالى         -    الله رضي رافع أبي عن والطبراني مإسلمة، بن مإحمد عن والنسائي
الصلة -: (   -     -      - إلى قام إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهم

    : فطر   -      للذي وجهي وجهت وقال مإسلمة بن ومإحمد كبر، ومإحمد جابر زاد
   ) -     - ( مإن   أنا ومإا مإسلما علي عن الدارقطني زاد ، حنيفا والرض السموات

رب) -   - (       لله ومإماتي ومإحياي ونسكي صلتي إن اتفقوا ثم ، المشركين
- (   ) :   - (      ، المسلمين أول وأنا جابر قال ، أمإرت وبذلك له شريك ل العالمين

      ) -   - ( إل: (   إله ل الحق الملك أنت اللهم علي زاد ، المسلمين مإن وأنا وقال
   - ( رافع) -    - (      أبو زاد ، عبدك وأنا ربي أنت وبحمدك سبحانك رافع أبو زاد ، أنت

جميعا- (           ذنوبي لي فاغفر بذنبي، واعترفت نفسي، ظلمت لك، شريك ل
- (    ) -   - (      ، الخلق لحسن اهدني اللهم اتفقوا ثم ، أنت إل الذنوب يغفر ل فإنه
:   - ( علي   - (       قال ، أنت إل لحسنها يهدي ل العمال، وأحسن ومإحمد جابر زاد
(       ) :  - (   )، يقي ل الخلق، وسيئ العمال سيئ وقني وقال ، سيئها عني واصرف

   ) : سيئها-  يصرف ل وقال
________________________________________

المسند)     1( في أحمد الباب)   252 (32 / 2والترمإذي  226 / 5أخرجه وفي وقال
بن             وسهل مإسعود وابن عباس وابن الحارث بن وغطيف حجر بن وائل عن

أهل             عند هذا على والعمل حسن حديث هلب حديث عيسى أبو قال سعد
مإاجه     ابن وأخرجه المسند)     2). (809 (266 / 1العلم في أحمد 500 / 2أخرجه

الطيالسي)  3). (598 / 147 (419 / 1ومإسلم)  744 (227 / 2والبخاري  أخرجه
المنحة    في ). (*) 392 (90 / 1كما

________________________________________
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      ) -     - ( والشر  يديك في كله والخير وسعديك لبيك رافع وأبو علي زاد ، أنت إل
 ) -   - (   ) -    - .( بك  فإنا اتفقوا ثم ، هديت مإن الهدي الشافعي المإام زاد إليك ليس

وتعاليت،) -     - (       تباركت إليك، إل مإنك مإنجى ل رافع وأبو الشافعي زاد ، وإليك
) ( إليك   وأتوب عن).      1استغفرك والدارقطني والترمإذي، داود، أبو وروى

أنس،           عن ثقات برجال والطبراني السقع بن واثلة عن والطبراني عائشة
 ) : رسول     -     -  كان قالوا عنهم تعالى الله رضي سعيد أبي عن أحمد والمإام

  ) : وبحمدك -     -     اللهم سبحانك قال الصلة افتتح إذا وسلم عليه الله صلى الله
) ( كبيرا          أكبر الله غيرك، إله ول جدك، وتعالى اسمك المإام).  2وتبارك وروى

بن            نافع عن الذهبي، وأقره وصححه والحاكم مإاجه، وابن داود وأبو أحمد،
صلى     -     -     -  الله رسول رأى أنه عنه تعالى الله رضي أبيه عن مإطعم بن جبير

:        : قال   -    الصلة افتتح إذا كان رواية وفي فقال صلة، يصلي وسلم عليه الله
) ( ثلثا(            وأصيل بكرة الله وسبحان ثلثا كثيرا لله والحمد كبيرا أكبر ).3الله
 ) : رسول      -     -  كان قال عنه تعالى الله رضي أمإامإة أبي عن أحمد المإام وروى

   ) : الله -     -        إل إله ل قال ثم ثلثا، كبر للصلة قام إذا وسلم عليه الله صلى الله
) ( مإرات       ثلث وبحمده الله وسبحان مإرات، برجال).   4ثلث الطبراني وروى

 -   ) : صلى   -     -  الله رسول أتيت قال عنه تعالى الله رضي حذيفة عن مإوثقين
يساره،   -          عن فقمت فأتيته فصلى، وقام فتوضأ يوم ذات وسلم عليه الله

     ) : والكبرياء    والملكوت الملك ذي الله سبحان فقال يمينه، عن فأقامإني
الذهبي،).        5والعظمة) ( وأقره وصححه، والحاكم داود، وأبو الترمإذي، وروى

   -     -   ) : الصلة   افتتح إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عائشة عن
 .( غيرك: (          إله ول جدك وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك اللهم سبحانك قال

________________________________________
المسافرين    (536 / 1مإسلم)  1( صلة والشافعي) 771 / 202) (771 / 201في

الم   المسند         106 / 1في في وأحمد الصلة افتتاح باب الصلة وأبو 94 / 1في
)3421حديث)  (452 / 5والترمإذي)  (100 / 2والنسائي)  (760 (201 / 1داود 

) . صحيح     حسن حديث هذا رضي)      2وقال عائشة السيدة طريق مإن أخرجه
داود     أبو عنها مإاجه)   243 (11 / 2والترمإذي)  776 (491 / 1الله  (265 / 1وابن

في)   3. (34 / 2والبيهقي)  13و)  (5 (299 / 1والدارقطني)  806 أحمد أخرجه
في           85، 80 / 4المسند  داود وأبو عنه الله رضي مإطعم بن جبير مإسند في
الحديث           (486 / 1السنن  الدعاء مإن الصلة به يستفتح مإا باب الصلة، كتاب ،

السنن)     764 في مإاجه في      265 / 1وابن الستعاذة باب الصلة، إقامإة كتاب
الحديث  ( مإوارد)        807الصلة في الهيثمي أورده صحيحه في حبان وابن

ص  ( الحديث)        (123الظمآن الصلة يستفتح فيما باب المواقيت )443كتاب
المستدرك    في وقال       235 / 1والحاكم الصلة افتتاح دعاء باب الصلة كتاب

) . الذهبي    وأقره السناد المسند)    4صحيح في الطبراني) 5. (253 / 5أحمد
المجمع       في الهيثمي وقال الوسط . (*) 107 / 2في مإوثقون   رجاله

________________________________________
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   . أحمد،:   -     -   المإام روى القراءة قبل وسلم عليه الله صلى تعوذه في الثالث
مإسعود            ابن عن أحمد والمإام مإطعم، بن جبير عن والدارقطني داود، وأبو

الحسن     -     -    - عن ومإسدد عنهم تعالى الله رضي أمإامإة أبي عن أحمد والمإام
يتعوذ    - (   -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي
 ( ولفظ  (         وهمزه ونفثه نفخه مإن الرجيم الشيطان مإن بالله أعوذ الصلة في



    ) :  ( ونفخه  (   الشعر ونفثه الموتة همزه وزاد ، ونفثه ونفخه همزه مإسعود ابن
:   -     -   1الكبر) ( الصلة).  في بالفاتحة وسلم عليه الله صلى قراءته في الرابع

    -     -  :  : ركعة،  كل في الفاتحة وسلم عليه الله صلى قراءته الول أنواع وفيه
-          . قتادة  أبي عن المفرد القراءة كتاب في البخاري روى بالبسملة وجهره
في    - (   -     -    يقرأ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

   -      .( تعالى    الله رضي عمر ابن عن الدارقطني، وروى الكتاب بفاتحة ركعة كل
يبدأ - (   -     -      الصلة افتتح إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما

) ( الرحيم    الرحمن الله عباس).        -2ببسم ابن عن مإوثقين برجال البزار وروى
-     -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي

) ( الصلة       في الرحيم الرحمن الله ببسم أبي).    3يجهر عن الدارقطني وروى
كان -     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة

) ( الرحيم          الرحمن الله ببسم افتتح الناس، يؤم وهو قرأ وروى). 4إذا
   -    : عباس    -  ابن عن بذاك إسناده ليس وقال والترمإذي داود، وأبو الدارقطني،

كان-     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي
) ( الرحيم      الرحمن الله ببسم الصلة علي).     -5يفتتح عن الدارقطني وروى

 -     -   ) : يقرأ    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي
) ( صلته      في الرحيم الرحمن الله والترمإذي،).    6بسم داود، أبو وروى

عنها     -     -  تعالى الله رضي سلمة أم عن والدارقطني والنسائي،
________________________________________

المسند)    1( في أمإامإة     80 / 4أحمد أبي حديث داود   253 / 5ومإن 203 / 1وأبو
الدارقطني)   2). (764( عمر        305 / 1أخرجه بن الله عبد بن الرحمن عبد وفيه

) . النسائي  الكشف)     3تركه في كما :  525 (255 / 1البزار به  تفرد وقال
) . الوالبي         أحسبه خالد وأبو الحديث في بالقوي وليس أخرجه) 4إسماعيل

. (306 / 1الدارقطني  ضعيف   الدارقطني)   5وإسناده 304 / 1أخرجه
البيهقي)       245 (14 / 2والترمإذي  وأخرجه بذاك إسناده وليس )6. (47 / 2وقال

. (*) 202 / 1الدارقطني 
________________________________________
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الرحيم(   -     -   (    الرحمن الله بسم يقرأ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

نعبد*     *   *      إياك الدين يوم مإالك الرحيم الرحمن العالمين رب لله الحمد
غير  *    *      عليهم أنعمت الذين صراط المستقيم الصراط اهدنا نستعين وإياك
بسم    *)         وعد العراب، عد يعدها آية آية قطعها الضالين ول عليهم المغضوب

عليهم      ( يعد ولم الرحيم الرحمن عنه).   -     -1الله تعالى الله رضي علي وعن
الرحمن: (   -     -     الله ببسم يجهر وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال

) ( صلته   في )   2الرحيم وعمار).   (   علي وعن ، جميعا السورتين في رواية وفي
الرحمن-     -        الله ببسم المكتوبات في يجهر كان عنهما تعالى الله رضي

صلى.    -     -    -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن وعن الرحيم
الرحيم   -         ( الرحمن الله ببسم الصلة في يجهر كان وسلم عليه وفي). 3الله

الرحيم        ( الرحمن الله ببسم يجهر يزل لم رضي).    - 4رواية عمر ابن وعن
 -     -   ) : وأبي   -  وسلم عليه الله صلى النبي خلف صليت قال عنهما تعالى الله

) ( الرحيم        الرحمن الله ببسم يجهرون فكانوا وعمر، الله).   5بكر، عبد وعن
ببسم       -     -   يجهر وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت أبيه عن بريدة بن



)     . عمير   بن الحكم وعن الرحيم الرحمن : (6الله صليت) -   -  قال بدريا وكان
فجهر   -     -   وسلم عليه الله صلى الله رسول خلف

________________________________________
داود)   1( غريب)    2953 (185 / 5والترمإذي)  4001 (37 / 4أبو حديث هذا وقال

الدارقطني)   2. (307 / 1والدارقطني  ل     302 / 1أخرجه علوي إسناد هذا وقال
) . أعرفه              ل هذا وسليمان حجة به تقوم ل إسناد هذا المزي وقال به )3بأس

. (303 / 1الدارقطني  ضعيف   السابق)    4وإسناده المصدر في الدارقطني
) . مإتروك     حفص بن عمر الدارقطني)   5وفيه ضعيفان  305 / 1أخرجه وفيه

) . عيسى        بن أحمد الطاهر وأبو مإحمد بن بالتصغير)    6جعفر عمير بن الحكم
وآله...          -     عليه الله صلى النبي عن روى أبيه عن حاتم أبي ابن قال الثمالي

بن -            مإوسى عن ضعيف وهو ابراهيم بن عيسى يرويها مإنكرة أحاديث وسلم
مإن              عاصم أبي ابن مإنها أخرج قلت الحكم عمه عن ضعيف وهو حبيب أبي

أصحاب             مإن وكان الحكم عن فيه وقال السناد بهذا عيسى عن بقية طريق
بهذا -      -         بقية روى مإنده ابن قال حديثا فذكر وسلم وآله عليه الله صلى النبي

عن             الحوطي عن خيثمة أبي ابن أخرجه مإا مإنها قلت أحاديث عدة السناد
فقال             سفيان به حدثت بقية قال جماعة فوقهما فما الثنان المتن ولفظ بقية

صفين             كتاب في ديزيل بن ابراهيم أخرج مإوسى غير راويا له ووجدت صدق
عن               سنة ثمانون له الطائف أهل مإن شيخ حدثنا جرير بن العلء طريق مإن له

وسلم        -      - وآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الثمالي عمير بن الحكم
مإوسى              عن مإتابعا لعيسى ووجدت الحديث فذكر وليت إذا بكر أبا يا بك كيف

عن              آخر وجه مإن نعيم أبو وروى السكن ابن أخرجه الحكم عن روايته في
روى              عمير بن الحكم عمر أبو قال بدريا وكان عمير بن الحكم عن مإوسى

مإخرج  -      -      جماعة فوقهما فما اثنان وسلم وآله عليه الله صلى النبي عن
شهد              الزد مإن وثمالة الثمالي عمرو بن الحكم قال ثم الشام أهل عن حديثه

الواحد             فجعل تصح ل الشام أهل حديث مإن مإناكير أحاديث عنه رويت بدرا
ولعل            عمير بن الحكم وهو المناكير الحاديث عنه رويت الذي والثمالي اثنين

  . الصابة       بذلك واشتهر فصغر عمرا اسمه كان . (*) 30 / 2أباه
________________________________________
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الغداة            صلة وفي الليل، صلة في الرحيم الرحمن الله ببسم الصلة في

) ( الجمعة  الله).   -     -    -1وصلة رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة وعن
الجميع    -         وروى الرحيم، الرحمن الله ببسم يجهر كان وسلم عليه الله صلى

:   -     -  2الدارقطني ( بالبسملة).  الجهر وسلم عليه الله صلى تركه في الثاني
تعالى.        -    الله رضي عباس ابن عن مإوثقين برجال الطبراني وروى أحيانا

    -     -   ) : الله -  بسم قرأ إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما
     : وكان     اليمامإة، إله يذكر مإحمد قالوا المشركون هزأ الرحيم، الرحمن

الله   [  ]        - رسول أمإر الية، هذه نزلت فلما ، الرحيم الرحمن يسمى مإسيلمة
) ( بها    -     يجهر ل أن وسلم عليه الله مإوثقين).    3صلى برجال الطبراني وروى

   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن
) (    . وعمر -      بكر وأبو الرحيم الرحمن الله ببسم يسر : 4وسلم في).  الثالث

مإسلم، -     -       روى السورة قبل الفاتحة بقراءة وسلم عليه الله صلى ابتدائه
) : كان      -     -  قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإاجه وابن داود، وأبو

( العالمين  -     -       رب لله بالحمد القراءة يفتتح وسلم عليه الله صلى الله رسول



عنهما).        -     -5( تعالى الله رضي عباس ابن عن ثقات برجال الطبراني وروى
رب(   -     -       لله بالحمد صلته يفتتح كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

أن).      -     - (6العالمين) ( عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن مإسلم وروى
افتتح  -     -        الثانية الركعة في نهض إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( يسكت       ولم العالمين، رب لله بالحمد :   7القراءة هنيهة،).  سكوته في الرابع
      . أبي     عن مإوثقين برجال الطبراني وروى العالمين رب لله الحمد عقب

 ) : كان -     -  قال عنه تعالى الله رضي هريرة
________________________________________

السابق)     (1( المصدر في حبيب)     310 / 1الدارقطني أبي بن مإوسى وفيه
) . ضعيف  سعد       311 / 1الدارقطني)  2الطائفي بن الله عبد بن الحكم وفيه

المجمع)         3مإتروك. ( في الهيثمي وقال والوسط الكبير في 108 / 2الطبراني
) . مإوثقون  . (4رجاله المصدر)   داود)    5نفس أبو وأحمد 7 / 208 13 / 1أخرجه

المسند   شيبة    281 / 1والدارمإي  194، 31 / 6في أبي نعيم   410 / 1وابن 3وأبو
مإاجه   82/  في)   6. (15 / 2والبيهقي)  812 (267 / 1وابن الطبراني أخرجه

المجمع      في الهيثمي وقال . (112 / 1الكبير ثقات   مإسلم)   7رجاله  /1أخرجه
المعاني)     599 / 148حديث  (419 في الطحاوي عوانة   200 / 1وأخرجه  /2وأبو
. (*) 196 / 2والبيهقي  99

________________________________________
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  ) : رب  -     -     لله الحمد قال الصلة، افتتح إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( هنيهة)    سكت ثم :   -     -1العالمين وسلم).  عليه الله صلى تأمإينه في الخامإس

   -       . تعالى    الله رضي هريرة أبي عن داود أبو روى الصلة في الفاتحة عقب
 )   -     -    : المغضوب -  غير تل إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه

)        ( ) :  ( الول   الصف مإن يليه مإن يسمع حتى ، آمإين قال ، الضالين ول ،)2عليهم
) ( المسجد     (   بها فيرتج مإاجه، وابن داود أبو وحسنه،).   3زاد الدارقطني وروى

     -     -    : رفع  القراءة، مإن فرغ إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه
) ( ) : آمإين  وقال والمإام).       4صوته شيبة، أبي وابن وحسنه الترمإذي وروى

عنه        -     - تعالى الله رضي حجر بن وائل عن وصححه والحاكم والربعة، أحمد،
عليهم: (   -     -     المغضوب غير قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال

) ( صوته  -      بها ومإد آمإين فقال الضالين ول).     ((5ول قال فلما رواية وفي
)    ( صوته)  ( بها ومإد آمإين فقال )6الضالين صوته).    (   بها خفض شعبة رواية وفي

الرواية    ( هذه البخاري :7وخطأ  ( قال)     (  الضالين ول قال فلما رواية وفي ،
  ) :      .   ( مإن( فرغ فلما بلفظ ثقات، برجال الطبراني ورواه مإنه فسمعناها آمإين

 :   ) :   (    : ثلث   قوله أن والظاهر الحافظ قال ، مإرات ثلث آمإين قال الكتاب فاتحه
ثلث              أنه ل ذلك صلوات، ثلث في مإرات، ثلث في رآه أنه يعني مإرات،

). 8التأمإين) (
________________________________________

الدارقطني)   1( أنه        336 / 1أخرجه السكتة، في جندب بن سمرة حديث ومإن
وسكتة    -     -      كبر إذا سكتة سكتتين وسلم عليه الله صلى الله رسول عن حفظ

.     ( كعب    (     بن أبي فصدقه الضالين ول عليه المغضوب غير قراءة مإن فرغ إذا
المسند     في أحمد جندب      -23، 21، 20، 15، 7 / 5أخرجه بن سمرة مإسند في

السنن   -     في والدارمإي عنه الله السنن     283 / 1رضي في داود  -492 / 1وأبو
السنن    493 في )251الحديث  (31 - 30 / 2والترمإذي حسن)  (  حديث وقال



السنن     في مإاجه أورده)     844الحديث  (275 / 1وابن صحيحه، في حبان وابن
ص     ( الظمآن مإوارد في داود)    2). (448الحديث)  (124الهيثمي أبو  /1أخرجه

مإاجه)    3). (934 (246 ابن الدارقطني)   (4). (853 (278 / 1أخرجه  /1أخرجه
أحمد)   5). (235 داود   315 / 4أخرجه  (27 / 2والترمإذي)  932 (246 / 1وأبو
مإاجه)   94 / 2والنسائي)  (248 المسند)    6). (855 (278 / 1وابن في  /4أحمد
الكبير)    8). (248 (28 / 2الترمإذي)  7. (316 في . (*) 22 / 22الطبراني

________________________________________
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وابن    -  -   -   وحسنه، نحوه والترمإذي وصححه والدارقطني داود، أبو وروى
)   -     -    : ول   قرأ إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه مإاجه

)    ( ) : صوته)  بها ورفع آمإين قال ، والدارقطني).    1الضالين مإاجه، ابن وروى
-    : الله     -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن وحسنه نحوه

:  (     ) : قال    -   الضالين ول عليهم المغضوب غير قال إذا وسلم عليه الله صلى
) (         ( المسجد( بها فيرتج الول الصف أهل يسمعها حتى ابن).  2آمإين وروى

  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول سمعت قال عنه تعالى الله رضي علي عن مإاجه
    .( ) : جيد  -      بسند الطبراني وروى آمإين قال الضالين ول قرأ إذا وسلم عليه

رسول      -     -    سمع أنه عنه تعالى الله رضي حجر بن وائل عن والبيهقي عنه،
.(     ) : الضالين -     -   ول عليهم المغضوب غير قال حين وسلم عليه الله صلى الله

)   ( أعلم:     والله ، آمإين لي اغفر رب :    3قال في).  جامإعة أحاديث في السادس
   . في -     -    البيهقي وروى الفاتحة بعد السورة، وسلم عليه الله صلى قراءته

 ) : مإن     -     -  مإا قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن والطبراني سننه،
عليه            الله صلى الله رسول وسمعت إل كبيرة ول صغيرة سورة المفصل

) ( المكتوبة -        الصلة في الناس كلها بها يوم عبد).    4وسلم عن البيهقي وروى
  -        : الله    صلى الله رسول صلة مإقدار عن أنسا سألت قال قيس بن العزيز

والمرسلت  -            بنا فقرأ العصر أو الظهر بنا يصلي بنيه أحد فأمإر وسلم عليه
يتساءلون  ( الله).       -  5وعم رضي الغر عن ثقات برجال الطبراني وروى

 -     -    ) : فقرأ  -  وسلم عليه الله صلى الله رسول خلف صليت قال عنه تعالى
) ( الروم  ). 6سورة

________________________________________
داود)   1( مإاجه   (248 (29 / 2والترمإذي)  932 (246 / 1أبو )855وابن

مإاجه)    2. (334 / 1والدارقطني  ابن في   278 / 1أخرجه البوصيري وقال
) . وغيره            أحمد ضعفه وبشر يعرف، ل الله عبد أبو إسناده في )3الزوائد

الكبير     في الطبراني المجمع     43 / 22أخرجه في الهيثمي فيه 113 / 2وقال
جماعة            وضعفه كريب أبو عليه وأنثي الدارقطني وثقه الجبار عبد بن أحمد

) .      : مإنكرا   حديثا له أر لم عدي ابن الكبرى)     4وقال السنن في البيهقي أخرجه
عباس          388 / 2 بن إسماعيل رواية مإن الطبراني رواه وقال الهيثمي وذكره

المجمع      ضعيفة وهي الحجازيين )6. (118 / 3البيهقي)  5. (114 / 2عن
الكبير    في المجمع     301 / 1الطبراني وانظر ثقات . (*) 114 / 2ورجاله

________________________________________
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) : كانت       -    -  قال تعالى الله رحمه إبراهيم بن مإنصور عن سعد ابن وروى
) ( لحيته   -     -    بتحريك تعرف وسلم عليه الله صلى الله رسول ).1قراءة

. الصبح:   -     -      صلة في الفاتحة بعد وسلم عليه الله صلى قراءته في السابع



الله         -   رضي السلمي برزة أبي عن مإاجه وابن والنسائي، الشيخان، وروى
   -     -   ) : صلة  -  في يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى

) ( المائة          إلى الستين بين مإا إحداهما أو الركعتين في المإام).  2الغداة وروى
عمرو           عن له، واللفظ والنسائي مإاجه، وابن داود، وأبو ومإسلم، الشافعي،
  -   ) : الله  -     -  صلى الله رسول سمعت قال عنه تعالى الله رضي حريث بن

) ( كورت  -       الشمس إذا الفجر في يقرأ وسلم الشافعي،).   3عليه المإام وروى
وابن         والنسائي، والترمإذي، داود، وأبو التاريخ، في والبخاري والشيخان،

رضي           -  السائب بن الله عبد عن الصحيح في البخاري وعلقه مإوصول، مإاجه
 -     -    ) : الصبح   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول بنا صلى قال عنه تعالى الله
عيسى            ذكر أو وهارون مإوسى ذكر جاء ثم المؤمإنين، سورة فاستفتح بمكة

وسلم  -    -    -     - عليه الله صلى الله رسول أخذت عليه اختلفت أو الراوي شك
) ( فركع  رضي).         - 4سعلة سمرة بن جابر عن ومإسلم، أحمد، المإام وروى

الفجر   -    -     -     في يقرأ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله
)      ( التخفيف (   إلى صلته وكانت ونحوها، المجيد والقرآن ق سعيد).  5ب  وروى

عنه         -     - تعالى الله رضي مإالك بن قطبة عن مإاجه وابن ومإسلم، مإنصور، بن
الركعة: (  -     -       في الفجر صلة في يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي كان قال

المجيد    ( والقرآن بقاف عن).       6الولى علقة بن زياد عن الشافعي وروى
   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول سمعت قال عنه تعالى الله رضي عمه

) (     ( بقاف -    (  يعني الشافعي قال باسقات والنخل الصبح في يقرأ ). 7وسلم
________________________________________

سعد)   1( النسائي)    2. (97 / 1ابن وانظر مإاجه   121 / 2تقدم  (268 / 1وابن
مإسلم)   3). (818 الصبح       (336 / 1أخرجه في القراءة باب الصلة  /164في
مإاجه   121 / 2والنسائي)  456 مإسلم)   4). (817 (268 / 1وابن 336 / 1أخرجه

الصلة  ( داود)   456 / 163في مإاجه  137 / 2والنسائي)  649 (175 / 1وأبو وابن
الجامإع)      820 (269 / 1 في الترمإذي له حديث   (109 / 2وأشار )5). (306تابع

مإسلم   الصلة   (337 / 1أخرجه )6. (103 / 5وأحمد)  458 / 169، 168في
مإسلم   الصلة   (336 / 1أخرجه مإاجه)   457 / 166) (457 / 165في 268 / 1وابن

المسند)     7). (816( في الشافعي ). (*) 239 (85 / 1أخرجه
________________________________________
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عنها         -     - تعالى الله رضي النعمان بن حارثة بنت هشام أم عن النسائي وروى

الله: (          -   صلى الله رسول فم مإن إل المجيد، والقرآن قاف أخذت مإا قالت
) ( الصبح  -      في بها يقرأ كان وسلم بن).       1عليه جابر عن شيبة أبي ابن وروى

   -    ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول يقرأ كان قال عنه تعالى الله رضي سمرة
) ( ونحوها -        المجيد والقرآن بقاف الصبح صلة في الحارث).  2وسلم وروى

عليه   -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أيوب أبي عن
) ( الملك -    (    بيده الذي تبارك الصبح في قرأ بسند).   3وسلم الطبراني وروى

الله     -     - (   -   صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي سمرة بن جابر عن جيد
بالواقعة  -           يقرأ كان رواية وفي بياسين، الصبح في يقرأ كان وسلم عليه

) ( السور   مإن المزني).      (4ونحوها الغر عن البزار تعالى) -   5وروى الله رضي
) ( الروم - (      بسورة الصبح صلة في قرأ رواية).     6عنه مإن أحمد المإام وروى

أبي         ( شبيب عن عمير بن الملك عبد عن مإن)    7شريك رجل عن روح
الله   -     -       عبد عن زائدة رواية ومإن وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب



  -        -  ) : الله   صلى أنه الكلع ذي مإن روح أبا يعني شبيبا سمعت قال عمير، بن
) : إنه  -          قال انصرف فلما آية، في فتردد بالروم الصبح صلى وسلم عليه

شهد            فمن الوضوء، يحسنون ل مإعنا يصلون مإنكم أقوم القرآن علينا يلبس
) ( الوضوء    فليحسن مإعنا عن).      8الصلة الصحيح برجال أحمد المإام وروى

أنه        -     - ( عنه تعالى الله رضي المدينة أهل مإن رجل عن حرب بن سماك
   : في    -     -  يقرأ فسمعته قال وسلم عليه الله صلى الله رسول خلف صلى

) (   )  ( الحكيم  (   والقرآن يس و المجيد والقرآن ق الفجر ). 9صلة
________________________________________

النسائي)   1( شيبة)     2. (121 / 2أخرجه أبي ابن ذكره) 3. (303 / 1أخرجه
المطالب      في حجر ابن إسناده)    432 (119 / 1الحافظ في البوصيري وقال

المجمع)       4الواقدي. ( انظر الوسط في الطبراني الغر) 5. (119 / 2أخرجه
قال            صحابي، بينهما، فرق مإن ومإنهم الجهني، ويقال المزني، الله، عبد بن

التقريب     أصح، المزني الكشف)      6. (82 / 1البخاري، في كما البزار  /1أخرجه
المجمع     234 في الهيثمي ثقة      119 / 2وقال وهو اسماعيل بن مإؤمإل فيه

) . الخطأ     كثير إنه فيه أبي)      -  7وقيل عن الحمصي الوحاظي نعيم بن شيب
 . وشيوخه            عثمان بن وحريز عمير بن الملك عبد وعنه خمير بن ويزيد هريرة

  . الخلصة.    داود أبو قاله المسند)    8. (442 / 1ثقات في )9. (472، 471 / 3أحمد
المسند    في . (*) 34 / 4أحمد

________________________________________
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رسول       -     - (   سمع أنه عنه تعالى الله رضي جهينة مإن رجل عن داود أبو وروى
الركعتين -     -         في الرض زلزلت إذا الصبح في قرأ وسلم عليه الله صلى الله

) ( عمدا        ذلك قرأ أم أنسي أدري فل في).    1كلتيهما، الرزاق عبد وروى
عليه    -     -   -    الله صلى النبي أن عنه تعالى الله رضي بردة أبي عن المصنف

  ] ( الفتح -    (     مإبينا فتحا لك فتحنا إنا الصبح في قرأ الطبراني ].  1وسلم وروى
وسلم   -     -    -     عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي برزة أبي عن

-        . جبل-       بن مإعاذ عن مإردويه ابن وروى ونحوها بالحاقة الفجر في يقرأ كان
-     -    ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول مإع كنت قال عنه تعالى الله رضي

  ) : هل         مإعاذ يا قال ثم بالمعوذتين، فيها فقرأ الغداة فصلى سفر في
) (    ) :   :  ( بمثلهن  الناس قرأ مإا قال نعم، قلت ؟ شيبة،).    2سمعت أبي ابن وروى

عليه       (   -    الله صلى الله رسول أن عامإر بن عقبة عن والحاكم الضريس، وابن
) ( بالمعوذتين -      الغداة صلة في قرأ وابن).    3وسلم قاسم، ابن وروى

عنه        -     - تعالى الله رضي خليفة بن زرعة عن اللقاب في والشيرازي السكن،
السلم،: (  -     -      علينا فعرض اليمامإة مإن وسلم عليه الله صلى النبي أتيت قال
   )  ( ليلة      (  في أنزلناه إنا و والزيتون التين ب  قرأ الغداة، صلينا فلما فأسلمنا،

رسول).          ( 4القدر) ( أن مإرسل المسيب بن سعيد عن مإنصور بن سعيد وروى
الركعة -     -        في بهم فقرأ الفجر بأصحابه صلى وسلم عليه الله صلى الله

    .(      ( شيبة (   أبي ابن وروى الثانية الركعة في أعادها ثم الرض زلزلت إذا الولى
صلى      -     - (  -  النبي أن عنه تعالى الله رضي الخدري سعيد أبي عن حميد وعبد

الثانية   -           في أعادها ثم سورة بهم فقرأ الفجر بهم صلى وسلم عليه الله
رأيتك              الله رسول يا مإعاذ أو سعيد أبو له قال صلته، قضى فلما وأوجز،

    ) : خلفي        الصبي بكاء سمعت أمإا قال قط، مإثلها صليت رأيتك مإا صلة صليت
) ( أمإه        له أفرغ أن أردت النساء صف بن).      5في عمرو عن يعلى أبو وروى



قرأ -     -    -     - ( وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي عبسة
  ] ( الفلق  (    الفلق برب أعوذ قل الصبح )1في    )  [ ، الناس برب أعوذ قل و

أن ].      -     - 1الناس[   عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن الطبراني وروى
صلى  -     -   وسلم عليه الله صلى الله رسول

________________________________________
داود)   1( الله)         816 (215 / 1أبو عبد بن مإعاذ طريق مإن البيهقي عند وهو

المنثور)      2. (390 / 2الجهني  الدر في السيوطي لبن  416 / 6ذكره وعزاه
شيبة)     3مإردويه. ( أبي ابن ابن)  4. (240 / 1والحاكم  367 / 1أخرجه ذكره

خليفة       بن زرعة ترجمة في شيبة)     (5). (1744 (256 / 2الثير أبي ابن 2أخرجه
 /57 (*) .(

________________________________________
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  ] ( الكافرون     (    الكافرون أيها يا قل قرأ نفر في الفجر الله ]  (  1صلة هو قل و
الخلص) [   ) (1أحد     ) : وربعه ]  القرآن، ثلث بكم قرأت المإام).  1قال وروى

: قال        -     -  عنه تعالى الله رضي عامإر بن عقبة عن والنسائي داود، وأبو أحمد،
) :   : أل(    -     -   لي فقال قال ناقته، وسلم عليه الله صلى الله لرسول أقود كنت

(      )   ( ؟     قرئتا سورتين خير أعلمك أل رواية، في ، مإثلهما تقرأ لم سورتين أعلمك
  (    )  (    )  . يرني:  فلم الناس برب أعوذ قل و الفلق برب أعوذ قل فعلمني بلى قلت

) (    ) : عقيب          يا رأيت كيف لي قال ثم الغداة، بهما صلى نزل فلما بهما، أعجب
2 .    -     -   : روى).  الجمعة صبح في وسلم عليه الله صلى قراءته في الثامإن

أن       -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن والربعة ومإسلم أحمد المإام
ألم -     -        ( الجمعة يوم الفجر صلة في يقرأ كان وسلم عليه الله صلى النبي

   ( في)   (       الطبراني زاد ، الدهر مإن حين النسان على أتى هل و السجدة، تنزيل
جمعة  ( أبي).        3كل عن مإاجه وابن والنسائي، والشيخان، المإام، وروى

    -    : وسلم -     -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي هريرة
  .(  )  ( عبد-       (  وروى أتى هل و تنزيل ألم الجمعة يوم الصبح صلة في يقرأ

) : كان      -     -  قال عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن المصنف في الرزاق
ألم      -       ( الجمعة يوم الصبح صلة في يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( الملك) (    بيده الذي وتبارك أن).      (4تنزيل عنه ثقات، برجال الطبراني وروى
الجمعة  -     -        يوم الصبح صلة في يقرأ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

  ] ( السجدة(  تنزيل ) (1ألم أتى ]   (  هل و وروى ]. 1النسان) [  5السجدة
عليه   -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي علي عن الطبراني

) ( السجدة -        تنزيل في الصبح صلة في سجد داود).    6وسلم أبي ابن وروى
 : قال      -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الشريعة كتاب في

________________________________________
جعفر)            1( أبي بن جعفر وفيه الكبير في الطبراني رواه وقال الهيثمي ذكره

) . ضعفه    على أجمعوا المسند)     2وقد في أحمد داود   144 / 4أخرجه  /2وأبو
مإسلم)   3. (222 / 8والنسائي)  1462حديث  (73 )879 / 64 (599 / 2أخرجه

المسند    في داود   354 / 1وأحمد )520 (398 / 2والترمإذي)  174 (282 / 1وأبو
مإاجه   123 / 2والنسائي  البخاري)    821 (269 / 1وابن عند )891 (377 / 2وهو

الجمعة   (599 / 2ومإسلم  وابن 123 / 2والنسائي)  880 / 66) (880 / 65في
المصنف)      (4). (823 (269 / 1مإاجه  في الرزاق عبد )5). (5240أخرجه



المجمع         في الهيثمي وقال والصغير الوسط في فيه 169 / 2الطبراني
المجمع)     6الحارث. ( في الهيثمي . (*) 169 / 2ذكره

________________________________________
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سجدة            فيها سورة فقرأ الفجر، صلة في الجمعة يوم النبي على غدوت
.1فسجد (    -     -   : والعصر).  الظهر في وسلم عليه الله صلى صلته في التاسع

الحارث           - قتادة أبي عن مإاجه وابن والنسائي، والشيخان، أحمد، المإام روى
في    -    -     - (   يقرأ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

الخيرتين          الركعتين وفي وسورتين، القرآن بأم الوليين الركعتين في الظهر
ل             مإا الظهر مإن الولى الركعة في ويطول أحيانا، الية ويسمعنا الكتاب بأم

أن              ذلك يريد أنه فظننا داود، أبو زاد العصر في وهكذا الثانية، في يطول
) ( الصحيح       في وهكذا الولى، الركعة الناس وأبو).    2يدرك أحمد، المإام وروى

تعالى         -    - الله رحمه سخبرة بن الله عبد عن مإاجه وابن والشيخان داود،
عليه: (  -     -    -    الله صلى الله رسول أكان عنه تعالى الله رضي خبابا سألنا قال

    :   : تعرفون -       كنتم شئ بأي قلت نعم، قال ؟ والعصر الظهر في يقرأ وسلم
) ( لحيته     باضطراب قال ؟ العالية).       -3قراءته أبي عن أحمد المإام وروى

  -      ) : الله   -  صلى الله رسول أصحاب مإن ثلثون اجتمع قال تعالى الله رحمه
-     -       : وسلم  -  عليه الله صلى الله رسول فيه يجهر مإا أمإا فقالوا وسلم عليه

           ( فاجتمعوا،   قال به يجهر بما نقيس فل به يجهر ل ومإا ، علمنا فقد بالقراءة
في       -     -    يقرأ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن اثنان، فيهم اختلف فما

وفي            ركعة، كل في الوليين الركعتين في آية ثلثين قدر الظهر صلة
بقدر            الوليين في العصر في ويقرا ذلك، مإن النصف قدر الخريين الركعتين

بقدر           الخريين وفي الظهر، مإن الوليين الركعتين في قراءته مإن النصف
ذلك   ( مإن الله).        -  4النصف رضي الخدري سعيد أبي عن مإاجه ابن ورواه

عنه  ( : 5تعالى إسناده) -.       وقال والدارقطني ومإسلم، أحمد، المإام وروى
  ) : قيام     -     -  نحزر كنا قال عنه تعالى الله رضي الخدري سعيد أبي عن ثابت

  : قيامإه  -     -     فحزرنا قال والعصر، الظهر في وسلم عليه الله صلى الله رسول
 ( السجدة،         (  تنزيل ألم قراءة قدر ثلثين قدر الظهر، مإن الوليين الركعتين في
العصر            في قيامإه وحزرنا ذلك، مإن النصف على الخريين في قيامإه وحزرنا

الركعتين   في
________________________________________

عباس)         1( ابن على مإوقوفا شيبة أبي ابن أخرجه) 2. (141 / 2أخرجه
وأخرجه) 451 / 155، 154حديث  (333 / 1ومإسلم)  776 (260 / 2البخاري  ،

داود   295 / 5أحمد  مإاجه   128 / 2والنسائي)  798 (212 / 1وأبو  (268 / 1وابن
البخاري)   3). (819 داود)   761حديث  (287 / 2أخرجه وابن) 801 (212 / 1وأبو

المسند)    4. (109 / 5وأحمد)  826 (270 / 1مإاجه  في وقال 365 / 5أحمد
اختلط            ولكنه ثقة وهو المسعودي الله عبد بن الرحمن عبد فيه الهيثمي

مإاجه)    5. (115 / 2المجمع  ابن في)   828 (271 / 1أخرجه البوصيري وقال
(*) . عمره          بآخر اختلط والمسعودي ضعيف العمي زيد ضعيف إسناده الزوائد

________________________________________
 ]127[ 

النصف            على الخريين وفي الظهر مإن الخريين في قيامإه قدر على الوليين
) (( ذلك  : (     1مإن أحدنا).     فينطلق تقام الظهر صلة كانت قال عنه مإسلم وروى



المسجد،            إلى يرجع ثم فيتوضأ أهله يأتي ثم حاجته، فيقضي البقيع إلى
) ( الولى  -     -    الركعة في وسلم عليه الله صلى الله وروى). 2ورسول

 ) : رأيت      -     -  مإا قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن مإاجه، وابن النسائي،
 : وكان     -     -    قال فلن مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول بصلة أشبه أحدا

) ( العصر        ويخفف الخريين، ويخفف الظهر مإن الوليين وروى). 3يطيل
: قال       -     -  عنه تعالى الله رضي سمرة بن جابر عن الترمإذي وصححه الثلثة

والسماء(   -     -     ( والعصر الظهر في يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
  ] ( البروج  البروج ) [  1ذات الطارق ] (  والطارق مإن ]  1والسماء ونحوهما

تعالى).        -   4السور) ( الله رضي أنس عن والنسائي داود، وأبو مإسلم، وروى
   -     -     : فقرأ -  الظهر صلة وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع صليت قال عنه

  ] ( العلى  (    العلى ربك اسم سبح السورتين حديث ] (  1بهاتين أتاك وهل
تعالى ].       -   1الغاشية) [  5الغاشية) ( الله رضي عمر ابن عن داود أبو وروى

ثم - (   -     -      الظهر، صلة في سجد وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما
) (  ( السجدة     (  تنزيل ألم قرأ أنه فرأوا فركع، خزيمة،).   6قام ابن وروى

بريدة           عن حبان وابن والثلثة، أحمد والمإام المختارة، في والضياء والروياني
يقرأ-     - (   -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

(  )   (   )  ، والطارق والسماء والعصر ونحوها انشقت السماء إذا الظهر في
) (( البروج(   ذات بن).        7والسماء جابر عن السنن في والبيهقي مإسلم وروى

   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي سمرة
) (  ( ونحوها -     (   يغشى إذا والليل والعصر الظهر في يقرأ ). 8وسلم

________________________________________
مإسلم)   1( الثار)     452 / 156 (334 / 1أخرجه مإعاني في 207 / 1والطحاوي

مإسلم)   2. (237 / 1والنسائي  أخرجه) 3). (454 / 161حديث  (335 / 1أخرجه
مإاجه   129 / 2النسائي  داود)    4). (827حديث  (270 / 1وابن أبو 213 / 1أخرجه

النسائي)   5. (129 / 2والنسائي)  307 (110 / 2والترمإذي)  805(  /2أخرجه
داود)    (6. (126 أبو داود)    7). (807حديث)  (214 / 1أخرجه أبو  (213 / 1أخرجه
المسند    166 / 2والنسائي)  307حديث  (110 / 2والترمإذي)  805 في  /5وأحمد
مإسلم)   8. (106 الصلة   (337 / 1أخرجه داود)   459 / 170في في 213 / 1وأبو

. (*) 166 / 2والنسائي)  806الصلة (
________________________________________

 ]128[ 
صلى    -     -    -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي أنس عن الطبراني وروى

( وضحاها   -       (  والشمس فقرأ صوته، فرفع الهاجرة بهم صلى وسلم عليه الله
      :      ( هذه(   في أمإرت الله، رسول يا كعب بن أبي له فقال يغشى إذا والليل

) (      ) : لكم   أوقت أن أردت ولكن ل قال بشئ، برجال).   1الصلة البزار وروى
الله           -   رضي سمرة بن جابر عن ومإسلم شيبة، أبي وابن أنس، عن الصحيح

الظهر  -    -     -     في يقرأ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهم تعالى
) (    )    .( الغاشية (    حديث أتاك هل و أنس زاد العلى ربك اسم سبح ).2والعصر

   : رسول     -     -  مإع سجدنا قال عنه تعالى الله رضي البراء عن يعلى أبو وروى
) ( السجدة -     -      (  تنزيل قرأ أنه فظننا الظهر في وسلم عليه الله صلى ).3الله
-   ) : الله         رسول كان قال عازب بن البراء عن والنسائي مإاجه، ابن وروى

مإن    -          اليات بعد الية مإنه فنسمع الظهر بنا يصلي وسلم عليه الله صلى
) ( والذاريات   لقمان رضي).       - 4سورة أنس عن والطبراني يعلى أبو وروى



 -     -    ) : الظهر   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول بنا صلى قال عنه تعالى الله
) ( السور         مإن ونحوها يتساءلون، وعم والنازعات، بالمرسلت، فقرأ والعصر

5: قال).        -     -  عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن جيد، بسند الطبراني وروى
والعصر،(    -     -     الظهر في تعرف وسلم عليه الله صلى الله رسول قراءة كانت

) ( لحيته  أن).       -     (6بتحريك عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن داود أبو وروى
فركع  -     -        قام ثم الظهر، صلة في سجد وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( السجدة     تنزيل قرأ أنه الله).        7فرأينا عبد عن داود وأبو أحمد، المإام وروى
أن   -     - (  عنه تعالى الله رضي أوفى أبي بن

________________________________________
المجمع)         1( في الهيثمي وقال الوسط في الطبراني أبو  116 / 2أخرجه وفيه

) . الحديث   مإنكر الكشف)     2الرجال في كما وقال) 482 (226 / 1البزار
المجمع    في . (116 / 2الهيثمي الصحيح    رجال في)    3رجاله يعلى أبو أخرجه

أبو)        671 / 18 (233 / 3المسند  تركه عقبة بن يحيى لضعف ضعيف وإسناده
) . الحديث     مإنكر البخاري وقال مإاجه)    4حاتم ابن )830 (271 / 1أخرجه

مإسنده)     5. (126 / 2والنسائي  في يعلى وقال) 4230 / 1475، 230، 229 / 7أبو
العزيز            عبد بن سكين وفيه الوسط في والطبراني يعلى أبو رواه الهيثمي

 . وذكره            حبان وابن حاتم وأبو مإعين وابن وكيع ووثقه والنسائي داود أبو ضعفه
المطالب    في وقال)     6). (448 (123 / 1الحافظ الكبير في الطبراني أخرجه

المجمع    في ولم         116 / 2الهيثمي حاتم أبي ابن ذكره الحريس بن زيد فيه
) . ثقات      رجاله وبقية يوثقه ولم داود)   7يخرجه ). (*) 807 (214 / 1أبو

________________________________________
 ]129[ 

صلة  -     -        مإن الولى الركعة في يقوم كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( قدم      وقع يسمع ل حتى عليه).    -   1الظهر الله صلى قراءته في العاشر

        . الفضل -    أم عن الدارقطني إل الخمسة الئمة روى المغرب صلة في وسلم
 ) : رسول  -   -      سمعت قال عنهما تعالى الله رضي العباس امإرأة الحارث بنت
 ( وفي -     -    (  عرفا والمرسلت المغرب في يقرأ وسلم عليه الله صلى الله

) ( تعالى          الله قبضه حتى بعدها بنا صلى مإا ثم أحمد،).   2رواية المإام وروى
أنه        -     -  عنه تعالى الله رضي ثابت بن زيد عن والنسائي داود، وأبو والبخاري،

بطولي   -     -     المغرب في يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع
العراف [  ]    ( رواية وفي المص والطبراني).   3الطوليين البخاري وروى

 ) : رأيت      -     -  لقد قال عنه تعالى الله رضي ثابت بن زيد عن الصحيح برجال
الطوليين،  -     -      بطولي المغرب في يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول

) (   : ويونس     العراف، قال ؟، الطوليان ومإا برجال).    4قبل أحمد المإام وروى
المغرب      -     -    في قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن أيضا عنه الصحيح

الركعتين        ( في فرقها المغرب مإن الركعتين في أبو)   5بالعراف أيضا ورواه ،
الصحيح   ( برجال عنها).     -    6أيوب، تعالى الله رضي عائشة عن النسائي وروى

بسورة-    -     -     المغرب في صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
الركعتين    ( في وفرقها والدارقطني،).     7العراف، الترمإذي، إل الئمة وروى

عنه        -     - تعالى الله رضي مإطعم بن جبير عن مإنصور بن وسعيد والسماعيلي،
بالطور:    -     -     المغرب في يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال

وقر              مإا أول وذلك الشيخان، زاد بدر، أسارى فداء في جاء أنه أحمد زاد



أم          (      شئ غير مإن خلقوا أم الية هذه بلغ فلما مإاجه، ابن زاد قلبي في اليمان
    : السموات  خلقوا أم الخالقون هم

________________________________________
داود)    1( أبو المسند)    802 (212 / 1أخرجه في أخرجه) 2. (356 / 4وأحمد

المسند    في داود   338 / 6أحمد وابن 130 / 2والنسائي)  810 (214 / 1وأبو
حديث      (272 / 1مإاجه  صحيح حسن الترمإذي مإاجه)   308وقال  (272 / 1وابن

البخاري)    831 عند )3). (462 / 173 (338 / 1ومإسلم)  4429) (763 (246 / 2وهو
البخاري   المسند)    64 (287 / 2أخرجه في 131 / 2والنسائي  187 / 5وأحمد

داود   البخاري)   4). (812 (215 / 1وأبو تفسير)   764 (287 / 2أخرجه يقع ولم
الكبير           في والطبراني الفتح في الحافظ قاله البخاري صحيح في الطوليين

الهيثمي   . (118 / 2ذكره الصحيح     رجال رجاله المسند)    5وقال في  /5أحمد
الهيثمي)     6. (418 وقال والطبراني . (117 / 2أحمد الصحيح     رجال أحمد رجل

النسائي)   7 . (*) 132 / 2أخرجه
________________________________________

 ]130[ 
  (        . قلبي    كاد المسيطرون هم أم ربك خزائن عندهم أم يوقنون ل بل والرض

رحمه).           - 1يطير ( مإسعود بن عتبة بن الله عبد عن مإرسل النسائي وروى
المغرب  -    -     -     صلة في قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن تعالى الله

الدخان  ( .   2بحم مإاجه)         ابن وروى مإسعود بن الله عبد عن يعلى أبو ورواه ،
عليه   -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن

) (    )  ( أحد -     (    الله هو قل و الكافرون أيها يا قل المغرب، في يقرأ كان ).3وسلم
الله      -     - (   رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن أحمد المإام وروى

) ( الكتاب-          بأم إل فيهما يقرأ لم ركعتين فصلى في).   4جاء الطبراني وروى
الله    -     -    -   صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن الوسط

المغرب  -      ( في بهم يقرأ كان وسلم سبيل) (    5عليه عن وصدوا كفروا الذين
  ] ( مإحمد   أعمالهم أضل حميد، ].       1الله بن وعبد شيبة، أبي ابن وروى

الله           -   رضي عازب بن البراء، عن والخطيب زيد، بن الله عبد عن والطبراني
والتين  -   -     -    ( المغرب، في قرأ وسلم عليه الله صلى النبي أن عنهم تعالى

:6والزيتون) ( قال).       -     -  عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن مإاجه ابن وروى
أيها(   -     -    (   يا قل المغرب في يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

-     -     .( عنه)  (    تعالى الله رضي شيبة أبي ابن وروى أحد الله هو قل و الكافرون
ب : (     -     -   المغرب وسلم عليه الله صلى الله رسول صلها صلة آخر قال

          .( الله(  عبد عن نصير، بن حجاج طريق مإن الطبراني وروى والزيتون والتين
المطلب      عبد بن الحارث بن

________________________________________
البخاري)     1( أخرجه جبير )463 / 174 (338 / 1ومإسلم)  765 (247 / 2حديث

المسند    في داود   83 / 4وأحمد وابن 131 / 2والنسائي)  811 (214 / 1وأبو
مإاجه)    3. (131 / 2النسائي)  2). (832 (272 / 1مإاجه  ابن )833 (272 / 1أخرجه

على              يدل ومإا له تعرض ومإا الزوائد مإن أراه فيما الحديث هذا السندي وقال
التنصيص             فيه مإرفوعا حديثا أر ولم البخاري شرح في الحافظ قول ذكرت مإا

ابن              عن مإاجه ابن في حديثا إل المفصل قصار مإن بشئ فيها القراءة على
مإعلول            أنه إل الصحة إسناده وظاهر والخلص الكافرون على فيه نص عمر

) .    : رواته  بعض أخطأ الدارقطني المجمع)     4قال في الهيثمي 115 / 2ذكره



ضعفه           السدوسي حنظلة وفيه الكبير في والطبراني يعلى أبو لحمد وعزاه
) . وغيره   مإعين الهيثمي)       5ابن وقال الثلثة في الطبراني 118 / 2أخرجه

) . الصحيح   رجال في)       6رجاله الهيثمي وقال الكبير في الطبراني أخرجه
.128 / 2المجمع  الئمة          باقي وضعفه وسفيان شعبة وثقه الجعفي جابر فيه

 (*)
________________________________________

 ]131[ 
   -      : عليه-     -  الله صلى الله رسول صلها صلة آخر قال عنه تعالى الله رضي

  ( الثانية -      (    وفي العلى ربك اسم سبح الولى الركعة في فقرأ المغرب وسلم
) ( الكافرون(    أيها يا وسلم).     -     -1قل عليه الله صلى قراءته في عشر الحادي

         . عازب   بن البراء عن والدارقطني الشافعي إل الئمة روى العشاء صلة في
في-     -    -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي

 ( فما         (  والزيتون والتين ب  الركعتين إحدى في فقرأ الخرة العشاء فصلى سفر
وسلم       -     - ( عليه الله صلى مإنه قراءة أو صوتا أحسن أحدا وروى). 2سمعت

رضي         -  الحصيب بن بريدة عن والنسائي وحسنه، والترمإذي أحمد، المإام
  -     -    : في   -  يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله

)    ( السورة  (  مإن وأشباهها وضحاها والشمس ب  أحمد).   3العشاء المإام وروى
  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن

)  ( والسماء  -      (   و البروج ذات والسماء ب  الخرة العشاء في يقرأ وسلم عليه
بن).          4والطارق) ( البراء عن والستة شيبة، أبي وابن مإالك المإام وروى

 -     -  ) : في -     -  وسلم عليه الله صلى النبي كان قال عنه تعالى الله رضي عازب
) ( فما        (  والزيتون والتين ب  الركعتين إحدى في فقرأ العشاء فصلى سفر

    .( أحاديث       في الخامإس النوع مإنه قراءة ول صوتا أحسن أحدا سمعت
عنهما.         -     تعالى الله رضي عمرو ابن عن داود وأبو مإالك المإام روى مإشتركة

-             : الله-  رسول سمعت قد إل صغيرة ول كبيرة سورة المفصل مإن مإا قال
) ( المكتوبة    -       الصلة في بها الناس يؤم وسلم عليه الله المإام).  5صلى وروى

  ) : الله     -     -  رسول إن قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن ومإسلم، أحمد،
بالصافات-     -       ( ليؤمإنا كان وإن بالتخفيف ليأمإرنا وسلم عليه الله ). 6صلى

________________________________________
الكبير)     1( في الطبراني ابن      118 / 2أخرجه ضعفه نصير بن حجاج وفيه

المجمع            في الهيثمي قاله رواية في مإعين ابن ووثقه وجماعة  /2المديني
البخاري)   2. (118  /177 (339 / 1ومإسلم)  7546) (769) (767 (250 / 2أخرجه
داود)   464 صحيح)   310 (115 / 2والترمإذي)  1221 (8 / 2وأبو حسن وقال

مإاجه   135 / 2والنسائي  المسند)     3). (834 (272 / 1وابن في أحمد  /5أخرجه
. 131 / 2والنسائي)  309 (114 / 2والترمإذي  355 - 345 والبغوي   الفتتاح في

السنة    شرح المسند)     4. (217 / 2في في أحمد أبو)  5. (327 / 2أخرجه أخرجه
. (814 (215 / 10داود  البيهقي)    عند المسند)     6وتقدم في أحمد ،26 / 2أخرجه

المنثور       118 / 3والبيهقي  40 الدر وانظر الكبرى في . (*) 270 / 5والنسائي
________________________________________

 ]132[ 
: قال        -    -  تعالى الله رحمه ياسر بن سليمان عن مإاجه وابن النسائي، وروى

       : برسول   -     صلة أشبه أحد وراء صليت مإا عنه تعالى الله رضي هريرة أبو قال
   : الركعتين -     -     يطيل كان سليمان قال فلن، مإن وسلم عليه الله صلى الله



المغرب          في ويقرأ العصر، ويخفف الخريين، ويخفف الظهر، مإن الوليين
بطوال           الصبح في ويقرأ المفصل، بوسط العشاء في ويقرأ المفصل بقصار

بين).   -   -     - 1المفصل) ( وسلم عليه الله صلى جمعه في السادس الفصل
  -         . الله   رحمه شقيق بن الله عبد عن أحمد المإام روى ركعة في سورتين

-    ) -     -   : الله  رسول كان هل عنها تعالى الله رضي لعائشة قلت قال تعالى
 ( ) : مإن    -        نعم قال ؟ ركعة في السورتين بين يجمع وسلم عليه الله صلى

تعالى).        -   2المفصل ( الله رضي مإسعود ابن عن والخمسة أحمد المإام وروى
-     -        : وسلم -  عليه الله صلى الله رسول كان التي النظائر لعلم إني قال عنه

) : عشرون          فقال النظائر، عن فسئل ركعة، كل في سورتين بينهن يقرن
حم            الجوامإيم مإن آخرهن مإسعود ابن تأليف على المفصل أول مإن سورة

   -    :    ( عليه   الله صلى الله رسول كان داود أبي ولفظ يتساءلون، وعم الدخان،
ركعة -      ( في السورتين النظائر يقرأ صلى).     - 3وسلم يقوله كان فيما السابع

    . والربعة   -        أحمد المإام روى عذاب آية أو رحمة، بآية مإر إذا وسلم عليه الله
  -     : الله  -     -  صلى الله رسول مإع صليت قال عنه تعالى الله رضي حذيفة عن

بسؤال  -            مإر وإذا سبح، تسبيح فيها بآية مإر وإذا مإترسل، فقرأ، وسلم عليه
:           4سأل ( عذاب).   بآية ول وسأل، عندها وقف إل رحمة بأية مإر ومإا لفظ وفي

          . مإالك   بن عوف عن والنسائي داود، وأبو أحمد، المإام وروى مإنها تعوذ إل
  -    ) : الله -     -  صلى الله رسول مإع قمت قال عنه تعالى الله رضي الشجعي
وسأل،  -             وقف إل رحمة بآية يمر ل البقرة، سورة فقرأ فقام ليلة وسلم عليه

وتعوذ      ( وقف إل عذاب بآية الله).      -  5ول رضي عائشة عن أحمد المإام وروى
   ) : مإع  -  أقوم كنت قالت عنها تعالى

________________________________________
النسائي)   1( مإاجه   129 / 2أخرجه المسند)    2). (827 (270 / 1وابن في 6أحمد
القرآن)      (3. (204/  فضائل في البخاري  /275 (563 / 1ومإسلم)  4996أخرجه

والنسائي)     602) (498 / 2والترمإذي)  (722 / 276) (722 صحيح حسن  /2وقال
أحمد)   4. (455، 436، 427، 417 / 1وأحمد  136  /1ومإسلم  (385 / 5أخرجه
داود)   262 (48 / 2والترمإذي)  772 / 203) (536 والنسائي) 871 (230 / 1وأبو

مإاجه   137 / 2 داود   24 / 6أحمد)  5). (1351 (429 / 1وابن )873 (231 / 1وأبو
. (*) 177 / 2والنسائي 

________________________________________
 ]133[ 

البقرة،  -     -       سورة يقرأ وكان التمام ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول
واستعاذ،              وجل عز الله دعا إل تخويف فيها بآية يمر فل والنساء، عمران وآل

) ( إليه            ورغب وجل عز الله ودعا إل استبشار فيها بآية يمر المإام).  1ول وروى
 -    : صلى    -     -  الله رسول سمعت قال عنه تعالى الله رضي ليلى أبي عن أحمد

والنار   -          الجنة يذكر فمر بفريضة، ليست صلة في يقرأ وسلم عليه الله
) ( النار: (         لهل ويل أو ويح النار، مإن بالله أعوذ :   2فقال الي).  عده في الثامإن

   -        . تعالى  الله رضي عمرو ابن عن ضعيف بسند الطبراني روى الصلة في
    -     -    : الصلة -  في الي يعدد وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنهما

.  4العاشر).  (3( المإام)   -     -   روى الصلة في وسلم عليه الله صلى سكتاته في
جندب،          بن سمرة عن مإاجه وابن وحسنه والترمإذي، والدارقطني، أحمد

عليه   -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي كعب، بن وأبي
        : مإن -    فرغ إذا وسكتة الصلة، يفتتح حين سكتة سكتتان له كان وسلم



يركع    ( أن وأراد : (    5السورة كان).    فإنه الولى السكتة أمإا القيم ابن قال
الفاتحة            المأمإوم قراءة لجل إنها قيل فقد الثانية وأمإا الفتتاح، بقدر يجعلها

.     :   .( فقط     الفاتحة قراءة في عشر الحادي بقدرها تطويلها فينبغي هذا فعلى
تعالى         -    الله رضي عباس ابن عن حسن بسند أحمد والمإام مإسدد، روى

يقرأ - (  -     -      فلم ركعتين، فصلى خرج وسلم عليه الله صلى النبي أن عنهما
) ( ذلك        على يرد ولم الكتاب بفاتحة إل :  6فيهما جهره).   في عشر الثاني

ابن -     -.        عن داود وأبو أحمد، المإام روى وسلم عليه الله صلى وإسراره
  -    ) : الله -     -  صلى الله رسول قراءة كانت قال عنهما تعالى الله رضي عباس

) ( البيت  -          في وهو الحجرة في مإن يسمعه مإا قدر وسلم ). 7عليه
________________________________________

أحمد)   1( المسند)    2. (92 / 6أخرجه في الطبراني)  3. (3470 / 4أحمد أخرجه
المجمع         مإتروك طريف بن نصر فيه الهيثمي في)  4. (114 / 2وقال سقط

) . النسخ  . (5جميع الحاشية)      في جابر حديث في)   6تقدم الهيثمي ذكره
. (115 / 2المجمع  تقدم          وقد وغيره مإعين ابن ضعفه السدوسى حنظلة وفيه

داود)    7 أبو ). (*) 1327 (37 / 2أخرجه
________________________________________
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تعالى         -    الله رضي هريرة أبي عن والنسائي داود، وأبو أحمد، المإام وروى

وسلم - (        -     - عليه الله صلى الله رسول أسمعنا فما يقرأ صلة كل في عنه
) ( عليكم       أخفينا علينا أخفى ومإا كم في).     1أسمعنا بنائه في عشر الثالث

يعلى،       -     -    أبو روى عنه تعالى الله رضي بكر أبو وقف حيث مإن الصلة قراءة
الله          - (   - رسول أن عباس بن الله عبد حديث مإن مإاجه وابن حبان، وابن

.(     ) : بالناس    -     فليصل بكر أبا مإروا مإوته مإرض في قال وسلم عليه الله صلى
خفة       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فوجد بكر، أبو فصلى الحديث،
      .( ) : فجاء        مإكانك، أن إليه مإأ فأو تأخر قال أو نكص بكر أبو رآه فلما فخرج،

انتهى      -     -    حيث مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول فقرأ جنبه، إلى فجلس
) ( بكر  . 2أبو        : روى).   عليه الفتح وطلبه الصلة، في تردده في عشر الرابع

: قال       -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن حسن بسند والحارث البزار،
فلما(   -     -       الفجر، صلة في آية في وسلم عليه الله صلى الله رسول تردد

       : ؟       كعب بن أبي مإعكم صلى أمإا فقال القوم وجوه في نظر الصلة، قضى
) (       : عليه:   ليفتح تفقده أنه القوم فرأى قال ل، بن).    3قالوا يحيى ابن وروى

عنه          -     تعالى الله رضي العبدي الجارود عن شيبة أبي بن بكر وأبو عمرو، أبي
آية،- (   -     -       فترك يوم، ذات بالناس صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

 :    (      ) : أنا،    أبي فقال ؟ قراءتي مإن شيئا علي أخذ أيكم قال صلته، قضى فلما
       ) : أحد        القوم في كان إن أنه علمت لقد قال وكذا، كذا آية الله رسول يا تركت
           ( عن    سبرة أبي بن الجارود طريق مإن حميد بن عبد ورواه هو فإنك ذلك يعلم

ثقات   ( ورجاله :  4أبي رسول).         شهد قال يزيد بن المسور عن حبان ابن وروى
فيها -     -          فقرأ لفظ وفي يقرأه، لم شيئا فترك يقرأ وسلم عليه الله صلى الله

 :  .(  ) :  :    : ظننت    قال أذكرتنيها هل فقال آية تركت إنك رجل فقال عليه، فلبس
) (   ) : تنسخ   لم فإنها قال نسخت ). 5أنها

________________________________________
داود)   1( مإاجه)    2. (126 / 2والنسائي)  797 (212 / 1أبو ابن  (391 / 1أخرجه

أبا)           1235 أن إل ثقات ورجاله صحيح إسناده الزوائد في البوصيري وقال



) . بالعنعنة         رواه وقد مإدلسا، وكان عمره، بآخر اختلط كما)  3إسحاق البزار
الكشف   ول)          479 (234 / 1في السناد، بهذا إل عباس ابن عن نعلمه ل وقال

) . خليفة              إل عنه روى نعلم فل نصر وأبو اللفظ بهذا عباس ابن غير )4عن
المجمع     في الهيثمي . (69 / 2ذكره ثقات    رجاله حبان)   5وقال ابن أخرجه

حديث     ( الموارد في الهيثمي الصحيح)     (378ذكره في خزيمة )1648وابن
التاريخ    في حديث    (40 / 8والبخاري داود ). (*) 211 / 3والبيهقي)  (907وأبو

________________________________________
 ]135[ 

الله          -   رضي عمر ابن عن مإوثقين، برجال والطبراني داود، أبو أيضا وروى
   -     -    : فالتبس  صلة، صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى

  ) :   :  (   ) : أن     مإنعك فما قال نعم، قال ؟ مإعنا أشهدت لبي قال فرغ فلما عليه،
) ( علي  رضي).         - 1تفتحها كعب بن أبي عن والدارقطني أحمد، المإام وروى

 -     -    ) : الفجر   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول بنا صلى قال عنه تعالى الله
رسول             يا قلت انصرف، فلما الصلة بعض فاتته وقد أبي فجاء آية، فترك

  :  (   ) : لم:         فإن قلت نسيتها بل ل فقال ؟ نسيتها أو نسخت وكذا كذا آية الله
) (  ) : لقنتنيها  أفل قال الصحيح).      2تقرأها، برجال والطبراني أحمد المإام وروى

الله     -     -    -   صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أبزى بن الرحمن عبد عن
   ) : بن  -        أبي القوم أفي قال صلى فلما آية، فترك الفجر صلى وسلم عليه

           : فضحك    ؟ أنسيتها أو وكذا كذا آية أنسخت الله رسول يا أبي وقال ؟، كعب
) ( نسيتها: ( :3وقال قال).     -     -  عنه تعالى الله رضي أنس عن الدارقطني وروى

وسلم(        -     - ( عليه الله صلى الله رسول عهد على الئمة على نفتح ).4كنا
صلى        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن أبي عن أحمد المإام وروى

مإن     -     - (     شيئا علي أخذ أيكم وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال آية فترك
-            : الله).   رسول قال وكذا، كذا آية تركت الله، رسول يا أنا أبي قال قراءتي

) ( هو    - (          أنت فإنك علي، أخذها أحدا كان إن علمت قد وسلم عليه الله صلى
5   -  :  : بن).      عبادة عن حسن وقال والدارقطني والترمإذي، داود، أبو وروى

   -    ) : عليه -    -  الله صلى الله رسول خلف كنا قال عنه الله رضي الصامإت
فثقلت -       - -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فقرأ الفجر صلة في وسلم

    :  :(    ) : يا   هذا نفعل نعم، قلنا إمإامإكم خلف تقرؤون لعلكم فقال القراءة، عليه
) (     ) : الكتاب   بفاتحة إل تفعلوا ل قال الله :  6رسول صفة).   في عشر الخامإس

 -         . رضي  الساعدي حميد أبي عن داود وأبو الدارمإي، وروى ومإقداره ركوعه،
 ) : كان    قال عنه تعالى الله

________________________________________
داود)    1( أبو في)      907 (238 / 1أخرجه الهيثمي وقال الكبير في والطبراني

. (70 / 2المجمع  مإوثقون   أحمد)   2رجاله .400 / 1والدارقطني  123 / 5أخرجه
أحمد)   3( المجمع     123 / 5أخرجه في الهيثمي رجال  69 / 2وقال رجاله

الدارقطني)   4الصحيح. ( بن      399 / 1أخرجه الله عبد لضعف ضعيف وإسناده
المسند)     5بزيغ. ( في أحمد المجمع     142 / 5أخرجه في الهيثمي 69 / 2وقال

) . ثقات  داود)    6رجاله أبو )312 (123 / 2والترمإذي)  823 (217 / 1أخرجه
و  322، 308 / 5وأحمد  238 / 1والحاكم  218 / 1والدارقطني  أبي  366، وابن ،

الثار     374 / 1شيبة  مإعاني في التلخيص   215 / 1والطحاوي .231 / 1وانظر
 (*)

________________________________________



 ]136[ 
حتى  -     -        يديه رفع الصلة إلى قام إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول

     : يحاذي        حتى يديه ويرفع يكبر قال أن إلى الحديث فذكر مإنكبيه بهما يحاذي
رأسه             يصوب فل يعتدل، ثم ركبتيه، على راحتيه ويضع يركع ثم مإنكبيه، بهما

) ( يقنع  : (    -1ول مإالك).         بن أنس سمعت قال أسلم، بن زيد عن داود أبو وروى
   -        : عليه   -  الله صلى الله رسول بعد أحد وراء صليت مإا يقول عنه الله رضي

هذا -      -     -   مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول بصلة صلة أشبه وسلم
    : تسبيحات -      -  عشر ركوعه فحزرنا قال العزيز عبد بن عمر يعنى الفتى

) ( تسبيحات   عشر تعالى).     -   2وسجوده الله رضي البراء عن الشيخان وروى
     -    ) : وسجوده، -  وسلم عليه الله صلى الله رسول ركوع كان قال عنه

قريبا            والعقود القيام لخل مإا الركوع، مإن رفع وإذا السجدتين، بين وجلوسه
) ( السواء  عنها).       -    3مإن تعالى الله رضي عائشة عن مإاجه وابن مإسلم، وروى

     -     -   ) : رأسه،-  يشخص لم ركع إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت
) ( ذلك     بين ولكن يصوبه الله).      -  4ولم رضي علي عن أحمد المإام وروى

    -     -   ) : وضع  -  لو ركع إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى
يهرق       ( لم ظهره على مإاء مإن مإعبد).        -5قدح بن وابصة عن مإاجه ابن وروى

-     -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي
لستقر            ( الماء عليه صب لو حتى ظهره، سوى ركع إذا فكان ).6يصلي،

عنها         -     تعالى الله رضي عائشة عن مإاجه ابن وروى أنس عن الطبراني وروى
    -     -   ) : على-  يديه فيضع يركع وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت

) ( بعضديه   ويجافي عن).       7ركبتيه والنسائي داود، وأبو أحمد، المإام وروى
  -    ) : الله  -    -  رضي البدري مإسعود أبا أتينا قال تعالى الله رحمه البراد سالم

فقام  -       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول صلة عن حدثنا فقلت عنه تعالى
بين 

________________________________________
الدارمإي)   1( داود   399 / 1أخرجه )260 (46 / 2والترمإذي)  730 (194 / 1وأبو

) . صحيح   حسن أنس)       2وقال طريق مإن داود أبو )3). (888 (234 / 1أخرجه
البخاري   الذان   (322 / 2أخرجه  /193 (343 / 1ومإسلم)  820، 801، 792في

السنة)      471 شرح في البغوي مإسلم)   (4. (236 / 2وانظر ) (345 / 1أخرجه
مإاجه)   474 / 197 المسند)     5). (869 (282 / 1وابن في أحمد . (123 / 1أخرجه

مإاجه)   6 قال)        872 (283 / 1ابن زيد بن طلحة إسناده وفي البوصيري وقال
) . الحديث    مإنكر وغيره المجمع)     7البخاري في الهيثمي وقال 123 / 2ذكره

مإاجه         وابن ضعيف وهو ثابت بن مإحمد في)   874 (284 / 1فيه البوصيري وقال
 (*) . ضعفه        على اتفقوا الرجال أبي بن حارثة إسناده
________________________________________

 ]137[ 
مإن            أسفل أصابعه وجعل ركبتيه، على راحتيه وضع ركع فلما فكبر، أيدينا

) ( مإنه           شئ كل استوى حتى مإرفقيه بين وجافى بينهما، وفرج وروى). 1ذلك،
) : كان       -     -  قال عنه تعالى الله رضي حجر بن وائل عن حسن بسند الطبراني

ضم  -     -         سجد وإذ أصابعه، بين فرج ركع إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
تعالى).        -   2أصابعه) ( الله رضي عمر ابن عن طريق مإن الشيخان وروى

مإنكبيه -    -     -      حذو يديه يرفع كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما
 ) : الله            سمع قال الركوع مإن رأسه رفع وإذا لركوع، كبر وإذا الصلة، افتتح إذا



         ( يفعل     ل وكان يديه، رفع الركعتين مإن قام وإذا ، الحمد لك ربنا حمده، لمن
السجود        ( مإن يرفع حين ول يسجد، حين بن).     3ذلك مإالك عن الشيخان وروى

وسلم -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي الحويرث
    .( والمإام          داود، أبو وروى أذنيه بهما يحاذي حتى يديه ورفع كبر، صلى إذا كان

-        -   : طالب  -  أبي ابن علي عن مإاجه وابن صحيح حسن وقال والترمإذي أحمد،
يديه    - (          ورفع كبر، المكتوبة الصلة إلى قام إذا كان أنه عنه تعالى الله رضي
إذا             ويصنعه يركع، أن وأراد قراءته قضى إذا ذلك مإثل ويصنع مإنكبيه، حذو
مإن               قام وإذا قاعد، وهو صلته مإن شئ في يديه يرفع ول الركوع، مإن رفع

) ( وكبر    يديه رفع :      -4السجدتين ركوعه).   في يقوله كان فيما عشر السادس
تعالى    -        -    الله رضي عامإر بن عقبة عن داود أبو روى وسلم عليه الله صلى
) : سبحان -  (   -     -    قال ركع إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما

) ( ثلثا    وبحمده العظيم عن).     5ربي والبزار والطبراني، الدارقطني، وروى
  -    : الله   -     -  صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي مإطعم بن جبير

) ( ثلثا  -    (    العظيم ربي سبحان ركوعه في يقول وسلم أيضا).  6عليه ورواه
بن     -     -       عقبة عن داود أبو ورواه عنه تعالى الله رضي حزام بن الله عبد عن

عنه -     ( تعالى الله رضي حذيفة،) -      7عامإر عن والدارقطني مإاجه، ابن ورواه
) ( ) : وبحمده    العظيم بعد الدارقطني ). 8وزاد

________________________________________
داود   119 / 4أحمد)  1( في)  2. (145 / 2والنسائي)  863 (228 / 1وأبو الطبراني

المجمع     19 / 22الكبير  في الهيثمي البخاري)   3. (135 / 2وحسنه  /2أخرجه
الموطأ)    390 / 21 (292 / 1ومإسلم)  735 (318 في )4). (16 (75 / 1ومإالك

المسند    في داود   93 / 1أحمد مإاجه)   744 (198 / 1وأبو ). (864 (280 / 1وابن
داود)   5 عبيد     342 / 1الدارقطني)  6). (870 (230 / 1أبو بن العزيز عبد وفيه

الكبير            في والطيراني المديني وابن مإعين وابن حاتم أبو ضعفه 128 / 2الله
الكشف     في كما . (537 (211 / 1والبزار العزيز)     بعبد الهيثمي أبو) 7واعله

مإاجه   341 / 1الدارقطني)  8). (869 (230 / 1داود  ). (*) 888 (287 / 1وابن
________________________________________
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) : لما        -    -  فقال عنه الله رضي مإسعود ابن عن داود وأبو أحمد، المإام وروى

 ( كان    -     - (     والفتح الله نصر جاء إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول على نزل
      )) : إنك      لي اغفر اللهم وبحمدك اللهم سبحانك يقول أن فركع قرأ إذا يكثر

   ) :     :( الغفور   التواب أنت إنك مإسنده في العدني ورواه الرحيم التواب أنت
رسول).     -     -  1ثلثا) ( أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن الدارقطني وروى

رب -     - (    (   قدوس، سبوح ركوعه، في يقول كان وسلم عليه الله صلى الله
) (        ( وسجوده  ركوعه في يقول كان رواية وفي ، والروح وروى). 2الملئكة

الله         -   رضي هريرة أبي عن الشافعي والمإام علي، عن الشافعي المإام
أن        -     - ( عنهم تعالى الله رضي الله عبد بن جابر عن والنسائي عنه، تعالى

   ) : وبك  -     -     ركعت لك اللهم قال ركع إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
وبصري           سمعي لك خشع ربي، أنت توكلت وعليك أسلمت ولك آمإنت

به          استقلت ومإا وبشري وشعري وعظامإي وعصبي ومإخي ودمإي ولحمي
) ( العالمين    ربي لله داود،).      3قدمإي وأبو والشيخان، أحمد، المإام وروى

) : كان     -     -  قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإاجه وابن والنسائي،
) : سبحانك  -     -      ركوعه في يقول أن يكثر وسلم عليه الله صلى الله رسول



) ( لي     اغفر اللهم وبحمدك رسول).      4اللهم سمعت أنها عنها مإسلم وروى
 ) : اللهم -     -      سبحانك سجوده أو ركوعه في يقول وسلم عليه الله صلى الله

) ( أنت     إل إله ل :      5وبحمدك كان).   ومإا الركوع مإن اعتداله في عشر السابع
الله  -     -     -   رضي ثابت عن الشيخان وروى وسلم عليه الله صلى فيه يقوله

    -     -  ) : رسول  -  صلة لنا ينعت عنه تعالى الله رضي أنس كان قال عنه تعالى
قام -     -         الركوع مإن رأسه رفع وإذا يصلي فكان وسلم عليه الله صلى الله

) ( نسي     قد القائل يقول رضي).       - 6حتى عائشة عن مإاجه وابن مإسلم وروى
 ) : كان   -  قالت عنها تعالى الله

________________________________________
المسند)    1( في النسائي)   3. (343 / 1الدارقطني)  2. (394 / 1أحمد  /2أخرجه

المسند)    4. (175 في داود   190 / 6أخرجه  /2والنسائي)  877 (232 / 1وأبو
مإاجه   173 مإسلم)   (5). (889 (287 / 1وابن وأحمد) 485 / 221) (351 / 1أخرجه

البخاري)   (6. (223 / 2والنسائي  151، 77 / 9 ،800حديث)  (336 / 2أخرجه
). (*) 472 / 195حديث)  (344 / 1ومإسلم)  (821

________________________________________
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يسجد  -     -        لم الركوع مإن رأسه رفع إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( قائما   يستوي والترمإذي،).       1حتى داود، وأبو ومإسلم، أحمد، المإام وروى

والنسائي             ومإسلم، أحمد، المإام وروى أوفى أبي بن الله عبد عن مإاجه وابن
زيد             - عن جيد بسند والطيراني جحيفة أبي عن مإاجه وابن عباس ابن عن

إذا    - (   -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهم تعالى الله رضي
         ) : ء     مإل الحمد لك ربنا اللهم حمده لمن الله سمع قال الركوع مإن رأسه رفع

)    ( اللهم         الله، عبد زاد بعد شئ مإن شئت مإا ء ومإل والرض السموات
مإن)   (         طهرني اللهم البارد، والماء والبرد بالثلج قلبي برد لفظ وفي ، طهرني

) :   ( أهل        الباقون زاد ، الدنس مإن البيض الثوب ينقى كما والخطايا الذنوب
ول               أعطيت لما مإانع ل اللهم عبد، لك وكلنا العبد قال مإا أحق والمجد، الثناء

) ( الجد         مإنك الجد ذا ينفع ول مإنعت لما شيبة،).    2مإعطي أبي ابن وروى
جحيفة             أبي عن مإاجه وابن الدعاء في والطبراني يعلى، وأبو مإنيع، بن وأحمد

في: (     -     -   وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول عند الجدود ذكرت قال
وقال              البل، في فلن جده آخر وقال الخيل، في فلن جد رجل فقال الصلة،

رسول:              قضى فلما الرقيق، في فلن جد آخر وقال الغنم، في فلن جد آخر
) : اللهم -     -        فقال ركعة، آخر مإن رأسه ورفع صلته وسلم عليه الله صلى الله

ل                 بعد، شئ مإن شئت مإا ء ومإل الرض ء ومإل السموات ء مإل الحمد لك ربنا
  ( بها             يمد الجد مإنك الجد ذا ينفع ول مإنعت، لما مإعطي ول أعطيت، لما مإانع

بالجد       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول وطول مإاجه، ابن ولفظ صوته،
) ( يقولون     كما ليس أنه .3ليعلموا    -   : أنواع).   ثلثة وفيه قنوته في عشر الثامإن

       . عن:     جيد بسند والدارقطني أحمد، المإام روى الصبح في قنوته في الول
   -    ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول زال مإا قال عنه تعالى الله رضي أنس

) ( الدنيا -       فارق حتى الفجر في يقنت : (4وسلم قنت).     قال عنه أيضا وروى
وأحسبه  -     -     -  - وعثمان وعمر بكر، وأبو وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( فارقهم   حتى ). 5ورابع
________________________________________



مإسلم)   (1( مإاجه)   (498 / 240حديث)  (357 / 1أخرجه ). (893 / 288 / 1وابن
أوفى)          2 أبي ابن حديث مإن المسند في أحمد ابن   353 / 4أخرجه حديث ومإن

داود   333 / 1عباس  وأبو مإاجه)   266 (53 / 2والترمإذي)  847 (224 / 1،  /1وابن
مإاجه)    3. (155 / 2والنسائي)  879، (284 ابن وقال) 879 (284 / 1أخرجه

         : وأخرجه   حاله يعرف ل مإجهول عمر أبو إسناده في الزوائد في البوصيري
مإسنده     في يعلى المتقدم)      882 (185 / 2أبو عمر وأبو ضعيف شريك وفيه

المسند)    4مإجهول. ( في أبو   39 / 2والدارقطني  162 / 3أحمد إسناده وفي
المصنف        ( في الرزاق عبد وأخرجه ضعيف الرازي وانظر) 9764جعفر

الدارقطني)   5). (139 / 2المجمع ( إسماعيل   40 / 2أخرجه إسناده وفي
 (*) . ضعيفان     عبيد بن وعمرو المكي

________________________________________
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: قال        -     -  عنهم تعالى الله رضي وعمار علي، عن الطفيل أبي عن أيضا وروى
) ( الدنيا(   -     -      فارق حتى وروى يقنت، وسلم عليه الله صلى الله رسول ).1قام

) : قنت      -     -  قال عنه تعالى الله رضي أنس عن مإوثقون برجال البزار وروى
وعمر  -     -        مإات، حتى بكر وأبو مإات، حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( مإات  عباس).            -2حتى ابن عن الليل قيام كتاب في نصر بن مإحمد وروى
-     -    : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي

فيمن         (   اهدني اللهم الكلمات، بهؤلء الليل وتر وفي الصبح صلة في يقنت
تعالى).        -   3هديت) ( الله رضي هريرة أبي عن وتعقب وصححه، الحاكم وروى

    -     -    : مإن -  رأسه رفع إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه
: الدعاء            بهذا يدعو يديه يرفع الصبح، صلة في الثانية الركعة مإن الركوع

)   ( آخره(    إلى هديت فيمن اهدني :     4اللهم في).  الوتر في قنوته في الثاني
 -        . رضي     كعب بن أبي عن مإاجه ابن روى ومإطلقا رمإضان مإن الخير النصف

فيقنت   - (   -     -    يوتر كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله
) ( الركوع  تعالى).        -   5قبل الله رضي علي بن الحسن عن أحمد المإام وروى

   -     -   ) : في -  أقولهن كلمات وسلم عليه الله صلى الله رسول علمني قال عنه
         : فيمن  وتولني عافيت فيمن وعافني هديت، فيمن اهدني اللهم الوتر قنوت
يقضى             ول تقضي فإنك قضيت، مإا شر وقني أعطيت فيما لي وبارك توليت

) :    ( سبحانك          مإاجه ابن زاد عاديت مإن يعز ول واليت مإن يذل ل وإنه عليك،
) (  ) : وتعاليت)   تباركت اتفقوا ثم والربعة).     6ربنا له، واللفظ الطيالسي وروى

-   ) -     -     : الله  رسول أن عنه تعالى الله رضي علي عن أحصي، ل قوله دون
    ) : مإن    -     برضاك أعوذ إني اللهم الوتر في يقول كان وسلم عليه الله صلى
ثناء            ول نعمتك أحصي ل مإنك، بك وأعوذ عقوبتك مإن وبمعافاتك سخطك

) ( نفسك      على أثنيت كما إنك ). 7عليك،
________________________________________

الدارقطني)   1( . (41 / 2أخرجه كذاب      شمر بن عمرو البزار)  2وفيه أخرجه
الكشف    في المجمع)      556 (269 / 1كما مإوثقون رجاله الهيثمي .139 / 2وقال

ص)      (3( نصر بن مإحمد كلم)     4). (134أخرجه على مإوقوفا البيهقي أخرجه
الكبرى      السنن في هريرة مإاجه)   5. (206 / 2أبي )6). (1182 (374 / 1ابن

المسند     في أحمد مإاجه   200، 199 / 1أخرجه وابن ،1 / 372) 1178) .(7(
داود    أبو مإاجه   206 / 3والنسائي)  1427 (64 / 2أخرجه ).1179 (373 / 1وابن

 (*)



________________________________________
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          : رجاله  -  فيحرر عمر، حفص أبو إل علقمة عن يروه لم وقال الطبراني وروى
    -   ) : وسلم-   -    -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه الله رضي بريدة عن

        ) : فيمن-  وتولني عافيت، فيمن وعافني هديت، فيمن اهدني اللهم يقول
يقضى             ول تقضي فإنك قضيت، مإا شر وقني أعطيت، فيما لي وبارك توليت،

) ( وتعاليت             ربنا تباركت عاديت مإن يعز ول واليت مإن يذل ل وإنه ).1عليك،
وروى:   -     - [    ].  المكتوبة الصلوات في وسلم عليه الله صلى قنوته في الثالث
رسول       -     - (  أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن داود، وأبو أحمد، المإام

والعصر -     -       الظهر في مإتتابعا، شهرا قنت وسلم عليه الله صلى الله
  ) : لمن          الله سمع قال إذا صلة كل دبر في الصبح وصلة والعشاء والمغرب

وذكوان)            رعل على سليم مإن أحياء على يدعو الخيرة، الركعة مإن حمده
) ( خلفه   ونؤمإن رضي).       - 2وعصية، البراء عن مإوثقين برجال الطبراني وروى

صلة   - (   -     -     يصلي ل كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله
) ( فيها    قنت إل أنس).        -3مإكتوبة عن والنسائي داود، وأبو الشيخان، وروى

-     -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول بعث قال عنه تعالى الله رضي
) :        ( فدعا    ( قال لهم الكفار قتل في الحديث فذكر القراء لهم يقال رجل سبعين

بدء   -     -       وذلك الغداة، صلة في شهرا وسلم عليه الله صلى الله رسول عليهم
)        :   . ؟    القراءة فراغ عند أو الركوع بعد لنس قيل نقنت كنا ومإا ).4القنوت،

)        : العرب  مإن أحياء على يدعو شهرا قنت أخرى : 5وفي قنت).   أخرى وفي
) : عصية           ويقول وذكوان رعل على يدعو الصبح صلة في الركوع بعد شهرا

) ( ورسوله   الله تعالى).        6عصيت الله رضي عمر ابن عن الشيخان وروى
مإن     -     -     رأسه رفع إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه عنهما

  (    ) : مإا       بعد وفلنا فلنا العن الله يقول الفجر مإن الخيرة الركعة في الركوع
سمع: (  يقول

________________________________________
المجمع)        1( في الهيثمي قال الوسط في عن   138 / 2الطبراني يروه لم

) .     : ترجمه      مإن أجد ولم قلت عمر حفص أبو إل المسند)    2علقمة في  /1أحمد
داود   301 الهيثمي)      3). (1443 (68 / 2وأبو وقال الوسط في الطبراني أخرجه

المجمع   . (138 / 2في مإوثقون   البخاري)   (4رجاله حديث)  (197 / 11أخرجه
السنة)     677 / 301حديث)  (468 / 1ومإسلم)  (6394 شرح في البغوي وانظر

)6). (677 / 304 (469 / 1ومإسلم)  1001) (568 / 2البخاري)  (5. (241 / 2
بنحوه)   1003حديث)  (568 / 1البخاري ( ).308) (679 / 307 (740 / 1ومإسلم

 (*)
________________________________________
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 ] (     )   ( آل      شئ المإر مإن لك ليس عليه فأنزل ، الحمد ولك ربنا حمده، لمن الله

) (128عمران  ظالمون ]   (  فإنهم قوله أنس).    1إلى عن البخاري وروى
صلى     -     (   -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عازب بن البراء عن ومإسلم

) ( والمغرب   -      الفجر في يقنت كان وسلم عليه صفة).  -  2الله في العشرون
  -      . الله -     رضي عباس ابن عن الشيخان روى وسلم عليه الله صلى سجوده
 ) -     -   ) : أن  -  أمإرت وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنهما تعالى

       :( والركبتين،    واليدين أنفه، على بيده وأشار الجبهة أعظم سبعة عل أسجد



) ( شعرا       ول ثوبا يكف ول القدمإين، :3وأطراف الترمإذي).     وقال الربعة وروى
) : كان      -     -  قال عنه تعالى الله رضي حجر بن وائل عن والدارقطني حسن،

وفي  -     -        يديه قبل ركبتيه وضع سجد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
           : فلما   كفاه، تقع أن قبل الرض إلى ركبتاه وقعتا سجد فلما داود لبي رواية

) ( إبطيه        عن وجافي كفيه بين جبهته وضع ابن).    4سجد عن الدارقطني وروى
كان -     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عمر

) ( ركبتيه      قبل يديه يضع سجد سجد).        5إذا إذا كان أنه عنه خزيمة ابن وروى
 -     -   ) : يفعل     وسلم عليه الله صلى الله رسول كان وقال ركبتيه، قبل يديه يضع

:   -   6ذلك) ( حميد).     -  أبي عن صحيح حسن وقال والترمإذي داود أبو وروى
وسلم -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي الساعدي

كفيه             ووضع جنبيه، عن يديه ونحى الرض وجبهته أنفه أمإكن سجد إذا كان
) ( مإنكبيه  عنه).      -     -7حذو تعالى الله رضي إسحاق أبي عن الترمإذي وروى

الله: (  -    رضي للبراء قلت قال
________________________________________

البخاري)   (1( حديث)  (568 / 2البخاري)  (2). (4559حديث)  (73 / 8أخرجه
البخاري)   (3). (678 / 305حديث)  (470 / 1ومإسلم)  (1004 )348 / 2أخرجه

السنة)    490 / 229حديث)  (354 / 1ومإسلم)  (815حديث ( شرح  /2وانظر
داود)    4. (251 أبو  /2والنسائي)  268 (56 / 2والترمإذي)  839 (222 / 1أخرجه
مإاجه   167 عن)        882 (286 / 1وابن يزيد به تفرد الدارقطني قال شريك وفيه

به              انفرد فيما بالقوي ليس وشريك كليب بن عاصم عن به يحدث ولم شريك
المعبود         عون كثيرا يخطئ صدوق شريك الحافظ  /2التقريب  168 / 3وقال

الدارقطني)   5. (351 الصحيح)      (6. (344 / 1أخرجه في خزيمة ابن  /1أخرجه
داود)   7). (626حديث)  (318 وقال) 270 (59 / 2والترمإذي)  734 (196 / 1أبو

    . الوطار  نيل وانظر صحيح . (*) 286 / 2حسن
________________________________________
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إذا  - (    -     -    وجهه يضع وسلم عليه الله صلى الله رسول كان أين عنه تعالى

) (   : كفيه   بين قال ؟ :1سجد قال).        عنه والثلثة ومإسلم، أحمد، المإام وروى
يديه     -     -    فوضع السجود عنه تعالى الله رضي عازب بن البراء لنا وصف

   : رسول         كان هكذا وقال وخوى أحمد زاد عجيزته ورفع ركبتيه على واعتمد
) ( يسجد -     -  وسلم عليه الله صلى وأبو).     2الله ومإسلم، أحمد، المإام وروى

) : إن      -     -  قالت عنها تعالى الله رضي مإيمونة عن مإاجه وابن والنسائي داود،
يرى  -     -        حتى جنبيه جافي سجد إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
          : يديه    بين تمر أن أرادت بهيمة أن ولو إبطيه، بياض لفظ وفي بطنه وضح

جزي).          (3لمرت) ( بن أحمر عن داود وأبو أحمد، المإام الله) -  4وروى رضي
جافى  -    -     -     سجد إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى

مإن       -     -  وسلم عليه الله صلى الله لرسول لنأوي حتى جنبيه عن عضديه
) ( جنبيه    عن مإرفقيه عباس).         -5تجافي ابن عن داود وأبو أحمد المإام وروى

-     -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول أتيت قال عنهما تعالى الله رضي
) ( يديه           بين فرج قد مإجنح وهو إبطيه بياض فرأيت حليفة، وروى). 6بذي

) : كان        -     -  قال عنه تعالى الله رضي بحينة بن الله عبد عن داود وأبو الشيخان،
يرى  -     -        حتى سجوده في جنح سجد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( إبطيه  عنها).     -     -7وضح تعالى الله رضي عائشة عن الدارقطني وروى



بأصابعه: (   -     -     استقبل سجد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت
عنه).       -     -8القبلة) ( تعالى الله رضي الساعدي حميد أبي عن النسائي وروى

كان: (  قال
________________________________________

. (271 (60 / 2الترمإذي)  1( غريب)      صحيح حسن حديث في)  2وقال أحمد
داود)   494 / 234حديث)  (356 / 1ومإسلم  (303 / 4المسند  )896 (236 / 1وأبو

والبغوي     167 / 2والنسائي)  271 (60 / 2والترمإذي  يخطئ صدوق شريك وفيه
الشرح   مإسلم)   (3. (254 / 2في  /6وأحمد)  496 / 237حديث)  (357 / 1أخرجه

داود   333 مإاجه   168 / 2والنسائي)  898 (236 / 1وأبو )880 (285 / 1وابن
الشرح    في .   4. (256 / 2والبغوي بن)     جبارة روى سلمة أم مإولى أحمر

: قال            سلمة أم مإولى أحمر عن النخلي، عمران عن شريك، عن مإغلس،
فكنت(   -     -        نهر، أو بواد فمررنا غزاة، في وسلم عليه الله صلى النبي مإع كنت

الغاية              أسد سفينة، إل اليوم هذا في كنت مإا النبي فقال الناس، . (66 / 1أعبر
المسند)     5 في أحمد داود   (342 / 4أخرجه داود)  6). (900) (237 / 1وأبو أبو

السنن   البخاري)   (7). (899 (237 / 1في ومإسلم) 807حديث)  (343 / 2أخرجه
عوانة   345 / 5وأحمد)  495 / 236) (495 / 235حديث)  (3561( 185 / 2وأبو

السنن)    8. (114 / 2والبيهقي  166 / 1والنسائي  في . (*) 344 / 1الدارقطني
________________________________________
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جافي  -     -       ساجدا الرض إلى هوى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( رجليه      أصابع وفتح إبطيه عن أن).     (1عضديه عنه وصححه الترمإذي وروى
مإن  -     -        وجبهته أنفه أمإكن سجد إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( مإنكبيه         خذو كفيه ووضع جنبيه، عن يديه ونحى المإام).  2الرض، وروى
-   ) : الله     -     -  رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي حجر بن وائل عن أحمد،

) ( جبهته    -      مإع أنفه على سجد وسلم عليه الله الدارقطني،).  3صلى وروى
 -   ) : صلى   -     -  الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي جابر عن والطبراني

) ( الشعر   -        مإن قصاص على جبهته بأعلى سجد وسلم عليه وروى). 4الله
أن       -     - ( عنه تعالى الله رضي الخدري سعيد أبي عن داود وأبو النسائي،

الماء  -     -        أثر أرنبته وعلى جبهته على رئي وسلم عليه الله صلى الله رسول
صلى           -  الله رسول عيناي بصرت لفظ وفي بالناس، صلها صلة مإن والطين

) ( القدر   -           ليلة صبح مإن والطين الماء أثر وأنفه جبهته على وسلم عليه الله
الله).         -  5 رضي جابر عن والطبراني الصحيح، برجال أحمد المإام وروى

   -     -   ) : جافى  -  سجد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى
) ( إبطيه    بياض يرى البراء).        -6حتى عن الصحيح برجال أحمد المإام وروى

-     -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي
) ( الكف    أليتي على بن).       7ليسجد عدي عن ثقات برجال الطبراني وروى

الحضرمإي  ( عنه) -     - 8عميرة تعالى الله رضي
________________________________________

الترمإذي)   2. (166 / 2النسائي)  1( المسند)   3). (270 (59 / 2أخرجه في أحمد
والدارقطني)     4. (315 / 4 الوسط في عبد    349 / 1الطبراني به تفرد وقال

المجمع             في الهيثمي وقال بالقوي وليس وهب عن الله عبيد بن  /2العزيز
أبي              125 بن الله عبد بن بكر أبو وفيه الوسط في والطبراني يعلى أبو رواه

) . لختلطه    ضعيف وهو النسائي)   5مإريم داود   164 / 2أخرجه  (236 / 1وأبو



المسند)    6). (894 في الهيثمي      294 / 3أحمد وقال الثلثة في  /2والطبراني
125) . الصحيح     رجال أحمد المسند)    7ورجال في الهيثمي  295 / 3أحمد وقال

) . الصحيح      رجال رجاله السابق المصدر ابن)      8في أوله بفتح عميرة بن عدي
مإعاوية               بن ربيعة بن وهب بن عمرو بن النعمان بن الرقم بن زرارة بن فروة

        ... مإات  الواقدي قال زرارة أبا يكنى مإعروف صحابي الكندي الكرمإين
نزل             قد عميرة بن عدي كان الحراني عروبة أبو وقال أربعين سنة بالكوفة

  . الصابة          بها فمات الجزيرة إلى عثمان قتل بعد خرج ثم . (*) 231 / 4الكوفة
________________________________________
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إبطيه،: (   -     -      بياض يرى سجد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
) ( يساره             عن خده بياض يرى حتى يمينه عن بوجهه أقبل سلم إذا ).1ثم

  : ركع     -        إذا حديث في قال عنه، تعالى الله رضي مإسعود ابن عن مإسلم وروى
أنظر           فلكأني كفيه، بين وليطبق وليجنأ فخذيه على ذراعيه فليفرش أحدكم

) ( فأراهم     -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أصابع اختلف الحادي). 2إلى
المطر -   -     -     في سجوده في وسلم عليه الله صلى سيرته في والعشرون

تعالى.         -    الله رضي عباس ابن عن ضعيف بسند أحمد المإام وروى والبرد
    -     -   ) : وهو -  مإطر، يوم في وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنهما

) ( الرض           على يديه دون يجعله عليه بكساء سجد إذا الطين وروى). 3يتقي
الصامإت              بن ثابت بن الرحمن عبد بن الله عبد عن مإاجه وابن أحمد، المإام

عليه    -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنهم تعالى الله رضي جده عن أبيه عن
عليه -             يديه يضع به مإتلفف كساء وعليه الشهل عبد بني في صلى وسلم

) ( الحصى   برد :   -    4يقيه وسلم).   عليه الله صلى تطويله في والعشرون الثاني
         . شداد-    بن الله عبد عن والنسائي أحمد المإام وروى لعذر السجدات بعض

 -    ) : صلى    -     -  الله رسول علينا خرج قال عنه تعالى الله رضي أبيه عن الهاد بن
حسنا   -          حامإل وهو والعصر، الظهر العشي، صلتي إحدى في وسلم عليه الله

للصلة     -     -    فكبر فوضعه وسلم عليه الله صلى الله رسول فتقدم حسينا، أو
:     -  : قال   -   فأطالها سجدة، صلته ظهراني لفظ وفي ظهري بين فسجد

وسلم        -     - عليه الله صلى الله رسول ظهر على الصبي فإذا رأسي، فرفعت
عليه         -    الله صلى الله رسول قضى فلما سجودي، إلى فرجعت ساجد وهو

 -     -    : إنك -    وسلم عليه الله صلى الله رسول يا الناس قال الصلة، وسلم
    -   : حتى   -   أطلتها سجدة صلتك ظهراني بين لفظ وفي ظهري بين سجدت

  ) : لم     -         ذلك كل قال ؟ إليك يوحى أنه أو لفظ وفي وأنه أمإر حدث أنه ظننا
) ( حاجته          يقضي حتى أعجله أن فكرهت ارتحلني ابني ولكن ). 5يكن،

________________________________________
ورجال)          1( السلم باختصار الكبير وفي بطوله الوسط في الطبراني أخرجه

) . السابق     المصدر الهيثمي ثقات مإسلم)   (2الوسط حديث)  (379 / 1أخرجه
أحمد)   (3). (534 / 26 مإاجه)    4). (265 / 1أخرجه ابن )1032 (329 / 1أخرجه

: فيه           البخاري قال الشهلي إسماعيل بن إبراهيم إسناده في البوصيري وقال
الرحمن            عبد بن الله وعبد والعجلي، أحمد ووثقه غيره وضعفه الحديث مإنكر

) . ثقات           رجاله وباقي وثقه مإن ول فيه تكلم مإن أر المسند)    5لم في  /3أحمد
493 (*) .

________________________________________
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.    -     -   : سجوده  في يقول وسلم عليه الله صلى كان فيما والعشرون الثالث
عائشة          - عن والدارقطني والنسائي، داود، وأبو ومإسلم، أحمد، المإام روى

يقول    -    -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي
) (     ) : والروح  الملئكة رب قدوس سبوح سجوده أحمد،).   1في المإام وروى

رسول        -     -   أن عنه تعالى الله رضي عامإر بن عقبة عن مإاجه وابن داود، وأبو
  ) : العلى -     -     ربي سبحان قال سجد إذا كان وسلم عليه الله صلى الله

ثلثا)  ( وابن).        2وبحمده والنسائي داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام وروى
عليه   -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإاجه،

(       ) : وارحمني -     لي اغفر اللهم وبحمدك الله سبحانك يقول أن يكثر كان وسلم
) ( القرآن  الشافعي).        3يتأول والمإام علي، عن مإاجه وابن الدارقطني، وروى

رضي           -  مإسلمة بن مإحمد عن والنسائي جابر، عن والنسائي هريرة، أبي عن
: قال   -    -     -     سجد إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهم تعالى الله

خلقه(             للذي وجهي سجد ربي، أنت أسلمت ولك آمإنت ولك سجدت لك اللهم
) ( الخالقين        أحسن الله تبارك وبصره سمعه وشق مإسلم،).  4وصوره، وروى

الله     -     -    -   صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن داود وأبو
       ) : وأوله      وجله دقه كله ذنبي لي اغفر اللهم سجوده في يقول كان وسلم عليه

) ( وعلنيته   سره تعالى).     -   5وآخره، الله رضي عائشة عن الطيالسي وروى
    -     -   : فظننت -  ليلة مإضجعه مإن وسلم عليه الله صلى النبي فقدت قالت عنها

  ) : رب         قدوس سبوح يقول فسمعته ساجد وهو فانتبهت نسائه بعض أتى أنه
) ( غضبه      ربنا رحمة سبقت والروح :  6الملئكة وأحمد،).   مإالك، المإامإان وروى

    ) : الله        رسول مإن ليلتي كانت قالت عنها، له اللفظ وغالب يعلى وأبو والثلثة،
فخرجت-     -         نسائه، بعض إلى انسل أنه فظننت فانسل وسلم عليه الله صلى
ساجد            به أنا فإذا مإنصوبتان، وهما قدمإيه بطن على يدي فوقعت فالتمسته

الطريح   كالثوب
________________________________________

مإسلم)   (1( داود)   487 / 223حديث)  (353 / 1أخرجه وأحمد) 872 (230 / 1وأبو
المسند   والقدوس 343 / 1والدارقطني  178 / 2والنسائي  94، 35 / 6في

البيهقي    وأخرجه المسند)    2. (87 / 2الطاهر في داود   155 / 4أحمد  /1وأبو
مإاجه)   870 (230 المسند)    3). (887 (287 / 1وابن في وأخرجه 43 / 6أحمد

وأبو) 484 / 217حديث)  (350 / 1ومإسلم)  (817حديث)  (199 / 2البخاري (
مإاجه   173 / 2والنسائي)  877 / 232 / 1داود ( يتأول)  890 (287 / 1وابن قولها

) .( واستغفره     (    ربك بحمد فسبح وتعالى سبحانه قوله تريد أخرجه) 4القرآن
مإاجه   174 / 2والنسائي  342 / 1الدارقطني  أخرجه) 5). (1054 (335 / 1وابن

داود)   483 / 216حديث)  (350 / 1مإسلم ( في)  878 (232 / 1وأبو والبغوي
المنحة)        (6. (231 / 2الشرح  في كما الطيالسي داود أبو  -100 / 1أخرجه

). (*) 449حديث)  (101
________________________________________
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          ) : برضاك  أعوذ إني اللهم أنت إل إله ل وبحدك اللهم سبحانك يقول فسمعته

أنت             عليك ثناء أحصي ل مإنك بك وأعوذ عقوبتك مإن وبمعافاتك سخطك، مإن
لك             سجد أعلنت ومإا أسررت مإا لي أغفر اللهم نفسك، على أثنيت كما

يا             نفسي، على جنيت ومإا يدي، هذه رب فؤادي، بك وآمإن وخيالي، سوادي
   :  ( وأمإي،        أنت بأبي فقلت العظيم الذنب لي فاغفر عظيم، لك يرجى عظيما



 :  (   ) : ظنا         قالت ؟ أخرجك مإا فقال رأسه فرفع شأن، في وأنت شأن لفي إني
 )    (      ) : جبريل  إن يعلى، أبو زاد ، الله فاستغفري إثم، الظن بعض إن قال ظننته،

فإنه            سجودك في فقوليها سمعت، التي الكلمات هذه أقول أن فأمإرني أتاني
) (  : له         قال أظنه يغفر حتى رأسه يرفع لم قالها، المإام).    1مإن عند رواية وفي

   : فوقعت         بعدها فلمسته قالت تقدم، مإا نحو وذكرت عنها، ثقات برجال أحمد
       ) : زكاها     مإن خير أنت تقواها، نفسي أعط رب يقول وهو ساجد، وهو عليه

) ( ومإولها   وليها رضي).        - 2أنت مإسعود ابن عن ثقات ورجاله البزار وروى
  -     -   ) : في   -  يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله

        ) : بنعمتك   أبوء فؤادي، بك وآمإن وخيالي سوادي لك سجد سجد إذا سجوده
) ( نفسي       على جنيت ومإا يداي هذه :  3علي، مإقدار).   في والعشرون الرابع

بن -     -        سعيد عن والنسائي داود، أبو وروى وسلم عليه الله صلى سجوده
   -     : تعالى -     -  الله رضي مإالك بن أنس سمعت قال عنه تعالى الله رضي جبير

-     -       ) : وسلم -  عليه الله صلى الله رسول بعد أحد وراء صليت مإا قال عنه
عمر    -     -    -   يعني الفتى هذا مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول بصلة أشبه

عشر   -         سجوده وفي تسبيحات عشر ركوعه في فحزرنا العزيز عبد بن
عن).          4تسبيحات) ( السعدي عن الجريري عن داود، وأبو أحمد، المإام وروى

  -     -    : صلته    في وسلم عليه الله صلى الله رسول رمإقت قال عمه أو أبيه
)  (   ) : ثلثا        وبحمده الله سبحان يقول مإا قدر وسجوده ركوعه في يتمكن فكان

5 .(
________________________________________

مإسلم)   (1( داود)   486 / 222حديث)  (352 / 1أخرجه وأحمد) 879 (232 / 1وأبو
المسند   يعلى   174 / 2والنسائي  151 / 6في وابن) 4661 / 305 (121 / 8وأبو

الموارد       (509، 124السني  في الهيثمي ذكره حبان في)  2). (541وابن أحمد
الكشف)     3. (209 / 6المسند  في كما في   264 / 1البزار الهيثمي وقال
. (128 / 2المجمع  ثقات   داود)   4رجاله . (178 / 2والنسائي)  888 (234 / 1أبو

المسند)    5 في داود   274 / 5أحمد ). (*) 885 (234 / 1وأبو
________________________________________
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   -     -   : و  السجود مإن وسلم عليه الله صلى رفعه في والعشرون الخامإس
     .     . عن   مإاجه وابن مإسلم وروى فيها يقوله كان ومإا السجدتين بين جلسته
   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة

وكان -            جالسا، يستوي حتى يسجد لم السجدة مإن رأسه رفع إذا وسلم
) ( اليسرى   رجله الله).       -  1يفترش رضي أنس عن داود وأبو الشيخان، وروى

  -     -   ) : بين  -  يقعد وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى
) ( ونسي         هم و قد مإنهم القائل يقول حتى داود).   2السجدتين أبو وروى

صلى    -     -    -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن والدارمإي
   ) : والرحمني   -     لي اغفر اللهم السجدتين بين يقول كان وسلم عليه الله

) ( وارفعني     وارزقني وعافني والهدني والنسائي،).    3واجبرني داود، أبو وروى
الله    -     -    -   صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي حذيفة عن مإاجه وابن

)  (      ) :   : مإرتين  -   لي اغفر رب لي اغفر رب السجدتين بين يقول كان وسلم عليه
4  -     -   : الركوع).   بين وسلم عليه الله صلى تسويته في والعشرون السادس

 -       . رضي     عازب بن البراء عن مإسلم وروى مإنه والرفع والسجود مإنه والرفع
-     -    ) : وسلم   -  عليه الله صلى الله رسول صلة كانت قال عنهما تعالى الله



مإن            قريبا السجدتين بين ومإا وسجوده الركوع مإن رأسه رفع وإذا وركوعه،
: (   -    5السواء) ( وسلم).    عليه الله صلى النبي ركوع كان ولفظه البخاري ورواه

القيام-     [        خل مإا السجدتين، وبين الركوع مإن رأسه رفع وإذا وسجوده،
) ( السواء    مإن قريبا :   -  6والقعود الله).   صلى جلوسه في والعشرون السابع

    . ابن  -      عن البخاري روى الثانية للركعة نهوضه، وكيفية للستراحة وسلم عليه
   : صحيح،       حسن وقال والترمإذي داود، وأبو أحمد، والمإام عمر،

________________________________________
مإاجه)   498 / 240حديث)  (357 / 1مإسلم)  (1( وقد) 893حديث  (288 / 1وابن

البخاري)   (2تقدم. ( داود)   821حديث)  (351 / 2أخرجه وقد) 853 (225 / 1وأبو
داود)   3تقدم. ( مإاجه)   850 (224 / 1أبو في)  898 (290 / 1وابن والبغوي
داود)    4. (266 / 2الشرح  أبو وابن 183 / 2والنسائي)  874 (231 / 1أخرجه

مإسلم)   (5. (398 / 5وأحمد)  897 (289 / 1مإاجه   /193حديث)  (343 / 1أخرجه
البخاري)   (6). (471 ). (*) 820280 / 2792حديث)  (322 / 2أخرجه

________________________________________
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أبي       -     -     عن داود وأبو عنه تعالى الله رضي طالب أبي بن علي عن مإاجه وابن
عليه  -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنهم تعالى الله رضي الساعدي حميد

) ( أذنيه -             بهما يحاذي حتى وكبر، يديه رفع الركعتين مإن قام إذا كان ).1وسلم
الله       -     - (   - رسول أن عنه تعالى الله رضي حجر بن وائل عن داود أبو وروى

واعتمد    -          ركبتيه على نهض السجود، مإن نهض إذا كان وسلم عليه الله صلى
) ( فخذيه  هريرة).          -2على أبي عن ضعيف بسند والترمإذي داود، أبو وروى

 -     -   ) : ينهض    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي
) ( قدمإيه     صدور على الصلة الحارث).      3في بن سعيد عن البخاري وروى

السجود،: (            مإن رأسه رفع حين بالتكبير فجهر الخدري سعيد أبو لنا صلى قال
 -     : صلى       الله رسول رأيت هكذا وقال الركعتين، مإن قام وحين سجد، وحين

) ( يفعل   -  وسلم عليه تعالى).      -   4الله الله رضي هريرة أبي عن مإسلم وروى
    -     -   ) : الركعة -  مإن نهض إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه

) ( يسكت         ولم العالمين رب لله بالحمد القراءة استفتح الثامإن). 5الثانية،
 . روى:    -     -   وتشهده للتشهد وسلم عليه الله صلى جلوسه هيئة في والعشرون

  ) : الله     -     -  رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن والثلثة الئمة،
فخذه-     -          على اليمنى كفه وضع الصلة في جلس إذا وسلم عليه الله صلى

   : وفي        أصبعه، رفع لفظ وفي بإصبعه، وأشار كلها أصابعه وقبض اليمنى،
ووضع:            القبلة، في البهام تلي التي بإصبعه وأشار وخمسين، ثلثة وعقد لفظ

اليمنى          رجله ونصب عليها، باسطها اليسرى ركبته على اليسرى كفه
) ( اليسرى   على داود،).      6واضطجع وأبو ومإسلم أحمد، المإام وروى

: قال       -     -  عنه تعالى الله رضي الزبير بن الله عبد عن والدارقطني والنسائي،
قدمإه(   -     -       جعل الصلة، في قعد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
على           اليسرى يده ووضع اليمنى قدمإه وفرش وساقه، فخذه بين اليسرى

يده     ووضع اليسرى، ركبته
________________________________________

علي)      1( حديث مإن أحمد داود   93 / 1أخرجه مإاجه)   (744 (198 / 1وأبو وابن
داود)       863 أبي عند حميد أبي حجر)     729 (94 / 1وحديث بن وائل حديث ومإن

مإسلم  ( شيبة)    401 / 54أخرجه أبي داود)   2. (236 / 1وابن ). (839 (222 / 1أبو



. (80 / 2الترمإذي)  3 ضعيف      إلياس بن خالد حديث)  (10 / 2البخاري)  (4وفيه
داود)    6). (599 / 148حديث)  (419 / 1مإسلم)  (5). (825 أبو  (252 / 1أخرجه
. (*) 65 / 2وأحمد)  294 (88 / 2والترمإذي)  958

________________________________________
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إصبعه           على إبهامإه ووضع السبابة، بإصبعه وأشار اليمنى فخذه على اليمني
) ( إشارته     بصره يجاوز ولم عن).     1الوسطى والترمإذي أحمد، المإام وروى

-     : الله   -     -  رسول على دخلت قال عنه تعالى الله رضي المجنون بن شهاب
فخذه    -         على اليسرى يده وضع وقد يصلي وهو وسلم عليه الله صلى
وبسط          أصابعه، وقبض اليمنى، فخذه على اليمنى يده ووضع اليسرى،

) (       ) : دينك   على قلبي ثبت القلوب مإقلب يا يقول وهو المإام).  2السبابة وروى
 -   : رضي         الخزاعي، نمير مإالك أبي عن مإاجه وابن والنسائي داود، وأبو أحمد،
  -     -   ) : قاعد   -  وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله

السبابة            بإصبعه رافعا اليمنى فخذه على اليمنى ذراعه وضع وقد الصلة، في
الخزاعي              نمير بن مإالك عن وعنده يعلى أبو ورواه يدعو، وهو شيئا حناها قد

) ( فذكره         حدثه أباه أن البصرة أهل مإن رجل ابن).    3عن عن النسائي وروى
   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عباس

وقعد -             اليسرى رجله أخر الصلة فيها تنقضي التي الركعة في كان إذا وسلم
) ( سلم     ثم مإتوركا شقه تعالى).     -   4على الله رضي مإيمونة عن مإسلم وروى

    -     -   ) : على -  اطمأن قعد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها
) ( اليسرى  خفاف).        5فخذه عن ثقات برجال والطبراني أحمد، المإام وروى

   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي إيماء بن
   : هذا -       يصنع إنما يقولون المشركون وكان السبابة، إصبعه ينصب وسلم

وسلم         -     عليه الله صلى الله رسول كان إنما وكذبوا، بها يسحر بإصبعه مإحمد
) ( وجل-        عز ربه بها يوحد ذلك الله).       -6يصنع رسول أن عنه أيضا وروى

فخذه    - (         على يمينه وضع الصلة في جلس إذا كان وسلم عليه الله صلى
) ( بأصبعه   وأشار ). 7اليمنى

________________________________________
مإسلم)   (1( داود   3 / 4وأحمد)  579 / 112حديث)  (408 / 1أخرجه 260 / 1وأبو
الشرح    32 / 3والنسائي)  988( في الترمإذي)  2. (274 / 2والبغوي أخرجه

والطبراني 288 / 2والحاكم  457، 112 / 3وأحمد)  3587، 3522، 214حديث (
الكبير   شيبة    234 / 1في أبي وابن عاصم    36 / 10، أبي 104 / 1وابن

التفسير    في مإاجه   125 / 3والطبراني الرزاق   (82 / 4وابن وأبو) 19646وعبد
الحلية    في المسند)     3. (122 / 8نعيم في أحمد داود   471 / 3أخرجه  /1وأبو

مإاجه)   991 (260 النسائي)   4). (911 (295 / 1وابن أخرجه) 5. (29 / 3أخرجه
الزوائد)    497 / 238حديث)  (357 / 1مإسلم ( مإجمع أحمد) 6. (139 / 2وانظر

المسند   الكبير    57 / 4في في المجمع     257 / 4والطبراني في الهيثمي 2وقال
 /140) . ثقات   المسند)    7رجاله في . (*) 57 / 4أحمد

________________________________________
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أن       -     - ( عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن وأحمد الشافعي المإامإان وروى
على  -     -       كأنه الوليين الركعتين في كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( يقوم   حتى : (1الرضف أبو).         قال الحويرث ابن رواية مإن يعلى أبو وروى



رجال       -     ورجاله ثقة وهو الحويرث بن خالد أنه والظاهر الهيثمي الحسن
-   - .     : عائشة      عن غيره وعرفه أعرفه، ل خالد في مإعين ابن وقال الصحيح،

يزيد    -        -    ل كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي
) ( التشهد    على الركعتين الله).      -  2في رضي مإسعود ابن عن الثلثة وروى

الركعتين  -    -     -    في كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى
يقوم     ( حتى الرضف على الشافعي).     3الوليين بكر وأبو البيهقي، وروى

  : عائشة      -    -  علمتني قال تعالى الله رحمهما مإحمد بن القاسم عن جيد بإسناد
وسلم-     -     -     -: عليه الله صلى الله رسول تشهد هذا عنها تعالى الله رضي

الله(          ورحمة النبي أيها عليك السلم والطيبات، والصلوات لله التحيات
الله             إل إله ل أن أشهد الصالحين، الله عباد وعلى علينا السلم وبركاته،

) ( ورسوله     عبده مإحمدا أن والوسط،).     4وأشهد الكبير في الطبراني وروى
-        .   : علي  بن الحسين عن ثقات، الكبير ورجال السابغات الناعمات فيه وقال

:     -    : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول تشهد قال عنهما تعالى الله رضي
المباركات(        الزاكيات الرائحات والغاديات والطيبات والصلوات لله، التحيات

) ( لله  عبد).         5الطاهرات عن لهيعة ابن طريق مإن والطبراني البزار وروى
   -    : عليه   -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي الزبير بن الله
. الطيبات -  (      [   ]  و لله التحيات السماء، خير وبالله الله بسم يتشهد وسلم

عبده               مإحمدا أن وأشهد له، شريك ل وحده الله إل ل أن أشهد لله، الصلوات
السلم            فيها، ريب ل آتية الساعة وأن ونذيرا، بشيرا بالحق أرسله ورسوله،

الصالحين،            الله عباد وعلى علينا السلم وبركاته، الله ورحمة النبي أيها عليك
) ( واهدني    لي اغفر ). 6اللهم

________________________________________
المسند)    1( في الزوائد)    2. (386 / 1أحمد مإجمع في)  3. (142 / 2انظر أحمد

داود   460 / 1المسند  حديث)  366 (202 / 2والترمإذي)  995 (261 / 1وأبو وقال
) . أبيه         مإن يسمع لم عبيدة أبا أن إل السنن)    4حسن في البيهقي أخرجه

المجمع)     5. (144 / 2الكبرى  في الهيثمي في)   6. (140 / 2ذكره كما البزار
المجمع)     562 (272 / 1الكشف  في الهيثمي البزار  142 / 2وقال رواه

 (*) . كلم          وفيه لهيعة ابن على ومإداره والوسط الكبير في والطبراني
________________________________________
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: قال        -     -  عنه تعالى الله رضي سمرة بن جابر عن الطيالسي داود أبو وروى

فلما   -     -      الصلة، في بإصبعه يشير وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت
          ) : لم   ومإا مإنه علمت مإا كله الخير مإن أسألك إني اللهم يقول سمعته سلم

) ( أعلم            لم ومإا مإنه علمت مإا كله الشر مإن بك وأعوذ أبو).  1أعلم، وروى
   : ورسول          المسجد دخلت قال جده عن أبيه عن كليب بن عاصم عن يعلى
فخذه -     -        على اليمنى يده واضعا الصلة في وسلم عليه الله صلى الله

.(       ) : دينك     على قلبي ثبت القلوب مإثبت يا يقول وهو بالسبابة يشير اليمنى
 .   -     -   : وروى  التشهد بعد وسلم عليه الله صلى دعائه في والعشرون التاسع

أن        -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن حسن بإسناد حميد بن عبد
: يقول  -     -         أربع مإن صلته دبر في يتعوذ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

بالله(              وأعوذ النار، عذاب مإن بالله وأعوذ القبر، عذاب مإن بك أعوذ إني اللهم
) ( الكذاب            العور مإن بالله وأعوذ بطن، ومإا مإنها ظهر مإا الفتن ورواه). 2مإن

أو               التسليم بعد أدري ل صلة، كل دبر في يقول سمعته ولفظه حميد بن عبد



  -     -    :  . مإرة  غير وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال التسليم قبل
      ) : وسلم     يصفون عما العزة رب ربنا سبحان انصرافه عند صلته آخر يقول

) ( العالمين      رب لله والحمد المرسلين :3على قال).     عنه الطبراني وروى
: الفريضة(     -     -     في التشهد بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول دعاء مإن كان

اللهم(               نعلم، لم ومإا مإنه علمنا مإا وآجله عاجله كله الخير مإن نسألك إنا لله
عبادك            مإنه استعاذ مإما بك ونستعيذ الصالحون عبادك سألك مإا نسألك إنا

ربنا             النار، عذاب وقنا حسنة الخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا الصالحون،
مإا              وآتنا ربنا البرار، مإع وتوفنا سيئاتنا عنا وكفر ذنوبنا لنا فاغفر آمإنا إننا

  (( عن           ويسلم ، الميعاد تخلف ل إنك القيامإة يوم تخزنا ول رسلك على وعدتنا
) ( شماله   وعن .  4يمينه      : المإام).  وروى مإطلقا الصلة في دعائه في الثلثون

أن      -     -   عنهما تعالى الله رضي ياسر بن عمار عن والنسائي أحمد،
________________________________________

الكبير)     1( في الطبراني مإسلم)    2. (67 / 10، 282 / 2أخرجه عند  /1وبنحوه
413) 0134 / 590) . السنة)    شرح الكبير)    3وانظر في .115 / 11الطبراني

وانظر             مإتروك عمير بن عبيد بن الله عبد بن مإحمد فيه الهيثمي وقال
والترهيب   شيبة     454 / 2الترغيب أبي ابن السني   (303 / 1وأخرجه ).116وابن

الكبير)    4( في . (*) 67 / 10الطبراني
________________________________________
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 ) : بعلمك  -     -     اللهم صلته في يدعو كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

إذا             وتوفني لي، خير الحياة أن علمت مإا أحيني خلقك على وقدرتك الغيب
في            الحق وكلمة والشهادة، الغيب في خشيتك أسألك لي خيرا الوفاة كانت

والشوق           وجهك، إلى النظر ولذة والغنى، الفقر في والقصد والرضا، الغضب
بزينة             زينا اللهم مإضلة، فتنة ومإن مإضرة ضراء مإن بك وأعوذ لقائك، إلى

) ( مإهتدين    هداة واجعلنا القعقاع).       1اليمان بن عبيد عن أحمد المإام وروى
فجعل:     -     -    يصلي، وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول رجل رمإق قال

          ) : فيما   لي وبارك داري، في لي ووسع ذنبي لي اغفر اللهم صلته في يقول
الله).        -  2رزقتني) ( رضي عائشة عن له واللفظ والنسائي مإسلم وروى

   -     -    : صلته  -  في يدعو وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى
) ( أعمل: (             لم مإا شر ومإن عملت مإا شر مإن بك أعوذ إني اللهم ).3يقول

-     -     : وسلم    عليه الله صلى الله رسول صلى مإا قالت عنها الشيخان وروى
 )   ( اللهم     (     سبحانك يقول إل والفتح الله نصر جاء إذا عليه نزلت أن بعد صلة

) ( لي     اغفر اللهم وبحمدك رجل).       4ربنا عن ثقات برجال أحمد المإام وروى
 -     : صلى   -     -  الله رسول خلف صليت قال عنه تعالى الله رضي كنانة بني مإن

) (     ) : القيامإة   -     يوم تخزني ل اللهم يقول فسمعته الفتح عام وسلم عليه الله
الله).          -  5 رضي النصار مإن رجل عن الصحيح برجال أحمد المإام وروى

وهو  -     -     -    صلته في وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه عنه تعالى
)   ( مإرة: (         مإائة الغفور التواب أنت إنك علي، وتب لي اغفر اللهم ).6يقول

الله         -   رضي مإوسى أبي عن ثقات برجال والطبراني أحمد المإام وروى
  -     -    : فتوضأ  -  بوضوء وسلم عليه الله صلى الله رسول أتيت قال عنه تعالى

          ) : في  لي وبارك ذاتي، في علي ووسع ديني، لي أصلح اللهم وقال وصلى،
). 7رزقي) (

________________________________________



المسند)    1( في المسند)    2. (46 / 3والنسائي  264 / 4أحمد في . (62 / 4أحمد
مإسلم)   (3 داود   (280 / 8، 56 / 3والنسائي)  2086، 2085أخرجه )1555وأبو

مإاجه   السني   31 / 6وأحمد)  3840 (3839وابن أخرجه) 4. (187 / 10وابن
مإسلم)   4968، 4967، 4293، 817، 794 (328 / 2البخاري  218 (351 / 1وأخرجه

المسند)    5). (484/  في السني   234 / 4أحمد المنثور    125وابن الدر  /5وانظر
الكبير    90 في المسند)    6. (109 / 10والمجمع  4 / 3والطبراني في  /5أحمد

المسند)    7. (371 في مإسلم    (399 / 4أحمد عند  /3والنسائي)  2027وبنحوه
الحلية     63 في نعيم . (*) 46 / 6وأبو

________________________________________
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أن         -     -  عنهما تعالى الله رضي أبيه عن أسامإة بن المليح أبي عن البزار وروى
 ) : جبريل  -     -     رب يقول فسمعته صلة صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( النار     مإن أجرني ومإحمد :   1ومإيكائيل سلمإه).   صفة في والثلثون الحادي
واللفظ  -     -      وأحمد الشافعي المإامإان روى وسلم عليه الله صلى الصلة مإن

وقاص           - أبي بن سعد عن والدارقطني مإاجه، وابن والنسائي، ومإسلم، له،
 -     -   ) : يسلم    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي

حتى              يساره وعن خده، بياض يرى حتى يمينه عن مإنها فرغ إذا الصلة في
) ( خده   بياض والترمإذي).       -2يرى والدارقطني، والربعة، أحمد، المإام وروى

الله:   -    -     -    رسول أن عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن صحيح حسن وقال
بياض-     -          يرى حتى يساره وعن يمينه عن يسلم كان وسلم عليه الله صلى
ورحمة            عليكم السلم الله، ورحمة عليكم السلم هاهنا، ومإن هاهنا مإن خده

عازب).            -3الله) ( بن البراء عن سننه في والبيهقي شيبة أبي ابن وروى
يسلم    - (   -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

) ( خده            بياض يرى حتى الله ورحمة عليكم السلم شماله وعن يمينه ).4عن
-            : علي  عن المسند زوائد في أحمد المإام ابن الله عبد روى الول تنبيهات

      ) : تحت    -   الكف وضع الصلة، في السنن مإن قال أنه عنه تعالى الله رضي
فيه            قال الواسطي إسحاق بن الرحمن عبد شيبة أبو سنده في السرة،

     :   :    : هو  رواية في وقال مإتروك مإعين ابن وقال الحديث، مإنكر أحمد المإام
) ( ضعيف:  عازب).          -5والنسائي بن البراء عن داود وأبو أحمد، المإام وروى

-     -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنهما تعالى الله رضي
   . أبو          قال انصرف حتى يرفعها لم ثم الصلة افتتح حين يديه رفع

________________________________________
الكشف)      1( في كما البزار : 22 / 4أخرجه المجمع     في الهيثمي 110 / 1وقال

) . أعرفه    لم مإن المسند)    2فيه في حديث)  (409 / 2ومإسلم  (172 / 1أحمد
مإاجه   51 / 3والنسائي)  582 / 119 356 / 1والدارقطني)  915 (296 / 1وابن

الرزاق  ( الكبير)    3127وعبد في سعد   153 / 10والطبراني . (126 / 2 / 1وابن
المسند)     3 في أحمد داود   357 / 1والدارقطني  390 / 1أخرجه  (261 / 1وأبو

مإاجه)   295 (89 / 2والترمإذي  52 / 3والنسائي)  996 )4). (914 (296 / 1وابن
شيبة    أبي الكبرى)     5. (177 / 2والبيهقي  299 / 1ابن السنن في .110 / 1أحمد

 (*)
________________________________________
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       . زياد،:     أبي بن يزيد إسناده وفي انتهى، بصحيح ليس الحديث هذا داود
) ( ضعف          قد وكلهما ليلى أبي بن مإحمد فيه آخر وروى). 1وطريق

   : إبراهيم         على دخلنا قال الرحمن عبد بن حصين عن جرير عن الدارقطني
       : بن     علقمة فحدثني الحضرمإيين مإسجد في صلينا قال مإرة، بن عمرو فحدثه

   -     -     : حين   يديه يرفع وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى أنه أبيه عن وائل
      : الله        رسول رأى أباك أرى مإا إبراهيم فقال سجد، وإذا ركع وإذا الصلة يفتتح

لم-     -          الله وعبد ذلك، فحفظ الواحد اليوم ذلك إل وسلم عليه الله صلى
        : أبو      قال الصلة، افتتاح عند اليدين رفع إنما إبراهيم قال ثم مإنه، ذلك يحفظ

        : اليدين      رفع لن سماعها تساوي ل علة هذه خزيمة بن إسحاق بن مإحمد بكر
الراشدين     -     -     الخلفاء عن ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح قد

اليدين             رفع مإسعود بن الله عبد نسيان في وليس والتابعين، الصحابة عن ثم
يديه        -     -   رفع وسلم عليه الله صلى النبي يروا لم الصحابة هؤلء أن يوجب مإا

)2 :          : إمإا).  المغرب في القراءة تطويله بين الجمع في الحافظ قال الثاني
جبير            حديث في وليس المؤمإنين على المشقة بعدم لعلمه وإمإا الجواز، لبيان

         :  . آخر    أن الحارث بنت الفضل أم حديث يخالف ل الثالث مإنه تكرر هذا أن
الله             رسول صلها التي الصلة أن عائشة روته بما المغرب، بهم صلها صلة

التي-     -         الصلة لن الظهر، مإوته مإرض في بأصحابه وسلم عليه الله صلى
كما             بيته، في كانت الفضل أم حكتها والتي المسجد، في كانت عائشة حكتها

النسائي  ( صلى)          - 3رواه الله رسول إلينا خرج إسحاق رواية عليه يعكر ول ،
حمل   -          لمإكان المغرب، فصلى مإرضه في رأسه عاصب وهو وسلم عليه الله

فصلى               البيت في مإن إلى فيه راقدا كان الذي مإكانه مإن أي إلينا خرج قولها
   -    :      : عليه.  الله صلى النبي ركوع إن البراء حديث في النووي قال الرابع بهم

هذا -            السواء، مإن قريبا الركوع مإن رفع وإذا السجدتين وبين وسجوده وسلم
القيام،            تطويل الحديث في ثبت فقد وإل الحوال بعض على مإحمول الحديث

وأنه             السجدة، بألم الظهر وفي المائة إلى بالستين الصبح في يقرأ كان فإنه
إلى            يرجع ثم حاجته فيقضي البقيع إلى الذاهب فيذهب الصلة، تقام كانت

سورة           قرأ وأنه الولى، الركعة فيدرك المسجد يأتي ثم فيتوضأ، أهله
بالطور           المغرب في قرأ وأنه وهارون، مإوسى ذكر بلغ حتى المؤمإنين

هذا       وكل بالعراف البخاري وفي والمرسلت،
________________________________________

المسند)    1( في داود   301، 282 / 4أحمد يزيد)   752 (200 / 1وأبو اسناده وفي
) . البخاري       وضعفه النسائي تركه زياد أبي في) 3. (291 / 1الدارقطني)  2بن

. (*) 130 / 2السنن 
________________________________________
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الحديث             وهذا الوقات، بحسب أحوال القيام إطالة في له كانت أنه على يدل
  :    . البراء        مإراد القيم ابن وقال انتهى الوقات، بعض في جرى فيه نحن الذي

أطال  -     -        القيام أطال إذا فكان مإعتدلة، كانت وسلم عليه الله صلى صلته أن
يجعل          وتارة والسجود الركوع خفف القيام خفف وإذا والسجود الركوع

تعديله     -     -   الغالب وسلم عليه الله صلى وهديه القيام، بعد والسجود الركوع
         :  . الركوع  مإن رفعه بعد يقول كان فيما النووي قال الخامإس وتناسبها الصلة

مإن -   -           الرفع في يشرع حين حمده لمن الله سمع بقوله المصلي يعني يبدأ
لك             ربنا وهو العتدال، ذكر في يشرع ثم قيامإا، ينتصب حتى ويمده الركوع،



        : يستحب    أنه وطائفة للشافعي دللة الحديث هذا في وقال آخره إلى الحمد
حمده             لمن الله سمع بين يجمع أن ومإنفرد ومإأمإوم، إمإام مإن مإصل لكل

صلى            -  أنه ثبت لنه العتدال، في وانتصابه استوائه حال في الحمد لك وربنا
 -     - : صلوا   -     وسلم عليه الله صلى قال وقد جميعا، فعلهما وسلم عليه الله

البخاري     ( ورواه أصلي، رأيتموني :    -1كما الله)    رسول كان القيم ابن وقال ،
:   (   ) : قال    -     وربما الحمد ولك ربنا قال قائما، استوى إذا وسلم عليه الله صلى

     (    ) :   ( وأمإا(   كله، ذلك عنه وصح الحمد لك ربنا اللهم قال وربما ، الحمد لك ربنا
في             البخاري صحيح في بما وتعقب انتهى، يصح فلم والواو اللهم بين الجمع

       : حمده،      لمن الله سمع المإام قال إذا مإرفوعا هريرة أبي عن الصيلي رواية
   :  . ثبت         مإا حاصل السادس والواو اللهم بين جمع الحمد، ولك ربنا اللهم قولوا

الصلة -     -         داخل فيها يدعو كان التي المواضع مإن وسلم عليه الله صلى عنه
         :  . اللهم  هريرة، أبي حديث في كما الحرام، تكبيرة عقب الول مإواطن ثمانية

.   :  .     :  . الركوع    في الثالث الركوع مإن العتدال قد الثاني خطاياي وبين بيني باعد
.   :  .    :  . التشهد:   في السادس السجدتين بين مإا الخامإس السجود في الرابع

  :  .       :  . ابن:   روى السابع عذاب أو رحمة بآية مإر إذا الثامإن القنوت في السابع
واحدة     -     -:     تسليمة سلم عنه تعالى الله رضي سعد بن سهل عن مإاجه

________________________________________
الحويرث)        (1( بن مإالك حديث مإن البخاري ،631حديث)  (111 / 2أخرجه

6008 (*) .(
________________________________________
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 : مإنكر           فيه البخاري قال عباس بن المهيمن عبد سنده في وجهه، تلقاء

مإتروك    ( النسائي وقال الله).      -  1الحديث، رضي الكوع بن سلمة عن أيضا
  -     -   ) : فسلم  -  صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى

واحدة  ( : 2تسليمة ليس)          مإعين ابن قال البصري، راشد بن يحيى سنده في ،
 -      ...( رضي    عائشة عن والترمإذي أيضا، وروى ضعيف النسائي وقال بشئ،

 -     -    : يسلم   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله
سنده       ( عن وتكلم وجهه تلقاء واحدة، :   3تسليمة في).  النووي قال الثامإن

    ) : وأشهد: -     -   النبي، أيها عليك السلم التشهد في وسلم عليه الله صلى قوله
        ( والسلم    الصلة عليه لتشهده أن وهي حسنة فائدة ورسوله عبده مإحمدا أن

-         : أنه  -    للرافعي وقع مإا رد إلى يشير وكان الحافظ قال انتهى، تشهدت بلفظ
(    )     -    ، الله رسول أني وأشهد التشهد، في يقول كان وسلم عليه الله صلى
      :  . القيم،      وابن كثير وابن السبكي قال التاسع صريحا كذلك يرو لم بأنه وتعقب

أنه          -     -  وسلم عليه الله صلى النبي عن ينقل لم إنه حزم، ابن ذلك في وتبعهم
عليه،              أقر ول بذلك، أمإر ول مإأمإومإا ول إمإامإا قال ول الصلة، بنية تلفظ

فعل            أنه مإنهم أحد عن ينقل لم تابعيهم، وتابع وتابعوهم، الصحابة وكذلك
 -   .      :  . بحاء    -  مإنكبيه حذو سبق مإا غريب بيان في العاشر انتهى به أمإر ول ذلك،

 -  . بمهملة        العضد هنيهة قربهما فواو ساكنة مإعجمة فذال مإفتوحة، مإهملة
  :     .    : يمله   لم أي رأسه يصوب لم المرفق فوق مإا مإضمومإة فمعجمة مإفتوحة

     :  .       . يكون  حتى رأسه يرفع ل أي يقنع ل رواية وفي يشخص، ول أسفل إلى
       .  .   -  . غناه،   مإنك الغناء ذا ينفع ل أي الغنى الجيم بفتح الجد ظهره مإن أعلى
     -   . مإهملة،    فحاء مإعجمة، فضاد بواو بطنه وضح والطاعة اليمان ينفعه وإنما

 . المحماة.  -        الحجارة المعجمة الضاد وسكون الراء بفتح الرضف مإفتوحات



________________________________________
مإاجه)   1( . (918 (297 / 1ابن المصنف)     قال كما مإاجه)   2وهو  (297 / 1ابن

920) . المصنف)     قال كما مإاجه)   3وهو  (90 / 2والترمإذي)  919 (297 / 1ابن
296  : ابن)            زهير إسماعيل بن مإحمد وقال الوجه هذا مإن إل نعرفه ل وقال

(*) . وأصح            أشبه عنه العراق أهل ورواية مإناكير عنه يروون الشام أهل مإحمد
________________________________________
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مإا            غير صلته أعمال مإن لوصاف جامإعة أحاديث في عشر الحادي الباب

     .     :  : حميد   أبي عن البخاري روى صلته في طمأنينته في الول أنواع وفيه تقدم
 -     -    : إذا-     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي

ظهره،              هصر ثم ركبتيه، مإن يديه أمإكن ركع وإذا مإنكبيه، حذو يديه جعل كبر
غير              يديه وضع سجد فإذا مإكانه فقار كل يعود حتى استوى رأسه رفع فإذا

في           جلس فإذا القبلة، رجليه أصابع بأطراف واستقبل قابضهما، ول مإفترش
الركعة           في جلس وإذا اليمنى، ونصب اليسرى رجله على جلس الركعتين

مإقعدته         ( على وقعد الخرى ونصب اليسرى رجاله قدم :1الخرة الثاني). 
   .     . أحمد،      المإام روى تقدم مإا غير وتخفيفها وقصرها صلته طول في ورد فيما
: قال      -     -  عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن مإاجه، وابن والشيخان،
بأمإر(    -     -     هممت حتى فأطال وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع صليت

) (     : وأدعه       أجلس أن هممت قال ؟، به هممت ومإا قيل المإام).  2سوء، وروى
 ) : رسول     -     -  كان قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن والنسائي أحمد،

) ( بالصافات -     -    بالتخفيف يأمإرنا وسلم عليه الله صلى المإام).  3الله وروى
-   ) : الله     -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي الليشي واقد أبي عن أحمد

صلة    -         الناس وأطول الناس على صلة الناس أخف وسلم عليه الله صلى
الله).          -  4لنفسه) ( رضي الخثعمي الله عبد بن مإالك عن أحمد المإام وروى

  -     -    ) : أصل  -  فلم وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع غزوت قال عنه تعالى
) ( والسجود          الركوع تمام في صلة مإنه أوجز كان إمإام المإام).  5خلف وروى

 ) : كان     -     -  قال عنه تعالى الله رضي سمرة بن جابر عن أحمد
________________________________________

البخاري)   (1( البخاري)   (2). (828حديث)  (355 / 1أخرجه )24 / 3أخرجه
أحمد)   773 / 204حديث)  (375 / 1ومإسلم)  (1135حديث ( 385 / 1وأخرجه

مإاجه   المسند)    3). (1418 (456 / 1وابن في . (26 / 2أحمد تقدم   أحمد) 4وقد
المسند   المجمع     218 / 5في انظر ثقات المسند)   5. (70 / 2ورجاله في أحمد

5 / 225 (*) . السابق      المصدر انظر ثقات ورجاله
________________________________________
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القيام  -     -       في ركعات الربع بين يسوي وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( الناس          إليه يثوب لكي أطولها هي الولى الركعة ويجعل ).1والقراءة،
) : كان       -     -  قال عنه تعالى الله رضي الليثي واقد أبي عن مإاجه ابن وروى

الولى،  -     -       الركعة في فيطيل بنا يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( الصبح      في وكذلك الثانية، في مإالك).     2ويقصر أبي عن الحارث وروى

   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي الشعري
الولى -           الركعة ويجعل والقراءة، القيام في ركعات الربع بين يسوي وسلم

) ( الناس      إليه يثوب لكي أطولها أيضا).      3هي عنه ثقات برجال البزار وروى



عليه: (          -    الله صلى الله رسول مإن صلة أخف صلة أحد خلف صليت مإا قال
) ( تمام -   في :4وسلم قال).        أيضا، عنه الصحيح برجال الطبراني وروى

وخلف(    -     -     بكر، أبي وخلف ، وسلم عليه الله صلى الله رسول خلف صليت
رسول             مإن صلة أخف مإنهم أحد يكن فلم علي، وخلف عثمان، وخلف عمر،

وسلم -     -) ( عليه الله صلى ابن).      5الله عن ثقات برجال الطبراني وروى
 -     ) : صلى -     -  الله رسول صلة مإن ركعتان قال عنهما تعالى الله رضي عمر

) ( صلتكم   -      مإن ركعة مإن أخف وسلم عليه عن).    6الله أحمد المإام وروى
-     -   ) : وسلم -     -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي جابر

) ( تمام      في للصلة تخفيفا الناس الصحيح).    7أخف برجال الطبراني وروى
   ) : أحد     -     -  خلف صليت مإا قال عنهما تعالى الله رضي الله عبد بن جابر عن
صلى   -     -      -  الله رسول صلة مإن أخف وسلم عليه الله صلى الله رسول بعد

) ( تمام   -   في وسلم عليه بن).        8الله أنس عن ثقات برجال أحمد المإام روى
  -      ) : الله -     -  صلى الله رسول مإع نصلي كنا لقد قال عنه تعالى الله رضي مإالك

) ( عليه  -        لعبتموها اليوم أحدكم صلها لو صلة وسلم ). 9عليه
________________________________________

المسند)    1( في مإاجه)    (2. (89 / 5أحمد ابن أبي)   819أخرجه حديث مإن
المسند)      3قتادة. ( في أحمد أخرجه الكشف)    4. (344 / 5بنحوه في كما البزار

المجمع)      484 (237 / 1 ثقات رجاله الهيثمي الهيثمي)  5. (73 / 2وقال ذكره
المجمع   . (73 / 2في الصحيح     رجال رجاله وقال)    6وقال الكبير في الطبراني

. (74 / 2الهيثمي  مإوثقون   المسند)    7رجاله في الطبراني) 8. (340 / 3أحمد
المجمع       في الهيثمي وقال الوسط . (73 / 2في الصحيح    رجال )9رجاله

المسند     في أحمد . (*) 158 / 3أخرجه
________________________________________
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  ) : فليتم     -     -  يؤمإنا مإن قال عنه تعالى الله رضي حاتم بن عدي عن وروي

وذا          السبيل وعابر والمريض والكبير الضعيف فينا فإن والسجود الركوع
وسلم       -     -)) ( عليه الله صلى الله رسول مإع نصلي كنا هكذا :1الحاجة الثالث). 

   . عن  -     -    مإسلم وروى الفوائت قضاء في وسلم عليه الله صلى سيرته في
وسلم  -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي

: لبلل              وقال عرس، الكرى أدركه إذا حتى ليلة سار خيبر غزوة مإن قفل حين
   -          ( عليه(   الله صلى الله رسول ونام ونام له، قدر مإا بلل فصلى ، الليل لنا اكل

الفجر، -           مإواجه راحلته إلى بلل استند الفجر تقارب فلما وأصحابه، وسلم
صلى           -  الله رسول يستيقظ فلم راحلته إلى مإستند وهو عيناه بلل فغلبت

فكان   -           الشمس، ضربتهم حتى أصحابه مإن أحد ول بلل، ول وسلم عليه الله
الله  -     -      - رسول ففزع استيقاظا، أولهم وسلم عليه الله صلى الله رسول

    :   (  ) : أخذ    -  الذي بنفسي أخذ بلل فقال بلل أي فقال وسلم عليه الله صلى
) :   - ( ) : تحولوا        لفظ وفي اقتادوا قال الله رسول يا وأمإي أنت بأبي بنفسك،
توضأ،           ثم شيئا، رواحلهم فاقتادوا الغفلة، فيه أصابتكم الذي مإكانكم عن

بهم  -     -       فصلى الصلة، فأقام بلل وأمإر وسلم عليه الله صلى الله رسول
      ) : فإن     ذكرها، إذا فليصلها الصلة نسي مإن قال الصلة قضى فلما الصبح،

) ((   ) : لذكري    الصلة أقم قال وجل عز أحمد، ].   14طه) [  2الله المإام وروى
أقبلنا        -     - ( عنه تعالى الله رضي مإسعود بن الله عبد عن والنسائي داود، وأبو
مإن   -     -       دهاسا فنزلنا ليل الحديبية مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع



   :  (  ) :   :   (   ) : حتى  فنام ل، قال تنم إذا قال أنا بلل قال ؟ يكلنا مإن فقال الرض
 : أهضبوا          قال عمر، فيهم وفلن فلن مإنهم ناس فاستيقظ الشمس، طلعت

) : افعلوا     -     -  فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول فاستيقظ تكلموا، يعني
) (      ) :    ( نسي   أو نام لمن فافعلوا هكذا قال فعلوا، فلما ، تفعلون كنتم ).3كما

   -     ) : عليه     الله صلى الله رسول مإع ليلة سرينا قال عنه أحمد المإام وروى
         :  : ركائبنا -  ورعت فنمنا الرض، أمإستنا لو الله رسول يا فقلنا قال وسلم

:        (  ) : قال  أحرسكم أنا فقلت الله، عبد فقال ، بعضكم ليحرسنا فقال ففعل،
يستتيقظ          ولم طالعة، والشمس إل استيقظ فلم فنمت، النوم، فأدركني

    :  : ثم  -     -   فأذن بلل، فأمإر قال بكلمإنا إل وسلم عليه الله صلى الله رسول
وسلم      -     -) ( عليه الله صلى الله رسول بنا فصلى الصلة، ). 4أقام

________________________________________
المجمع)      1( انظر الكبير في مإسلم)   (2. (73 / 2الطبراني )471 / 1أخرجه

المسند)     3). (680 / 309حديث ( في أحمد داود   464 / 1أخرجه  (122 / 1وأبو
447) . الكبرى)    في المسند)    4والنسائي في . (*) 450 / 1أحمد

________________________________________
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مإخمر      ( ذي عن أحمد المإام مإن) -     -   1وروى رجل وكان عنه تعالى الله رضي
   ) : سفر    -     -  في مإعه كنا قال وسلم عليه الله صلى الله رسول يخدم الحبشة،

 : يا            قائل له فقال الزاد، لقلة ذلك يفعل وكان انصرف، حين السير فأسرع
تكامإلوا           حتى الناس، وحبس فحبس وراءك، الناس انقطع لقد الله رسول

:        :(     ) : وقال   ونزلوا، فنزل قائل له قال أو هجعة نهجع أن لكم هل لهم فقال إليه
      -   ( ناقته،(   خطام فأعطاني فدالك، الله جعلني أنا فقلت ، الليلة يكلؤنا مإن

  -      :  ( الله: (    صلى الله رسول ناقة بخطام فأخذت قال ، لكع تكونن ل هاك فقال
فإني  -          يرعيان، سبيلهما فخليت بعيد، غير فتنحيت ناقتي وخطام وسلم عليه

حر            وجدت حتى بشئ أشعر فلم النوم، أخذني حتى إليهما أنظر كذلك
بالراحلتين          أنا فإذا وشمال، يمينا فنظرت فاستيقظت وجهي، في الشمس،

وسلم        -     - عليه الله صلى الله رسول ناقة بخطام فأخذت بعيد، غير مإني
 : ل،           قال ؟ أصليتم له فقلت فأيقظته، القوم، أدنى فأتيت ناقتي وخطام

عليه        -    الله صلى الله رسول استيقظ حتى بعضا، بعضهم الناس فأيقظ
) ( الحديث -   وذكر عنه).     -     -2وسلم تعالى الله رضي جابر عن الشيخان وروى

قريش،(             كفار يست فجعل الشمس، غربت مإا بعد الخندق يوم جاء عمر أن
فقال:             تغرب، الشمس كادت حتى العصر أصلي كدت مإا الله رسول يا وقال

  :  ( إلى  -     -: (   فقمنا قال ، صليتها مإا والله وسلم عليه الله صلى الله رسول
ثم            الشمس، غربت مإا بعد العصر فصلى لها، وتوضأنا للصلة فتوضأ بطحان

) ( المغرب   بعدها أمإية).         3صلى بن عمرو عن داود وأبو أحمد المإام وروى
عنه -     ( تعالى الله رضي جبير).      4الضمري عن والنسائي أحمد، المإام وروى

وسلم  -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي مإطعم بن
)    (         ) : أنا    بلل قال ؟ الصبح صلة عن يرقد ل الليلة يكلؤنا مإن له سفر في قال

5:     -  .      : مإقصورا).  مإفتوحتين فراء بكاف الكرى سبق مإا غريب بيان في تنبيه
النوم. 

________________________________________
)1 :        -   : وهو)    بميمين مإخمر إل يرى ل الوزاعي وكان مإخمر ذو ويقال مإخبر، ذو

النبي            يخدم وكان الشام، أهل في مإعدود الحبشة، مإلك النجاشي أخي ابن



          . بن    والعباس نفير، بن وجبير المؤذن، حي أبو عنه روى وسلم عليه الله صلى
   . الغابة         أسد الحضرمإي الله عبد بن وعمر الزاهرية، وأبو الرحمن،  /2عبد

المسند)    2. (178 في البخاري)   (3. (90 / 4أحمد )641حديث)  (261 / 1أخرجه
عند)      631 / 209حديث)  (438 / 1ومإسلم ( الطاء وسكون الباء بضم وبطحان

) . والطاء       الباء بفتح اللغة أهل وعند المسند)    4المحدثين في ،287 / 5أحمد
داود   المسند)    5). (444 (121 / 1وأبو في . (*) 240 / 1والنسائي  81 / 4أحمد

________________________________________
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اقتادوا، -         فموحدة مإعجمة، فضاد ساكنة، فهاء مإفتوحة بهمزة أهضبوا
   . الرض.  -       مإن سهل مإهملة فسين فألف، مإفتوحة، مإهملة بدال دهاسا اندفعوا

)  . بطحان     رمإل يكون أن يبلغ فحاء) -     1ولم ساكنة فطاء مإضمومإة بموحدة
 .   : بالمدينة  [  ]   واد فنون فألف مإهملتين مإفتوحة مإهملة

________________________________________
)1    .      ( بفتح) ( يقولون اللغة وأهل المحدثين عند السكون ثم بالضم، بطحان

      .    : ثانيه،    وسكون أوله بفتح قيل وقد غيره يجوز ل وقالوا ثانيه، وكسر أوله،
  .    : الطلع      مإراصد وقناة وبطحان العقيق الثلثة أوديتها أحد بالمدينة، واد وهو

1 / 204 (*) .
________________________________________
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:     -     -   : أنواع   وفيه السلم بعد وسلم عليه الله صلى آدابه في عشر الثاني الباب

حالة:           واستقبالهم السلم بعد للقبلة ويساره للناس يمينه جعله في الول
) : إذا.       -     -  قال عنه تعالى الله رضي البراء عن داود، وأبو مإسلم، روى الدعاء

يمينه،    -     -      عن نكون أن أحببنا وسلم عليه الله صلى الله رسول خلف صلينا
) ( بوجهه   علينا الله).        -  1فيقبل رضي السود بن يزيد عن أحمد المإام وروى

حجة  - (   -     -     في الصبح صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى
بيده           يأخذون الناس فثار بوجهه، الناس واستقبل جالسا انحرف ثم الوداع،

       : أبرد    فوجدتها وجهي بها فمسحت بيده فأخذت قال وجوههم، بها ويمسحون
) ( المسك      مإن ريحا وأطيب الثلج، عمر).        (2مإن أبي بن يحيى بن مإحمد وروى

3  ) : رسول)           مإع حججنا قال السوائي السود بن يزيد عن حبان وابن يعلى وأبو
فانحرف -     -       الصبح، صلة فصلى الوداع حجة وسلم عليه الله صلى الله

وراء   -     -      مإن برجلين هو فإذا وسلم عليه الله صلى بوجهه الناس فاستقبل
) ( الحديث  ). 4الناس

________________________________________
مإسلم)   1( داود)   709 / 62 (492 / 1أخرجه في)  615 (167 / 1وأبو والنسائي

مإاجه)            (226الصلة ( وابن المبارك بن الله عبد عن نصر بن سويد  /11عن
المسند)    2). (1006حديث)  (321 في بن)    3. (161 / 4أحمد يحيى بن مإحمد

 . روى             جده إلى ينسب وقد مإكة نزيل الحافظ الله عبد أبو العدني عمر أبي
الوهاب            وعبد الدراوردي العزيز وعبد عياض بن وفضيل عيينة وابن أبيه عن

رواد             أبي بن المجيد وعبد الصنعانى مإعاذ بن الله وعبد الرزاق وعبد الثقفي
وعبد            عجلن بن وداود مإعاوية وأبي مإسلم بن والوليد مإعاوية بن ومإروان

بن              سعيد بن وفرج العمي الصمد عبد بن العزيز وعبد العمي زيد بن الرحيم
عيسى            بن ويحيى الطائفي سليم بن ويحيى عيسى بن ومإعن المأربي علقمة
كثير             أبي بن جعفر بن ويعقوب المازني قيس بن يحيى بن ومإحمد الرمإلي



وابن             والترمإذي مإسلم عنه روى هم وغير السري بن وبشر هارون بن ويزيد
العلء             بن وهلل الزدي نعيم بن حاتم بن مإحمد عن النسائي وروى مإاجه

وأبو              عمر أبي بن مإحمد بن الله عبد وابنه عنه السجزي يحيى بن وزكرياء
بن            وعثمان مإخلد بن وبقي الدمإشقي زرعة وأبو الرازي زرعة وأبو حاتم

وإسحاق            البخاري صالح بن الله وعبد المكي الخلل عمرو بن وأحمد خرزاذ
الشطوي            يوسف بن وهارون عنه مإسنده راوي الخزاعي نافع بن أحمد بن

 . قال           وآخرون الجندي مإحمد بن والمفضل شيرويه بن مإحمد بن الله وعبد
حديثا              عنده ورأيت غفلة به وكان صالحا رجل كان أبيه عن حاتم أبي ابن

     . سهل        بن أحمد وثنا قال صدوقا وكان عيينة ابن عن به حدث مإوضوعا
عمر            أبي فابن بمكة أمإا فقال يكتب عمن وسئل أحمد سمعت السفرائني
وذكره             حجة وسبعين سبعا حج كان الرازي الليث بن أحمد بن الحسن وقال

وأربعين             ثلث سنة الحجة ذي في مإات البخاري وقال الثقات في حبان ابن
الترمإذي.             نقل قد الليث بن الحسن عن المصنف نقله الذي هذا قلت ومإائتين

         . أبي    ابن سمعت الجامإع مإن الصلة في الترمإذي قال واسطة بل مإعناه عنه
عشر             ثمانية عيينة ابن إلى واختلفت بسنة مإني أكبر الحميدي كان يقول عمر

به.             بأس ل مإسلمة وقال مإاشيا حجة سبعين حججت يقول وسمعته قال سنة
 . تهذيب          حديثا عشر وستة حديث مإائتي مإسلم عنه روى الزهري وفي

المسند)    4. (518 / 9التهذيب  في وفيه    161 / 4أحمد الكبير في والطبراني
الهيثمي   . (*) 44 / 2قال هما         مإن أدري ل وأبوه الخريف أبي ابن

________________________________________
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) : كان      -     -  قال عنه تعالى الله رضي جندب بن سمرة عن الشيخان وروى
( بوجهه  -     -        علينا أقبل الصبح صلة صلى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول

)1  ) : الله).     -     -  رسول أخر قال عنه تعالى الله رضي أنس عن الشيخان وروى
فلما-     -          خرج ثم الليل، شطر إلى ليلة ذات الصلة وسلم عليه الله صلى

) ( الحديث     بوجهه، علينا أقبل خالد).      2صلى بن زيد عن الشيخان وروى
   -    ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول بنا صلى قال عنه تعالى الله رضي الجهني

انصرف -            فلما الليل، مإن كانت سماء أثر على بالحديبية الصبح صلة وسلم
) ( الحديث    الناس، على وسلم).  -   -     -3أقبل عليه الله صلى رفعه في الثاني

      . داود،    وأبو والشيخان، الشافعي، المإام روى الصلة بعد بالذكر صوته
بالذكر        -     الصوت رفع أن عنهما تعالى الله رضي عباس، ابن عن والنسائي،

عليه          -    الله صلى الله رسول عهد على كان المكتوبة مإن الناس ينصرف حين
         : وفي -    سمعته إذا ذلك بعد انصرفوا إذا أعلم كنت عباس ابن قال وسلم

بالتكبير       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول صلة انقضاء أعرف كنت رواية
وسلم).         -     -4( عليه الله صلى رفعه في الزبير، بن الله عبد حديث ويأتي

   -   :  . عليه      الله صلى مإكثه في الثالث عشر الرابع الباب في بالذكر صوته
   . عن -        مإسلم روى الشمس وتطلع الناس يذهب حتى صلته مإكان وسلم

  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي سمرة بن جابر
) ( حسنا          الشمس تطلع حتى قعد الفجر صلى إذا وسلم المإام).  5عليه وروى

عليه    -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أمإامإة أبي عن أحمد
         ) : الشمسص -  تشرق أن إلى الصبح تصلى حين مإن أقعد لن قال وسلم

أن              إلى العصر تصلى حين مإن أقعد ولن رقاب، أربع عتق مإن إلى أحب
) ( رقاب        أربع عتق مإن إلى أحب الشمس ). 6تغرب



________________________________________
البخاري)   (1(  /23حديث)  (1781 / 4ومإسلم)  (845حديث)  (333 / 2أخرجه

البخاري)   (2). (2275 حديث)  (443 / 1ومإسلم)  (846حديث)  (333 / 1أخرجه
البخاري)   (3). (640 / 223 )7503، 4147، 1038، 846حديث)  (388 / 1أخرجه

.71 / 125حديث)  (83 / 1ومإسلم ( المطر)        بعد أي مإشهورتان لغتان وأثر وإثر
البخاري)   (4( 121 / 120حديث)  (410 / 1ومإسلم)  (841حديث)  (17 / 2أخرجه
داود)   583 / 122 / 583/  وانظر 57 / 3والنسائي)  1003) (1002 (263 / 1وأبو

مإسلم)   (5). (959المشكاة (  /3والنسائي)  670 / 287حديث)  (464 / 1أخرجه
شيبة    100 / 5وأحمد  80 أبي )    37 / 9وابن أي ( حسنا، طلوعا أي وحسنا

المسند)    6مإرتفعا. ( في . (*) 261 / 5أحمد
________________________________________

 ]165[ 
  . مإسلم:     -     -   روى السلم بعد وسلم عليه الله صلى يقعد مإا مإقدار في الرابع

   -    : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن
   ) : ومإنك -         السلم، أنت اللهم يقول مإا مإقدار إل يقعد لم سلم إذا وسلم

) ( والكرام     الجلل ذا تباركت كان).      1السلم، الذي القعود هذا أن والظاهر
الحاديث            بين جمعا للقبلة ويساره للناس يمينه يجعل ثم الصلة، في عليه

 . أعلم      وتعالى سبحانه والله ذلك فيحرر
________________________________________

مإسلم)   (1( ). (*) 592 / 136حديث)  (414 / 1أخرجه
________________________________________

 ]166[ 
إن             النفل في وإيمائه لعذر قاعدا الفرض في صلته في عشر الثالث الباب

أن         -     - ( عنه تعالى الله رضي أنس عن ضعيف بسند يعلى أبو روى الخبر صح
قاعدا،  -     -       المكتوبة في الرض على صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( إيماء       فأومإأ الرض، في التسبيح في والدارقطني).   1وقعد الئمة، وروى
   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول سقط قال عنه تعالى الله رضي أنس عن

فحضرت -          نعوده، عليه فدخلنا اليمن، شقه فحجش فرس عن وسلم
) ( قعودا       وراءه فصلينا قاعدا بنا فصلى بهم).    2الصلة فصلى أحمد، ولفظ

(     ) : به        ليؤتم المإام جعل إنما قال سلم، فلما اقعدوا، أن إليهم وأشار قاعدا
وسلم).    (   -     -3الحديث ( عليه الله صلى الله رسول أن عنه البخاري وروى

بهم            فصلى يعودونه، أصحابه فأتاه كتفه أو ساقه فجحشت فرسه عن سقط
وسلم).     (   -     -4جالسا) ( عليه الله صلى الله رسول أن عنه أحمد المإام وروى

أصحابه            فأتاه النخل جذوع مإن درجها له مإشربة في فقعد قدمإه، انفكت
) ( قاعدا    بهم فصلى داود،).      5يعودون، وأبو ومإسلم، أحمد، المإام وروى

: قال      -     -  عنه تعالى الله رضي جابر عن والدارقطني، مإاجه، وابن والنسائي،
على(   -     -      فصرعه المدينة مإن فرسا وسلم عليه الله صلى الله رسول ركب
فسبح           لعائشة، مإشربة في فوجدناه نعوده فأتيناه قدمإه، فانفكت نخلة، جذع

 ) : صلى          إذا قال الصلة قضى فلما فقعدنا، إلينا فأشار خلفه، فقمنا جالسا
تفعلوا            ول قيامإا، فصلوا قائما المإام صلى وإذا جلوسا، فصلوا جالسا المإام

) ( بعظمائها     فارس أهل فعل والدارقطني،).    6كما والنسائي، الئمة، وروى
  -   ) : الله  -     -  صلى الله رسول صلى قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن



فلما  -            اجلسوا، أن إليهم أشار قيامإا، قوم وراءه جالسا بيته في وسلم عليه
 : قال  انصرف

________________________________________
المجمع)     1( في الهيثمي . (149 / 2ذكره ضعيف       عمر بن حفص فيه )2وقال

البخاري  ( )411 / 77حديث)  (308 / 1ومإسلم)  (689حديث)  (204 / 2أخرجه
داود   المسند    77 / 2والنسائي)  601 (164 / 1وأبو في )3. (162، 110 / 3وأحمد

المسند    في . (4. (162 / 3أحمد قليل)    قبل المسند)    5تقدم في .162 / 3أحمد
مإسلم)   (6( داود)   309 / 1أخرجه مإاجه)   602 (164 / 1وأبو  (1153 / 2وابن

. 422 / 1والدارقطني)  3485
________________________________________
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صلى(             وإذا فارفعوا، رفع وإذا فاركعوا، ركع فإذا به، ليؤتم المإام جعل إنما

) ( جلوسا   فصلوا ذكر).        1جالسا يأتي كثيرة وروايات طرق له الحديث وهذا
  :  . بيان           في تنبيه النبوية الوفاة وفي الصديق بكر أبي فضل باب في مإنها كثير

:         :  . أي   مإعجمة وشين المهملة الحاء وكسر الجيم بضم فجحش سبق مإا غريب
   :   .    :  . وسكون  الجيم، بكسر نخلة جذع ظهرها عن سقط صرع جلده انخذش

  :    .     : أبو   قال قدمإه فانفكت وقوله مإنها قطعة أو أصلها، أي المعجمة الذال
           : خدش  حصول مإن مإانع ل أي قبلها التي الرواية ينافي ل العراقي الفضل
  :  . الراء        بضم ومإشربة واقعتان أنهما ويحتمل قال مإعا القدم وفك الجلد

 .        :   : مإشربة  سميت وبه والشراب، الطعام فيها خزانة وقيل غرفة، أي وفتحها
________________________________________

البخاري)   (1( )309 / 1ومإسلم)  (5658) (1236، 1113، 688) (204 / 2أخرجه
داود)   412 / 82حديث ( . (*) 297 / 1والدارقطني)  605 (165 / 1وأبو

________________________________________
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صلة            - تعبين غير مإن صلواته بعد ودعواته أذكاره في عشر الرابع الباب
ثوبان    -        - عن والربعة، ومإسلم، أحمد، المإام روى وسلم عليه الله صلى

سلم    - (       -    إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي
       ) : ذا    يا تباركت السلم ومإنك السلم، أنت اللهم ويقول ثلثا، الله استغفر

) ( والكرام  : (1الجلل  :     : استغفر).   يقول قال ؟ الستغفار كيف للوزاعي قيل
بن).            الله عبد عن داود، وأبو والنسائي، ومإسلم أحمد، المإام وروى الله

: يسلم -     -          حين صلة كل دبر في يقول كان أنه عنهما تعالى الله رضي الزبير
شئ(                كل على وهو الحمد، وله الملك، له له، شريك ل وحده الله إل إله ل

وله       [     ]        النعمة، له إياه، إل نعبد ول الله إل إله ل بالله إل قوة ول حول ل قدير،
كره.              ولو الدين، له مإخلصين الله، إل إله ل الجميل، الحسن الثناء وله الفضل
   -     -   ) : دبر).  بهن، يهلل وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان قال الكافرون

-     -   ) :     .( وسلم  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه رواية وفي صلة كل
) (        : الحديث     وذكر العلى بصوته الشافعي المإام زاد يقول صلته مإن سلم إذا

برجال)         2 والطبراني والنسائي، داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام وروى
الله     -     -    - رسول أن عنه تعالى الله رضي شعبة بن المغيرة عن الصحيح،

   ) : الله    -        إل إله ل مإكتوبة صلة كل دبر في يقول كان وسلم عليه الله صلى
شئ              كل على وهو ويميت، يحيي الحمد، وله الملك، له له، شريك ل وحده

مإنك               الجد ذا ينفع ول مإنعت، لما مإعطي ول أعطيت، لما مإانع ل اللهم قدير،



تعالى).         -    -3الجد) ( الله رحمه الحبار كعب عن حبان وابن يعلى أبو وروى
أن(              التوارة، في نجد أنا السلم عليه لموسى البحر فلق الذي بالله حلف أنه

انصرفه  -     -       عند الكلمات بهؤلء يدعو كان وسلم عليه الله صلى النبي داود
دنياي             لي وأصلح أمإري، عصمة جعلته الذي ديني لي أصلح اللهم الصلة، مإن

مإن            وبعفوك سخطك، مإن برضاك أعوذ إني اللهم مإعاشي، فيها جعلت التي
ول              مإنعت لما مإعطي ول أعطيت لما مإانع ل اللهم مإنك، بك وأعوذ نقمتك،

) ( الجد     مإنك الجد ذا ). 4ينفع
________________________________________

أحمد)   1( داود   275 / 5أخرجه )300 (98 / 2والترمإذي)  1513 (84 / 2وأبو
مإاجه   58 / 3والنسائي  . (928 (300 / 1وابن تقدم)   في)  2وقد الشافعي
داود   4 / 4وأحمد)  288حديث)  (99 / 1المسند ( أخرجه) 3). (1506 (82 / 2وأبو
4وأحمد)  593 / 137حديث)  (414 / 1ومإسلم)  (844حديث)  (325 / 2البخاري (

داود   245/  السني)    (4. (60 / 3والنسائي)  1505 (82 / 2وأبو ابن )124أخرجه
حديث       ( الموارد في الهيثمي ذكره حبان الحسان)   541وابن  (537 / 3وانظر

والليلة)      (2024 اليوم عمل في الحلية)     137والنسائي في نعيم .46 / 6وأبو
 (*)

________________________________________
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  -     -   :   : يقولهن  كان وسلم عليه الله صلى مإحمدا أن صهيب وحدثني كعب قال
  -       . الله    رضي بكرة أبي عن والترمإذي النسائي وروى الصلة مإن انصرافه عند

دبر  -    -     -     في يقول كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى
) ( القبر: (         وعذاب والفقر الكفر مإن بك أعوذ إني اللهم ابن).  1الصلة وروى

رضي           -  النصار مإن رجل عن والليلة اليوم عمل في والنسائي شيبة، أبي
  -     -    : دبر   -  في وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال عنه تعالى الله

)   (         ) : مإرة  مإائة ، الغفور التواب أنت إنك علي وتب لي اغفر اللهم يقول الصلة
عنهما).        -     -2 تعالى الله رضي عمر ابن عن الصحيح برجال الطبراني وروى

) : اللهم   -     -       قال صلته مإن سلم إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
) ( والكرام         الجلل ذا يا تباركت السلم، ومإنك السلم البزار).  3أنت وروى

والطبراني       -     -   والبزار عنه تعالى الله رضي الله عبد بن جابر عن جيد بسند
رضي           -  سفيان أبي بن مإعاوية عن والطبراني عباس، ابن عن حسن بسند
مإن  -    -     -     انصرف إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهم الله

  (            ) : جابر  زاد ، الحمد وله الملك له له شريك ل وحده الله إل إله ل قال الصلة،
) :      (  ) . بيده    عباس ابن عن البزار زاد ، ويميت يحيي عباس ابن عن والطبراني
          ) : ول)   أعطيت لما مإانع ل اللهم قدير، شئ كل على وهو اتفقوا ثم ، الخير

) ( الجد         مإنك الجد ذا ينفع ول مإنعت لما بسند).   4مإعطي الطبراني وروى
   : انصراف    -     -  نعرف كنا قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن ضعيف

    ) : عما  -     -  العزة رب ربك سبحان يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( العالمين        رب لله والحمد المرسلين على وسلم وروى). 5يصفون

رضي           -  عائشة عن صلة كل دبر قولها غير والنسائي جيد، بسند الطبراني
  -     -   ) : في   -  يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله

        )) : النار   حر مإن أعذني وإسرافيل ومإيكائيل جبريل رب اللهم صلة كل دبر
) ( القبر   عذاب ). 6ومإن

________________________________________



التحفة)         1( في كما الكبرى السنن في النسائي أخرجه) 2. (57 / 9أخرجه
شيبة    371 / 5أحمد  أبي المجمع   235 / 10وابن الحديث) 3. (110 / 10وانظر

شيبة     أبي ابن رواه)        4. (303 / 1عند الهيثمي قال البزار عند عباس ابن حديث
وحسنه          البزار عند جابر وحديث حسن وإسناده بنحوه والطبراني البزار

عبيد            بن العزيز عبد وفيه الطبراني رواه مإعاوية وحديث المجمع في الهيثمي
المجمع     ( انظر ضعيف وهو الهيثمي)    5). (103 / 10الله وقال  /10الطبراني

103) . مإتروك           عمير بن عبيد بن الله عبد بن مإحمد النسائي)   6فيه  /3أخرجه
61 (*) .

________________________________________
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أنس            - عن ثقات رجاله وبقية العمي، زيد طريق مإن والطبراني البزار وروى
إذا    - (   -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

:  (  ))   .( وقال       ، جبهته على لفظ وفي رأسه على بيمينه مإسح صلته وفرغ صلى
الهم(             عني أذهب اللهم الرحيم، الرحمن هو إل إله ل الذي الله باسم

) (  ) : والحزن).   الغم لفظ وفي ضعيف).      1والحزن بسند يعلى وأبو البزار وروى
  -     -     ) : مإكتوبة  صلة وسلم عليه الله صلى الله رسول بنا صلى مإا قال عنه
      ) : عمل       كل مإن بك أعوذ إني اللهم بوجهه علينا أقبل حين قال إل قط،

يلهيني،             أمإل كل مإن بك وأعوذ يرديني، صاحب كل مإن بك وأعوذ يخزيني،
) ( يطغيني            غني كل مإن بك وأعوذ ينسيني، فقر كل مإن بك وروى). 2وأعوذ

    : هل           سعيد لبي قلنا قال هارون أبي عن هارون أبا إل ثقات، برجال يعلى أبو
مإا    -     -      بعد يقوله كان شيئا وسلم عليه الله صلى الله رسول عن حفظت

     ) :   :   : يصفون،   عما العزة رب ربك سبحان يقول كان قال نعم قال ؟ يسلم
) ( العالمين       رب لله والحمد المرسلين، على بسند).   3وسلم الطبراني وروى

     : رسول   -     -  كتفي بين مإقامإي كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن ضعيف،
   ) : عمري -     -     خير اجعل اللهم قال سلم إذا فكان وسلم عليه الله صلى الله

( لقائك            يوم أيامإي خير اجعل اللهم رضوانك، عملي خواتيم اجعل اللهم أخره،
)4: قال).        -     -  عنه تعالى الله رضي أيوب أبي عن جيد بسند الطبراني وروى

 : حين     -     -    يقول سمعته إل وسلم عليه الله صلى الله رسول خلف صليت مإا
لصالح: (         واهذني وأجرني، كلها، وذنوبي خطاياي لي اغفر اللهم ينصرف

   .( أبي          عن ورواه أنت إل سيئها يصرف ول لصالحها يهدي ل والخلق العمال
ثقات    ( برجال أيضا رضي).        - 5أمإامإة عمر ابن عن ثقات برجال البزار وروى

 -     -    ) : إل   -  وسلم عليه الله صلى نبيكم وراء صليت مإا قال عنهما تعالى الله
اهدني    (       اللهم وعمدي، خطاياي لي اغفر اللهم ينصرف حين يقول سمعته

إل             سيئها يصرف ول أنت، إل لصالحها يهدي ل إنه والخلق العمال لصالح
). 6أنت) (

________________________________________
الكشف)     1( في كما الهيثمي   22 / 4البزار في   110 / 10وقال الطبراني رواه

وضعفه            واحد غير وثقه قد العمي زيد وفيه بأسانيد، بنحوه والبزار الوسط
) . خلف          بعضهم وفي ثقات الطبراني إسنادي أحد رجال وبقية )2الجمهور

وهو             خنيس بن بكر فيه وقال السابق المصدر في المجمع في الهيثمي ذكره
ضعيف              وهو الصم الله عبد بن عقبة وفيه يعلى أبو ورواه وثقه وقد مإتروك

يعلى)    3جدا. ( أبو . (1118 / 144 (363 / 2أخرجه ثقات)     رجاله الهيثمي )4وقال
الهيثمي      وقال الوسط في . (110 / 10الطبراني ضعيف     مإالك أبو ذكره) 5فيه



المجمع    في . (173 / 10الهيثمي وثقوا      ورجاله الطبراني رواه أخرجه) 6وقال
الكشف     في كما رواه      58 / 4البزار وقال الطبراني إلى الهيثمي وعزاه

المجمع      وثقوا رجاله و . (*) 173 / 10الطبراني
________________________________________
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       : مإستقبل:      الصلة مإن السلم بعد الدعاء وأمإا الهدي في القيم ابن قال تنبيه

ول       -     -   أصل، وسلم عليه الله صلى هديه مإن يكن فلم المأمإومإين أو القبلة
والعصر،            الفجر بصلتي ذلك تخصيص وأمإا حسن ول صحيح يإسناد عنه روي

إليه   -     -       أرشد ول بعده الخلفاء ول وسلم عليه الله صلى النبي يفعله فلم
  :  . الدعية          وعامإة قال السنة عن عوضا رآه مإن رآه استحسان هو وإنما أمإته،
بحال             الئق هو وهذا قال فيها، بها وأمإر فيها، فعلها إنما بالصلة، المتعلقة

مإنها،      [     ]    سلم فإذا ، الصلة في دام مإا مإناجيه ربه على مإقبل فإنه المصلي
فكيف [   ]          مإنه القرب و يديه بين الموقف ذلك وزوال المناجاة تلك انقطعت

إذا             يسأله ثم عليه، مإقبل وهو مإنه، والقرب مإناجاته حال في سؤاله يترك
        :  [  ] . ثبت  فقد مإردود، مإطلقا النفي مإن ادعاه ومإا الحافظ قال عنه انصرف
    ) : لحبك،    -     -   إني والله مإعاذ يا له قال وسلم عليه الله صلى النبي أن مإعاذ عن

       : حسن       و وشكرك، ذكرك، على أعني اللهم تقول أن صلة كل دبر تدع فل
أبي).     [       وحديث والحاكم، حبان ابن وصححه والنسائي داود أبو ورواه عبادتك

         ) : وكان   القبر وعذاب والفقر الكفر مإن بك أعوذ إني اللهم قول في بكرة
أحمد -     -        أخرجه صلة، كل دبر بهن يدعو وسلم عليه الله صلى النبي

التعوذ        (  باب في التي سعد وحديث الحاكم، وصححه والنسائي، والترمإذي
     [       ( أرقم  بن زيد حديث وذكر ، المطلوب طرقه بعض في فإن قريبا، البخل مإن
       :   : وهو     آخرها، قرب صلة كل بدبر المراد قيل فإن قال ثم بعده، ومإا السابق،

           : إجماعا.  السلم بعد به والمراد الصلة، دبر بالذكر المإر ورد قد قلنا التشهد
قبل              أمإامإة، أبي حديث مإن الترمإذي أخرج وقد يخالفه مإا يثبت حتى هذا فكذا

    ) : الصلوات        ودبر الخير، الليل جوف قال ؟ أسمع الدعاء أي الله رسول يا
:         .  : قال).  الصادق مإحمد بن جعفر عن الطبري وأخرج حسن وقال المكتوبات

على           المكتوبة كفضل النافلة بعد الدعاء مإن أفضل المكتوبة بعد الدعاء
). 1النافلة (

________________________________________
الفتح)     1( في الحافظ حديث   (138 / 11ذكره ). (*) 6330تابع

________________________________________
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بعد       -     -  وسلم عليه الله صلى ويفعله يقوله كان فيما عشر الخامإس الباب
بن       -    الفضل غير ثقات برجال الطبراني روى والمغرب والعصر، الصبح،

عمر)         -    -1مإوفق ( ابن عن الرازي حاتم أبو حديثه وضعف حبان، ابن وثقه ،
 -     -   ) : إذا    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي

  ) : الصبح          صلى مإن وقال الصلة، يمكنه حتى مإجلسه مإن يقم لم الفجر صلى
) ( مإتقبلتين           وحجة عمرة، بمنزلة له كانت الصلة يمكنه حتى جلس ).2ثم

عنه        -     - تعالى الله رضي سمرة بن جابر عن الصحيح برجال الطبراني وروى
يذكر(   -     -       جلس الصبح صلى إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

) ( الشمس     تطلع حتى تعالى أبي).      -  3الله غير ثقات برجال يعلى أبو وروى
مإحتسب  ( أنس) -   -      -   -4عابد عن غيره وضعفه حبان، ابن وثقه عائذ أبو



) : لن    -    -     -  قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي
أحب              الشمس تطلع أن إلى الفجر صلة بعد مإن الله يذكرون قوم مإع أقعد

ألفا،               عشر اثنا مإنهم رجل كل دية إسماعيل، بني مإن أربعة أعتق أن مإن إلي
تغرب             أن إلى العصر صلة بعد تعالى الله يذكرون قوم مإع أقعد ولن

اثنا              مإنهم رجل كل دية إسماعيل بني مإن أربعة أعتق أن إلي أحب الشمس
) (( ألفا  : (5عشر كان).         قال عنه، الدعاء، في والطبراني يعلى أبو وروى

على  -     -       أقبل بأصحابه الصبح صلى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
           ) : مإن  بك أعوذ إني اللهم يخزيني، عمل مإن بك أعوذ إني اللهم فقال القوم
مإن              بك أعوذ إني اللهم يطغيني، غنى مإن بك أعوذ إني اللهم يخزيني، عمل

أمإل  [        مإن بك أعوذ إني اللهم يؤذيني، صاحب
________________________________________

)1  .     : عن)        روى عبينة لبن قرابة كان وقال حاتم، أبو ضعفه مإوفق بن الفضل
الطرسوسي،            أمإية وأبو حنبل بن أحمد عنه روى مإغول، بن ومإالك فطر،

العتدال    مإيزان وقال)     2. (360 / 3وجماعة الوسط في الطبراني أخرجه
المجمع    في وضعف        105 / 10الهيثمي حبان ابن وثقه مإوفق بن الفضل فيه

) . ثقات       رجاله وبقية الرازي حاتم أبو المجمع)     3حديثه في الهيثمي  /10ذكره
107    ( الصغير       (  في الطبراني رواه الله يذكر قوله غير الصحيح في هو وقال

) . ثقات  . 4ورجاله    . وعنه)       البناني ثابت عن عائذ أبو الرحمن، عبد بن مإحتسب
     :    .  . ليست   أحاديث ثابت عن يروي عدي ابن وقال لين الحداد عبيدة أبو

       :    : وطوبي  مإرة، بي وآمإن رآني لمن طوبى حديث أنس عن مإنها بمحفوظة،
   . العتدال       مإيزان مإرات سبع بي وآمإن يرني لم في)   5. (442 / 3لمن يعلى أبو

المجمع)     3392 / 637 (119 / 6المسند  في الهيثمي أبو  105 / 10وقال رواه
وضعفه             حبان ابن وثقه عائد أبو مإحتسب وفيه يعلى أبو ورواه باختصار داود

 (*) . ثقات    رجاله وبقية غيره
________________________________________
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غنى ]        [      كل مإن بك وأعوذ ينسيني فقر مإن بك أعوذ إني اللهم ، يلهيني

) [ ، :  1يطغيني رسول).     -    -  كان قال عنه الله رضي الجهني زمإيل عن وروى
) :    : سبحان -     -     رجله ثان وهو قال الصبح صلى إذا وسلم عليه الله صلى الله
) :     ( سبعين       يقول ثم مإرة، سبعين ، توابا كان إنه الله، وأستغفر وبحمده، الله

 ( ثم            ، سبعمائة مإن أكثر واحد يوم في ذنوبه كانت فيمن خير، ل بسبعمائة،
بوجهه   ( الناس سلمة).        -2يستقبل أم عن ثقات برجال الطبراني وروى

-     -    : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي
وعمل    (        نافعا، وعلما طيبا، رزقا أسألك إني اللهم الصبح، صلة بعد يقول

برزة).         3مإتقبل) ( أبي عن والطبراني مإوسى، أبي عن الطبراني وروى
   -    : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي السلمي
 ) : أصلح -          اللهم يقول أصحابه يسمع حتى صوته يرفع الصبح صلى إذا وسلم

  :   )   ( أصلح      اللهم مإوسى أبو زاد مإرات ثلث أمإري عصمة جعلته الذي ديني لي
التي             دنياي لي أصلح اللهم مإرات، ثلث مإرجعي إليها جعلت التي آخرتي لي
      ) ( وأعوذ     سخطك، مإن برضاك أعوذ إني اللهم مإرات ثلث مإعاشي فيها جعلت
ينفع               ول مإنعت لما مإعطي ول أعطيت لما مإانع ل اللهم مإرات، ثلث مإنك بك

) ( الجد    مإنك الجد ). 4ذا
________________________________________



المجمع)     1( في الهيثمي وهو       110 / 1قال خنيس بن بكر وفيه البزار رواه
) . جدا             ضعيف الله عبد بن عقبة وفيه يعلى أبو ورواه وثقه وقد )2مإتروك

الهيثمي   . (183 / 7ذكره ضعيف         عطاء بن سليمان وفيه الطبراني رواه وقال
الصغير)     (3 في الطبراني الرزاق)   (260 / 1أخرجه حديث) 4). (3191وعبد

الطبراني            رواه مإوسى أبي وحديث ضعيف يحيى بن اسحاق فيه برزة أبي
المجمع      اسحاق وفيه الوسط . (*) 111 / 10في

________________________________________
 ]174[ 

تتعلق       -     -  وسلم عليه الله صلى مإنه صدرت آداب في عشر السادس الباب
     : داود،      وأبو والشيخان وأحمد، الشافعي، المإامإان روى تقدم مإا غير بالصلة

والترمإذي،           داود، وأبو أحمد، والمإام مإسعود، ابن عن مإاجه، وابن والنسائي،
عن           والطيالسي، هريرة، أبي عن الشافعي، والمإام الهلب، عن مإاجه، وابن

عليه  -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنهم تعالى الله رضي الثقفي أوس
شماله -            وعن تارة، يمينه عن انصرف الصلة، مإن انصرف إذا كان وسلم

السدي).          -1تارة) ( الرحمن عبد بن إسماعيل عن والنسائي، مإسلم، وروى
 -     -     : كيف    عنه تعالى الله رضي مإالك بن أنس سألت قال تعالى الله رحمه
     : رأيت          مإا فأكثر أنا أمإا قال ؟ يساري عن أو يميني، عن سلمت إذا أنصرف

) ( يمينه  -     -    عن ينصرف وسلم عليه الله صلى الله الترمإذي،).  2رسول وروى
 -   ) : صلى   -     -  الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عمر عن وحسنه،
وأنا   -           المسلمين المإور مإن المإر في بكر أبي مإع يسمر وسلم عليه الله

الله).         -  3مإعهما) ( رضي عباس ابن عن الصحيح، برجال أحمد المإام وروى
       ) : فجذب  -  ركعتين يصلي رجل فقام الصبح صلة اقيمت قال عنهما تعالى

) (     : ؟  -     -   أربعا الصبح أتصلي وقال بثوبه وسلم عليه الله صلى الله ).4رسول
) : كان        -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عمرو بن الله عبد عن داود، أبو وروى

مإا  -     -        يصبح حتى إسرائيل بني عن يحدثنا وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( صلته   (  عظم إلى إل الله).      -  5يقوم رضي عائشة عن أحمد المإام وروى

  -     -     : العشاء،  -  قبل وسلم عليه الله صلى الله رسول نام مإا قالت عنها تعالى
) ( بعدها   سهر حبان،).        6ول وابن والنسائي، داود، وأبو أحمد المإام وروى

: قال       -     -  عنهما تعالى الله رضي سفيان أبي بن مإعاوية عن للثلثة، واللفظ
وسلم        -     -  عليه الله صلى النبي زوج سفيان أبي بنت حبيبة لم قلت

________________________________________
البخاري)    (1( وانظر )707 / 59) (492 / 1ومإسلم)  (852حديث)  (393 / 2تقدم

داود  ( مإاجه)   301والترمإذي  (68 / 3والنسائي)  1041وأبو )931 (300 / 1وابن
المسند    في مإسلم)   (2. (226 / 5وأحمد 61) (708 / 60حديث)  (492 / 1أخرجه

الترمإذي)   3. (68 / 3والنسائي)  708 / 61) (708/  )4). (169 (315 / 1أخرجه
المسند    في داود)    5. (238 / 1أحمد أبو الشئ)   -3663 (322 / 3أخرجه وعظم

) . ومإعظمها    -   أكثرها الظاء وسكون العين المسند)    6بضم في .264 / 6أحمد
 (*)

________________________________________
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يجامإعها   -     -      الذي الثوب في يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول أكان
) (       : أذى   فيه ير لم مإا نعم، قالت ؟ عن).      1فيه شيبة، أبي وابن مإسدد وروى

   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة



) ( فيه -       يجامإع الذي الثوب في يصلي ومإسلم).    2وسلم أحمد، المإام وروى
ابن             عن مإاجه وابن أوس، عن مإاجه وابن أحمد، والمإام أنس، عن والترمإذي

عن           أحمد والمإام حريث، بن عمرو عن والنسائي، أحمد، والمإام مإسعود،
أحمد            والمإام عباس، ابن عن والطبراني، والبزار، حبيبة، أبي بن الله عبد

وفد            عن الديلمي، فيروز عن ثقات برجال والطبراني جارية، بن مإجمع عن
والمإام           عمر، ابن عن والطبراني زياد، بن الهرمإاس عن والطبراني ثقيف،
تعالى          -    الله رضي بكرة أبي عن والبزار يعلى وأبو هريرة، أبي عن أحمد

نعله -     -     -    ( في يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول رأوا أنهم ).3عنهم
:  -     : قال       العرابي سمع مإن حدثني قال حميد، بن سليمان عن الحارث وروى

 : فتفل(  -     -       قال بقر مإن نعلن وعليه يصلي وسلم عليه الله صلى النبي رأيت
) ( بنعله       تقل حيث حك ثم يساره، رضي).      - 4عن أنس عن يعلى، أبو وروى

في   -    -     -    يصلي كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله
تعالى).         -   5خفيه ( الله رضي أوس بن أوس عن ثقات برجال الطبراني وروى

  -     -     : شهر، -  نصف وسلم عليه الله صلى الله رسول عند أقمت قال عنه
مإتقابلتان     ( نعلن وعليه يصلي، ). 6فرأيته

________________________________________
داود)    1( أبو شيبة)    2. (127 / 1والنسائي)  366 (100 / 1أخرجه أبي  /2ابن

باب      (482 الطهارة في داود باب)     (132وأبو الطهارة في )183والنسائي
مإسلم)      (3. (407 / 7والخطيب  217 / 6وأحمد  أخرجه أنس حديث  /1مإن

والنسائي)    400 (249 / 2والترمإذي)  555 / 60حديث)  (391 صحيح حسن وقال
مإاجه.        58 / 2 ابن أخره مإسعود ابن حديث حديث)  1037 (330 / 1ومإن ومإن

أحمد    أخرجه أحمد        307 / 4عمرو حبيبة أبي بن الله عبد 221 / 4وحديث
المجمع        في الهيثمي ذكره عباس ابن عمر     54 / 2وحديث أبو النضر فيه وقال

أحمد       أوس وحديث جدا ضعيف مإاجه   8 / 4وهو وحديث) 1037 (330 / 1وابن
أحمد   عند         480 / 3مإجمع فيروز وحديث الحديث مإنكر عياض بن يزيد وفيه

الهيثمي      قال الوسط في الهرمإاس    55 / 2الطبراني وحديث ثقات رجاله
المجمع        في الهيثمي وضعفه الوسط في عمر   55 / 2الطبراني ابن وحديث

الهيثمي      وقال الوسط في الطبراني     54 / 2الطبراني شيخ خل ثقات رجاله
الهيثمي             قال بكره أبي وحديث أعرفه لم فإني الزرق الرحمن عبد بن مإحمد

2 / 54) . اختلط            مإن أحد مإرار بن بحر وفيه والبزار يعلى أبو أخرجه) 4رواه
المسند    في المطالب     6 / 5أحمد في الحافظ أبو) 5). (383 (106 / 1وذكره
المسند    في المطالب)     2912 / 157 (291 / 5يعلى في الحافظ 107 / 1وذكره

المجمع)     6). (385( في الهيثمي الصلة      55 / 2ذكره مإنه مإاجه ابن روى وقال
 (*) . ثقات        ورجاله الكبير في الطبراني ورواه النعلين في

________________________________________
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: قالت      -     -  عنها تعالى الله رضي عائشة عن ثقات برجال الطبراني وروى
وحافيا   -     -    ( مإنتعل يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول وروى). 1رأيت

: قال       -     -  عنه تعالى الله رضي مإالك بن أنس عن الصحيح، برجال الطبراني
واحدة    -     -       مإرة إل الصلة في نعله وسلم عليه الله صلى الله رسول يخلع لم

خلعتم      -     - (  لم وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال نعالهم، القوم فخلع
   ) :      :  ( السلم  عليه جبريل إن فقال فخلعنا، خلعت رأيناك قد قالوا ؟ نعالكم

) ( قذرا    فيهما أن سعيد).        2أخبرني أبي عن داود، وأبو أحمد، المإام وروى



   -    : عليه -     -  الله صلى الله رسول بينما قال عنه تعالى الله رضي الخدري
رأى -            فلما يساره، عن فوضعهما خلعهما إذ نعليه في بأصحابه يصلي وسلم

وسلم        -     - عليه الله صلى الله رسول قضى فلما نعالهم، ألقوا أصحابه ذلك
    :  ( فقال: (      فخلعنا خلعت رأيناك قالوا ، ؟ نعالكم خلع على حملكم مإا قال

فيهما  -     - (      أن فأخبرني أتاني جبريل إن وسلم عليه الله صلى الله رسول
:3قذرا) ( قال).      -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الدارقطني ورواه

)   (     : ضعيف(    وسنده ، حلمة دم فيهما إن فقال أتاني جبريل المإام).  4إن وروى
مإسعود      -     -    ابن عن عنهم تعالى الله رضي شيبة أبي وابن مإاجه، وابن أحمد،

الخفين:     -     -    في يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول رأينا لقد قال
السائب).           5والنعلين ( بن الله عبد عن مإاجه، وابن والنسائي، داود، أبو وروى

-     -   )) : وسلم-     -  عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي
) ( يساره     عن نعليه ووضع :  6يصلي وأحمد،).   مإالك، المإامإان وروى

الرحمن            عبد عن مإاجه، وابن أحمد، والمإام جابر، عن داود، وأبو والشيخان،
صلى    -     -     -  الله رسول رأوا أنهم عنهم تعالى الله رضي أبيه عن كيسان، بن

واحد   -     ( ثوب في صلى وسلم عليه ). 7الله
________________________________________

)1) . السابق)        المصدر ثقات ورجاله الوسط في في)  2الطبراني الطبراني
) . السابق      المصدر الصحيح رجال ورجاله داود)    3الوسط أبو  (175 / 1أخرجه

البيهقي)   (650 سعد)   204 / 2وأخرجه الكبير    2 / 1وابن في  /10والطبراني
المعاني    83 في المطالب     (511 / 1والطحاوي في الحافظ وانظر) 381وذكره

الراية   الدارقطني)   4. (208 / 1نصب قال     399 / 1أخرجه بيان بن صالح وفيه
ابن            وقال مإنكر البخاري قال السائب بن فرات أيضا وفيه مإتروك الدارقطني

) . بشئ   ليس مإاجه)    5مإعين ابن في)   1039 (330 / 1أخرجه البوصيري وقال
عن          -   الراوي وزهير عمره بآخر اختلط وقد اسحاق أبو إسناده في الزوائد

) . اختلطه  -     في عنه روى إسحاق داود)   6أبي  /2والنسائي)  648 (175 / 1أبو
مإاجه   58 البخاري)   (7). (1431 (460 / 1وابن )353حديث)  (558 / 1أخرجه

مإاجه)        519 / 284 (369 / 1ومإسلم  ابن أخرجه الرحمن عبد حديث  /1ومإن
333) 1050 (*) . ضعيف)     إسناده البوصيري وقال

________________________________________
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     :      .  : وفي  طرفيه بين خالف قد سلمة أبي بن عمرو وقال مإتوحشا جابر قال
عاتقه:       ( على طرفيه واضعا به مإشتمل بن).      1لفظ عبادة عن مإاجه ابن وروى

وسلم -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي الصامإت
عليها      ( عقد قد شملة في والنسائي،).     2صلى والترمإذي، أحمد، المإام وروى

 -      : صلى  -     -  الله رسول صلها صلة آخر قال عنه تعالى الله رضي أنس عن
)     : به   -        مإتوشحا حبرة يرد لفظ وفي واحد ثوب في القوم مإع وسلم عليه الله

3) : رأيت).       -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن أحمد، المإام وروى
حضرمإي  -     -        له برد في يصلي الليل مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( غيره    عليه مإا :    4مإتوشحه وأبو).   والشيخان، وأحمد، مإالك، المإامإان وروى
رسول      -     -   أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإاجه، وابن والنسائي، داود،
أعلمإها -     -         إلى فنطر أعلم لها خميصة في صلى وسلم عليه الله صلى الله

      ) : وائتوني    جهم، أبي إلى هذه بخميصتي اذهبوا قال انصرف فلما نظرة
) ( صلتي        عن آنفا ألهتني فإنها جهم، أبي أحمد،).   5بأنبجانية المإام وروى



  : إلى     -     -  أهدي قال عنه تعالى الله رضي عامإر بن عقبة عن والشيخان،
ثم  -     -        فيه صلى ثم فليسه حرير فروج وسلم عليه الله صلى الله رسول

) (    ) : للمتقين       هذا ينبغي ل وقال له، كالكاره شديدا نزعا فنزعه ).6انصرف،
الله    -     -     - رسول صلى قال عنه تعالى الله رضي مإعاذ عن الطبراني، وروى

به    -      ( مإؤتزرا واحد ثوب في وسلم عليه الله عن).   7صلى الطبراني وروى
   -    : عليه  -     -  الله صلى الله رسول أمإنا قال عنه تعالى الله رضي أمإامإة أبي

طرفيها -       ( بين خالف قد قطيفة في ). 8وسلم
________________________________________

مإسلم)   1( مإاجه)   2). (517 / 278 (368 / 1أخرجه أبو)  3552 (1176 / 2ابن قال
في:             البوصيري قاله ضعيف والحوص مإنه يسمع ولم عبادة خالد يلق لم نعيم

أحمد)   3زوائده. ( المسند)    4. (61 / 2والنسائي  257 / 3أخرجه في  /1أحمد
البخاري)   (5. (265 حديث)  (391 / 1ومإسلم)  (373حديث)  (482 / 1أخرجه
داود   199 / 6وأحمد)  556 / 62 مإاجه)   4052 (49 / 4وأبو ).3550 (1176 / 2وابن

البخاري)   (6(  /23حديث)  (1646 / 3ومإسلم)  (5081، 375) (484 / 1أخرجه
الهيثمي)      7. (143 / 4وأحمد)  2075 وقال الكبير في فيه 51 / 2الطبراني

) . ترجمه       مإن أر لم صبيح بن في)      8مإحمد الهيثمي قال الكبير في الطبراني
 (*) . ضعيف        وهو عمير بن مإوسى فيه السابق المصدر

________________________________________
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عنه          -     تعالى الله رضي أبيه عن كيسان، بن الرحمن عبد عن مإاجه، ابن وروى
    -     -    : في-  والعصر الظهر يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال

) ( واحد  : ( 1ثوب جابر).           أمإنا قال بكر أبي بن الرحمن عبد عن داود أبو وروى
  ) : الله           رسول رأيت قال انصرف فلما رداء، عليه ليس قميص في الله عبد بن

) ( قميص-     -    في يصلي وسلم عليه الله عائشة).      -2صلى عن داود أبو وروى
 -     -    : في    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول صلى قالت عنها تعالى الله رضي

بعضه   ( علي رضي).        - 3ثوب مإيمونة عن داود، وأبو الشافعي، المإام وروى
  -     -    : في   -  يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله

حائض     -   ( وأنا عليه وبعضه علي بعضه حسن).    -  4مإرط بسند يعلى أبو وروى
  -    : الله-   -     -  صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن

 (    : قالت  -     (  مإرطك علي أرخي عائشة يا فقال القر، فوجد يصلي وسلم عليه
) (       ) : يدك   في ليست حيضتك إن وبخل علة قال حائض المإام).  5إني وروى

 ) : بآل -   -   -     -  بت قال عنه تعالى الله رضي حذيفة عن ثقات برجال أحمد
عليه  -     -    -    الله صلى الله رسول فقام وسلم عليه الله صلى الله رسول

ل -           حائض وهي طرفه عائشة وعلى اللحاف، طرف وعليه يصلي وسلم
يعلى،).    -   -     6تصلي) ( وأبو شيبة، أبي وابن الصحيح برجال أحمد المإام وروى

  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول صلى قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن
بفضوله  -            يتقي به مإتوحشا طرفيه، بين خالف قد واحد ثوب في وسلم عليه

) ( وبردها   الرض : (7حر رأيت).        قال أيضا عنه الصحيح برجال الطبراني وروى
) ( ثوبه  -     -    على يسجد وسلم عليه الله صلى الله المإام).  8رسول وروى

  -     -    )  : يوم   في وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت لقد لقد قال عنه أحمد
إذا              الرض إلى يديه دون يجعله عليه، بكساء سجد إذا الطين يتقي وهو مإطير

). 9سجد) (
________________________________________



مإاجه)   1( . (1051 (334 / 1ابن البوصيري)     قاله حسن أبو)  2وإسناده أخرجه
السابق)     (3). (633 (171 / 1داود  المصدر داود داود)   4). (631أبو أبو أخرجه

العلي)   5). (370 (101 / 1 المجمع     369 / 1المقصد في الهيثمي .49 / 2وحسنه
المسند)     6( في أحمد وقال)     7. (400 / 5أخرجه يعلى وأبو أحمد أخرجه

. (48 / 2الهيثمي  الصحيح     رجال أحمد ورجاله)    8رجال الكبير في الطبراني
الصحيح   . (57 / 2رجال . (*) 265 / 1أحمد)  9المجمع 

________________________________________
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: قال        -     -  عنه تعالى الله رضي ثابت بن الرحمن عبد عن مإاجه ابن وروى
الشهل،(   -     -       الله عبد بني مإسجد في وسلم عليه الله صلى الله رسول جاءنا

) ( الحصى          برد يقيه سجد إذا ثوبه على يديه واضعا المإام).  1فرأيته وروى
رضي     -   -    -  سلمة أم عن حسن بسند والترمإذي والنسائي، داود، وأبو أحمد،

   -       ) : عليه   -  الله صلى الله رسول إلى أحب ثوب يكن لم قالت عنها تعالى الله
) ( قميص -   مإن :2وسلم وقال).       والترمإذي، والشافعي، أحمد، المإام وروى

الله  -         -   رضي عمر بن الله عبد عن مإاجه، وابن والنسائي، صحيح حسن
بني  - (   -     -    مإسجد دخل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى

عليه،           يسلمون النصار، مإن رجال عليه ودخل يصلي عوف، بن عمرو
حين      -     -    عليهم يرد وسلم عليه الله صلى الله رسول كان كيف صهيبا فسألت

       : أسفل   -   إلى بطنه وجعل كفه، وبسط هكذا، فقال ؟ عليه يسلمون كانوا
) ( فوق   إلى عن).       3وظهره الترمإذي، وحسنه والثلثة، أحمد المإام وروى

   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله برسول مإررت قال عنه تعالى الله رضي صهيب
) ( بأصبعه -          إشارة عليه فرد عليه فسلمت الصلة في وهو وروى). 4وسلم

 ) : رسول     -     -  كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن والدارقطني أحمد المإام
) ( الصلة -     -    في يشير وسلم عليه الله صلى عن).    5الله أحمد المإام وروى

أن        -     -: ( عنه تعالى الله رضي المازني النصاري زيد بن الله وعبد بشير أبي
بالبطحاء،  -     -       وامإرأة يوم، ذات بهم صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول

حتى    -     -     فرجعت تأخري أن وسلم عليه الله صلى الله رسول إليها فأشار
) ( مإرت   ثم رضي).        - 6صلى مإسعود ابن عن الصحيح برجال الطبراني وروى

 -     -   ) : فسلمت   -  وسلم عليه الله صلى الله برسول مإررت قال عنه تعالى الله
) ( إلي   فأشار واسم).          7عليه أمإه، وهي الحنظلية ابن سهل عن داود أبو وروى

تعالى  -     الله رضي عمرو أبيه
________________________________________

مإاجه)         (1( ابن أخرجهما حديثين مإن مإلفق حديث )1032) (1031) (328 / 1هذا
في            وقال مإتصل اسناده الول الحديث إسناد في الزوائد في البوصيري وقال

الحديث           مإنكر البخاري قال الشهلي إسماعيل بن إبراهيم إسناده في الثاني
ول               فيه تكلم مإن أر لم الرحمن عبد بن الله وعبد العجلي ووثقه غيره وضعفه

) . ثقات     رجاله وباقي وثقه المسند)    2مإن في داود   317 / 6أحمد  (43 / 4وأبو
4025) . اكبري)    في المسند)     3والنسائي في أحمد داود  332 / 4أخرجه وأبو

مإاجه   6 / 3والنسائي)  368 (203 / 2والترمإذي)  927 (243 / 1  (325 / 1وابن
المسند)     4). (1017 في أحمد داود   332 / 4أخرجه )925 (243 / 1وأبو

الدارقطني)   5). (367 (203 / 2والترمإذي  المسند)   6. (84 / 2أخرجه في أحمد
المجمع)        7. (216 / 5 الصحيح رجال ورجاله والصغير الوسط في الطبراني
2 / 81 (*) .



________________________________________
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  -    -    -   : الله  صلى الله رسول فجعل الصبح صلة يعني بالصلة ثوب قال عنه،
  ) :    . أرسل  -      قد وكان داود أبو قال الشعب إلى يلتفت وهو يصلي وسلم عليه

) ( يحرس    الليل مإن والترمإذي).      -1فارسا والنسائي، أحمد، المإام وروى
   ( الدارقطني: ( -       رواه وكذلك مإرسل عكرمإة عن روي أنه وذكر غريب وقال

الله     -     - (   رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن ومإرسل مإوصول
) ( عنقه    -          يلوي ول وشمال يمينا الصلة في يلتفت كان وسلم عليه الله صلى

فيحرر).          2 السكندراني نجم بن حبرة غير ثقات برجال الطبراني وروى
 -   ) : صلى    -     -  الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن حاله،

عز   -            الله أنزل ثم شماله، وعن يمينه، عن الصلة في يلتفت وسلم عليه الله
   ( الله (        رسول فخشع خاشعون صلتهم في هم الذين المؤمإنون أفلح قد وجل

) ( شمال-     -       ول يمينا يلتفت يكن فلم وسلم عليه الله مإسدد).  3صلى وروى
شيبان             بن علي عن والبيهقي حبان وابن يعلى وأبو مإاجه، وابن أحمد والمإام

   -     : عليه -     -  الله صلى الله رسول مإع صلينا قال عنه تعالى الله رضي الحنفي
فلما -             والسجود الركوع في صلبه يقيم ل رجل إلى عينيه بمؤخر فلمح وسلم

 ) : مإعشر   -     -   يا قال الصلة، وسلم عليه الله صلى الله رسول قضى
)  ( الحديث           ، والسجود الركوع في صلبه يقيم ل مإرئ ل صلة ل ).4المسلمين،

-    : الله    -     -  رسول اشتكى قال عنهما تعالى الله رضي جابر عن مإسلم وروى
تكبيره             الناس يسمع بكر وأبو قاعد وهو وراءه فصلينا وسلم عليه الله صلى

الحديث           ( قعودا، بصلته فصلينا فقعدنا، إلينا فأشار قيامإا، فرآنا إلينا فالتفت
رضي).          - 5 علي عن والدارقطني، مإاجه، وابن والترمإذي، أحمد، المإام وروى

   -      ) : عليه   -  الله صلى الله رسول على استأذنت إذا كنت قال عنه تعالى الله
) ( سبح -  عنه).       -     -6وسلم تعالى الله رضي أمإامإة أبي عن يعلى أبو وروى

في:      -     -    كان فإذا وسلم عليه الله صلى الله رسول على استأذن كنت قال
     . عن         ومإسلم أحمد المإام وروى لي أذن الصلة غير في كان وإن سبح الصلة

 : قال    -     -  عنه تعالى الله رضي الشخير بن الله عبد
________________________________________

داود)   1( المسند)    2). (916 (241 / 1أبو في 9 / 3والنسائي  360 / 1أحمد
. (290 (83 / 2والترمإذي  غريب)   الهيثمي)     3وقال وقال الوسط في الطبراني

المجمع   ترجمه          80 / 2في مإن أجد ولم السكندراني نجم بن حبرة به تفرد
) . ثقات   رجاله المسند)    4وبقية في مإاجه   23 / 4أحمد )871 (282 / 1وابن

مإسلم)     5. (105 / 3والبيهقي  عند وهو في)  6). (413 / 84 (309 / 1تقدم أحمد
الترمإذي   (79 / 1المسند  ). (*) 369تابع)  (206 / 2وأخرجه

________________________________________
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بنعله(    -     -     فدلكها تنخم فرأيته وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع صليت
-     -   ) : وسلم).    عليه الله صلى الله رسول أتيت بلفظ النسائي ورواه اليسرى

) ( بنعله         دلكه ثم اليسرى قدمإه تحت فبزق يصلي عن).   1وهو البخاري وروى
       : بيتها، -     -  جانب به سترت لعائشة قرام كان قال عنه تعالى الله رضي أنس

ل   -     - (      فإنه هذا قرامإك عنا أمإيطي وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
) ( صلتي     في تعرض تصاويره وحسنه).     2تزال والثلثة أحمد المإام وروى

: قالت      -     -  عنها تعالى الله رضي عائشة عن جيد بسند والدارقطني الترمإذي



تطوعا،    -     -     البيت في يصلي وسلم عليه الله صلى الله ورسول يومإا خرجت
عن            أو يمينه عن فمشى فاستفتحت، القبلة، على والباب مإغلق عليه والباب

صلته          ( فأتم الصلة إلى القهقرى رجع ثم لي ففتح وروى). 3يساره،
  : رسول     -     -  جئت قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن جيد بسند الطبراني
والباب -     -         يصلي، قائما المسجد في وهو يوم ذات وسلم عليه الله صلى الله

رسول           سمع فلما فاستفتحت، المسجد، مإن مإتنحيا القبلة، يلي مإما مإجاف
على -     -         مإضى ثم الباب، ففتح بيده أهوى صوتي، وسلم عليه الله صلى الله

  :        :  . هذه  إن الهيثمي الحسن أبو الحافظ قال كما والظاهر قلت الحديث صلته،
في               كان هذه وفي البيت في يصلي كان أنه تلك في لنه الولى، غير القصة

قتل).       -     - 4المسجد ( وسلم عليه الله صلى الله رسول أن مإاجه ابن وروى
الصلة    ( في وهو رافع).         -5عقربة أبي عن يوسف طريق مإن البزار وروى

 -     -    : في    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول بينا قال عنه تعالى الله رضي
الحديث            ( فقتلها، ضربها عقرب هي فإذا صلته، في شيئا ضرب إذ ).6صلته

أن            (  المطلب، عبد بن الحارث بن الله عبد عن جيد بسند الطبراني وروى
________________________________________

مإسلم)   (1( داود   25 / 4وأحمد)  554 / 58حديث)  (390 / 1أخرجه 130 / 1وأبو
داود   31 / 1أحمد)  3). (374حديث)  (484 / 1البخاري)  (2). (483، 482(  /1وأبو

)4. (80 / 2والدارقطني  10 / 3والنسائي)  601 (497 / 2والترمإذي)  922 (242
المجمع     في الهيثمي الله       84 / 2وقال عبد وفيه الوسط في الطبراني رواه

كان             أنه إل والنسائي والترمإذي داود أبي عند والحديث الليث كاتب صالح بن
) . رجع            ثم لها فتح حتى فمشى مإغلق عليه والبيت البيت في ابن) 5يصلي

على)        1247 (39 / 1مإاجه  الكلم تقدم وقد مإندل بضعف ضعيف وإسناده
الكشف)      6مإندل. ( في كما البزار المجمع     15 / 2أخرجه في الهيثمي  /3وقال

وذكره             229 يوثقه ولم يجرحه ولم حاتم، أبي ابن ذكره نافع بن يوسف فيه
 (*) . الثقات    في حبان ابن

________________________________________
 ]182[ 

على  -     -       العاصي بنت وأمإامإة يصلي كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( حملها       قام وإذا وضعها، ركع فإذا قتادة).      -1عاتقه، أبي عن الشيخان وروى

يصلي    -    -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي
لبي        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول بنت زينب بنت أمإامإة حامإل وهو

وضعها         ( سجد وإذا حملها، قام فإذا الربيع بن برجال).   2العاصي مإسدد وروى
  : علينا      -     -  خرج قال عنه تعالى الله رضي زريق بني مإن رجل عن ثقات

أو  -     -        عنقه على زينب بنت أمإيمة حامإل وسلم عليه الله صلى الله رسول
   . أبي          ابن وروى حملها السجود مإن رأسه رفع وإذا وضعها، ركع فإذا عاتقه،

تعالى         -    الله رضي الخدري سعيد أبي عن العوفي عطية طريق عن شيبة
  -     -      : ساجد -  وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى الحسين جاء قال عنه

فقام      -     -   بيده، وسلم عليه الله صلى الله رسول فأخذ ظهره، على فركب
      . هريرة        أبي عن أحمد المإام وروى فذهب أرسله ثم ركع، ثم ظهره على وهو

   -     ) : عليه-     -  الله صلى الله رسول مإع نصلي كنا قال عنه تعالى الله رضي
رأسه -           رفع وإذا ظهره، على والحسين الحسن وثب سجد فإذا وسلم

حتى            عادا، عاد فإذا الرض، على وبضعهما رفيقا أخذا خلفه مإن أخذهما
   : الله          رسول يا فقلت إليه فقمت فخذيه على أحدهما أقعد، ثم صلته، قضى



) (     (  ) : دخل    حتى ضوؤها فمكث ، بأمإكما الحقا فقال برقة، فبرقت ).3أردهما،
  ) : بين    -     -  أنام كنت قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن الشيخان وروى

سجد   -     -      فإذا قبلته، في ورجلي وسلم عليه الله صلى الله رسول يدي
    : فيها       ليست يومإئذ والبيوت قالت بسطتهما، قام فإذا رجلي، فقبضت غمزني

: (4مإصابيح) ( كان).     -     -  قال عنه تعالى الله رضي أنس عن الشيخان وروى
) ( ويكملها  -     -    الصلة يوجز وسلم عليه الله صلى الله وروى). 5رسول

 ) : رسول     -     -  أرسل قال عنه تعالى الله رضي سعد بن سهل عن الشيخان
      : لي -     -   يعمل النجار غلمإك انظري أن امإرأة إلى وسلم عليه الله صلى الله

عليها،     الناس أكلم أعوادا
________________________________________

الهيثمي)      1( وقال الكبير في الصحابي     58 / 2الطبراني عن سليمان أبو فيه
) . ثقة          فهو العصري الله عبد بن خليد هو كان البخاري)   (2فإن )590 / 1أخرجه

المسند)    3). (543 / 42حديث)  (386 / 1ومإسلم)  (516حديث ( في  /2أحمد
البخاري)   (4. (513 )367 / 1ومإسلم)  (384، 383، 382حديث)  (586 / 1أخرجه

البخاري)   (5). (512 / 272حديث ( )342 / 1ومإسلم)  (706) (235 / 1أخرجه
. (*) 101 / 3وأحمد)  469 / 188حديث (

________________________________________
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وسلم         -     - عليه الله صلى الله رسول بها أمإر ثم درجات، الثلث هذه فعمل
وسلم        -     - عليه الله صلى الله رسول رأيت ولقد الموضع، هذا في فوضعت

القهقرى             فنزل رفع ثم المنبر على وهو وراءه، الناس وكبر فكبر عليه قام
على     [           أقبل ثم صلته، آخر مإن فرغ حتى عاد ثم المنبر أصل في سجد حتى

) (        ) : صلتي ]  ولتعلموا بي لتأتموا صنعت إنما الناس أيها فقال ، ).1الناس
: قال        -     -  عنهما تعالى الله رضي عمرو ابن عن داود وأبو أحمد المإام وروى

) ( ومإتنعل(   -     -    حافيا يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول وروى). 2رأيت
 ) : رأيت      -     -  لقد قال عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن والبيهقي داود أبو

)   :  ( الخفين  -     -    وفي زاد النعلين في يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول
3-   ) : الله).     -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن الشيخان وروى

) ( نعليه    -    في يصلي وسلم عليه الله داود).     4صلى وأبو أحمد المإام وروى
أبيه        -    -   - عن تعالى الله رحمه الشخير بن الله عبد بن مإطرف عن والنسائي

 -     -  ) : يصلي    -  وسلم عليه الله صلى النبي رأيت قال عنه تعالى الله رضي
) ( البكاء       مإن المرجل كأزيز أزيز صدره برجال).    5وفي يعلى أبو وروى

 -   ) : صلى   -     -  الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن الصحيح
ينحدر   -          الماء لرى فإني فيغتسل بالذان، بلل فيناديه يبيت وسلم عليه الله

) ( بكاءه        فأسمع فيصلي يخرج ثم وشعره، خده أحمد).   6على المإام وروى
تعالى           -    الله رضي الله عبد بن جابر عن ضعيف بسند يعلى وأبو مإنيع وابن

    -     -    : غزاة -  في العصر يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول بينما قال عنه
    : تبسمت         الله رسول يا قالوا الصلة، قضى فلما الصلة، في تبسم إذ بدر

        ) : وعلى    القوم طلب مإن راجع وهو مإربي مإيكائيل إن فقال الصلة، في وأنت
)     ( الخبر      هذا صحة فانظر ، إليه فتبسمت إلي فضحك غبار ). 7جناحه

________________________________________
البخاري)   (1(  /104حديث)  (317 / 1ومإسلم)  (917حديث)  (461 / 1أخرجه

مإاجه)   (421 داود)   (1416وابن 339 / 5وأحمد  120 / 1والنسائي)  1080وأبو



الكبير    في عوانة   186 / 6والطبراني أحمد) 2. (108 / 3والبيهقي  47 / 2وأبو
المسند   داود   215 / 2في مإاجه)   653 (176 / 1وأبو )3). (1038 (330 / 1وابن

مإسعود         ابن طريق مإن مإاجه ابن عند تقدم) 4). (1039 (330 / 1الحديث
مإسلم  ( أحمد)   5). (555 / 60وانظر داود   25 / 4أخرجه )904 (338 / 1وأبو

الهيثمي)      6. (12 / 1والنسائي  وقال يعلى أبو رجال  88 / 2أخرجه رجاله
يعلى)    7الصحيح. ( أبو الوازع)    2060 / 295 (49 / 4أخرجه فيه الهيثمي وقال

 (*) . مإتروك   نافع بن
________________________________________
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أحمد            والمإام الدرداء، أبي عن ومإسلم هريرة أبي عن ثقات برجال وروى

وجابر             الخدري، سعيد أبي عن داود وأبو شيبة، أبي ابن عن حسن بسند
الله   -     -    -   صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن والنسائي

أبو  -           قال القراءة عليه فالتبست فقرأ الصبح صلة يصلي كان وسلم عليه
 ) : بالله    -     -   أعوذ يقول فسمعناه وسلم عليه الله صلى الله رسول قام الدرداء
       (    ) : فرغ)   فلما شيئا، يتناول كأنه يده وبسط ، ثلثا الله بلعنة ألعنك قال ثم مإنك

نسمعك              لم شيئا الصلة في تقول سمعناك قد الله، رسول يا قلنا صلته، مإن
     ) : بشهاب       جاء إبليس الله عدو إن قال يدك، بسطت ورأيناك ذلك، قبل تقوله

-     -     .( عنه     تعالى الله رضي هريرة أبي حديث وفي وجهي في ليجعله نار مإن
  (   )  .  ( مإرات،(     ثلث مإنك بالله أعوذ فقلت انتهي ، صلتي علي ليقطع لي عرض

   .   (      ) : أبي  حديث وفي مإرات ثلث يستأخر فلم التامإة الله بلعنة ألعنك قلت ثم
 -      ( رضي: (    الخدري سعيد أبي حديث وفي ، فدعته مإنه الله فأمإكنني هريرة

   ) : فأهويت   -      وإبليس رأيتموني لو قال صلته مإن فرغ فلما عنه تعالى الله
والتي             البهام هاتين أصبعي بين لعابه برد وجدت حتى أخنقه زلت فما بيدي
فذكرت            إليه، وتنظروا تصبحوا حتى سارية، إلى أوثقه أن هممت ولقد تليها،
  ( الله   (         فرده بعدي مإن لحد ينبغي ل مإلكا لي هب رب سليمان أخي قول

سوراي            مإن بسارية مإربوطا لصبح سليمان أخي دعوة ل ولو خائبا، تعالى
) ( المدينة     صبيان به تتلعب :   1المسجد رسول).    بنا صلى جابر حديث وفي

[  : يهوي -     -     [   خلف قال بيده يهوي فجعل الفجر وسلم عليه الله صلى الله
[  ]  ) : هو        الشيطان إن فقال انصرف، حين القوم، فسأله الصلة في قدامإه

انفلت             مإا أخذته فلو فتناولته الصلة، عن ليفتنني النار شرر علي يلقي كان
) ( المدينة           ولدان إليه فينظر المسجد، سواري مإن بسارية يناط حتى ).2مإني

والنار            والجنة البرزخ، أحوال على اطلعه باب في مإعجزاته، باب في ويأتي
: قال.       -     -  عنه تعالى الله رضي بريدة عن جيد بسند الطبراني وروى حديثان

أن   -     -       بيده إلينا فأشار يصلي، وهي وسلم عليه الله صلى الله رسول أتينا
فجلسنا  ( عن).         3اجلسوا ثقات، برجال عمر بن ومإحمد يعلى أبو وروى

عنها -     -  تعالى الله رضي عائشة
________________________________________

المسند)    1( في حديث     (82 / 3أحمد المساجد في  /3والنسائي)  541ومإسلم
البخاري    12 عند عوانة)   4808، 3423، 3284، 461وهو نعيم  143 / 2وأبو وأبو

الدلئل   أحمد)   2). (543 (764 / 2في الكبير)   3. (104 / 5أخرجه في الطبراني
المجمع     22 / 2 في الهيثمي مإدلس       88 / 2وقال ولكنه ثقة وهو جناب أبو فيه

 (*) . عنعنه  وقد
________________________________________
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ول: (    -     -     العشاء قبل نائما وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت مإا قالت

) ( فيسلم        نائما وإمإا فيغنم ذاكرا إمإا بعدها ابن).     1لغيا عن يعلى أبو وروى
وسلم -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس

) ( الصلة     في رأسه يمس عن).      2كان والبيهقي والحاكم يعلى أبو وروى
وسلم -    -     -     - عليه الله صلى الله رسول أن مإرسل، تعالى الله رحمه الحسن

الصلة      ( في ولحيته رأسه يمس والبيهقي،).     3كان والحاكم يعلى أبو وروى
 -    : صلى    -     -  الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي حريث بن عمرو عن

الصلة   -      ( في لحيته مإس ربما وسلم عليه ضعيف).    4الله بسند البزار وروى
غير   -     -        مإن الصلة في لحيته يمس كان عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن

صحته   ( فانظر أن).      -     - (5عبث عنه تعالى الله رضي أنس عن يعلى أبو وروى
فاحتبس  -     -       ينهاهن، فجعل شئ بينهن كان وسلم عليه الله صلى النبي نساء

في     -     -      احث الله رسول يا عنه تعالى الله رضي بكر أبو فناداه الصلة عن
) ( الصلة     إلى واخرج التراب، عن).     6وجوههن ضعيف، بسند الطبراني وروى

   -    : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي عباس ابن
الصلة -       ( في وجهه عن العرق يمسح ل).    7وسلم بسند الطبراني وروى

الله     -     - (   -   صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن به بأس
) ( صلى  -         مإا على فبنى ناسيا، الصلة في تكلم وسلم المإام).  8عليه وروى

صلى     -     - (   -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أنس عن داود وأبو أحمد،
) ( الصلة       في يشير كان وسلم عليه ). 9الله

________________________________________
المسند)     1( في يعلى المجمع)     4878 / 522 (288 / 8أبو في الهيثمي  /1وقال

314) . الصحيح    رجال العلي)    2رجاله المقصد ابن)  3. (336 / 1انظر ذكره
الموضوعات   ( في المجمع)   217القيسراني أبو)  4. (85 / 2وانظر أخرجه

الهيثمي    وقال حبان         85 / 2يعلى ابن ذكره وقد ضعيف الخطاب بن مإحمد فيه
الكبرى        السنن في البيهقي وأخرجه الثقات الهيثمي)   5. (264 / 2في  /2قال

وهو              85 عنه الله رضي بشير بن النعمان ولد مإن الله عبد بن عيسى فيه
يعلى)    (6ضعيف. ( أبو في)   7). (3745 / 990، 396 / 6أخرجه الطبراني أخرجه

المجمع     398 / 11الكبير  في الهيثمي وهو     84 / 2وقال مإصعب بن خارجة فيه
) . جدا  المجمع)         8ضعيف في الهيثمي وقال الوسط في الطبراني  /2أخرجه

81 :      : هو        الذهبي وقال بالمناكير أحيانا يأتي حاتم أبو قال مإهدي بن مإعلى فيه
) . نفسه     في صدوق العباد داود)   138 / 3أحمد)  (9مإن وعبد) 943 (248 / 1وأبو

. (*) 262 / 2والبيهقي  84 / 2والدارقطني)  3276الرزاق (
________________________________________
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 : بعثني       -     -  قال عنهما تعالى الله رضي الله عبد بن جابر عن مإسلم وروى

يصلي،  -     -       وهو أدركته ثم له، لحاجة وسلم عليه الله صلى الله رسول
   ) : آنفا        علي سلمت إنك فقال دعاني، فرغ، فلما إلي فأشار عليه، فسلمت

)      ( المشرق  قبل حينئذ مإوجة وهو ، أصلي والنسائي).    1وأنا أحمد المإام وروى
   -    : عليه  -    -  الله صلى الله برسول مإررت قال عنه الله رضي صهيب عن

بأصبعه -         ( إشارة علي فرد عليه فسلمت يصلي، وهو وروى). 2وسلم
 ) : قدمإت      -     -  لما قال عنه تعالى الله رضي مإسعود بن الله عبد عن البيهقي
فسلمت     -     -    يصلي وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول أتيت الحبشة مإن



) ( برأسه   فأومإأ الله).         -  3عليه رضي مإحصن بنت قيس أم عن داود أبو وروى
اللحم،  - (   -     -     وحمل أسن لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى

) ( عليه      يعتمد مإصله في عمودا بن).      4اتخذ جعفر عن الترمإذي الحكيم وروى
-     -     ) : وسلم    عليه الله صلى الله رسول أن أبي حدثني قال المطلب بن كثير

ول             يتياسروا أن أصحابه ويأمإر بداله، مإا فصلى تياسر الفريضة صلى إذا كان
رسول).     -     - ( 5يتيامإنوا) ( أن عنه تعالى الله رضي جابر عن البيهقي وروى

فأخذها -     -        وسادة، على يصلي فرآه مإريضا عاد وسلم عليه الله صلى الله
 ) : على          صل وقال به، فرمإى فأخذه عليه، ليصلي عودا فأخذ بها، فرمإى

) ( ركوعك           مإن أخفض سجودك واجعل إيماء فأومإئ وإل استطعت إن الرض
6 : صليت).       -     -  قال عنه تعالى الله رضي الحارث بن عقبة عن البخاري وروى

دخل   -     -       سريعا قام سلم فلما العصر، وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع
لسرعته             تعجبهم مإن القوم وجوه في مإا فرأى خرج ثم نسائه، بعض على

عندنا: (            يبيت أو يمسي أن فكرهت عندنا، تبرا الصلة في وأنا ذكرت فقال
) ( بقسمته  بن).         7فأمإرت علي عن مإاجه وابن والنسائي أحمد المإام وروى

  -      : الله  -     -  صلى الله رسول مإن لي كان قال عنه تعالى الله رضي طالب أبي
عليه،  -            دخلت تنحنح يصلي وجدته فإن أتيته فإذا فيها، آتيه ساعة وسلم عليه

لي     ( أذن فارغا وجدته ). 8وإن
________________________________________

مإسلم)   (1( المسند)     2). (540 / 36حديث)  (383 / 1أخرجه في أحمد 4أخرجه
الترمإذي   (332/  باب)     (367حديث)  (203 / 2وأخرجه الصلة في والنسائي

الكبرى)      3). (459 السنن في البيهقي داود)    4. (260 / 2أخرجه أبو  /1أخرجه
الغابة)          5). (948 (249 أسد في كما مإنده وابن نعيم أبو )6. (462 / 4أخرجه

الكبرى      السنن في البيهقي حديث)    (7. (306 / 2أخرجه البخاري ).851أخرجه
المسند)    8( في مإاجه   11 / 3والنسائي  79 / 1أحمد ). (*)3708 (1222 / 2وابن

________________________________________
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الله           -   رضي عمرو بن الله عبد عن والنسائي داود وأبو أحمد المإام وروى
صلة  -    -     -    في نفخ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى

عجرة).           -1الكسوف ( بن كعب عن مإاجه وابن والترمإذي أحمد المإام وروى
قد    -    -     -    رجل رأى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي
بين        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول ففرج الصلة، في أصابعه بين شبك

:      [  2أصابعه ( لما).   خلفا هريرة أبي عن الدارقطني وروى الول تنبيهات
-   :  : الله ]    -     -  رسول قال قال عنهم تعالى الله رضي وغيرهم وجابر أنس رواه
) ( الصلة    - (         فليعد عنه تفهم إشارة صلة في أشار مإن وسلم عليه الله صلى

النبي)             -3 عن والصحيح مإجهول، داود أبي ابن قال غطفان، أبو سنده في
    :  .( مإا    -      غريب بيان في الثاني الصلة في يشير كان أنه وسلم عليه الله صلى

   -  . فوقية.  -      فمثناة بميم مإتوشحا مإفتوحات فلم ففاء فوقية بمثناة تفل سبق
   -  .  . مإفتوحة،     مإعجمة بخاء الخميصة مإتقلدا مإهملة فحاء مإعجمة فشين فواو
  -  . مإفتوحة       بهمزة النبجانية تأنيث فتاء مإهملة فصاد فتحتية مإكسورة فميم

خمل            له صوف مإن كساء بفتحها وروي مإكسورة تحتية فموحدة ساكنة فنون
بموحدة            مإفسرا مإنبج إلى مإنسوب الغليظة الثياب أدون مإن له علم ول

     -  . فواو     مإشددة فراء مإفتوحة بفاء فروج المعروفة البلد همزة الميم وابتدلت
 .     -  . البردة      فراء مإضمومإة، بقاف القر خلفه مإن شق فيه قباء فجيم



________________________________________
أحمد)   1( داود   (159 / 2أخرجه 112 / 3والنسائي)  1194حديث)  (310 / 1وأبو

مإعلقا        ( الصلة في العمل في البخاري عند أحمد)  2). (101 / 3وهو أخرجه
داود   243 . (*) 83 / 2الدارقطني)  3). (562 (154 / 1وأبو قال    كما وهو

________________________________________
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. الجماعة     -     -    صلة في وسلم عليه الله صلى سيرته في عشر السابع الباب
  -     -   :  : صلة  على وسلم عليه الله صلى مإحافظته في الول أنواع وفيه

تعالى.   -      -    الله رضي بكرة أبي عن ثقات برجال الطبراني وروى الجماعة
يريد - (   -     -      المدينة نواحي مإن أقبل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه

) ( بهم            فصلى أهله فجمع مإنزله إلى فمال صلوا، قد الناس فوجد ).1الصلة،
الخدري            - سعيد أبي عن حسن بسند والترمإذي داود وأبو أحمد، المإام وروى

  -      ) : الله    -  صلى الله رسول صلى وقد رجل، جاء قال عنه تعالى الله رضي
) (     (    ) : مإعه  -  فصلى رجل فقام ، هذا على يتجر أيكم فقال وسلم وروى). 2عليه

رسول   -     -    -    صلى وقد جاء رجل أن عنه تعالى الله رضي أنس عن الدارقطني
   ) : هذا -     -     على يتجر مإن فقال وحده، يصلي فقام وسلم عليه الله صلى الله

) ( مإعه  .3فيصلي  -     -   : الصفوف).  وسلم عليه الله صلى تسويته في الثاني
تعالى          -    الله رضي عازب بن البراء عن والنسائي داود وأبو أحمد المإام روى

    -     -   ) : ناحية -  مإن الصف يتخلل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه
    ) : إن      قلوبكم، فتختلف تختلفوا ل ويقول ومإناكبنا، صدورنا يمسح ناحية إلى

) ( الول      الصف على يصلون ومإلئكته رضي).     - 4الله أنس عن البخاري وروى
  -       : الله   -  صلى الله رسول علينا وأقبل الصلة، أقيمت قال عنه تعالى الله

) (   ) : وتراصوا  -   صفوفكم أقيموا فقال بوجهه وسلم داود).   5عليه أبو وروى
  ) : جانب         إلى صليت قال المقصورة صاحب السائب بن مإسلم بن مإحمد عن

:    :         : قال     والله، ل قلت ؟ العود هذا صنع لم تدري هل فقال يومإا، مإالك بن أنس
بيمينه،   -     -        أخذه الصلة إلى قام إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول إن
) :      (   ) : اعتدلوا   قال ثم بيساره أخذه ثم صفوفكم سووا، اعتدلوا فقال التفت ثم

) ( صفوفكم  ). 6سووا
________________________________________

الهيثمي)       1( قال والوسط الكبير في . (45 / 2الطبراني ثقات   )2رجاله
أحمد   داود   64 / 3أخرجه )3). (220 (427 / 1والترمإذي)  574 (157 / 1وأبو

المسند)    4. (276 / 1الدارقطني  في داود   285 / 4أحمد )664 (178 / 1وأبو
البخاري)   (5. (70 / 2والنسائي  أبو)  6). (719حديث)  (208 / 2أخرجه أخرجه

). (*) 670 (179 / 1داود 
________________________________________
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  : رسول      -     -  كان قال عنه تعالى الله رضي بشير بن النعمان عن مإسلم وروى

القداح -     -        بها يسوي كأنما حتى صفوفنا يسوي وسلم عليه الله صلى الله
باديا [   ]      [        رجل فرأى يكبر، كاد حتى فقام خرج ثم عنه، عقلنا قد أنا رأى حتى

       ) : بين    الله ليخالف أو صفوفكم، لتسون الله عباد فقال الصف، مإن صدره
: (   -   1وجوهكم) ] ( عليه).      الله صلى الله رسول كان قال عنه، داود أبو وروى

) ( كبر -          استوينا فإذا الصلة، إلى قمنا إذا صفوفنا يسوي :2وسلم الثالث). 
عليه  -     -     -    الله صلى خرج إذا المإامإة في وسلم عليه الله صلى استخلفه في



   -        . تعالى -   الله رضي أنس عن داود وأبو أحمد المإام روى المدينة مإن وسلم
    -     -   ) : يؤم -  مإكتوم أم ابن وسلم عليه الله صلى الله رسول استخلف قال عنه

:3الناس) ( قال).      -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الطبراني وروى
المدنية(   -     -      على مإكتوم أم ابن وسلم عليه الله صلى الله رسول استخلف

) ( بالناس  عنه).        -    4يصلي تعالى الله رضي بحينة بن الله عبد عن أيضا وروى
على- (   -     -      استخلف سافر إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

) ( بهم         فيصلي ويقيم يؤذن فكان مإكتوم، أم ابن في).  - 5المدينة الرابع
     . وأبو       والبخاري أحمد المإام روى الصغير بكاء سمع إذا الصلة في تجوزه

أن       -     -  عنه تعالى الله رضي أنس عن والدارقطني مإاجه، وابن والنسائي داود
     ) : أريد  -     -  وأنا الصلة في لدخل إني قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
وجد             شدة مإن أعلم مإما صلتي في فأتجوز الصبي بكاء فأسمع أطيلها، أن

) (     ) :    .( أمإه   على أشق أن كراهة قتادة أبي ولفظ بكائه مإن وروى). 6أمإه،
وسلم     (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن مإرسل، سابط ابن عن الدارقطني،

بآيتين،             فقرأ قام ثم فركع، صبي صوت فسمع آية بستين فقرأ الصبح صلى
) ( ركع  ). 7ثم

________________________________________
مإسلم)   (1( البخاري)    436 / 128حديث)  (324 / 1أخرجه عند  (206 / 2وهو

داود)    2). (717 أبو داود)   3). (665 (178 / 1أخرجه )4). (595 (162 / 1أبو
المجمع         في الهيثمي وقال الوسط في الطبراني بن   65 / 2أخرجه عفير فيه

) . ضعيف  الهيثمي)      5مإعدان وقال الكبير في إسناده  65 / 2الطبراني في
) . عليه     الكلم تقدم وقد البخاري)   (6الواقدي ) (709حديث)  (202 / 2أخرجه

المسند)    470 / 192حديث)  (343 / 1ومإسلم)  (707 في 305 / 5وأحمد
مإاجه   74 / 2والنسائي  . (*) 86 / 2الدارقطني)  7). (989 (316 / 1وابن

________________________________________
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 ) : صليت      -     -  مإا قال عنه تعالى الله رضي مإالك بن أنس عن البخاري وروى
عليه           -    الله صلى الله رسول صلة مإن أتم ول صلة أخف قط إمإام وراء
) ( أمإه -           تفتن أن مإخافة فيخفف الصبي بكاء ليسمع كان وإن وروى). 1وسلم

أن  -   -    -     - ( عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن الصحيح برجال أحمد المإام
) ( فخفف  -     -       الصلة في صبي صوت سمع وسلم عليه الله صلى الله رسول

وسلم).         -     -2 عليه الله صلى الله رسول أن عنه ثقات برجال البزار وروى
( أمإه: (            تفتن أن مإخافة فأخفف الصلة في وأنا الصبي صوت لسمع إني قال

)3.   -     -     : المسجد).  في وسلم عليه الله صلى مإعه النساء صلة في الخامإس
أبي              بنت سليم أم وعن أمإه، عن حثمة، أبي بن سليمان عن الطبراني، روى

    ) : وهن -     -  النساء، مإن القواعد أدركنا قالتا عنهما تعالى الله رضي حكيم
) ( الفرائض    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع وروى). 4يصلين

  ) : يصلين    -     -  النساء كن قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن الطبراني
مإتلفعات   -     -     يخرجن ثم الغداة، وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع

:    -     - 5بمروطهن) ( إذا).  وسلم عليه الله صلى خطاه مإقاربته في السادس
 -     . ورجال    ومإوقوفا مإرفوعا الطبراني روى الجماعة مإع الصلة قصد

: قال   -     -     -  عنه تعالى الله رضي ثابت بن زيد عن الصحيح رجال الموقوف
الصلة،     -     -    نريد ونحن وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع أمإشي كنت

   :  (    ) : أعلم    ورسوله الله قلت ؟ أقارب لم أتدري فقال الخطا، يقارب فكان



) :   .( إنما: ((          رواية وفي الصلة طلب في دام مإا صلة في العبد يزال ل قال
) ( الصلة       طلب في خطاي لتكتب ذلك :   6فعلت الركعة).  تطويله في السابع

-            . أوفي   أبي بن الله عبد عن داود، وأبو أحمد، المإام روى الظهر مإن الولى
 ) : كان    -  قال عنه تعالى الله رضي

________________________________________
البخاري)   (1( : 2). (708حديث)  (201 / 2أخرجه المجمع)     في الهيثمي  /2قال

74) . الصحيح    رجال الكشف)     3رجاله في كما وقال) 485 (237 / 1البزار
. (74 / 2الهيثمي  ثقات   الكبير)    4رجاله في الهيثمي  130 / 25الطبراني وقال

2 / 34) . ضعيف         وهو المخارق أبي بن الكريم عبد في)   5فيه الطبراني أخرجه
الهيثمي    قال في        32 / 2الوسط اختلف علقمة بن عمرو بن مإحمد فيه

) . به  الكبير)    6الحتجاج في الهيثمي   137 - 136 / 5الطبراني فيه 32 / 2وقال
 (*) . ضعيف     وهو نبراس بن الضحاك

________________________________________
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حتى  -     -        الظهر مإن الولى الركعة في يقوم وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( قدم    وقع يسمع :   -     - 1ل كثرة).  وسلم عليه الله صلى انتظاره في الثامإن

الله.            -   رحمه أمإية أبي بن سالم النضر أبي عن مإرسل داود أبو روى الجماعة
    -     -   ) : في -  الصلة تقام حين وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال تعالى

) ( صلى           جماعة رآهم وإذا يصل، لم جلس قليل رآهم إذا :2المسجد التاسع). 
إلى  -     -        ورجوعه مإحدث أنه الصلة في وهو وسلم عليه الله صلى تذكره في

الله.         -   رضي هريرة أبي عن والدارقطني، مإاجه، واين الشيخان، روى المإامإة
فلما  -    -     -     الصلة، إلى جاء وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى

فصلى             يقطر ورأسه جاء ثم خرج، ثم أنتم، كما إليهم وأومإأ انصرف، كبر،
  :   .( إذا.   (     حتى رواية وفي صفوفهم الناس فسوى الصلة أقيمت لفظ وفي بهم

) :    .  . إني       قال انصرف فلما انتهى انصرف يكبر أن انتظرنا مإصله، في قام
) ( الصلة          في قمت حتى أغتسل، أن فنسيت جنبا، إليكم وروى). 3خرجت

) : صلى     -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عازب بن البراء عن الدارقطني
فتمت  -     -       وضوء، على هو وليس بقوم، وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( هو   وأعاد الله).       -  4للقوم رضي أنس عن الصحيح، برجال الطبراني وروى
فكبر  - (   -     -     صلته في دخل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى

الله              - رسول أتانا حتى قيامإا نزل فلم أنتم كما القوم إلى فأشار مإعه، وكبرنا
) ( مإاء    -      يقطر ورأسه اغتسل قد وسلم عليه الله أحمد،).   5صلى المإام وروى

  :  -     -   . بنا   صلى قال عنه تعالى الله رضي علي عن له واللفظ والطبراني،
جاء  -     -       ثم قيام، ونحن فانصرف يومإا وسلم عليه الله صلى الله رسول

      ) : فمن       جنب، وأنا بكم صليت كنت إني قال ثم بنا، فصلى مإاء يقطر ورأسه
 .( صنعت             الذي مإثل فليصنع رزا بطنه في وجد أو أصابني، الذي مإثل أصابه

________________________________________
أحمد)   1( داود   356 / 4أخرجه داود)   2). (802 (212 / 1وأبو ). (545 (149 / 1أبو
البخاري)   (3 حديث) 444 / 1ومإسلم)  (640، 639، 275حديث)  (456 / 1أخرجه
بن       363 / 1الدارقطني)  4). (642 / 225( وجويبر الله عبد بن عيسى وفيه

) . ضعيفان   وهما السنن)     5سعيد في الدارقطني . (*) 362 / 1وأخرجه
________________________________________
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صلته        ( فليستقبل ليأت ثم وليغتسل، فلينصرف لفظ وروى). 1وفي
صلى    -     - (   -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن الطبراني،
ورجع   -           انطلق، ثم إليهم، فأومإأ الصبح، صلة في بهم كبر وسلم عليه الله
   [  ]   ) : جنبا      كنت وإني مإثلكم بشر أنا إنما قال ثم بهم فصلى يقطر ورأسه

تعالى).         -   2فنسيت) ( الله رضي بكرة أبي عن داود، وأبو أحمد، المإام وروى
إليهم -   -     -       أومإأ ثم فكبر، الصلة استفتح وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه

 ) : أنا            إنما قال صلته قضي فلما مإاء يقطر ورأسه فخرج دخل ثم مإكانكم، أن
) ( جنبا    كنت وإني :   -     - 3بشر خلف).  وسلم عليه الله صلى صلته في العاشر

   :   . وأبو  -     وأحمد، مإالك، المإامإان روى عنهم تعالى الله رضي أصحابه بعض
عنه        -     - تعالى الله رضي شعبة بن المغيرة عن مإاجه، وابن والنسائي، داود،

 -  : رسول     -     -   فتبرز قال تبوك، وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع غزا أنه
الحديث -     -       وذكر إداوة مإعه فحملت الغائط وسلم عليه الله صلى الله

قد  -     -       الناس، سجد حين مإعه فأقبلت وسلم عليه الله صلى النبي ووضوء
صلى            -  بالنبي أحس فلما ركعة، بهم ركع وقد عوف، بن الرحمن عبد قدمإوا

بهم   -       ( فصلى إليه فأمإا يتأخر، ذهب وسلم عليه : 4الله في).   عشر الحادي
عليه -     -     -    الله صلى يساره على صلى مإن وسلم عليه الله صلى إدارته

: قال -      -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الشيخان، روى وسلم
فأخذ    -     -     يساره، عن فقمت وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع صليت

يمينه  -     -       ( عن فجعلني ورائي مإن برأسي وسلم عليه الله صلى الله رسول
5) : صلى).        -     -  قال عنهما تعالى الله رضي الله عبد بن جابر عن مإسلم وروى

عن  -     -       فقمت فجئت أسفاره بعض في وسلم عليه الله صلى الله رسول
صخر             بن جابر جاء ثم يمينه، عن أقامإني حتى فأدارني بيدي فأخذ يساره،

جميعا     -     -    بأيدينا فأخذ وسلم عليه الله صلى الله رسول يسار عن فقام
) ( خلفه  ). 6فأقامإنا

________________________________________
المجمع)     1( في الهيثمي . (98 / 2قال كلم       وفيه لهيعة ابن على )2مإداره

الهيثمي      وقال الوسط في .69 / 2الطبراني ذكرهم        مإن أجد لم واحد غير فيه
أحمد)   3( داود   41 / 5أخرجه أحمد)   4). (234 (60 / 1وأبو وابن 244 / 4أخرجه

البخاري)   (5. (65 / 1والنسائي)  1236 (392 / 1مإاجه  حديث)  (192 / 3أخرجه
مإسلم)   (6). (763 / 181حديث)  (525 / 1ومإسلم)  (6316، 699  /4أخرجه

). (*) 3010حديث)  (2305
________________________________________
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عنه        -     - تعالى الله رضي صخر بن جابر عن والطبراني أحمد المإام وروى

: قال: (   -     -     مإكة، بطريق وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول إن قال
         ( قام((  ثم مإعه، وتوضأت وضوءه، فأحسن فتوضأ بماء فتبعته بالداوة اتبعني

) ( فصلينا          يمينه عن فحولني بيدي فأخذ يساره عن فقمت وروى). 1يصلي
 ) : مإع     -     -  صليت قال عنه تعالى الله رضي أنس عن مإوثقين برجال البزار

) ( يمينه  -     -    عن فأقامإني وسلم عليه الله صلى الله البزار).  2رسول وروى
عليه   -     - (   -    الله صلى النبي لقي أنه عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن

حتى -            فأدارني شماله، عن فقمت واحد، ثوب في يصلي قائم وهو وسلم
) ( يمينه   عن .3جعلني        : النساء).   ثم الصبيان ثم الرجال صفه في عشر الثاني

عنه         -     - تعالى الله رضي الشعري مإالك أبي عن داود، وأبو أحمد، المإام روى



وصف:   -     -       الرجال، صف الصلة أقام إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان قال
خلفهم    ( والنساء خلفهم، الله).   -   -  4الغلمان صلى صلته في عشر الثالث

  . المإام  -        روى ليعلمهم المأمإومإين مإكان مإن أعلى مإكان في وسلم عليه
سعد          بن سهل عن والبيهقي، والنسائي، داود، وأبو والشيخان، أحمد،

   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي الساعدي
وهو -             وراءه، الناس وكبر فكبر، عليه فقام المنبر، على جلس يوم أول وسلم

) ( المنبر  :        - 5على أن).   مإطيرة ليلة كانت إذا المؤذن أمإره في عشر الرابع
     . وأحمد       والشافعي، مإالك المإام روى رحالكم في صلوا أل الذان، بعد يقول
تعالى         -    الله رضي عمر ابن عن مإاجه وابن والنسائي، داود وأبو والشيخان

كانت -    -     -      إذا المؤذن يأمإر كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما
)     : رحالكم       في صلوا أل يقول أن مإطر، ذات أو باردة ). 6ليلة

________________________________________
المجمع)     1( في الهيثمي . (94 / 2قال ضعيف      سعد بن شرحبيل قال) 2فيه

. (95 / 2الهيثمي  مإوثقون   رجاله الهيثمي)   3، . (50 / 2قال جدا    ضعيف إسناده
المسند)    4 في داود   341 / 5أحمد سهل)   5). (677 (181 / 1وأبو حديث تقدم

أحمد   داود   (339 / 5وانظر مإاجه)   (1080حديث)  (283 / 1وأبو ) (455 / 1وابن
أحمد)   6. (195 / 3والبيهقي)  1416 حديث)  (133 / 1والبخاري  (10 / 2أخرجه
داود)   697 / 22) (484 / 1ومإسلم)  (666، 632 والنسائي) 1059 (278 / 1وأبو

مإاجه   13 / 2 عوانة)   936 (302 / 1وابن بن  70 / 3والبيهقي  17 / 2وأبو والربيع
المسند    (37 / 1حبيب  في ). (*) 53والشافعي

________________________________________
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:   .  -     -   : نوعان  وفيه بغيره وسلم عليه الله صلى اقتدائه في عشر الخامإس
 . روى:   -     -     عوف بن الرحمن بعبد وسلم عليه الله صلى اقتدائه في الول

شعبة            بن المغيرة عن مإاجه، وابن والنسائي، داود، وأبو وأحمد، مإالك، المإام
وسلم-     -      -     - عليه الله صلى الله رسول مإع عزا أنه عنه تعالى الله رضي

وذكر  -     -      إداوة مإعه فحملت الغائط وسلم عليه الله صلى النبي فتبرز
حين.   -     -      مإعه وأقبلت فيه وقال وسلم عليه الله صلى النبي ووضوء الحديث

أحسن             فلما ركعة، بهم ركع وقد عوف بن الرحمن عبد فقدمإوا الناس، سجد
فأدرك -     -        بهم يصلي إليه فأومإأ يتأخر ذهب وسلم عليه الله صلى بالنبي

الناس  -     -      مإع فصلى الركعتين إحدى وسلم عليه الله صلى الله رسول
عليه         -    الله صلى الله رسول قام الرحمن، عبد سلم فلما الخيرة، الركعة

قضى -          فما التسبيح، فأكثروا المسلمين، ذلك فأفزع صلته، يتم وسلم
) : أحسنتم  -     -      قال ثم عليهم، أقبل صلته، وسلم عليه الله صلى الله رسول

بوقتها)      ( الصلة صلوا أن يغبطهم صحيح).     1وأصبتم بسند سعد ابن وروى
عليه    -     -    -    الله صلى النبي أم هل عنه تعالى الله رضي شعبة بن المغيرة عن
    : سفر -  [    ]       في كنا نعم، قال ؟ الصديق بكر أبي غير المإة هذه مإن أحد وسلم

وانطلقنا       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول انطلق السحر عند كان فلما
مإا              حتى عني فتغيب انطلق ثم راحلته عن فنزل الناس، عن تبرزنا حتى مإعه،

ركبنا،             ثم خفيه، على ومإسح فتوضأ عليه فصببت جاء ثم طويل، فمكث أراه،
وقد           عوف بن الرحمن عبد فتقدمإهم الصلة، أقيمت وقد الناس، فأدركنا

التي            الركعة فصلينا فنهاني أوذنه، فذهبت الثانية في وهم ركعة بهم صلى
صلى      -     -   حين وسلم عليه الله صلى النبي فقال سبقتنا، التي وقضينا أدركنا



         ) : مإن    صالح رجل خلف يصلي حتى قط نبي قبض مإا عوف بن الرحمن عبد
:   -     -    -2أمإته) ( الصديق).  بكر بأبي وسلم عليه الله صلى اقتدائه في الثاني

-   :  -     . صحيح    حسن وقال والترمإذي أحمد، المإام روى عنه تعالى الله رضي
  -   ) : الله  -     -  صلى الله رسول صلى قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن

) ( قاعدا  -           فيه مإات الذي مإرضه في الصديق بكر أبي خلف وسلم ).3عليه
  -    -   : الله  -  رضي أنس عن والنسائي، صحيح حسن وقال الترمإذي وروى

عنه  -  تعالى
________________________________________

أحمد)    1( مإسند . (249 / 4انظر تقدم    /6أحمد)  3. (61 / 3الطبقات)  2وقد
. (*) 362 (197 / 2والترمإذي  251 غريب)     صحيح حسن وقال

________________________________________
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ثوب: (  -     -       في قاعدا بكر أبي خلف وسلم عليه الله صلى النبي صلى قال
) ( به  عنه).       -    1مإتوشحا تعالى الله رضي أنس عن المعرفة في البيهقي وروى

واحد-    -     -        ثوب في بكر أبي خلف صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
(     ) : زيد         بن أسامإة لي ادع قال يقوم أن أراد فلما طرفيه، بين مإخالف برد

) ( صلها         صلة آخر فكان نحره إلى ظهره فأسند عنه).   2فجاء النسائي وروى
  -     -      : القوم،  مإع وسلم عليه الله صلى الله رسول صلها صلة آخر قال أيضا

عنه         -     - ( تعالى الله رضي بكر أبي خلف به مإتوشحا واحد ثوب في ).3صلى
بكر       -     - (   أبا أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن صحيحه، في حبان ابن وروى

وسلم-     -     -     - عليه الله صلى الله ورسول بالناس صلى عنه تعالى الله رضي
) ( خلفه   الصف :       4في عن).  الصحيح في بما الحاديث هذه استشكلت تنبيه

  -     : الله -     -  صلى الله رسول مإرض لما قالت عنها تعالى الله رضي عائشة
   : بكر  -         أبا مإروا فقال فأذن الصلة فحضرت فيه مإات الذي مإرضه وسلم عليه

عليه         -    الله صلى الله رسول فوجد يصلي بكر أبو فخرج بالناس، فليصل
رجليه -            إلى أنظر كأني رجلين، بين يهادي فخرج خفة، نفسه مإن وسلم

ثم              مإكانك، أن إليه فأومإأ يتأخر أن بكر أبو فأراد الوجع، مإن الرض تخطان
الله           -   صلى الله رسول فكان للعمش، فقيل جنبه، إلى جلس أن إلى أتي

: فقال  -           بكر أبي بصلة والناس بصلته، يصلي بكر وأبو يصلي وسلم عليه
الله.            -   صلى والنبي مإأمإومإا كان بكر أبا أن وفيه نحوه، جابر عن وعلم نعم

   . هذه  -         أن والجواب تكبيره الناس يسمع بكر وأبو وفيه المإام، هو وسلم عليه
ابن            فقال حزم وابن والبيهقي، حبان، ابن بينها جمع قد المختلفة، الحاديث

وليس:            صحاح، كلها الخبار هذه إن وتوفيقه، الله بمشيئة نقول نحن حبان
في      -     -   صلى وسلم عليه الله صلى النبي ولكن الخر، مإعارض مإنها شئ

وفي            مإأمإومإا، كان وإحداها واحدة، صلة ل جماعة المسجد في صلتين صلته
         :  . أن   واحدة، صلة ل صلتين كانت أنها على والدليل قال إمإامإا كان الخرى

-     -   : وسلم         عليه الله صلى النبي أن عائشة عن الله عبد بن الله عبيد خبر في
 . عليا        والخر العباس، بأحدهما يريد رجلين، بين خرج
________________________________________

الترمإذي)   1( شيبة)      2). (363 (197 / 2أخرجه أبي ابن بنحوه . (330 / 2أخرجه
النسائي)   3 حبان)    4. (61 / 2أخرجه ابن ). (*) 2119 (28 / 3أخرجه

________________________________________
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  -     -   : بين     خرج وسلم عليه الله صلى النبي أن عائشة عن مإسروق خبر وفي
  .          : البيهقي  وقال واحدة صلة ل صلتين، كانت أنها على بدلك فهذا قال رجلين

     :( الخبار-    -  ( بسائر بالستدلل نعرفه والذي المعرفة في تعالى الله رحمه
بكر      -     -    أبي خلف وسلم عليه الله صلى الله رسول صلها التي الصلة أن

وهي             لسبيله، مإضى حتى صلها صلة آخر وهي الثنين، يوم الصبح صلة هي
أنس               عن ثبت مإا هذا يخالف ول قال خلفه، بكر أبو صلها التي الصلة غير
ستر       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول وكشف الثنين يوم صلتهم في
وإرخائه           بإتمامإها إياهم وأمإره الصلة، في صفوف وهم إليهم ونظره الحجرة
خفة              نفسه في وجد إنه ثم الولى، الركعة في كان إنما ذلك فإن الستر،

      : ذكره      مإا ذلك على يدلك والذي وقال الثانية، الركعة مإعه فأدرك فخرج
 -  ) : صلى          النبي أن عروة عن السود أبو وذكره المغازي في عقبة بن مإوسى

يتوكأ   -           الصبح صلة إلى فغدا الثنين، ليلة الوعك عنه أقلع وسلم عليه الله
صلة              في بكر أبي مإع الناس سجد وقد له وغلم عباس بن الفضل على

وسلم        -     - عليه الله صلى الله رسول فتخلص الخرى، في قائم وهو الصبح
الله            -   صلى الله رسول فأخذ بكر، أبو فاستأخر بكر أبي جنب إلى قام حتى
الله          -   صلى الله ورسول جميعا، فصفا مإصله، في فقدمإه بثوبه وسلم عليه

قراءته  -            بكر أبو قضى فلما القرآن يقرأ قائم بكر وأبو جالس وسلم عليه
ثم   -     -      الخيرة، الركعة مإعه فركع وسلم عليه الله صلى الله رسول قام
أتم            سلم فلما جلوس، والناس يتشهد، سجوده قضى حين بكر أبو جلس
جذع  -     -       إلى انصرف ثم الخيرة، الركعة وسلم عليه الله صلى الله رسول

بعثه             فيما إليه وعهده زيد، بن أسامإة دعائه قصة فذكر المسجد، جذوع مإن
إلى      -     -     بإسناده رواه ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول وفاة في ثم فيه،

 -      :   .( صلى   الله رسول صلها التي فالصلة البيهقي قال وعروة شهاب ابن
الله   -           - رسول فيها خرج التي وهي الظهر، صلة مإأمإوم وهو وسلم عليه الله

   :  . جمع    -       ذلك وفي قال له وغلم عباس، بن الفضل بين وسلم عليه الله صلى
-    -    . تعالى       الله رحمه حزم ابن وقال الباب هذا في وردت التي الخبار بين

عن            السود رواها التي هما إحدا شك، بل مإتغايرتان صلتان إنهما أيضا
وسلم         -     - عليه الله صلى أنه صفتها عباس ابن وعن عنها الله وعبد عائشة،

يسمع            المأمإوم، مإوقف في يمينه عن بكر وأبو خلفه، والناس الناس أم
         . عائشة،  عن الله وعبيد مإسروق، رواها التي الثانية والصلة تكبيره الناس

في     -     -      بكر أبي خلف كان وسلم عليه الله صلى أنه صفتها أنس عن وحميد
    : في       واحدة صلة وليست قال جملة، الشكال فارتفع الناس، مإع الصف

ومإرضه            - صلوات، خمس يوم كل في بل التعارض، على ذلك فيحمل الدهر
نحو    -           أو صلة ستون فيه يومإا، عشر اثني مإدة كان وسلم عليه الله صلى

 . أعلم     تعالى والله انتهى ذلك
________________________________________
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ليست   -     -     التي السجدات في وسلم عليه الله صلى سيرته أبواب جماع

: أنواع     -     -    وفيه للسهو وسلم عليه الله صلى سجوده في الول الباب بركن
  . الئمة،:   -     -   روى السلم قبل وسلم عليه الله صلى سجوده في الول

مإالك         ( بن الله عبد عن خزيمة، وابن والترمإذي، بحينة)   -1والشيخان، ابن
عن    - (   -     -   قام وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي
فلما            مإعه، الناس فقام فمضى فسبحوا بينهما يجلس لم الظهر مإن اثنين



كل            في يكبر سجدتين فسجد التسليم قبل كبر تسليمه ونظرنا صلته، قضى
) ( ذلك          بعد سلم ثم مإعه الناس وسجد جالس، وهو الترمإذي).  2سجدة وروى

 -     -     -   : أن-  عنه تعالى الله رضي حصين بن عمران عن غريب حسن وقال
ثم  -     -       سجدتين فسجد فسها، بهم صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول

سلم   ( ثم تعالى).       -   3تشهد الله رضي عمرو بن المنذر عن الدارقطني وروى
التسليم -    -         ( قبل سجدتين سجد وسلم عليه الله صلى الله رسول أن ).4عنه

   . أحمد،:   -     -   المإام روى السلم بعد وسلم عليه الله صلى سجوده في الثاني
حديج            بن مإعاوية عن صحيحه في خزيمة وابن والبيهقي داود وأبو والنسائي

وسلم     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن جيم آخره المهملة الحاء بضم
فأمإر            المسجد، فدخل فرجع ركعة الصلة مإن بقي وقد فانصرف يومإا، صلى

فأخبرت        ركعة، بالناس وصلى الصلة فأقام بلل
________________________________________

)1     : بعدها) [       المعجمة وسكون القاف بكسر القشيب بن مإالك بن الله عبد
بموحدة           بحينة، بابن يعرف المطلب، بني حليف مإحمد، أبو الزدي، مإوحدة،

التقريب       ]   الخمسين بعد مإات مإعروف، صحابي مإصغرا، .444 / 1ومإهملة،
البخاري)   (2حديث. ( حديث)  (399 / 1ومإسلم)  (1224حديث)  (92 / 3أخرجه

داود)   570 / 86 حسن)  391 (235 / 2والترمإذي)  1030 (271 / 1وأبو وقال
والنسائي   الترمإذي)   3. (17 / 3صحيح أخرجه) 4). (395 (241 / 2أخرجه

. (*) 374 / 1الدارقطني  بالقوي      ليس المهيمن عبد وفيه
________________________________________
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        :    : هو   فقلت بي فمر أراه، أن إل ل فقلت الرجل، أتعرف فقالوا الناس بذلك

 :     .      : المغرب،  الصلة خزيمة ابن وعين الله عبيد بن طلحة هذا فقالوا هذا،
عليه:          -    الله صلى للنبي المعلم لن اليدين، ذي قصة غير القصة وهذه وقال

مإنه -             - والسهو اليدين ذو القصة تلك وفي مإخبره، الله عبيد بن طلحة وسلم
العصر،    -           أو الظهر في كان إنما اليدين ذي قصة في وسلم عليه الله صلى

العصر              ( في ول الظهر في ل المغرب في السهو كان إنما القصة، هذه وفي
سيرين).           1 بن مإحمد عن ثقات، برجال والبزار مإالك والمإام الجماعة وروى

 -    ) : صلى   -     -  الله رسول بنا صلى قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن
   -   : قال   -    رواية وفي والعصر، الظهر العشي صلتي إحدى وسلم عليه الله

بأنها:             أخرى وفي الظهر بأنها جزم رواية وفي العصر، أنها ظني وأكبر مإحمد
قبلة، -              في لفظ وفي مإقدم، في خشبة إلى قام ثم سلم، ثم ركعتين العصر
فخرج            الغضب، وجهه في يعرف اليسرى، كفه ظهر على اليمن خده ووضع

       : وعمر    بكر أبو الناس وفي الصلة، قصرت يقولون وهم الناس سرعان
عليه          -    الله صلى الله رسول كان اليدين طويل رجل فقال يكلماه، أن فهاباه،

      : أم -        ؟ أنسيت الله رسول يا فقال اليدين، ذا يسميه لفظ وفي يدعوه، وسلم
لم      -     -: (   ذلك كل وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ الصلة قصرت

-     -       : وسلم)   عليه الله صلى الله رسول فأقبل ذلك، بعض كان رواية وفي يكن
على             أقبل ثم رواية وفي فقال وشمال يمينا التفت رواية، وفي القوم، على
       (    ) : الله،   رسول يا صدق نعم الناس فقال ، ؟ اليدين ذو أصدق فقال بكر أبي

مإقامإه،       -     -   إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول فرجع ركعتين، إل نصل لم
أطول             أو سجوده مإثل سجد ثم كبر ثم سلم ثم الباقيتين، الركعتين، فصلى

وكبر            ( رفع ثم أطول، أو سجوده مإثل وسجد وكبر رأسه رفع لبن).  2ثم قيل



        : عن:      نبئت ولكني هريرة أبي مإن أحفظه لم قال ؟ السهو في أسلم سيرين
عليه   -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي حصين بن عمران

رجل -             إليه فقام مإنزله دخل ثم ركعات، ثلث مإن فسلم العصر صلى وسلم
-    : الله     -     -  رسول يا فقال طول يديه في وكان الخرباق له يقال اليدين بسط

) : أصدق           فقال الناس، انتحى حتى رداءه، يجر غضبان فخرج صنيعه، به فذكر
  -   :  .        ( الله  صلى سجوده في الثالث سلم ثم ركعة، بهم فصلى نعم، قالوا ؟ هذا

  -       . الله  -  رضي مإسعود ابن عن والشيخان، الئمة، روى للزيادة وسلم عليه
   : بنا  -  صلى قال عنه تعالى

________________________________________
المسند)     1( في أحمد داود   410 / 6أخرجه  /2والنسائي)  1023 (269 / 1وأبو

المسند)    2. (359 / 2والبيهقي  16 في )468 / 10والبخاري  (235 / 2أحمد
داود)   573 / 97حديث)  (403 / 1ومإسلم)  (6051حديث ( )1008 (264 / 1وأبو

مإاجه)      399 (247 / 2والترمإذي  وابن صحيح حسن ). (*) 1214 (383 / 1وقال
________________________________________
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رسول  -     -        يا قلنا سلم فلما خمسا، الظهر وسلم عليه الله صلى الله رسول
 :     (   ) : فثنى      فقال خمسا، صليت قالوا ؟ ذاك ومإا فقال ؟ الصلة في أزيد الله
    ) : أتذكر       مإثلكم بشر أنا إنما وقال سلم، ثم سجدتين، وسجد واستقبل رجله

كم            أحد شك وإذا فذكروني، نسيت فإذا تنسون، كما وأنسى تذكرون، كما
) ( سجدتين         يسجد ثم عليه فليبني الصواب فليتحر صلته، وروى). 1في

صلى    -     - (   -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الطبراني
) ( جالس   -         وهو للسهو سجدتين فسجد خمسا العصر صلى وسلم عليه الله

6   -   .      : مإهملتين).  فعين بسين الناس سرعان سبق مإا غريب بيان في تنبيه
      -  . بعدها   الراء وسكون المعجمة، الخاء بكسر الخرباق مإفتوحات راء بينهما

 . قاف   وآخره مإوحدة
________________________________________

المسند)    1( في  /1ومإسلم)  (401حديث)  (53 / 1والبخاري  (424 / 1أحمد
داود)   572 / 89حديث)  (400 )392 (238 / 2والترمإذي)  1020 (268 / 1وأبو

النسائي      وأخرجه صحيح حسن مإاجه   24 / 3وقال )2). (1211 (382 / 1وابن
الهيثمي         وقال والبزار والوسط الكبير في الطبراني فيه 152 / 2أخرجه

 (*) . اختلط      ولكنه ثقة بشير بن سعيد
________________________________________
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سبيل     -     -    على التلوة وسلم عليه الله صلى سجداته بيان في الثاني الباب

العاص           - بن عمرو عن والدارقطني، مإاجه، وابن داود، أبو روى الجمال
-     -    : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول أقرأني قال عنه تعالى الله رضي

الحج            سورة وفي المفصل، في ثلث مإنها القرآن، في سجدة عشرة خمس
عن).         1سجدتان ( وضعفه داود وأبو واستغربه والترمإذي أحمد، المإام وروى

الله  -     -      -   صلى الله رسول مإع سجد أنه عنه تعالى الله رضي الدرداء أبي
النجم  -      ( مإنهن سجدة عشرة إحدي وسلم :2عليه بلفظ)     مإاجه ابن رواه ،

ليس    -     -     سجدة عشرة إحدي وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع سجدت
      : ومإريم،    إسرائيل، وبني والنحل، والرعد، العراف، شئ المفصل مإن فيها

ص،         وفي والسجدة النمل، سورة وسليمان الفرقان، وسجدة والحج،



الحوامإيم  ( عنهما).      -    3وسجدة تعالى الله رضي عمر ابن عن الشيخان وروى
        -   ) : فيها-  التي السورة يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
) ( جبهته          مإوضع مإكان أحدنا يجد مإا حتى ونسجد فيسجد، وروى). 4السجدة

-   ) : الله        رسول كان قال عنه، والنسائي، والترمإذي، داود، وأبو أحمد، المإام
وسجد    -         كبر بالسجدة أمإرنا فإذا القرآن علينا يقرأ وسلم عليه الله صلى

). 5وسجدنا) (
________________________________________

داود)    1( أبو مإاجه)   1401 (120 / 2أخرجه والدارقطني) 1057 (335 / 1وابن
داود)    2. (314 / 2والبيهقي  223 / 1والحاكم  408 / 1 أبو )1401 (58 / 2أخرجه

مإاجه)      457 / 2والترمإذي  19 / 5وأحمد  وابن غريب حديث  (335 / 1وقال
مإاجه)    3). (1055 ابن بن)    1056حديث  (435 / 1أخرجه عثمان إسناده وفي

) . ضعيف   وهو )405 / 1ومإسلم)  (1076حديث)  (557 / 2البخاري)  (4فائد
المسند)    5). (575 / 104حديث ( في داود   17 / 2أحمد ). (*) 1413 (60 / 2وأبو

________________________________________
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سبيل      -     -   على وسلم عليه الله صلى سجداته عدد بيان في الثالث الباب
الله         -   رضي الخدري سعيد أبي عن والدارقطني، داود أبو روى التفصيل

 ( )  -     -   ) : وهو  -  ص سورة وسلم عليه الله صلى الله رسول قرأ قال عنه تعالى
يوم             كان فلما مإعه، الناس وسجد فسجد نزل السجدة بلغ فلما المنبر، على

-   : الله  [    ]     رسول فقال للسجود، الناس فتشزن السجدة بلغ فلما قرأها آخر
فنزل    -: (        تشزنتم رأيتكم ولكني نبي توبة هي إنما وسلم عليه الله صلى

) ( وسجدوا  أنه).          1فسجد رؤيا رأى أنه عنه، الصحيح برجال أحمد المإام وروى
          ( بحضرته ( شئ وكل والقلم الدواة رأى سجدتها إلى بلغ فلما ص يكتب

 -     -     : فلم   وسلم عليه الله صلى الله رسول على فقصها قال ساجدا، انقلب
بعد    ( بها يسجد أبي).        2يزل عن والدارقطني ثقات برجال يعلى أبو وروى

سجد -     -    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة
) ( ص ( تعالى).        -   3في الله رضي سعيد أبي عن والطبراني يعلى أبو وروى

         ) : تقرأ -  الشجرة وكأن شجرة، تحت كأني النائم يرى فيما رأيت قال عنه
 : اللهم [  ]         سجودها في فقالت سجدت، السجدة على أتت فلما ، ص سورة

مإني               وتقبلها شكرا بها لي وأورث وزرا، بها غني حط اللهم ذنبا، بها لي اغفر
وسلم         -     عليه الله صلى الله رسول فجئت سجدته، داود عبدك مإن تقبلت كما

 ) :   :  (      ) : أحق-   فإنك قال ل، قلت ؟ سعيد أبا يا أنت سجدت قال فأخبرته،
 -     -     ( سورة   وسلم عليه الله صلى الله رسول قرأ ثم ، الشجرة مإن بالسجود

(             ( سجودها( في الشجرة قالت مإا سجوده في وقال السجدة على أتى ثم ص
)4 ( ) : ليس).      -     -  ص قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن البخاري وروى

يسجد       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت وقد السجود، عزائم مإن
).         5فيها ( ابن). ( عن والنسائي داود وأبو والشيخان أحمد، المإام روى النجم

والترمإذي    والبخاري مإسعود،
________________________________________

داود)    1( أبو المسند)   2. (408 / 1والدارقطني)  1410 (59 / 2أخرجه في أحمد
والدارقطني)     3. (78 / 3 الوسط في قال   406 / 1الطبراني يعلى وأبو

. (285 / 2الهيثمي  كلم       وفيه عمرو بن مإحمد يعلى)   4فيه أبو أخرجه



الهيثمي      وقال الوسط في . (284 / 2والطبراني مإجهول      نصر بن اليمان فيه
البخاري)   (5 ). (*). 1069حديث)  (552 / 2أخرجه

________________________________________
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وداعة           بن المطلب عن والنسائي أحمد والمإام عباس ابن عن والدارقطني
تعالى       -    الله رضي هريرة أبي عن والدارقطني وأحمد الشافعي والمإامإان

النجم - (   -     -     سورة بمكة قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهم
الله           -   رضي هريرة وأبي عباس ابن ولفظ مإعه، كان مإن وسجد فيها، وسجد

أبو  -         زاد والنس، والجن والمشركون المسلمون مإعه وسجد عنه تعالى
        : مإن:     كفا أخذ قريش مإن شيخا أن غير مإسعود ابن قال والشجر، هريرة
      : قتل       بعد رأيته فلقد هذا، يكفيني فقال جبهته إلى فرفعه تراب أو حصى
أسجد،            أن وأبيت رأسي فرفعت المطلب وقال خلف، بن أمإية وهو كافرا،

سجد     -          إل يقرؤها أحدا يسمع ل ذلك بعد وكان أسلم يومإئذ المطلب يكن ولم
الجرمإي).     -      1مإعه) ( مإسلم أبي بن مإسلم غير ثقات برجال البزار وروى

  : سورة  -    -     -  كتبت قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن حاله فيحرر
مإعه    -     -      سجدنا السجدة بلغ فلما وسلم عليه الله صلى الله رسول عند النجم

والقلم   ( الدواة الدمإشقي).       2وسجدت مإسعود أبو ذكره فيما البخاري وروى
عمر          -    - ابن عن النسخ مإن عندنا فيما أجده لم الحميدي قال أطرافه، في

النجم    -    -     -   قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي
فيها  ( زيد).        3فسجد عن والثلثة والشيخان وأحمد الشافعي المإامإان وروى

  -     : الله  -     -  صلى الله رسول على قرأت قال عنه تعالى الله رضي ثابت بن
فيها  -     ( يسجد فلم النجم وسلم الدرداء).       -4عليه أبي عن أحمد المإام وروى

وسلم    -      -     - عليه الله صلى الله رسول مإع سجد أنه عنه تعالى الله رضي
النجم     ( مإنهن سجدة، عشرة ).  5إحدى المإامإان). (   وروى انشقت السماء إذا

الله        -    رحمه سلمة أبي عن والنسائي والشيخان وأحمد والشافعي، مإالك
________________________________________

المسند)         1( في أحمد مإسعود ابن حديث مإن  /2والبخاري  401 / 1أخرجه
داود)   576 / 105حديث)  (405 / 2ومإسلم)  (1070 (553 )1406 (59 / 2وأبو

البخاري      124 / 2والنسائي  عباس ابن حديث  /1071حديث  (553 / 2ومإن
المطلب   409 / 1والدارقطني)  575 (464 / 2والترمإذي)  48625 حديث ومإن
الدارقطني      123 / 2والنسائي  420 / 3أحمد  هريرة أبي حديث . (409 / 1ومإن

الكشف)      2 في كما البزار :   753 (360 / 1أخرجه رواه)   نعلم ل البزار وقال
عن               مإخلد به تفرد الوجه، هذا مإن إل نعلمه ول هريرة، أبو إل اللفظ بهذا

. (3هشام. ( البخاري)        صحيح مإن مإكانه في أجده في)   4لم أحمد أخرجه
حديث)  (406 / 1ومإسلم)  (1072حديث)  (554 / 2والبخاري  (186 / 5المسند 

داود)   577 / 106  /2والنسائي)  576 (466 / 2والترمإذي)  1404 (58 / 2وأبو
المسند)    5. (124 في . (*) 442 / 6أحمد

________________________________________
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 :    (   )     : يا -  فقلت بها، فسجد انشقت السماء إذا قرأ هريرة أبا رأيت قال تعالى
لم          -     -   سجد وسلم عليه الله صلى النبي أر لم لو ؟ تسجد أرك ألم هريرة أبا

:1أسجد ( قال).           الصائغ رافع أبي عن والنسائي داود وأبو الشيخان وروى
  [  ] ( مإا      (   فقلت ، فسجد انشقت السماء إذا فقرأ العتمة هريرة أبي مإع صليت



) -     -      : وسلم   عليه الله صلى القاسم أبي خلف بها سجدت قال ؟ في). 2هذا
:         .( )  ( قال(   رافع أبي عن صحيح بسند مإسدد روى اقرأ و ، انشقت السماء إذا

( انشقت   -     -   (   السماء إذا فقرأ العشاء عنه تعالى الله رضي عمر خلف صليت
فيها  ( :       -  3فسجد الله).   رضي عباس ابن عن مإردويه ابن روى الول تنبيهات

  -     -   ) : في  -  يسجد وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى
) ( تركها  -      المدينة إلى هاجر فلما بمكة طريق).     4النجم مإن داود أبو وروى

المفصل (   -     -       مإن شئ في يسجد لم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه
) (( المدينة    إلى تحول والشيخان).     5مإنذ وأحمد الشافعي المإامإان وروى

  ) : رسول     -     -  على قرأت قال عنه تعالى الله رضي ثابت بن زيد عن والثلثة
   .( برجال -     -     مإسدد وروى فيها يسجد فلم النجم وسلم عليه الله صلى الله

) (    ) : سجود   -     -  المفصل في ليس قال عنه تعالى الله رضي عمر عن ).6ثقات
    -  . مإعجمتين:      فزاي فشين بفوقية التشزن سبق مإا غريب بيان في الثاني

 . والتأهب   التهيؤ فنون
________________________________________

)578 / 107حديث)  (406 / 1ومإسلم)  (1074حديث)  (647 / 1البخاري)  (1(
البخاري)   (2. (124 / 2والنسائي   /1ومإسلم)  (1078حديث)  (651 / 2أخرجه

داود)   577 / 111 / 110حديث)  (407 )3. (125 / 2والنسائي)  1408 (59 / 2وأبو
شيبة     أبي ابن شيبة)        4. (6 / 2أخرجه أبي ابن مإسعود ابن طريق مإن أخرجه

السنن)     5. (7 / 2 في داود المطالب)    6). (1403 (58 / 2أبو في الحافظ ذكره
ابن)         471 (128 / 1 وأخرجه ثقات رجاله البوصيري وقال لمسدد أيضا وعزاه

شيبة   . (*) 6 / 2أبي
________________________________________
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سجد    -     -   -   إذا غيره لقراءة وسلم عليه الله صلى سجوده في الرابع الباب

سجوده           في يقوله كان ومإا المكتوبة الصلة في للتلوة وسجوده القارئ
عبد             بن إسحاق عن عياش بن إسماعيل عن مإنصور بن سعيد روى التلوة

   : عند       -     -  رجل قرأ قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن فروة أبي بن الله
الله  -     -      -   صلى الله رسول فقال يسجد فلم وسلم عليه الله صلى الله رسول

   .( الشافعي  - (      المإام وروى مإعك سجدنا سجدت ولو قرأتها أنت وسلم عليه
يسار             - بن عطاء عن يحيى أبي بن مإحمد بن إبراهيم طريق مإن والبيهقي

          : عند   -  سجدة فيها القرآن مإن بآية قرأ رجل أن بلغني قال تعالى الله رحمه
صلى  -     - [     -  النبي وسجد الرجل، فسجد وسلم عليه الله صلى الله رسول
صلى   -           -  النبي عند وهو سجدة، فيها آية آخر قرأ ثم مإعه، وسلم عليه الله

وسلم   - ]      -     - عليه الله صلى النبي يسجد أن الرجل فانتظر وسلم عليه الله
     -    : فقال    تسجد، فلم السجدة قرأت الله رسول يا الرجل فقال يسجد، فلم

( مإعك  -     -: (      سجدنا سجدت فلو أمإامإنا كنت وسلم عليه الله صلى الله رسول
رضي).           - 1( عائشة عن صحيح بسند والترمإذي داود وأبو أحمد، المإام وروى

  -     -   ) : في   -  يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله
   ) : خلقه       للذي وجهي سجد مإرارا السجدة في يقول بالليل، القرآن سجود

( الخالقين     -       أحسن الله فتبارك البيهقي زاد وقوته بحوله وبصره سمعه وشق
عنهما).       -     -2( تعالى الله رضي عباس ابن عن والطبراني الترمإذي وروى

   : الله: (     -     -  رسول يا فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى رجل جاء قال
      .    : كأني-     -  نائم وأنا الليلة رأيت إني الله رسول يا فقال وسلم عليه الله صلى



سورة           فقرأت البيهقي رواية وفي سجدة، قرأت فكأني شجرة خلف أصلي
   :       ( لي( اكتب اللهم تقول فسمعتها لسجودي الشجره فسجدت فسجدت ص

       : عندك      لي واجعلها وزرا، بها عني احطط لفظ وفي وضع أجرا عندك بها
-   :    ( النبي       فقرأ عباس ابن فقال ، داود عبدك مإن تقبلتها كما وتقبلها ذخرا،

أخبره    -         مإا مإثل يقول فسمعته سجد، ثم سجدة، وسلم عليه الله صلى
) ( الشجرة   عن تعالى).       -   3الرجل الله رضي عمر ابن عن أحمد المإام وروى

  -     -    ) : مإرات -  ثلث وسلم عليه الله صلى الله رسول خلف صليت قال عنهما
) ( المكتوبة    في السجدة ). 4فقرأ

________________________________________
المسند)     (1( في الشافعي . (324 / 2والبيهقي)  359حديث)  (122 / 1أخرجه
المسند)    2 في داود   30 / 6أحمد )580 (474 / 2والترمإذي)  1414 (60 / 2وأبو

الترمإذي)   3. (325 / 2والبيهقي  في)   4). (579 (472 / 2أخرجه الهيثمي قال
. (*) 285 / 2المجمع  كلم      وفيه الجعفي جابر فيه

________________________________________
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ركعتين    -     -    وصلته للشكر وسلم عليه الله صلى سجوده في الخامإس الباب
شهد        -     - (  أنه عنه تعالى الله رضي بكرة أبي عن داود وأبو المإام روى لذلك

على  -     -        له جند بظفر يبشره بشير أتاه وسلم عليه الله صلى الله رسول
البشير             يسأل أنشأ ثم ساجدا، فخر فقام عائشة حجر في ورأسه هم، عدو
عليه     [      -    الله صلى النبي فقال امإرأة، هم أمإر ولي أنه أخبره بما وأخبره

ثلثا -: (       ( النساء، أطاعت إذا الرجال هلكت الن المإام) ].  1وسلم ورواه
  -   ) : الله       صلى الله رسول أن ولفظهما مإاجه وابن والترمإذي داود، وأبو أحمد

) ( تعالى  -            لله شكرا ساجدا خر به يسر أمإر أتاه إذا كان وسلم وروى). 2عليه
عليه    -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أنس عن مإاجه ابن

) ( ساجدا -     فخر بحاجة بشر البراء).      3وسلم عن صحيح بسند البيهقي وروى
لما  -     -   -     -  عنه تعالى الله رضي عليا أن عنهما تعالى الله رضي عازب بن

جميعا   -     -      همدان وأسلمت اليمن إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول وجهه
الله    -     -      رسول قرأ فلما بإسلمإهم وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى كتب

  ) : همدان،-     -     على السلم وقال ساجدا خر الكتاب وسلم عليه الله صلى
)  (( مإرتين   ، همدان على أوفى).         4السلم أبي بن الله عبد عن مإاجه ابن وروى

بشر-     - (   -     -   يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي
) ( ركعتين     صلى جهل أبي وقاص).        5برأس أبي بن سعد عن داود أبو وروى

المدينة،:     -     - [     نريد مإكة مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع خرجنا قال
ساجدا،               خر ثم ساعة الله فدعا يديه، رفع ثم نزل عزورا مإن قريبا كنا فلما
فمكث             ساجدا، خر ثم ساعة، الله فدعا يديه، فرفع قام ثم طويل، فمكث

 : إني             قال ثلثا، أحمد ذكره ساجدا، خر ثم ساعة، يديه فرفع قام ثم طويل
شكرا          ساجدا فخررت أمإتي، ثلث فأعطاني لمإتي وشفعت ربي سألت

فخررت            أمإتي، ثلث فأعطاني لمإتي ربي فسألت رأسي رفعت ثم لربي،
________________________________________

المسند)     1( في أحمد داود   45 / 5أخرجه وأخرجه) 2). (2774 (89 / 2وأبو
مإاجه)   1578حديث)  (141 / 4الترمإذي (  /1والدارقطني)  1394 (446 / 1وابن

مإاجه)    3. (370 / 2والبيهقي  410 / 1والحاكم  410 ابن )1394 (446 / 1أخرجه



) . لهيعة      ابن إسناده في البوصيري البيهقي)   4وقال ابن) 5. (369 / 2أخرجه
. (*) 1391 (445 / 1مإاجه  ضعيف)    البوصيري وقال

________________________________________
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الثلث           فأعطاني لمإتي، ربي فسألت رأسي رفعت ثم لربي، شكرا ساجدا
لربي    ] ( ساجدا فخررت ابن).      1الخر، عن ضعيف بسند الدارقطني وروى

وسلم      (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن آبائه وعلى عليه الله رضوان جعفر
) ( ساجدا      فخر النغاشين مإن رجل فشين).  -   2رأى فغين بنون النغاش

: قال    -         بلفظ مإرسل عنه شيبة أبي ابن ورواه القصير ألف بينهما مإعجمتين
سجدة    -     -     فسجد قصير رجل وسلم عليه الله صلى الله رسول على مإر

) (       ) : هذا  مإثل يجعلني لم الذي الله الحمد وقال عن).   3الشكر الطبراني وروى
وسلم -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي عرفجة

) ( عمر          ابن حديث مإن أيضا ورواه فسجد، زمإانة رجل وروى). 4أبصر
الله          -   رضي جابر عن المنكدر بن مإحمد بن يوسف طريق مإن الطبراني

مإتغير  - (   -     -      رجل رأى إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى
) ( فيه            سجد مإقامإه مإن قام وإذا سجد، قردا رأى وإذا سجد، وروى). 5الخلق،

عنه         -     - تعالى الله رضي عوف بن الرحمن عبد عن ثقات برجال أحمد المإام
فدخل:    -     -     مإشربته نحو فتوجه وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج قال

قد            تعالى الله أن ظننت حتى السجود فأطال ساجدا فخر القبلة فاستقبل
 :  (   ) : عبد        قلت ؟ هذا مإن فقال رأسه فرفع مإنه فدنوت فيها، نفسه قبض

       :  (   ) : أن  خشيت سجدة سجدت الله، رسول يا قلت ؟ شأنك مإا قال الرحمن،
-     -  ) : وسلم       عليه الله صلى جبريل إن قال فيها، نفسك قبض قد تعالى الله

          : عليه   صليت عليك صلى مإن يقول وتعالى تبارك الله إن فقال فبشرني أتاني
) ( شكرا        لله فسجدت عليه، سلمت عليك سلم المعني).   6ومإن هذا وفي

عليه  -     -     -    الله صلى عليه الصلة أبواب في تعالى الله شاء إن تأتي أحاديث
 . لديه -      وشرفا فضل الله وزاده ، وسلم

________________________________________
داود)   1( في   410 / 1الدارقطني)  2). (2775 (89 / 3أبو الحافظ وقال

إسناده)         11 / 2التلخيص ( يذكر ولم المختصر في الشافعي ذكره الحديث هذا
المستدرك      في الحاكم صنع شيبة.     276 / 1وكذا أبي ابن 482 / 2وأخرجه

المجروحين      271 / 2والبيهقي  410 / 1والدارقطني  في بنحوه حبان  /3وابن
شيبة)     (3. (136 أبي ابن قال)    4). (482 / 2أخرجه الوسط في الطبراني

مإسعر           289 / 2الهيثمي  غير عنه يرو ولم الفهمي الله عبد بن مإحمد فيه
عبد            فيه السابق المصدر في الهيثمي قال الوسط مإن عمر ابن وحديث

) . ضعيف      وهو الله عبيد بن الهيثمي)      5العزيز قال الوسط في  /2الطبراني
289) . جماعة            وضعفه زرعة أبو وثقه المنكدر بن مإحمد بن يوسف )6فيه

الهيثمي   191 / 1أحمد  .   287 / 2وقال البيهقي   وأخرجه ثقات .190 / 10رجاله
 (*)

________________________________________
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الباب   -     -      وليلتها الجمعة يوم في وسلم عليه الله صلى سيرته أبواب جماع
:  : الول   -     -     أنواع وفيه الصلة في وسلم عليه الله صلى آدابه في الول

عن:            [  ] عقبة ابن عن مإاجه، وابن أحمد، المإام ابن الله عبد روى الغسل



صلى    -     - (   -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي النصاري سعد بن الفاكه
) ( الجمعة   -     يوم يغتسل كان وسلم عليه :  -  1الله الله).  صلى أخذه الثاني

     . طريق  -    مإن والطبراني، البزار، وروى وظفره شاربه مإن وسلم عليه
قدامإة   ( بن عنه) -   -    -     -2إبراهيم تعالى الله رضي هريرة أبي عن حاله فيحرر

شاربه،(   -     -      ويقص أظافره، يقلم كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
) ( الصلة       إلى يخرج أن قبل الجمعة أبي).     3يوم مإرسل مإن البيهقي وروى

   -     -    : يأخذ   أن يستحب وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال الباقر جعفر
الجمعة     ( يوم وشاربه أظافره وسلم).   -     -4مإن عليه الله صلى تجمله في

-    : الله     -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي علي عن عدي، ابن روى
يوم    -          المنبر ركب إذا وكان الجمعة، يوم العمامإة يلبس وسلم عليه الله صلى

على          ويتوكأ المخصرة، يحتمل وكان عليهم، ويسلم الناس، استقبل الجمعة
حريث).           -5المنبر ( بن عمرو عن مإاجه، وابن ومإسلم، أحمد، المإام وروى

عنه    -  تعالى الله رضي
________________________________________

أحمد)   1( مإاجه   78 / 4أخرجه يوم)    316 (416 / 1وابن الغسل فيه وليس
.    2الجمعة. ( أبي)        عن الغر، عن يعرف ل مإدني، الجمحي، قدامإة بن إبراهيم

.           : الجمعة  إلى يخرج أن قبل شاربه ويقص أظفاره، يقلم كان مإرفوعا هريرة
العتدال              مإيزان مإنكر خبر وهو عنه، يعقوب مإن عتيق رواية مإن البزار 1رواه

الكشف)     3. (53/  في كما الهيثمي   299 / 1البزار البزار  170 / 2وقال رواه
) . قدامإة       بن إبراهيم وفيه الوسط في البيهقي)   4والطبراني .244 / 3أخرجه

كامإله)      5( في عدي ابن الزبير       65 / 7أخرجه بن الله عبد طريق مإن وأخرجه
المجمع         لهيعة ابن وفيه والبزار الكبير في . (*) 190 / 2الطبراني
________________________________________
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( سوداء(   -     -      عمامإة وعليه الناس خطب وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

)1) : كأني).       -     -  قال عنه تعالى الله رضي أمإية بن عمرو عن النسائي وروى
وعليه [  ]    -     -    المنبر على وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى الساعة أنظر

) ( كتفيه       بين طرفها أرخى قد سوداء بإسناد).   2عمامإة الحميدي وروى
-   ) : الله    -     -  رسول رأيت قالت عنها تعالى الله رضي الحصين أم عن صحيح،

) ( ترتج    -       وعضلته ببرده مإتقنع وهو يخطب وسلم عليه الله وروى). 3صلى
 -   ) : صلى   -     -  الله لرسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن الحارث

الجمعة   -         عن انصرف فإذا الجمعة، يوم يلبسهما ثوبان وسلم عليه الله
) ( ورفعهما  تعالى).       -   4طواهما الله رضي هريرة وأبي عمر ابن عن وروي

   -     -    ) : جمعة -  يوم في وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج مإا قال عنهم
) ( بها              واعتم ببعض بعضها الخرق وصل عمامإة تكن لم وإن مإعتم، وهو إل قط

5    -     -    : الجمعة).  ليلة مإغرب في وسلم عليه الله صلى يقرؤه كان فيما الثالث
رضي.           -  سمرة بن جابر عن سننه، في والبيهقي، حبان ابن وروى وعشائها
  -     -   ) : في   -  يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله
 (    )  ( وكان    (    ، أحد الله هو قل و الكافرون أيها يا قل الجمعة ليلة المغرب صلة

) ( والمنافقين          الجمعة سورة الجمعة ليلة الخرة العشاء صلة في ).6يقرأ
 . وروى:    -     -    وبعدها الجمعة قبل وسلم عليه الله صلى صلته إطالته في الرابع

قبل     -     - (     الصلة يطيل كان أنه عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن داود، أبو
الله          -   صلى الله رسول أن ويحدث بيته في ركعتين بعدها ويصلي الجمعة،



) ( ذلك  -    يفعل كان وسلم الله).      -  7عليه رضي عباس ابن عن البيهقي وروى
      -   ) : قبل  -  يركع وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى

) ( مإنهن       شئ في يفصل ل أربعا ). 8الجمعة
________________________________________

أحمد)   1( مإاجه)   1359 / 452حديث)  (99 / 2ومإسلم  (307 / 4أخرجه  /1وابن
ابن)   4. (402 / 6أحمد)  3. (186 / 8النسائي)  2). (1104 (351 الحافظ ذكره

العالية     المطالب في رواه)     620 (171 / 1حجر البوصيري قال الترمإذي وفيه
) . حبان          وابن خزيمة وابن صحيح بإسناده مإاجه ابن المتن ابن)  5بهذا أخرجه

الكامإل    في البيهقي)   6. (2338 / 6عدي داود)   7. (201 / 3أخرجه أبو أخرجه
مإاجه)    (8). (1128 (294 / 1 ابن المجمع)     1129أخرجه في الهيثمي  /2وذكره

195 (*) .
________________________________________

 ]209[ 
    -  . ساكنة،:      فنون مإكسورة، بميم المنبر سبق مإا غريب بيان في تنبيه

    ]    . مإن    فيمسكه بيده النسان يختصره مإا والمخصرة النبر مإن فراء فموحدة،
فتاء،   ].  -        مإفتوحات، فلم مإعجمة، فضاد مإهملة، بعين عضلته عكازة أو عصا

 (*) . الساق          عضلة ومإنه مإكتنزة، صلبة البدن في لحمة كل فهاء،
________________________________________

 ]210[ 
إليها     -     -    والنداء الجمعة وسلم عليه الله صلى صلته وقت في الثاني الباب

الله         -   رضي أنس عن والترمإذي، داود وأبو والبخاري، أحمد، المإام روى
بكر  -    -     -      البرد اشتد إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى

الجمعة        ( يعني بالصلة أبرد الحر اشتد وإذا أحمد).   1بالصلة المإام وروى
رضي          -  الكوع بن سلمة عن والدارقطني، مإاجه وابن داود، وأبو والشيخان،

 -     -     ) : ثم   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع نصلي كنا قال عنه تعالى الله
) ( فيه      نستظل فئ للحيطان وليس ).2ننصرف به).   (   نستظل ظل رواية وفي

  -     ) : الله     صلى الله رسول مإع نجمع كنا قال عنه، والنسائي، الشيخان، وروى
) ( الفئ  -        نتبع نرجع ثم الشمس زالت إذا وسلم مإسلم،).  3عليه وروى

   ) : مإع   -     -  الجمعة نصلي كان قال عنه تعالى الله رضي جابر عن والنسائي
: علي  -     -       قال نواضحنا فنريح نرجع ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( الشمس:       زوال قال ؟ ساعة أية أبي).      4فقلت بن سعد عن الحارث وروى
كان -     -    -     ( وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي وقاص

) ( الشمس     تميل حين الجمعة الله).     -  5يصلي رضي أنس عن البخاري وروى
حين  - (   -     -     الجمعة يصلي كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى

) ( الشمس  الله).         -  6تميل صلى الله رسول مإؤذن سعد عن مإاجه ابن وروى
الله  - (         -   صلى الله رسول عهد على الجمعة يوم يؤذن كان أنه وسلم عليه

) ( الشراك  -      مإثل الفئ كان إذا وسلم ). 7عليه
________________________________________

المسند)    2. (199 / 1والنسائي)  906) (451 / 2البخاري)  (1( في 46 / 4أحمد
وأبو) 860 / 32حديث)  (589 / 2ومإسلم)  (4168حديث)  (514 / 7والبخاري (

مإاجه   81 / 3والنسائي)  1085 (284 / 1داود  والدارقطني) 1100 (350 / 1وابن
الجمعة    (589 / 2مإسلم)  3. (18 / 2 كتاب مإسلم)   (4). (860 / 31في  /2أخرجه

أخرجه)    5. (81 / 3والنسائي)  858 / 29 - 28حديث)  (98 أنس طريق مإن



داود)   904 (386 / 2البخاري  )503 (377 / 2والترمإذي)  1084 (284 / 2وأبو
المطالب        في الحافظ ذكره سعد طريق إسناده)  607 (167 / 1ومإن وفي

) . ثقات    رجاله وبقية . (6الواقدي السابق)    التخريج مإاجه)   7انظر  (350 / 1ابن
ابن)            1101 فقال أبوه وأمإا ضعفه على أجمعوا سعد بن الرحمن عبد وفيه

 (*) . أبيه:       حال ول حاله يعرف ل القطان
________________________________________

 ]211[ 
أن       -     - ( عنه تعالى الله رضي حنطب بن المطلب عن الشافعي، المإام وروى

قدر  -     -        الفئ مإال إذا الجمعة يصلي كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( نحوه   أو السائب).       1ذراع عن والبخاري، وأحمد، الشافعي المإامإان وروى

       : جلس  -     -  إذا أوله الجمعة يوم النداء كان قال عنه تعالى الله رضي يزيد بن
وفي       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على المنبر، على المإام
جلس:       -     -   إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول يدي بين يؤذن كان رواية

كان             فلما وعمر، بكر أبي و المسجد، باب على الجمعة، يوم المنبر على
ذلك            ( على المإر فثبت الزوراء على الثالث النداء زاد الناس وكثر ).2عثمان

 : لم       -     -  قال عنه تعالى الله رضي يزيد بن السائب عن أحمد، المإام وروى
كلها   -     -       الصلوات في واحد، مإؤذن إل وسلم عليه الله صلى الله لرسول يكن
الله            - رسول جلس إذا يؤذن بلل فكان ويقيم، يؤذن وغيرها، الجمعة في

بكر    -        [   ولبي نزل إذا ويقيم الجمعة، يوم المنبر على وسلم عليه الله صلى
عثمان -     -    ] ( كان حتى عنهما تعالى الله رضي ). 3وعمر
________________________________________

المسند)     (1( في الشافعي في)  2). (401حديث)  (136 / 1أخرجه أحمد
داود)   912حديث)  (393 / 2والبخاري  (449 / 3المسند  )1087 (285 / 2وأبو

مإاجه   100 / 3والنسائي)  516 (392 / 2والترمإذي  )3). (1135 (359 / 1وابن
المسند    في السنة     449 / 3أحمد شرح في . (*) 574 / 2والبغوي

________________________________________
 ]212[ 

:  : الول     -     -   أنواع وفيه وسلم عليه الله صلى خطبته مإوضع في الثالث الباب
 . وروى  -     -      راحلته إلى مإستندا الرض على وسلم عليه الله صلى خطبته في

  : رسول     -     -  كان قال عنه تعالى الله رضي الخدري سعيد أبي عن النسائي
إلى -     -         ظهره مإسند وهو الناس، يخطب تبوك عام وسلم عليه الله صلى الله

تعالى).    -   -    -   1راحلته ( الله رضي عباس ابن عن جيد بسند أحمد المإام وروى
( الملتزم - (   -     -     إلى وظهره خطب وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما

)2 .     -     -   : قال).  ناقته وعلى البغلة على وسلم عليه الله صلى خطبته في الثاني
    -     -  ( المنبر، (  وعلى الرض، على وسلم عليه الله صلى خطب المعاد زاد في

     .   :  . داود    وأبو أحمد المإام وروى البغلة وعلى قلت ناقته وعلى البعير، وعلى
) : رأيت       -     -  قال عنه تعالى الله رضي أبيه عن المزني عامإر بن هلل عن

أحمر،  -     -        برد وعليه بغلة، عل يخطب بمنى وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( عنه -     -   يعبر عنه تعالى الله رضي والترمإذي).     -4وعلي أحمد، المإام وروى

خارجة   -       ( بن عمرو عن والبيهقي والنسائي، صحيح حسن :5بسند قال) 
وهي   -     -      راحلته، على وهو بمني وسلم عليه الله صلى الله رسول خطبنا

كتفيه      ( بين يسيل ولعابها بجرتها، بن).     6تقصع الهرمإاس عن الطبراني وروى



-     -    : وسلم -     -  عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي زياد
      ) : إياكم    البطانة، بئست فإنها والخيانة إياكم فقال ناقته، على يخطب

________________________________________
النسائي)   1( الهيثمي)   2. (11 / 6أخرجه المؤمإل     183 / 2قال بن الله عبد فيه

) . كلم    وفيه ثقة مإن)         3وهو ثقة، الكوفي، المزني، عمرو بن عامإر بن هلل
التقريب     الحافظ قاله المسند)    4. (324 / 2الرابعة في داود  477 / 3أحمد وأبو

النصاري،)        5). (4073 (54 / 4 أو الشعري، ويقال السدي، خارجة بن عمرو
له             صحابي سفيان، أبي حليف وكان أصح، والول عمرو، بن خارجة فيه وقيل

التقريب   المسند)    6. (69 / 2أحاديث، في 207 / 6والنسائي  186 / 4أحمد
مإاجه   ). (*) 2712 (905 / 2وابن

________________________________________
 ]213[ 

قبلكم            كان مإن أهلك فإنما والشح إياكم القيامإة، يوم ظلمات فإنه والظلم
) ( أرحامإهم      وقطعوا دمإاءهم سفكوا حتى :   - 1الشح صلى).  اتخاذه في الثالث

         . بن   -  مإعاذ عن ضعيف بسند والبزار إسحاق ابن روى المنبر وسلم عليه الله
: قال -     -    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي جبل

أبي(             أتخذها فقد العصا أتخذ وإن إبراهيم، أبي اتخذه فقد المنبر، أتخذ إن
:2إبراهيم) ( قال).     -     -  عنه تعالى الله رضي جرير عن الطيالسي وروى

على(   -     -      فحثنا صغير مإنبر على وسلم عليه الله صلى الله رسول خطبنا
أن).      -     - ( عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الطبراني وروى الصدقة
الفطر،  -     -       ويوم الجمعة، يوم يخطب كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( فخطب           قام الجمعة يوم المؤذن سكت فإذا المنبر، على الضحى ).3ويوم
كعب،               بن أبي عن أحمد المإام بن الله عبد عمرو ابن عن أحمد المإام وروى

مإن              حميد بن وعبد عنه، آخر طريق مإن والبزار سعيد أبي عن يعلى وأبو
جابر           عن والطبراني ثقات، برجال يعلى وأبو له، واللفظ آخر طريق

الله         -   رضي سلمة أم عن ثقات برجال والطبراني عائشة، عن والطبراني
يوم  - (   -     -    يخطب كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهم تعالى
       :   ( الجمعة،    يوم تكلم إذا إليه، ظهره أسند لفظ وفي ، نخلة جذع إلى الجمعة

     : كثر          قد الله رسول يا الناس له فقال الناس، يكلم أن يريد أمإر حدث أو
على            تقوم مإنبرا اتخذت فلو يروك أن ليحبون وإنهم المسلمين يعني الناس،

   (     ) :  ( ) : رجل   إليه فقام ، المنبر هذا لنا يجعل مإن قال ، نعم قال الناس، فيراك
(   ) :        :  ( ) : ؟:   اسمك مإا قال الله، شاء إن يقل ولم نعم، قال تجعله قال أنا فقال

(      ) :     ( ) : ؟:   المنبر هذا لنا يجعل مإن فقال عاد ثم فقعد، ، اقعد قال فلن، قال
) :        :    : مإا    قال الله، شاء إن يقل ولم نعم، قال تجعله، قال فقال رجل إليه فقام

   ) :     ( ) :   :  ( هذا  لنا يجعل مإن فقال عاد ثم فقعد، اقعد قال فلن، قال ؟ اسمك
:      :  ( ) :   :     ( قال  الله شاء إن نعم قال تجعله قال أنا، فقال رجل إليه فقام ، ؟ المنبر

مإا( 
________________________________________

الكبير)    1( في المجمع       204 / 22الطبراني في الهيثمي وقال الوسط  /5وفي
235) . ضعيف           وهو مإليحة بن الرحمن عبد بن الله عبد في)   2فيه كما البزار

الهيثمي)      633 (304 / 1الكشف  وقال الكبير في فيه 181 / 2والطبراني
) . جدا          ضعيف التيمي الحارث بن إبراهيم بن مإحمد بن الطبراني) 3مإوسى

المجمع       في الهيثمي قال الكبير عبيد       183 / 2في بن الله عبد بن حسن فيه



رجاله           وبقية والنسائي والبخاري المديني وابن أحمد ضعفه عباس بن الله
مإوثقون. (*) 

________________________________________
 ]214[ 

        :    ( يوم  كان فلما درجات، ثلث له فصنع اجعله قال إبراهيم قال ، ؟ اسمك
في           وأنا أسمعتني حتى النخلة حنت القبلة واستقبل عليه، واستوى الجمعة،

       ) :   ] . رسول  على جزعا البقر تخور كما الجذع فخار لفظ وفي المسجد آخر
ها، -     -).          ولد على الناقة، تحن كما حن لفظ وفي وسلم عليه الله صلى الله
حتى   -     -       يزل فلم فاعتنقها المنبر عن وسلم عليه الله صلى الله رسول فنزل

مإنك.   (          فيأكل الجنة في غرستك تشأ إن اسكن له فقال لفظ وفي سكن
فلما            الدنيا على الخرة فاختار رطبا كنت كما أعيدك شئت وإن الصالحون،
يزل   -     -        فلم كعب بن أبي إلى رفع وسلم عليه الله صلى الله رسول قبض

:           . قال    ثم عليه، وأثني الله فحمد المنبر إلى عاد ثم الرضة أكلته حتى عنده
فو(         -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى شوقا حنت إنما النخلة، هذه إن

الغد               مإن كان فلما القيامإة، يوم إلى سكنت لما فأعتنقها إليها أنزل لم لو الله
) (      : فحولوها        وعمر بكر أبو جاء قال ؟ هذا مإا فقلنا حولت قد وروى) 1رأيتها
  : جدار     -     -  كان قال عنه تعالى الله رضي الكوع بن سلمة عن الشيخان

تجوزها       ( الشاة كادت مإا المنبر، عند ). 2المسجد
________________________________________

ولكنه)            1( ثقة الحباب أبو فيه الهيثمي قال أحمد أخرجه عمر ابن حديث
لم              رجل فيه الهيثمي قال الله عبد زيادات مإن كعب بن أبي وحديث مإدلس

قال               سعيد أبي وحديث وثق وقد كلم فيه عقيل بن مإحمد بن الله وعبد يسم،
جابر            وحديث آخرون وضعفه جماعة وثقه قد سعيد بن مإجالد فيه الهيثمي
الوسط            في الطبراني عند وهو مإوثقون رجال يعلى أبي رجال الهيثمي، قال
الوسط            في الطبراني عند عائشة وحديث ضعيف وهو عطية بن مإحمد فيه
الطبراني             عند سلمة أم وحديث ضعيف وهو حبان بن صالح فيه الهيثمي قال

مإوثقون         رجاله المجمع في الهيثمي قال الكبير )2. (182 - 180 / 2في
 (*) . تقدم  الحديث

________________________________________
 ]215[ 

عليه    -     -   -    الله صلى خطبته في وسلم عليه الله صلى سيرته في الرابع الباب
 -     -   :  : وقت   وسلم عليه الله صلى استقباله في الول أنواع وفيه وسلم

) : كان.      -     -  قال عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن الترمإذي روى الخطبة
أصحابه  -     -       استقبله المنبر على استوى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول

رضي).           - 1بوجوههم) ( أبيه عن النصاري ثابت بن عدي عن مإاجه ابن روى
   -     -    : على   -  قام إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله

بوجوههم    ( أصحابه استقبله :   -   2المنبر عليه).  الله صلى سلمإه في الثاني
:(  )   . المعاد -        زاد في قال صعده وإذا المنبر، صعوده قبل الناس على وسلم

ثم -     -         الناس، على بوجهه أقبل المنبر، صعد إذا وسلم عليه الله صلى كان
   -        .( تعالى: (  الله رضي الله عبد بن جابر عن البيهقي وروى عليكم السلم قال

(     -     -   ) : سلم -  المنبر صعد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما
)3-     -    ( عنهما).    ( تعالى الله رضي عمر ابن عن المختارة في الضياء وروى

يوم: (   -     -     المسجد دخل إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال



) ( الناس            على سلم المنبر صعد فإذا المنبر عند مإن على سلم ).4الجمعة،
خطبته:   -     -     ثم وجلوسه قائما وسلم عليه الله صلى خطبته في الثالث

   - :  (  )   . عليه    الله صلى كان المعاد زاد في قال صوته ورفع بأصبعه وإشارته
واشتد -           صوته وعل عيناه، احمرت خطب إذا وكان قائما، يخطب وسلم
  ) :  (   : والساعة     أنا بعث ويقول ومإساكم صبحكم يقول جيش مإنذر كأنه غضبه

 . والوسطى)      السبابة، أصبعيه بين ويقرن كهاتين
________________________________________

الترمإذي)   1( مإاجه)    2). (509 (383 / 2أخرجه ابن وقال) 1136 (360 / 1أخرجه
) . مإرسل        أنه إل ثقات إسناده الزوائد في السنن)   3البوصيري في البيهقي

مإاجه.    204 / 3الكبرى  ابن ابن)    1109 (352 / 1وأخرجه عن شاهد وللحديث
المجمع    انظر الرزاق        184 / 2عمر عبد أخرجه عطاء عن مإرسل شاهد وله

المصنف   الرزاق       192 / 3في عبد عند الشعبي عن أبي  193 / 3وآخر وابن
. (*) 4. (114 / 2شيبة  السابق)    التخريج أنظر

________________________________________
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وشر: (            مإحمد، هدي الهدي وخير الله كتاب الحديث خير فإن بعد أمإا ويقول
) ( ضللة     بدعة وكل مإحدثاتها، عبد).       1المإور بن جابر عن سعد، ابن وروى

    -    : وسلم -     -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي الله
جيش-             مإنذر كأنه غضبه واشتد صوته، ورفع عيناه، احمرت الناس خطب إذا

  (    ) : بالسبابة،     وأشار كهاتين والساعة أنا بعثت يقول ثم مإسيتكم أو صبحتكم
       ) : وكل   مإحدثاتها المإور وشر مإحمد هدي الهدي أحسن يقول ثم والوسطى

( وعلي              فإلي ضياعا أو دينا ترك ومإن فلهله مإال وترك مإات مإن ضللة، بدعة
)2) : كان).       -     -  قال عنه تعالى الله رضي سعيد أبي عن أحمد المإام وروى

) ( رجليه  -     -     على قائما يخطب وسلم عليه الله صلى الله وروى). 3رسول
سمرة            - بن جابر عن مإاجه، وابن والنسائي، داود، وأبو ومإسلم، أحمد، المإام

-     -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي
الناس،            ويذكر القرآن يقرأ قائما فيخطب يقوم ثم يجلس، ثم قائما يخطب

مإن              أكثر مإعه صليت والله فقد كذب، فقد جالسا يخطب كان أنه نبأك فمن
صلة  ( عن).        4ألفي والبزار ثقات، ورجاله والطبراني، أحمد، المإام وروى

   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن
) ( يخطب -          يقوم ثم يقعد ثم قائما الجمعة يوم يخطب البزار).  5وسلم ولفظ

خطبتين( -   -     -     الجمعة يوم يخطب وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
) ( بجلسة   بينهما ابن).       6يفصل عن والنسائي، داود، وأبو الشيخان، وروى

    -    : وسلم -     -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عمر
يقوم-             ثم المؤذن يفرغ حتى المنبر صعد إذا يجلس كان خطبتين، يخطب

فيخطب        ( يقوم ثم يتكلم فل يجلس ثم وابن).   7فيخطب، النسائي، وروى
   -   )) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي عنه مإاجه

وسلم - 
________________________________________

المعاد)    (1( زاد الطبقات)   2). (426 / 1انظر في)  3. (98 / 1انظر أحمد
مإسلم)   (4. (98 / 1المسند  92 / 3وأحمد)  862 / 34حديث)  (589 / 2أخرجه

داود     وأبو بعدها مإاجه   89 / 3والنسائي)  1093 (286 / 1ومإا  (351 / 1وابن
المجمع)       5). (1105 ثقات الطبراني رجال الهيثمي كما)  6. (187 / 2قال البزار



الكشف   هذا)          640 (307 / 1في مإن إل عباس ابن عن نعلمه ل البزار وقال
داود)    7الوجه. ( أبو أحمد   90 / 3والنسائي)  1092 (286 / 1أخرجه عند وبنحوه

2 / 35 (*) .
________________________________________
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   ) :    ( الله،      ويذكر آيات فيقرأ مإاجه ابن زاد يقوم ثم قعدة، يقعد قائما، يخطب

) ( قصدا     وصلته قصدا خطبته ) 1وكانت وابن).    ( فوائده في سمويه وروى
) : كان       -      قال عنه تعالى الله رضي سعد بن سهل عن مإردويه وابن المنذر،

هذه  -     -         يدع ل علمهم، أو الناس خطب إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
) :           :   .( يا   الية هذه تل إل قط المنبر هذا على جلس مإا رواية وفي يتلوها أن الية

  ( قوله           إلى أعمالكم لكم يصلح سديدا قول وقولوا الله اتقوا آمإنوا الذين أيها
  ] ( الحزاب(    عظيما فوزا فاز التقوى، ].       7فقد كتاب في الدنيا أبي ابن وروى

  -    ) : الله  -     -  صلى الله رسول قام مإا قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن
     ) : الله  -      اتقوا آمإنوا الذين أيها يا يقول سمعته إل المنبر على وسلم عليه

 -         .( براء   رويبة بن عمارة عن والثلثة أحمد، المإام ورواه سديدا قول وقولوا
 : قبح            فقال يديه رافعا المنبر على مإروان بن بشر رأى أنه مإصغرا، ومإوحدة

يزيد       -     -    كان مإا وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت فقد اليدين، تيك الله
السبابة        ( بأصبعه وأشار هكذا بيديه يقول أن وابن).    2عن داود، أبو وروى

: قال       -     -  عنه تعالى الله رضي عازب بن البراء عن والبيهقي، والحاكم، حبان،
بيوتهن،   -     -      في العواتق أسمع حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول خطبنا

       ) :    : المسلمين  تغتابوا ل بلسنانه آمإن مإن مإعشر يا فقال خدورها، في قال أو
الله              تتبع ومإن عورته الله تتبع أخيه عورة تتبع مإن فإن عوراتهم، تتبعوا ول

) ( بيته     جوف في يفضحه :   -   4عورته عليه).  الله صلى اعتماده في الرابع
  (:  )   . رسول -       كان المعاد زاد في قال عصا أو قوس على الخطبة في وسلم

على -     -          وهو عليها فتوكأ عصا أخذ يخطب قام إذا وسلم عليه الله صلى الله
    . أنه -     (     عنه يحفظ ولم قوس على يتوكأ أحيانا، وكان داود، أبو ذكر كذا المنبر
   -         .( عنه   الله رضي الكلفي حزن بن الحكم عن داود أبو وروى سيف على توكأ

   ) : مإع-  الجمعة شهدنا قال
________________________________________

مإاجه   90 / 3النسائي)  1( أحمد)   2). (1106 (351 / 1وابن وأبو 136 / 4أخرجه
داود)   3. (18 / 3والنسائي)  515 (391 / 2والترمإذي)  1104 (289 / 1داود   /1أبو
وصححه)   1105 (289 يعلى)    4. (535 / 1والحاكم أبو  /22 (237 / 3أخرجه

1675 (*) . ثقات)       يعلى أبي رجال الهيثمي وقال
________________________________________
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فحمد  -     -        عصا، أو قوس على مإتوكئا فقام وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( مإباركات       طيبات خفيفات كلمات عليه وأثنى الشافعي).   1الله المإام وروى
-     -    :  ) : وسلم    عليه الله صلى الله رسول أكان لعطاء قلت قال جريج ابن عن

) (     : اعتمادا     عليها يعتمد نعم قال ؟ عطا على أحمد،).   2يقوم المإام وروى
  -      : الله      صلى الله رسول مإؤذن القرظ سعد عائذ بن سعد عن مإاجه، وابن
خطب  - ( -     -       الحرب في خطب إذا كان وسلم عليه الله صلى أنه وسلم عليه

) ( عصا         على خطب الجمعة في خطب وإذ قوس الطبراني).  3على وروى
الله     -     - (   -   صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي الزيبر بن الله عبد عن



) ( بمخصرة  -    يخطب كان وسلم عباس).      -4عليه ابن عن الطبراني وروى
كان    - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي

) ( قوس      على مإتكئا السفر في :   -  5يخطبهم الله).  صلى قطعه في الخامإس
  - ) :(  )   . الله  -    صلى كان المعاد زاد في قال لمإر ونزوله الخطبة وسلم عليه

خطبته،  -             إلى رجع ثم به اشتغل عارض خطبته في له عرض إذا وسلم عليه
فقطع          أحمرين قميصين في يعثران والحسين الحسن فجاء يخطب وكان

  :   ) : يقول         إذ تعالى الله صدق قال ثم المنبر، إلى عاد ثم فحملهما فنزل، كلمإه
       ( أصبر(    فلم قميصيهما في يعثران هذين رأيت فتنة وأولدكم أمإوالكم إنما

     .( وحسنه،    والترمإذي، أحمد، المإام وروى فحملتهما كلمإي قطعت حتى
بريدة    -      -   عن مإسلم شرط على إسناده وقال الحكام في والحاكم والضياء،

-     -    : وسلم-     -  عليه الله صلى الله رسول خطبنا قال عنه تعالى الله رضي
أحمران   -     -    قميصان عليهما عنهما تعالى الله رضي والحسين الحسن فأقبل

:   .      :   . لفظ  وفي هما فأخذ فنزل ويعثران يمشيان لفظ وفي ويقومإان يعثران
)   ) : إنما        تعالى الله صدق قال ثم بهما فصعد يديه، بين ووضعهما فحملهما

       ( حديثي   قطعت حتى أصبر فلم هذين رأيت فتنة وأولدكم أمإوالكم
). 6ورفعتهما)) (

________________________________________
داود)   1(  /1والم)  421حديث)  (145 / 1الشافعي)  (2). (1096 (287 / 1أبو

السنة    211 شرح مإاجه)   3. (576 / 2وانظر وضعفه) 1107 (352 / 1ابن
) . سعد      أولد لضعف الزوائد في الكبير)    4البوصيري في الطبراني أخرجه

الهيثمي   الكشف          187 / 2وقال في كما والبزار كلم وفيه لهيعة ابن  /1فيه
الهيثمي)   5). (639 (307 . (187 / 2قال ضعيف      وهو شيبة أبو في)  6فيه أحمد

. (*) 354 / 5المسند 
________________________________________
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واسمعه          العدوي، رفاعة أبي عن والنسائي، ومإسلم، أحمد، المإام وروى

 :    : دخلت   -     -  النسائي ولفظ انتهيت قال عنه تعالى الله رضي أسيد بن تميم
  ) : الله   -     -    رسول يا فقلت يخطب، وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول على

   : رسول            علي فأقبل قال ؟ دينه مإا يدري ل دينه، عن يسأل جاء غريب رجل
بكرسي -     -         فأتي إلي، انتهى إذا حتى خطبته وترك وسلم عليه الله صلى الله
الخطبة             أتي ثم الله علمه مإا يعلمني وجعل عليه فقعد حديدا قوائمه حسبت

      ) : النسائي).    وذكره حديدا، حسبه أسود خشبا رأى أحمد المإام زاد فأتمها
) (  : الليف:         والخلب حديد، مإن قوائمه خلب مإن بكرسي أتي ).1بلفظ

شرعي:   -     -      أمإر في صحابه بعض وسلم عليه الله صلى كلمإه في السادس
    -        . عنه  تعالى الله رضي جابر عن مإالك، المإام إل الجماعة، روى الخطبة حال

   -        : عليه-  الله صلى الله ورسول الجمعة يوم الغطفاني سليك دخل قال
) :   :  (  ) : فصل -       قال ل قال ؟ صليت قال يصلي، أن قبل فقعد يخطب، وسلم

عنه).      -     -2ركعتين) ( تعالى الله رضي أنس عن وضعفه الدارقطني وروى
وسلم:      -   -     - عليه الله صلى الله ورسول المسجد قيس مإن رجل دخل قال

ركعتين، -    -     -: (   فاركع قم وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال يخطب
) ( صلته       مإن فرغ حتى الخطبة عن الشافعي).    -3وأمإسك المإام وورى

سعيد  -          - أبي عن مإاجه، وابن والنسائي، والترمإذي، أحمد، والمإام له واللفظ
-     -    : وسلم  [  ]   عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي



. :  (  ) : ل   [   ]    قال ؟ أصليت فقال بذة بهيئة المسجد فدخل رجل وجاء يخطب
     :    :  ( الصدقة: (  على الناس حث ثم قال ركعتين، فصلى قال ، ركعتين فصل قال

. ثوبين     -     -    الرجل مإنها وسلم عليه الله صلى الله رسول فأعطى ثيابا، فألقوا
وسلم       -     - عليه الله صلى والنبي الرجل جاء الخرى الجمعة كانت فلما

:   :  (  ) -     -   : قال  ل قال ؟ أصليت وسلم عليه الله صلى النبي له فقال يخطب،
-           ( النبي(  فصاح ثوبيه، أحد الرجل فطرح الصدقة على حث ثم ركعتين فصل

     :   ( تلك    -: (  جاء هذا، إلى انظروا قال ثم ، خذه خذه وسلم عليه الله صلى
ثوبين،           مإنها فأعطيته ثيابا فطرحوا بالصدقة الناس فأمإرت بذة، بهيئة الجمعة
أحد           فألقى بالصدقة الناس أمإرت الخرى الجمعة جاءت فلما جاءت، فلما

مإوثقون)   ( ورجاله ، ). 4ثوبيه
________________________________________

مإسلم)   (1(  /8والنسائي  81 / 5وأحمد)  876 / 60حديث)  (597 / 2أخرجه
البخاري)   (2. (194 حديث)  (596 / 2ومإسلم)  (931حديث)  (478 / 2أخرجه
داود)   875 / 55 أحمد)   4. (15 / 2الدارقطني)  3. (1115 (291 / 1وأبو  /3أخرجه
. (*) 511حديث)  (385 / 2والترمإذي  (87 / 3والنسائي  25 صحيح)    حسن وقال

________________________________________
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) : دخل      -     -  قال عنه تعالى الله رضي جابر عن الكبير في الطبراني وروى
الجمعة     -     -    يوم يخطب وسلم عليه الله صلى الله ورسول قوقل بن النعمان

) ( فيهما    -     -: (    تجوز ركعتين صل وسلم عليه الله صلى الله رسول له ).1فقال
رجل        -     -   أن عنهما تعالى الله رضي الله عبد بن جابر عن مإاجه، ابن وروى
يتخطى    -     -    فجعل يخطب، وسلم عليه الله صلى الله ورسول المسجد دخل
فقد      -     -: (  اجلس وسلم عليه الله صلى الله رسول له فقال الناس، رقاب

) ( وآنيت  بن).          2آذيت الله عبد عن والنسائي، داود، وأبو أحمد، المإام وروى
-     -    : وسلم -     -  عليه الله صلى الله ورسول جاء قال عنه تعالى الله رضي بسر

آذيت     -     - (   فقد إجلس وسلم عليه الله صلى الله رسول له فقال يخطب
:  3وآنيت) ( استوى).      -     -  لما قال عنه تعالى الله رضي جابر عن داود أبو وروى

      ( ) : على     فجلس مإسعود ابن ذلك فسمع اجلسوا قال المنبر، على الله رسول
  ) : عبد     -     -  يا تعال فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول فرآه المسجد باب

) ( مإسعود   بن أبيه).           -4الله عن حازم أبي بن قيس عن أحمد المإام وروى
 -     -   ) : وهو    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول رآني قال عنه تعالى الله رضي

) ( فتحولت      فأمإرني الشمس في وأنا :   - 5يخطب صلى).  شربه في السابع
 . روى   -          يصومإه ل أنه الناس ليرى المنبر على الجمعة يوم وسلم عليه الله

الزدي         ( جنادة عن مإنيع، بن وأحمد شيبة، أبي عنه) -     -6ابن تعالى الله رضي
الزاد،:     -     -     مإن سبعة في وسلم عليه الله صلى الله رسول على دخلت قال
   : فأمإرنا          صيام إنا فقلنا طعامإه، إلى فدعانا يتغدى وهو الجمعة يوم مإنهم أنا

:   :  (   ) :  . :  ( قال: (   ل، قلنا ؟ غدا أقتصومإون قال ل قلنا ؟ أمإس أصمتم فقال
   -     -     ( فلما( طعامإه، مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع فأكلنا ، فأفطروا

فشربه   -     -      بماء دعا المنبر، وصعد وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج
) ( الجمعة          يوم يصوم ل أنه الناس يري المنبر على ). 7وهو

________________________________________
المجمع)     1( في الهيثمي هذا       84 / 2ذكره في قوقل بن للنعمان ليس وقال

) . الصحيح    في ذكر مإاجه)   2الحديث 188 / 4أحمد)  3). (1115 (354 / 1ابن



داود   داود)   4). (1118 (292 / 1وأبو . (1091 (286 / 1أبو مإرسل)   أحمد) 5وقال
4 / 262) .6           : الله)  عبد أبو الزدي، أمإية أبي ابن نون، ثم أوله بضم جنادة

  :         : ثقة،  تابعي العجلي فقال صحبته، في مإختلف كثير، أبيه اسم يقال الشامإي،
بينت            وقد الب وكنية السم في مإتفقان وتابعي، صحابي اثنان، أنهما والحق

عليه          -    الله صلى النبي عن الزدي جنادة ورواية الصحابة، في كتابي في ذلك
الصامإت، -             بن عبادة عن أمإية أبي بن جنادة ورواية النسائي، سنن في وسلم

  . التقريب   الستة الكتب مإعاني)     7. (134 / 1في في الطحاوي أخرجه بنحوه
. (*) 79 / 2الثار 

________________________________________
 ]221[ 

مإن:   -     -       نزوله بعد يكلمه مإن مإع وسلم عليه الله صلى وقوفه في الثامإن
   -       . تعالى   الله رضي أنس عن والربعة أحمد، المإام روى الصلة وقبل المنبر
    -     -   ) : يوم -  المنبر مإن ينزل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه

  .( أبو          وقال مإصله إلى يتقدم ثم فيكلمه، حاجته، في الرجل فيكلمه الجمعة،
 :   . سمعت:          الترمإذي وقال حازم بن جرير به تفرد ثابت عن بمتصل ليس داود
 .       ) :   : والصحيح  الحديث هذا في حازم بن جرير وهم يقول البخاري يعني مإحمدا

-        : الله       رسول بيدي رجل فأخذ الصلة أقيمت قال أنس عن ثابت عن روي مإا
) ( القوم    -        بعض نعس حتى يكلمه زال فما وسلم عليه الله ). 1صلى

________________________________________
المسند)    1( في داود   119 / 3أحمد  (394 / 2والترمإذي)  1120 (292 / 1وأبو

مإاجه   90 / 3والنسائي)  517 ). (*) 1117 (354 / 1وابن
________________________________________
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عليه          -    الله صلى خطبه مإن عليه وقفت ومإا خطبته صفة في الخامإس الباب

 -     -    :( على -   (  وسلم عليه الله صلى خطبته مإدار كان المعاد زاد في قال وسلم
السلم           قواعد وتعليم ومإحامإده كماله وصفات بآلئه عليه والثناء الله، حمد

ومإواقع          غضبه، مإوارد وتبيين بالتقوى، والمإر والمعاد والنار الجنة وذكر
       ) : تفعلوا.      لن أو تطيقوا لن إنكم الناس أيها أيضا خطبه في يقول وكان رضاه
      ( بما       وقت كل في يخطب وكان ، وأبشروا سددوا ولكن به، أمإرتم مإا كل

افتتحها          إل خطبة يخطب يكن ولم ومإصلحتهم، المخاطبين حاجة تقتضيه
    . أحيانا       خطبته يقصر كان الشهادة بكلمتي فيها ويتشهد تعالى الله بحمد

      . خطبته     مإن أطول العارضة خطبته كانت الناس حاجة بحسب أحيانا ويطيلها
   . له         يكن ولم الصدقة على ويحثهن حدة على النساء يخطب وكان الراتبة،

يلبسه             مإا يلبس يكن ولم حجرته، مإن خرج إذا يديه بين يخرج شاويش
المنبر،            وعلى الرض، على يخطب وكان غيرها، ول طرحة ول اليوم، الخطباء
        . كأنه    صوته وعل عيناه احمرت خطب إذا وكان الناقة وعلى البعير، وعلى

ولم            قوس على يتوكأ أحيانا وكان بالقرآن، كثيرا يخطب وكان جيش، مإنذر
        . عليه    استوى فإذا درجات، ثلث على مإنبره وكان سيف على أنه يحفظ

. بعده             ول قبله شيئا يقل ولم فقط، الذان في المؤذن أخذ الناس واستقبل
مإؤذن            -   ل ألبتة بشئ صوته، أحد يرفع لم غضبه، واشتد الخطبة في أخذ فإذا
  -     -       . رسول  أن عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن داود، أبو وروى غيره ول

  ) : نستعينه، -     -     لله الحمد قال تشهد إذا كان وسلم عليه الله صلى الله
ومإن             له، مإضل فل الله يهده مإن أنفسنا، شرور مإن بالله ونعوذ ونستغفره،



ورسوله               عبده مإحمدا أن وأشهد الله، إل إله ل أن وأشهد له، هادي فل يضلل
رشد             فقد ورسوله الله يطع مإن الساعة، يدي بين ونذيرا بشيرا بالحق أرسله

    .( شهاب           ابن رواية وفي شيئا الله يضر ول نفسه إل يضر ل فإنه يعصهما ومإن
 .( غوى: (    فقد يعصهما ومإن مإرسل

________________________________________
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رضوانه،           ويتبع رسوله ويطيع يطيعه، مإمن يجعلنا أن تعالى الله ونسأل
وله      ( به نحن فإنما سخطه، عنه).     1ويجتنب ثقات برجال الطبراني وروى

) (  ) : بعد:    -     -  أمإا فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول خطبنا وروى). 2قال
  : رسول     -     -  سمعت قال عنه تعالى الله رضي أوس بن شداد عن الطبراني

      ) : يأكل -     -  حاضر، عرض الدنيا إن الناس أيها يقول وسلم عليه الله صلى الله
الحق،             يحق قادر، مإلك فيها يحكم صادق، وعد الخرة وإن والفاجر، البر مإنها

كل             فإن الدنيا، أبناء تكونوا ول الخرة أبناء كونوا الناس أيها الباطل، ويبطل
) ( ها    ولد يتبعها مإاجه،).       3أم وابن ومإسلم، وأحمد، الشافعي، المإامإان وروى

عليه   -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن
     ) : ونستهديه -    ونستغفره نستعينه لله الحمد إن فقال يومإا خطب وسلم

الله            يهده مإن أعمالنا، سيئات ومإن أنفسنا، سرور مإن بالله ونعوذ ونستنصره
أن                وأشهد الله، إل إله ل أن وأشهد له، هادي فل يضلل ومإن له، مإضل فل

الله            يعصي ومإن رشد، فقد ورسوله الله بطع مإن ورسوله، عبده مإحمدا
) ( الله        أمإر إلى يفئ حتى غوى فقد الدنيا،).    4ورسوله أبي ابن وروى

:  -    -    ( قال  ( تعالى الله رحمه البصري الحسن عن ، الشعب في والبيهقي
فلزمإت   -     -     فأعيتني، الجمعة في وسلم عليه الله صلى النبي خطبة طلبت

 : كان    -     -     فقال ذلك عن فسألته وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب مإن رجل
       ) : إلى     فانتهوا علما لكم إن الناس أيها يا الجمعة يوم خطبته في يقول

بين            مإخافتين، بين المؤمإن فإن نهايتكم، إلى فانتهوا نهاية لكم وإن علمكم،
كيف                يدري ل بقي قد أجل وبين فيه، الله صنع كيف يدري ل مإضى قد أجل

 . الدنيا          لخرته دنياه ومإن بنفسه، لنفسه المؤمإن فليتزود فيه، بصانع الله
الدنيا             بعد ومإا مإستعتب الموت بعد مإا بيده مإحمد نفس والذي لكم، خلقت

ولكم         ( لي الله واستغفروا النار، أو الجنة إل في).   5دار البيهقي وروى
  -     :     ( الله(  صلى الله رسول عن بلغنا قال شهاب ابن عن والصفات السماء

         ) : آت،  -      هو لما بعد ل قريب آت هو مإا كل خطب إذا يقول كان أنه وسلم عليه
كره               ولو كان الله شاء مإا الناس، لمإر يخف ول أحد بعجلة الله يعجل ل

بإذن                إل شئ يكون ول الله، بعد لما مإقرب ول الله، قرب لما مإبعد ل الناس،
) ( بحق  ). 6الله

________________________________________
داود)   1( الهيثمي)      2). (1098 (287 / 1أبو قال الكبير في 188 / 2الطبراني

) . مإوثقون  الهيثمي)      3رجاله وقال الكبير في بن   188 / 2الطبراني سعيد فيه
) . جدا   ضعيف مإسلم)   (4سنان والنسائي) 868 / 46حديث)  (593 / 2أخرجه

مإاجه   74 / 6 البيهقي)   (5). (1893 (610 / 1وابن ذكره) 6). (1أخرجه
المنثور     الدر في . (*) 222 / 6السيوطي

________________________________________
 ]224[ 



تعالى         -    الله رضي بشير بن النعمان عن الصحيح برجال أحمد المإام وروى
:   -     -    : يقول -  يخطب وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال عنه

        ( مإن(    لسمعه بالسوق كان رجل أن لو حتى ، النار أنذرتكم النار، أنذرتكم
 .         : وفي   رجليه عند عاتقه على كانت خميصة وقعت حتى قال هذا مإقامإي

) ( المنبر (       على وهو صوته السوق أهل وسمع أحمد،).   1رواية المإام وروى
صلى      -     -    -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أرقم بن زيد عن داود، وأبو

) (  ) : بعد   -   أمإا فقال خطبهم وسلم عليه والنسائي،).    2الله أحمد، المإام وروى
   : الله     -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي جابر عن مإاجه، وابن ومإسلم،

    :   .( احمرت-     - (  الساعة ذكر إذا رواية وفي خطب إذا وسلم عليه الله صلى
.( ) : صبحكم          يقول جيش مإنذر كأنه حتى غضبه، واشتد صوته، وعل عيناه،

  -     -     : الجمعة  يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول خطبة كانت رواية وفي
. انتهى               صوته عل وقد ذلك بأثر يقول ثم أهله، هو بما عليه ويثني الله، يحمد

المإور(             وشر مإحمد، هدى الهدي وخير الله، كتاب الحديث خير فإن بعد أمإا
  ) :   ( الله        يهده مإن يقول ثم ، النار في ضللة وكل ضللة بدعة وكل مإحدثاتها،

   ) : كهاتين،          والساعة أنا بعثت يقول ثم له، هادي فل يضلل ومإن له، مإضل فل
           : أولى  فأنا وإلي فعلي ضياعا ترك ومإن فلهله، مإال ترك مإن يقول ثم

برجال).      -   - 3بالمؤمإنين) ( الشك على والبزار والطبراني، أحمد، المإام وروى
-    : الله     -     -  رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي الزبير أو علي عن الصحيح

وجهه،    -          في ذلك يعرف حتى الله بأيام فيذكرنا يخطبنا وسلم عليه الله صلى
لم             بجبريل عهد حديث كان إذا وكان غدوة، المإر يصبحهم قوم نذير وكأنه

يرتفع   ( حتى تعالى).      -   4يتبسم الله رضي عمرو عن الشافعي، المإام وروى
في -    -     -     فقال يومإا خطب وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما
الخرة: (            وإن أل والفاجر، البر مإنها يأكل حاضر عرض الدنيا إن أل خطبته

أل              الجنة، في بحذافيره كله الخير إن أل قادر، مإلك فيها يقضي صادق، أجل
كله    الشر وإن

________________________________________
المسند)    1( في ومإسلم  (310 / 3أحمد)  3. (367 / 4أحمد)  2. (268 / 4أحمد
مإاجه   53 / 3والنسائي)  867 / 43حديث)  (592 / 2 )4). (45 (17 / 1وابن

عن           يعلى وأبو بنحوه والوسط الكبير في والطبراني والبزار أحمد أخرجه
الهيثمي     وقال وحده . (*) 188 / 2الزبير الصحيح    رجال رجاله

________________________________________
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حذر،   [   ]    -   -   على وجل عز الله مإن وأنتم فاعلموا أل النار، في بحذافيره
. يره     (      خيرا ذرة مإثقال يعمل فمن أعمالكم، على مإعرضون أنكم واعلموا

) ( يره      شرا ذرة مإثقال يعمل :   1ومإن وأبو).   وأحمد، الشافعي، المإامإان وروى
بن             حارثة بنت هشام أم عن مإنيع، بن وأحمد مإاجه، وابن والنسائي، داود،

 (   )  ) : إل -     -  المجيد والقرآن ق أخذت مإا قالت عنها تعالى الله رضي النعمان
على    -     -      جمعة كل يقرؤها كان وسلم عليه الله صلى الله رسول في مإن

) ( الناس    خطب إذا :   2المنبر قيس).       بنت خولة صبية أم عن سعد ابن وروى
-     ) : الله -     -  رسول خطبة أسمع كنت قالت عنها تعالى الله رضي الجهنية

. ق    -         ( قراءة وأسمع النساء مإؤخر في وأنا الجمعة يوم وسلم عليه الله صلى
) (       ( المسجد  مإؤخر في وأنا المنبر على المجيد الشيخان،).  3والقرآن وروى

: قال       -     -  عنه تعالى الله رضي أمإية بن يعلى عن والترمإذي، داود، وأبو



يا   -     -    (  ونادوا المنبر على يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت
بن ].        77الزخرف) [  4مإالك) ( جابر عن والثلثة، ومإسلم، أحمد، المإام وروى

  -     ) : الله -     -  صلى الله رسول مإع أصلي كنت قال عنه تعالى الله رضي سمرة
:    ( داود  -       أبو زاد ، قصدا وخطبته قصدا، صلته فكانت الصلوات وسلم عليه

) ( الناس(      ويذكر القرآن، مإن بآيات : (5يقرأ  : كان).     قال عنه داود أبو وروى
هي  -     -        إنما الجمعة يوم الموعظة يطيل ل وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( يسيرات  بن).          6كلمات الحكم عن نعيم وأبو داود، وأبو أحمد، المإام وروى
فقام        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع الجمعة شهد أنه الكلفي حزن
 ) : الناس          أيها قال ثم مإباركات طيبات خفيفات بكلمات عليه وأثنى الله فحمد
) ( وأبشروا             سددوا ولكن به، أمإرتم مإا كل تفعلوا لن أو تطيقوا لن ).7إنكم

) : كان        -     -  قال عنه تعالى الله رضي أوفي أبي بن الله عبد عن النسائي وروى
________________________________________

المسند)     (1( في الشافعي مإسلم)  2). (429حديث)  (148 / 1أخرجه أخرجه
الجمعة   (595 / 2 داود)   873 / 52في . (107 / 3والنسائي)  1102 (288 / 1وأبو
الكبرى)    3 الطبقات )4819حديث)  (568 / 8البخاري)  (4. (216 / 8انظر

داود)   871 / 49حديث)  (594 / 2ومإسلم ( وقال) 382 / 2والترمإذي  (25 / 4وأبو
غريب  ( المسند)    5). (508حسن في 41حديث)  (590 / 2ومإسلم  (93 / 5أحمد

داود)   866/  )6. (90 / 3والنسائي)  507 (381 / 2والترمإذي)  1101 (288 / 1وأبو
) . السابق    المصدر داود المسند)    7أبو في داود   212 / 4أحمد  (287 / 1وأبو

1096 (*) .(
________________________________________
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الصلة،  -     -       ويطبل اللغو، ويقل الذكر، يكثر وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( الحاجة           لبعض والمسكين الرمإلة، مإع يمشي أن يأنف ول الخطبة، ويقصر
عنه).          -     -1 تعالى الله رضي كعب بن أبي عن مإاجه، وابن أحمد، المإام وروى

  ( قائم   -     -    ( وهو تبارك الجمعة يوم قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
) ( الله   بأيام أن).          - 2يذكر عنه الصحيح برجال أحمد المإام ابن الله عبد وروى

   ( يذكر  -     -    ( قائم وهو براءة الجمعة يوم قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول
تعالى   ( الله عباس).     -   -    -3بأيام ابن عن ضعيف بسند حميد بن عبد وروى

في    -    -     -   قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي
-     -    ( )  ( وسلم ( عليه الله صلى النبي قال ثم التوبة وسورة المائدة خطبته

  .( الطبراني(           وروى فيهما تعالى الله حرم مإا وحرمإوا فيهما الله أحل مإا أحلوا
تعالى          -    الله رضي علي عن حاله فيحرر زريق بن إسحاق غير ثقات برجال

يا -    -     -     (  قل المنبر على يقرأ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه
) (    )  ( أحد  الله هو قل و الكافرون الله).     -  4أيها رضي جابر عن الطبراني وروى

خطبته  - (   -     -     في فقرأ خطب وسلم عيله الله صلى الله رسول أن عنه تعالى
) (    ( مإرتين ( المنبر فتحرك الزمإر سمرة).     5آخر عن والطبراني، البزار، وروى

وسلم  -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي جندب بن
) ( جمعة        كل والمسلمات والمسلمين والمؤمإنات، للمؤمإنين يستغفر ).6كان

-   ) : الله    -     -  رسول خطبنا قال عنه تعالى الله رضي جابر عن البيهقي، وروى
       ) : وبادروا    -  تموتوا، أن قبل توبوا الناس أيها يا فقال وسلم عليه الله صلى

) ( ترحموا           ربكم وبين بينكم الذي وصلوا تشغلوا، أن قبل الصالحة بالعمال
7 .(



________________________________________
الطبراني) 4. (143 / 5المسند)  3. (143 / 5المسند)  2. (89 / 3النسائي)  1(

الهيثمي     وقال الوسط مإن        190 / 2في أجد ولم زريق بن إسحاق به تفرد
) . مإوثقون    رجاله وبقية الهيمثمي)      5ترجمه قال الوسط في 90 / 2الطبراني

أحمد              أن إل ضعيف وكلهما مإيسرة بن عباد عن البكراوي بحر أبي رواية مإن
) .    : به    بأس ل بحر أبي في الكشف)     6قال في كما وقال) 641 (307 / 1البزار

بن         190 / 2الهيثمي  يوسف البزار إسناد في وقال والطبراني البزار رواه
) . ضعيف    وهو السمتي ضعيف)      (7خالد وإسناد مإاجه ابن )1081أخرجه

الكامإل)     171و  90 / 2والبيهقي ( في عدي . (*) 1498 / 4وابن
________________________________________
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وفيه    -     -     الجمعة صلة في وسلم عليه الله صلى سيرته في السادس الباب

  .        -   : ابن:  روى الجمعة صلة قبل وسلم عليه الله صلى صلته في الول نوعان
-   ) : الله    -     -  رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن مإاجه،
) ( مإنهن             شئ في يفصل ل أربعا الجمعة قبل يركع وسلم عليه الله ).1صلى

:   . المإامإان:      -     روى وسلم عليه الله صلى الجمعة صلته في قراءته في الثاني
أبي            بن الله عبيد عن مإاجه، وابن والترمإذي، داود، وأبو وأحمد، الشافعي،
سورة    -     -       الحمد بعد الجمعة في قرأ عنه تعالى الله رضي هريرة أبا أن رافع

  :     (   )    ( قرأت( إنك له فقلت الثانية، في المنافقون جاءك إذا و الولى في الجمعة
: هريرة             أبو فقال الكوفة، في بهما يقرأ طالب أبي بن علي كان بسورتين

هما(    -     -   ( يقرؤ وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت وروى). 2فإني
جندب:          - بن سمرة عن والنسائي داود، وأبو وأحمد، الشافعي، المإامإان

في    - (   -     -    يقرأ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي
) (    )  ( الغاشية  (    حديث أتاك هل و العلى ربك اسم سبح ب  وروى). 3الجمعة

الله:         -   رضي بشير بن النعمان عن والربعة، ومإسلم، وأحمد، مإالك، المإامإان
  -     -   ) : في  -  يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى

(    )  (    )    ، الغاشية حديث أتاك هل و العلى ربك اسم سبح ب  الجمعة وفي العيدين،
) ( الصلة            في أيضا بهما يقرأ واحد يوم في والجمعة العيد اجتمع ).4وإذا
أن            مإرسل طاوس عن مإنصور بن وسعيد مإصنفه في الرزاق عبد وروى

)  ( يا  -     -     ( و الجمعة سورة الجمعة في قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( النساء     طلقتم إذا النبي ). 5أيها

________________________________________
مإاجه)    1( ابن مإسلسل)    1129 (358 / 1أخرجه إسناده البوصيري وقال

كذاب،           عبيد بن ومإبشر مإدلس وحجاج ضعفه على مإتفق عطية بالضعفاء
) . مإدلس  داود   467 / 2أحمد)  2وبقية  (396 / 2والترمإذي)  1124 (293 / 1وأبو

519) . صحيح)    حسن داود   13 / 5أحمد)  3قال 3والنسائي)  1125 (293 / 1وأبو
مإسلم   (276 / 4أحمد)  4. (91/  داود)   878 / 62حديث)  (598 / 2وأخرجه 1وأبو
حديث.      (92 / 3والنسائي)  1123 (293/  تابع الترمإذي له )5). (519وأشار

شيبة     أبي ابن . (*) 142 / 2أخرجه
________________________________________
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ابن           عن والربعة، ومإسلم، الخولني، عنبة أبي عن والطبراني، البزار، وروى
جابر            وعن عنه، مإردويه وابن هريرة، أبي عن حسن بسند والطبراني عباس،



عليه  -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنهم تعالى الله رضي لهما واللفظ
)     ( إذا -     ( الثانية وفي المؤمإنين، فيحرض بالجمعة الجمعة يوم يقرأ كان وسلم

) (   ) :    ( المنافقين  بها يفزع لفظ وفي يوبخ المنافقون : 1جاءك في).  الثالث
       . فيصلي -     ينصرف حتى الجمعة بعد يصلي ل وسلم عليه الله صلى صلته
)        . أرطاة   بن حجاج طريق مإن الطبراني روى فيهما يطيل وعطية) 2ركعتين

-    : الله    -     -  رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن العوفي،
بينهن    -          ( يفصل ل أربعا وبعدها أربعا الجمعة قبل يركع وسلم عليه الله صلى

3 .(
________________________________________

الكشف)     1( في كما الهيثمي      309 / 1البزار وقال الكبير في  /2والطبراني
191)      . مإسلم       عند عباس ابن وحديث ضعيف وهو سنان بن سعيد )599 / 2فيه

في.      397 / 2والترمإذي)  879 / 64حديث  الطبراني عند هريرة أبي وحديث
الهيثمي    قال . (191 / 2الوسط حسن   بفتح)    - 2إسناده أرطاة بن حجاج

الفقهاء، -            أحد القاضي الكوفي، أرطاة أبو النخعي، هبيرة بن ثور ابن الهمزة
. وأربعين          خمس سنة مإات السابعة، مإن والتدليس، الخطأ كثير صدوق

الهيثمي)      3. (152 / 1التقريب  قال الكبير في الحجاج  195 / 2الطبراني فيه
 (*) . كلم    فيه وكلهما وعطية

________________________________________
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الصلة    -     -     مإن الخروج بعد وسلم عليه الله صلى سيرته في السابع الباب
-   ) : الله     -     -  رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن الستة روى

ركعتين    -         فيصلي ينصرف حتى الجمعة بعد يصلي ل وسلم عليه الله صلى
) ( فيهما  وعطية).        1يطيل أرطاة بن حجاج طريق مإن الطبراني وروى

-   ) : الله    -     -  رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن العوفي
.( بينهن    -          يفصل ل أربعا وبعدها أربعا الجمعة قبل يركع وسلم عليه الله صلى

الله            عبد طريق عن مإردويه وابن والطبراني المنذر، وابن عبيد أبو وروى
     : بسر        بن الله عبد رأيت قال الحيراني بسر بن الله عبد عن الحيراني

خرج    -     -     الجمعة صلى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول صاحب المازني
يصلي،              أن الله شاء مإا فصلى المسجد إلى رجع ثم ساعة السوق في فدار

   -   ) :       : عليه  الله صلى المرسلين سيد رأيت فقال ؟ هذا تصنع شئ لي له فقيل
الرض -      (      في فانتشروا الصلة قضيت فإذا الية هذه وتل يصنع، هكذا وسلم

) ( الله    فضل مإن ). 2وابتغوا
________________________________________

داود)   881 / 71حديث)  (600 / 2ومإسلم)  (16 / 2البخاري)  (1(  (294 / 1وأبو
مإاجه   93 / 3والنسائي)  522 (399 / 2والترمإذي)  1127 )1130 (358 / 1وابن

الهيثمي)      2. (240 / 3والبيهقي  وقال الكبير في الله   94 / 2الطبراني عبد فيه
 (*) . حبان        ابن ووثقه وجماعة القطان ابن ضعفه الحيراني

________________________________________
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السفر   -     -      في الفرائض صلة في وسلم عليه الله صلى سيرته أبواب جماع
روى    -     -     رخصة وأنه القصر، وسلم عليه الله صلى إباحته في الول الباب

ابن:   -    -      عن والترمإذي داود وأبو يرجع حتى وزاد وأحمد الشافعي، المإامإان
   -    : عليه -     -  الله صلى الله رسول سافر قال عنهما تعالى الله رضي عباس



ركعتين -             ( وصلى تعالى، الله إل يخاف ل آمإنا والمدينة مإكة بين فيما وسلم
رحمه).            - 1 خالد بن الله عبد عن مإاجه وابن والنسائي، مإالك، المإام وروى

  -     -   ) : تقصر  -  كيف عنهما تعالى الله رضي عمر لبن قلت قال تعالى الله
      ) : الصلة      مإن تقصروا أن جناح عليكم فليس وجل عز الله قال وإنما الصلة

-     -       :    ( وسلم  عليه الله صلى الله رسول إن أخي ابن يا عمر ابن فقال خفتم إن
أن       -     -   أمإرنا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن تعلمنا فيما فكان علمنا،
   -   -  )   ( مإحمدا    إلينا بعث وجل عز الله إن رواية وفي ، السفر في ركعتين نصلي

الله-     -          - رسول رأينا كما نفعل فإنما شيئا، نعلم ول وسلم عليه الله صلى
) ( يفعل    -  وسلم عليه الله والشيخان،).    2صلى الشافعي، المإام وروى

   ) : رسول   -     -  مإع الظهر صليت قال عنه تعالى الله رضي أنس عن والثلثة،
بذي -     -        فصلى مإكة يريد وخرج أربعا بالمدينة وسلم عليه الله صلى الله

) ( ركعتين  : (    - 3الحليفة صلى).     الله رسول مإع خرجنا قال عنه الشيخان وروى
حتى   -        [  ]  ركعتين ركعتين يصلي وكان مإكة إلى المدينة مإن وسلم عليه الله

)    :      : عشرا     بها أقمنا قال ؟ شيئا بمكة أقمتم له قيل المدينة، إلى ).4رجعنا
صلى         (   -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن البخاري وروى

تسعة   -          سافرنا إذا فنحن الصلة يقصر عشر تسعة أقام وسلم عليه الله
) ( أتممنا     زدنا وإن قصرنا داود).     5عشر أبي رواية وفي

________________________________________
داود    96 / 3والنسائي).  549 (434 / 2والترمإذي  285 / 1أحمد)  1( أبو 2وبنحوه
النسائي)   2). (1233 (10/  مإاجه   96 / 3أخرجه )3). (1066 (339 / 1وابن

حديث)   (1551، 1548، 1547) (1546، 1089حديث)  (663 / 2البخاري ( ومإسلم
داود)   690 / 11 . (99 / 3والنسائي)  546 (431 / 2والترمإذي)  1202 (4 / 2وأبو
 /15حديث)  (481 / 1ومإسلم)  (4297، 1081حديث)  (653 / 2البخاري)  (4

). (*) 4299، 498) (1080حديث)  (653 / 1البخاري)  (5). (693
________________________________________
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الرواية -     -        الصلة، يقصر بمكة عشرة سبع أقام وسلم عليه الله صلى أنه

الموحدة          ( على السين بتقديم الثانية السين، على التاء بتقديم ).1الولى
  -    ) : الله        صلى الله رسول مإع غزوت قال حصين بن عمران عن داود أبو وروى
إل  -            يصلي ل ليلة عشرة ثماني بمكة فأقام الفتح مإعه وشهدت وسلم عليه

الله).            2ركعتين) ( عبيد عن الزهري عن إسحاق ابن طريق مإن داود أبو وروى
طريق-   -           مإن النسائي رواه فقد إسحاق، ابن به ينفرد ولم ثقات ورجاله

 -   ) : صلى          الله رسول أقام قال عباس ابن عن الله عبيد عن مإالك بن عراك
) ( الصلة   -        يقصر عشرة خمس الفتح عام بمكة وسلم عليه ).3الله تنبيه). (

والخروج،             الدخول يوم عد عشر تسعة قال مإن بأن الختلف هذا بين يجمع
    :      : عشر  خمسة رواية وتحمل الحافظ قال حذفهما، عشرة سبع قال ومإن
والخروج            الدخول يوم مإنها الراوي فحذف عشر، سبعة الصل رواية أن على
  -       . الله     رضي عمر ابن عن مإاجه ابن وروى انتهى عشر خمسة أنها فذكر

       -   ) : مإن  -  خرج إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى
) ( إليها         يرجع حتى ركعتين على يزد لم المدينة عن).    4هذه أحمد المإام وروى

  -   ) : الله  -     -  صلى الله رسول صلى قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن
أربعا  -       ( أقام وحين ركعتين، سافر حين وسلم أحمد).   5عليه المإام وروى

  ) : رسول     -     -  بنا صلى قال عنه تعالى الله رضي وهب بن حارثة عن والخمسة،



والعصر -     -         الظهر وآمإن قط كنا مإا أكثر ونحن وسلم عليه الله صلى الله
عن).         6ركعتين) ( شيبة، أبي وابن ومإسدد، ثقات، ورجاله الطيالسي وروى

   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن
) ( يرجع -           حتى ركعتين ركعتين صلى مإسافرا بيته مإن خرج إذا ).7وسلم

  ) : مإع      -     -  صليت قال عنه تعالى الله رضي أنس عن شيبة، أبي ابن وروى
________________________________________

داود)   1( داود)   2). (1230 (10 / 2أبو داود)   3). (1229 (9 / 2أبو )1231 (9 / 2أبو
مإاجه)    4. (100 / 3والنسائي  ابن في).   1067 (339 / 1أخرجه الحافظ وذكره
ل       251 / 1أحمد)  5). (647المطالب ( الدارقطني قال علي بن حميد وفيه

المجمع          انظر الثقات في حبان ابن وذكره به في)  6. (155 / 2يحتج أحمد
)483 / 1ومإسلم)  (1656، 1082حديث)  (655 / 2والبخاري  (206 / 4المسند 
داود)   696 / 20حديث ( الطيالسي) 7. (98 / 3والنسائي)  1965 (200 / 2وأبو

المنحة   ( في شيبة)    591حديث)  (125 / 1كما أبي . (*) 447 / 2وابن
________________________________________
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عمر،  -     -        ومإع بكر، أبي ومإع ركعتين، بمني وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( إمإارته     مإن صدرا عثمان عائشة).      1ومإع عن والبزار، ومإسدد الحارث وروى
   -      : عليه-     -  الله صلى الله رسول فعل قد كل قالت عنها تعالى الله رضي

) ( السفر - (       في وقصر وأتم وأفطر صام قد أحمد،).   2وسلم المإام وروى
 ) : سافر      -     -  مإا قال عنهما تعالى الله رضي حصين بن عمران عن داود، وأبو
حتى  -     -       ركعتين ركعتين صلى إل سفرا وسلم عليه الله صلى الله رسول

الله).         -  3يرجع) ( رضي أنس عن والنسائي، داود، وأبو أحمد، المإام وروى
    -     -   ) : لم  -  مإنزل نزل إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى

) ( الظهر    يصلي حتى تعالى).      -   4يرتحل الله رضي قتادة أبي عن مإسلم وروى
    -     -   ) : سفر -  في كان إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه

ووضع            ذراعه نصب الصبح قبيل عرس وإذا يمينه، على اضطجع بليل فعرس
) ( كفه   على ). 5رأسه

________________________________________
البخاري)         1( عمر بن الله عبد حديث مإن )1655) (1083 (655 / 2أخرجه

الكشف)     2). (694 / 17 (482 / 1ومإسلم  في كما الهيثمي  329 / 2البزار وقال
2 / 157) . به         الحتجاج في اختلف زياد بن المغيرة وأبو 430 / 4أحمد)  3فيه

داود)   4). (1229داود ( 289 / 2والدارمإي  248 / 1والنسائي)  1205 (4 / 2أبو
شيبة    120 / 3وأحمد  أبي المعاني    350 / 1وابن في )5. (185 / 1والطحاوي

مإسلم  ( ). (*) 683 / 313حديث)  (476 / 1أخرجه
________________________________________
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وابتدائه    -     -    القصر مإسافة وسلم عليه الله صلى تقديره في الثاني الباب

عنه         -     تعالى الله رضي أنس عن داود، وأبو مإسلم، روى الحاجة ببلد والقامإة
    -     -   ) : ثلثة-  مإسيرة خرج إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال

) ( ركعتين    -   -   صلى شعبة شك فراسخ ثلثة أو أحمد،).   1أمإيال، المإام وروى
    ) : السمط       بن شرحبيل مإع خرجت قال نفير بن جبير عن والنسائي، ومإسلم،
 : رأيت            فقال له فقلت ركعتين فصلى مإيل عشر سبعة رأس على قرية إلى
     : رسول        رأيت كما أفعل إنما فقال له فقلت ركعتين يصلي الحليفة بذي عمر



) ( يفعل -     -  وسلم عليه الله صلى شيبة،).     2الله أبي وابن مإسدد، وروى
رضي            -  الخدري سعيد أبي عن ضعيف بسند حميد بن وعبد مإنيع، بن وأحمد

مإن   - (   -     -     خرج إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله
) ( الصلة      قصر ثم فرسخا سافر داود،).    3المدينة وأبو الشيخان، وروى

 ) : مإع     -     -  خرجنا قال عنه تعالى الله رضي أنس عن مإاجه، وابن والنسائي،
يصلي  -     -       فكان مإكة إلى المدينة مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول

:      : قال        ؟ شيئا بمكة أقمتم له قيل المدينة، إلى رجعنا حتى ركعتين ركعتين
     .( والربعة،     والبخاري، أحمد، المإام وروى الصلة نقصر عشرا بها أقمنا

-   ) : الله         رسول أقام قال عنه تعالى الله رضي عباس ابن عن والدارقطني،
    .( وأبو    -     أحمد المإام وروى الصلة يقصر عشرة تسعة وسلم عليه الله صلى

   : رسول     -     -  سافر مإا قال عنه تعالى الله رضي حصين بن عمران عن داود
حتى -     -         المغرب إل ركعتين ركعتين صلى إل سفرا وسلم عليه الله صلى الله

ركعتين            بالناس يصلي ليلة عشرة ثماني الفتح زمإان بمكة أقام وأنه يرجع،
      ) : أخريين     ركعتين فصلوا قومإوا المكة أهل يا يقول ثم المغرب، إل ركعتين

          ( إلى   رجع ثم ركعتين، ركعتين فصلى والطائف، حنينا غزا ثم ، سفر قوم فإنا
الحديث       ( القعدة، ذي في مإنها فاعتمر وأبو).    4الجعرانة أحمد، المإام وروى

  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول أقام قال عنه تعالى الله رضي جابر عن داود،
) ( الصلة  -      يقصر يومإا عشرين بتبوك وسلم . 5عليه أعلم)   والله

________________________________________
مإسلم)   1( داود)   691 / 12 (481 / 1أخرجه أخرجه) 2). (1201 (3 / 2وأبو

شيبة)     3. (96 / 3والنسائي)  692 / 13 (481 / 1مإسلم  أبي ابن .442 / 2أخرجه
أحمد)     4( عند وهو داود   430 / 4تقدم داود)   5). (1229 (9 / 2وأبو  (11 / 2أبو

. (*) 152 / 3والبيهقي  295 / 3وأحمد)  1235
________________________________________
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أنواع    -     -     وفيه الصلتين بين وسلم عليه الله صلى جمعه في الثالث الباب

 -       . رضي:      عباس ابن عن مإاجه ابن روى رخصة وكونه الجمع إباحة في الول
بين   - (   -     -    يجمع كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله
يخاف              ول عدو يطلبه ول شئ يعجله أن غير مإن السفر في والعشاء المغرب

.  1شيئا) (   -     -   : المإام).  روى السفر في وسلم عليه الله صلى جمعه في الثاني
) : كان      -     -  قال عنه تعالى الله رضي أنس عن داود وأبو والشيخان أحمد

في  -     -        الصلتين بين يجمع أن أراد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
 ) :   (      ) : ارتحل)   إذا رواية وفي ، الظهر أخر السير به عجل إذا رواية وفي ، السفر

وإذا              بينهما فجمع نزل ثم العصر وقت إلى الظهر أخر الشمس تزيغ أن قبل
حتى            المغرب ويؤخر ركب ثم الظهر صلى يرتحل أن قبل الشمس زاغت

) ( الشفق       يغيب حين العشاء وبين بينها :2يجمع قال).      عنه أحمد المإام وروى
والعصر،(   -     -     الظهر بين يجمع وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

) ( والعشاء  :    3والمغرب وابن).   والشيخان وأحمد، الشافعي، المإامإان وروى
) : كان     -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن والدارقطني، مإاجه،

جمع  -     -        مإنزله في وهو الشمس زالت إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
الظهر             أخر الشمس تزول أن قبل سافر وإذا الزوال، في والعصر الظهر بين
في             وهو المغرب حانت وإذا العصر، وقت في العصر وبين بينها يجمع حتى

حانت              إذا حتى ركب مإنزله في تحن لم وإذا العشاء، وبين بينها جمع مإنزله



) ( بينهما    فجمع نزل برجال).       4العشاء عمر أبي وابن أحمد، المإام وروى
عليه   -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن ثقات

العشاء -          ويعجل المغرب، ويؤخر العصر، ويعجل الظهر، يؤخر كان وسلم
) ( السفر  ). 5في

________________________________________
مإاجه)    1( ابن البخاري)   2). (1069 (340 / 1أخرجه و)  (1111 (678 / 2أخرجه

داود)   704 / 48 (489 / 7ومإسلم)  1112 في)  3). (1218 (7 / 2وأبو أحمد
الشافعي)   4. (138 / 3المسند  أحمد    116 / 1أخرجه عن 367 / 1وبنحوه

للبغوي     السنة شرح المسند)     5. (547 / 2وانظر في أحمد . (*) 303 / 3أخرجه
________________________________________
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صلى    -     - (   -  الله رسول كان عنه تعالى الله رضي علي عن الدارقطني وروى

والعصر،   -          الظهر بين جمع الشمس تزول حين ارتحل إذا وسلم عليه الله
بينهما           ( جمع ثم العصر وعجل الظهر أخر السير له مإد وروى). 1وإذا

  : الحديث       -    مإنكر الذهبي عنه قال الجدي عمر بن حفص طريق مإن الطبراني
عليه-    -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن

) ( جميعا -         والعصر الظهر يصلي أشهر ستة بخيبر أقام مإسلم).  2وسلم وروى
   -    : عليه  -     -  الله صلى الله رسول جمع قال عنه تعالى الله رضي مإعاذ عن
) ( والعشاء -          المغرب وبين والعصر الظهر بين تبوك غزوة في ).3وسلم

) : كان      -   -    قال أيضا، عنه حسن بسند والترمإذي داود، وأبو أحمد، المإام وروى
قبل  -     -        الشمس زاغت إذا تبوك غزوة في وسلم عليه الله صلى الله رسول

أخر             الشمس تزيغ أن قبل ارتحل وإذا والعصر الظهر بين جمع يرتحل أن
أن             قبل الشمس غابت إن ذلك، مإثل المغرب وفي للعصر ينزل حتى الظهر

أخر            الشمس تغيب أن قبل رحل وإن والعشاء، المغرب بين جمع يرتحل
بينهما       ( جمع ثم للعشاء ينزل حتى :   -  4المغرب الله).  صلى جمعه في الثالث

-        . عمر  -   ابن عن الدارقطني، إل الئمة روى والمزدلفة بجمع وسلم عليه
صلى    - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي

بينهما           يسبح ولم بإقامإة مإنهما واحدة كل جميعا بمزدلفة والعشاء المغرب
) ( واحدة    إثر على والنسائي،).       5ول داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام وروى

 -    ) : صلى   -     -  الله رسول رأيت مإا قال عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن
المغرب   -          بين جمع صلتين إل مإيقاتها لغير صلة صلى وسلم عليه الله

) ( مإيقاتها       قبل يومإئذ الفجر وصلى بجمع مإرسل).    6والعشاء داود أبو وروى
واحدة   -     - (     بأذان والعصر الظهر صلى عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن

واحد            بأذان بجمع والعشاء المغرب وصلى وإقامإتين بينهما، يسبح ولم بعرفة
________________________________________

السنن)    1( في المجمع)     2. (391 / 1الدارقطني في الهيثمي . (161 / 2ذكره
مإسلم)   3 الموطأ)    706 / 53 (490 / 1أخرجه في أحمد) 4). (2 (143 / 1ومإالك

المسند   داود   241 / 5في )5). (553 (438 / 2والترمإذي)  1206 (4 / 2وأبو
داود     أبي عند المسند)   6. (14 / 2والنسائي)  1926 (191 / 2الحديث في أحمد

داود   426 / 1 . (*) 212 / 5والنسائي)  1934 (193 / 2وأبو
________________________________________
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) ( بينهما    يسبح ولم وجابر).        -1وإقامإتين، عمرو ابن عن أحمد، المإام وروى
بين    - (   -     -   جمع وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهم تعالى الله رضي

) ( والعشاء:     والمغرب والعصر، الظهر :   - 2الصلتين صلى).  جمعه في الرابع
-         . عباس   -   ابن عن مإاجه، ابن إل الجماعة روى القامإة في وسلم عليه الله

    -    ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول مإع صليت قال عنهما تعالى الله رضي
غير-           مإن والعشاء والمغرب والعصر، الظهر جميعا وسبعا ثمانيا بالمدينة
  :   .(     )   ( أبا   يا عمرو قال مإطر ول خوف غير مإن رواية وفي ، سفر ول خوف

: قال           العشاء، وعجل المغرب وأخر العصر، وعجل الظهر أخر أظنه الشعثاء
          ( وزاد(  عباس، ابن قول مإن والتعجيل التأخير لفظ النسائي وعند ، أظن وأنا

) ( أمإته         يحرج ل أن أراد عباس، ابن عن طريق).    3مإسلم عن الطبراني وروى
: قال     -    -     -  عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن القدوس عبد بن الله عبد

المغرب   -     -      وبين والعصر الولى بين وسلم عليه الله صلى الله رسول جمع
) (     ) : أمإتي      أحرج لكيل هذا صنعت فقال ذلك، في له فقيل وروى). 4والعشاء،

تعالى          -    الله رضي هريرة أبي عن المإوي خالد بن عثمان طريق عن البزار
   -     -   ) : في -  الصلتين بين وسلم عليه الله صلى الله رسول جمع قال عنه

) ( خوف    غير مإن :   5المدينة هذا).      في للعلماء مإسلم شرح في النووي قال
عن             مإشهور وهذا المطر، بعذر جمع أنه على تأوله مإن مإنهم أقوال، الحديث

ول            خوف غير مإن الخرى بالرواية ضعف وهو المتقدمإين كبار مإن جماعة
الله           -   رضي عباس ابن عن مإالك المإام روى فقد رواها، التي يريد مإطر،
والعصر  -    -     -    الظهر صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى
تأوله            مإن ومإنهم مإطر ول خوف غير مإن جميعا والعشاء والمغرب جميعا،

العصر              وقت أن وبان الغيم، انكشف ثم الظهر، فصلى غيم، في كان أنه على
           . الظهر   في احتمال أدنى فيه كان وإن لنه باطل، أيضا وهذا فصلها دخل، قد
   ]   . تأخير       على تأوله مإن ومإنهم والعشاء المغرب في فيه احتمال ل والعصر،

الثانية           دخلت مإنها فرغ فلما فيه، فصلها وقتها أخر الولى
________________________________________

عمر)        1( ابن حديث مإن داود أبو الهيثمي)  2). (1933 (192 / 2أخرجه ذكره
المجمع   مإسلم)   3. (158 / 2في داود)   705 / 49 (489 / 1أخرجه  (6 / 2وأبو

الموطأ    290 / 1والنسائي)  1210 في الطبراني) 4). (4حديث  (444 / 1ومإالك
المجمع     والوسط الكبير . (161 / 2في مإعين       ابن ضعفه القدوس عبد )5وفيه

الكشف      في كما البزار بن)      689 (332 / 1أخرجه عثمان به تفرد البزار وقال
خالد. (*) 

________________________________________
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أدلته         -   وساق وباطل ضعيف أيضا وهذا جمع، صورة صلته فصارت فصلها،
       :    : أو    للمرض بعذر الجمع على مإحمول هو قال مإن ومإنهم قال ثم ذلك على

      . والقاضي       حنبل بن أحمد قول وهذا العذار مإن مإعناه في هو مإما نحوه
وهو          أصحابنا، مإن والروياني والمتولي الخطابي واختاره أصحابنا، مإن حسين

هريرة،           أبي ومإوافقة عباس، ابن ولفعل الحديث، لظاهر تأويله في المختار
       . الجمع      جواز إلى الئمة مإن جماعة وذهب المطر مإن أشد فيه المشقة ولن

أصحاب             مإن وأشهب سيرين ابن قول وهو عادة، يتخذه ل لمن الحضر في
الشافعي          - أصحاب مإن الكبير والشاشي القفال عن الخطابي وحكاه مإالك،

   .     :      : بمرض  يعلله فلم أمإته يحرج أل أراد عباس ابن قول ظاهر ويؤيده قال ثم



   -     -   : الدابة  ].  على الفرض وسلم عليه الله صلى صلته في الخامإس غيره ول
  . الطبراني.          وإسناد مإرة بن يعلى حديث مإن داود، وأبو الطبراني، روى لعذر

 ) : رسول  -     -     -  كان قال عنه تعالى الله رضي أمإية بن يعلى عن ثقات برجال
تحتنا -     -         مإن البلة فكانت السماء فأصابنا سفر في وسلم عليه الله صلى الله
الله           - رسول فأمإر الصلة، فحضرت مإضيق في وكان فوقنا مإن والسماء
عليه    -        -    الله صلى الله رسول وتقدم وأقام فأذن ل بل وسلم عليه الله صلى

السجود -           يجعل إيماء يومإئ رواحلهم، على والقوم راحلته على فصلى وسلم
) ( الركوع   مإن تعالى).       -   1أخفض الله رضي يعلى بن عمرو عن البزار وروى

  -         : الله -  صلى الله رسول مإع ونحن المكتوبة صلة الصلة حضرت قال عنه
) ( ركائبنا  -       على فصلينا أمإنا ثم فتقدمإنا وسلم ). 2عليه

________________________________________
الترمإذي)      1( وأخرجه الكبير في المجمع)   411 (266 / 2الطبراني  /2وانظر

الكشف)      2. (161 في كما البزار عبد)    684 (330 / 1أخرجه فيه الهيثمي وقال
المجمع      ضعيف عامإر بن . (*) 161 / 2العلى

________________________________________
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وفيه    -     -     السفر في النوافل وسلم عليه الله صلى صلته في الرابع الباب
 -  -     .    : عن:  واستغربه داود وأبو المإام، روى صلتها صفة في الول نوعان

-    ) : الله   -     -  رسول مإع سافرت قال عنه تعالى الله رضي عازب بن البراء
ترك    -  -    -      أره فلم سفرا عشر، ثمانية لفظ وفي ثلثة وسلم عليه الله صلى

) ( الظهر   قبل رضي).   -  -    - 1الركعتين عمر ابن عن وحسنه الترمإذي وروى
 -     -    ) : في   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع صليت قال عنهما تعالى الله

ركعتين،          وبعدها أربعا الظهر الحضر في مإعه فصليت والسفر، الحضر
) ( ركعتين        وبعدها ركعتين الظهر السفر في مإعه المإام).  2وصليت وروى

: قال        -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن مإاجه، وابن له، واللفظ أحمد،
السفر،(   -     -     وصلة الحضر صلة وسلم عليه الله صلى الله رسول فرض

) (( وبعدها           قبلها السفر في وصلى وبعدها قبلها الحضر في يصلي ).3وكان
   ) : تطوع  -   -    عن عائشة سألت قال مإسروق عن جيد بسند الطبراني وروى

   : كل  -     -    دبر ركعتان فقالت السفر، في وسلم عليه الله صلى الله رسول
عنهما).        -    4صلة) ( تعالى الله رضي عمر ابن عن الدارقطني إل الئمة وروى

     -     -    : على-  يزد فلم السفر في وسلم عليه الله صلى الله رسول صحبت قال
) ( وجل      عز الله قبضه حتى :   -   5ركعتين عليه).  الله صلى صلته في الثاني

       . أنس -      عن أحمد والمإام داود أبو روى السفر في الدواب على النافلة وسلم
 -     -   ) : إذا-     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي
حيث             صلى ثم للصلة، يكبر القبلة استقبل تطوعا راحلته على يصلي أن أراد

) ( ركابه  ). 6وجهه
________________________________________

المسند)    1( في داود   292 / 4أحمد  (437 / 2الترمإذي)  2). (1222 (8 / 2وأبو
مإاجه   232 / 1أحمد)  3). (552 الوسط)   4). (1068 (339 / 1وابن في الطبراني

المجمع           حبان ابن وثقه زنبور بن سعد فيه الهيثمي الحديث) 5. (233 / 2وقال
داود    أبي مإاجه   110 / 3والنسائي)  1223 (8 / 2عند )6). (1071 (340 / 1وابن

المسند    في داود   203 / 3أحمد ). (*) 1225 (9 / 2وأبو
________________________________________
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) : رأيت      -     -  قال عنه تعالى الله رضي ربيعة بن عامإر عن الشيخان وروى

) ( به  -     -       توجهت حيث راحلته على يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول
1-          ) : الله).   رسول يكن ولم توجهه، وجه أي قتل برأسه يومإئ رواية وفي

) ( المكتوبة    -      الصلة في ذلك يصنع وسلم عليه الله البخاري).  2صلى وروى
   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي جابر عن

) ( المشرق -          نحو مإتوجها راحلته على يصلي أنمار غزوة في وروى). 3وسلم
   -     -   ) : راحلته   على يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه أيضا

) ( القبلة         فاستقبل نزل الفريضة أراد فإذا به، توجهت المإام).  4حيث وروى
أن      -     - ( عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن والدارقطني والجماعة مإالك

حيث  -     -       راحلته ظهر على يسبح كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
.       :   .( ناقته    به توجهت حيثما سبحته يصلي رواية وفي برأسه ويومإئ به توجهت

 :   .         : كان  رواية وفي خيبر إلى مإتوجه وهو حمار على يصلي رأيته رواية وفي
البعير   ( على بن).      [     ]5يوتر عثمان بن عمرو عن والترمإذي داود أبو وروى

عليه       (     -    الله صلى الله رسول مإع كانوا أنهم جده عن أبيه عن مإرة بن يعلى
مإن -           السماء فمطروا، الصلة فحضرت مإضيق إلى فانتهوا مإسير، في وسلم
وسلم        -     - عليه الله صلى الله رسول فأذن مإنهم أسفل مإن والبلة فوقهم

الركوع،            مإن أخفض السجود يجعل إيماء يومإئ بهم فصلى راحلته، على وهو
) (    : أمإية      بن يعلى قال أنه إل بالسناد الطبراني، مإالك).   6ورواه المإام وروى

كان       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه والدارقطني مإاجه وابن
البعير   ( على ). 7يوتر

________________________________________
مإسلم)   1( )3). (700 / 39 (487 / 1مإسلم)  2). (701 / 40 (488 / 1أخرجه

داود    أبو البخاري)   4). (351 (182 / 2والترمإذي)  1227 (9 / 2أخرجه  /2أخرجه
البخاري)   5. (330 / 3وأحمد.  494 / 2والنسائي  56 )1000 (567 / 2أخرجه

. (6. (61 / 2والنسائي  مإاجه)    7تقدم)  ابن والدارقطني) 1200 (379 / 1أخرجه
)2 / 21 (*) .(

________________________________________
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 ) : رسول           رأيت قال عمر ابن عن داود وأبو ومإسلم وأحمد مإالك الئمة وروى
) ( خيبر -     -        إلى مإتوجه وهو حمار، على يصلي وسلم عليه الله صلى ).1الله

 ) : رسول      -     -  كان قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن مإاجه ابن وروى
) ( راحلته -     -    على يوتر وسلم عليه الله صلى عن).    2الله أحمد المإام وروى

-   ) : الله    -     -  رسول رأيت قال وسلم عليه الله صلى الله رسول مإولى شقران
) ( إيماء    -      يومإئ خيبر إلى مإتوجها وسلم عليه الله المإام).  3صلى وروى

  ) : الله     -     -  رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي زياد بن الهرمإاس عن أحمد،
) ( الشام-     -      نحو بعير على يصلي وسلم عليه الله المإام).  4صلى وروى

  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن أحمد،
المكتوبة،  -           يصلي أن أراد فإذا المشرق، قبل راحلته على يصلي وسلم عليه

) ( القبلة   فاستقبل : (   -5نزل الله).      رسول رأيت قال عنه أحمد المإام وروى
ولكنه    -          جهة، كل في النوافل راحلته على وهو يصلي وسلم عليه الله صلى

) ( إيماء      ويومإئ الركوع عن السجود والترمإذي،).    6يخفض أحمد، المإام وروى



صلى     -     - (   -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي سعيد أبي عن قطني، والدار
يومإئ   -           به توجهت حيثما التطوع في راحلته على يصلي كان وسلم عليه الله

:    -   7إيماء) (    : عليه).   الله صلى عنه يحفظ لم القيم ابن قال الول تنبيهات
مإن -     -    -       كان مإا إل السفر في بعدها ول قبلها الصلة سنة صلى أنه وسلم
         :   . حديث  مإن الترمإذي رواية في قدمإناه مإا عليه ويرد الحافظ قال الفجر سنة
 :  :  . في           قوله الثاني عازب بن البراء حديث مإن داود أبو رواه ومإا عمر، ابن

يحيى             بن عمرو مإن غلط هذا وغيره، الدارقطني قال حمار، على أنس رواية
أو     -     -    راحلته على وسلم عليه الله صلى صلته في المعروف وإنما المازني،

الصلة     أن والصواب البعير،
________________________________________

مإسلم)   1( داود،)   700 / 35 (487 / 1أخرجه مإاجه)   2). (1226 (9 / 2وأبو  /1ابن
379) . ضعيف          مإنصور بن عباد إسناده في البوصيري الشهاب أحمد) 3وقال

المسند   المسند)     4. (495 / 3في في أحمد في)  5. (485 / 3أخرجه أحمد
المسند)    6. (378 / 3المسند  في المسند)    7. (126 / 3أحمد في .73 / 3أحمد

 (*)
________________________________________
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    . تغليط          في النووي قال هذا بعد مإسلم ذكره كما أنس فعل مإن الحمار على

أو              مإرة والبعير مإرة، الحمار كان فلعله مإحتمل شيئا نقل ثقة لنه نظر، عمرو
        : والشاذ    والراحلة، البعير في الجمهور لرواية مإخالف إنه يقال قد لكن مإرات،

           : وثقه.  وقد الزنجي خالد بن مإسلم طريق مإن الطبراني روى قد قلت مإردود
في           الذهبي وقال جماعة وضعفه وغيرهم، عدي وابن حبان، وابن الشافعي،

    :     . رسول:   مإولى شقران عن التقريب في الحافظ وقال اتهم صدوق المعلى
    -    : وسلم -     -  عليه الله صلى الله رسول رأيت قال وسلم عليه الله صلى الله

 . عليه-        يصلي حمار على خيبر إلى مإتوجها
________________________________________

 ]242[ 
في   -     -       الول الباب الخوف صلة في وسلم عليه الله صلى هديه أبواب جماع

لصلة       -      وسلم عليه الله صلى مإنه صدرت التي والكيفيات المرات عدد بيان
تعالى        -    - الله رحمه الخطابي الحافظ المإام قال الجماع سبيل على الخوف

مإتباينة  -     -      بأشكال مإختلفة، أيام في وسلم عليه الله صلى النبي صلها
اختلف           على فهي للحراسة، والبلغ للصلة، الحوط هو مإا فيها يتحرى

)    . القصار   ابن وحكى المعنى مإتفقة : (1صورها أنه)     تعالى الله رحمه المالكي
     ( بن-     -    بكر أبو القاضي وقال مإرات عشر صلها وسلم عليه الله صلى
    . المإام -    -    عن الترمإذي ونقل مإرة وعشرين أربعا تعالى الله رحمه العربي
           : المرء   فعل أيها سبعة أو أحاديث ستة الخوف صلة في ثبت قال أنه أحمد

المإام.            رجحه وكذا حثمة، أبي بن سهل حديث ترجيح إلى ومإال جاز
ابن             قال وبه شئ، على شيئا راهويه بن إسحاق المإام يرجح ولم الشافعي،
في             حبان ابن وكذلك أوجه، ثمانية وسرد المنذر ابن مإنهم واحد وغير جرير
  :    -      . فيها   صح تعالى الله رحمه حزم بن مإحمد أبو وقال تاسعا وزاد صحيحه،

:       . العربي       بن بكر أبو القاضي وقال مإفرد جزء في وبيتها وجها، عشر أربعة
-    . النووي         المإام وذكر مإختلفة رواية عشر ستة أصحها كثيرة روايات فيها جاء

الفضل   -          أبو بينها يبينها، ولم مإسلم، شرح في نحوه تعالى الله رحمه



    ( فصارت -    -  (  آخر، وجها وزاد الترمإذي شرح في تعالى الله رحمه العراقي
 :(  )   . أصولها       المعاد زاد في وقال تداخلها يمكن أنه وذكر وجها عشر سبعة

رأوا          كلما فهؤلء أكثر إلى بعضهم وبينها صفات، ست
________________________________________

)1   : بكر)           بأبي تفقه القصار بابن المعروف أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو
الخلف             في كتابا لهم أعرف ل كبير الخلف مإسائل في كتاب وله البهري،
          . بابن  المعروف الله عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو ومإنهم مإنه أحسن

 . طبقات:          الخلف مإسائل في كتاب وله البهري، بكر بأبي تفقه الحلب
للشيرازي  /  . (*) 168الفقهاء

________________________________________
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الله           -   صلى الله رسول فعل مإن وجها ذلك جعلوا قصة في الرواة اختلف
  -   .  . الله  -      رحمه الحافظ قال انتهي الرواة اختلف مإن هو وإنما ، وسلم عليه

  :      . يمكن -    لكن بقوله العراقي شيخنا أشار وإليه المعتمد هو وهذا تعالى
         : سهل،.  حديث أحمد المإام كلم في إليها المشار والستة قلت تداخلها

وحديث           بكرة، أبي وحديث الزرقي، عياش أبي وحديث عمر، ابن وحديث
 . عباس    ابن وحديث جابر،

________________________________________
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. الخوف      -       لصلة وسلم عليه الله صلى صلته كيفيات بيان في الثاني الباب
الرحيم            عبد الفضل أبو السلم شيخ الحافظ المإام قال التفصيل سبيل على

طرق    -    -:    جمعت قد تعالى الله رحمه الشافعي العراقي الحسين بن
بعضها           وفي وجها، عشر سبعة فبلغت الخوف صلة في الواردة الحاديث

     . في        العدو كان بعضها وفي الباب أحاديث أكثر وهي القبلة وبين بينه والعدو
      : طرق      وبعض عمر، ابن حديث في أحاديث خمسة في وذلك القبلة غير

وفي             عنه، الحسن رواية مإن جابر حديث وفي حثمة، أبي بن سهل حديث
مإسعود،             ابن حديث وفي عنه، الحكم بن مإروان رواية مإن هريرة أبي حديث

-      :   : عمر       ابن عن الخمسة روى الول الوجه له مإنقحا ذكره مإا مإورد أنا وها
    -    ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول مإع غزوت قال عنهما تعالى الله رضي

عليه-          -    الله صلى الله رسول فقام لهم، فصاففنا العدو، فوازينا نجد قبل
العدو، -           على طائفة وأقبلت تصلي مإعه طائفة فقامإت لنا يصلي وسلم

ثم   -     -      وسجدتين ركعة مإعه ومإن وسلم عليه الله صلى الله رسول فصلى
فركع            تصل لم التي الطائفة وجاءت يصلوا، لم الذين أولئك مإكان انصرفوا

كل       -     -   فقام ، وسلم عليه الله صلى الله رسول سلم ثم وسجدتين، ركعة بهم
) ( وسجدتين       ركعة لنفسه فركع المسلمين مإن : 1رجل وهكذا).   العراقي قال

أبي             حديث ول عمر ابن حديث طرق في وليس مإوسى أبي حديث في
بعد            ركعتها فرقة كل قضت هل للركعة، الطائفتين قضاء لكيفية بيان مإوسى

وحرس           الخرى قضت ثم الخرى وحرست بقضائها تقدمإت أو المإام سلم
 :   ( إن.        (  قال ثم مإسلم شرح في فقال خلفا النووي فيه حكى وقد الخرون

 .   : قال        الصحيح وهو قال مإتفرقين وقيل مإعا، الباقية ركعتهم قضوا الطائفتين
العلماء،:           لبعض اختلف هو وإنما الرواية، في اختلفا ليس وهذا العراقي

.    :( تأويله       (  في اختلف الكمال في قال فإنه القاضي مإن أخذه النووي وكأن



:       ( أشهب:     (  قول حمل وعليه حبيب، بن سهل أبي تأويل وهو مإعا، قضوا فقيل
  ( وقيل:  (   مإعا الباقية ركعتهم قضوا وقيل

________________________________________
البخاري)   1( الرقاع       (487 / 7أخرجه ذات غزوة باب المغازي )4133في

مإسلم   ). (*) 564 (453 / 2والترمإذي)  839 / 35 (574 / 1وأخرجه
________________________________________
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. لشهب           المنصوص وهو مإسعود، ابن حديث مإثل الصحيح وهو قال مإتفرقين،

:          : الفقه    كتب مإن وغيره الرافعي في وقع مإا وأمإا العراقي قال ثم انتهى
          : رومإان  بن يزيد بن مإالك عن والخمسة الشافعي المإام روى الثاني الوجه

ذات        -     -   يوم وسلم عليه الله صلى النبي مإع صلى عمن خوات بن صالح عن
 .    [  ]    : فصلى   العدو وجاه وطائفة مإعه صفت طائفة أن الخوف صلة الرقاع

وجاه            فصفوا انصرفوا، ثم لنفسهم وأتموا قائما ثبت ثم ركعة، مإعه بالذين
جالسا            ثبت ثم بقيت، التي الركعة بهم فصلى الخرى الطائفة وجاءت العدو،

بهم     ( سلم ثم لنفسهم، ...1وأتموا حثمة).        أبي بن سهل عن الشيخان وروى
وصفهم   -     -      الخوف، في بأصحابه صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
صلى             حتى قائما يزل فلم قام ثم ركعة، يلونه بالذين فصلى صفين، خلفه

ثم             ركعة بهم فصلى قدامإهم كانوا الذين وتأخر تقدمإوا ثم ركعة، مإعه الذين
سلم         ( ثم ركعة القوم تجاه الذين، صلى حتى :  2قعد، عن).   روي الثالث الوجه

خوات            ( بن صالح عن أبيه، عن القاسم بن الرحمن عبد عن عن) 3شعبة
   : الطائفة           أن إل صالح عن رومإان بن يزيد حديث في حثمة أبي بن سهل
المإام           صلى وإذا انصرفوا، ثم سلموا ركعة لنفسهم أتموا إذا الولى

قال          يسلمون ثم الثانية، الركعة لنفسهم فيركعون سلم، الثانية بالطائفة
داود:       ( وأبو والشافعي مإالك أخذ وبهذا :  4القاضي مإسلم).   روى الرابع الوجه

وسلم          -     - عليه الله صلى الله رسول أن حثمة أبي بن سهل عن داود وأبو
حتى             قائما يزل فلم قام ثم ركعة، يلونه بالذين فصلى صفين خلفه صفهم

بهم            فصلى قدامإهم كانوا الذين وتأخر تقدمإوا، ثم ركعة خلفهم الذين صلى
  : هذه              إن داود أبو زاد جميعا سلم ثم ركعة تخلفوا الذين صلى ثم قعد ثم ركعة

تسلم       ( لم وتقدمإت ركعة صلت إذا ). 5الولى
________________________________________

البخاري)   1( المغازي   (421 / 7أخرجه حديث)  (575 / 1ومإسلم)  (4129في
الموطأ)    842 / 310 في البخاري)   2). (2 (183 / 1ومإالك  (486 / 7أخرجه

النعمان)       3). (841 / 309) (575 / 1ومإسلم)  (4131 بن جبير بن خوات بن صالح
    : الواو،      ولشديد المعجمة بفتح وخوات الرابعة، مإن ثقة، المدني، النصاري

التقريب    مإثناة، داود)   4. (359 / 1وآخره  /1مإسلم)  (5). (1239 (13 / 2أبو
داود)   841 / 309) (575 ). (*) 1237 (12 / 2وأبو

________________________________________
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  -         : الله  رضي جابر عن سلمة أبي عن وغيرهما الشيخان روى الخامإس الوجه
  -     -     : الرقاع   بذات وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع كنا قال عنه تعالى
الخرى          بالطائفة فصلى تأخروا ثم ركعتين بطائفة فصلى الصلة وأقيمت

ركعتان   -     -    ( وللقوم أربع، وسلم عليه الله صلى للنبي وكان قال). 1ركعتين،
  :   . المإام       روى السادس الوجه الوليين الركعتين بعد سلمإه يذكر ولم العراقي



 : صلى         -   ( قال له، واللفظ بكرة أبي عن الحسن عن والنسائي داود وأبو أحمد
خلفه،  -     -       بعضهم فصف الظهر خوف في وسلم عليه الله صلى الله رسول

مإعه،           صلوا الذين فانطلق سلم، ثم ركعتين فصلى العدو، بإزاء وبعضهم
ثم            ركعتين بهم فصلى خلفه فصلوا أولئك جاء ثم أصحابهم، مإوقف فوقفوا

ركعتين    -     -    ولصحابه أربعا وسلم عليه الله صلى الله لرسول فكانت سلم
:       2ركعتين) ( عن).   ومإسلم عطاء، عن والنسائي مإسلم، روى السابع الوجه

الزبير  ( : ( 3أبي مإع)        -  شهدت قال عنهما تعالى الله رضي جابر عن كلهما
خلف  -     -       صف صفين، فصفنا الخوف، صلة وسلم عليه الله صلى الله رسول

رسول  -     -       فكبر القبلة، وبين بيننا والعدو وسلم عليه الله صلى الله رسول
رفع -     -         ثم جميعا، وركعنا ركع ثم جميعا وكبرنا وسلم عليه الله صلى الله

وقام            يليه، الذي والصف بالسجود انحدر ثم جميعا ورفعنا الركوع مإن رأسه
وسلم         -     عليه الله صلى الله رسول قضى فلما العدو نحر في المؤخر الصف

ثم-            وقامإوا، بالسجود، المؤخر الصف انحدر يليه، الذي الصف وقام السجود،
رسول           فكبر أولئك، مإقام فقام المقدم الصف وتأخر المؤخر، الصف تقدم

رأسه -     -         رفع ثم جميعا، فركعنا وركع مإعه، وكبرنا وسلم عليه الله صلى الله
في            مإؤخرا كان الذي يليه الذي والصف بالسجود انحدر ثم جميعا، ورفعنا

رسول    [     ]    قضى فلما العدو نحور في المؤخر الصف وقام الولى، الركعة
الصف -     -       انحدر يليه الذي والصف السجود وسلم عليه الله صلى الله

وسلم       -     - عليه الله صلى الله رسول سلم ثم فسجدوا بالسجود المؤخر
) ( جميعا  ). 4وسلمنا

________________________________________
البخاري)   1( مإسلم).   945 (503 / 2أخرجه )2). (843 / 311 (576 / 1أخرجه

المسند    في داود   49 / 5أحمد مإحمد) 3. (146 / 3والنسائي)  1248 (17 / 2وأبو
أبو            مإولهم السدي الثانية المهملة وضم المثناة بفتح تدرس بن مإسلم بن

      .   . وعنه    وعائشة عباس وابن جابر عن يدلس ثقة الئمة أحد المكي الزبير
وعشرين           ثمان سنة مإات المديني ابن قال وخلئق ومإالك والسفيانان أيوب

الخلصة   مإسلم)   (4. (456 / 2ومإائة ). (*) 840 / 307حديث)  (574 / 1أخرجه
________________________________________
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         :   . سعد  بن شرحبيل عن صحيحه في حبان ابن روى الثامإن الوجه أعلم والله

  : وكبرت  -     -     فكبر فيه وقال الحديث فذكر عنه تعالى الله رضي جابر عن
سجد          ثم قعود، والخرى خلفه التي الطائفة وركعت فركع الطائفتان،

مإكان            كانوا حتى خلفهم ونكصوا فقامإوا قام ثم قعود والخرون أيضا وسجدوا
سلم،           ثم وسجدتين ركعة بهم فصلى الخرى الطائفة وأتت قعدوا، أصحابهم

:   . التاسع       الوجه وسجدتين ركعة لنفسهم فصلوا كلتاهما الطائفتان فقامإت
الفقير       ( يزيد عن حبان وابن النسائي عنه)   -    1روى تعالى الله رضي جابر عن

صف-    -     -       فقام الخوف صلة بهم صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
هؤلء            تقدم ثم وسجدتين، ركعة خلفه بالذين فصلى خلفه، وصف يديه بين

بهم            فصلى هؤلء، مإقام فقامإوا أولئك وجاء أصحابهم، مإقام في قامإوا حتى
ركعة         ( ولهم ركعتان له فكانت سلم ثم وسجدتين حديث).   2ركعة في وهكذا

الحنظلي        ( زهدم بن ثعلبة عن هلل بن عنه) -     -3السود تعالى الله رضي
     : الله: (       رسول مإع صلى أيكم فقال بطبرستان العاصي بن سعيد عند كنا قال

   : الناس-     -      فصف أنا حذيقة فقال ؟ الخوف صلة وسلم عليه الله صلى



ركعة:    -     -     بطائفة الخوف صلة وسلم عليه الله صلى الله رسول صلى فقال
ركعة            تليه التي بالطائفة فصلى العدو، وبين بينه أخرى وطائفه خلفه، صف

( يققضوا             ولم ركعة بهم فصلى أولئك وجاء أولئك، مإصاف إلى هؤلء نكص ثم
ولم).           4( ركعة، وبهؤلء ركعة بهؤلء فصلى خلفه الناس فصف حذيفة فقام

:      :   . حذيفة     قول بعد روايته في النسائي وقال مإختصرا داود أبو ورواه يقضوا،
  -     -      ( الخوف( صلة وسلم عليه الله صلى الله رسول صلى فقال فوصف أنا

بالطائفة           فصلى العدو، وبين بينه أخرى وطائفة خلفه، صفت ركعة بطائفة
بهم             فصلى أولئك وجاء أولئك مإصاف إلى هؤلء نكص ثم ركعة تليه التي

ركعة. 
________________________________________

)1  . ابن)            عن ظهره فقار يشكو كان الفقير عثمان أبو الكوفي صهيب بن يزيد
  .         . الخلصة  مإعين ابن وثقه ومإسعر، الحكم أبو سيار وعنه وجابر .172 / 3عمر

النسائي)   2( : 3. (142 / 3أخرجه   . ل)     البخاري قال التميمي زهدم بن ثعلبة
.     .   .   :   . هلل  بن السود وعنه حذيفة عن ثقة تابعي العجلي قال صحبته تصح

النسائي)   4. (152 / 1الخلصة  الحسان      136 / 3أخرجه في كما حبان  /4وابن
خزيمة)   2416 (67 داود)   (1343 (293 / 2وابن ). (*) 1246وأبو

________________________________________
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.           : بهم   حذيفة صلة فذكر صفين خلفه الناس وصف حذيفة فقام له رواية وفي
أنه       -     -  عنه تعالى الله رضي مإوسى أبي عن الصحيح برجال الطبراني وروى

يعلمهم             أن أخب ولكن خوف، كبير يومإئذ بهم ومإا أصبهان مإن بالدار كان
مإعها   -     -     طائفة صفين فجعلهم وسلم عليه الله صلى نبيهم وسنة دينهم

ثم            ركعة يلونه بالذين فصلى ورائها، مإن وطائفة عدوها، على مإقبلة السلح
وراءه           قامإوا حتى يتخللونهم الخرين مإقام قامإوا حتى أدبارهم على نكصوا
ركعة            فصلوا والخرون يلونه الذين فقام سلم ثم أخرى ركعة بهم فصلى

ركعة            ركعة وللناس ركعتان للمإام فتمت بعض، على بعضهم سلم ثم ركعة،
أعلم  ( .       1والله تعالى).   الله رضي حبان وابن النسائي روى العاشر الوجه

بن                 عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن الجهم أبي بن بكر أبي رواية في عنهما
    -     -    : فصف  قرد بذي صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه مإسعود

خلفه           بالذين فصلى العدو، مإوازي وصفا خلفه صفا صفين، خلفه الناس
ولم             ركعة بهم فصلى أولئك وجاء أولئك مإكان إلى هؤلء انصرف ثم ركعة،

صف).        -     - 2يقضوا ( عنه تعالى الله رضي ثابت بن زيد عن أيضا رواية وكذلك
وسلم        -     - عليه الله صلى للنبي فكان آخره وفي العدو، بإزاء وصف خلفه

         . أبي    عن شقيق بن الله عبد رواية في وكذلك ركعة طائفة ولكل ركعتان
بكل -     -:  -     -   صلى وسلم عليه الله صلى أنه عنه تعالى الله رضي هريرة

ركعة  ( النبي).        -   -3طائفة عن عمر ابن عن والبيهقي الطبراني رواه كذا
صلة    - (        في ركعة وبهؤلء ركعة بهؤلء صلى أنه وسلم عليه الله صلى

:      4الخوف) ( عن).    الزهري عن والنسائي الشيخان روى عشر الحادي الوجه
) : قام        -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الله عبد بن الله عبيد

مإعه،  -     -       وكبروا فكبر مإعه الناس وقام وسلم عليه الله صلى الله رسول
الذين             فقام للثانية قام ثم مإعه، وسجدوا سجد ثم مإنهم ناس وركع وركع
مإعه         وسجدوا فركعوا الخرى الطائفة وأتت إخوانهم وحرسوا سجدوا

) ( بعضهم       يحرس ولكن صلة في كلهم ). 5والناس



________________________________________
الهيثمي)       1( وقال والوسط الكبير في رجال   197 / 2الطبراني الكبير رجال

الحسان)      3. (137 / 3النسائي)  2الصحيح. ( في حبان ابن 232 / 4أخرجه
التفسير    (522 / 2وأحمد)  2861حديث ( في في)  3038والترمإذي والنسائي

الخوف   البخاري)   5. (253 / 3البيهقي)  4. (174 / 3صلة حديث 502 / 2أخرجه
)944 (*) .(

________________________________________
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: قال        -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن مإنه أتم بسياق البزار ورواه
المشركين(   -     -      فلقي له، غزوة في وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج

يركع     -     -    فرأوه الظهر وسلم عليه الله صلى الله رسول صلى فلما بعسفان،
بكم،            علموا مإا عليهم حملتم لو لبعض بعضهم فقال وأصحابه، هو ويسجد

        : مإن     إليهم أحب فهي أخرى صلة لهم إن مإنهم قائل فقال تواقعوهم، حتى
عز           الله فأنزل جملة عليهم فنحمل تحضر حتى فاصبروا وأمإوالهم أهليهم

 -      ( صلى (      الله رسول صلى فلما الية الصلة لهم فأقمت فيهم كنت وإذا وجل
فلما   -           جميعا مإعه وركعوا ركع ثم جميعا مإعه فكبروا كبر وسلم عليه الله

العدو،             على مإقبلون خلفهم الذين قام ثم يلونه الذين الصف مإعه سجد سجد
سجد    -     -     وقام سجوده مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول فرغ فلما

فكانوا           الخرون وتقدم يلونه، الذين الصف وتأخر قامإوا ثم الثاني، الصف
ثم   -     -       جميعا، مإعه ركعوا ركع فلما ، وسلم عليه الله صلى الله رسول يلون

الثاني            الصف وقام يلونه، الذين مإعه فسجد سجد ثم مإعه فرفعوا رفع
مإن       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فرغ فلما العدو، على مإقبلون

مإع            فسجدوا قعدوا ثم المؤخر الصف وسجد يلونه الذين قعد وقعد، سجوده
عليه  -     -     -    الله صلى الله رسول سلم فلما وسلم عليه الله صلى الله رسول
ويقوم -           بعضهم يسجد المشركون إليهم نظر فلما جميعا، عليهم سلم وسلم

) ( أردنا  (    بما أخبروا قد قالوا والنسائي،).     1بعض داود، وأبو مإسلم، وروى
الله           -   رضي عباس ابن عن مإجاهد، عن الخنس بن بكير عن مإاجه، وابن

  -        ) : الله  -  صلى نبيكم لسان على الصلة وجل عز الله فرض قال عنهما تعالى
) ( ركعة  -          الخوف وفي ركعتين السفر وفي أربعا، الحضر في وسلم ).2عليه

فقد               مإردود، به تفرد فيما بحجة ليس وإنه به، انفرد بكير بن عمر أبي وقول
:    . عشر         الثاني الوجه وغيرهم والنسائي حاتم، وأبو زرعة وأبو مإعين ابن وثقه

عن       -     -    حبان وابن عنه تعالى الله رضي الزبير بن عروة عن داود أبو روى
        -    : الخوف  صلة صلى أنه عنه تعالى الله رضي هريرة أبا سمعت قال عروة

الله   -     -       - رسول قام نجد، غزوة عام وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع
العصر    -    ( صلة إلى وسلم عليه الله :  3صلى أبو).    روى عشر الثالث الوجه

-    ) : الله    -     -  رسول بنا صلى قال عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن داود
صلى    -        -  الله رسول خلف صفا فقامإوا الخوف صلة وسلم عليه الله صلى

وسلم   -) ( عليه ). 4الله
________________________________________

الكشف)     1( في كما الهيثمي)   679 (326 / 1البزار بن   196 / 2وقال النضر فيه
) . ضعفه      على مإجمع وهو الرحمن مإسلم)   2عبد وأبو) 687 / 5 (478 / 1أخرجه

مإاجه)   1247حديث  (17 / 2داود  داود)   3). (1068 (339 / 1وابن 14 / 2أبو
داود)   4). (1240حديث ( ). (*) 1244 (16 / 2أبو
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-     -    ) : وسلم     عليه الله صلى الله رسول مإع كنا قال عنه الرزاق عبد وروى
جميعا            وكبروا فكبر كلهم صلة في وهم مإوازيا وصفا خلفه صفا فصف

ركعة،             بهم فصلى هؤلء وجاء هؤلء ذهب ثم ركعة، يليه الذي بالصف فصلى
ذهب             ثم مإكانهم، فصفوا الثانية الركعة بهم صلى يلونهم الذين هؤلء قام ثم

 :    . روى        عشر الرابع الوجه الركعة فقضوا أولئك وجاء هؤلء مإصاف إلى هؤلء
  ) : رسول     -      مإع كنا قال عنه تعالى الله رضي الزرقي عياش أبي عن النسائي

المشركون -     -      - فقال الظهر فصلينا بعسفان وسلم عليه الله صلى الله
أنا    -           لو غفلة مإنهم أصبنا ولقد غرة مإنهم أصبنا لقد الوليد بن خالد وعليهم
        : إليهم      أحب هي هذه بعد صلة لهم إن فقالوا الصلة، في وهو عليهم حططنا

بنا           فصلى والعصر الظهر بين الخوف صلة فنزلت وأبنائهم، أمإوالهم مإن
فرقه  -     -      فرقتين، ففرقنا العصر، صلة وسلم عليه الله صلى الله رسول

بالذين    -     -     فكر يحرسونه وفرقة وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع تصلي
الذين            سجد ثم جميعا وأولئك هؤلء فركع ركع ثم يحرسونه، والذين يلونه،

بهم            فركع قام ثم فسجدوا الخرون، وتقدم يلونه، الذين هؤلء وتأخر يلونه
ثم           يلونه، بالذين سجد ثم يحرسونه، وبالذين يلونه وبالذين الثانية جميعا

عليهم،           سلم ثم فسجدوا الخرون وتقدم أصحابهم مإصاف في فقامإوا تأخروا
إمإامإهم      ( مإع ركعتان ركعتان لكلهم أيضا).      1فكانت داود أبو رواها رواية وفي

ولم            ركعة، كل في يتقدمإوا أن قبل مإكانهم سجدوا المتأخر الصف أن
الخرى    ( الركعة في :     2يتقدمإوا رواية)   في كما المشهور وهذا العراقي قال

زالت            وقد صحيح، وإسناده مإسلم عن وكلهما جابر، عن وعطاء، الزبير، ابن
   . رواية          هي هل فيه عليه اختلف أنه إل بالتحديث بتصريحه إسحاق ابن تهمة

:   . العراقي            قال عائشة عن روايته مإن أو تقدم، كما ؟ هريرة أبي عن عروة
. جميعا            بالسنادين الزبير بن جعفر بن مإحمد مإن سمعه إسحاق ابن ولعل

   -       : تعالى   الله رضي علي عن الحارث عن البزار روى عشر الخامإس الوجه
-   : النبي -    -     -    أمإر الخوف صلة في وسلم عليه الله صلى الله رسول عن عنه

مإن    -        طائفة فقامإت علهيم السلح فأخذوا الناس وسلم عليه الله صلى
إلى            قامإوا ثم ركعة، بهم فصلى مإعه فصلوا وجاءت العدو، مإستقبلي ورائهم

تصل،     لم التي الطائفة
________________________________________

النسائي)   1( مإسلم      144 / 3أخرجه عند عياش أبي حديث  (574 / 1وحديث
داود)   (843 داود)   2). (1236وأبو ). (*) 1236 (11 / 2أبو

________________________________________
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وسجدتين،            ركعة بهم فصلى خلفه فقامإوا مإعه تصل لم التي الطائفة وأقبلت
وركعوا   -          جميعا، فكبروا العدو قبل الذين قام سلم، فلما عليهم سلم ثم

سلم     ( مإا بعد وسجدتين :     1ركعة طائفة).   بكل صلى أنه وظاهر العراقي قال
-       . لنه      المغرب تكون أن يجوز ول أخرى ركعة الطائفتين إحدى وركعت ركعة،

عن    -          ورد وقد تقصر، ل والمغرب الركعتين بعد سلم وسلم عليه الله صلى
-      ) : الله -     -   رسول مإع الخوف صلة صليت قال أنه عنه تعالى الله رضي علي

) ( ثلثا    -        صلها فإنه المغرب إل ركعتين، ركعتين وسلم عليه الله ).2صلى



)         : جبير   بن خوات عن الكليل في الحاكم روى عشر السادس ) -3الوجه
-     -    ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول مإع صليت قال عنه تعالى الله رضي

وطائفة     -     -   القبلة وسلم عليه الله صلى الله رسول فاستقبل الخوف صلة
ثم           وسجدتين ركعة خلفه التي بالطائفة فصلى العدو، مإواجهة وطائفة خلفه

مإقبلة          والطائفة وسجدتين، ركعة بهم فصلى الخرى الطائفة وجاءت سلموا
ركعة            لنفسهم أتموا حتى جالسا ليث ركعة بهم صلى فلما العدو على

) ( سلموا   ثم ...4وسجدتين، العراقي).         الفضل أبو الحافظ ذكره مإا آخر هذا
وإسناد           مإنقطع، مإسعود ابن حديث وإسناد الرابع ذكر النسخة مإن وسقط

الشافعي،             المإام فيه تكلم الجهم، بن بكر أبي رواية مإن عباس ابن حديث
بن             القاسم رواية مإن فإنه إسناده البخاري ضعف ثابت بن زيد حديث وإسناد

حديث           وإسناد الحارث رواية مإن فإنه ضعيف، علي حديث وإسناد حسان
 . الواقدي       رواية مإن فإنه أيضا ضعيف خوات

________________________________________
الكشف)     1( في كما المجمع)     677 (325 / 1البزار في الهيثمي 196 / 2وقال

) . ضعيف    وهو الحارث الكشف)     2فيه في كما خوات) 3). (681 (328 / 1البزار
       . وأربعين،     اثنتين ستة مإات كلها المشاهد شهد النصاري نعمان بن جبير بن

    . وأبو         مإنده ابن قاله ستة وسبعين أربع عن أربعين ستة وقيل مإصعب، قاله
  . الخلصة    البر عبد وابن . (*)4. (299 / 1نعيم الواقدي)     لضعف ضعيف إسناده

________________________________________
 ]252[ 

طريق            مإن أحمد المإام روى السابقة الحاديث فوائد بعض في الثالث الباب
 ) : رسول       -      غزا قال عنهما تعالى الله رضي الله عبد بن جابر عن لهيعة ابن

صلة -     -        وكانت الخوف، صلة قبل مإرات ست وسلم عليه الله صلى الله
 -        .( صلى    النبي لن الخندق قبل تشرع لم وقيل السابعة السنة في الخوف

مإا   -           بعد فصلها الخوف ذهب حتى الخندق يوم الصلة أخر وسلم عليه الله
        . أنها  على حنيفة، وأبو والشافعي، مإالك ومإنهم والجمهور وقتها خرج

        . بن  ومإحمد اللؤلؤي، والحسن يوسف، وأبو مإكحول وقال بعده مإشروعة
والسلم،           الصلة عليه به مإخصوصة أنها مإن الشافعية علماء وبعض الحسن

  ] ( النساء     (   فيهم كنت وإذا تعالى الله قول على أن ]  102اعتمادا على
   :  . في       صلها أنه والصح بالحكم تخصيص خطاب ل مإواجهة، خطاب الخطاب

.          : مإوضعا  وعشرين ستة في وقيل نخل، وبطن الرقاع، ذات مإواضع عشرة
خاصة:             هي وهل ؟ سنة أو رخصة الكيفية هذه على صلها هل واختلف

المذهب             أرباب اتفاق بعضهم حكى بل ؟ المقيم وفي فيه عامإة أو بالمسافر،
      : غير       وهو يصليها ل المقيم أن مإالك عن الشافعية بعض وحكى العموم، على

 .         : وحكمة  أصحابه مإن الماجشون بن الملك لعبد هو وإنما عليه مإعروف
 . المسلمين:       حراسة مإع الصلة على المحافظة مإشروعيتها

________________________________________
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لم   -     -      التي النوافل صلة في وسلم عليه الله صلى سيرته أبواب جماع
المقرونة       -     -  وسلم عليه الله صلى صلته في الول الباب الجماعة لها تشرع

  -     -   :  : قائما.   النفل وسلم عليه الله صلى صلته في الول أنواع وفيه بالفرائض
:  -     -     . قال   عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإسلم، روى قليل وقاعدا كثيرا،

) ( جالسا(    -     -      صلته أكثر كان وثقل وسلم عليه الله صلى الله رسول بدن لما



1   -   : تعالى).         الله رضي لعائشة قلت قال شقيق بن الله عبد عن أيضا وروى
قالت -     -     -      ؟ قاعد وهو يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان هل عنها

الناس     ( خطمه مإا بعد عنها).        2نعم تعالى الله رضي حفصة عن أيضا وروى
حتى:     -     -     قاعدا سبحته صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت مإا قالت

بالسورة            يقرأ وكان قاعدا، سبحته في يصلي فكان بعام، وفاته قبل كان
مإنها       ( أطول مإن أطول تكون حتى بن).     3فيرتلها، جابر عن أيضا وروى

لم -     -    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي سمرة
قاعدا    ( صلى حتى رضي).       - 4يمت عائشة عن سعد، وابن الشيخان، وروى

 -     -    ) : يقرأ   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت مإا قالت عنها تعالى الله
مإن               عليه بقي فإذا جالسا، قرأ كبر إذا حتى جالسا، الليل صلة مإن شئ في
فقعد               سجد، ثم ركع ثم قائم، وهو فقرأها قام آية أو أربعون أو ثلثون السورة

تحدث             يقظى كنت فإن نظر صلته قضى فإذا ذلك مإثل الثانية الركعة في
) ( اضطجع     نائمة كنت وإن أنها).      5مإعي، عنها عروة عن الشيخان وروى

شئ      -     -     في يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول تر لم أنها أخبرته
________________________________________

مإسلم)   1( مإسلم)   732 / 117 (506 / 1أخرجه أخرجه) 2. (506 / 1هامإش
مإسلم)  4). (733 / 118 (507 / 1مإسلم)  3). (732 / 115 (506 / 1مإسلم  أخرجه

مإسلم)   5). (734 / 119 (507 / 1 ). (*) 731 / 111 (505 / 1أخرجه
________________________________________
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فقرأ                قام يركع أن أراد إذا حتى جالسا قرأ كبر إذا حتى قاعدا الليل صلة مإن

ركع        ( ثم آية أربعين أو ثلثين مإن عاشئة).       -1نحو عن عمرة عن مإسلم وروى
) -     -    : يقرأ    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنها تعالى الله رضي

) ( آية             أربعين إنسان يقرأ مإا قدر قام يركع أن أراد فإذا قاعد، وروى). 2وهو
: قالت        -     -  عنها تعالى الله رضي عائشة عن شقيق بن الله عبد عن مإسلم

طويل(   -     -       وليل قائما طويل ليل يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
  :   ( افتتح          إذ لفظ وفي قاعدا قرأ وإذا قائما ركع قائما قرأ إذا وكان قاعدا،

) ( قاعدا          ركع قاعدا الصلة افتتح وإذا قائما، ركع قائما مإسلم).  3الصلة وروى
     -     -   ) : كثير  كان حتى يمت لم وسلم عليه الله صلى الله رسول إن قالت عنها

) ( جالس    وهو صلته : (    -4مإن الله).     رسول بدن لما قالت أيضا عنها وروى
) ( جالسا    -      صلته أكثر كان وثقل وسلم عليه الله أحمد،).   5صلى المإام وروى

  -     : الله      صلى الله رسول مإات مإا قالت سلمة، أم عن والبيهقي، والنسائي،
إليه  -            العمل أحب وكان المكتوبة إل قاعدا صلته أكثر كان حتى وسلم عليه

قل   ( وإن الله).      -  6أدومإه رضي عائشة عن والدارقطني، النسائي، وروى
(   -     -   ) : مإتربعا  -  صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قالت عنها تعالى

)7) : إن).      -     -  قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإالك، المإام وروى
فإذا  -     -        جالس وهو فيقرأ جالسا يصلي كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
ركع                ثم قائم، وهو فقرأ قام آية أربعين أو ثلثين يكون مإا قدر قراءته مإن بقي

) ( ذلك        مإثل الثانية الركعة في صنع ثم :   - 8وسجد، صلى).  صلته في الثاني
فيهما،   -          يقرأ كان ومإا وتخفيفها عليها ومإحافظته الصبح سنة وسلم عليه الله

 . إياها    وقضائه بعدها واضطجاعه
________________________________________



مإسلم)   (1( )504 / 1مإسلم)  (3). (731 / 113مإسلم)  (2). (731 / 112أخرجه
مإسلم)    (4). (730) (107و  106 / 105حديث ( صحيح . (5). (507 / 1انظر تقدم) 

.397 / 1والدارقطني  193 / 3النسائي)  7. (181 / 3والنسائي  322 / 6أحمد)  6
الموطأ)    8( في . (*) 282 / 1مإالك

________________________________________
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) : لم      -     -  قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن والخمسة أحمد المإام روى
تعاهدا   -     -       أشد النوافل مإن شئ على وسلم عليه الله صلى الله رسول يكن

   -    ) :   ( عليه    الله صلى الله رسول رأيت مإا رواية وفي ، الفجر ركعتي على مإنه
) ( الفجر -            قبل الركعتين مإن مإنه أسرع النوافل مإن شئ في أسرع ).1وسلم

صلى     -     -     -  الله رسول أتى أنه عنه تعالى الله رضي بلل عن داود أبو وروى
عنه   -          سألته بأمإر بلل عائشة فشغلت الغداة بصلة ليؤذنه وسلم عليه الله

فلم            أذانه، وتابع بالصلة فآذنه بلل فقام جدا فأصبح الصبح، فضحه حتى
وأخبره   -     -      بالناس صلى خرج فلما وسلم عليه الله صلى الله رسول يخرج

عليه             أبطأ وأنه جدا أصبح حتى عنه سألته بأمإر شغلته عائشة أن بلل
    :       : إنك  الله رسول يا فقال الفجر، ركعتي ركعت كنت إني فقال بالخروج،

      ) : وأحسنتهما   لركعتهما أصبحت مإما أكثر أصبحت لو قال جدا أصبحت
:2وأجملتهما) ( قالت).     -     -  عنها تعالى الله رضي عائشة عن الشيخان وروى

فيخففهما(   -     -     الفجر ركعتي يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
) ( القرآن       أم فيهما قرأ هل أقول عنها).    3حتى والنسائي البخاري وروى

بالولى: (   -     -     المؤذن سكت إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت
أن   [        ]   بعد الفجر صلة قبل خفيفتين ركعتين فركع قام الفجر صلة مإن

) ( للقامإة           المؤذن يأتيه حتى اليمن شقه على يضطجع ثم الفجر، ).4يستبين
عنها       -     - تعالى الله رضي حفصة عن والنسائي والشيخان مإالك، المإام وروى

وبذا(   -     -       بالصبح المؤذن أذن إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
) ( الصلة          تقام أن قبل خفيفتين ركعتين إل يصلي ل مإسلم).  5الصبح وروى

     -     -   ) : يصلي  ل الفجر طلع إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها
) ( خفيفتين   ركعتين :6إل قالت).    -     -  عنها تعالى الله رضي عائشة عن وروى

وركعتين   -     -       الظهر، قيل أربعا يدع ل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
الغداة  ( ). 7قبل

________________________________________
المسند)    1( في البخاري   254 / 6أحمد 501 / 1ومإسلم)  1163 (55 / 3وأخرجه
داود)   94 / 734( داود)   2). (7254 (19 / 2وأبو أخرجه) 3). (1207 (19 / 2أبو

البخاري)   4). (724 / 92 (501 / 1ومإسلم)  1164 (55 / 3البخاري   /2أخرجه
 (120 / 2البخاري)  5). (736 / 122 (508 / 1ومإسلم)  1123، 994، 626 (129

الموطأ)    619) (1159 في )6). (723 / 88 (500 / 1ومإسلم  127 / 1ومإالك
مإسلم   البخاري)   7). (736 / 121 (508 / 1أخرجه داود   (74 / 2أخرجه وأبو

الحلية     63 / 6وأحمد)  2353 في نعيم . (*) 472 / 2والبيهقي  29 / 10وأبو
________________________________________
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الله          -   رضي عباس ابن عن والنسائي داود، وأبو ومإسلم أحمد المإام وروى

في  - (   -     -      يقرأ مإا كثيرا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى
( إلينا       (      أنزل ومإا بالله آمإنا قولوا القرآن بفاتحة مإنهما الولى في الفجر ركعتي



عمران،            آل في والتي الكتاب، بفاتحة الخرى وفي البقرة، في التي الية
) ( وبينكم(      بيننا سواء كلمة إلى هريرة).       -1تعالوا أبي عن داود أبو وروى

يقرأ    - (    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه عنه تعالى الله رضي
    ( وهذه   (      الولى، الركعة في إلينا أنزل ومإا بالله آمإنا قولوا الفجر ركعتي في

) ( الشاهدين (         مإع فاكتبنا الرسول واتبعنا أنزلت بما آمإنا ربنا وروى). 2الية
وسلم        -     - عليه الله صلى الله رسول سمع، أنه عنه، مإاجه وابن النسائي،

) (    )  ( أحد    (    الله هو قل و الكافرون أيها يا قل الفجر ركعتي في وروى). 3يقرأ
والحاكم          الضريس، وابن حبان وابن مإاجه وابن والنسائي، وحسنه، الترمإذي

الله    -    -    -   رضي عمر ابن عن صباحا أربعين وعندهما مإردويه وابن الكنى، في
وفي  -     -     -  ( شهرا وسلم عليه الله صلى الله رسول رمإقت قال عنهما تعالى
 ) : يأيها)          قل الفجر قبل الركعتين في يقرأ فكان مإرة، وعشرين خمسا لفظ

) ( أحد)  (    الله هو قل و وابن).       4الكافرون مإاجه، وابن شيبة، أبي ابن وروى
   : الله    -     -  رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن والبيهقي، حبان،

) : نعم-     -       يقول وكان الفجر، قبل ركعتين يصلي وسلم عليه الله صلى
 )  (   ) ( هو       قل و الكافرون يأيها قل ، الفجر ركعتي في بهما يقرأ هما السورتان

) ( أحد  تعالى).        -   5الله الله رضي مإسعود ابن عن الترمإذي إل الجماعة وروى
 -     -       : يقرأ -  وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت مإا أحصي مإا قال عنه

يأيها          (  قل ب  الفجر صلة قبل الركعتين وفي المغرب بعد الركعتين في
) ( أحد)  (    الله هو قل و عن).      6الكافرون السنن في والبيهقي، مإسلم، وروى

وسلم  -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي
) (    )  ( أحد    (   الله هو قل و الكافرون يأيها قل الفجر ركعتي في ورواه). 7قرأ

عنه   -     ( تعالى الله رضي أنس عن أسامإة) -    8البيهقي، عن الطبراني وروى
رضي  -   عمير بن

________________________________________
مإسلم)   1( داود   230 / 1وأحمد)  100) (727 / 99 (502 / 1أخرجه  (20 / 2وأبو

داود)   2. (120 / 2والنسائي)  1259 120 / 2النسائي)  3). (1260 (20 / 2أبو
مإاجه   وابن 132 / 2والنسائي)  417 (276 / 2الترمإذي)  4). (1148 (363 / 1وابن

مإاجه)   5). (1149مإاجه ( الترمإذي)   6). (1150 (363 / 1ابن  (296 / 2أخرجه
السنة     43 / 3والبيهقي)  431 شرح في مإسلم)   (7. (430 / 2والبغوي أخرجه

. (*). 42 / 3البيهقي)  8. (42 / 3والبيهقي)  726 / 98) (502 / 1
________________________________________
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ركعتين   -      -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع صلى أنه عنهما تعالى الله

 ) : جبريل        رب يقول فسمعته خفيفتين، ركعتين فصلى مإنه، قريبا فصلى
( النار   -     -     مإن بك أعوذ وسلم عليه الله صلى ومإحمد وإسرافيل ومإيكائيل

) ( مإرات  وابن).        1ثلث والترمإذي، داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام وروى
 -   ) : صلى   -     -  الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإاجه،

تحدث   -          مإستيقظة كنت فإن اضطجع الفجر ركعتي صلى إذا وسلم عليه الله
فيخرج            المؤذن بأتيه حتى اليمن شقه على اضطجع نائمة كنت وإن مإعي،

) ( الصلة  : (   -  2إلى الله).     صلى الله رسول كان قالت عنها البخاري وروى
  .( المإام  -         وروى اليمن شقه على اضطجع الفجر ركعتي صلى إذا وسلم عليه
الله    -     - (   -   صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن أحمد،

) ( اليمن  -          شقه على اضطجع الفجر ركعتي ركع إذا كان وسلم ).3عليه



صلى    -     -    -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي والدارقطني مإاجه، ابن وروى
الشمس   -          ( طلعت مإا بعد فقضاهما الفجر ركعتي عن نام وسلم عليه ).4الله

-     : الله    -     -  رسول مإع كنا قال عنه تعالى الله رضي بلل عن الدارقطني وروى
فأذن،    -          بلل فأمإر الشمس طلعت حتى فنام سفر في وسلم عليه الله صلى

) ( الغداة       صلوا ثم ركعتين، فصلى توضأ بن).     5ثم عمران عن أيضا وروى
   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي حصين

الشمس، -           بحر فاستيقظوا الفجر، صلة عن فنامإوا له مإسير في وسلم
قيل            ركعتين صلى ثم فأذن، المؤذن، أمإر ثم استقلت، حتى قليل فارتفعوا

الفجر [      ] ( فصلى المؤذن أقام ثم بكر).    6الفجر وأبو البخاري، وروى
-   ) : الله   -     -  رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن البرقاني،

 .( الفجر    -      قبل ركعتين يدع ل وسلم عليه الله صلى
________________________________________

المجمع)       1( في الهيثمي وذكره الطبراني وانظر)  2. (219 / 2أخرجه تقدم
أحمد   أحمد)   3. (121 / 6مإسند وأبو) 420 (280 / 2والترمإذي  415 / 2أخرجه

مإاجه)    4). (1261 (21 / 2داود  ابن قطني)   5). (1159 (365 / 1أخرجه  /1الدار
قطني)   6. (381 . (*) 383 / 1الدار

________________________________________
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وبعدهما    -     -     والعصر الظهر قبل وسلم عليه الله صلى صلته في الثاني الباب
: قال      -     -  عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن والترمإذي، البخاري، روى

الظهر،(    -     -    قبل ركعتين وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع صليت
) ( بعدها  تعالى).   -    -   1وركعتين الله رضي علي عن وحسنه، الترمإذي وروى

   -     -   ) : الظهر -  قبل يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه
) ( ركعتين   وبعدها رضي).        - 2أربعا، عائشة عن مإاجه وابن أحمد، المإام وروى

 -     -   ) : يصلي   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله
) ( والسجود          الركوع فيهن ويحسن القيام، فيهن يطيل الظهر قبل ).3أربعا

   -     -   ) : يصل   لم إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها الترمإذي وروى
) ( بعده     صلهن الظهر قبل عنها).       -4أربعا البرقاني بكر وأبو البخاري، وروى

في: (   -     -      أربعا الظهر قبل يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت
) ( ركعتين         فيصلي يدخل ثم بالناس، فيصلي يخرج ثم وروى). 5بيته

نبهان      ( بن صالح طريق مإن عليه)    -   6الطبراني، الله صلى هريرة أبي عن
كان -     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي وسلم

) ( والعصر    الظهر بين عن).      7يصلي وحسنه، والترمإذي أحمد، المإام وروى
-     -   ) : وسلم -     -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي علي

الملئكة          على بالتسليم بينهن يفصل ركعات أربع العصر قبل يصلي
) ( والمؤمإنين      المسلمين مإن تبعهم ومإن ). 8المقربين،

________________________________________
البخاري)   1( )729 / 104 (504 / 1ومإسلم)  1181 - 1180 (58 / 3أخرجه

الترمإذي)   2). (425والترمإذي ( وابن 30 / 6أحمد)  3). (424 (289 / 2أخرجه
. (1156 (365 / 1مإاجه  مإقال)      إسناده في البوصيري 291 / 2الترمإذي)  4وقال

)426) . غريب)    حسن . (5وقال التوأمإة)     6تقدم)  مإولى نبهان بن صالح
ابن            وعنه عباس، وابن هريرة، وأبي عائشة، عن المدني، مإحمد أبو الجمحية

  .   :    . مإنه      سمع حجة ثقة مإعين ابن قال وغيرهم والسفيانان ذئب أبي وابن جريح



 . قال              ثبت فهو يختلط أن قبل مإنه سمع ومإن يخرف، أن قبل ذئب أبي ابن
   :     .      : خمس  سنة مإات عاصم أبي ابن قال عنه القدمإاء برواية بأس ل عدي ابن

  . الخلصة  ومإائة الهيثمي)      7. (465 / 1وعشرين وقال الوسط في 2الطبراني
 /221) . فيه       تكلم نبهان بن صالح المسند)    8فيه في 2والترمإذي  160 / 1أحمد
 /294) 429 (*) .(

________________________________________
 ]259[ 

 -     -   ) : يصلي     وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه، داود أبو وروى
) ( ركعتين   العصر عنها).     -    1قبل تعالى الله رضي عائشة عن الشيخان، وروى

    -     -    )) : في-  بيتي في يأتيني وسلم عليه الله صلى الله رسول كان مإا قالت
) ( ركعتين      صلى إل العصر بعد والشيخان،).    2يومإي أحمد، المإام وروى

 -     -    ) : ركعتين   وسلم عليه الله صلى الله رسول ترك مإا قالت عنها، والنسائي
) ( قط    عندي العصر : (   -3بعد الله).      رسول كان قالت عنها داود أبو وروى

) ( عنها    -       وينهى العصر بعد ركعتين يصلي وسلم عليه الله وروى). 4صلى
 ) : صلى     -     -  إنما قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن وحسنه، الترمإذي

(       ( لهما  -     - ( يعد لم ثم العصر، بعد الركعتين وسلم عليه الله صلى الله رسول
كريب).    (5( عن عنهما)      -     -6وروى تعالى الله رضي عباس بن الله عبد أن

عنهم       -     - تعالى الله رضي مإخرمإة بن والمسور أزهر، بن الرحمن وعبد
   ) : مإنا   -     -  السلم عليها قرأ فقالوا عنها تعالى الله رضي عائشة إلى أرسلوه

العصر [      ]) ( بعد الركعتين عن وسلها علي).      -7جميعا عن يعلى، أبو وروى
       ) : العصر    -  بعد ركعات أربع فيصلي أحدكم يقوم أل قال عنه تعالى الله رضي
  ] : نورك      -     -  تم يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول كان مإا فيهن فيقول

يدك ]. (         بسطت الحمد، فلك فعفوت، حلمك عظم الحمد، فلك فهديت
وعطيتك           الجاه، أعظم وجاهك الوجوه أكرم وجهك ربنا الحمد فلك فأعطيت،

تجيب          فتغفر، ربنا وتعصى فتشكر ربنا تطاع وأهنأها، العطية أفضل
ول          التوبة، وتقبل الذنب، وتغفر السقيم، وتشفي الضر، وتكشف المضطر،

) ( قائل        قول مإدحتك يبلغ ول أحد، بآلئك ). 8يجزى
________________________________________

داود)   1( البخاري)   2). (1272 (23 / 2أبو  /2والبيهقي).  593 (77 / 2أخرجه
داود)   4. (225 / 1والنسائي).  591 (77 / 2البخاري)  3. (458 ).1280 (25 / 2أبو

الترمإذي)   5( الهاشمي،)     6). (184 (345 / 1أخرجه مإسلم أبي بن كريب
سنة            مإات الثالثة، مإن ثقة، عباس، ابن مإولى رشدين، أبو المدني، مإولهم،

  . التقريب  وتسعين البخاري)   7. (134 / 2ثمان )4370، 1233 (126 / 1أخرجه
يعلى)    8). (834 / 297 (571 / 1ومإسلم  أبو وفيه) 440 / 180 (345 / 1أخرجه

الهيثمي      وقال سليمان بن بن      158 / 10فرات والخليل عليا يدرك لم فرات
 (*) . الجمهور      وضعفه زرعة أبو وثقه مإرة

________________________________________
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عن            مإاجه، وابن مإسلم، روى والعشاء المغرب بعد صلته في الثالث الباب
   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة

) ( ركعتين -         فيصلي بيتي إلى يرجع ثم المغرب يصلي أبو).  1وسلم وروى
 -   ) : صلى    -     -  الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن داود
أهل   -          يتفرق حتى المغرب بعد الركعتين في القراءة يطيل وسلم عليه الله



تعالى).        -   2المسجد) ( الله رضي مإسعود ابن عن مإاجه وابن الترمإذي، وروى
 -     -      ) : يقرأ -  وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت مإا أحصي مإا قال عنه

يأيها         (  قل الغداة صلة قبل الركعتين وفي المغرب، بعد الركعتين في
) ( أحد)  (    الله هو قل و ) (3الكافرون أنس)     عن البيهقي وروى). 4ورواه

-   -       : حاله    فيحرر البخاري قطن بن صالح به تفرد وقال الثلثة في الطبراني
 -   ) : صلى    -     -  الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي ياسر بن عمار عن
  ) : بعد   -       صلى مإن وقال ركعات، ست المغرب بعد يصلي وسلم عليه الله

) ( البحر           زيد مإثل كانت وإن ذنوبه له غفرت ركعات ست وروى). 5المغرب
صلى    -     - (   -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الطبراني

حتى   -          القراءة فيهما يطيل ركعتين المغرب بعد يصلي كان وسلم عليه الله
) ( المسجد   أهل تعالى).      -   6يتصدع الله رضي عباس ابن عن الطبراني وروى

حاجة، -       -     -   في وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى بعثه أباه أن عنهما
فلما:            أكلمه، أن استطع فلم المسجد، في أصحابه مإع جالسا فوجدته قال

) ( الحديث          العشاء لصلة المؤذن أذن حتى يركع قام المغرب وروى). 7صلى
  : صلى      -     -  مإا قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن له، واللفظ أحمد، المإام

أربع  -     -        صلى إل بيتي فدخل قط العشاء وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( ست   أو الله).         -  8ركعات رضي الزبير بن الله عبد عن أحمد المإام وروى

 ) : كان  -  قال عنهما تعالى
________________________________________

مإاجه)    1( ابن داود)    2). (1164 (368 / 1أخرجه أبو )3). (1301 (31 / 2أخرجه
الترمإذي   مإاجه)   431 (296 / 2أخرجه ابن)   4). (1166 (369 / 1وابن حديث مإن

البيهقي    عند المجمع)     5. (43 / 3مإسعود في الهيثمي )6. (230 / 2ذكره
الهيثمي      وقال الكبير في الحماني      30 / 2الطبراني الحميد عبد بن يحيى فيه

) . ضعيف  الكبير)    7وهو في داود)    8. (335 / 10الطبراني أبو  (31 / 2أخرجه
1303 (*) .(

________________________________________
 ]261[ 

وأوتر  -     -        ركعات أربع ركع العشاء صلى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( بالليل        صلته بعد يصلي حتى نام ثم ابن).    1سجدة عن البخاري وروى

-       : الحارث -     -  بنت مإيمونة خالتي عند بت قال عنهما تعالى الله رضي عباس
النبي    -   -     -   - وكان وسلم عليه الله صلى النبي زوج عنها تعالى الله رضي

عليه    -      -    الله صلى النبي فصلى ليلتها، في عندها وسلم عليه الله صلى
)  . الحديث -           نام ثم ركعات أربع فصلى مإنزله، إلى جاء ثم العشاء ). 2وسلم

________________________________________
المسند)    1( في . (*) 2. (4 / 4أحمد تقدم) 

________________________________________
 ]262[ 

روى    -     -    الستخارة صلة وسلم عليه الله صلى صلته في الرابع الباب
أن        -     -  عنه تعالى الله رضي مإسعود بن الله عبد عن الثلثة في الطبراني

أن  -     -        يريد المإر، في استخار إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
       ) : مإن  وأسألك بقدرتك، وأستقدرك بعلمك أستخيرك إني اللهم يقول يصنعه

الغيوب،            علم وأنت أعلم ول وتعلم أقدر، ول تقدر فإنك العظيم، فضلك
مإعيشتي،              في لي وخيرا ودنياي ديني في لي خيرا المإر هذا كان إن اللهم



لي               بارك ثم لي، ويسره عافية، في لي فخر الخير به أبتغي فيما لي وخيرا
عني              واصرف كان، حيث الخير لي فاقدر لي، خيرا ذلك غير كان وإن فيه،

) ( بقضائك     ورضني كان، حيث جامإعة).     1الشر أحاديث في الخامإس الباب
رحمه           -  شقيق بن الله عبد عن والربعة أحمد، المإام روى مإشتركة لرواتب

   -     -  ) : رسول  -  صلة عن عنها تعالى الله رضي عائشة سألت قال تعالى الله
    ) : قبل -     -    بيته في يصلي كان قالت تطوعه عن وسلم عليه الله صلى الله

 .( وكان          ركعتين فيصلي يدخل ثم بالناس، فيصلي يخرج ثم أربعا، الظهر
العشاء،            بهم ويصلي ركعتين بيته في فيصلي يدخل ثم المغرب بالناس يصلي
وكان           الوتر، فيهن ركعات تسع بالليل يصلي وكان ركعتين، فيصلي ويدخل
وسجد،              ركع قائم وهو قرأ إذا وكان قاعدا، طويل وليل قائما طويل ليل يصلي

الفجر              طلع إذا وكان قاعد، وهو وسجد ركع قاعد وهو قرأ وإذا قائم، وهو
الصبح       ( بالناس فيصلي يخرج، ثم ركعتين أحمد،).   2صلى المإام وروى

-     ) : طالب       أبي بن علي سألت قال ضمرة بن عاصم عن والنسائي والترمإذي،
مإن    -     -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول صلة عن عنه تعالى الله رضي
  :      :      : رسول  كان فقال مإنا ذلك أطاق مإن قلنا ذلك، تطيقون ل إنكم فقال النهار

عند -     -          ههنا مإن كهيئتها ههنا مإن الشمس كانت إذا وسلم عليه الله صلى الله
عند            ههنا مإن كهيئتها ههنا مإن الشمس كانت وإذا ركعتين، صلى العصر

بين            يفصل أربعا العصر وقبل ركعتين، وبعدها الظهر، قبل أربعا صلى الظهر
ومإن         والمرسلين والنبيين المقربين الملئكة على بالتسليم ركعتين، كل

) ( والمسلمين    المؤمإنين مإن ). 3تبعهم
________________________________________

المجمع)     1( في الهيثمي مإوسى       80 / 2ذكره بن صالح الكبير إسناد في وقال
) . ضعيف        رجل والصغير الوسط وفي ضعيف وهو في)  2الطلحي أحمد

داود   30 / 6المسند   /3والنسائي)  436 (299 / 2والترمإذي)  1251 (18 / 2وأبو
المسند)    3. (179 في الكبرى   493 / 2والترمإذي  160 / 1أحمد في والنسائي

مإاجه   ). (*) 1161 (367 / 1وابن
________________________________________

 ]263[ 
تعالى           -    الله رضي علي عن ثبت ثقة وهو عنه الصحيح برجال يعلى أبو وروى

    -     -    : التطوع -  الليل مإن يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه
) ( ركعة      عشرة اثنتي وبالنهار ركعات، داود).     1ثمان وأبو أحمد المإام وروى

   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي علي عن
) ( والعصر -           الفجر إل ركعتين، مإكتوبة صلة كل إثر في يصلي ).2وسلم

   -       : تعالى  الله رضي عمر ابن عن والخمسة وأحمد، مإالك المإامإان وروى
  -     -    ) : قبل -  ركعتين وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع صليت قال عنهما

وركعتين          المغرب، بعد وركعتين الجمعة بعد وركعتين بعدها، وركعتين الظهر،
) ( بيته       ففي والعشاء المغرب فأمإا العشاء، :3بعد قال).    -  عنه الشيخان وروى

قبل(    -     -     ركعتين ركعات، عشر وسلم عليه الله صلى الله رسول مإن حفظت
العشاء           بعد وركعتين بيته، في المغرب بعد وركعتين بعدها، وركعتين الظهر

صلى            -  الله رسول على يدخل ل ساعة كانت الصبح، قبل وركعتين بيته، في
    [  ] ) :   .( وطلع   -  المؤذن أذن إذا كان أنه حفصة وحدثتني فيها وسلم عليه الله

) ( ركعتين   صلى بن).       4الفجر فضالة غير الصحيح برجال الطبراني وروى
-     : الله    -     -  رسول مإع صليت قال عنه تعالى الله رضي أمإامإة أبي عن حصين



: ركعات    -         عشر يوم كل صلته فكانت سنين، عشر وسلم عليه الله صلى
بعد          وركعتين بعدها وركعتين الظهر، قبل وركعتين الفجر، قبل ركعتين

) ( العشاء    بعد وركعتين تعالى).     -   5المغرب الله رضي عائشة عن أيضا وروى
إل - (   -     -       ركعتين صلة كل يتبع كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها

) ( قبلها   يجعلها هريرة).         -6الصبح أبي عن الضحاك، بن الحسن أبو وروى
 -     -   ) : يصلي    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي

وركعتين           الظهر، قبل وركعتين الفجر، قبل ركعتين ركعات، عشر اليوم في
 .( العشاء       قبل وركعتين المغرب، بعد وركعتين بعدها،
________________________________________

يعلى)    1( أبو داود   154 / 1أحمد)  2). (495 / 235 (383 / 1أخرجه  (24 / 2وأبو
الموطأ)    3). (1275 في حديث) 493 / 2والبخاري  (17 / 2وأحمد  237 / 1مإالك

داود)   1180، 1172) (1165، 937( النسائي)    1252 (19 / 2وأبو عند  /3وبنحوه
113) .4) . الهيثمي)      5تقدم)  وقال الكبير في بن   231 / 2الطبراني فضالة فيه

) . الحديث   مإضطرب حسان)       6حصين بن حبيب وفيه الوسط في الطبراني
المجمع   . (*) 233 / 2ضعفوه

________________________________________
 ]264[ 

:  : الول    -     -    أنواع وفيه الوتر وسلم عليه الله صلى صلته في السادس الباب
        . أبي   -     بن الله عبد عن داود أبو روى وسلم عليه الله صلى وتره عدد في

) -     -   : بكم -    -  عنها تعالى الله رضي عائشة سألت قال تعالى الله رحمه قيس
    : وثلث    -     -   بأربع، يوتر كان قالت ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول يوتر كان
بأكثر             ول سبع مإن بأنقص يوتر يكن ولم وثلث، وعشر وثمان، وثلث، وست،

) ( عشرة   ثلث هشام).         1مإن بن سعد عن والنسائي، داود، وأبو مإسلم، وروى
  :  :     -   : أم   -  يا فقلت عنها تعالى الله رضي عائشة سألت قال تعالى الله رحمه

 ) : نعد      -     -  كنا قالت وسلم عليه الله صلى الله رسول وتر عن أنبئيني المؤمإنين
فيتسوك             الليل، مإن يبعثه أن شاء لما تعالى الله فيبعثه وطهوره، سواكه، له
ربه،             فيدعو الثامإنة، عند ال فيها يجلس ل ركعات تسع يصلي ثم ويتوضأ،
سلم،             مإا بعد ركعتين يصلي ثم يسمعنا تسليما يسلم ثم نبيه على ويصلي

وسلم        -     - عليه الله صلى الله رسول أسن فلما ركعة، عشرة إحدى فتلك
) ( سلم             مإا بعد ركعتين وصلى ركعتين، كل مإن يسلم بسبع أوتر اللحم، وأخذه

2-   ) : الله).     -     رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن الشيخان، وروى
فيها    -         يوتر ركعة عشرة إحدى بالليل يصلي كان وسلم عليه الله صلى

فيصلي            المؤذن يأتيه حتى اليمن شقه على اضطجع مإنها فرغ فإذا بواحدة،
) ( خفيفتين  : ( 3ركعتين رسول).       كان قالت عنها صحيحه في البرقاني وروى

يسجد -     -        ركعة عشرة إحدى الليل مإن يصلي وسلم عليه الله صلى الله
رأسه،             يرفع أن قبل آية خمسين النسان يقرأ مإا قدر ذلك مإن السجدة

حتى            اليمن شقه على يضطجع ثم خفيفتين، ركعتين الفجر صلة قبل ويركع
) ( للصلة   المؤذن : (4يأتيه كان).       قالت عنها والنسائي، أحمد المإام وروى

في  -     -         إل يقعد لم ركعات تسع أوتر إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
ثم             يسلم، ول ينهض ثم ويدعو ويذكره تعالى الله يحمد حتى الثامإنة

________________________________________
داود)   1( داود   199 / 3النسائي)  2). (1362 (46 / 2أبو )3). (1343 (40 / 2وأبو

. (*) 4تقدم. ( تقدم) 



________________________________________
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يصلي            ثم صوته، بها يرفع عليكم السلم تسليمة يسلم ثم السابعة يصلي
) ( جالس   وهو والنسائي،).      1ركعتين وحسنه، والترمإذي، أحمد، المإام وروى

-   ) : الله     -     -  رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن مإاجه، وابن
يسبع    -          أوتر وضعف كبر فلما ركعة، عشرة بثلث يوتر وسلم عليه الله صلى

الله).         -  2وبخمس) ( رضي عائشة عن شيبة، أبي وابن أحمد، المإام وروى
  -     -   ) : بخمس  -  يوتر وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى

) ( الليل    آخر مإن : (   -3ركعات الله).     رسول كان قالت عنها الشيخان وروى
) ( بواحدة    -       ويوتر ركعتين كل في يسلم وسلم عليه الله وروى). 4صلى

 : كان       -     -  قال عنه تعالى الله رضي أمإامإة أبي عن يعلى، وأبو أحمد، المإام
أوتر  -     -         لحمه وكثر بدن إذا حتى بتسع يوتر وسلم عليه الله صلى الله رسول

) (    )  ( الكافرون       (  أيها يا قل و زلزلت إذا ب  فقرأ جالس وهو ركعتين وصلى بسبع
5   :    . أبو).       سنده في الفرج أبو وقال ثقات رجاله الهيثمي الحسن أبو وقال

حزور   ( واسمه مإشدد)         6غالب، بدن بأن المعنى، يظنه بما رواه أنه والظاهر
     : مإن:        ذلك وليس اللحم، كثرة مإعناه لن غلط، فقد خفف ومإن كبر، مإعناه

       : فلما -     -  عائشة عن هشام، بن سعد رواية قلت وسلم عليه الله صلى صفاته
أبي   -     -       رواية يؤيد وهو اللحم، وأخذه وسلم عليه الله صلى الله رسول أسن

الله.         -   رضي سلمة أم عن وحسنه والنسائي، أحمد، المإام وروى غالب
  -     -   ) : بسبع،  -  يوتر وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى

)    ( بكلم    أحمد ولفظ بتسليم يفصل ل بن).     7وبخمس، زبيد عن البزار وروى
   -     -   ) : الليل  مإن يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال الحارث

). 8بثلث) (
________________________________________

201 / 3والنسائي  322 / 6أحمد)  2. (198 / 3والنسائي  54 / 6أحمد)  1(
مإالك)   4. (286 / 6أحمد)  3). (457 (319 / 2والترمإذي  )8 (120 / 1أخرجه

المجمع   269 / 5أحمد)  5). (736 / 121 (508 / 1ومإسلم  أبو) 6. (241 / 2وانظر
وقيل           حزور، اسمه قيل أصبهان، نزل بصري، أمإامإة، أبي صاحب غالب،

  . التقريب         الخامإسة مإن يخطئ، صدوق نافع، وقيل الحزور، بن .460 / 2سعيد
مإاجه   197 / 3والنسائي  290 / 6أحمد)  7( كما)  8). (1192 (376 / 1وابن البزار

الكشف   ). (*) 737 (354 / 1في
________________________________________
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جابر،        -    عن والبزار وقاص أبي بن سعد عن والطبراني البزار وروى

صلى    -     - (   -  الله رسول أن عنهم تعالى الله رضي سعيد أبي عن والطبراني
) ( بركعة   -   أوتر وسلم عليه الله).      -  1الله رضي علي عن أحمد المإام وروى

) (    -     -   ) : بثلث  يوتر كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه ).2تعالى
عنهما         -     تعالى الله رضي حصين بن عمران عن أرطاة، أبي بن الحجاج وروى

الركعة- (   -     -       في يقرأ بثلث، يوتر كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
(    )  (    )  ( أحد  (    الله هو قل و الكافرون أيها يا قل و العلى ربك اسم سبح ب  الولى

أنه).         -     - (3( عنه تعالى الله رضي جابر عن يعلى وأبو شيبة، أبي ابن وروى
: قال    -     -     الحديبية زمإن في وسلم عليه الله صلى الله رسول براحلة أخذ

) ( ركعة            عشرة ثلث صلى ثم يمينه عن وأنا العشاء، فصلى فتقدم فأنختها،



الله).           -  4 رضي عباس ابن عن مإنصور، بن عباد طريق مإن الطبراني وروى
  -     -    ) : طلع  -  فلما وسلم عليه الله صلى الله رسول عند بت قال عنهما تعالى

( العلى         (    ربك اسم سبح ب  الولى في يقرأ بثلث، فأوتر قام الول، الفجر
  (    )    ( سلم  (    فإذا أحد الله هو قل ب  الثالثة وفي الكافرون أيها يا قل الثانية وفي

) (    ( صوته: (   بها ومإد ، القدوس الملك سبحان عن).   5قال البخاري وروى
الله -     -       -   صلى الله رسول قيام عن سئلت وقد عنها تعالى الله رضي عائشة
        ) : على  -    غيره في ول رمإضان في يزيد كان مإا فقالت رمإضان في وسلم عليه

) ( ركعة   عشرة :     -  6إحدى الله).   رحمه الترمإذي عيسى أبو قال الول تنبيهات
بثلث: (     -     -    أوتر أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن روي قد تعالى

   ( بن        إسحاق قال وواحدة وثلث وخمس وسبع وتسع عشرة وإحدى عشرة
مإن    (          يصلي كان أنه ركعة عشرة بثلث يوتر كان أنه روي مإا مإعنى إبراهيم

) ( الوتر           إلى الليل صلة فنسبت الوتر مإع ركعة عشرة ثلث ). 7الليل
________________________________________

الكشف)     1( في كما ضعيف)     742 (355 / 1البزار الجعفي جابر إسناده وفي
المجمع   الكبير)    3. (89 / 1أحمد)  2. (242 / 2انظر في وقال 215 / 1الطبراني

. (243 / 2الهيثمي  كلم     وفيه الحجاج يعلى)    4فيه أبو  /452 (151 / 4أخرجه
الهيثمي)   2216 وضعفه        272 / 2وقال حبان ابن وثقه سعد بن شرحبيل فيه

الكبير)    5جماعة. ( في البخاري)   6. (131 / 12الطبراني )1147 (40 / 3أخرجه
). (*) 457 (320 / 2الترمإذي)  7). (738 / 125 (509 / 1ومإسلم)  3569، 2013(

________________________________________
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شيبة:             أبي طريق مإن والطبراني، حميد، بن وعبد شيبة، أبي ابن روى الثاني
عنهما             - تعالى الله رضي عباس ابن عن مإقسم، عن الحكم، عن عثمان، بن

عشرين   -     -      رمإضان في يصلي كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
رمإضان    ( في والوتر والبخاري،).      1ركعة، مإنيع، وابن أحمد، المإام ضعفه

 : ليس          مإعين ابن وقال شعبة، وكذبه وغيرهم، والترمإذي، داود، وأبو ومإسلم،
   : نقل          مإا وأمإا التوسط في الذرعي قال مإنكراته مإن الحديث هذا وعد بثقة،

فيهما -     -        خرج اللتين الليلتين في صلى أنه وسلم عليه الله صلى عنه
 -        . صلى    النبي أن دعوى الخادم، في الزركشي وقال مإنكر فهو ركعة عشرين

في   -            الثابت بل يصح، لم ركعة عشرين الليلة تلك بهم صلى وسلم عليه الله
ثمان          (    بهم صلى أنه جابر رواية في وجاء العدد ذكر غير مإن الصلة الصحيح

   ( خزيمة         ابن رواه إليهم يخرج فلم القابلة، في انتظروه ثم والوتر ركعات،
 -      .   . صلى    وتره في يقرؤه كان فيما الثاني الفرع صحيحيهما في حبان وابن

-         . علي   عن مإختصرا والنسائي، والترمإذي، أحمد، المإام روى وسلم عليه الله
 -     -   ) : يوتر    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي

قال              سور، بثلث ركعة كل في يقرأ المفصل، مإن سور تسع فيهن يقرأ بثلث
 (     )  ( و:     (  القدر ليلة في أنزلناه إنا و التكاثر ألهاكم الولى الركعة في يقرأ أسود

   )  ( ) :    .( الله(   نصر جاء إذا و والعصر الثانية الركعة وفي الرض زلزلت إذا
 (    )    .( و)  (   الكافرون أيها يا قل الثالثة الركعة وفي الكوثر أعطيناك إنا و والفتح

) (    )  ( أحد(    الله هو قل و لهب أبي يدا ابن).      2تبت عن والبيهقي، داود، أبو وروى
كل -     -     (     في المفصل أقرأ إني له قال رجل أن عنه تعالى الله رضي مإسعود
  -          : الله  صلى الله رسول لكن الدقل كنثر ونثرا الشعر كهذا أهذا فقال ركعة،
 (  . )    : في  -    والنجم الرحمن ركعة في السورتين النظائر يقرأ كان وسلم عليه



)    (  . )    ( إذا  (  و ركعة في والذاريات الطور و ركعة في والحاقة اقتربت و ركعة
 . )    (  . )    ( وإذا  الدخان و ركعة في والمرسلت عم و ركعة في ونون وقعت،
)    (  .  )    ( ويل  و ركعة في والنازعات سائل سأل و ركعة في كورت الشمس

)   ( ركعة.  في وعبس ). 3للمطففين
________________________________________

الهيثمي)        1( وقال والوسط الكبير في الطبراني شيبة   172 / 3رواه أبو فيه
) . ضعيف   وهو المسند)     2إبراهيم في أحمد  (323 / 2والترمإذي  89 / 1أخرجه

داود)   3). (460 . (*) 60 / 2والبيهقي)  1396 (56 / 2أبو
________________________________________
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: قال              عنه مإعدان بن الوليد بن الملك عبد طريق مإن والبزار يعلى، أبو وروى
ب (   -     -        الولى الركعة في الوتر في يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

)   (    )   ( قل(    الثالثة وفي الكافرون أيها يا قل الثانية وفي العلى ربك اسم سبح
) ( أحد   الله أن).      -     - 1هو عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن الطبراني وروى

الوتر  - -     -        مإن الولي الركعة في يقرأ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
)   (    )   ( قل(    الثالثة وفي الكافرون أيها يا قل الثانية وفي العلى ربك اسم سبح

) ( )  ( المعوذتين   و أحد الله والنسائي،).     2هو والترمإذي، أحمد، المإام وروى
  -   ) : الله        صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن

  )  ( أيها  -     (    يا قل و العلى ربك اسم سبح ب  الوتر في يقرأ وسلم عليه
) (    ( ركعة)  (    كل في أحد الله هو قل و : ( 3الكافرون يقرأ).   أبي العراقي قال

     .( عن       والنسائي، أحمد، المإام وروى ركعة في الثلث السور مإن سورة بكل
   -     -   ) : في    يقرأ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن أبزى بن الرحمن عبد

) (    )  (    )  ( أحد  (    الله هو قل و الكافرون أيها يا قل و العلى ربك اسم سبح ب  الوتر
مإاجه).        4 وابن والنسائي، وحسنه، والترمإذي، أحمد، المإام وروى

-   ) : الله   -     -  رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن والدارقطني،
( العلى    -      (    ربك اسم سبح ب  الولى الركعة في يقرأ وسلم عليه الله صلى

(    )    ( أحد   (    الله هو قل ب  الثالثة وفي الكافرون أيها يا قل ب  الثانية وفي
مإاجه،).      -    5والمعوذتين) ( وابن داود، وأبو له واللفظ أحمد، المإام وروى

  ) : الله     -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي كعب بن أبي عن والدارقطني
ربك-     -       (   اسم سبح ب  الولى في يقرأ بثلث يوتر وسلم عليه الله صلى

) (    )   ( أحد)   (    الله هو قل الثالثة وفي الكافرون أيها يا قل الثانية وفي ).6العلى
:      -    ( قال   ( عنه تعالى الله رضي أنس عن والبيهقي التاريخ في الحاكم وروى

أسن(   -     -      فلما ركعات، بتسع يوتر وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
) (  .  : والرحمن         الواقعة فيهما فقرأ جالس وهو ركعتين وصلى بسبع، أوتر وثقل

7 .(
________________________________________

الكشف)     1( في كما الهيثمي)   738 (354 / 1البزار يعلى   243 / 2وقال أبو رواه
ابن            وثقه الوليد بن الملك عبد وفيه والوسط الكبير في والطبراني والبزار

) . البخاري   وضعفه الهيثمي)      2مإعين وقال الوسط في فيه 243 / 2الطبراني
) . ضعيف     وهو داود بن المسند)    (3المقدام في في)  299 / 1أحمد والنسائي

والترمإذي   مإاجه)   362حديث  (325 / 2الكبرى أخرجه) 4). (1172 (371 / 1وابن
المسند   ( في والترمإذي  (37 / 3والبيهقي  203 / 3والنسائي)  406 / 3أحمد

داود   227 / 6أحمد)  5). (462 وابن) 463 (326 / 2والترمإذي)  1424 (63 / 2وأبو



المسند)    6). (1173 (371 / 1مإاجه  في داود   123 / 5أحمد )1423 (63 / 2وأبو
مإاجه   202 / 3والنسائي  . (*) 33 / 3البيهقي)  7). (1171 (370 / 1وابن

________________________________________
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تعالى          -    - الله رحمه قيس أبي بن الله عبد عن ومإسلم، أحمد، المإام وروى
الوتر       -     -   في وسلم عليه الله صلى الله رسول قراءة عن عائشة سأل أنه

      ) : أسر        ربما كان يفعل، كان ذلك كل قالت ؟ يجهر أم القراءة في يسر أكان
) (         ) :  ( سعة  المإر في جعل الذي لله الحمد أكبر الله قلت جهر :1وربما الثالث). 

  -      : الله      رضي عمر ابن عن الشيخان وروى الراحلة على السفر في وتره في
  -     -   ) : في  -  يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى

ويوتر             الفرض، إل الليل صلة إيماء يومإئ به توجهت حيث راحلته على السفر
) ( راحلته  :   -     -   2على بعد).  الوتر في وسلم عليه الله صلى قنوته في الرابع

كان:    (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه، البيهقي روى الركوع
) ( الركوع    قبل فيقنت مإنيع،).        3يوتر بن وأحمد عمر، أبي بن مإحمد وروى

  -      : الله     رضي مإسعود ابن عن مإتروك هو وقال أبان طريق مإن والدارقطني
  -     -    ) : كيف  -  لنظر وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع بت قال عنه تعالى
تبيتي              فقلت الله عبد أم أمإي بعثت ثم الركوع، قبل فقنت وتره، في يقنت

قبل            قنت أنه فأخبرتني فأتتني وتره، في يقنت كيف وانظري نسائه مإع
:  4الركوع) ( عن).        -  مإتروك وقال شمر بن عمرو طريق مإن الدارقطني وروى

     ) : وعليا   -   -  وعثمان وعمر بكر أبا سمعت قال الله رحمه غفلة بن سويد
وكانوا    -     -     الوتر، آخر في وسلم عليه الله صلى الله رسول قنت يقولون

) ( ذلك  أبي).         5يفعلون عن ثقات، برجال يعلى، وأبو أحمد، المإام وروى
  :-     -     : رسول  علمني عنهما تعالى الله رضي علي بن الحسن قال قال الجوزاء

 ) : اهدني -     -      رب الوتر قنوت في أقولهن كلمات وسلم عليه الله صلى الله
فيما           لي وبارك توليت، فيمن وتولني عافيت، فيمن وعافني هديت، فيمن

مإن              يذل ل وإنه عليك، يقضى ول تقضي فإنك قضيت، مإا شر وقني أعطيت
) ( وتعاليت    ربنا تباركت ). 6واليت

________________________________________
. (2. (73 / 6أحمد)  1( البيهقي)   3تقدم)  . (32 / 2الدارقطني)  4. (39 / 1أخرجه
المسند)    6. (32 / 2الدارقطني)  5 في المجمع   199 / 1أحمد .244 / 2وانظر

 (*)
________________________________________
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تعالى        -    الله رضي علي عن وحسنه، والترمإذي، والثلثة، أحمد، المإام وروى
      ) : وأعوذ -      سخطك، مإن برضاك أعوذ إني اللهم وتره آخر في يقول كان عنه
أثنيت             كم أنت عليك، ثناء أحصي ل مإنك، بك وأعوذ عقوبتك، مإن بمعافاتك

) ( نفسك  : ( 1على أن).    -     -  أردت قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن وروى
مإيمونة    -     -     خالتي عند فبت وسلم عليه الله صلى الله رسول صلة أعرف

جوف:    -     -      في كان فلما فراشه، وسلم عليه الله صلى الله رسول فأتى قال
  )) : وغارت         العيون، نامإت قال ثم وجهه السماء أفق في فقلب خرج الليل

         ( وضوءه،    فأسبغ توضأ ثم وثاقها فحل قربة أتي ثم ، قيوم حي والله النجوم،
  :       : لن        إنه قلت حتى ركع ثم يركع، لن قلت حتى فقام فكبر مإصله، إلى قام ثم
 :       : لن        فقلت جلس ثم رأسه يرفع لن فقلت سجد ثم صلبه رفع ثم صلبه، يرفع



كل              في يفصل قبلها، التي دون ركعة كل ركعات ثمان فصلى قام ثم يقوم،
فلما              الثالثة في وقام الثنتين، في قعد بهن أوتر فلما صلى ثم بالتسليم اثنتين

  ) :  : أسألك        إني اللهم قال قنت ركوعه مإن قائما واعتدل الخيرة الركعة ركع
) ( أمإري         بها وتجممع قلبي بها تهدي عندك مإن .  2رحمة وقت).  في الخامإس

      . الكبير -     في والطبراني أحمد، المإام روى وسلم عليه الله صلى وتره
 : قال       -     عنه تعالى الله رضي البدري مإسعود أبي عن ثقات ورجاله والوسط

وأوسطه(   -     -     -  ، الليل أول مإن يوتر وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
عنه).        -    3وآخره) ( تعالى الله رضي علي عن مإاجه، وابن أحمد، المإام وروى

  -     -      ) : أوله-  مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول أوتر الليل كل مإن قال
) ( السحر     في وتره وانتهى : ( 4وأوسطه رسول).     كان قال عنه البزار وروى

ثبت -     -         ثم وآخره، وأوسطه، الليل، أول في يوتر وسلم عليه الله صلى الله
) ( آخره    في الوتر عن).       5له والدارقطني، مإالك، المإام إل الئمة وروى

 -      ) : صلى -     -  الله رسول أوتر الليل كل مإن قالت عنها تعالى الله رضي عائشة
مإات   -           حين وتره انتهى حتى وآخره وأوسطه الليل أول مإن وسلم عليه الله

) ( السحر  ). 6إلى
________________________________________

المسند)    1( في داود   96 / 1أحمد  (524 / 5والترمإذي)  1427 (64 / 2وأبو
مإاجه)   3566 الكبير)    2). (1179 (373 / 1وابن المعجم أحمد) 3. (131 / 12انظر

المسند   المجمع   119 / 4في أحمد)   4. (244 / 2وانظر وابن 86 / 1أخرجه
)996 (486 / 2البخاري)  6. (215 / 5، 119 / 4أحمد)  5). (1186 (375 / 1مإاجه 

داود)   745 / 136 (512 / 1ومإسلم  ).456 (318 / 2والترمإذي)  1435 (66 / 2وأبو
مإاجه   (189 / 3والنسائي  ). (*) 118وابن

________________________________________
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الله          -   رضي عمرو بن عقبة عن ثقات، برجال والطبراني، أحمد، المإام وروى
الليل،  -    -     -      أول مإن يوتر كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى

) ( وآخره  عنها).     -     -1وأوسطه، تعالى الله رضي عائشة عن النسائي وروى
يقوم،: (   -     -      ثم الليل أول ينام وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت

فإذا               بأهله ألم حاجة له كانت فإذا فراشه، أتى ثم أوتر السحر مإن كان فإذا
) (( توضأ        [  ]    وإل الماء مإن عليه أفاض جنبا كان فإن وثب الذان ).2سمع

   : أحمد،:   -     -  المإام روى وفصله وسلم عليه الله صلى وصله في السادس
عنها      -     تعالى الله رضي عائشة عن الحاكم وصححه والدارقطني، والنسائي،

)      -     -    : الوتر-  ركعتي في يسلم ل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت
3) : كان).       -     -  قال عنه تعالى الله رضي كعب بن أبي عن النسائي وروى

) ( يسلم  -     -     ول بثلث يوتر وسلم عليه الله صلى الله المإام).  4رسول وروى
يدرك       -     -    لم وإن عنه تعالى الله رضي العزيز عبد بن عمر طريق مإن أحمد
 -   ) : صلى -       -  الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن عائشة

الشفع   -          بين فيفصل البيت في وأنا الحجرة في يصلي وسلم عليه الله
) ( يسمعنا   بتسليم ضعيف).     -  5والوتر، وسنده والطبراني أحمد، المإام وروى

   -   ) : عليه-    -     الله صلى الله رسول كان عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن
) ( ويسمعناها -       بتسليمة والوتر الشفع بين يفصل المإام).  6وسلم وروى

عليه      (   -    الله صلى الله رسول أن عنه حديث ضمن في والبخاري مإالك،
) ( حاجته -           ببعض يأمإر حتى الوتر مإن الركعتين في يسلم كان ).7وسلم



وهو:   -     -      خفيفتين، ركعتين الوتر بعد وسلم عليه الله صلى صلته في السابع
وابن.           والترمإذي، عائشة عن أحمد والمإام عائشة عن مإسلم روى جالس

عنها       -     - تعالى الله رضي لها واللفظ سلمة، أم عن والدارقطني، مإاجه،
بعد: (   -     -    يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت

________________________________________
أحمد)   1( الهيثمي      119 / 4أخرجه وقال الكبير في فيه 245 / 2والطبراني

) . ضعيف  المسند)    3. (189 / 3النسائي)  2رجل في والنسائي 155 / 6أحمد
المسند)    5. (194 / 3النسائي)  4. (32 / 2والدارقطني  193 / 3 في  /6أحمد

المسند)    6. (84 في الهيثمي      76 / 2أحمد وقال الوسط في  /2والطبراني
243) . ضعيف      سعد بن إبراهيم الموطأ)    7فيه في . (*) 258 / 1مإالك

________________________________________
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) ( جالس     وهو خفيفتين ركعتين والدارقطني،).     1الوتر نصر، بن مإحمد وروى
أبي           عن والبيهقي، والطبراني، نصر وابن أحمد، والمإام أنس، عن والبيهقي،

   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي أمإامإة
)  (  ) : قل -         و زلزلت إذا فيهما يقرأ جالس وهو الوتر، بعد ركعتين يصلي وسلم

) ( الكافرون   أيها :    -     - 2يا بعد).  وسلم عليه الله صلى يقوله كان فيما الثامإن
عن:           والدارقطني، مإاجه، وابن والنسائي، داود وأبو أحمد، المإام روى الوتر
وسلم   -     - (   -     عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي كعب بن أبي

:     (   ) : لفظ-       وفي ويجهر ثلثا القدوس الملك سبحان قال وتره مإن فرغ إذا كان
) (     : هن     آخر في يطيل لفظ وفي بالثالثة صوته :   -3يرفع تخفيفه).  في التاسع

    . ثقات    -    برجال الطبراني روى الناس بحضرة الصلة وسلم عليه الله صلى
 -   ) : صلى   -     -  الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي الخزاعي خالد عن
الركوع   -          تامإة خفيفة صلة صلى ينظرون والناس صلى إذا وسلم عليه الله

:   -     -   4والسجود) ( بين).  يراوح كان وسلم عليه الله صلى أنه في العاشر
 : كان:       -     -  قال عنه تعالى الله رضي علي عن ضعيف بسند البزار روى قدمإيه

رجل  -     -        كل على يقوم قدمإيه، بين يراوح وسلم عليه الله صلى الله رسول
) (     ) : لتشقى  القرآن عليك أنزلنا مإا نزلت . 5حتى أعلم)   والله

________________________________________
أحمد)   1( مإاجه)   471 (335 / 2والترمإذي  299، 156، 154 / 6أخرجه  /1وابن

والدارقطني)       1195 (377 مإقال إسناده في الشهاب )2. (36 / 2وقال
المسند)    3. (33 / 3والبيهقي  41 / 2الدارقطني  في داود  123 / 5أحمد وأبو

مإاجه   193 / 3والنسائي)  1430 (65 / 2 في)  4). (1171 (370 / 1وابن الطبراني
الكشف)     5. (229 / 4الكبير  في كما الهيثمي   58 / 3البزار فيه 56 / 7وقال

حبان             ابن وثقه عمرو أبو وكيسان نظر، فيه البخاري قال بلل، بن يزيد
 (*) . الصحيح       رجال رجاله وبقية مإعين ابن وضعفه

________________________________________
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في   -     -       الول الباب الليل صلة في وسلم عليه الله صلى سيرته أبواب جماع
) : ومإن  -     -      تعالى الله قال العبادة في وسلم عليه الله صلى اجتهاده شدة

  ] ( السراء     لك نافلة به فتهجد والشيخان، ].    79الليل أحمد، المإام روى
وابن           المنذر، وابن شعبة، بن المغيرة عن مإاجه، وابن والنسائي، والترمإذي،

وأبو     -     -    عساكر وابن عنها تعالى الله رضي عائشة عن عساكر، وابن مإردويه،



أنس،          عن البغوي، القاسم وأبو الصحيح، برجال والطبراني، والبزار، يعلى،
والخلعي  ( والطبراني،)       1والطبراني، بشير، بن النعمان عن عساكر وابن ،

بن           الله عبد عن والطبراني جحيفة، أبي عن والخطيب، عساكر، وابن
    ( وابن     ( الصحيح، برجال والبزار الشمائل في والترمإذي، مإاجه، وابن مإسعود،

     ( )  ( هريرة،   ( أبي عن عساكر، وابن ، الشعب و السماء في والبيهقي مإردويه،
الشجعي       ( شريط بن نبيط عن عساكر أحمد،)    2وابن والمإام عساكر وابن ،

 -   ) :-     -   ( صلى ( الله رسول أن عنهم تعالى الله رضي الحسن عن الزهد في
        ) : مإا   -    الله لك ليغفر مإبينا فتحا لك فتحنا إنا عليه نزل لما وسلم عليه الله

       :  ( وفي     وساقاه، قدمإاه تورمإت حتى وصلى صام قال تأخر ومإا ذنبك مإن تقدم
 :    ) :   ( حتى: (    لفظ وفي تفطر، حتى لفظ وفي انتفخت حتى وصلى صام رواية
 :   (     ) :   (( اجتهد  لفظ وفي البالي كالشن صار حتى وتعبد رواية وفي ، قدمإاه ترم

:              : رواية  وفي ؟ بنفسك هذا أتفعل ؟ الجتهاد هذا مإا الله رسول يا له فقيل
:  ( قال(              ؟ تأخر ومإا ذنبك مإن تقدم مإا الله لك غفر وقد بنفسك، هذا أتتكلف

  :        ( أراد(    فإذا قالت جالسا، صلى لحمه وكثر بدن فلما ، شكورا عبدا أكون أفل
ركع             ( ثم آية أربعين أو آية ثلثين مإن نحوا فقرأ قام يركع ). 3أن

________________________________________
)1: الشافعي)            الخلعي الحسن أبو مإحمد، بن الحسين بن الحسن بن علي

.       . بمصر     ووفاته ومإولده الموصل، مإن أصله عصره في المصرية الديار مإسند
    . يومإا        فحكم القضاء وولي إليها فنسب وأمإرائها، مإصر لملوك الخلع يبيع كان

   .       . فيها  قبره وكان القرافي له قيل حتى بالقرافة، وانزوى واستعفي واحدا
   ( )   ( ويعرف  (   الحديث، في الفوائد كتاب صنف والنس الجن قاضي بقبر يعرف

         . في  مإسموعاته مإن أجزاء الشيرازي الحسين بن أحمد وخرج الخلعي بفوائد
  ( توفي  ( الخلعيات سماها العلم   492الحديث، بالتصغير،)  2. (273 / 4ه  نبيط،

. سلمة          أبا يكنى صغير، صحابي الشجعي المعجمة، بفتح شريط، ابن
المسند)         3. (297 / 2التقريب  في أحمد أخرجه عنه الله رضي المغيرة حديث

 /79وحديث)  (2171 / 4ومإسلم)  (4836حديث)  (584 / 8والبخاري  (51 / 4
مإاجه   178 / 3والنسائي)  412 (268 / 2والترمإذي)  2819 )1419 (456 / 1وابن

الزوائد      مإجمع انظر أنس انظر     171 / 2وحديث بشير بن النعمان وحديث
  .       . ابن  وحديث السابق الموضع انظر جحيفة أبي وحديث السابق المصدر

هريرة        أبي وحديث السابق، الموضع انظر ). (*) 1420 (456 / 1مإسعود
________________________________________
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جدعان            بن زيد بن علي غير الصحيح برجال والطبراني، أحمد، المإام وروى

عليه   -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن
) (           ) : شئت -  مإا مإنها فخذ الصلة إليك حبب قد جبريل لي قال قال ).1وسلم

    ( عن       (  نصر، بن ومإحمد المسند زوائد في أحمد المإام ابن الله عبد وروى
   -   ) : عليه     -  الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة

) ( قاعدا -            صلى كسل أو مإرض إذا وكان الليل، قيام يدع ل وروى). 2وسلم
رضي           -  مإحصن بنت قيس أم عن الذهبي، وأقره وصححه والحاكم، داود، أبو

وحمل   - (   -     -    أسن لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله
) ( عليه       يعتمد مإصله في عمودا اتخذ بن).    3اللحم، الحسن أبو وروى

) : كان     -     -  قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن والنسائي، الضحاك،
) ( قدمإاه  -     -     تزلع حتى يصلي وسلم عليه الله صلى الله أبو).  4رسول وروى



  ) : الله -   -   -      رسول وجد قال عنه تعالى الله رضي أنس عن ثقات برجال يعلى
      : الوجع-     -     أثر إن الله رسول يا قيل أصبح فلما شيئا وسلم عليه الله صلى

) (         ) : الطوال   السبع البارحة، قرت قد ترون مإا على إني قال لبين، ).5عليك
الله         -   رضي شعبة عن عساكر وابن والطينوري، المخلص، طاهر أبو وروى

  -     -   ) : النساء  -  فاعتزل وسلم عليه الله صلى الله رسول تعبد قال عنه تعالى
) ( البالي    كالشن صار تعالى).     -   6حتى الله رضي عائشة، عن مإسلم، وروى

أحب  - (   -     -     صلة صلى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها
اثنتي               النهار مإن الليل قيام عن وجع أو نوم، غلبه إذا وكان عليها يداوم أن

في      -     -     كله القرآن قرأ وسلم عليه الله صلى الله نبي أعلم ول ركعة، عشرة
) ( رمإضان            إل كامإل شهرا صام ول الصبح إلى ليلة صلى ول أبو).  7ليلة وروى

: قالت      -     -  عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن والنسائي، والترمإذي، داود،
ثم(   -     -        صلى، مإا قد ينام ثم يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

) ( يصبح           حتى صلى مإا قدر ينام ثم نام، مإا قدر ). 8يصلي
________________________________________

أحمد)   1( الهيثمي   425، 296 / 1أخرجه فيه     270 / 2وقال زيد بن علي فيه
الصحيح     ( رجال رجاله وبقية المسند)    2كلم في داود)  3. (249 / 6أخرجه أبو

يعلى)    5. (178 / 3النسائي)  4). (948 (249 / 1 أبو )3444 / 689 (164 / 6أخرجه
الهيثمي   . (274 / 2وقال ثقات   الكامإل)      6رجاله في عدي ابن  /5أخرجه

مإسلم)   7. (1971 داود)    8). (746 / 141 (515 / 1أخرجه أبو  (74 / 2أخرجه
والنسائي)     2923 (167 / 5والترمإذي)  1466 غريب حسن . (*) 174 / 3وقال

________________________________________
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ابن     -     -     روى الليل لصلة وسلم عليه الله صلى أهله إيقاظه في الثاني الباب
رضي             -  الله عبد بن جابر عن المنكدر، بن مإحمد بن يوسف طريق مإن مإاجه

   : سليمان  - (   -     -  أم قالت قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما الله
           : الرجل   تترك النوم كثرة فإن بالليل، النوم تكثر ل بني يا لسليمان داود بن

) ( القيامإة   يوم علي).        -1فقيرا عن والنسائي، والشيخان، أحمد، المإام وروى
-     -    ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول علي دخل قال عنه تعالى الله رضي

مإن             هويا فصلى بيته إلى رجع ثم للصلة فأيقظنا الليل مإن فاطمة وعلى
 (  ) : قال         فصليا قومإا فقال فأيقظنا إلينا فرجع حسا، لنا يسمع فلم الليل

         : إنما     [  ]  لنا، كتب مإا إل نصلي مإا والله إنا أقول أنا و عيني أعرك وأنا فجلست
صلى           [   -  الله رسول فولى قال بعثنا، يبعثنا أن شاء إن تعالى الله بيد أنفسنا
بيده   - ]      -     ويضرب يقول وهو وسمعته شيئا إلي يرجع ولم وسلم عليه الله

مإا       - (        لنا الله كتب مإا إل نصلي مإا الخرى على بيده رواية وفي فخذه على
) (     ) ( جدل     شئ أكثر النسان وكان ، لنا كتب مإا إل  ].54الكهف) [  2نصلي

  -        : الله  رضي سلمة أم عن والترمإذي والبخاري، ومإالك، أحمد المإامإان وروى
    -     -   ) : وهو  فزعا ليلة استيقظ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى

     ) (    ) :   ( مإاذا: (  الفتن مإن الله أنزل مإا الله إل إله ل لفظ وفي الله سبحان يقول
      ) :   ( صواحب   يوقظ مإن الخزائن مإن فتح مإاذا لفظ وفي الخزائن مإن أنزل

) ( الخرة)   - (        في عارية الدنيا في كاسية رب فيصلين أزواجه يريد الحجرات
3 . أعلم).    تعالى والله

________________________________________



مإاجه)   (1( بن)       1332 (422 / 1) 354ابن سنيد فيه إسناده هذا البوصيري وقال
) . ضعيفان       وهما مإحمد بن يوسف وشيخه البخاري)   2داود  (260 / 8أخرجه

أحمد).   775 / 206 (537 / 1ومإسلم)  4724 . (168 / 3والنسائي  91 / 1وأخرجه
البخاري)   3 الكبير    25 / 2والحاكم)  7069 (20 / 13أخرجه في  /19والطبراني

). (*) 2196 (422 / 4والترمإذي  297 / 6وأحمد  248
________________________________________
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وقدر     -     -     وقدره الليل مإن وسلم عليه الله صلى قيامإه وقت في الثالث الباب

جابر            - عن المديني بكر أبي طريق مإن الطبراني روى قراءته وصفة نومإه
-     -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي

وصلى            وتوضأ، استاك فاستيقظ رقد كلما ثلثا، أو مإرتين، الليل مإن يتسوك
ركعة   ( أو عنه).     -     -1ركعتين تعالى الله رضي حذيفة عن الشيخان وروى

يشوص: (   -     -      الليل مإن قام إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
بن).     -     -   2فاه) ( سعد أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإسلم، وروى

   : له      -     -  نعد كنا فقالت وسلم عليه الله صلى الله رسول وتر عن سألها هشام
ويتوضأ             فيتسوك الليل مإن يبعثه أن شاء مإا تعالى الله فيبعثه وطهوره سواكه

غزية).         (3( بن الحجاج عن صحيح بسند الطبراني عن)  4وروى والطبراني
  )  : إذا    -     أحدكم أيحسب قال عنه تعالى الله رضي المازني عمرو بن الحجاج
بعد         [     ]  يصلي المرء التهجد إنما تهجد قد أنه يصبح حتى يصلي الليل مإن قام

عليه          -    الله صلى الله رسول صلة كانت وتلك رقدة بعد الصلة ثم رقدة
بعد -)   (   -     -   يتهجد وسلم عليه الله صلى الله رسول كان رواية وفي وسلم

) ( يتهجد      أن قبل يستن وكان الله).      -  5نومإه رضي عائشة عن داود أبو وروى
 -     -    ) : ليوقظه  -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان إن قالت عنها تعالى

 :   ( مإن            لفظ وفي حزبه مإن يفرغ حتى السحر يجئ فما الليل مإن وجل عز الله
مإسروق).         -6وتره ( عن والنسائي، داود، وأبو والشيخان، المإام، وروى

  -     -  ) : العمل   -  أي عنها تعالى الله رضي عائشة سألت قال تعالى الله رحمه
 :  ( قالت     -     -  ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى أحب كان

________________________________________
الكشف)      1( في كما البزار وثقه)     728 (349 / 1أخرجه المديني بكر أبو وفيه

) . وجماعة      مإعين ابن وضعفه حبان . (2ابن . (3تقدم)  عمرو)   4تقدم)  بن حجاج
النجار،                بن مإازن بن غنم بن عمرو بن مإبذون بن خنساء بن ثعلبة بن غزية بن

.   :   . صحبة        له البخاري قال النجار بن مإازن بني مإن ثم الخزرجي، النصاري
الغابة            أسد وغيرهما، العباس، بن وكثير العباس، ابن مإولى عكرمإة عنه روى

الهيثمي)      5. (458 / 1 وقال الكبير في صحيح   277 / 2الطبراني إسناد له
) . الصحيح  داود)   6ورجاله ). (*) 1316 (35 / 2أبو

________________________________________
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   ) :         :  ( سمع( إذا يقوم كان قالت ؟ الليل مإن يقوم كان حين فأي قلت الدائم
.      -   1الصارخ) ( تعالى)   الله رضي عباس ابن عن البخاري وروى الديك الصارخ

   -       ) : عليه -  الله صلى الله رسول فصلى مإيمونة، خالتي عند بت قال عنهما
يساره -              عن فقمت قام ثم نام ثم ركعات، أربع فصلى جاء ثم العشاء وسلم
سمعت             حتى نام ثم ركعتين صلى ثم ركعات خمس فصلى يمينه عن فجعلني

) (      : الصلة   إلى خرج ثم خطيطه قال أو عائشة).     2غطيطه عن داود أبو وروى



الله-     -        -   صلى الله رسول صلة عن سئلت لما قالت عنها تعالى الله رضي
         : أهله،  -    إلى يرجع ثم جماعة في العشاء صلى مإا الليل جوف في وسلم عليه

فكأني             نطعا فطرحنا بالليل مإرة مإطرنا ولقد ست، أو ركعات أربع صلى إل
( قط               ثيابه مإن بشئ الرض مإتفيئا رأيته ومإا الماء مإنه ينبع فيه ثقب إلى أنظر

عن).          3( مإاجه، وابن والنسائي، داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام وروى
  -    -  ) : صلة -    -  عن عنها الله رضي عائشة سألت قال تعالى الله رحمه السود
     : آخره  -     -   ويقوم أوله ينام كان قالت بالليل وسلم عليه الله صلى الله رسول
اغتسل              حاجة به كان فإن وثب المؤذن أذن فإذا فراشه، إلى يرجع ثم فيصلي

) ( وخرج   توضأ عن).        4وال الضحاك، الحسن وأبو والثلثة، أحمد، المإام وروى
الله              - رسول قراءة عن سلمة أم سأل أنه تعالى الله رحمه مإملك بن يعلى

     ) : يصلي    -   كان وقراءته، ولصلته لكم مإا فقالت وصلته وسلم عليه الله صلى
  ( لفظ             وفي يرقد ثم الليل مإن الله شاء مإا بعدها يصلي ثم يسبح، ثم العتمة

تنعت(               هي فإذا قراءته، نعتت ثم يصبح ثم صلى مإا قدر ينام ثم يصلي كان
) ( حرفا    حرفا مإفسرة الله).        5قراءة رضي هانئ أم عن مإاجه ابن وروى

 -     -    ) : بالليل  -  وسلم عليه الله صلى النبي قراءة أسمع كنت قالت عنها تعالى
) ( عريشي   على عنه).          6وأنا تعالى الله رضي هريرة أبي عن داود أبو وروى

وسلم:     -     -  عليه الله صلى الله رسول قراءة كانت قال
________________________________________

البخاري)   1( 279 / 6وأحمد)  741 / 131 (511 / 1ومإسلم)  1132 (21 / 3أخرجه
داود   )6316 (119 / 11البخاري)  2. (169 / 3والنسائي)  1217 (35 / 2وأبو

داود)   3). (763 / 181 (525 / 1ومإسلم  المسند)   4). (1303 (31 / 2أبو في أحمد
)739 / 129حديث)  (510 / 1ومإسلم)  1146حديث)  (39 / 3والبخاري  (214 / 6

مإاجه   189 / 3والنسائي  .  1365 (434 / 1وابن صحيح)   إسناده البوصيري وقال
) . ثقات  المسند)    5ورجاله في داود   294 / 6أحمد )1466 (74 - 73 / 2وأبو

مإاجه)   6. (141 / 2والنسائي)  2923 (167 / 5والترمإذي  )1349 (429 / 1ابن
 (*) .     : ثقات  ورجاله صحيح إسناده البوصيري وقال

________________________________________
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طورا      ( ويخفض طورا له يرفع :     1بالليل كذا)  مإرة يعني الواحدة المرة الطور
      . مإالك     بن عوف عن النسائي وروى المختلفة الحالت والطوار كذا ومإرة
سورة: (    -     -     قدر ركع فلما وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع قمت قال

     : والكبرياء    والملكوت الجبروت ذي سبحان ركوعه في يقول البقرة
:2والعظمة) ( قال).          -  عنه تعالى الله رضي حذيفة، عن الرزاق عبد وروى

فقمت(  -     -       المسجد، في يصلي وهو ليلة وسلم عليه الله صلى النبي قام
  : جاء           إذا فقلت البقرة، بسورة فاستفتح يعلم، ل أنه إلي يخيل وراءه أصلي

       : فلم       فجاءها ركع آية مإائتي جاء إذا فقلت يركع، فلم فجاءها ركع آية مإائة
 ) :          : لك  اللهم قال ختم، فلما يركع فلم فختمها ركع ختمها إذا فقلت يركع،

:        : وقال)      يركع ولم فختمها ركع ختمها إذا فقلت عمران آل استفتح ثم ، الحمد
     :     ( فلم(   فختمها ركع، ختمها إذا فقلت النساء، استفتح ثم ، الحمد لك اللهم

 :       (   ) : إذا  فقلت المائدة، بسورة استفتح ثم ثلثا الحمد لك اللهم وقال يركع
 (   ) : ويرجع      ، العظيم ربي سبحان يقول فسمعته فركع فختمها ركع، ختمها

         : النعام،    بسورة استفتح ثم غيره أفهم فل ذلك غير يقول أنه فأعلم شفتيه
  -   ) :       .( الله  صلى الله رسول أتيت قال عنه شيبة أبي ابن وروى وذهبت فتركته



ليست  -          قراءة فقرأ الصلة فاستفتح بصلته، لصلي ليلة ذات وسلم عليه
    : مإن         نحوا ركع ثم قال يسمعنا، فيها يرتل حسنة قراءة الخفيفة، ول بالرفيعة

     ) : الجبروت      ذو حمده لمن الله سمع فقال رأسه رفع ثم قال سورة
         ( مإن   نحوا وسجد قال سورة مإن نحوا قام ثم ، والعظمة والكبرياء والملكوت

-      .( علي         عن يعلى أبو وروى الليل مإن سواد وعليه الطول مإن فرغ حتى ذلك
        : العصر    -  قبل ركعات أربع فيصلي أحدكم يقوم أل قال عنه تعالى الله رضي
 ) : نورك      -     -  تم يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول كان مإا فيهن ويقول
فأعطيت           يدك بسطت الحمد، فلك فعفوت حلمك عظم الحمد، فلك فهديت

أفضل           وعطيتك الجاه، أعظم وجاهك الوجوه أكرم وجهك ربنا الحمد، فلك
المضطر،          وتجيب فتغفر ربنا وتعصى فتشكر، ربا تطاع وأهنؤها، العطية

بآلئك           يجرى ول التوبة، وتقبل الذنب وتغفر السقيم، وتشفي الضر وتكشف
) ( قائل      قول مإدحتك يبلغ ول مإسلم).       3أحد، عن يعلى وأبو مإنيع، ابن وروى

    -   : تعالى   الله رضي لعائشة قلت وقال مإخراق بن
________________________________________

داود)   1( يعلى)   3. (150 / 2النسائي)  2). (1328 (37 / 2أبو  /180 (344 / 1أبو
الهيثمي)   440 أبو         158 / 10وقال وثقه مإرة بن والخليل عليا يدرك لم الفرات

 (*) . ثقات      رجاله وبقية الجمهور وضعفه زرعة
________________________________________
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 : أولئك -           فقالت ليلة في وثلثة مإرة القرآن يقرؤون قومإا عندنا إن عنها

عليه          -    الله صلى الله رسول مإع أقوم وأنا رأيتني لقد يقرؤوا ولم قرؤوا
  ( يمر -      (    ل والنساء عمران وآل البقرة، بسورة يقرأ التمام الليل في وسلم
) ( واستعاذ              ربه دعا إل تخويف بآية يمر ول ودعا، ربه سأل إل رجاء ).1بآية

) : لقد      -     -  قال عنه تعالى الله رضي حذيفة عن أسامإة، بن الحارث وروى
   : الله   -     -    رسول يا فقلت العتمة، بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول لقيت

ثوبه            فأخذت البئر، إلى مإعه وذهبت فذهب بعبادتك أتعبد أن لي ائذن
أتى             ثم اغتسلت، حتى علي فستر ثوبي أخذ ثم ظهري، ووليته عليه، فسترت

استفتح           ثم الفاتحة، قرأ ثم يمينه، عن وأقامإني القبلة، فاستقبل المسجد
ول               استعاذ، إل تخويف آية ول الله، سأل إل رحمة بآية يمر ول البقرة، سورة

) : سبحان            ركوعه في يقول فسمعته فرفع، كبر، ثم ختمها حتى فكر إل مإثل
  ( ) :        ( في  فمكث ، وبحمده يقول أنه أظن حتى شفتيه فيه ويرد العظيم ربي

في             يقول فسمعته فسجد كبر ثم رأسه رفع ثم قيامإه، مإن قريبا ركوعه
( ) :      ((   ) :، وبحمده يقول أنه فأظن شفتيه، ويرد ، العلى ربي سبحان سجوده

فقرأ             سجدته مإن فرغ حين نهض ثم قيامإه، مإن قريبا سجوده في فمكث
         ( إل    (  مإثل ول سأل إل رحمة بآية يمر ل عمران آل استفتح ثم الكتاب، فاتحة

سمعت            ثم الول، كفعل والسجود الركوع في فعل ثم ختمها، حتى فكر،
  .( ابن           وروى مإنها أشد علي كانت عبادة تعبدت فما حذيفة قال بالفجر، النداء
الله             - رسول مإع صلى أنه عنه، نعيم وأبو الضحاك، بن الحسن وأبو مإالك،

 ) : أكبر،    -        الله قال الصلة في دخل فلما الليل مإن وسلم عليه الله صلى
 ( )   ( قراءة      البقرة قرأ ثم ، والعظمة والكبرياء والجبروت الملك ذي سبحان
فكان           يركع، ثم ليسمعنا، فيها يرتل حسنة بالرفيعة، ول بالخفيضة ليست
   (   ) : رأسه      يرفع ثم العظيم ربي سبحان يقول وكان قيامإه، مإن نحوا ركوعه

:   (    ) : قال       ثم ، حمده لمن الله سمع يقول وهو ركوعه مإن نحوا قيامإه فكان



   ( نحوا(       سجوده فكان ، والعظمة والكبرياء والجبروت الملكوت ذي لله الحمد
     ( بين    (   وكان رأسه، رفع ثم العلى ربي سبحان يقول وكان قيامإه، مإن

 (      ) : حتى      لي اغفر رب لي، اغفر رب يقول وكان السجود مإن نحوا السجدتين
 ( )  ( )  ( )  ( )  (  )  ( قال ( النعام و المائدة و النساء و ، النعام و عمران آل و البقرة قرأ

 . النعام:       أو ذكر المائدة أدري ل شعبة
________________________________________

المجمع)       1( انظر لهيعة ابن إسناده . (*) 272 / 2في
________________________________________
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في    -     -     ودعائه الليل صلة وسلم عليه الله صلى افتتاحه في الرابع الباب

) : كان       -     -  قال عنه تعالى الله رضي أنس عن ثقات، برجال البزار روى تهجده
وتوضأ  -     -       استنجى الليل، مإن قام إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( نسائه        رباع في الطيب يطلب بعث ثم عن).    1واستاك، أحمد المإام وروى
وسلم  -     -: (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن

) ( بالسواك          بدأ استيقظ فإذا عنده، والسواك إل ينام ل وروى). 2كان
الله   -     -      - رسول مإع صلى أنه عنه تعالى الله رضي حذيفة عن الدارقطني

أكبر    -        (  الله كبر حين يقول فسمعته رمإضان، مإن ليلة وسلم عليه الله صلى
)  ( الحديث     والعظمة والكبرياء والجبروت الملكوت أبي)   3ذي ابن ورواه

إلى       -     -    قام حين وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى انتهي أنه بلفظ شيبة
   ) : الملكوت        ذي أكبر الله قال الصلة في دخل فلما الليل مإن صلته
    .  ( الشافعي،   إل الئمة، وروى الحديث والعظمة والكبرياء والجبروت

-   ) : الله    -    -  رسول كان قال عنهما الله رضي عباس ابن عن والدارقطني
   :   .(  : إلى    -     قام إذا لفظ وفي يتهجد الليل مإن قام إذا وسلم عليه الله صلى

والرض     (       السماوات قيم أنت الحمد لك اللهم قال الليل جوف في الصلة
الحمد            ولك فيهن ومإن والرض السماوات مإلك لك الحمد ولك فيهن، ومإن

ولك           والرض السماوات مإلك أنت الحمد، ولك والرض السماوات نور أنت
حق،           والجنة حق، وقولك حق، ولقاؤك الحق، ووعدك الحق، أنت الحمد

والساعة     -     -   حق، وسلم عليه الله صلى ومإحمد حق، والنبيون حق، والنار
وبك.           أنبت، وإليك توكلت، وعليك آمإنت، وبك أسلمت لك اللهم حق

ومإا            أسررت، ومإا أخرت، ومإا قدمإت، مإا لي فاغفر حاكمت وإليك خاصمت،
ول                حول ول غيرك إله ل أو أنت، إل إله ل المؤخر، وأنت المقدم أنت أعطنت،

) ( بالله   إل رضي).        4قوة عائشة، عن الضحاك الحسن وأبو البخاري، وروى
 -     -   ) : إذا   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله

        ) : مإن    أستغفرك إني اللهم سبحانك، أنت إل إله ل قال الليل مإن استيقظ
وهب             هديتني، إذ بعد قلبي تزغ ول علما، زدني اللهم رحمتك، وأسألك ذنوبي،

مإن   لي
________________________________________

الكشف)     1( في كما الهيثمي)   710 (341 / 1البزار رجاله 263 / 2وقال
المسند)    2مإوثقون. ( في أحمد)   3. (117 / 2أحمد داود   398 / 5أخرجه  /1وأبو

الشمائل)    (874 (544 في 1أحمد)  4. (199 / 2والنسائي)  270) (145والترمإذي
 (532 / 1ومإسلم)  7499، 7442، 7385، 6317) (1120 (5 / 3والبخاري  308/ 

199 / 769 (*) .(
________________________________________
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) ( الوهاب     أنت إنك رحمة وابن).      1لدنك والترمإذي، داود، وأبو مإسلم، وروى

) : سألت       -    -  قال تعالى الله رحمه الرحمن عبد بن سلمة أبي عن مإاجه
عليه -     -      -    الله صلى الله رسول كان شئ بأي عنها تعالى الله رضي عائشة
     : افتتح -          الليل مإن قام إذا قالت ؟ الليل مإن قام إذا الليل صلة يفتتح وسلم

       ) : السموات  فاطر وإسرافيل، مإيكائيل، و جبريل، رب اللهم فقال صلته
يختلفون            فيه كانوا فيما عبادك بين تحكم أنت والشهادة الغيب عالم والرض،
صراط              إلى تشاء مإن تهدي أنت إنك بإذنك الحق مإن فيه اختلف لما اهدني

وابن).         2مإستقيم) ( والنسائي، داود، وأبو ثقات، برجال أحمد المإام وروى
: قال           تعالى الله رحمه الجرشي ربيعة عن ثقات برجال والطبراني مإاجه،

عليه(  -     -     -    الله صلى الله رسول كان مإا عنها تعالى الله رضي عائشة سألت
-    : الله -            رسول كان قالت ؟ يستفتح كان وبم ؟ الليل مإن قام إذا يقول وسلم

وهلل    -          عشرا، وحمد عشرا، كبر الليل مإن هب إذا وسلم عليه الله صلى
 (     ) : عشرا    وارزقني واهدني، لي، اغفر اللهم ويقول عشرا واستغفر عشرا،

:   .  ( رواية: (        وفي عشرا الحساب يوم الضيق مإن بك أعوذ إني اللهم ويقول
)      ( الليل(    صلة يستفتح ثم عشرا، القيامإة وضيق الدنيا أبو).  3ضيق وروى

) : كان      -     -  قال عنه تعالى الله رضي الخدري سعيد أبي عن والنسائي، داود،
كبر،  -     -        صلته واستفتح الليل مإن قام إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
        ) : إله  ول جدك، وتعالى اسمك، وتبارك وبحمدك، اللهم سبحانك يقول ثم
   -   -    (    ) : إله)   ول بعد النسائي زاد يقرأ ثم ثلثا، الله إل إله ل يقول ثم ، غيرك

    ) :   (   ) : مإن   العليم، السميع بالله أعوذ يقول ثم ، كبيرا أكبر الله يقول ثم غيرك
) (   ( يقرأ      ثم ، ونفثه ونفخه، همزه، مإن الرجيم، المإام).  4الشيطان وروى

 -   ) : صلى    -     -  الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أمإامإة أبي عن أحمد،
وهلل   -            ثلثا، وسبح ثلثا، كبر الليل مإن الصلة في دخل إذا وسلم عليه الله
         ) : ونفخه   همزه مإن الرجيم، الشيطان مإن بك أعوذ إني اللهم يقول ثم ثلثا،

: 5وشركه) ( حسن).      -   الترمإذي قال والربعة والبخاري، أحمد، المإام وروى
بن -     ربيعة عن صحيح

________________________________________
داود)   1( مإسلم)   (2. (325 / 7والنسائي)  5061 (314 / 4أبو )534 / 1أخرجه

داود)   770 / 200حديث ( وقال) 3420 (451 / 5والترمإذي)  767 (204 / 1وأبو
والنسائي    غريب مإاجه   173 / 3حسن وأبو 5 / 3والبيهقي)  1357 (431 / 1وابن

السني   (238 / 12والخطيب  159 / 5نعيم  المسند)    3). (747وابن في  /6أحمد
داود)    4. (143 أبو  (2والنسائي)  242 (9 / 2والترمإذي)  775 (206 / 1أخرجه
مإاجه   102 المسند)    5):. (804 (264 / 1وابن في . (*) 253 / 5أحمد

________________________________________
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-     ) : الله  -     -  رسول عند أبيت كنت قال عنه تعالى الله رضي السلمي كعب
: الليل    -         مإن قام إذا يقول فأسمعه وضوءه فأعطيه وسلم عليه الله صلى

(  .   ) :   (  .    )، الهوي وبحمده الله سبحان يقول ثم ، الهوي العالمين رب الله سبحان
) (  :   : الطويل   بالهوي يعني المبارك ابن ومإسلم،).    1قال أحمد، المإام وروى

   -   ) : عليه  -      الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن
) ( خفيفتين -:          بركعتين صلته افتتح يصلي الليل مإن قام إذا وروى). 2وسلم

-   ) : الله      -     رسول أن عنه تعالى الله رضي مإسلمة بن مإحمد عن قانع ابن



  ) : للذي    -       وجهي وجهت قال تطوعا، يصلي قام إذا كان وسلم عليه الله صلى
   .( أحمد،        المإام وروى المشركين مإن أنا ومإا حنيفا والرض السموات فطر

-   : عائشة         سألت قال حميد بن عاصم عن والبيهقي، والنسائي، داود، وأبو
به    -     -     -   يفتتح وسلم عليه الله صلى الله رسول كان مإا عنها تعالى الله رضي
:        ) : ويقول   عشرا، ويسبح عشرا، وبحمد عشرا، يكبر كان قالت الليل، قيام

يوم(           المقام ضبق مإن ويتعوذ وعافني، وارزقني، واهدني، لي، اغفر اللهم
). 3القيامإة)) (

________________________________________
المسند)     1( في أحمد داود     57 / 4أخرجه أو وأخرجه )1320 (35 / 2والبخاري

مإاجه   170 / 3والنسائي)  3416 (448 / 5والترمإذي  )2). (3879 (1276 / 2وابن
أحمد     مإسند وانظر أحمد)   3. (30 / 6تقدم داود   143 / 6أخرجه  (203 / 1وأبو

مإاجه   170 / 3والنسائي)  766 ) (*) 1356 (431 / 1وابن
________________________________________
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المإام     -     -    روى بالليل وسلم عليه الله صلى صلته صفة في الخامإس الباب

: قال       -     -  عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن أسامإة، بن والحارث أحمد،
هممت(    -     -     حيت القيام فأطال وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع صليت

) (    : وأدعه  أجلس أن قال واقد).          -1به أبي عن خيثمة أبي بن بكر أبو وروى
 -     -    : أخف    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي

    .( ومإسلم،       أحمد، المإام وروى نفسه على وأدومإه الناس على صلة الناس
 -    ) : صلى   -    -  الله رسول مإع صليت قال عنه الله رضي حذيفة عن والنسائي،

    : فمضى   -      المائة، عند يركع فقلت البقرة فافتتح ليلة ذات وسلم عليه الله
      : عمران:       آل افتتح ثم بها، يركع فقلت فمضى ركعة، في بها يصلي فقلت

وإذا              سبح تسبيح فيها بآية مإر إذا مإترسل، يقرأ فقرأها النساء افتتح ثم فقرأها
) : سبحان             يقول فجعل ركع ثم تعوذ بتعوذ مإر وإذا سأل، سؤال فيها بآية مإر

   ) :        ( حمده  لمن الله سمع قال ثم قيامإه، مإن نحوا ركوعه وكان ، العظيم ربي
 )      ]     ( ربي   سبحان فقال سجد ثم ركع، مإما طويل قيامإا قام ثم ، الحمد لك ربنا

قيامإه)   ]    ( مإن قريبا سجوده فكان داود).     2العلى وأبو أحمد، المإام وروى
   -     -     : فاستفتح -  ليلة ذات وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع قمت قال عنه

 ( ثم: (         ، والعظمة والجبروت الملكوت ذي لله الحمد ثلثا، أكبر الله يقول
الركوع             مإن رأسه رفع إذا وكان ركعات، سبع في الطوال السبع فقرأ استفتح

:         ( ركوعه: (    في يقول وكان ركوعه، مإثل قيامإه وكان حمده لمن الله سمع قال
        ( وكان(   سجوده، مإن نحوا السجدتين بين يقعد وكان ، العظيم ربي سبحان

) ( لي: (   اغفر رب الله).        -  3يقول صلى الله رسول أن عنه، مإاجه ابن وروى
مإر  -              وإذا استجار، عذاب بآية مإر وإذا سأل، رحمة بآية مإر إذا كان وسلم عليه

سبح      ( تعالى الله تنزيه فيها :4بآية قال).       مإسعود ابن عن الشيخان وروى
 ( وفي(    -     -     قائما يزل فلم ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع صليت

   : أقعد (          أن هممت قال ؟ هممت مإا قلنا سوء بأمإر هممت حتى فأطال لفظ
وسلم  -     - ( عليه الله صلى النبي ). 5وأذر

________________________________________
المسند)    1( في . (2. (385 / 1أحمد داود   401 / 5أحمد)  3تقدم)   (231 / 1وأبو

مإاجه)   4). (874 . (*) 5). (1351 (429 / 1ابن تقدم) 
________________________________________
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في        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع صلى أنه عنه النسائي وروى

     (   ) : ثم     قائما، كان مإا مإثل العظيم ربي سبحان ركوعه في فقال فركع رمإضان
:        (      ) : فقال  سجد ثم قائما كان مإا مإثل لي اغفر رب لي اغفر رب يقول جلس

           ( جاء(   حتى ركعات أربع إل صلى فما قائما، كان مإا مإثل العلي ربي سبحان
) ( الغداة   إلى رضي).         1بلل مإالك بن عوف عن والنسائي، داود، أبو وروى

 -     -     : ) : ذات   وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع قمت قال عنه تعالى الله
        ( ول     ( وسأل وقف إل رحمة بآية يمر ل البقرة سورة فقرأ فصلى فقام ليلة

) : سبحان             ركوعه في يقول قيامإه بقدر ركع ثم وتعوذ، وقف إل عذاب بآية يمر
 ]      ( قال     ثم قيامإه بقدر سجد ثم ، والعظمة والكبرياء والملكوت الجبروت ذي
) ( سورة     ]         سورة قرأ ثم عمران بآل فقرأ قام ثم ذلك مإثل سجوده ).2في

  ) : مإع     -     -  أقوم كنت قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن أحمد المإام وروى
)  ( آل  -     -     ( و بالبقرة يقرأ وكان التمام ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول

            ( فيها)  ( بآية يمر ول واستعاذ، دعا إل تخويف فيها بآية يمر فل النساء و عمران
) ( إليه       ورغب تعالى الله دعا إل مإخلد).     3استبشار بن وبقي النسائي وروى

: قال        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول صحب غفار بني مإن رجل عن
نزلنا(    -     -      وصلنا فلما مإكة إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع خرجنا
  -     -     : أرى  حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول صلة لرقين فقلت مإنزل

الليل،    -     -    مإن هويا وسلم عليه الله صلى الله رسول واضطجع فعله،
ثم            استيقظ، ثم النائم تنفس تنفس بعدها سمعته ثم مإنه قريبا واضطجعت

والرض        (     السموات خلق في إن اليات هذه قرأ ثم السماء أفق إلى نظر
        ( حتى    رواية وفي ختمها عمران آل في التي ليات والنهار الليل واختلف

   -     ( عليه   (    الله صلى الله رسول أهوى ثم الميعاد تخلف ل إنك قوله إلى انتهى
    )   ( تحت -      مإن سواكا أخذ ثم رواية وفي سواكا مإنه فاستل فراشه إلى وسلم

توضأ              ثم له، قدح في قربة مإن مإاء فاستكب قام، ثم به، فاستن فراشه
أم            أطول ركوعهن أدري ل ركعات، أربع فصلى قام ثم وضوءه، فأسبغ

      :      ( ثم   نام، مإا قدر صلى قد قلت حتى أخرى رواية وفي ، سجودهن أم قيامإهن
فتوضأ             استن ثم بها، قرأ كان التي باليات فقرأ استيقظ ثم فنام، انصرف

) ( السحر         حتى النعاس علينا غلب ثم ركعات، أربع الترمإذي).  4وصلى وروى
   : رسول           صلة لرمإقن قال رجل أن طلحة، أبي بن الله عبد بن إسحاق عن

      ) : قام -     -  كثير غير اضطجع ثم العشاء، فصلى قال وسلم عليه الله صلى الله
أتى      ثم حاجته، مإن ففرغ

________________________________________
داود)   2. (185 / 3النسائي)  1( 6أحمد)  3. (177 / 2والنسائي)  873 (230 / 1أبو
النسائي)   4. (92/  . (*) 173 / 3أخرجه

________________________________________
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ركع            مإا بيده نفسي فوالذي وتوضأ، فاستن السواك مإنها فأخذ الرحل مإؤخرة
أمإثال               النوم، أدركني وحتى بقي مإا أم أكثر الليل مإن مإضى مإا أدري مإا حتى

: عنها).      -   -     تعالى الله رضي عائشة عن ثقات برجال يعلى، أبو وروى الجبال
) ( ركعتين(   -     -      في البقرة سورة قسم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

1 .(
________________________________________



المجمع)     1( في الهيثمي . (*). 274 / 2ذكره   : ثقات  رجاله وقال
________________________________________
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بالليل       -     -  وسلم عليه الله صلى صلته ركعات عدد بيان في السادس الباب
 : أربع  -     -     [  الولى مإختلفة روايات ذلك في وسلم عليه الله صلى عنه وورد
تعالى ]          -    الله رضي أيوب أبي عن أحمد، والمإام حميد، بن عبد روى ركعات
مإرتين -    -     - (     الليل مإن يستاك كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه
بشئ               يأمإر ول بشئ يتكلم ل ركعات، أربع صلى الليل مإن قام وإذا ثلثا، أو

) ( ركعتين    كل مإن :     - 1ويسلم  : رضي).  مإسروق عن البخاري، روى سبع الثانية
  -     -   : صلة   -  عن عنها تعالى الله رضي عائشة سألت قال عنه تعالى الله

)  ( الحديث  -     -   ( سبع قالت بالليل، وسلم عليه الله صلى الله :2رسول الثالثة). 
) : كان:   -   -   -    -  قال عنه الله رضي أنس عن ضعيف بسند الطبراني روى ثمان

ركوعهن  -     -      ركعات، بثمان الليل يحيي وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( ركعتين       كل بين ويسلم كقراءتهن وسجودهن يعلى).   3كقراءتهن، أبو وروى

-   ) : الله-   -   -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي علي عن ثقات برجال
والنهار    -    [  ]    ركعات، ثمان التطوع الليل مإن يصلي وسلم عليه الله صلى

ركعة   ( عشرة :     4ثنتي  : الحديث)).  مإسروق عن البخاري روى تسع الرابعة
الحديث      ( وبتسع وفيه السبع، في بن).     5السابق سعد عن مإسلم، وروى

   -  ) : تعالى   -    -  الله رضي عائشة سألت قال تعالى الله رحمه عامإر بن هشام
التي، -     -     -    الحديث فذكر وسلم عليه الله صلى الله رسول وتر عن عنها

أوتر     -     -    اللحم، وأخذه وسلم عليه الله صلى الله رسول أسن فلما وفيه،
) ( بني           يا تسع فتلك الول، صنيعه مإثل الركعتين في وصنع ). 6بسبع،

________________________________________
المسند)    1( في البخاري)   2. (417 / 5أحمد باب   25 / 3أخرجه التهجد في

وسلم   -     -. ( عليه الله صلى النبي صلة وقال)    3كيف الوسط في الطبراني
. (277 / 2الهيثمي  حاتم         أبو اتهمه وقد مإروان، بن جنادة يعلى)   4فيه  /1أبو

الهيثمي)   495 / 235 (383 بن      231 / 2وقال عاصم خل الصحيح رجال رجاله
) . ثبت    ثقة وهو . (5حمزة . (*) 6تقدم)  تقدم) 

________________________________________
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أوفى       ( بن زرارة عن داود أبو رضي) -    -   - 1وروى عائشة أن تعالى الله رحمه
وسلم [  ]  -      -     - عليه الله صلى الله رسول صلة عن سئلت عنها تعالى الله

.         ) : أهله    إلى يرجع ثم جماعة، في العشاء يصلي كان فقالت الليل، جوف في
رأسه،           عند مإغطى وطهوره وينام، فراشه إلى فيأوي ركعات، أربع فيركع

الليل،     [  ]      مإن يبعثه التي ساعته تعالى الله يبعثه حتى مإوضوع وسواكه
يقرأ           ركعات، ثمان فيصلي مإصله، إلى يقوم ثم الوضوء ويسبغ فيتسوك

مإنها               شئ في يقعد ل ومإا الله شاء ومإا القرآن، مإن سورة الكتاب، بأم فيهن
شاء              بما فيدعو يقعد، ثم التاسعة في ويقرأ يسلم، ول الثامإنة، في يقعد حتى

يكاد        [  ]   شديدة واحدة تسليمة ويسلم إليه، ويرغب ويسأله يدعو أن الله
ويركع             الكتاب، بأم قاعد وهو يقرأ ثم تسليمة، شدة مإن البيت أهل يوقظ

أن  [       ]       الله شاء بما يدعو ثم قاعد وهو ويسجد الثانية، يقرأ ثم قاعد وهو
عليه           -    الله صلى الله رسول صلة تلك تزل فلم ينصرف ثم يسلم، ثم يدعو،

وركعتيه -            والسبع الست إلى فجعلها ثنتين التسع مإن فنقص بدن حتى وسلم



وسلم      -     - ( عليه الله صلى ذلك على قبض حتى قاعد : 2وهو ست).  الخامإسة
      . ابن        عن داود، وأبو مإسلم، روى بثلث يوتر ثم ركعتين كل مإن يسلم ركعات

عليه -     -      -    الله صلى الله رسول عند رقد أنه عنهما تعالى الله رضي عباس
 -     -   ) : فتسوك -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فاستيقظ قال وسلم

والنهار   (        الليل واختلف والرض السموات خلق في إن يقول وهو وتوضأ،
        ( أطال   ركعتين صلى ثم السورة، ختم حتى فقرأهن اللباب لولي ليات

ذلك            فعل ثم نفخ، حتى فنام انصرف ثم والسجود، والركوع القيام فيهما
ثم            اليات، هؤلء ويقرأ ويتوضأ يستاك، ذلك كل ركعات، ست مإرات ثلث

  ) : في  [        اجعل اللهم يقول وهو الصلة إلى فخرج المؤذن فأذن بثلث أوتر
بصري            في واجعل نورا، سمعي في واجعل نورا، لساني وفي نورا، قلبي

ومإن             نورا، فوقي مإن واجعل نورا، أمإامإي ومإن نورا، خلفي مإن واجعل نورا،
نورا     ]) ( اعطني اللهم نورا، :  3تحتي    : عنه).  روى ركعة عشرة إحدى السادسة

المعطل،    -     -    بن وصفوان عنهما تعالى الله رضي العباس، بن الفضل ذلك
     . الفضل        عن داود أبو وروى عنها الروايات أكثر وعائشة عباس، بن الله وعبد

   : عند  -     -  بت قال عنه تعالى الله رضي عباس بن
________________________________________

)1   :       : مإفتوحتين)  وراء بمهملة الحرشي العامإري، أوفى ابن أوله، بضم زرارة
في             فجأة مإات الثالثة، مإن عابد، ثقة قاضيها، البصري حاجب أبو مإعجمة، ثم

  . التقريب    وتسعين ثلث سنة داود)   2. (259 / 1الصلة، )3). (1346 (44 / 2أبو
حديث  ( داود)   763 / 191مإسلم ). (*) 1353 (44 / 2وأبو

________________________________________
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فقام  -     -       الليل مإن يصلي كيف لنظر وسلم عليه الله صلى الله رسول
ثم            نام ثم سجوده، مإثل وركوعه ركوعه، مإثل قيامإه ركعتين، وصلى وتوضأ،

خلق          (   في إن عمران آل مإن آيات بخمس قرأ ثم واستن فتوضأ استيقظ،
      ( صلى     حتى هكذا يفعل يزل فلم والنهار الليل واختلف والرض السموات

ذلك             عند المنادي ونادى بها فأوتر واحدة سجدة فصلى قام ثم ركعات، عشر
فصلى   -     -      المؤذن سكت مإا بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول فقام

) ( الصبح       صلى ثم جلس ثم خفيفتين المإام).     1سجدتين ابن الله عبد وروى
رضي  -   -      -  السلمي المعطل بن صفوان عن ضعيف بسند والطبراني أحمد،
 -     -    ) : في   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع كنت قال عنه تعالى الله

نصف            كان فلما نام، ثم الخرة، العشاء فصلى ليلة، صلته فرمإقت سفر
توضأ             ثم تسوك ثم عمران، آل سورة آخر العشر اليات فتل استيقظ الليل

ثم[   ]             ؟ أطول سجوده، أم ركوعه أم أقيامإه أدري فل ركعتين فصلى قام ثم
فصلى             قام ثم توضأ، ثم تسوك، ثم اليات، فتل استيقظ ثم فنام انصرف

يزل               لم ثم ذلك ففعل ؟ أطول سجوده أم ركوعه أم أقيامإه أدري ل ركعتين
) ( ركعة          عشرة إحدى صلى حتى مإرة، أول فعل كما وروى). 2يفعل

أن      -     -  عنها تعالى الله رضي عائشة عن والبرقاني، مإالك، والمإام الشيخان،
مإنها  -     -        يوتر ركعة عشرة إحدى يصلي كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

أحدكم            يقرأ مإا قدر ذلك مإن السجدة يسجد صلته، تلك كانت بواحدة،
يضطجع             ثم الفجر صلة قبل ركعتين ويركع رأسه، يرفع أن قبل آية خمسين

للصلة       ( المنادي يأتيه حتى اليمن شقه عباس).     3على ابن عن مإسلم وروى
خالته-     -       -   - وهي المؤمإنين أم مإيمونة عند بات أنه عنهما تعالى الله رضي



الله: (       -   صلى الله رسول واضطجع الوسادة، عرض في فاضطجعت وقال
وسلم  -       -     - عليه الله صلى الله رسول فنام طولها في وأهله وسلم عليه

صلى            -  الله رسول استيقظ بقليل بعده أو بقليل، قبله أو الليل انتصف حتى
اليات   -           العشر قرأ ثم بيده، وجهه عن النوم يمسح فجعل وسلم عليه الله
فأحسن             مإنها فتوضأ مإعلقة، شن إلى قام ثم عمران، آل سورة مإن الخواتم

      : رسول       صنع مإا مإثل فصنعت فقمت عباس ابن قال فصلى، قام ثم الوضوء،
)   ( فقمت -     -      لفظ وفي جنبه إلى فقمت ذهبت ثم وسلم عليه الله صلى الله
على     -     -    اليمنى يده وسلم عليه الله صلى الله رسول فوضع يساره، عن

ثم            ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين فصلى يفتلها، اليمنى بأذني وأخذ رأسي،
ثم           اضطجع ثم أوتر ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم ركعتين،

________________________________________
داود)   1( وقال    312 / 5أحمد)  2). (1355 (46 / 2أبو الكبير في والطبراني

. (272 / 2الهيثمي  ضعيف            وهو المديني بن علي والد جعفر بن الله عبد )3فيه
تقدم. (*) 

________________________________________
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) ( الصبح          فصلى خرج ثم خفيفتين، ركعتين فصلى فقام المؤذن وروى). 1جاء
  -     -     : في   يزيد وسلم عليه الله صلى الله رسول كان مإا قالت عنها الشيخان

حسنهن             عن تسأل فل أربعا يصلي ركعة، عشرة إحدى على غيره ول رمإضان
ثلثا،            يصلي ثم وطولهن، حسنهن عن تسأل فل أربعا يصلي ثم وطولهن،

   ) :        : ول    تنام عيني إن عائشة يا فقال، توتر، أن قبل تنام الله رسول يا فقلت
) ( قلبي  سألت).     -    -  2ينام قال تعالى الله رحمه مإسروق عن البخاري وروى

عليه -   [  ]  -     -    الله صلى الله رسول صلة عن عنها تعالى الله رضي عائشة
) (        : الفجر -   ركعتي سوى عشرة وإحدى وتسع سبع فقالت بالليل ).3وسلم

العشاء   -     -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول صلى قال عنها البخاري وروى
يدعهما            يكن ولم النداءين بين وركعتين جالسا وركعتين ركعات ثمان صلى ثم

قال).         -    -  تعالى الله رحمه عامإر بن هشام بن سعد عن مإسلم وروى أبدا
الله  -     -      -   صلى الله رسول وتر عن أنبئيني عنها تعالى الله رضي لعائشة قلت

          : شاء  -  مإا تعالى الله فيبعثه وطهوره، سواكه له نعد كنا فقالت وسلم عليه
إل             فيها يجلس ل ركعات تسع ويصلي ويتوضأ فيتسوك الليل، مإن يبعثه أن

يقوم             ثم يسلم ول ينهض ثم ويدعوه، وبحمده تعالى الله فيذكر الثامإنة، في
يسلم           ثم ويدعوه، ويحمده تعالى الله فيذكر يقعد ثم التاسعة، فيصلي

عشرة             إحدى فتلك قاعد وهو يسلم مإا بعد ركعتين يصلي ثم يسمعنا، تسليما
) ( الحديث       -     -   فذكر وسلم عليه الله صلى الله رسول أسن فلما بني يا ركعة

عباس).            -4 ابن عن الخفاف مإسلم بن عطاء طريق عن الطبراني وروى
-     -    : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول أهدى قال عنهما تعالى الله رضي

  -      : الله      صلى الله رسول إلى بها انطلق قال أبي، فاستصغرها بكرة أبي إلى
بها  -             فابعث مإنها أسن عندك كان فإن نعمل، قوم إنا فقل فائت وسلم عليه

           : في  أتيته ثم فوجهتها، الصدقة، إبل إلى وجهها عمي ابن يا فقال إلينا،
         : قد     ؟ الليلة خالتك عند تبيت أن تريد مإا فقال العشاء، مإعه فصليت المسجد،

فأتيتها      -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإن ليلتها فوافقت أمإسيت
الله           - رسول يعمل مإا لعلمن فقلت فافترشتها، بعباءة لي ووطأت فعشتني،



) : يا    -    -     -  فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول فدخل وسلم عليه الله صلى
  (    ) :      : ؟)  أختك ابن أتاك أمإا فقال الله رسول يا لبيك فقالت ، مإيمونة

________________________________________
)1) . . (2تقدم)  . (3تقدم)  . (*). 4تقدم)  تقدم) 
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  :  (       ) : فعلت،     قد قالت شئ عندك كان إن ؟ عشيتيه أفل قال هذا، هو بلي قالت
       :  ( عليه: (   يضطجع فلم فراشه إلى فمال نعم قالت له وطئت قد قال

في           نفخ فسمعته ساعة، فمكث الفراش، على رأسه ووضع حوله، واضطجع
:           : قلت  حيث قام ثم الليلة، بقائم وليس بالمستيقظ وليس نام، فقلت النوم،

سمعت  [  ]          حتى فاستاك ومإطهرة له سواكا فأتى الليل مإن الثلث الربع ذهب
أقوم             أن فأردت شناقها، فحل قربة إلى قام ثم السسواك، تحت ثناياه صرير

فصلى             مإسجده دخل توضأ فلما عمله، مإن شيئا يذر أن فخشيت عليه فأصب
الركوع   -          فيها يطيل آية خمسين مإقدار ركعة كل في فقرأ ركعات أربع

نائم،             وهو فنفخ هويا، فاضطجع عليه كان الذي مإكانه إلى جاء ثم والسجود،
          ... قدر:    أو ثلثه أو الليل نصف ذهب فلما يصبح، حتى الليل بقائم ليس فقلت

           ... قدر  على ركعات أربع فصلى مإسجده دخل ثم ذلك مإثل يصنع فقام ذلك
     : بقائم         وليس النوم به ذهب فقلت فنفخ، عليه فاتكأ مإضجعه إلى جاء ثم ذلك

فافتتح              توضأ ثم فاستاك، أقل أو الليل سدس بقي حين قام ثم يصبح، حتى
   [   ]  ( قام    (    ثم سجد و ركع ثم العلى ربك اسم سبح قرأ ثم الكتاب بفاتحة

       ( قعد    (    فرغ فلما وسجد فركع قنت ثم أحد الله هو قل و الكتاب بفاتحة فقرأ
  ] ) :      : الله       فو قم قل الله، رسول يا لبيك فقلت ناداني الفجر طلع مإا إذا حتى
)         ( قل   و الكتاب بفاتحة فقرأ خلفه، فصليت فتوضأت، فقمت ، بنائم كنت مإا

 )   [          ( يا   قل و الكتاب بفاتحة فقرأ الثانية في قام ثم وسجد ركع ثم أحد الله هو
)  ( الحديث  الكافرون إسحاق).       1أيها بن عبيد طريق مإن الطبراني وروى

   -        : عليه   الله صلى الله رسول فقام مإيمونة خالتي عند بت قال عنه العطار
( والرض -       (     السموات خلق في إن قرأ ثم فتوضأ مإاء فاستقى فزعا وسلم

: فقال              ركع ثم ختمها، حتى حرفا حرفا فقرأ البقرة، افتتح ثم السورة آخر إلى
   (   )    .( رأسه،(   رفع ثم ، العلى ربي سبحان فقال سجد ثم العظيم ربي سبحان

(       ) : واهدني   وارزقني، وارفعني، وارحمني لي اغفر رب السجدتين بين فقال
فعل               كما فعل ثم وسجد ركع ثم عمران آل الثانية الركعة في فقرأ قام ثم
فقرأ              الوليين في فعل مإا مإثل ففعل فزعا، قام ثم اضطجع ثم الولى في

ثم             بثلث، وأوتر ركعتين كل بين يضطجع ركعات، ثمان صلى حتى حرفا حرفا
الحديث     ( وذكر الفجر، ركعتي .  2صلى    : ذلك).  روى ركعة عشرة ثلث السابعة

عبد -             بن وجابر وعائشة، عمر، وابن عباس، وابن الجهني، خالد بن زيد عنه
 . أجمعين -      عنهم تعالى الله رضي الله

________________________________________
الهيثمي)      1( وقال الكبير في ابن      275 / 2الطبراني وثقه مإسلم بن عطاء فيه

) . ضعيف    غيره وقال الهيثمي)      2حبان وقال الكبير في فيه 275 / 2الطبراني
 (*) . وغيره        مإعين ابن ضعفه العطار إسحاق بن عبيد
________________________________________

 ]291[ 



-     -         : عنه  تعالى الله رضي خالد بن زيد عن داود، وأبو مإسلم، روى زيد حديث
فتوسدت:       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول صلة الليلة لرمإقن قلت قال

ركعتين      -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فصلى فسطاطه أو عيبة
وهما.           ركعتين صلى ثم طويلتين طويلتين طويلتين، ركعتين صلى ثم خفيفتين
وهما             ركعتين ثم قبلهما اللتين دون وهما ركعتين صلى ثم قبلهما، اللتين دون

أوتر   [        ]   ثم قبلهما اللتين دون وهما وركعتين صلى ثم قبلهما اللتين دون
ركعة    ( عشرة ثلث :      1فذلك عن).   يعلى، وأبو أحمد، المإام روى جابر حديث

 -     : صلى    -     -  الله رسول مإع أقبلنا قال عنهما تعالى الله رضي الله عبد بن جابر
في   -           يسقينا مإن مإعاذ فقال بالسقيا نزلنا حتى الحديبية زمإن وسلم عليه الله

       [  :  : أتينا  [   حتى النصار مإن فتية في فخرجت أنا فقلت جابر قال ؟ أسقيتنا
في            فسقينا مإيل عشر ثلثة مإن قريبا وبينهما وبينها بالثاية الذي الماء

: فقال             الحوض، إلى بعيره ينازعه رجل إذا عتمة بعد كان إذا حتى أسقيتنا،
بزمإام     -     -     أخذت ثم فأورد وسلم عليه الله صلى الله رسول هو فإذا أورد،

بعده             صلى ثم جنبه، إلى ذكر فيها وجابر العتمة يصلي فقام فأنختها ناقته
سجدة   ( عشرة :      2ثلث جبير،).    بن وسعيد كريب عنه رواه عباس ابن حديث

نافع،            بن وطلحة والشعبي، وطاوس، وعطاء عباس، بن الله عبد بن وعلي
زيادة            كل رواية وفي ومإختصرا، مإطول وغيرهم حمزة وأبو الجزار بن ويحيى

          . بن  ومإحمد عوانة وأبو خزيمة، وابن الدارقطني، إل الئمة وروى الخر على
ابن            عن وغيرهم، أسامإة أبي بن والحارث شيبة أبي وابن المروزي نصر
 -      : صلى      الله رسول إلى العباس بعثني قال عنهما تعالى الله رضي عباس

أن   -          استطع فلم المسجد، في جالسا فوجدته حاجة في وسلم عليه الله
وفي            العشاء، بصلة المؤذن أذن حتى فركع، قام المغرب صلى فلما أكلمه

        : مإيمونة،:      خالتي عند فبت عندنا، بت بني يا فقال العشاء بعد بعثه أنه رواية
عليه  -     -    -    الله صلى الله رسول فصلى وسلم عليه الله صلى النبي زوج
رسول -            فجاء رواية وفي ركعات، أربع فصلى مإنزله جاء ثم العشاء وسلم

:  (   ) : قالوا -     -     ؟ الغلم أصلى فقال أمإسى مإا بعد وسلم عليه الله صلى الله
            : رسول  يعمل مإا لعلمن رواية وفي يصنع، مإا أنظر حتى أنام ل فقلت نعم،
    : رسول -     -    صلة إلى ولنظرن لفظ وفي الليلة وسلم عليه الله صلى الله

  -     : الله -     -   صلى الله رسول قام إذا لميمونة فقلت وسلم عليه الله صلى الله
وسلم  -     -     - عليه الله صلى الله لرسول فطرحت فأيقظيني، وسلم عليه
رقد،    -     -      ثم ساعة، أهله مإع وسلم عليه الله صلى الله رسول فتحدث وسادة

أو          قصعة، في فصبه شناقها فأطلق القربة أتى ثم
________________________________________

مإسلم)   1( داود)   765 / 195 (532 / 1أخرجه أبو)  2). (1366 (47 / 2وأبو أخرجه
الهيثمي)   2216 / 452 (151 / 4يعلى  وثقه     273 / 2وقال سعد بن شرحبيل فيه

 (*) . جماعة    وضعفه حبان ابن
________________________________________
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الوسادة،           عرض في فاضطجعت رقد ثم ويديه، وجهه غسل ثم جفنة،

رسول   -     -      فنام طولها، في وأهله وسلم عليه الله صلى الله رسول واضطجع
حائضا -     -         أهله ليلة وكانت فراشها في امإرأته مإع وسلم عليه الله صلى الله

  : وليس   -     -    نام فقلت نفخ، حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول فنام
في       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فهب الليلة، بقائم وليس بمستيقظ



مإن               اليات هذه تل ثم السماء إلى ببصره نظر الليل مإن تعار إذا كان زاوية
     ( آيات   (     خمس إلى إنتهى حتى والرض السموات خلق في إن عمران آل آخر

ثم               السماء إلى يبصره فتعار قام ثم الليل، مإن هويا فنام مإضجعه، إلى عاد ثم
إلى              ببصره فتعار ثم هب، حتى الليل مإن هويا فقام لمضجعه عاد ثم تلهن،

شن               إلى قام ثم الليل مإن هويا فنام مإضجعه إلى عاد ثم تلهن ثم السماء
:            : رواية  وفي بقليل، بعده أو بقليل، قبله أو الليل، انتصف حتى الحديث مإعلق

         : الليل     مإن الثلث أو الربع ذهب قلت حين قام رواية وفي الخير، الليل ثلث
السواك،           تحت ثناياه صرير سمعت حتى فاستاك ومإطهرة له، سواكا فأتى

           : فإذا  ونظر ويديه وجهه غسل ثم حاجته، فأتى الليل مإن فقام رواية وفي
    : يمسح          فجلس الغليم، نام فقال انتهى وسبح فكبر قام ثم نام، ثم ليل، عليه

) : سبحان            وقال السماء إلى فنظر خرج ثم تسوك ثم بيديه وجهه عن النوم
     :       ( قعد  الخر الثلث كان فلما لفظ وفي قرأ ثم مإرات، ثلث القدوس الملك

       ) : الليل    اختلف و والرض السموات خلق في إن فقال السماء إلى فنظر
     ) :   ( ثم    السماء أفق في وجهه فقلب رواية وفي ، اللباب لولي ليات والنهار
    ( ثم: (       حاجته، قضى ثم ، قيوم حي والله النجوم، وغارت العيون نامإت قال
  : وإذا           ( السبايا، قال ؟ الشجب ومإا قلت مإاء، فيه شجب على قربة إلى جاء

فمضمض      -        مإاء، مإنها وسلم عليه الله صلى الله رسول فأخذ شعر ذات قربة
وأذنيه،           برأسه ومإسح ثلثا، وذراعيه ثلثا، وجهه وغسل ثلثا، واستشق ثلثا،

(     ) :   .(      ، مإعلقة شن إلى قام ثم لفظ وفي مإصله أتى ثم ثلثا، قدمإيه، وغسل
   :   (  ) :   ( ) : فأطلق  القربة إلى لفظ وفي قربة إلى لفظ وفي مإعلق لفظ وفي

فتوضأ             عمله، مإن شيئا يذر أن فخشيت عليه فأصب أقوم أن فأردت شناقها،
 ) :   (  ) :   ( وضوءا  فتوضأ لفظ وفي الوضوء فأحسن لفظ وفي ، خفيفا وضوءا

   )   ( ولم       الوضوء، أسبغ فقد لفظ وفي ، أبلغ وقد يقصر ولم يكثر، لم حسنا
ثم              البيت، دخل ثم فتوشحه، برداء أخذ ثم وتسوك قليل، إل الماء مإن يمس

فصنعت           -  أرقبه يعني أبعثه، كنت أني يراني إن كراهة فتمطيت يصلي قام
وسلم          -     عليه الله صلى الله رسول فوضع يساره، عن قمت ثم صنع، مإا مإثل

ذلك-             فعل إنما أنه فعرفت اليمنى بأذني وأخذ رأسي، على اليمنى يده
    ) :   ( فجعلني    فحولني يفتلها، أذني بشحمة لفظ وفي الليل في بذلك ليؤنسني
        ) :   ( وراء  مإن كذلك يعدلني ظهره وراء مإن بيدي فأخذ لفظ وفي يمينه عن

كل            في القرآن بأم يقرأ خفيفتين، ركعتين فصلى اليمن الشق إلى ظهره
ثم             ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين صلى ثم يسلم، ثم ركعة،

كل     مإن يسلم ركعتين
________________________________________
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  ( أوتر        (   ثم المزمإل أيها يا قدر ركعة كل في قيامإه حزرت ويستاك ركعتين

(    )   .( ركعة     عشرة ثلث فصلى رواية وفي ركعة عشرة ثلث صلته فتكامإلت
(      )   ( ركعتين  (   عليه أن رأى مإا فصلى لفظ وفي ركعة عشرة إحدى لفظ وفي
.( انتهى            -  بالسابعة أوتر ركعات سبع فصلى قام، دنا قد الفجر أن نظر فلما

   )   ( فيهما  (   أطال ركعتين يصلي لفظ وفي بالوتر عشرة إحدى رواية وفي
ثلث            ذلك فعل ثم نفخ، حتى فنام انصرف ثم والسجود، والركوع القيام

  ( أوتر          ثم اليات هؤلء ويقرأ ويتوضأ، يستاك ذلك كل ركعات ست مإرات،
فأتاه             ينفخ فرأيته استثقل حتى رواية وفي نفخ حتى فنام اضطجع ثم بثلث،
ثم           يتوضأ، ولم خفيفتين ركعتين فصلى فقام الصبح، بصلة فأذنه المؤذن



      : وكان       يقول سمعته صلته قضى لما رواية وفي يقول وهو الصلة إلى خرج
سجوده،             أو صلته في يقول وجعل رواية وفي دعائه أو صلته في يقول

:         1انتهى ( عباس).    بن الله وعبد عمر، بن الله عبد سألت الشعبي لفظ وفي
   : مإنها    -     -  عشرة، ثلث فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول صلة عن

الفجر      ( بعد وركعتين بثلث ويوتر الله).      -2ثمان، رسول فدعا رواية وفي
  : كريب    -       حدثنيها سلمة قال كلمة عشرة تسع ليلتئذ وسلم عليه الله صلى

الله           -   صلى الله رسول قال بقي، مإا ونسيت كلمة عشرة اثنتي مإنه فحفظت
سمعي  - (           وفي نورا، بصري وفي نورا قلبي في لي اجعل اللهم وسلم عليه

نورا،             بدني وفي نورا لحمي وفي نورا، عصبي وفي نورا، لساني وفي نورا
وعن             نورا، يميني وعن نورا، نفسي وفي نورا بشري وفي نورا، شعري وفي

واجعل           نورا، وخلفي نورا، وأمإامإي نورا، وتحتي نورا، وفوقي نورا، يساري
 ) :   (     ) :   ( في  واجعل لفظ وفي نورا القيامإة يوم لي واجعل لفظ وفي نورا لي

) ( نورا     لي وأعظم نورا، :    3نفسي الوسط).   في الطبراني روى عائشة حديث
رسول      -     -  (  كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن لهيعة ابن طريق مإن

أن -     -         قبل المسجد في يصلي ثم العتمة يصلي وسلم عليه الله صلى الله
بثلث،             ويوتر ثنتين، كل في الربع في يسلم ركعات سبع بيته إلى يرجع

رجع            فإذا بالمعوذات، ويوتر التسليم في تشهده الوتر مإن الوليين في يتشهد
  ) : الذي          لله الحمد قال نومإه مإن انتبه فإذا ويرقد ركعتين، ركع بيته، إلى

      ( السماء      إلى رأسه يرفع ثم ، عافية في وأيقظني عافية، في أنامإني
________________________________________

أحمد)   1( البخاري   284، 275، 242 / 1أخرجه ،138، 117 (256 / 1وأخرجه
 /1ومإسلم  7452، 6316، 6215، 5919، 4571، 4570،. 4569، 1198، 992، 859
536) . الليل         صلة في الدعاء باب المسافرين صلة مإاجه)    2في ابن 1أخرجه

 /433) 1361) . الكبرى)    في تقدم)  (*). 3والنسائي
________________________________________
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 (         ) : فيقرأ   النار عذاب فقنا سبحانك باطل هذا خلقت مإا ربنا يقول ثم فيتفكر،

       ( يطيل  (    ركعتين، فيصلي يقوم ثم يتوضأ ثم الميعاد تخلف ل إنك يبلغ حتى
ثم           لرقد أني حتى الدعاء فيهما ويكثر والسجود، والركوع، القراءة، فيهما

في            تكلم مإا بمثل فيتكلم ينصرف ثم فيغفي، فيضطجع، ينصرف ثم أستيقظ
أشد            فيهما وهو الوليين، مإن أطول هما ركعتين فيركع يقوم ثم الولى،

         : الليل،    آخر إلى ذلك ويكون ؟ مإنصرف هو هل أقول حتى واستغفارا تضرعا
مإثل              فيقول المؤذن يأتيه حتى ل أم أغفى هذا فأقول قليل فيغفي ينصرف ثم

يركع             ثم يتوضأ ثم فيستن بالسواك فيدعو يجلس ثم الول في قال مإا
( ركعة            عشرة ثلث هذه صلته فكانت الصلة، إلى يخرج ثم خفيفتين ركعتين

)1-     -   ) : وسلم).    -  عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها مإسلم وروى
في              إل يجلس ل بخمس ذلك مإن يوتر ركعة عشرة ثلث الليل مإن يصلي

    -   ) : وسلم).    -  عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها البخاري وروى آخرها
ركعتين-             بالصبح النداء سمع إذا يصلي ثم ركعة، عشرة ثلث بالليل يوتر

      :    : عن).  ثقات برجال أحمد، المإام روى ركعة عشرة ست الثامإنة خفيفتين
-     -    : وسلم -     - ( عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي علي

  :  .( عشرة        سبع التاسعة المكتوبة سوى ركعة عشرة ست الليل مإن يصلي
   : الله.         ( رسول كان قال مإرسل طاوس عن الضحاك بن الحسن أبو روى ركعة



  :  .( بيان-     -       في تنبيه ركعة عشرة سبع الليل مإن يصلي وسلم عليه الله صلى
ساكنة،     -       مإهملة فسين مإضمومإة، فوقية بمثناة الوضوء تسبغ سبق مإا غريب

   -  .    : فكاف،  مإكسورة، بباء بكارة لعظائه وشموله تمامإه، فمعجمة فموحدة
        . والنثى    الناس مإن الغلم بمنزلة البل مإن والبكر تأنيث فتاء فراء، فألف،

مإكسورة،.           هما أول تحتية، بينهما فراءين مإهملة بصاد ثناياه صرير بكرة
صوتها. 

________________________________________
)1 (*) . تقدم) 

________________________________________
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   : مإن -       الطويل الحين مإشددة فتحتية مإكسورة، فواو مإفتوحة بهاء هويا
       :  .   : تقدم  وقد المسافر، ثياب فيه يجعل مإا العيبة بالليل مإختص وقيل الزمإان
ألف.          بينهما فطاءين ساكنة مإهمله فسين مإضمومإة، بفاء الفسطاط مإرارا

   . مإهملة        بسين السقيا السرادق دون السفر، في البنية مإن ضرب ساكنة
   :  . يومإين        على هو قيل والمدينة مإكة بين فألف فتحتية ساكنة فقاف مإضمومإة

-  .    :    -  .( تعار  ( النوم مإن انتبه فموحدة مإفتوحة بياء يهب بالثاية المدينة مإن
-  .   : الشجب       واستيقظ هب فراء فألف، مإفتوحتين، مإهملة فعين فوقية، بمثناة

.     : البيت      أعمدة مإن عمود فموحدة ساكنة، فجيم مإفتوحة، مإعجمة بشين
جمع -          فألف مإفتوحات فألف فتحتية، فألف فموحدة، مإهملة، بسين السبايا

  -  . فميم       بفوقية تمطت مإفعوله بمعنى فعيلة المنهوبة المرأة وهي سبية،
     -  . ساكنة    مإعجمة فغين مإفتوحة، بتحتية يعفي تمددت مإفتوحات مإهملة فطاء

 . ينام:  ففاء
________________________________________
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له    -     -      وقضائه يرددها بآية الليل وسلم عليه الله صلى قيامإه في السابع الباب

والحاكم،          والنسائي، مإاجه، وابن ومإسدد، أحمد، المإام روى تركه إذا
  -    : الله        -  صلى الله رسول قام قال عنه تعالى الله رضي ذر أبي عن وصححه،
تغفر  -      (      وإن عبادك فإنهم تعذبهم إن والية يرددها بآية أصبح حتى وسلم عليه

  :       ( رسول     يا قلت أصبح فلما ويسجد بها يركع الحكيم العزيز أنت فإنك لهم
) : إني             قال بها، وتسجد بها تركع أصبحت، حتى الية هذه تقرأ زلت مإا الله

تعالى             الله شاء إن نائلة فهي فأعطانيها، لمإتي الشفاعة وجل عز ربي سألت
) ( شيئا     بالله يشرك ل عنه).       1لمن ثقات برجال والبزار أحمد المإام وروى

بالقوم،: (   -     -      يصلي الليالي مإن ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول بينا قال
رحله،            إلى انصرف وتخلفهم قيامإهم رأى فلما يصلون له أصحاب تخلف ثم
فقمت   [  ]       [  ]  فجئت فصلى مإكانه إلى رجع مإكانهم أخلوا قد القوم رأى فلما
خلفي             فقام مإسعود ابن جاء ثم يمينه، عن فقمت بيمينه، إلي فأومإأ خلفه،
رجل            كل يصلي ثلثتنا فقمنا شماله، عن فقام بشماله، إليه فأومإأ وخلفه

القرآن[  ]              مإن بآية فقام يتلو أن الله شاء مإا القرآن مإن ويتلو بنفسه مإنا
  : سله            أن مإسعود ابن إلى مإأت أو أصبحنا أن فبعد الغداة، صلى حتى يرددها

شئ  [   ]      [  ]     عن أسأله ل بيده مإسعود ابن فقال البارحة صنع مإا إلى أراد مإا
         : القرآن    ومإعك القرآن مإن بآية قمت وأمإي أنت بأبي فقلت إلي يحدث حتى

    (  ) : أو        أجبت فماذا قال لمإتي دعوت قال ؟ عليه وجدنا بعضنا ذلك فعل لو
تركوا     (         طلعة مإنهم كثير عليه اطلع لو بالذي أجبت قال ؟، عليك رد مإاذا



     ( )      : قذفة)  مإن قريبا مإعنقا فانطلقت بلى قال ؟ الناس أبشر أفل قال الصلة
عن              اتكلوا بهذا الناس إلى تبعث إن إنك الله رسول يا عمر، فقال بحجر

     ) (    : تغفر   وإن عبادك فإنهم تعذبهم إن الية وتلك فرجع ارجع فناداني العبادة
) ( الحكيم     العزيز أنت فإنك الله).     -  2لهم رضي عائشة عن الترمإذي وروى

   -     -    : القرآن  -  مإن بآية وسلم عليه الله صلى الله رسول قام قالت عنها تعالى
حاله).    -        -3ليلة ( فيحرر الناجي مإسلم بن اسماعيل وفيه أحمد المإام وروى

عليه   -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي سعيد أبي عن
) ( أصبح -     حتى آية ردد ). 4وسلم

________________________________________
مإاجه   149 / 5أحمد)  1( صحيح)    1350 (429 / 1وابن إسناده البوصيري وقال

) . ثقات  الكشف     170 / 5أحمد)  2ورجاله في كما )3). (730 (350 / 1والبزار
. (448 (311 / 2الترمإذي  غريب)    حسن المسند)    4وقال في وقال 62 / 3أحمد
. (*) 273 / 2الهيمثي  ترجمة          له أجد لم الناجي مإسلم بن إسماعيل فيه

________________________________________
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عن          الضحاك بن الحسن وأبو والنسائي، والترمإذي، أحمد، المإام وروى
 -    : صلى   -     -   الله رسول راقبت قال أنه عنه تعالى الله رضي الرت بن خباب
كلها   -      -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول صلها ليلة في وسلم عليه الله

جاء       -     -    صلته مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول سلم الفجر مإع كان حتى
            : رأيتك  مإا صلة الليله صليت لقد وأمإي أنت بأبي الله رسول يا فقال خباب

رغبة     -     - (    صلة إنها أجل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال نحوها صليت
سألت           واحدة ومإنعني اثنتين فأعطاني خصال، ثلث فيها ربي سألت ورهبة

يظهر:               ل أن ربي وسألت فأعطانيها، قبلنا المإم به أهلك بما يهلكنا ل أن ربي
) ( فمنعنيها            شيعا يلبسنا ل أن ربي وسألت فأعطانيها، غيرنا مإن عدوا ).1علينا

 : قام        -     -  قال عنه تعالى الله رضي ذر أبي عن الضحاك بن الحسن أبو وروى
الليل  -     -        واحدة آية بقراءة الليالي مإن ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول

     : آية           أي ذر أبا يا القوم فقال يسجد وبها يركع، وبها يقوم بها أصبح، حتى كله
.(           ) : الحكيم   العزيز أنت فإنك لهم تغفر وإن عبادك فإنهم تعذبهم إن قال ؟ هي

: قالت       -     -  عنها تعالى الله رضي عائشة عن الضحاك، بن الحسن أبو وروى
البقرة،(   -     -     ( سورة فيقرأ الليل يقوم وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
 -          ( وزغب،   تعالى الله دعا إل استبشار فيها بآية يمر ل ، والنساء عمران، وآل

    .( بن          أحمد أبو وروى واستعاذه تعالى الله دعا إل تخويف فيها بآية يمر ول
عليه   -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أنس عن عدي،

اثنتي (             النهار مإن صلى وجع أو قوم الليل صلة عن شغله إذا كان وسلم
) ( ركعة  :2عشرة قالت).     -     -  عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإسلم وروى

نام(   -     -        إذا وكان أثبته، عمل عمل إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
) ( ركعة          عشرة اثنتي النهار مإن صلى مإرض أو الليل، ). 3مإن

________________________________________
الترمإذي)    (1( وانظر أحمد)    2). (2175تقدم عند .30 / 3والبيهقي  54 / 6بنحوه
باب)       3( المسافرين صلة في مإسلم في)   141رقم  (18أخرجه داود وأبو

باب   باب     28التطوع القبلة في . (*) 485 / 2والبيهقي  13والنسائي
________________________________________
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وتركه    -     -     رمإضان شهر في وسلم عليه الله صلى قيامإه في الثامإن الباب
الله          -   رضي عائشة عن مإسلم روى المإة على فرضه خوف ظاهرا ذلك

  -     -   ) : في  -  يجتهد وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى
غيره              في يجتهد ل مإا الواخر العشر وفي غيره في يجتهد ل مإا رمإضان

) (( الصيام   في : (   -1وسيأتي  : الله).    رسول كان قالت عنها الخمسة وروى
وأيقظ    -          الليل، أحيا رمإضان مإن الخر العشر دخل إذا وسلم عليه الله صلى

) ( المئزر    وشد وجد : (   -2أهله الله).     رسول كان قالت عنها الخمسة وروى
) ( غيره    -         في يجتهد ل مإا العشر في يجتهد وسلم عليه الله وروى). 3صلى

في        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول قيام عن سئلت أنها عنها البخاري
) (           ) : ركعة  عشرة إحدى على غيره ول رمإضان في يزيد كان مإا قالت رمإضان

وسلم).      (   -     -4 عليه الله صلى الله رسول أن عنها داود، وأبو الشيخان، وروى
بصلته            فصلى رمإضان في وذلك المسجد، في فصلى الليل جوف مإن خرج

ثم            الناس، فكثر القابلة، مإن صلى ثم ذلك، يذكرون الناس فأصبح ناس،
  ) :    ( فلما      خرج أنه للشيخين رواية وفي يخرج فلم الثالثة، الليلة مإن اجتمعوا

ذكر             أصبح فلما إليهم، يخرج فلم أهله عن المسجد عجز الرابعة الليلة كانت
 .(       ) : وروى   الليل صلة عليكم تكتب أن خشيت إني فقال للناس، ذلك

اتخذ     (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن ثابت بن زيد عن البخاري،
     -   [    : ليالي، [  فيها فصلى رمإضان في حصير مإن قال أنه حسبت قال حجرة

إليهم،            فخرج يقعد جعل بهم علم فلما أصحابه، مإن ناس بصلته فصلى
فإن: (            بيوتكم، في الناس أيها فصلوا صنيعكم مإن رأيت الذي عرفت قد فقال

) ( المكتوبة        إل بيته في الرجل صلة الصلة أحمد،).   5أفضل المإام وروى
 ) : كان   -     -  قال عنه تعالى الله رضي أنس عن ومإسلم،

________________________________________
 (316 / 4البخاري)  2). (796 (161 / 3والترمإذي)  1175 / 8 (832 / 2مإسلم)  1(

داود)   1174 / 7 (832 / 2ومإسلم)  2024 177 / 3والنسائي)  1376 (50 / 2وأبو
مإاجه   وابن) 796 (161 / 3والترمإذي)  832 / 2مإسلم)  (3). (1768 (562 / 1وابن

البخاري)   (4). (1767 (562 / 1مإاجه  داود).   729أخرجه )1373 (49 / 2وأبو
 /1ومإسلم)  731 (214 / 2البخاري)  5. (110 / 3والبيهقي  164 / 3والنسائي 

داود).   781 / 213 (539 والنسائي) 450 (312 / 2والترمإذي)  1447 (69 / 2أبو
3 / 161 (*) .

________________________________________
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إلى  -     -       فقمت فجئت رمإضان، في يقوم وسلم عليه الله صلى الله رسول
صلى            -  الله رسول أحس فلما رهطا، كنا حتى أيضا فقام رجل وجاء جنبه،

فصلى   -           رحله دخل ثم الصلة، في يتجوز جعل خلفه أنا وسلم عليه الله
:          : فقال     ؟ الليلة لنا أفطنت أصبحنا حين له فقلنا قال عندنا يصليها ل صلة

) ( صنعت(       مإا على حملني الذي ذاك عن).      1نعم حبان، وابن يعلى، أبو وروى
-    ) : الله    -     -  رسول بنا صلى قال عنهما تعالى الله رضي الله عبد بن جابر

كانت    -         فلما وأوتر ركعات ثمان رمإضان شهر في وسلم عليه الله صلى
حتى             فيه نزل فلم إلينا يخرج أن ورجونا المسجد، في اجتمعنا القابلة الليلة

        : أن    ورجونا المسجد، في اجتمعنا الله رسول يا فقلنا دخلنا ثم أصبحنا،
) (       ) : عليكم  تكتب أن كرهت إو خشيت إني فقال وأبو).   3تصلي، البزار، وروى

رسول     -     -  (  كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن الصحيح، برجال يعلى،



البيت،            فدخل بصلته، فصلوا أصحابه مإن ناس فجاء حجرته في يصلي الله
 :    : صلينا          الله رسول يا قالوا أصبح فلما يصلي، ذلك كل مإرارا فعاد خرج ثم

    ) : فعلت        وعمدا مإكانكم علمت قد قال صلتك، في تمد أن نحن ونحب مإعك
:3ذلك) ( قال).       -     -:  عنه تعالى الله رضي ذر أبي عن أحمد، المإام وروى

 :  . ل(            قال بصلتك فأصلي الليلة، مإعك أبيت أن أريد إني الله رسول يا قلت
فسترته     -     -   يغتسل وسلم عليه الله صلى الله رسول فقام صلتي تستطيع

 : حتى             مإعه وقمت يصلي قام ثم ذلك، مإثل فعل ثم عنه، مإحول وأنا بثوبي
: قال            للصلة بلل أتاه ثم صلته، طول مإن الجدران برأسي أضرب جعلت

        ) :  .  :   ( في( ساكعا الصبح كان إذا لتؤذن بلل يا إنك قال نعم قال ؟ أفعلت
   ( بسحوره        دعا ثم ، مإعترضا هكذا الصبح إنما الصبح، ذلك ليس السماء

مإهملة،).  -       4فتسحر) ( فعين فكاف، فألف، مإفتوحة، مإهملة بسين ساكعا
        : يذهب    الفجر هذا لن الباطل، في والتمادي التحير، وهو التسكع مإن فألف،

    .   ) .  : ففوقية  ساكنة، مإهملة فعين مإضمومإة بميم مإعترضا الكاذب له ويقال
  :   .( وأحمد،      مإالك، المإامإان وروى فألف مإعجمة فضاد مإكسورة، فراء مإفتوحة،

رضي      -   عائشة عن والنسائي، داود، وأبو والشيخان،
________________________________________

الهيثمي)   2. (293 / 3وأحمد)  1104 / 59حديث)  (775 / 2مإسلم)  (1(  /3قال
172) . مإعين            ابن وضعفه وغيره حبان ابن وثقه جارية بن عيسى )3فيه

الهيثمي       وقال الوسط في الطبراني . (173 / 3أخرجه الصحيح    رجال رجاله
المجمع)        4 انظر سعد بن رشدين إسناده أحمد    172 / 3في عند 171 / 5وهو

التاريخ    في . (*) 178 / 4والبخاري
________________________________________
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بن   -          زيد عن والنسائي، داود، وأبو والشيخان، أحمد، والمإام عنها تعالى الله
وسلم -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي ثابت
فيها            يصلي فكان رمإضان، في المسجد، في حصير أو بخصفة حجيزة احتجز
       :  .( حميد،     بن وعبد شيبة، أبي ابن روى تنبيه عنهما بتمامإه، تقدم وقد الحديث،

عن           الحكم، عن عثمان، بن إبراهيم شيبة، أبي طريق مإن والطبراني،
يصلي    - (   -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عباس ابن عن مإقسم،

      .( مإعين،     وابن أحمد، المإام ضعفه إبراهيم والوتر ركعة عشرين رمإضان في
شعبة،         وكذبه وغيرهم، والنسائي، والترمإذي داود، وأبو ومإسلم، والبخاري،

   .        : في   الذرعي قال مإنكراته مإن الحديث هذا وعد بثقة، ليس مإعين ابن وقال
    -     - )    ( الليلتين( في صلى أنه وسلم عليه الله صلى عنه نقل مإا وأمإا التوسط

( )    .   ( الخادم     في الزركشي وقال مإنكر فهو ركعة عشرين فيهما خرج اللتين
عشرين   -     -       الليلة تلك في بهم صلى وسلم عليه الله صلى النبي أن دعوى

       : في       وجاء العدد، ذلك غير مإن الصلة الصحيح في الثابت بل يصح، لم ركعة
ثم  ( -     -       والوتر، ركعات ثمان بهم صلى وسلم عليه الله صلى أنه جابر رواية

      ( في      حبان وابن خزيمة ابن ورواه ، إليهم يخرج فلم القابلة في انتظروه
صحيحيهما. 

________________________________________
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وصلة   -     -     الضحى، صلة في وسلم عليه الله صلى سيرته أبواب جماع
بها             والمإر فضلها، في ورد ومإا القرآن، مإن استنباطها في الول الباب الزوال



    ( النافي،     (     ومإنهم المثبت، فمنهم ؟ ل أم صلها هل فضلها في الرواة اختلف و
القاعدة           على جريا النافي، على المثبت رواية رجح مإن العلماء فمن

أن            يجوز وقد قالوا النافين، على فقدمإت علم زيادة تتضمن لنها المعروفة،
   . رجح           مإن ومإنهم القل عند ويوجد الناس، مإن كثير على هذا مإثل علم يذهب

عن            صرفها أو لضعفها، إمإا المثبت، برواية يعتد ولم بقرينة، النافي رواية
 -         .( رضي  عائشة عن مإاجه، وابن ومإسلم أحمد المإام وروى الضحى صلة

 -     -   ) : يصلي   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنها تعالى الله
) ( شاء     مإا ويزيد أربعا، عباس).        -1الضحى ابن عن مإنصور، بن سعيد وروى

     ) : فوجدتها    -  القرآن في الضحى صلة طلبت قال عنهما تعالى الله رضي
) ( والشراق (   بالعشي يسبحن طريق ].    18ص) [  2هاهنا مإن الطبراني، وروى

        ) : قوله     هي مإا أدري فما الية، بهذه أمإر كنت قال عنه، نصير بن حجاج
) :        ( أن(   طالب أبي بنت هانئ أم حدثتني حتى والشراق بالعشي يسبحن

كأني  -     -        جفنة في بوضوء فدعا عليها دخل وسلم عليه الله صلى الله رسول
 ) : أم            يا قال ثم الضحى، صلة صلى ثم فتوضأ، فيها العجين أثر إلى أنظر

) ( الشراق    صلة هذه :   3هانئ زمإان).       علينا أتى قال عنه مإنيع بن أحمد وروى
   ( الناس      (   رأينا حتى والشراق بالعشي يسبحن الية هذه وجه مإا ندري مإا

          . عنه،  الشعب في والبيهقي مإصنفه، في شيبة أبي ابن وروى الضحى يصلون
قوله: (            في غواص إل عليها يغوص ومإا القرآن، في الضحى صلة إن قال
بالغدو (             فيها له يسبح اسمه فهيا ويذكر ترفع أن الله أذن بيوت في تعالى

تعالى).           قوله في العقيلي، عون عن الترغيب في الصبهاني وروى والصال
 .      ( الضحى(    صلة يصلون الذين قال غفورا للوابين كان إنه

________________________________________
المسند)    1( في مإاجه)  719 / 78حديث)  (497 / 1ومإسلم  (145 / 6أحمد وابن
العالية)     2). (1381 (439 / 1 المطالب في المحقق)  576 (156 / 1ذكره وعزاه

) . التحاف      عن نقل مإنيع بن الهيثمي)      3لحمد وقال الكبير في  /2الطبراني
وابن            238 مإعين ابن ووثقه وجماعة المديني ابن ضعفه نصير بن حجاج فيه

حبان. (*) 
________________________________________
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نوعان    -     -     وفيه الضحى صلة وسلم عليه الله صلى صلته في الثاني الباب

       : والحارث:     مإاجه، وابن ومإسلم، أحمد، المإام روى صلها أنه ورد فيما الول
عنها         -     - تعالى الله رضي عائشة عن مإعاذة، عن قتادة، عن أسامإة، أبي بن

ويزيد: (   -     -     أربعا، الضحى يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت
) ( شاء  : (   -1مإا الله).        رسول كان قال الثقفي، حنظلة عن نعيم، أبو وروى

خرج    -          الناس وانفلت أحد كل وذهب النهار ارتفع إذا وسلم عليه الله صلى
) ( ركعتين    فركع المسجد ثقات).    -   -2إلى برجال أحمد المإام وروى

الله         -   رضي علي عن ثقات، رجاله بسند الكبرى في والنسائي والطيالسي
(   -     -   ) : الضحى  -  يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى

) (    ) : الضحى      مإن يصلي كان قال أنه إل يعلى أبو عنه).   3ورواه النسائي وروى
النهار:    -     -     يرتفع حين يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال

آخره          ( في التسليم ويجعل ركعات، أربع النهار نصف وقبل وروى). 4ركعتين،
رمإيثة   ( عن : (  -    -  5مإسدد الضحى)  صلت عنها الله رضي عائشة رأيت قالت

) (     )    ( فتصليلها  الضحى تصلي عائشة كانت له رواية وفي ركعات ).6ثمان



    -   ) : وسلم      عليه الله صلى الله رسول دخل قالت عائشة عن حبان، ابن وروى
) ( ركعات-      ثمان الضحى فصلى اليوم).     7بيتي في والنسائي مإسدد، وروى

-   ) : الله          رسول رأيت قال النصار مإن رجل عن عمر أبي زاذان عن والليلة،
 ) : اغفر    -        اللهم قال فرغ فلما يوم، ذات الضحى يصلي وسلم عليه الله صلى

) ( هامإش  * ( وتب . (1لي، الكنز)      (2تقدم)  في الهندي المتقي )23440ذكره
الحاوي    في في   36، 21 / 3أحمد)  3. (62 / 1والسيوطي كما والطيالسي

للمزي)       4). (564 (121 / 1المنحة  التحفة انظر الكبرى في . (388 / 7النسائي
5         ( التابعي) ( النصاري قتادة بن عمر بن عاصم جدة النصارية رمإيثة

عاصم...           عن أبيه عن الماجشون يوسف طريق مإن الترمإذي أخرج المشهور
وسلم         -     - عليه الله صلى الله رسول سمعت قالت رمإيثة جدته عن عمر بن

بن              لسعد يقول لفعلت قربه مإن كتفيه بين الذي الخاتم أقبل أن أشاء ولو
عنها              رمإيثة ابن عن المنكدر ابن وروى الرحمن عرض له اهتز مإات يوم مإعاذ

  . الصابة      الضحى صلة في حديثا عائشة الحافظ)   6. (87، 86 / 8عن له أشار
التهذيب   الحسان)      7. (420 / 12في في كما حبان ومإالك) 2522 (103 / 4ابن

الصلة   ( قصر الرزاق)   33في شيبة)    4866 (78 / 3وعبد أبي . (*) 410 / 2وابن
________________________________________
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) (        ( مإرة     مإائة مإن أكثر أو مإرة قالها الغفور التواب أنت إنك وروى). 1علي،

  -   ) : الله     -     صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي حذيفة عن شيبة، أبي ابن
) ( مإعاوية  -          بني حرة في ركعات ثمان الضحى يصلي كان وسلم ).2عليه

أن        -     - ( عنهما تعالى الله رضي الحسين أو الحسن، عن مإنيع، بن أحمد وروى
 ) : صلها  -     -     مإن وقال الضحى، يصلي كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

       ) :   ( مإن     النهار ساعات في كان مإا له غفر قال وأظنه ، الجنة في بيت له بني
الله).    -       -   رضي مإالك بن عتبان عن الصحيح، برجال أحمد المإام وروى ذنب

سبحة  -: (   -     -     بيته في صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى
الله).         -  3الضحى) ( رضي مإطعم بن جبير عن حسن بسند الطبراني وروى

) ( الضحى  -   (  -     -   يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى أنه عنه تعالى
أن).    -   -   -     - 4 عنه تعالى الله رضي أنس عن ثقات برجال أحمد المإام وروى

ثمان  -     -       الضحى سبحة صلى سفر في وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( الحديث  سعد).          5ركعات عن شبيب، بن الله عبد طريق مإن البزار وروى

  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول صلى قال عنه تعالى الله رضي وقاص أبي بن
) ( والركوع  -          القراءة فيها يطيل ركعات ثمان فتحها يوم بمكة وسلم ).6عليه

رسول      -     -   ( رأى أنه عنه تعالى الله رضي جابر عن جيد بسند الطبراني وروى
) ( ركعات -     -      ست بمكة الضحى يصلي وسلم عليه الله صلى روى). 7الله

) : لما -   -    -     -  قال عنها تعالى الله رضي هانئ أم عن ثقات برجال الطبراني
أم      -     -    وسترت بماء وسلم عليه الله صلى الله رسول دعا مإكة فتح كان

      . فصلى        هانئ أم بيت دخل ثم بملحفة مإالك بن أنس أم سليم، وأم هانئ،
) ( ركعات   أربع ). 8الضحى

________________________________________
شيبة    371 / 5أحمد)  1( أبي المجمع   235 / 10وابن )2. (110 / 10وانظر

شيبة     أبي ابن في)  4. (43 / 4أحمد)  3). (7816 (175 / 2أخرجه الطبراني
المجمع    انظر الهيثمي)   5. (238 / 2الكبير . (136 / 2قال ثقات   البزار) 6رجاله

الكشف    في : 698 (336 / 1كما الهيثمي)   شبيب     236 / 2وقال بن الله عبد فيه



المجمع)      7ضعيف. ( انظر الوسط في في)  8. (238 / 2الطبراني الطبراني
 : الهيثمي    وقال والوسط . (*) 238 / 2الكبير ثقات   رجاله

________________________________________
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وسلم     (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن حسن بسند عنها الطبراني وروى
) ( ركعات         ست الضحى سنة فصلى الفتح يوم عليها مإن).   1دخل البزار وروى

السمتي     ( خالد بن يوسف عنه)    -     -2طريق تعالى الله رضي هريرة أبي عن
ول(   -     -        سفر في الضحى يترك ل كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

أنس).           -3غيره) ( عن المإوي مإسلمة بن سعيد طريق مإن الطبراني وروى
 -     -   ) : يصلي    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول رأينا قال عنه تعالى الله رضي

) ( ذلك       بعد تركهن فما ركعات، ست مإالك،).   4الضحى المإام وروى
أم             مإولى رواية، وفي طالب، أبي بن عقيل مإولى مإرة أبي عن والشيخان،

  : رسول       -     -  أن أخبرته عنها تعالى الله رضي هانئ أم أن طالب أبي بنت هانئ
ثوب -     -         في مإلتحفا ركعات ثمان الفتح عام صلى وسلم عليه الله صلى الله

سعد).           ( بن الليث طريق مإن أمإامإة، أبي بن الحارث ورواه أبي)  5واحد عن ،
.(          ) : الضحى  سبحة ركعات ثمان صلى ثم به، فالتحف ثوبه أخذ بلفظ مإرة

هانئ      -    -    - أم عن عباس ابن مإولى كريب عن الضحاك، الحسن أبو ورواه
يوم    -    -     -   صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي

   .( وأبو         مإسلم، ورواه ركعتين كل بين يسلم ركعات ثمان الضحى سبحة الفتح
-    )    : الله       رسول رأى أنه أحد أخبرنا مإا قال ليلى أبي ابن عن البرقاني، بكر

رسول    -          أن ذكرت فإنها هانئ، أم غير الضحى يصلي وسلم عليه الله صلى
ثمان -     -        وصلى بيتها، في اغتسل الفتح يوم وسلم عليه الله صلى الله
) ( والسجود           الركوع يتم أنه إل مإثلهن صلى أره لم خفافا ورواه). 6ركعات

 : قال             نوفل، بن الحارث بن الله عبد عن الضحاك، بن الحسن وأبو مإسلم،
________________________________________

الهيثمي)       1( وقال والوسط الكبير في . (238 / 2الطبراني حسن   )2إسناده
.        . خالد     أبي بن وإسماعيل الحول، عاصم عن الفقيه السمتي خالد بن يوسف

   ... العتدال        مإيزان وجماعة الحريش، بن وزيد علي، بن نصر . (463 / 4وعنه
الكشف)     3 في كما بن)     695 (335 / 1البزار يوسف لضعف ضعيف وإسناده

) . عليه     الكلم تقدم وقد الهيثمي)      4خالد وقال الوسط في 237 / 2الطبراني
) . وجماعة          مإعين وابن البخاري ضعفه المإوي مإسلمة بن سعيد بن)  5فيه ليث

. ورئيسها           وفقيهها مإصر عالم المإام، مإولهم الفهمي الرحمن عبد بن سعد
. وخلئق           سليم بن وصفوان والزهري وقتادة ونافع وعطاء المقبري سعد عن

وابن            مإسلم بن والوليد المبارك وابن وهشيم لهيعة وابن عجلن ابن وعنه
  :     .     :    . دخل  كان رمإح بن مإحمد وقال مإالك مإن أفقه هو بكير ابن قال وأمإم وهب

    . مإعين         وابن أحمد وثقه قط زكاة عليه وجبت مإا دينار ألف ثمانين الليث
        : وسبعين.    خمس سنة وتوفي وتسعين، أربع سنة ولد بكير ابن قال والناس

الخلصة   مإسلم)   6. (371 / 2ومإائة ). (*) 336 / 80 (497 / 1أخرجه
________________________________________
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صلى            -  الله رسول أن يخبرني الناس مإن أحدا أجد أن على وحرصت سألت
أم   -           غير بذلك يحدثني أحدا أجد فلم الضحى سبحة صلى وسلم عليه الله

 -     -   ) : أتى     وسلم عليه الله صلى الله رسول أن أخبرتني طالب، أبي بنت هانئ



فركع              قام ثم فاغتسل، عليه فستر بثوب فأتي الفتح، يوم النهار ارتفع مإا بعد
ذلك              وكل ؟ سجوده أم ركوعه، أم أطول، فيها أقيامإه أدري ل ركعات ثماني

) ( بعد         ول قبل سبحها أره فلم قالت مإتقارب بن).    1مإنه الحسن أبو وروى
            : الوجه  هذا مإن إل يقال فيما عائشة عن يرو لم غريب هذا فقال الضحاك،

 -     -     ) : فلما   عنها تعالى الله رضي المؤمإنين أم عائشة عند بت قالت رمإيثة عن
   : المؤمإنين        أم يا فقلت دوني، الباب وأجافت بيتا، ودخلت اغتسلت، أصبحت

     : ركعات      ثمان فصلت فقامإت ادخلني فقالت الساعة، لهذه عندك أقمت إنما
 : يا            قالت سلمت، فلما ؟ سجودهن أم ركوعهن، أم أطول أقيامإهن أدري مإا

نشدني     -     -    فلو يصليهن وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت إنني رمإيثة
-     -    :  .( وسلم     عليه الله صلى أنه ورد فيما الثاني تركتهن مإا تركهن على أبواي

)            . رواحة  بن الله عبد طريق مإن يعلى، وأبو أحمد، المإام روى يصلها ،)2لم
الله    -     - (     -   صلى الله رسول ير لم أنه عنه تعالى الله رضي مإالك بن أنس عن

) ( سفر  -             مإن يقدم أو سفر في يخرج أن إل قط، الضحى صلى وسلم عليه
عنه).    -   -    -    3 تعالى الله رضي هريرة أبي عن ثقات برجال أحمد المإام وروى

) (     -     -    ) : مإرة-  إل الضحى صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت مإا قال
4: قال).             حنيف بن سهل أن أمإامإة أبي عن ثقات، ورجاله الطبراني وروى

وسلم(         -     عليه الله صلى الله رسول أصحاب مإن رجل الضحى صلى مإن أول
) ( الزوائد-    أبا ل).        5يكنى كلم بعضهم وفي مإوثقون، ورجاله البزار وروى

 -    ) : صلى   -     -  الله رسول صلى مإا قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن يضر
) ( مإكة   -      فتح يوم إل الضحى وسلم عليه ). 6الله

________________________________________
امإرئ)        2). (336 / 81 (498 / 1مإسلم)  1( بن ثعلبة بن رواحة بن الله عبد

       . بدري،    عقبي، وهو دمإشق، نزل كنى، له الخزرجي النصاري الكبر القيس
  . أبو          وعنه مإوقوف بحديث البخاري له انفرد أحاديث، له شهيد، أمإير، تقيب،

 . استشهد          وجماعة حازم أبي بن قيس عنه وأرسل عباس، وابن هريرة،
  . الخلصة     عنه تعالى الله رضي أحمد)   3. (56، 55 / 2بمؤتة 159 / 3أخرجه

يعلى   الهيثمي)   4). (4337 / 1582 (301 / 7وأبو . (234 / 2وقال ثقات   )5رجاله
الهيثمي      قال الكبير في بن     234 / 2الطبراني مإعمر وفيهم مإوثقون رجاله

) .  : صويلح   الذهبي قال الكشف)     6بكار في كما وقال) 697 (336 / 1البزار
. (*) 235 / 2الهيثمي  مإوثقون   رجاله

________________________________________
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قال       -     -    يصلها لم وسلم عليه الله صلى أنه ورد عما الجواب في الثالث الباب
عليه        (    -    الله صلى الله رسول رأيت مإا عائشة قول في البر عبد بن عمر أبو
        : مإن -     فاته وقد إل الصحابة مإن أحد ليس قط الضحى سبحة يصلي وسلم

عليه         -    الله صلى أنه صح فقد مإمتنعة، والحاطة غيره، أحصاه مإا الحديث
وأحاديث -          الحضر على الثبات أحاديث البخاري وحمل الضحى، صلى وسلم

على              يسبح ل كان أنه السفر على عمر ابن حديث ويؤيد السفر، على النفي
الضحى،           لصلة نفيه على فيحمل لتممت، مإسبحا كنت لو ويقول السفر

    :    .( هذه     في الناس واختلف الهدى في قال السفر في المعروفة عادته على
         : مإثبتة   بأنها الترك، على الفعل رواية رجح مإن فمنهم طرق على الحاديث

     : مإثل   [  ]    علم يذهب أن ويجوز قالوا النافي، على خفيت علم زيادة تتضمن
   : عائشة،         أخبرت وقد قالوا القل، عند ويوجد الناس، مإن كثير على هذا



 ) : هذا           ويؤيد قال صلها، أنه طالب أبي بن وعلي هانئ وأم وجابر، وأنس،
فاعليها،         ومإدح عليها، والمحافظة بها، للوصية المتضمنة الصحيحة الحاديث
        :   .( ذر  وأبي الخدري سعيد أبي عن الباب وفي الحاكم قال عليه والثناء

وعبد           الدرداء، وأبي السلمي، وبريدة هريرة، وأبي أرقم، بن وزيد الغفاري،
السلمي،              عبد بن وعتبة مإالك بن وأنس مإالك، بن وعتبان أوفى، أبي بن الله

أبي            بنت عائشة النساء ومإن الباهلي، أمإامإة وأبي الغطفاني هماز بن ونعيم
-     -  ) : وسلم       عليه الله صلى النبي أن شهدوا كلهم، سلمة وأم هانئ وأم بكر،

)         .( أن  وجابر وعائشة، وأنس، علي، حديث مإن الطبراني وذكر يصليها كان
   .( ذهبت -     -     ثانية وطائفة ركعات ست يصليها كان وسلم عليه الله صلى النبي

. بموجبها           الصحابة وعمل إسنادها، صحة جهة مإن ورجحتها الترك أحاديث إلى
. بعض            دون اليام بعض في فتصلى غبا، فعلها استحباب إلى ثالثة وطائفة

عليه          -    الله صلى النبي وأن السباب، مإن بسبب تفعل إنما أنها إلى وطائفة
 . الفتح -      يوم كذلك فعلها إنما وسلم

________________________________________
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   : الضحى         صلة وليس الباجي قال الضحى بصلة تتعلق فوائد في الرابع الباب
مإن            ولكنها مإنها، ينقص ول عليها، يزاد فل بالعدد المحصورة الصلوات مإن

:      . تعالى       الله رحمه الشيخ قال أمإكنه مإا مإنها النسان يفعل التي الرغائب
يدل              مإا الحاديث مإن شئ، في يرد فلم المختار، الصواب هو قاله الذي وهذا

 ( عن           ( سننه في مإنصور بن سعيد أخرج وقد مإخصوص، عدد في حصرها على
  .(   : عن: (         وأخرج شئت مإا قال ؟ الضحى أصلي كم له قال رجل أن السود

وسلم        -     - عليه الله صلى الله رسول أصحاب كان هل سئل أنه الحسن
        ) : يصلي    مإن ومإنهم ركعتين، يصلي مإن مإنهم كان نعم قال ؟ الضحى يصلون

 ( )    .( عن       الزهد في أحمد وأخرج النهار نصف إلى يمد مإن ومإنهم أربعا،
وكان:            للعبادة، توخيا الناس أشد مإن كان الخدري، سعيد أبا أن الحسن

)      ( )     . أنه   غالب بن الله عبد عن الحلية في نعيم أبو وأخرج الضحى عامإة يصلي
) ( ركعة     مإائة الضحى يصلي في).      1كان العراقي الدين زين الحافظ وقال

          ) : عشرة  اثنتي في حصرها أنه الصحابة مإن أحد عن أر لم الترمإذي شرح
ذكره           وإنما وأحمد، كالشافعي، المذاهب، أئمة مإن أحد عن ول ركعة،

 .( النووي      ثم الرافعي، فتبعه فقط الروياني
________________________________________

الحلية)     1( في نعيم . (*) 256 / 2أبو
________________________________________
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روى    -     -     وعنده الزوال قبيل وسلم عليه الله صلى صلته في الخامإس الباب

رضي           -  أيوب أبي عن مإختصرا، مإاجه وابن داود، وأبو مإطول، أحمد المإام
  -     -    : ركعات   -  أربع وسلم عليه الله صلى الله رسول أدمإن قال عنه تعالى الله

     :   ) : أراك    التي الركعات هذه مإا الله رسول يا فقلت الشمس، زوال عند
         ) : حتى   تريح فل الشمس، زوال عند تفتح السماء أبواب إن قال ؟ أدمإنتها

     :  ( فيهن        تقرأ الله رسول يا فقلت ، خير فيها لي يصعد أن فأحب الظهر، يصلي
)  :      [  ] ( ) : ل   قال ؟ فاصل سلم ففيها قلت نعم قال ؟ المإام).  1كلهن وروى

: قال       -     -  عنه تعالى الله رضي السائب بن الله عبد عن والترمإذي، أحمد،
الزوال(   -     -      بعد الظهر قبل يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان



         ) : أقدم  أن فأحب الشمس زوال عند تفتح السماء أبواب إن ويقول أربعا،
) ( صالحا   عمل ) (2فيها      ) : صالح).   عمل فيها لي يصعد أن لفظ وروى). 3وفي

) : كان      -   [  ]  -  قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإاجه، وابن أحمد، المإام
فيهن  -     -       يطيل الظهر، قبل أربعا يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( والسجود     الركوع فيهن ويحسن رضي).     - 4القيام، علي عن النسائي وروى
  -     -   ) : حين   -  يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله

في           التسليم ويجعل ركعات، أربع النهار نصف وقبل ركعتين، الشمس ترتفع
الله).    -   -    -  5آخرها) ( رضي هريرة أبي عن جيد بسند أحمد المإام وروى

) ( يصلي  - (     -     -  وسلم عليه الله صلى النبي وجدت إل هجرت مإا عنه ).6تعالى
عنهما  -   -        - تعالى الله رضي عباس ابن عن ضعيف بسند الطبراني وروى

إلى: (   -     -      خرج النهار استوى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
قضاها،             حاجة له كانت فإن طهوره، فيها له سير وقد المدينة، حيطان بعض

قام            شراك قدر السماء كبد عن الشمس، زالت فإذا تطهر، وإل
________________________________________

داود   416 / 5أحمد)  1( مإاجه)   1270 (23 / 2وأبو )2). (1157 (365 / 1وابن
المسند    في الموضع)  3). (478 (342 / 2والترمإذي  43 / 6أحمد الترمإذي

الكبرى)    5. (43 / 6أحمد)  4السابق. ( في الهيثمي)  6. (388 / 7النسائي قال
المجمع        مإدلس سليم أبي بن ليث . (*) 230 / 2فيه

________________________________________
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فيأتي             يقوم ثم الربع، آخر في ويسلم بينهن، يتشهد لم ركعات أربع فصلى
الحديث)  ( ثوبان).   -   -   (1المسجد عن ضعيف بسند البزار رضي) - 2وروى

أن   - (   -     -    يستحب كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله
      : الصلة      تستحب أراك الله رسول يا عائشة فقالت النهار، نصف بعد يصلي
       ) : إلى   بالرحمة تعالى الله وينظر السماء، أبواب تفتح قال الساعة، هذه

الحديث)  ( الله).         -  3خلقه رضي أيوب أبي عن داود، وأبو عساكر، ابن وروى
       -   ) : كما  -  أو زاغت، أو الشمس زالت إذا الله رسول رأيت قال عنه تعالى

فيقوم:              له، يوقظ نائما كان وإن رفضه، الدنيا عمل يده في كان إن قال
فلما           فيهن، ويتمكن ويحسنهن، يتمهن ركعات يركع ثم يتوضأ، أو فيغتسل،

فإن              زاغت، أو الشمس، زالت إذا رأيتك الله رسول يا قلت ينطلق، أن أراد
له،             توقظ فكأنما نائما، كنت وإن رفضته، الدنيا مإن عمل يدك في كان
فيهن،           وتمكث وتحسنهن، تتمهن ركعات أربع تركع ثم تتوضأ، أو فتغتسل

تفتح   -     - (     الجنة وأبواب السموات، إن وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
هذه            تصلى حتى الجنة وأبواب السماوات أبواب ترتج فما الساعة، تلك في

) ( خير        الساعة تلك لي يصعد أن فأحببت : ( 4الصلة، أن).   فأحب رواية وفي
     .( العين،       بفتح الوسادة عرض تنبيهات العابدين عمل أول في عمل لي يرفع

وعليه،:            إليه، يتوسد مإا هنا والوسادة الناحية، وبالضم هنا، المراد هو قيل
        : لجلهما،   أو لرؤيتهما عباس ابن اضطجاع وكان الفراش، به المراد ويكون

حقيقته،           على إبقاؤه وينبغي وسادة، الفراش تسمية يجوز لنه لصغره وذلك
على   -     -     رأسه وضعه عليها وسلم عليه الله صلى النبي اضطجاع ويكون
 :  . جمع        الحيطان عرضها على رأسه وضعه عباس ابن واضطجاع طولها،
    -  .  : مإضمومإة، -     فوقية مإثناة بناء ترتج البستان طاء وآخره مإهملة، بحاء حائط

 .  : تغلق     فجيم فوقية، فمثناة ساكنة، فراء



________________________________________
الهيثمي)      1( قال الكبير في . (230 / 2الطبراني مإتروك      هرمإز بن نافع )2فيه

ونزل           ولزمإه، صحبه وسلم، عليه الله صلى النبي مإولى الهاشمي، ثوبان
  . التقريب       وخمسين أربع سنة بحمص ومإات الشام، البزار) 3. (120 / 1بعده

الكشف    في الهيثمي)   700 (337 / 1كما السكن    219 / 2وقال بن عتبة فيه
. (*) 4مإتروك. ( تقدم) 

________________________________________
 ]310[ 

في   -     -      الول الباب العيدين في وسلم عليه الله صلى سيرته أبواب جماع
-   :  : غسله -     -     في الول أنواع وفيه الصلة قبل وسلم عليه الله صلى آدابه

   -       . تعالى    الله رضي عباس ابن عن مإاجه، ابن روى وسلم عليه الله صلى
   -     -   ) : الفطر، -  يوم يغتسل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما

) ( الضحى  ) 1ويوم وابن).        (  المسند زوائد في أحمد، المإام ابن الله عبد وروى
) : كان      -     -  قال عنه تعالى الله رضي النصاري سعد بن الفاكه عن مإاجه،

) ( النحر  -     -      ويوم الفطر يوم يغتسل وسلم عليه الله صلى الله ).2رسول
جده               - عن أبيه، عن رافع أبي ابن أي الله عبيد بن مإحمد عن البزار، وروى

اغتسل    - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي
:   -     -.   3للعيدين) ( وابن).  مإسدد روى وسلم عليه الله صلى تجمله في الثاني

الله         -   رضي جابر عن والبيهقي، والحاكم، صحيحة، في خزيمة وابن سعد،
  -     -   ) : برده  -  يلبس وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى

) ( العيدين   في الله).          -4الحمر رسول كان بلفظ عنه أصبغ بن قاسم ورواه
 . وروى    -       العيدين في الحمر برده ويلبس يعتم وسلم عليه الله صلى

) : كان      -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن ثقات برجال الطبراني
) ( حمراء  -     -      بردة العيد يوم يلبس وسلم عليه الله صلى الله ). 5رسول

________________________________________
مإاجه)    1( ابن جبارة)      1315 (417 / 1أخرجه فيه إسناد هذا البوصيري وقال

) . أيضا       ضعيف تميم بن وحجاج ضعيف . (2وهو في)   3تقدم)  كما البزار
الهيثمي)   648 (311 / 1الكشف  كلم     198 / 2قال فيه مإندل إسناده في

) . أعرفهم      ل فوقه ومإن هذا شيبة    280 / 3البيهقي)  4ومإحمد أبي 156 / 2وابن
سعد   : 5. (148 / 2 / 1وابن الهيثمي)   . (*) 198 / 2قال ثقات   رجاله

________________________________________
 ]311[ 

عليه         -     تعالى الله رضوان علي بن مإحمد جعفر أبي عن سعد، ابن وروى
الحمر  -    -     -     برده يلبس كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن آبائه وعلى

) ( العيدين   يوم له).      -   -1ويعتم واللفظ سعد وابن الشافعي، المإام وروى
صلى     -     -    -  الله رسول أن عليهم تعالى الله رضوان جده عن أبيه، عن عنه،

عيد   -             ( كل في يعتم وكان عيد كل في أحمر بردا يلبس كان وسلم عليه الله
2) : كان).       -     -  قال عنه تعالى الله رضي جابر عن النيسابوري، سعد أبو وروى

 .( وروى  -     -      العيدين في الحمر برده يلبس وسلم عليه الله صلى الله رسول
: قال        -     -  عنه تعالى الله رضي الزبير بن عروة عن الضحاك، بن الحسن أبو

الفطر(    -     -     فيه يخرج الذي وسلم عليه الله صلى الله رسول رداء كان
:  .( الثالث         وشبر ذراعان وعرضه أذرع، أربعة طوله حضرمإي ثوب والضحى

العيد،  -     -        صلة إلى خروجه قبل الفطر يوم وسلم عليه الله صلى أكله في



      . والحاكم،   والسماعيلي، والبخاري أحمد المإام روى الضحى في وإمإساكه
الله     -     - (   - رسول أن عنه تعالى الله رضي أنس عن والبيهقي، قطني والدار

 ( زاد    -         ثمرات يأكل حتى الفطر يوم يغدو ل كان وسلم عليه الله صلى
( وترا             أكثر أو أقل، أو سبعا، أو خمسا، أو ثلثا، والبيهقي والحاكم السماعيلي

عنه).       -     -3( تعالى الله رضي بريدة عن والبيهقي، والحاكم، الترمإذي، وروى
حتى(   -     -        يخرج لم الفطر يوم كان إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

مإن               يأكل رجع إذا وكان يرجع، حتى شيئا يأكل لم الضحى يوم كان وإذا يأكل،
) ( أضحيته  عنهما).       -     -4كبد تعالى الله رضي عمر ابن عن مإاجه، ابن وروى

يغدي: (   -     -       حتى الفطر يوم يغدو ل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
) ( الفطر    صدقة مإن الله).      -  5أصحابه، رضي سعيد أبي عن الطبراني، وروى

  -     -   ) : يوم  -  يطعم وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى
) ( بذلك       الناس ويأمإر يخرج أن قبل ). 6الفطر

________________________________________
الكبرى)   1( سعد)   2. (148 / 1الطبقات البخاري)   3. (148 / 1ابن  /2أخرجه

)5. (283 / 3والبيهقي  294 / 1والحاكم)  542 (426 / 2الترمإذي)  4). (953 (446
مإاجه   . (1755 (558 / 1ابن بالضعفاء)     مإسلسل البوصيري إسناده) 6وقال

المجمع     الواقدي لضعف . (*) 199 / 2ضعيف
________________________________________
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: قال      -     -  عنه تعالى الله رضي بريدة عن والطبراني، أحمد، المإام وروى

يطعم،((   -     -       حتى الفطر يوم يخرج ل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
) ( ذبيحته          مإن فيأكل يرجع، حتى النحر يوم يطعم ل : 1وكان في).  الرابع

عن    -     -.    الطبراني وروى وسلم عليه الله صلى مإاشيا المصلى إلى خروجه
وسلم  -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي رافع أبي

) ( إقامإة          ول أذان، بغير يصلي مإاشيا العبد إلى يخرج البيهقي،).  2كان وروى
الله    -     - (   -   صلى الله رسول أن عنهم تعالى الله رضي الصحابة مإن رجل عن

) ( مإاشيا  -      العيدين في يذهب كان وسلم ابن).     3عليه عن مإاجه، ابن وروى
   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عمر

) ( مإاشيا -       ويرجع مإاشيا، العيد إلى يخرج إسحاق).   4وسلم ابن وروى
 ) : رسول           كان قال أبيه عن حاطب، بن الرحمن عبد بن يحيى عن والطبراني،

) ( مإاشيا -     -    العيد يأتي وسلم عليه الله صلى عن).    5الله مإاجه، ابن وروى
وسلم  -     - (   -     عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي القرظ سعد

) ( مإاشيا-        ويرجع مإاشيا العيد إلى يخرج :   - 6كان صلى).  تكبيره في الخامإس
   . قطني،   -       الدار روى المصلى إلى يغدو حتى الفطر ليلة وسلم عليه الله

صلى    -     - (   -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن والبيهقي،
( يغدو   -            حتى بيته مإن يخرج حين مإن الفطر ليلة يكبر كان وسلم عليه الله

) (   ) : المصلى  يأتي حتى لفظ بن).      7وفي شرقي طريق مإن الطبراني وروى
عنه     -     -  تعالى الله رضي أبرهة بن شريح عن قطامإي،

________________________________________
الهيثمي)      1( قال الوسط في الله     199 / 2الطبراني عبد بن عقبة فيه

والترمإذي   ( ضعيف مإاجه)   (542الرفاعي قطني)   1756، 1754وابن  /2والدار
الهيثمي)      2. (45 وقال الكبير في بن      203 / 2الطبراني الله عبد بن مإحمد فيه

) . الثقات         في حبان ابن وذكره جماعة ضعفه رفع )4. (281 / 3البيهقي)  3أبي



مإاجه   عبد)      1295 (411 / 1ابن لضعف ضعيف إسناده البوصيري وقال
) . العمري  الهيثمي)      5الرحمن قال الكبير في بن   201 / 2الطبراني خالد فيه

) . مإتروك  مإاجه)   6إلياس . (1294 (411 / 1ابن ضعيف)    البوصيري )7وقال
قطني    الدار . (*) 278 / 3والبيهقي  45 / 2أخرجه غريب      فيه الليلة ذكر وقال

________________________________________
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مإن: (   -     -      التشريق أيام في يكبر وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال
) ( صلة            كل دبر يكبر مإنى مإن خرج حتى النحر يوم الظهر قال) 1صلة

     :  . بيته:      أهل مإع خروجه في السادس المدينة أهل تكبير هذا على الشاذكوني
    . ابن        عن البيهقي، روى المصلى يأتي حتى بالذكر صوته رافعا المصلى إلى

وسلم -   [  ]  - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عمر
وعلي،             عباس، بن الله وعبد عباس، بن الفضل مإع العيد في يخرج كان

أم            ابن وأيمن حارثة، بن وزيد زيد، بن وأسامإة والحسين، والحسن، وجعفر،
) ( المصلى        يأتي حتى والتكبير، بالتهليل، صوته رافعا أبي).   2أيمن، ابن وروى

تعالى         -    الله رضي عباس ابن عن والبيهقي، مإاجه، وابن أحمد، والمإام شيبة،
في - (   -     -      ونساءه بناته يخرج كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما

:3العيدين) ( قال).      -     -  عنه تعالى الله رضي جابر عن أحمد، المإام وروى
) ( أهله(   -     -      ويخرج العيدين في يخرج وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

4  -          : الله).  صلى إليها وصلته المصلى، إلى يديه بين العنزة حمل في السابع
رضي  -.         -  عمر ابن عن مإاجه، وابن والنسائي، الشيخان، روى وسلم عليه

  -     -   ) : إلى   -  يغدو وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله
أن            وذلك إليها، يصلي يديه، بين وتنصب يديه، بين تحمل والعنزة المصلى

) ( به       يستتر شئ ليس فضاء كان أنس).      -5المصلى عن مإاجه، ابن وروى
العيد    - (   -     -   صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

) ( بحربة[  ]   مإستترا رضي).      - 6بالمصلى أنس عن والنسائي، البيهقي، وروى
العيد   - (   -     -   صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله

) ( بالحربة   يستتر ). 7بالمصلى
________________________________________

الهيثمي)      1( وقال الوسط في قطامإي    201 / 2الطبراني بن شرقي فيه
) . الساجي  مإاجه)   3. (279 / 3البيهقي)  2ضعفه وفيه) 1309 (415 / 1ابن

والبيهقي     أرطاة بن في)   5. (363 / 3أحمد)  4. (307 / 3الحجاج مإسلم أخرجه
باب   مإاجه)   6). (246رقم  (47الصلة مإاجه)   7). (1306 (414 / 1ابن  /1ابن

414) 1306 (*) . الكبرى)    في والنسائي
________________________________________

 ]314[ 
تعالى           -    الله رضي عوف بن الرحمن عبد عن به، بأس ل بسند البزار وروى

    -     -   ) : في -  العنزة له يخرج وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه
) ( إليها    يصلي حتى ابن).        1العيدين عن كرز، أبي طريق مإن الطبراني وروى

كان -     -    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عمر
) ( وترس      حربة ومإعه العيدين إلى :      2يخرج قبل).  يصلي يكن لم أنه في الثامإن

       . وابن   وصححه، والترمإذي، والشيخان الشافعي المإام روى بعده ول العبد
عمر           ابن عن وصححه، والترمإذي والشافعي، ومإالك، عباس، ابن عن مإاجه،

عنهم         -     - تعالى الله رضي سعيد أبي عن والبيهقي عمرو ابن عن مإاجه وابن



يصل   -     -       لم ركعتين، الفطر يوم صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
بعدهما   ( ول :     3قبلهما،   :  : الفطر).  يوم يأكل كان إنما المهلب قال الول تنبيهان

أن              إلى الفطر يوم يلزم الصيام أن ظان يظن لئل الصلة، إلى الغدو قبل
   . مإوفق         الشيخ وقال الضحى يوم في مإفقود المعنى وهذا العيد، صلة يصلي

         ) : عقب   الصيام فيه حرم الفطر يوم أن ذلك في الحكمة قدامإة بن الدين
وامإتثال          الله طاعة إلى المبادرة لظهار الفطر، تعجيل فاستحب وجوبه،
مإن            فيه مإا مإع بخلفه والضحى العادة، خلف على الفطر، في أمإره

    :  .( عبد      عن البلذري قال الثاني أضحيته مإن شئ على الفطر استحباب
بعث           الحبشي النجاشي أن وأجدادهم، آبائهم عن وغيره سعد، بن الرحمن

واحدة،   -     -     فأمإسك عنزات، بثلث وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى
   : بن        إبراهيم عن البلذري قال واحدة، عليا وأعطى واحدة، عمر وأعطى
      : يدي        بين العنزة يحمل بلل كان قال جده، عن أبيه، عن عمار، بن مإحمد

 . الستسقاء  -     -      وفي العيد، يوم في وسلم عليه الله صلى الله رسول
________________________________________

الكشف)     1( في كما وضعفه)    2). (655 (314 / 1البزار الوسط في الطبراني
المجمع    في البخاري)   3. (199 / 2الهيثمي  /2ومإسلم)  964 (453 / 2أخرجه

مإاجه)   537 (418 / 2والترمإذي).  884 / 13 (606 ). (*) 129 (410 / 1وابن
________________________________________

 ]315[ 
: أنواع    -     -      وفيه العيدين صلة في وسلم عليه الله صلى آدابه في الثاني الباب

  . المإام:         روى العيد فيهما يصلي كان الذي والمكان، الوقت في الول
صلى    -     - (   -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي الحويرث أبي عن الشافعي

الضحى،   -           عجل أن بنجران وهو حزم بن عمرو إلى كتب وسلم عليه الله
) ( الناس    وذكر الفطر، سعيد).       1وأخر أبي عن والخمسة، أحمد، المإام وروى

وسلم -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي الخدري
) ( الصلة            به يبدأ شئ وأول المصلى، إلى والضحى الفطر يوم يخرج ).2كان
عنه         -     تعالى الله رضي هريرة أبي عن والبيهقي، مإاجه، وابن داود، أبو وروى

   -          : عليه-  الله صلى الله رسول بنا فصلى فطر يوم في مإطر أصابهم قال
) ( المسجد -   في :      3وسلم إل).    المسجد في العيد يصل لم القيم ابن وروى

وهو            الحديث، ثبت إن المسجد، في بهم فصلى المطر أصابهم واحدة مإرة
مإاجه      ( وابن داود أبي سنن :      - 4في وبغير).  الخطبة قبل العيد صلة في الثاني

 -           . رضي   عمر ابن عن داود، وأبو مإالك، المإام إل الئمة روى إقامإة ول أذان،
  -     -   ) : بكر،   -  وأبو وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله

 :      .( شهدت     قال عنه، أحمد المإام وروى الخطبة قبل العيدين يصلون وعمر،
ثم    -     -       إقامإة، ول أذان بل فصلى وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع العيد

صلة              شهدت ثم إقامإة، ول أذان بل فصلى بكر، أبي مإع العيد صلة شهدت
بل               فصلى عثمان مإع العيد شهدت ثم إقامإة ول أذان بل فصلى عمر، مإع العيد

) ( إقامإة   ول عنه).       -     -5أذان تعالى الله رضي سمرة بن جابر عن مإسلم وروى
مإرتين: (    -     -     ول مإرة، غير وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع صليت قال

) ( إقامإة    ول أذان ). 6بغير
________________________________________

المسند)     1( في الشافعي . (282 / 3والبيهقي  232 / 1والم)  442 (152أخرجه
البخاري)   2 داود).   889 / 9 (605 / 2ومإسلم)  956 (448 / 2أخرجه 296 / 1وأبو



مإاجه   153 / 3والنسائي)  1140( داود)   3). (1275 (406 / 1وابن  (301 / 1أبو
مإاجه)   1160 البخاري)   4. (310 / 3والبيهقي)  1313 (416 / 1وابن  /2أخرجه
 /3والنسائي)  531 (411 / 2الترمإذي).  888 / 8 (605 / 2ومإسلم)  963 (453
مإاجه   149 ).887 / 7 (604 / 2مإسلم)  6. (39 / 2أحمد)  5). (1276 (407 / 1وابن
 (*)

________________________________________
 ]316[ 

عنهما        -     - تعالى الله رضي عباس ابن عن مإاجه، وابن أحمد، المإام وروى
بكر،:     -     -    وأبي العيد، وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع شهدت قال

) ( إقامإة          ول أذان بغير الخطبة قبل صلى فكلهم وعثمان، وروى). 1وعمر،
صلى     -    - (    -  الله رسول بنا صلى عنه الله رضي جابر عن عطاء عن النسائي

) ( إقامإة   -         ول أذان بغير الخطبة قبل عيد في وسلم عليه المإام).  2الله وروى
الله       -    - (   - رسول أن عنه الله رضي الخطمي يزيد بن الله عبد عن الشافعي

قبل    -         بالصلة يبدأون كانوا وعثمان، وعمر، بكر، وأبا وسلم عليه الله صلى
) ( الخطبة       مإعاوية فقدم مإعاوية قدم حتى الطبراني).   -3الخطبة، وروى

-   ) : الله  -   -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن ثقات برجال
في    -         الخطبة قبل بالصلة يبدأون وعمر بكر وأبو وسلم عليه الله صلى

رسول).      -     - ( 4العيد) ( أن عنه تعالى الله رضي سعيد أبي عن الشيخان وروى
إلى -     -        الفطر، ويوم الضحى، يوم يخرج كان وسلم عليه الله صلى الله

على             فأقبل قام وسلم صلته صلى فإذا الصلة، به يبدأ شئ فأول المصلى
  ) :   ( صفوفهم     على جلوس لفظ وفي ، مإصلهم في جلوس وهم الناس

) ( ويأمإرهم   ويوصيهم، :   -    5فيعظهم، وسلم).  عليه الله صلى صلته في الثالث
  -        . الله-   رضي عباس ابن عن والخمسة، أحمد، المإام روى ركعتين العيد

عيد  - (   -     -     يوم في خرج وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى
) ( بعدهما       ول قبلهما يصل لم ركعتين :    - 6فصلى صلى).  تكبيره عدد في الرابع

       . مإاجه،   -    وابن داود، وأبو أحمد، المإام روى العيد صلة في وسلم عليه الله
-   ) : الله   -     -  رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن والدارقطني،

الركعة    -         في سبعا، القراءة قبل العيدين في يكبر وسلم عليه الله صلى
في      (     خمسا ويكبر الركوع، تكبيرة لفظ وفي الفتتاح، تكبيرة سوى الولى،

) ( الركوع    تكبيرة سوى ). 7الخرة
________________________________________

المسند)    3. (148 / 3النسائي)  2. (242 / 1أحمد)  1( في  (156 / 1الشافعي
454) .(4 : الهيثمي)      قال الوسط في . (202 / 2الطبراني ثقات   .5رجاله تقدم) 

)6) . داود   70 / 6أحمد)  7تقدم)  مإاجه)   1149 (299 / 1وأبو )1280 (407 / 1وابن
. (*) 46 / 2والدارقطني 

________________________________________
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تعالى         -    الله رضي عمرو بن الله عبد عن والدارقطني، أحمد، المإام وروى
اثنتي - ((   -     -     العيدين في كبر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما

) ( الثانية        في وخمسا الولى في سبعا تكبيرة الترمإذي).   -1عشرة وروى
الله -         -   رضي المزني عوف بن عمرو عن والدارقطني، مإاجه، وابن وحسنه

في  - (   -     -     العيدين في كبر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى
) ( القراءة         قبل خمسا الخرة وفي القراءة، قبل سبعا، ابن).  2الولى وروى



رسول     -     - (  أن عنه تعالى الله رضي القرظ سعد عن والدارقطني، مإاجه،
قبل -     -         سبعا الولى في العيدين في يكبر كان وسلم عليه الله صلى الله

) ( القراءة      قبل خمسا الخرة وفي :   - 3القراءة، صلى).  قراءة في الخامإس
       . واقد   -    أبي عن البخاري، إل الئمة روى العيدين صلة في وسلم عليه الله

كان -     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي الليثي
) (    )  ( القمر    (   وانشق الساعة اقتربت و المجيد والقرآن ق ب  العيدين في يقرأ

4) : كان).     -     -  قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن الدارقطني، وروى
المجيد  -     -     (   والقرآن ق ب  العيدين في يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول

الساعة[   ])) ( :    5واقتربت والربعة،).   ومإسلم، وأحمد، مإالك، المإامإان وروى
والطبراني،            أحمد، والمإام عباس، ابن عن مإاجه، وابن بشير بن النعمان عن

الله    -     - (   -   صلى الله رسول أن عنهم تعالى الله رضي جندب بن سمرة عن
 )  ( أتاك  -     (    هل و العلى ربك اسم سبح العيدين في يقرأ كان وسلم عليه

) (         ( فقرأهما  واحد يوم في اجتمعتا وربما النعمان زاد الغاشية وروى). 6حديث
أن      -     - (  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن والخمسة، مإالك، المإام

________________________________________
الترمإذي)   2. (48 / 2والدارقطني  180 / 2أحمد)  1( وابن) 536 (416 / 2أخرجه

طريق  286 / 3والبيهقي)  23 (48 / 2والدارقطني)  1279 (407 / 1مإاجه  ومإن
الدارمإي    عند مإاجه)    3. (376 / 1آخر ابن والدارقطني) 1277 (407 / 1أخرجه

الموطأ)    891، 15، 14 (607 / 2مإسلم)  4. (47 / 2 في  /5وأحمد  180 / 1ومإالك
داود   218، 217 150 / 3والنسائي)  534 (414 / 2والترمإذي)  1154 (300 / 1وأبو

مإاجه   الدارقطني)   5). (1282 (408 / 1وابن النعمان)  6. (46 / 2أخرجه حديث
أحمد     عند بشير داود   271 / 4بن )533 (413 / 2والترمإذي)  1122 (293 / 1وأبو

مإاجه   150 / 1والنسائي  مإاجه       408 / 1وابن ابن عند عباس ابن  /1وحديث
الهيثمي)          1283 (408 قال الكبير في والطبراني أحمد عند سمرة  /2وحديث
204 (*) . ثقات    أحمد رجال

________________________________________
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بأم -     -          إل فيهما يقرأ ل ركعتين الفطر يوم صلى وسلم عليه الله صلى النبي
) ( شيئا     عليها يزد لم عباس).        -1القرآن ابن عن ضعيف، بسند البزار وروى

يقرأ    - (   -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي
) ((  ) ( وضحاها    (  والشمس ، يتساءلون عم ب  العيدين صلة ). 2في

________________________________________
داود)     1( لبي السنن والنسائي) 537 (418 / 2والترمإذي)  1159 (301 / 1انظر
الكشف)     2. (157 / 3 في كما الهيثمي)   656 (314 / 1البزار فيه 204 / 2وقال

 (*) . ضعيف    سيار بن أبواب
________________________________________
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وفيه    -     -     العيدين خطبة في وسلم عليه الله صلى هديه في الثالث الباب

.   -     -     : العيدين:  في وسلم عليه الله صلى عليه يخطب كان فيما الول أنواع
: واسمه           -  كاهل أبي عن مإاجه، وابن والنسائي، داود، وأبو أحمد، المإام روى

-   ) : الله    -     -  رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي الحمسي عائذ بن قيس
 ( وفي    -         ، خرمإاء نافة على عيد، يوم في الناس يخطب وسلم عليه الله صلى

بخطامإها     ( مإمسك وحبشي حسناء، نبيط).     1لفظ عن مإاجه، ابن وروى



 -    ) : صلى -     -  الله رسول فرأيت حججت قال عنه تعالى الله رضي الشجعي
) ( بعيره   -    على يخطب وسلم عليه عن).     2الله مإرسل الشافعي المإام وروى

كان  -    -    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن تعالى الله رحمه سيرين ابن
) ( والنحر           الفطر يوم الصلة مإن ينصرف مإا بعد راحلته على وروى). 3يخطب

رسول  -   -    -     - (  أن عنه تعالى الله رضي سعيد أبي عن ثقات برجال يعلى أبو
) ( راحلته -     -      على العيد يوم خطب وسلم عليه الله صلى المإام).  4الله وروى

) : رأيت      -     -  قال عنه تعالى الله رضي الباهلي زياد بن الهرمإاس عن أحمد،
وأنا  -     -       حمار، على خلفه مإردفي وأبي وسلم عليه الله صلى الله رسول

ناقته    -     -     على بمنى يخطب وسلم عليه الله صلى الله رسول فرأيت صغير،
.  5العضباء) (         : أبو).  روى عنزة أو قوس على الخطبة في اعتماده في الثاني

صلى     -     - (   -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عازب بن البراء عن داود،
) ( عليه   -       فخطب قوسا العيد يوم نوول وسلم عليه الطبراني).  6الله وروى

أن        -     - ( وسلم عليه الله صلى الله رسول مإؤذن القرظ عثمان بن سعد عن
على  -     -        خطب العيدين في خطب إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

). 7قوس) (
________________________________________

أحمد)   1( مإاجه   151 / 3والنسائي  78 / 4أخرجه )2). (1285 (408 / 1وابن
مإاجه    ابن المسند)    3). (1286 (409 / 1أخرجه في )4). (462 (158 / 1الشافعي

الهيمثي   . (205 / 2قال الصحيح    رجال المسند)    5رجاله في أبو) 6. (7 / 5أحمد
. (*) 7). (1145 (298 / 1داود  تقدم) 

________________________________________
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الله      -    - (   رسول أن تعالى الله رحمه عطاء عن مإرسل الشافعي المإام وروى
) ( اعتمادا-     -        عنزة على يعتمد خطب إذا كان وسلم عليه الله ).1صلى

وجلوسه:   -     -     العيد خطبتي في وسلم عليه الله صلى تكبيره في الثالث
عليه.          -    الله صلى الله رسول مإؤذن القرظ سعد عن مإاجه ابن روى بينهما

   -     -   ) : أضعاف -  بين يكبر وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال وسلم
) ( العيدين      خطبة في التكبير يكثر بن).     2الخطبة، جابر عن البيهقي، وروى

   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول خرج قال عنهما تعالى الله رضي الله عبد
) ( قام -            ثم قعدة، قعد ثم قائما، فخطب أضحى أو فطر يوم وروى). 3وسلم

) : كان      -     -  قال عنه تعالى الله رضي سعيد أبي عن والخمسة أحمد، المإام
إلى  -     -      والضحى الفطر يوم يخرج وسلم عليه الله صلى الله رسول

وهم            الناس مإقابل فيقوم ينصرف ثم الصلة، به يبدأ شئ وأول المصلى،
يقطع           أن يريد كان فإن ويأمإرهم، ويوصيهم، فيعظهم، مإصلهم، في جلوس

 ) : تصدقوا،           تصدقوا يقول وكان ينصرف، ثم به، أمإر بشئ يأمإر أو قطعه بعثا
ينصرف)           ثم والشئ، والخاتم بالقرط النساء يتصدق مإن أكثر فكان تصدقوا

     ) :      : رأيتكن  فإني تصدقن، النساء مإعشر يا فقال النساء على مإر ثم رواية وفي
  ) :        ( وتكفرن   اللعن، تكثرن قال ؟ الله رسول يا بم فقلن النار أهل أكثر

مإن            الحازم الرجل للب أذهب ودين عقل ناقصات مإن رأيت مإا العشير،
 ) : شهادة           أليس قال ؟ وعقلنا ديننا نقصان ومإا الله رسول يا فقلن إحداكن،

 ) :  ]  :  ( مإن   [  ]    فذلك قال بلي، قلن ؟ الرجل شهادة نصف مإثل مإنكن المرأة
 ]  :  (        ) : يا  ]  بلى قلن ؟ تصم ولم تصل، لم حاضت إذا أليس قال عقلها نقصان

      .(    ) : مإنزله،  ]  إلى جاء فلما انصرف، ثم دينها نقصان مإن فذلك قال الله رسول



 :    : هذه        الله رسول يا فقيل عليه، تستأذن مإسعود ابن امإرأة زينب جاءت
 [  ]) :      (   ) : ائذنوا  نعم فقال مإسعود، ابن امإرأة فقيل ؟ الزيانب أي فقال زينب،
        :    : وأوردت)  حلي عندي وكان بالصدقة، اليوم أمإرت إنك الله نبي يا فقالت لها
 [  ]      : عليهم،      به تصدقت مإن أحق وولده أنه مإسعود ابن فزعم به، أتصدق أن

مإن  -     -: (       أحق وولده هو مإسعود، ابن صدق وسلم عليه الله صلى النبي فقال
      : مإروان، [  ]     كان حتى كذلك تزل فلم سعيد أبو قال عليهم، به تصدقت

قد              مإنبر فإذا المصلى، أتى حتى بنا فمشى سماه قد رجل وإلى إلي فأرسل
الصلت     مإن كثير بناه

________________________________________
)1) . مإاجه)   2تقدم)  مإاجه   296 / 3البيهقي)  3). (1287 (409 / 1ابن 409 / 1ابن
)1289 (*) .(

________________________________________
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: قلت           ذلك رأيت فلما وارتفع، بيده فنازعني فجذبته ليذهب مإروان فذهب
   :      )   . سعيد  أبا يا فقال بالصلة، البتداء أمإر ثم غيرتم، رواية وفي بخير أحدثتم

          : ثلث     أعلم مإما بخير تأتون ل بيده نفسي والذي كل، قلت تعلم، مإا ترك قد
 ) : الناس)   (         إن فقال أعلم، ل مإما خير والله أعلم مإا فقلت رواية وفي ، مإرات

) ( الصلة         قبل فجعلتها الصلة بعد لنا يجلسون يكونوا المإام).  1لم وروى
  ) : في    -     -  جلوسا كنا قال عنه تعالى الله رضي البراء عن والخمسة، أحمد،

على      -     -   فسلم وسلم عليه الله صلى الله رسول فأتى الضحى، يوم المصلى
          : ثم   ركعتين فصلى فتقدم الصلة، هذه يومإكم نسك أول إن قال ثم الناس،

فحمد            عليها، فاتكأ عصا أو قوسا، وأعطي بوجهه، الناس استقبل ثم سلم،
    ) : ذبحا        عجل مإنكم كان مإن وقال ونهاهم، وأمإرهم، عليه، وأثنى وجل عز الله
       ) :   ( هذا،     يومإنا في به نبدأ مإا أول إن رواية وفي ، أهله أطعمها جزرة هي فإنما

قبل              نحر ومإن سنتنا، أصاب فقد ذلك فعل مإن فننحر، نرجع ثم نصلي أن
بعد              الذبح إنما شئ في النسك مإن ليس لهله، قدمإه لحم هو فإنما الصلة،

     : يا)         شاتي ذبح عجلت أنا فقال نيار، بن بردة أبو خالي إليه فقام الصلة
أوفى             هي جذعة وعندي رجعنا، إذا عليه نجتمع طعامإا لنا ليصنع الله، رسول
    ) : أحد          عن تفي ولن نعم، قال ؟ الله رسول يا عني أفتفي ذبحت التي مإن

-     -     (  ) : وسلم)   عليه الله صلى الله رسول واتبعه فمشى بلل يا قال ثم ، بعدك
 (       ) : قال    ، لكن خير الصدقة تصدقن النسوان، مإعشر يا فقال النساء، أتى حتى

) ( اليوم            ذلك مإن قرطا ول مإقطوعة، خدمإة أكثر قط يومإا رأيت وروى). 2فما
رضي         -  جابر عن والدارقطني، والنسائي، داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام
 -     -    ) : العيد   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع شهدت قال عنه تعالى الله

فحمد              بلل، على يتوكأ قام ثم إقامإة، ول أذان بل الخطبة قبل بالصلة فبدأ
(           ، نزل فلما طاعته، على وحثهم وذكرهم، الناس، ووعظ عليه، وأثنى الله،

         : وذكرهن،  فوعظهن النساء، أتى حتى ومإضى نزل فرغ، فلما لفظ وفي
     ( الناس،: (     سطة مإن امإرأة فقالت ، جهنم حطب أكثركن فإن تصدقن فقال

    ) :       : ؟  الله رسول يا لم فقالت الخدين، سفعاء النساء سفلة مإن لفظ وفي
    ( حليهن،: (     مإن يتصدقن فجعلن العشير وتكفرن الشكاية، تكثرن لنكن قال

 ) :   ( المرأة       فجعلت رواية وفي وخواتيمهن أقراطهن مإن بلل ثوب في يلقين
) ( فتخها  ). 3تلقي

________________________________________



أحمد)     (1( مإسند وانظر المسند)    2). (36، 10 / 3تقدم في 282 / 4أحمد
داود   456 / 2والبخاري  والنسائي) 1508 (78 / 4والترمإذي)  2800 (96 / 3وأبو

)603 / 2ومإسلم)  (978حديث)  (540 / 2والبخاري  (318 / 3أحمد)  3. (196 / 7
داود)   885 / 3حديث ( . (*) 152 / 3والنسائي)  1141 (297 / 1وأبو

________________________________________
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 -     -   ) : يوم     وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج قال عنه، مإاجه ابن وروى
) ( قام          ثم قعدة، قعد ثم قائما، فخطب أضحى، أو :  2فطر بيان).  في تنبيه

  :       -  . مإن   نوع مإهملة فطاء ساكنة، فراء مإضمومإة، بقاف القرط سبق مإا غريب
-  .       :    -  . خرمإاء  الشياه مإن يذبح أي يجزر مإا فراء فزاي، بجيم جزرة الذن حلي

       : الذن،     في والشق الثقب وهو الخرم، مإن فميم فراء، مإفتوحة، مإعجمة بخاء
. خرمإاء   -         والنثى أخرم، فهو ينشق لم فإذا انشق، ثقبه وانخرم والنف،

 -  . بفاء -        فتخها ساكنة فاء بينهما مإفتوحتين مإهملتين فعين بسين، سفعاء
 :     : خاتم     ويحرك فتخة، واحدة خواتمها، مإفتوحات مإعجمة فخاء فتاء ففوقية

كبير. 
________________________________________

مإاجه)     (1( ابن وانظر ). (*) 1289تقدم
________________________________________
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روى    -     -      المصلى مإن رجوعه في وسلم عليه الله صلى آدابه في الرابع الباب

الله         -   رضي التيمي عثمان بن الرحمن عبد عن والطبراني، أحمد، المإام
   -     -   ) : مإن  -  انصرف إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى

وكيف           ينصرفون، كيف الناس إلى فنظر فقام المصلى، وسط أتى العيدين
 ) :     .( رسول      رأيت بلفظ يعلى أبو ورواه ينصرف ثم ساعة، يقف ثم سمتهم،
الناس، -     -         إلى ينظر السوق في قائما عيد يوم وسلم عليه الله صلى الله

) ( يمرون  تعالى).      -   1والناس الله رضي جابر عن والبيهقي، البخاري، وروى
     -     -   ) : رجع -  العيد إلى خرج إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه

) ( فيه      ذهب الذي الطريق غير رضي).      - 2مإن عمر ابن عن الشيخان، وروى
مإن   - (   -     -    يخرج كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله
مإن             ويخرج العليا، الثنية مإن دخل مإكة دخل وإذا طريق، مإن ويرجع طريق،

) ( السفلى  التيمي).         3الثنية الرحمن عبد بن مإعاذ عن الشافعي، المإام وروى
رجع)     ((    -     - 4( وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى أنه جده، عن أبيه، عن ،

إذا             حتى السوق أسفل مإن التمارين على فسلك عيد، يوم في المصلى مإن
فاستقبل            قام بالسوق التي البركة مإوضع عند الذي العرج مإسجد عند كان

) ( انصرف     ثم فدعا أسلم، الله).       -  5فج رضي عمر ابن عن مإاجه، ابن وروى
العيد  -    -     - (    إلى يخرج كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى

) ( فيه        ابتدأ الذي الطريق، غير في ويرجع الشافعي،).   6مإاشيا، المإام وروى
الله       -     - (   رسول أن عنه تعالى الله رضي حنطب بن الله عبد بن المطلب عن

الطريق-     -         مإن المصلى إلى العيد يوم يغدو كان وسلم عليه الله صلى
) ( ياسر            بن عمار دار على الخرى الطريق مإن رجع رجع فإذا ). 7العظم،

________________________________________
المجمع)       1( انظر والوسط الكبير في 308 / 3البيهقي)  2. (206 / 2الطبراني

مإسلم)   3). (986العيدين  (472 / 2والبخاري  )4). (1257 / 223 (918 / 3أخرجه



آل              مإن التيمي، عثمان بن الله عبيد بن عثمان بن الرحمن عبد بن مإعاذ
التقريب             أيضا، صحبة له ويقال الثالثة، مإن صدوق، وهو صحبة، لبيه 2طلحة،

المسند)     5. (257، 256/  في الشافعي ابن) 6). (647 (160، 159 / 1أخرجه
). (*) 466 (159 / 1الشافعي)  7). (1299 (412 / 1مإاجه 

________________________________________
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) : الخروج     -     -  قال عنه تعالى الله رضي علي عن والبيهقي، الطبراني، وروى
) ( السنة      مإن الجبانة إلى العيدين أبي).      1في بن سعد عن البزار، وروى

كان -     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي وقاص
) ( مإنه          خرج الذي الطريق غير طريق مإن العيد، في وروى). 2يرجع

) : رأيت      -     -  قال عنه تعالى الله رضي حاطب بن الرحمن عبد عن الطبراني،
ويرجع  -     -       طريق في ويذهب العيد، يأتي وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( أخرى  : (3في كان).     -     -  قال عنه تعالى الله رضي جابر عن البخاري، وروى
) ( الطريق  -     -       خالف عيد يوم كان إذا وسلم عليه الله صلى الله ).4رسول

: قال       -     -  عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن ووصله تعليقا، البخاري وروى
رجع(   -     -        طريق في عيد يوم كان إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

) ( غيره  تعالى).        -   5في الله رضي عمر ابن عن والبيهقي، داود، أبو وروى
ثم - (   -     -       طريق في العيد يوم أخذ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما

) ( آخر    طريق في ):  6رجع كان)     (  قيل المسند شرح في الرافعي المإام وقال ،
الذهاب،  -     -      في الطريقين أطول يتوخى وسلم عليه الله صلى الله رسول

فيهما،             يستفتى أن أو الطريقين، أهل به يتبرك كان أو العودة، في وأقصرهما
 .(    : أظهر    [    ]  والول بكل، قيل رحمه ليصل وقيل فقرائهما، على يتصدق وأن

________________________________________
الحارث)        1( فيه الهيثمي قال الوسط في  /3والبيهقي  206 / 2الطبراني

الكشف)     2. (281 في كما إلياس)     653 (312 / 1البزار بن خالد إسناده وفي
) . بالقوي  المجمع)       3ليس كسابقه وإسناده الكبير في )4. (201 / 2الطبراني

الترمإذي)      5تقدم. ( وأخرجه السابق المصدر وأحمد) 541 (424 / 2البخاري
مإاجه   378 / 1والدارمإي  338 / 2 ذكره)   1301 (412 / 1وابن حبان وابن

الموارد   ( في داود)   6). (592الهيثمي . 309 / 3والبيهقي)  1156 (300 / 1أبو
________________________________________

 ]325[ 
 .     :  : روى       العيد يوم دعاء في الول أنواع وفيه مإتفرقة آداب في الخامإس الباب

-   ) : النبي    -     -  دعاء كان قال عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن الطبراني،
     ) : ومإيتة    -   تقية عيشة نسألك إنا اللهم العيدين في وسلم عليه الله صلى

ول              بغتة، تأخذنا ول فجأة، تهلكنا ل اللهم فاضح، ول مإخز غير ومإردا سوية،
والهدى،            والتقى والغني، العفاف نسألك إنا اللهم وصية، ول حق عن تعجلنا

والسمعة           والرياء والشقاق الشك مإن بك ونعوذ والدنيا، الخرة عاقبة وحسن
لدنك               مإن لنا وهب هديتنا، إذ بعد قلوبنا تزغ ل القلوب مإقلب يا دينك، في

) ( الوهاب    أنت إنك :   -     - 1رحمة أن).  وسلم عليه الله صلى نهيه في الثاني
-       . عباس       ابن عن مإاجه، ابن روى العيدين في السلم بلد في السلح يلبس

أن    - (   -     -   نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي
) ( العدو            بحضرة يكون أن إل العيدين في السلم بلد في السلح ).2يلبس

   -     . تعالى:     الله رضي عائشة عن الشيخان، روى العيد يوم اللهو في الثالث



 -     -    ) : وعندي -  وسلم عليه الله صلى الله رسول على دخل قالت عنها
ودخل           وجهه، وحول الفراش، على فاضطجع بعاث، يوم بغناء تغنيان جاريتان
    -     : وسلم    عليه الله صلى النبي عند الشيطان مإزمإارة وقال فانتهرني، بكر أبو

  ( ) : غفل-     -     -  فلما ، دعهما فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه فاقبل
) ( فخرجتا  فإمإا).        3غمزتهما والحراب بالدرق السودان يلعب عيد يوم وكان

(   ) : ؟   -     -   تنظرين تشتهين قال وإمإا وسلم عليه الله صلى الله رسول سألت
  ) : بني:         يا دونكم يقول وهو خده، على خدي وراءه، فأقامإني نعم، فقلت
 .( ) :   :  ( وروى)     (  فاذهبي قال نعم، قلت ؟ حسبك قال مإللت، إذا حتى ، أرفدة

عبادة    -     -        بن سعد بن قيس عن جابر قول يذكر ولم مإاجه وابن أحمد، المإام
________________________________________

المجمع)           1( مإتروك سعيد بن نهشل فيه الهيثمي وقال الوسط في الطبراني
مإاجه)   2. (201 / 2 بن)      1314 (417 / 1ابن نائل إسناده في البوصيري قال

) . ضعيفان      وهما زياد بن وإسماعيل )987، 952 (445 / 1البخاري)  3نجيح
). (*) 892 / 17، 16 (607 / 2ومإسلم 

________________________________________
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-        ) : الله-     -  رسول عهد على كان شئ مإن مإا قال عنهما تعالى الله رضي
الله    -          -   صلى الله رسول إن واحدا، شيئا إل رأيته قد إل وسلم عليه الله صلى

) (   : اللعب  -        هو جابر قال الفطر، يوم له يقلس كان وسلم ابن).  1عليه وروى
بالنبار،    -     - (    عيدا شهد أنه عنه تعالى الله رضي الشعري عياض عن مإاجه،

عليه:          -    الله صلى الله لرسول يقلس كان كما تقلسون أراكم لي مإا فقال
:2وسلم -) ( قالت).      -     -  عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن الطبراني، وروى

دف            مإعها شعرها ناشرة فطر يوم ثابت بن لحسان جارية علينا دخلت
أم      -     - (   يا دعيها وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال سلمة، أم فزجرتها

) ( عيدنا       وهذا عيدا، قوم لكل فإن :   -  3سلمة، الله).  صلى قضائه في الرابع
   -      . تعالى  -   الله رضي سلمة أم عن الطبراني، وروى العيد صلة وسلم عليه
   -        : عليه -  الله صلى الله رسول أصحاب مإن جارية علينا دخلت قالت عنها

يشهدون - (      -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى جاءوا ركبا أن وسلم
أن       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فأمإرهم بالمإس، الهلل رأوا أنهم

) ( مإصلهم      إلى غدوا أصبحوا فإذا :   - 4يفطروا، صلى).  تكبيره في الخامإس
   -     : تعالى   -   الله رضي جابر عن الدارقطني، روى العيد يوم وسلم عليه الله

يوم - (   -     -       الفجر صلة في يكبر كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه
) ( المكتوبات            مإن يسلم حين التشريق أيام آخر مإن العصر صلة إلى عرفة

5   -     -   ) : الصبح)   صلى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان رواية وفي ،
) :  (  )) : الله       ويقول ، مإكانكم على فيقول أصحابه، على يقبل عرفة غداة مإن

(             .   ، الحمد ولله أكبر الله أكبر، والله الله إل إله ل أكبر الله أكبر الله أكبر،
) ( التشريق           أيام آخر مإن العصر صلة إلى عرفة غداة مإن وروى). 6فيكبر

عنهما -    -     - ( تعالى الله رضي عمار علي عن :   -7أيضا تخييره).  في السادس
حضور    -          بين جمعة، يوم كان إذا العيد حضر مإن وسلم عليه الله صلى

 -       . رضي      عمر ابن عن مإاجه، ابن روى بعيدا مإنزله كان إذا والنصراف الجمعة
عهد   -       على عيدان اجتمع قال عنهما تعالى الله

________________________________________



مإاجه   422 / 3أحمد)  1( :  1303 (413 / 1وابن صحيح)   إسناد البوصيرى وقال
) . ثقات  مإاجه)   2ورجاله وقال)    3). (1302 (413 / 1ابن الكبير في الطبراني

. (206 / 2الهيثمي  مإتروك      نافع بن الوازع مإن   58 / 5أحمد)  4فيه داود وأبو
أنس   )7. (50 / 2الدارقطني)  6. (49 / 2الدارقطني)  5). (1157 (300 / 1حديث

 (*) . السابق   المصدر انظر
________________________________________
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  ) : أن  -     -     شاء مإن قال ثم بالناس، فصلى وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( فليتخلف        يتخلف أن شاء ومإن فليأتها، الجمعة أحمد،).   1يأتي المإام وروى
الله         -   رحمه الشامإي رمإلة بن إياس عن والبيهقي والنسائي، داود، وأبو

-           : الله -  رسول مإع شهدت أرقم بن زيد يسأل مإعاوية شهدت قال تعالى
     :  : ثم    -    النهار، أول العيد صلى نعم قال اجتمعا عيدين وسلم عليه الله صلى

) (     ) : فليجمع     يجمع أن شاء مإن قال ثم الجمعة، في ). 2رخص
________________________________________

مإاجه)   1( . (1312 (416 / 1ابن ضعيفان)       وكلهما ومإندل جبارة إسناده )2وفي
داود   372 / 4أحمد  .317 / 3والبيهقي  158 / 3والنسائي)  1070 (281 / 1وأبو

 (*)
________________________________________

 ]328[ 
الول   -     -      الباب الكسوف صلة في وسلم عليه الله صلى سيرته أبواب جماع

عنه         -    - الله رضي النصاري مإسعود أبي عن البيهقي، روى مإتفرقة آداب في
عليه:         -    الله صلى الله رسول ابن إبراهيم مإات يوم الشمس انكسفت قال

-        : الله -   رسول فقال إبراهيم، لموت الشمس انكسفت الناس فقال وسلم
ينكسفان    -: (         ل الله آيات مإن آيتان والقمر الشمس إن وسلم عليه الله صلى

) ( الصلة             وإلى الله، ذكر إلى فافزعوا ذلك رأيتم فإذا لحياته، ول أحد، لموت
عنهما).         -    1 تعالى الله رضي عمر بن الله عبد عن والبيهقي، البخاري، وروى

-     -       : وسلم-  عليه الله صلى الله رسول عهد على الشمس انكسفت قال
الحديث       ( وذكر جامإعة الصلة ينادي مإناديا البخاري،).  2فبعث وروى

  ) : على   -     -  الشمس خسفت قال عنها تعالى الله رضي عائشة عن والبيهقي،
  : جامإعة،   -     -    الصلة ينادي مإناديا فبعث وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد
) (         . سجدات  بأربع ركعتين، في ركعات، أربع بهم فصلى الناس ).3فاجتمع

 : فزع       -     -  قالت عنهما تعالى الله رضي بكر أبي بنت أسماء عن مإسلم، وروى
حتى  -     -       درعا، فأخذ الشمس، كسفت يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول

) (  . الحديث  بردائه رضي).       - 4أدرك الشعري مإوسى أبي عن مإسلم، وروى
   -     ) : عليه   -  الله صلى الله رسول فقام الشمس خسفت قال عنه تعالى الله

) (  . الحديث -        المسجد فأتى الساعة، تكون أن يخشى فزعا وروى). 5وسلم
رضي          -  بشير بن النعمان، عن داود، وأبو والنسائي والبيهقي، أحمد، المإام

  -      ) : الله   -  صلى الله رسول عهد على الشمس انكسفت قال عنه تعالى الله
حتى  -            يصلي يزل فلم المسجد، أتى حتى فزعا، ثوبه يجر فخرج وسلم عليه

    ) : أهل     مإن ناسا إن قال انجلت فلما الشمس، انجلت
________________________________________

البخاري)   1( و) 911 / 23 (628 / 2ومإسلم.  1057،) 1041 (611 / 2أخرجه
البخاري)   2. (320 / 3البيهقي   /20 (627 / 2ومإسلم)  1051 (626 / 2أخرجه



البخاري)   3. (320 / 3والبيهقي)  910 .320 / 3والبيهقي)  1064 (637 / 2أخرجه
مإسلم)   4( مإسلم)   5). (906 / 16 (625 / 2أخرجه ).912 / 24 (628 / 2أخرجه

 (*)
________________________________________

 ]329[ 
مإن           عظيم لموت إل ينكسفان ل والقمر الشمس أن يزعمون الجاهلية

        ) : كذلك،)   ليس و الرض أهل عظماء مإن عظميم لموت رواية وفي ، العظماء
مإن            آيتان ولكنهما لحياته، ول أحد، لموت ينكسفان ل والقمر الشمس إن

   -  -     :   ( الله  تجلى فإذا عزوجل الله خلق مإن خلقان لفظ وفي ، الله آيات
صلة            كأحدث فصلوا ذلك رأيتم فإذا له، خشع خلقه، مإن لشئ عزوجل

) ( المكتوبة   مإن . 1صليتموها أعلم).    تعالى والله
________________________________________

أحمد)   1( داود       269، 267 / 4أخرجه أبو أخرجه آخر طريق ومإن ،1 / 310) 
. (*) 332 / 3والبيهقي)  1488 (145 / 3والنسائي)  1194

________________________________________
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الكسوف      -     -   صلة وسلم عليه الله صلى صلته كيفيات بيان في الثاني الباب
   -      : تعالى    الله رضي عباس ابن عن الشيخان، روى ركعة في ركوعان الولى

   -      ) : عليه -  الله صلى الله رسول عهد على الشمس انكسفت قال عنهما
قيامإا -    -     -     فقام مإعه، والناس وسلم عليه الله صلى الله رسول فصلى وسلم

قيامإا             فقام رفع ثم طويل، ركوعا ركع ثم البقرة، سورة مإن نحوا طويل،
الول             الركوع دون وهو طويل، ركوعا ركع ثم الول، القيام دون وهو طويل،

هو[                طويل ركوعا ركع ثم الول القيام دون هو طويل قيامإا قام ثم سجد، ثم
ركع   ]          -   ثم الول القيام دون وهو طويل قيامإا فقام رفع ثم الول الركوع دون

تجلت            وقد انصرف، ثم سجد، ثم الول الركوع دون وهو طويل ركوعا
عنها).       -    1الشمس) ( تعالى الله رضي عائشة عن طرق، مإن الشيخان، وروى

 -    )   (    ) : صلى-  الله رسول حياة في لفظ وفي ، عهده في الشمس خسفت قال
المسجد،   -    -     -   إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول فخرج وسلم عليه الله

-    :   ( الله      رسول فقرأ رواية وفي ، القيام فأطال فاقم وراءه، الناس فصف
  ) :   ( قراءة    -   في جهر رواية وفي ، طويلة قراءة وسلم عليه الله صلى

) : سمع           فقال رأسه، رفع ثم طويل، ركوعا فركع كبر ثم بقراءته، الخسوف
     ) :   ( دون      وهو القيام، فأطال قام ثم رواية وفي ، الحمد لك ربنا حمده، لمن الله

        ) :   ( القراءة  مإن أدنى وهي طويلة قراءة فقرأ قام ثم رواية وفي ، الول القيام
) : سمع            قال ثم الول الركوع دون وهو طويل، ركوعا فركع كبر ثم الولى،
       ( في      فعل ثم السجود، فأطال سجد ثم ، الحمد لك ربنا حمده، لمن الله

وأربع            ركعات، أربع فاستكمل الولى الركعة في فعل مإا مإثل الخرة الركعة
الله            فحمد الناس، فخطب قام ثم الشمس، انجلت وقد انصرف ثم سجدات،

       ) : ل       الله، آيات مإن آيتان والقمر الشمس إن قال ثم أهله، هو بما عليه وأثنى
حتى           الصلة إلى فافزعوا رأيتموها، فإذا لحياته، ول أحد لموت ينخسفان

 (      )   .( ثم  ، وتصدقوا وصلوا، وكبروا، تعالى الله فادعوا رواية وفي عنكم يفرج
تزني: (               أو عبده، يزني أن تعالى الله مإن أغير أحد مإن مإا مإحمد أمإة يا قال

كثيرا،             ولبكيتم قليل، لضحكتم أعلم، مإا تعلمون لو والله مإحمد، أمإة يا أمإته،



قطفا               آخذ أن أريد رأيتني لقد حتى وعدتم شئ كل هذا مإقامإي في رأيت إني
) ( أقدم      جعلت رأيتموني حين الجنة رأيت)   (   2مإن ولقد أتقدم، رواية وفي

________________________________________
البخاري)   1( في)  907 / 17 (626 / 2ومإسلم)  1052 (540 / 2أخرجه ومإالك

البخاري)   2). (2 (186 / 1الموطأ   /6 (620 / 2ومإسلم)  1044 (615 / 2أخرجه
). (*) 1 (186 / 1ومإالك)  901

________________________________________
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هو            لحي ابن فيها ورأيت تأخرت، رأيتموني حين بعضا، بعضها يحطم جهنم
(       ) :   .( القبر   عذاب مإن يتعوذوا أن أمإرهم ثم رواية وفي السوائب سيب الذي

  (        ) : رواية  وفي ، الدجال كفتنة قبوركم، في تفتنون رأيتكم قد إني رواية وفي
  -     -     : ذلك(  بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول أسمع فكنت عائشة قالت

) ( القبر    عذاب مإن الله).      -  1يتعوذ رضي عباس ابن عن الشيخان، وروى
   -       : عليه  -  الله صلى الله رسول عهد على الشمس انخسفت قال عنهما تعالى

نحوا -    -     -     طويل، قيامإا فقام وسلم عليه الله صلى الله رسول فصلى وسلم
وهو              طويل، قيامإا فقام رفع ثم طويل، ركوعا ركع ثم البقرة، سورة قراءة مإن
ثم              رفع ثم الول، الركوع دون وهو طويل، ركوعا ركع ثم الول، القيام دون
وهو              طويل، ركوعا ركع ثم الول، القيام دون وهو طويل، قيامإا قام ثم سجد،
ركع              ثم الول، القيام دون وهو طويل، قيامإا فقام رفع ثم الول، الركوع دون

تجلت            وقد انصرف ثم سجد، ثم الول، الركوع دون وهو طويل، ركوعا
         ) : لموت  يخسفان ل الله، آيات مإن آيتان والقمر الشمس إن فقال الشمس،

    :  ( رأيناك        الله رسول يا فقالوا ، الله فاذكروا ذلك، رأيتم فإذا لحياته، ول أحد
   ) : فتناولت         الجنة رأيت إني قال كعكعت، رأينا ثم هذا، مإقامإك في شيئا تتناول
مإنظرا              أر فلم النار ورأيت الدنيا، بقيت مإا مإنه لكلتم أصبته ولو عنقودا مإنها

:        ( قال       ؟ الله رسول يا بم قالوا النساء أهلها أكثر ورأيت أفظع، قط كاليوم
لو(           الحسان، ويكفرن العشير، يكفرن قال ؟ بالله يكفرن قيل، بكفرهن،

   : مإنك          رأيت مإا قالت شيئا، مإنك رأت ثم كله، الدهر، إحداهن إلى أحسنت
-     -        .( عنها  تعالى الله رضي بكر أبي بنت أسماء عن الشيخان، وروى قط خيرا

عليه:   -     -   -    الله صلى النبي زوج عنها تعالى الله رضي عائشة أتيت قالت
قائمة -           هي وإذا يصلون، قيام الناس فإذا الشمس، خسفت حين وسلم

(  ) :          ، الله سبحان وقالت السماء، نحو بيدها فأشارت ؟ للناس مإا فقلت تصلي،
أصب:            وجعلت الغشي تجلني حيت فقمت نعم، إلي فأشارت ؟ آية فقلت

الله       -     -   حمد وسلم عليه الله صلى الله رسول انصرف فلما مإاء، رأسي فوق
           ) : هذا،    مإقامإي في رأيته قد إل أره لم كنت شئ مإن مإا قال ثم عليه، وأثنى
قريبا           -   أو مإثل قبوركم، في تفتنون أنكم إلي أوحي ولقد والنار، الجنة حتى

 ) :  (      ) ( أحدكم -   يؤتى فيقول ، أسماء قالت ذلك أي أدري ل ، الدجال فتنة مإن
   )   -        : ذلك  أي أدري ل الموقن أو المؤمإن فأمإا ؟ الرجل بهذا علمك مإا له فيقال

        :  ( فأجبنا  والهدى بالبينات جاءنا الله، رسول مإحمد هو فيقول ، أسماء قالت
      : أن   علمنا فقد صالحا نم فيقال واتبعنا، وآمإنا،

________________________________________
البخاري)   1( الموطأ    621 / 2ومإسلم)  1050 (625 / 2أخرجه في  /1ومإالك

187 - 188) 3 (*) .(
________________________________________
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:  ( فيقول      (      أسماء قالت ذلك أي أدري ل المرتاب أو المنافق وأمإا لموقنا، كنت

) ( فقلته       شيئا يقولون الناس سمعت أدري، : 1ل ثلث).   الثانية الكيفية
) -     -     . أن    عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإسلم، روى ركعة كل في ركوعات

وروى      -     -).  وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على انكسفت الشمس
-   ) : الله    -     -  رسول صلى قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الترمإذي،

    :   .( كل    -  في ركوعات أربع الثالثة الكيفية الكسوف وسلم عليه الله صلى
الله.          -   رضي علي عن والبيهقي، أحمد، والمإام شيبة، أبي ابن روى ركعة
فقرأ  -:     -    -   للناس عنه الله رضي علي فصلى الشمس، كسفت عنه تعالى
) :             ( سمع( فقال رأسه، رفع ثم السورة، قدر مإن نحوا ركع ثم نحوها، أو يس

           ( أيضا،   قراءته قدر ركع ثم ويكبر، يدعو السورة، قدر قام ثم ، حمده لمن الله
             : ذلك  قدر ركع ثم السورة، قدر أيضا قام ثم حمده، لمن الله سمع قال ثم

        : قام       ثم سجد، ثم حمده، لمن الله سمع قال ثم ركعات، أربع ركع حتى أيضا
ويرغب            يدعو جلس ثم الولى، الركعة في كفعله ففعل الثانية، الركعة في

وسلم        -     - عليه الله صلى الله رسول أن حدثهم ثم الشمس انكشفت حتى
) ( فعل  عن).      -     - (2كذلك عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن مإسلم، وروى

 .( الكيفية -     -      الشمس كسوف في صلى أنه وسلم عليه الله صلى النبي
 -        : رضي:     الله عبد بن جابر عن مإسلم، روى ركعة في ركوعات خمس الرابعة
  -      ) : الله   -  صلى الله رسول عهد في الشمس انكسفت قال عنهما تعالى الله
-  :   . صلته  -      الخامإسة الكيفية الكيفية وروى إبراهيم مإات يوم وسلم عليه

      . والنسائي،    -  داود، وأبو أحمد، المإام وروى ركعتين وسلم عليه الله صلى
عنه         -     تعالى الله رضي جندب بن سمرة عن والحاكم، حبان، وابن يعلى، وأبو
قيد-:  (      -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على الشمس خسفت قال

فخرج            تنومإة كأنها آضت حتى اسودت الناظر، عين في ثلثة، أو رمإحين،
الله  -     -       - رسول فوافقتا لفظ وفي وصلى، وسلم عليه الله صلى الله رسول

بنا    -          فقام لفظ وفي فصلى قال للناس خرج حين وسلم عليه الله صلى
ركع                  مإا كأطول بنا ركع ثم صوتا، له نسمع ل قط صلة في بنا قام مإا كأطول

________________________________________
البخاري)   1( في)  905 / 11 (24 / 1ومإسلم)  1053 (631 / 2أخرجه ومإالك

أحمد)   2). (4 (188 / 1الموطأ  . (*) 330 / 3والبيهقي  143 / 1أخرجه
________________________________________
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صلة                 في بنا سجد مإا كأطول بنا سجد ثم صوتا، له نسمع ل قط، صلة في بنا

تجلي               بنا فوافق ذلك مإثل الثانية الركعة في فعل ثم صوتا، له نسمع ل قط،
    :   . فحمد     فسلم، جلوسه فوافق لفظ وفي الثانية الركعة في جلوسه الشمس

: قال                ثم ورسوله، الله عبد أنه وشهد الله، إل إله ل أن وشهد عليه، وأثنى الله
    ) :     ( بشر،(    أنا إنما الناس أيها قال ثم لفظ وفي بالله أنشدكم الناس أيها
تبليغ            مإن شئ عن قصرت أني تعلمون كنت إن الله أذكركم ورسول،

   :  :   ( قد        أنك نشهد فقالوا رجل فقام ذاك تموني أخبر لما وجل عز ربي رسالت
 ) : بعد          أمإا قال ثم عليك، الذي وقضيت لمإتك، ونصحت ربك، رسالت بلغت

هذه            وزوال القمر، هذا وكسوف الشمس هذه كسوف أن يزعمون رجال فإن
كذبوا،            قد وإنهم الرض، أهل مإن عظماء رجال لموت مإطلعها مإن النجوم

مإنهم              له يحدث مإن فينظر عباده، بها يفتن تعالى الله آيات مإن آيات ولكنهما



دنياكم              أمإر في لقونه أنتم مإا أصلي قمت مإنذ رأيت لقد الله وايم توبة،
العور           آخرهم كذابا ثلثون يخرج حتى الساعة تقوم ل والله وآخرتكم،

   ( مإن        حينئذ لشيخ تحياة أبي عين كأنها اليسرى العين مإمسوح الدجال،
  : يخرج           مإتى قال أو يخرج مإا مإتى وإنه عائشة حجرة وبين بينه النصار

عمله              مإن صالح ينفعه لم واتبعه، وصدقه به آمإن فمن الله أنه يزعم فسوف
أو              سيظهر وأنه سلف، عمله مإن بشئ يعاقب لم وكذبه به كفر ومإن سلف،

  .( السود:          وقال المقدس وبيت الحرم إل كلها الرض على يظهر سوف قال
قيس  ( بيت):      (    1بن إلى المسلمين يسوق فإنه لفظ وفي المؤمإنين يحصر أنه

زلزال.         فيزلزلون المقدس، بيت في شديدا حصرا فيحصرون المقدس
  : الحائط            أصل قال أو الحائط جذم إن حتى وجنده تعالى الله يهلكه ثم شديدا

       :  : أو       يهودي، هذا مإسلم يا مإؤمإن يا يقول قال أو لينادي، الشجرة أصل قال أو
      :    : أمإورا:    تروا حتى ذلك يكون ولن قال فاقتله، تعال فيقال كافر، هذا قال

ذلك            ذكر نبيكم كان هل نبيكم وتسألون أنفسكم، في شأنها يتفاقم عظامإا
قبض               ثم القبض ذلك أثر على ثم مإراتبها على جبال تزول وحتى ؟ ذكرا مإنها

الهللي).         (2أصابعه ( قبيصة عن داود، وأبو أحمد، المإام الله) -  3وروى رضي
) (  ) : الشمس  -  كسفت قال عنه ). 4تعالى

________________________________________
مإن)            1( ثقة، قيس، أبا يكنى الكوفي، العجلي ويقال العبدي، قيس بن السود

التقريب.   أحمد)   2. (76 / 1الرابعة داود   16 / 5أخرجه )1184 (308 / 1وأبو
المستدرك)    (1484 (140 / 3والنسائي  في بن)  3). (320 / 1والحاكم قبيصة

له             انفرد أحاديث ستة له صحابي العامإري، شداد بن الله عبد بن المخارق
        . الخلصة  النهدي، عثمان وأبو قلبة أبو وعنه بحديث )4. (350 / 2مإسلم

أحمد   داود   60 / 5أخرجه ). (*) 1186 (309 / 1وأبو
________________________________________
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الشمس     -     -    كسوف في وسلم عليه الله صلى قراءته صفة في الثالث الباب

 .   -     -    :  : روى  القراءة أسر وسلم عليه الله صلى أنه ورد فيما الول نوعان وفيه
عنهما        -     - تعالى الله رضي عباس ابن عن لهيعة، أبي طريق مإن البيهقي،
فلم: (    -     -    الكسوف صلة وسلم عليه الله صلى الله رسول خلف صليت قال

) ( حرفا    فيها مإنه الله).        -  1أسمع رضي جندب بن سمرة عن يعلى أبو وروى
 -     -    ) : صلة  -  وسلم عليه الله صلى الله رسول بنا صلى قال عنه تعالى

) ( الحديث            صوتا له تسمع مإا قط، صلة في قام مإا كأطول ). 2الكسوف
________________________________________

البيهقي)   1( المجمع)     2. (335 / 3أخرجه في الهيثمي وعزاه. 212 / 2ذكره
 (*) . الكبير    في والطبراني لحمد

________________________________________
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روى    -     -    القمر لخسوف وسلم عليه الله صلى صلته في الرابع الباب
الله   -     - (   -   صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن الدارقطني،

وأربع  -          ركعات، أربع والقمر الشمس كسوف في يصلي كان وسلم عليه
) ( )   ( )  ( يس    ( الثانية وفي الروم أو ، العنكبوت الولى في وقرأ ).1سجدات،
عنهما             تعالى الله رضي عباس ابن عن طاوس، عن حبيب، عن أيضا وروى
والقمر(   -     -      الشمس كسوف في صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن



) ( ركعة         كل في يقرأ سجدات، أربع في ركعات، : 2ثمان وفي).   الحافظ قال
   : العراقي         الحافظ قال قلت القمر، ذكر بدون مإسلم في وهو نظر، إسناده

     .(    : عن   الكبير في الطبراني، وروى ثقات إسنادهما رجال الترمإذي شرح في
عنه   -    -    -     - تعالى الله رضي الدرداء أبي عن تعالى الله رحمه صخر بن زياد

شديدة: (   -     -      ريح ليلة كانت إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
حدث            السماء في حدث وإذا الريح، تسكن حتى المسجد، إلى مإفزعه كان

) ( تتجلى           حتى الصلة إلى مإفزعه كان قمر، أو شمس خسوف قال). 3مإن
   :        : إلى  يحتاج إنه وقال صخر، بن زياد إل ثقات رجاله والهيثمي العراقي

           : الميزان   لسان في ول التهذيب، تقريب في ذكرا له أر لم قال حاله، مإعرفة،
      :      . ابن  عن الكبير، في الطبراني وروى الثاني آخر في قال وقد للحافظ كلهما

-       : الله -     -  رسول عهد على القمر انكسف قال عنهما تعالى الله رضي عباس
وسلم    - ( عليه الله :        4صلى السيرة).  كتاب في حبان بن حاتم أبو قال تنبيه

عليه:         -    الله صلى النبي فصلى الخامإسة، السنة في خسف القمر إن له
  . بذلك -         وجزم السلم في صلة أول فكانت الكسوف صلة بأصحابه وسلم

لم              أنه زعم مإن على رد هذا وفي الدرر، في والعراقي الشارة، في مإغلطاي
كابن              جماعة في القمر كسوف في صلى أنه وسلم عليه الله صلى عنه ينقل

كسوف     -     -     في يصل لم وسلم عليه الله صلى أنه زعم مإن وعلى القيم،
 . رشد   كابن القمر

________________________________________
الدارقطني)   1( الدارقطني)   2. (64 / 2أخرجه ذكره) 3. (64 / 2أخرجه

المجمع    في بن        214 / 2الهيثمي زياد رواية مإن الكبير في للطبراني وعزاه
) . ثقات           رجاله وبقية ترجمه مإن أجد ولم الدرداء أبي عن ذكره) 4صخر

المجمع    في وهو       214 / 2الهيثمي الخوزي يزيد بن إبراهيم إسناده وفي
مإتروك. (*) 

________________________________________
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والمطر   -     -    الستسقاء في وسلم عليه الله صلى سيرته أبواب جماع
عليه        -    الله صلى آدابه في الول الباب والصواعق والرعد والريح والسحاب

     :  : مإتبذل -     المصلى إلى خروجه في الول أنواع وفيه الصلة قبل وسلم
   -       . تعالى  الله رضي عباس ابن عن الشافعي، المإام روى مإتضرعا مإتواضعا

فصلى - (   -     -    بالمصلى، استسقى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما
الله).        (   -1ركعتين) ( رسول أن عنه والشيخين مإالك، المإام إل الئمة، وروى

أتى    -        حتى مإتخشعا مإتضرعا مإتواضعا مإتبذل خرج وسلم عليه الله صلى
:   -     -  2المصلى) ( أحجار).  عند وسلم عليه الله صلى استسقائه في الثاني

باب            اليوم يدعى الذي المسجد باب خارج وهو الزوراء، مإن قريبا الزيت
  . المإام          روى المسجد مإن الخارج يمين عن تنعطف حجر قذفة نحو السلم

عمير    ( عن والثلثة أنه)    -     - (3أحمد، عنهما تعالى الله رضي اللحم آبي مإولى
قريبا   -     -      الزيت أحجار عند يستسقي وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى

بياض             مإقبل رأسه بهما يجاوز ل كفيه رافعا يستسقي يدعو قائما الزوراء مإن
) ( وجهه   إلى : (   4كفيه رسول).      رأى مإن أخبرني قال ابراهيم بن مإحمد ورواه

:  .( الثالث -     -       كفه باسطا الزيت أحجار عند يدعو وسلم عليه الله صلى الله
      . تميم،  -     -  بن عباد عن البخاري، روى رداءه وسلم عليه الله صلى تحويله في

(    -     -  ) : رداءه   وحول يستسقي وسلم عليه الله صلى النبي خرج قال عمه، عن



وسلم).         (  -     -5( عليه الله صلى النبي أن زيد بن الله عبد عن أيضا عنه وروى
) ( رداءه   فقلب ). 6استسقى

________________________________________
المسند)     1( في الشافعي داود)    2). (489 (169 / 1أخرجه أبو  (302 / 1أخرجه

مإاجه)   1508 (156 / 3والنسائي)  558 (445 / 2والترمإذي)  1165  (403 / 1وابن
1266) .(3         : إلى)  وعاش خيبر، شهد صحابي الغفاري، اللحم، آبي مإولى عمير

  . التقريب  السبعين أحمد)   4. (87 / 2نحو البخاري)   5. (223 / 5أخرجه 2أخرجه
البخاري)  6). (556 (442 / 2والترمإذي)  894 / 4ومإسلم)  (1024 (597/  أخرجه
2 / 578) 1011 (*) .(

________________________________________
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مإنبر    -     -    وعلى بخطبتين، وسلم عليه الله صلى استسقائه في الثاني الباب
-     :  : خطبته        في ورد فيما الول أنواع وفيه إقامإة وبل اذان بل بركعتين وصلة

-       : عباس،    -   ابن عن الشافعي، المإام روى الصلة قبل وسلم عليه الله صلى
-     -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول خرج قال عنهما تعالى الله رضي

يخطب           ولم المنبر، فرقى المصلى أتى حتى مإتواضعا مإتوسل مإتخشعا مإتبذل
كما             ركعتين صلى ثم والتضرع والتكبير الدعاء في يزل لم ولكن هذه كخطبته

) ( العيد   في الله).         -  1يصلي رضي المازني زيد بن الله عبد عن الئمة، وروى
  -     -   ) : المصلى  -  إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج قال عنه تعالى

القبلة،          استقبل ثم واستسقى المسألة، وأكثر الدعاء، فأطال فدعا يستسقي
 ) :   ( خميصة        عليه لفظ وفي يدعو ظهره، الناس إلى وجعل رداءه، قلب ثم

عليه           فقلبها عليه، فثقلت أعلها فيجعله بأسفلها يأخذ أن فأراد سوداء،
:     ( المسعودي      قال رواية وفي اليمن على واليسر اليسر، على اليمن

على(             اليمين أو ؟ أسفله أعله أجعل عمرو بن مإحمد بكر أبا سألت
) (        : ركعتين   صلى ثم الشمال على اليمين بل قال ؟ أبو).  2الشمال وروى

  : الناس     -     -  شكا قالت ، عنها تعالى الله رضي عائشة عن حبان، وابن داود،
له   -     -       فوضع بمنبر فأمإر المطر، قحوط وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى

الشمس،           حاجب بدا حين فخرج فيه، يخرجون يومإا الناس ووعد بالمصلى،
    - : دياركم،        جدب شكوتم إنكم فقال تعالى الله وحمد فكبر المنبر، على فقعد

ووعدكم            تدعوه، أن الله أمإركم وقد عنكم، زمإانه إبان عن المطر واستئخار
 .      ) : مإلك   -   الرحيم الرحمن العالمين رب لله الحمد قال ثم ، لكم يستجيب أن

أنت                  أنت، إل إله ل الله أنت اللهم يريد، مإا الله يفعل الله إل إله ل الدين، يوم
إلى             وبلغا قوة لنا أنزلت مإا واجعل الغيث، علينا أنزل الفقراء، ونحن الغني
إلى)    [     ]        حول ثم إبطيه بياض بدا حتى الرفع في يزل فلم يديه رفع ثم ، حين
ونزل              الناس، على أقبل ثم يديه، رافع وهو رداءه، حل أو وقلب ظهره الناس

الله           بإذن أمإطرت ثم وبرقت فرعدت سحابة الله فأنشأ ركعتين، فصلى
تعالى، 

________________________________________
المجمع)       1( في الهيثمي ذكره البزار البخاري)   2. (215 / 2أخرجه  /2أخرجه

ومإسلم)  1012 (578 أحمد)   894 / 4 (611 / 2، وأبو 42، 41، 40، 39 / 4ومإسند
وابن) 1510 (157 / 3والنسائي)  556 (442 / 2والترمإذي)  1161 (301 / 1داود 

). (*) 1267 (403 / 1مإاجه 
________________________________________
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ضحك،            الكن إلى سرعتهم رأى فلما السيول، سالت حتى مإسجده يأت فلم

         ) : الله    عبد وأني قدير، شئ كل على الله أن أشهد فقال نواجذه، بدت حتى
. 1ورسوله) (   -     -   : روى).  الخطبة قبل وسلم عليه الله صلى صلته في الثاني

 )) : ابن           سألت قال عوف، بن الله عبد بن طلحة عن داود، وأبو الدارقطني،
تعالى)   (     -   [  ] الله رضي عباس ابن إلى مإروان أرسلني لفظ وفي عباس

 [  ]   : صلة -      سنة الستسقاء سنة فقال الستسقاء، سنة عن لسأله عنهما
على    -     - [      يمينه فجعل رداءه، قلب وسلم عليه الله صلى النبي أن إل العيد،

فيهما            وكبر إقامإة ول أذان بغير ركعتين فصلى يمينه، على ويساره يساره،
ثم            بالقراءة، وجهر الخرة، في وخمسا الولى، في سبعا تكبيرة، عشرة ثنتي

) ( رداءه       وحول القبلة، الناس واستقبل فخطب، المإام).  2انصرف وروى
: قال       -     -  عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن والبيهقي، مإاجه، وابن أحمد،

بل(   -     -     ركعتين، فصلى يستسقي، وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج
رافعا             القبلة، إلى وجهه وحول تعالى الله فدعا خطبنا ثم إقامإة، ول أذان

) ( اليمن           على واليسر اليسر، على اليمن فجعل رداءه قلب ثم ).3يديه،
عنه    -   -   -     - تعالى الله رضي أنس عن ضعيف بسند الحديث قتيبة ابن وروى

بهم(   -     -      فصلى فتقدم للستسقاء خرج وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
الركعة           في والستسقاء العيدين في يقرأ وكان بالقراءة فيهما يجهر ركعتين
    ( بفاتحة    (    الثانية الركعة وفي العلى ربك اسم سبح و الكتاب بفاتحة الولى

      ( بوجهه،  (    القوم استقبل صلته، قضى فلما الغاشية حديث أتاك هل و الكتاب
يستسقي،             أن قبل تكبيرة وكبر يديه، ورفع ركبتيه على جثا ثم رداءه، وقلب

          ) : هنيئا  مإغدقا طبقا غدقا وجدا ربيعا، رحبا مإغيثا، غيثا اسقنا اللهم قال ثم
عاجل             ضار غير نافعا دررا دائما ثجل مإسيل شامإل وابل سريعا مإريعا مإريعا

مإنا             للحاضر بلغا وتجعله العباد، به وتغيث البلد، به تحيي اللهم رائث، غير
اللهم [           ]  سكنها أرضنا في وأنزل نبتها أرضنا في علينا أنزل اللهم والباد،
خلقت             مإما واسقه مإيتة بلدة به فأحيي طهورا، مإاء السماء مإن علينا أنزل

) ( كثيرا   وأناسي ). 4أنعامإا
________________________________________

داود)    1( أبو داود)    2). (1173 (304 / 1أخرجه أبو والدار) 1165 (302 / 1أخرجه
مإاجه)    3. (348 / 3والبيهقي  66 / 2قطني  ابن )1268 (403 / 1أخرجه

المجمع)     4. (347 / 3والبيهقي  في الهيثمي للطبراني  215 / 2ذكره وعزاه
أحد             رأيته قد مإعين ابن قال عمرو بن مإجاشع وفيه وقال الوسط في

الكذابين. (*) 
________________________________________
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صصرى   ( ابن أبيه،)    [   ]     1وروى عن حريث، بن عمرو بن جعفر عن أمإاليه في

  -    ) : الله  -     -  صلى الله رسول مإع خرجنا قال عنهم تعالى الله رضي جده عن
: فقال  -           يديه ورفع رداءه قلب ثم ركعتين، بنا فصلى تستسقي وسلم عليه

أمإاكنها(           مإن الخير مإعطي دوابنا، وهامإت أرضنا واغبرت جبالنا ضاحت اللهم
أنت           المغيث، بالغيث أهلها على البركات ومإجري مإعادنها، مإن الرحمة ومإنزل

عوام          مإن إليك، ونتوب ذنوبنا، مإن للحامإات فنستغفرك الغفار، المستغفر
تحت           مإن وأكف بالغيث، وصل مإدرارا علينا السماء فأرسل اللهم خطايانا،

خصيبا            غدقا مإجلل طبقا عامإا مإغيثا غيثا علينا ويعود يسعفنا حيث عرشك



) ( النبات   مإمرع :   -     - 2رائقا قائما).  وسلم عليه الله صلى دعائه في الثالث
     : مإاجه       وابن أحمد المإام روى الدعاء في اجتهد إذا واستقباله يديه، ورفعه

  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن
) ( الستسقاء  -        -    في يعني إبطيه بياض لرى إني حتى يديه يمد وسلم ).3عليه
أنس          - عن والدارقطني، مإاجه وابن والنسائي، داود وأبو الشيخان، وروى

 -     -   ) : إذا    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي
السماء      ( إلى كفيه بظهر أشار رسول).     ( 4استسقى أن عنه، داود أبو وروى

بطونهما -     -        وجعل يديه، ومإد هكذا، يستسقي كان وسلم عليه الله صلى الله
) ( إبطيه       بياض رأيت حتى الرض، يلي والبزار).    -5مإما الطبراني، وروى

أن        -     - ( عنه تعالى الله رضي جندب بن سمرة عن صحيح أو حسن بسند
  ) : في  -     -     أنزل اللهم استسقى إذا يدعو كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

) (    ) [ :   ] ( الرازقين    خير وأنت وارزقنا، رواية وفي وسكنها وزينها بركتها، أرضنا
أن).         -     - (6 عنهما تعالى الله رضي عمرو بن الله عبد عن داود، أبو وروى

 ) : اسق  -     -     اللهم استسقى إذا يقول كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( الميت       بلدك وأحي رحمتك وانشر وبهائمك، ). 7عبادك
________________________________________

التغلبي)            1( الربعي صصرى بن مإحفوظ بن العظائم أبي الله هبة بن الحسن
 .    .    : له   دمإشق مإحدث كان الحديث حفاظ مإن المواهب أبو الدمإشقي،

(   )  (  )  ( )  ( المقدس(  بيت فضائل و الصحابة فضائل و المعجم و التابعين رباعيات
    ( توفي (   ذلك وغير عيينة ابن عوالي العلم   586و ذكره) 2. (225 / 2ه 

الكبير     الجامإع في كنز)    10021 (3758 / 10السيوطي في الهندي والمتقي
مإاجه)    3. (179 / 4العمال  ابن البخاري)   4). (1271 (405 / 1أخرجه  /2أخرجه

داود)   896 / 6 (612 / 2ومإسلم)  1031 (600 والدارقطني) 1170 (303 / 1وأبو
داود)    5. (68 / 2 أبو المجمع)     6). (1171 (303 / 1أخرجه في الهيثمي  /2ذكره

218) . صحيح           أو حسن وإسناده باختصار والبزار الكبير في للطبراني وعزاه
داود)    7 أبو ). (*) 1176 (305 / 1أخرجه

________________________________________
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قال        -     -  عنهم تعالى الله رضي وأنس الله، عبد بن جابر عن الطبراني، وروى
 ) : اسقنا(   -     -    اللهم قال استسقى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

به             يشبع مإجلل طبقا مإريئا هنيئا غيثا، النفس بها تشبع نافعة، وادعة سقيا
الرض             بركات مإن به لنا وتخرج السماء، بركات مإن به تنزل وحاضرنا بادينا

) ( الدعاء       سميع إنك الشاكرين، مإن عنده عن).   1وتجعلنا الطبراني، وروى
وسلم  -     - (   -     عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن

        [  ]) : رائث،-   غير عاجل طبقا مإريعا مإغيثا غيثا اسقنا اللهم فقال استسقى
 :            ( قد   فقالوا أتوه حتى شئ كل سال حتى مإطرنا أن لبثنا فما ضار غير نافعا

) ( علينا    -     -: (    ول حوالينا اللهم وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال غرقنا
2:      -  .      : فمثلثة).  تحتية فمثناة مإعجمة، بغين الغيث سبق مإا غريب بيان في تنبيه

   [  ] :    -  . الرض،.   إلى مإائل أي والموحدة الطاء بفتح طبقا وجدا وحيا المطر
     . فنون        مإفتوحة، بهاء هنيئا مإوفقا واسع عام أي طبق غيث يقال، لها، مإغطيا

    -  .     : مإكسورة،  وراء مإفتوحة، بميم مإريا تعب غير مإن آتيا فتحتية مإكسورة،
       : على     يثقل لم إذا وأمإرأني الطعام مإرأني يقال طيبا، مإنحدرا فألف، فتحتية

      .   . التحتية،   وسكون الراء، وكسر الميم، بفتح مإريعا هنيئا عنها وانحدر المعدة



    . الميم،      بضم مإرتعا وروي الخصب وهي المراعة مإن المهملة وبالعين
بالمثناة        ومإرتعا المهملة وبالعين المكسورة، وبالموحدة الراء، وسكون
    . مإفتوحة،        فجيم بميم مإجلل شاءت مإا أكلت إذا الدابة رتعت مإن الفوقية

بنباته            أو بمائه، الرض يجلل أي فتحها وروي مإكسورة الولى اللم فلمإين،
       . فألف    مإكسورة أولهما فراءين مإهملة، بدال دررا كالجل عليها يصير بحيث

       .  : فمثلثة      تحتية فمثناة فألف براء رائث غير الدرر الدر وقيل صب إذا در مإن
    :     -   . الرض  وجه على المتردد فقاف مإكسورة، فألف براء رائفا غبقا بطئ غير

 . الضحضاح  مإن
________________________________________

المجمع)     1( في الهيثمي وقال     216 / 2ذكره الوسط في للطبراني وعزاه
) . ضعيف          وهو التيمي الحارث إبراهيم بن مإحمد بن مإوسى ذكره) 2فيه

المجمع    في بن        216 / 2الهيثمي مإحمد وفيه وقال الكبير في للطبراني وعزاه
 (*) . كثير     كلم وفيه ليلى أبي

________________________________________
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الجمعة،    -     -    خطبة في وسلم عليه الله صلى استسقائه في الثالث الباب
رضي          -  أنس عن والشيخان، أحمد، والمإام إسحاق، ابن روى صلة وبغير

  -       ) : الله   -  صلى الله رسول عهد على سنة الناس أصاب قال عنه تعالى الله
: الجمعة  -    -     -    يوم يخطب وسلم عليه الله صلى الله رسول فبينما وسلم عليه

        ) :   .( كان  باب مإن جمعة، يوم المسجد دخل رجل أن لفظ وفي أعرابي قام
يخطب،     -     -   قائم وسلم عليه الله صلى الله ورسول القضاء، دار نحو

:    : الله   -     -   رسول يا قال قائما وسلم عليه الله صلى الله رسول فاستقبل
 )  :   .   :   ( العيال،(  هلك الماشية لفظ وفي المال هلك لفظ وفي المإوال هلكت

  ) :   (  ) :   ( وهلك  الكراع، هلك لفظ وفي العيال وجاع لفظ وفي ، الناس هلك
        ) : واحمر)   المطر قحط الله رسول يا فقالوا الناس، فقام رواية وفي النساء
  ) :   ( فرفع       يغيثنا، أن لفظ وفي يسقينا أن الله فادع البهائم، وهلكت الشجر،
   ) :   ( رأيت  -      حتى يديه فمد لفظ وفي يديه وسلم عليه الله صلى الله رسول

( ) :    ( ) :   (  ) : ثلثا   لفظ وفي مإرتين أغثنا لفظ وفي اسقنا اللهم فقال إبطيه، بياض
       ) :   (  ) : ول  قزعة السماء في نرى مإا والله ل لفظ وفي الله وايم أنس قال

يديه                وضع مإا بيده نفسي الذي فو دار، ول بيت مإن سلع وبين بيننا ومإا سحابا
   )) :   ( سحابة     ورائه مإن فطلعت رواية وفي الجبال أمإثال السحاب، ثار حتى

  )   ( بين      الله فألف لفظ وفي ، انتشرت السماء توسطت فلما الترس، مإثل
فل             أمإطرت ثم أهله يأتي أن تهمه الشديد الرجل رأيت حتى ومإكثنا السحاب

    )   ( الجمعة     كانت حتى نمطر مإازلنا لفظ وفي سبتا الشمس رأينا مإا والله
       : ذلك).       مإن غيره أو الرجل ذلك قام إسحاق ابن وعند رجل، دخل ثم الخرى

قائم      -     -  وسلم عليه الله صلى الله ورسول المقبلة، الجمعة في الباب
      : وانقطعت    المإوال، هلكت الله رسول يا فقال قائما، فاستقبله يخطب،

   -    : عليه      الله صلى الله رسول فرفع قال عنا، يمسكها الله فادع السبل،
       ) : والظراب -    الكام، على اللهم علينا، ول حوالينا، اللهم قال ثم يديه، وسلم
     ( تمطر    فجعلت المدينة، عن فتقشعت ، الشجر ومإنابت الودية، وبطون

مإثل           لفي وإنها المدينة، إلى فنظرت قطرة، بالمدينة تمطر ومإا حواليها،
 )   ( يشير        فما لفظ وفي تطوى حين الملء كأنه يتمزق السحاب ورأيت الكليل،

الوادي            وسال الجوبة، مإثل المدينة رأيت حتى تفرجت إل ناحية إلى بيده



نمشي              وخرجنا الجود، عن حدث إل ناحية مإن أحد يجئ ولم شهرا، قناة وادي
 :          : ل    قال ؟ الول الرجل أهو مإالك بن أنس فسألت شريك قال الشمس، في

). 1أدري) (
________________________________________

البخاري)   1( ،104 / 3وأحمد)  897 / 8 (612 / 2ومإسلم)  1014 (589 / 2أخرجه
194 (*) .

________________________________________
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أباها              - أن وقاص أبي بن سعد بنت عائشة عن صحيحه، في عوانة أبو وروى
نزل    -  (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن حدثها عنه تعالى الله رضي

وأصاب            عليها، فنزلوا القلئب إلى المشركون وسبقه فيه، مإاء ل هشا واديا
ونجم     -     -  وسلم عليه الله صلى للنبي ذلك فشكوا المسلمين، العطش

         :   : استقى  كما لمإته، لستقي يزعم كما نبيا كان لو الناس بعض فقال النفاق،
 ) : قالوها     -     -  لو فقال وسلم عليه الله صلى النبي ذلك فبلغ لقومإه، مإوسى
   ) :     ( كثيفا    سحابا جللنا اللهم وقال يديه بسط ثم ، يسقيكم أن ربكم عسى

ذا             يا بغاقا سجل قطقطا أذاذا مإنه تمطرنا زبرجا ضحوكا حلوقا، دلوقا، قصيفا
          ( وصف  التي السحابة أظلتنا حتى دعائه مإن يديه رد فما والكرام الجلل

صفات       -     -   مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول وصف صفة كل في تتلون
عليه        -    الله صلى الله رسول سألها التي كالضروب أمإطرنا ثم السحاب

) ( فارتووا -       الناس فشرب الوادي السيل فأجمع عوانة،).   1وسلم أبو وروى
 ) : رسول     -     -  استسقى قال عنه تعالى الله رضي لبابة أبي عن صحيحه، في

   :    : في -     -    التمر إن الله رسول يا لبابة أبو فقال وسلم عليه الله صلى الله
يقوم    -     - (    حتى اسقنا اللهم وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال المرابد،
     :  ( سحابا       السماء في نرى ومإا قال ، بإزاره مإربده ثعلب فيسد عريانا لبابة أبو

           : عريانا  تقوم حتى تقلع ل إنها فقالوا لبابة أبي إلى فاجتمعوا قال فأمإطرت
وسلم        -     - عليه الله صلى الله رسول قال كما بإزارك، مإربدك ثعلب وتسد

فأضحت  ( .   2ففعل      : السين).  بفتح السنة سبق مإا غريب بيان في تنبيه
.            : ل  أم غيث نزل سواء شيئا فيه الرض تنبت لم الذي القحط فنون المهملة،

قضاء             في بيعت لنها بذلك وسميت الخطاب، بن عمر دار هي القضاء دار
مإن.             به يعيشون مإا وجود عدم مإعهم، ذكر ومإن المواشي، بهلك والمراد دينه

:      :  . مإهملة    فعين فألف، فراء بكاف، الكراع المطر بحبس المفقودة القوات
.         : المطر.     عليها أرسل إذا يغيثها البلد، الله غاث يقال أوله بفتح بغيثنا الخيل

  :  .     : أوله:    بفتح سلع السحاب مإن الرقيقة القطعة والزاي القاف بفتح قزعة
 .   : بالمدينة  جبل ثانيه وإسكان

________________________________________
الكبير)      1( الجامإع في السيوطي الهندي)  10022 (3759 / 10ذكره والمتقي

العمال    كنز المجمع)     2. (179 / 4في في الهيثمي وعزاه 218 / 2ذكره
 (*) . يعرف        ل مإن وفيه وقال الصغير في للطبراني

________________________________________
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  : المجتمع         التراب بفتحات أكمة جمع وتمد تفتح وقد الهمزة، بفتح الكام
  -  .     : المعجمة،:    بكسر الظراب الرض مإن ارتفع مإا وقيل الصغير، الجبل وقيل

:      : وقيل      بالعالي، ليس المنبسط الجبل الراء وكسر الظاء بفتح ظرب جمع



       . مإهملة  فعين مإعجمة، فشين فقاف، بفوقية تقشعت الصغار الروابي
    .   : وسكون   الهمزة، بكسر الكليل وتشققت تصدعت، تأنيث فتاء مإفتوحات،

به،:             فيحيط الرأس على يوضع بما واشتهر جوانبه مإن دار شئ كل الكاف
      .  . جمع     يمتد وقد والقصر الميم بضم المل كالتاج الملوك مإلبس مإن وهو

:       .  . الموحدة.    وفتح الواو، وسكون الجيم بفتح الجوبة مإعروف ثوب وهي مإلءة
 .     : وادي     السحاب في انفرجت أنها والمراد المستديرة، الواسعة الحفرة هي

   .     : الجيم، -     بفتح الجود المدينة أودية مإن واد فألف فنون مإفتوحة بقاف قناة
: فقاف     -       فواو مإضمومإة فلم مإهملة بدال دلوقا قصيفا دهسا الغزير، المطر

: فجيم.    -        فراء ساكنة فموحدة مإكسورة أي بزاي زبرجا ضحوكا حلوقا مإندفعا
 .    : قطقطا.  -      شديد مإوج ذا ألف بينهما مإعجمتين فذالين بهمزة أذاذا السحاب

 . بعاقا           مإتصل صبا مإصبوبا فألف فلم ساكنة فجيم مإفتوحة مإهملة بسين سجل
 .  : المربد-         كثيرا فألف فقاف فألف مإفتوحة مإهملة فعين مإضمومإة بموحدة

     : فيه      يجعل الذي الموضع وهو المهملة وبالدال الموحدة، وفتح الميم، بكسر
 .     :  . مإخرج    المعروف الحيوان اسم بلفظ ثعلب للحنطة كالبيدر لينشف التمر

 . التمر     جرين مإن المطر مإاء
________________________________________
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بالدعاء    -     -     آخر أقليم لهل وسلم عليه الله صلى استسقائه في الرابع الباب

تعالى          -    الله رضي جابر عن والبيهقي، والحاكم، داود، أبو روى صلة غير مإن
في -    -     -      الحاكم ولفظ بواكي، أتته وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه
        ) : ضار:   غير نافعا مإريئا مإريعا مإغيثا غيثا اسقنا اللهم فقال هوازن المستدرك

) (     .( عليهم   السماء فأطبقت قال آجل غير :  1عاجل أتت).   الرواية البيهقي قال
يعني -     -         داود، أبي كتاب مإن نسختنا وفي بواكي وسلم عليه الله صلى النبي

  :      : هوازن،    أتت المستدرك في الحاكم شيخنا ورواه قال الواو قبل بموحدة
بالباء             شاهدنا مإما غيرها وفي روايتنا في وقع هكذا المنذر ابن الحافظ قال

-    :   : الله     رسول رأيت الخطابي وذكر والبيهقي هو قال المفتوحة، الموحدة
  .  : ابن    -      وروى التحامإل مإعناه وقيل التحتية بضم يواكي وسلم عليه الله صلى

  : أعرابي      -     -  جاء قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن عوانة وأبو مإاجه،
لهم: (               يحظر ول راع، لهم يتزود مإا قوم عند مإن جئتك لقد الله رسول يا فقال

وأثنى    -     -     الله، فحمد المنبر وسلم عليه الله صلى الله رسول فصعد فحل،
          ) : غير   عاجل غدقا طبقا مإريعا مإريئا هنيئا يغيثنا غيثا اسقنا اللهم قال ثم عليه،

) ( أحيينا)            قد قالوا إل وجه مإن أحد يأتيه فما نزل ثم المإام).  2رائث وروى
عنه           -     تعالى الله رضي مإرة بن كعب أو كعب، بن مإرة عن مإاجه، وابن أحمد،

) :  -     -     ) : استسق-  فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى رجل جاء قال
 :       .   : إنك    الله رسول يا قال ؟ المضر لجرئ إنك المغيرة فقال لمضر الله

 -    : صلى       الله رسول فرفع قال فأجابك، الله ودعوت فنصرك، الله استنصرت
       ) : غدقا   -   طبقا مإريئا مإريعا مإغيثا غيثا اسقنا اللهم يقول يديه، وسلم عليه الله

        ( إليه      فشكوا أتوه أن لبثوا فما فأحيوا، قال ضار غير نافعا رائث غير عاجل
  ) :       : ول   حوالينا اللهم فقال يديه، فرفع البيوت، تهدمإت قد فقالوا المطر كثرة

وشمال)      ( يمينا ينقطع السحاب فجعل ، ). 3علينا
________________________________________



داود)    1( أبو المستدرك)    1169 (303 / 1أخرجه في والبيهقي 327 / 1والحاكم
مإاجه)    2. (355 / 3 ابن أحمد)   3). (1270 (404 / 1أخرجه وابن 23 / 4أخرجه

). (*) 1269 (404 / 1مإاجه 
________________________________________
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والسحاب    -     -    المطر في وسلم عليه الله صلى هديه في الخامإس الباب

أنس           - عن صحيحه، في ومإسلم الدب، في البخاري روى والصواعق والرعد
-     -    ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول مإع أصابنا قال عنه تعالى الله رضي

مإن    -     -     أصابه حتى ثوبه وسلم عليه الله صلى الله رسول فحسر مإطر
    ) : عز          بربه عهد حديث لنه قال ؟ هذا فعلت لم الله رسول يا قلنا المطر،

وسلم).     (   -     -1وجل) ( عليه الله صلى الله رسول أن عنه، يعلى أبو وروى
) ( الزار        إل ثيابه فينزع مإطرة أول في أحمد،).   2يتمطر المإام وروى

الله    -     - (   - رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن والنسائي، والبخاري،
) (   ) : نافعا    -      صيبا اللهم قال المطر رأى إذا كان وسلم عليه الله ).3صلى

أن       -     - ( عنه تعالى الله رضي حنطب بن المطلب عن الشافعي، المإام وروى
 ) : سقيا  -     -     اللهم المطر عند يقول كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

ومإنابت              الظراب على اللهم غرق، ول هدم، ول بلء، ول عذاب، سقيا ل رحمة
) ( علينا     ول حوالينا اللهم وابن).      4الشجر، داود، وأبو الشافعي، المإام وروى

 -   ) : صلى   -     -  الله رسول كان قالت عنهما تعالى الله رضي عائشة عن مإاجه،
في   -            كان وإن العمل، ترك السماء أفق في ناشئا رأى إذا وسلم عليه الله

 (      ) : وفي      ، شرها مإن بك أعوذ إني اللهم يقول ثم القبلة، واستقبل خفف، صلة
   (    )   ( الله (     كشفه فإن ، فيه مإا شر مإن لفظ وفي ، به أرسل مإا شر مإن لفظ

 (  )   .(   ) : وفي     نافعا سيبا لفظ وفي هنيئا صيبا اللهم قال أمإطر، وإن الله، حمد
)    ( ثلثة (  أو مإرتين، نافعا صيبا والترمإذي،).    5لفظ ومإسلم، البخاري وروى

    -   ) : وسلم     عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها، مإاجه، وابن والنسائي،
أمإطرت-             فإن وأدبر، وأقبل وخرج، ودخل وتغير وجهه تلون مإخيلة رأى إذا

     : كما          لعله ؟ يدريك ومإا فقال مإنه، رأت مإا بعض عائشة له فذكرت عنه، سري
وجل     عز الله قال

________________________________________
المفرد)      (1( الدب في البخاري أبي)      571أخرجه بن الله عبد طريق مإن

ومإسلم         ( السناد، بهذا سليمان، بن جعفر حدثنا جميعهم )898السود،
داود   (267 / 3وأحمد  359 / 3والبيهقي  الحلية)     (5100وأبو في نعيم  /6وأبو

يعلى)    2). (291 أبو البخاري)   3. (148 / 6أخرجه وأحمد  40 / 3أخرجه ،6 / 41،
الموارد     (190 في الهيثمي والنهاية)      600وذكره البداية في كثير .270 / 7وابن

مإسنده)     4( في الشافعي في)   5). (499 (173 / 1أخرجه الشافعي أخرجه
داود)   501 (174 / 1مإسنده  مإاجه)   5099 (326 / 4وأبو ).3889 (1280 / 2وابن

 (*)
________________________________________
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مإا(            هو بل مإمطرنا عارض هذا قالوا أوديتهم مإستقبل عارضا رأوه فلما

) (  ( الية   ريح به وعبد،).       1استعجلتم أحمد، والمإام مإنصور، بن سعيد وروى
  -     -   ) : رأى   إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها والشيخان

       : رأوا        إذا الناس إن الله رسول يا قلت وجهه، في ذلك عرف ريحا أو غيما،



وجهك             في عرف رأيته إذا وأراك المطر، فيه يكون أن رجاء فرحوا الغيم
         : بالريح،    قوم عذب عذاب، فيه يكون أن يؤمإني ومإا عائشة يا قال الكراهية،

) ((    : مإمطرنا     عارض هذا فقالوا العذاب، قوم رأى المإام).  2وقد وروى
رضي           -  هريرة أبي عن مإاجه، وابن داود، وأبو الدب، في والبخاري الشافعي

:  -     -   ) : يقول   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال عنه تعالى الله
تسبوها،(            فل رأيتموها فإذا بالعذاب، وتأتي بالرحمة، تأتي الله، روح مإن الريح

) ( شرها        مإن بالله وتعوذوا خيرها مإن الله الشيخان،).  3واسألوا وروى
الله     -     - (   - رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإاجه، وابن والترمإذي،

(   ) :   (     -    ، الريح رأى إذا لفظ وفي ، الريح عصفت إذا كان وسلم عليه الله صلى
          ) : وأدبر  وأقبل وجهه في ذلك عرف والغيم الريح يوم كان إذا لفظ وفي

شرها: (            مإن بك وأعوذ به، أرسلت مإا وخير خيرها، أسالك إني اللهم وقال
 )   ( عنه           سري لفظ وفي به سر أمإطرت فإذا به، أرسلت مإا وشر فيها مإا وشر

     : الغيم)    (    رأوا إذا الناس أرى الله رسول يا فقلت رواية وفي فقالت ذلك
الكراهية،             وجهك في عرفت رأيته إذا وأراك المطر فيه يكون أن رجاء فرحوا

           : بالريح، (  قوم الله عذب قد عذاب فيه يكون أن يؤمإني مإا عائشة يا فقال
)    ( إني        فقال رواية وفي مإمطرنا عارض هذا فقالوا العذاب قوم رأى وقد
  ) :  :   ( عائشة       يا لعله فقال لفظ وفي أمإتي على سلط عذابا يكون أن خشيت

عارض    (        هذا قالوا أوديتهم مإستقبل عارضا رأوه فلما عاد قوم قال كما
عنهما)).       -     - تعالى الله رضي عباس ابن عن الشافعي، المإام وروى مإمطرنا

قط: (     ريح هب مإا قال
________________________________________

البخاري)   1( والترمإذي)  (899 / 15 (616 / 2ومإسلم)  3206 (227 / 4أخرجه
أحمد)   3257 مإاجه   167 / 6ومإسند البخاري)  2). (3891 (1280 / 2وابن أخرجه

البخاري)  3. (60 / 6وأحمد)  899 / 16 (616 / 2ومإسلم)  4829 (441 / 8 أخرجه
المفرد   ( الدب 2وأحمد)  504 (176 - 175 / 1والشافعي)  909) (731) (343في

مإن           268 - 267/  داود وأبو هريرة أبي مإسند ضمن الرزاق عبد طريق مإن
الرزاق    عبد والليلة)      (5097 (328 / 1طريق اليوم عمل في )931والنسائي

مإاجه   الثار)     3727 (228 / 2وابن مإشكل في وذكره 399 / 1والطحاوي
الموارد    في المستدرك)     1989 (488الهيثمي في الحاكم 3والبيهقي  285 / 4و

 /361 (*) .
________________________________________

 ]347[ 
 ) : اجعلها    -     -    اللهم وقال ركبتيه على وسلم عليه الله صلى الله رسول جثا إل

) ( ريحا          تجعلها ول رياحا، اجعلها اللهم عذابا، تجعلها ول وروى). 1رحمة،
   ) : إذا   -     -  الشديدة الريح كانت قال عنه تعالى الله رضي أنس عن البخاري

وسلم      -     -) ( عليه الله صلى النبي وجه في ذلك عرف البخاري).  2هبت وروى
الله           -   صلى الله رسول كان قال عنه الصحيح برجال يعلى وأبو الدب، في

     ) : مإا  - (     خير مإن أسألك إني اللهم قال شديدة ريح هاجت إذا وسلم عليه
) ( به         أرسلت مإا شر مإن بك وأعوذ به عن).    3أرسلت والطبراني البزار وروى

الله    -     -:    -   صلى الله رسول كان عنه تعالى الله رضي العاص أبي بن عثمان
:  .   : قال  -       الشمال ريح الطبراني لفظ وفي الريح اشتدت إذا وسلم عليه

) ( فيها(         أرسل مإا شر مإن بك أعوذ إني برجال).   4اللهم الطبراني وروى
  ) : الله     -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي الكوع بن سلمة عن الصحيح



) (    ) : عقما-     -     ل لقحا اللهم قال الريح اشتدت إذا وسلم عليه الله ).5صلى
 ) : رسول     -     -  كان قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الطبراني وروى

ركبتيه -     -         على وجثا بوجهه استقبلها ريح هاجت إذا وسلم عليه الله صلى الله
به،   (           أرسلت مإا وخير الريح هذا خير مإن أسألك إني اللهم قال يديه ومإد

تجعلها             ول رحمة، اجعلها اللهم به، أرسلت مإا وشر شرها مإن بك وأعوذ
) ( ريحا       تجعلها ول رياحا، اجعلها اللهم برجال).    - 6عذابا، أحمد المإام وروى

  -   ) : الله -   -     -  صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن ثقات
) ( وجهه  -        في ذلك عرف الريح هاجت إذا وسلم أحمد،).   7عليه المإام وروى

تعالى       -     الله رضي عمر ابن عن والترمإذي الدب في والبخاري
________________________________________

المسند)     1( في الشافعي البخاري)   2). (502 (175 / 1أخرجه  (604 / 2أخرجه
المفرد)      (3). (1034 الدب في البخاري يعلى)   717أخرجه  /150 (284 / 5وأبو
الخلق).          (2905 بدء في البخاري عند عائشة حديث له ومإسلم)  (3206ويشهد
المجمع)     4). (899 في الهيثمي عبد     138 / 10ذكره وفيه وقال للبزار وعزاه

) . ضعيف       وهو شيبة أبو إسحاق بن المجمع)     5الرحمن في الهيثمي  /10ذكره
المغيرة          138 غير الصحيح رجال ورجاله والوسط الكبير في للطبراني وعزاه

) . ثقة     وهو الرحمن عبد المجمع)     6بن في الهيثمي وعزاه 138 / 10ذكره
وثقه            وقد مإتروك وهو بحنش المقلب قيس بن حسين وفيه وقال للطبراني

) . الصحيح       رجال رجاله وبقية نمير بن أحمد)   7حصين . (*) 159 / 3أخرجه
________________________________________

 ]348[ 
الرعد، -    -     -      صوت سمع إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما

(          ) : ذلك  قبل وعافنا بعذابك، تهلكنا ول بغضبك، تقتلنا ل اللهم قال والصواعق،
)1    -  .      : فتحتية).  مإفتوحة، مإهملة بصاد الصيب سبق مإا غريب بيان في تنبيه

     -  .  : ساكنة  فقاف مإضمومإة، مإهملة بسين سقيا المتدفق فموحدة مإشددة،
  -   . الهمزة،       بضم السماء أفق والعباد البلد على الغيث إنزال فألف فتحتية
    -  .  : فراء   مإضمومإة، مإهملة بسين سري ناحيتها وبعضمها الفاء وسكون

:       -  .  : مإعجمة  فضاد فراء فألف، مإهملة، بعين العارض كشف فتحتية مإكسورة،
    -  . مإهملة،      فصاد مإهملة، بعين عصفت السماء أفق في يعترض الذي السحاب

 .    .   : عقما    ل لقحا هبوبها اشتد تأنيث فتاء مإفتوحات، ففاء
________________________________________

الترمإذي)   (1( في  362 / 3والبيهقي  100 / 2وأحمد)  3450أخرجه والحاكم
. (*) 286 / 4المستدرك 

________________________________________
 ]349[ 

والمحتضرين   -     -    المرضى في وسلم عليه الله صلى سيرته أبواب جماع
عيادة[  ]     -     -   في وسلم عليه الله صلى سيرته في الول الباب والموتى

عنه        -     - تعالى الله رضي الصامإت بن عبادة عن أحمد، المإام روى المريض
مإن:    -     -      أناس في مإريض وأنا وسلم عليه الله صلى الله رسول أتاني قال

-     -    :    . وسلم  عليه الله صلى الله رسول أن عنه أيضا وروى يعودوني النصار
)       : الحديث      فراشه عن له تحور فما قال رواحة، بن الله عبد أبو).  1عاد وروى

: (2ليلى ( أمإا)   -     -     فقال يخطب، كان أنه عنه تعالى الله رضي عثمان عن
والسفر،     -     -    الحضر في وسلم عليه الله صلى الله رسول صحبنا قد والله



) ( والكثير          بالقليل ويواسينا مإعنا ويغدو جنائزنا ويشيع مإرضانا، يعود ).3فكان
   : مإع     -     -  جلوسا كنا قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن مإسلم، وروى

ثم  -     -         عليه، فسلم النصار مإن رجل جاء إذ وسلم عليه الله صلى الله رسول
.   ) -     -    . النصار  أخا يا وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال النصاري أدبر
   -     :  ( عليه      الله صلى الله رسول فقال صالح، فقال ؟ عبادة بن سعد أخي كيف

        ( علينا - (    مإا عشر، بضعة ونحن مإعه وقمنا فقام ؟ مإنكم يعوده مإن وسلم
جئناه،             حتى السباخ تلك في نمشي قمص ول قلنس ول خناف ول نعال

وسلم        -     - عليه الله صلى الله رسول دنا حتى حوله مإن قومإه فاستأخر
) ( مإعه   الذين بن).          4وأصحابه طلحة أن وحوح بن حصين عن داود أبو وروى

 ) : ل     -     -   إني فقال يعوده وسلم عليه الله صلى الله رسول فأتاه مإرض البراء
لحيفة              ينبغي ل فإنه وعجلوا، به فآذنوني الموت فيه حدث قد إل طلحة أرى

) ( أهله      ظهراني بين تحبس أن ). 5مإسلم
________________________________________

أحمد)   1( أو)        2. (317 / 5أخرجه مإعاوية بن سلمة اسمه الكندي يعلى أبو
 .       .    . قال  الفراء جعفر وأبو إسحاق أبو وعنه وخياب عثمان عن الكوفي عكسه

  .  : الخلصة       ثقة مإعين ابن عن مإريم أبي بن الهيثمي)  3. (241 / 3أحمد ذكره
المجمع   . (32 / 3عن ثقات      رجاله وقال للبزار مإسلم)   4وعزاه 637 / 2أخرجه

داود)    5). (925 / 13( أبو ). (*) 3159 (200 / 3أخرجه
________________________________________

 ]350[ 
) : دخل      -     -  قال عنه تعالى الله رضي جابر عن الدب، في البخاري، وروى

 : مإا  -     -       فقال ترفرف، وهي السائب أم على وسلم عليه الله صلى الله رسول
   -    -    -  : عليه   الله صلى الله رسول فقال تعالى الله أخزاها الحمى فقالت ؟ لك

) ( الحديد - (            خبث الكير يذهب كما آدم بني خطايا تذهب فإنها تسبيها ل وسلم
الله).            -  1 رضي النصاري حكيم بن حزام عمة العلء، أم عن داود، أبو وروى

) -     -    : وسلم  -  عليه الله صلى الله رسول عادني قالت عنهما وروى). 2تعالى
عنها -   -      [  ]  - تعالى الله رضي الخزاعية فاطمة عن الصحيح برجال الطبراني

وهي:    -     -     النصار مإن امإرأة وسلم عليه الله صلى الله رسول عاد قالت
         (   ) : بي،   برحت قد مإلدم أم أن إل بخير قالت ؟ تجدينك كيف لها فقال وجعة،

ابن   -     - (     خبث تذهب فإنها اصبري وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
) ( الحديد      خبث الكير يذهب كما عن).      3آدم، داود، وأبو أحمد، المإام وروى

 -     : صلى   -     -  الله رسول مإع دخلت قال عنهما تعالى الله رضي زيد بن أسامإة
فيه،   -            مإات الذي مإرضه في نعوده أبي بن الله عبد على وسلم عليه الله

قال     -     -     الموت، فيه عرف وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه دخل فلما
( يهود   -     - ((       حب عن كثيرا أنهاك كنت قد وسلم عليه الله صلى الله رسول له

)       : فمات   زرارة بن أسعد بغضهم قد الله عبد أحمد،).   4فقال المإام وروى
اليهود     -     -     مإن غلمإا أن عنه تعالى الله رضي أنس عن داود وأبو والبخاري،

الله    -     -     - رسول فأتاه فمرض وسلم عليه الله صلى الله رسول يخدم كان
  ( ) : إلى    -       فنظر ، أسلم له فقال رأسه عند فقعد يعوده وسلم عليه الله صلى

 -        : صلى     الله رسول فخرج فأسلم، القاسم أبا أطع له فقال عنده، وهو أبيه
) (      ) : النار   -   مإن أنقذه الذي لله الحمد يقول وهو وسلم عليه وروى). 5الله

الله   -     - (   -   صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي سلمان عن الطبراني،
جبينه  -            على يده ووضع عليه، دخل فلما النصار، مإن رجل عاد وسلم عليه



) (      ( الحديث: (   شيئا إليه يحر فلم ؟ تجدك كيف عن).    6فقال مإاجه، ابن وروى
   -    : عليه  -     -  الله صلى الله رسول عاد قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي

وسلم - 
________________________________________

المفرد)      (1( الدب في البخاري باب)      152أخرجه والصلة البر في 14ومإسلم
سعد   (377 / 3والبيهقي)  516حديث ( )2. (346 / 1والحاكم)  226 / 8وابن

داود    أبو المسند)    3). (3092 (184 / 3أخرجه في في  26 / 5أحمد والطبراني
المجمع   أحمد،)   4. (207 / 2الكبير داود   201 / 5أخرجه ). (3094 (184 / 3وأبو

البخاري)   5 داود   280 / 3وأحمد  118 / 2أخرجه )6). (3095 (185 / 3وأبو
الكبير      المعجم في الطبراني المجمع     330 / 6أخرجه في الهيثمي  /2وذكره

330. ضعيف            وهو عبيدة بن مإوسى وفيه وقال بنحوه وللبزار للطبراني وعزاه
 (*)

________________________________________
 ]351[ 

جبهته،              على يده فوضع يده على فقبض مإعه وأنا وجع، به أصحابه مإن رجل
) ( المريض:        عيادة تمام مإن ذلك يرى وكان بن).    1قال الحسن أبو وروى

  -    : الله   -     -  صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن الضحاك
ثلث  -       ( بعد إل مإريضا يعود ل وسلم أنس).      -2عليه عن يعلى، أبو وروى

  -     -    : فقد    -  إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي
شاهدا               كان وإن له، دعا غائبا كان فإن عنه سأل أيام ثلثة أصحابه مإن رجل

  -       .( الله     رضي جابر عن داود، وأبو البخاري، وروى عاده مإريضا كان وإن زاره،
  -     -    : ليس  -  يعودني وسلم عليه الله صلى الله رسول جاءني قال عنه تعالى

) ( برذون    ول بغل الله).     (   -3براكب رسول عادني ولفظه مإاجه، ابن ورواه
) ( سلمة    -        بني في وأنا بكر، وأبو مإاشيا وسلم عليه الله المإام).  4صلى وروى

مإسكينة        -     -   أن عنه تعالى الله رضي حنيف بن سهل بن أمإامإة أبي عن مإالك،
وكان    -     -    قال بمرضها، وسلم عليه الله صلى الله رسول فأخبر مإرضت

الحديث  -     -      ( عنهم ويسأل المساكين، يعود وسلم عليه الله صلى الله رسول
أرقم).             -5 بن زيد عن داود، وأبو الدب، في والبخاري أحمد، المإام وروى

الله    -  (     -   صلى الله رسول فعادني رمإد أصابني قال عنه تعالى الله رضي
وسلم  -) ( عنه).      -     -6عليه تعالى الله رضي أنس عن أحمد، المإام وروى

وهو:     -     -      أرقم، بن زيد نعود وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع دخلت قال
الحديث  -  ( عينيه عنها).     -     -7يشتكي تعالى الله رضي سلمة أم عن وروى

   .(    : أحمد،:     المإام وروى والله أصلحها صالحا قال ؟ تجدك كيف فقال
الله   -    [  ]    -   صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أنس عن والترمإذي،

وسلم  -  عليه
________________________________________

مإاجه)    1( ابن الهيثمي)   2). (3470 (1149 / 2أخرجه لبي  298 / 2ذكره وعزاه
          : الحديث  ضعيف ولكنه صالحا، رجل وكان كثير بن عباد وفيه وقال يعلى،

) . لغفلته  البخاري)   3مإتروك داود)   5664 (127 / 10أخرجه ).3096 (185 / 3وأبو
مإاجه)    4( ابن الموطأ)     5). (1436 (462 / 1أخرجه في مإالك )6. (59 / 2أخرجه

أحمد   داود   375 / 4أخرجه بن)    7). (3102 (186 / 3وأبو الفضل إسناده وفي
 (*) . ضعيف  دلهم

________________________________________



 ]352[ 
(   ) : ؟          تجدك كيف فقال عليه، فسلم الموت في وهو يعوده رجل على دخل

الله:          -   صلى الله رسول فقال ذنوبي، وأخاف تعالى، الله أرجو بخير فقال
الله  - (           أعطاه إل الموطن هذا عند رجل قلب في يجتمعنا لن وسلم عليه

) ( يخاف      مإما أمإنه و رجاءه حبان).      1تعالى وابن الدب، في البخاري وروى
: قال       -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الصحيح برجال يعلى، وأبو
ثم   -     -        رأسه عند جلس مإريضا عاد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

(        ) :  ) :، يشفيك أن العظيم، العرش رب العظيم، الله أسأل مإرات سبع قال
وجعه        ( مإن عوفي تأخير أجله في كان ثقات).     2فإن برجال يعلى أبو وروى

   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن
 ) : الله -            باسم يقول ثم يألم، الذي المكان على يده يضع مإريضا عاد إذا وسلم

) ( بأس  الله).         -  3ل رضي هريرة أبي عن مإاجه، وابن أحمد، المإام وروى
ومإعه[  ]  -    -     -   -  مإريضا عاد وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى

وسلم  -        -     - عليه الله صلى الله رسول فقال به، كان وعك مإن ، هريرة أبو
       : الدنيا(     في المؤمإن عبدي على أسلطها ناري يقول تعالى الله إن أبشر

) ( الخرة      في النار مإن حظه أنس).       -4لتكون عن مإاجه، وابن البيهقي، وروى
على    -    -     -   دخل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

(    :  (   :    ) : له   فطلبوه نعم قال ؟ كعكا أتشتهي ؟ شيئا أتشتهي فقال يعوده مإريض
وسلم).          -     -5( عليه الله صلى الله رسول أن عباس ابن عن مإاجه ابن وروى

  -      :  (   ) : الله   صلى النبي قال بر، خبز أشتهي قال ؟ تشتهي مإا فقال رجل عاد
-     ( الله  - (        رسول قال ثم ، أخيه إلى فليبعث بر خبز عنده كان مإن وسلم عليه

) ( فليطعمه    - (      شيئا أحدكم مإريض اشتهى إذا وسلم عليه الله وروى). 6صلى
اشتكيت      -     -   قال عنه تعالى الله رضي يزيد بن السائب عن إسحاق، المإام
يرقيني     -     -   فبات وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى فحملوني شكوى

به -    ( علي وينفث ). 7بالقرآن
________________________________________

والليلة)        (1( اليوم عمل في السني ابن في)   2). (533أخرجه البخاري أخرجه
المفرد  ( حبان)   (536الدب ،239 / 1وأحمد  3438والحاكم)  2973) (2970وابن

داود   (243 يعلى)   2084والترمإذي)  (3106وأبو )3). (2430 / 103 (319 / 4وأبو
المجمع     في الهيثمي . (302 / 2ذكره مإوثقون      ورجاله يعلى لبي )4وعزاه

أحمد   مإاجه   440 / 2أخرجه مإاجه)    5). (3470 (1149 / 2وابن ابن  /1أخرجه
463) 1440      : أبان)     بن يزيد لضعف ضعيف إسناده الزوائد في البوصيري وقال

مإاجه)    6الرقاشي. ( ابن :1439 (463 / 1أخرجه الزوائد)     في البوصيري وقال
 :   . ل          النفيلي وقال الثقات في حبان ابن ذكره هبيرة، بن صفوان إسناده في

) . التقريب       في الحافظ ولينه حديثه على المجمع)    7يتابع في الهيثمي ذكره
يزبد           116 / 5 بن الله عبد وفيه وقال والكبير الوسط في للطبراني وعزاه

 (*) . ضعيف   وهو البكري
________________________________________
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   : رسول    -     -  علي دخل قال عنه تعالى الله رضي سلمان عن الطبراني، وروى

 ) : سلمان -     -       يا قال يخرج أن أراد فلما يعودني وسلم عليه الله صلى الله
) ( أجلك           في وأجلك دينك في وعافاك ذنبك، وغفر ضرك، الله ).1كشف

أن      -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن والحارث، الشيخان، وروى



مإرضه  -     -       في يعوده أعرابي على دخل وسلم عليه الله صلى الله رسول
    .  ) : الله        شاء إن طهور بأس ل قال مإريض على دخل إذا وكان مإحموم، وهو

تزيره)             حتى كبير شيخ جوف في تفور حمى هي بل العرابي فقال ، تعالى
) ( إذا    -     - (  فنعم وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ورواه). 2القبور،

كفارة      -     -   بلفظ عنه تعالى الله رضي أنس عن ثقات برجال أحمد المإام
عنه).        -    3وطهور) ( تعالى الله رضي عوف بن الرحمن عبد عن مإسدد، وروى

) :     -     -   ) : اللهم-  يقول مإريضا عاد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
) ( ابتليته       فيما وأجره يجد، مإا عنه رضي).      - 4أذهب عثمان عن يعلى أبو وروى

-     -     : وسلم   -  عليه الله صلى الله رسول وكان مإرضت قال عنه تعالى الله
   .    ) : الحد    بالله أعيذك الرحيم الرحمن الله بسم فقال يومإا فعوذني يعودني

 ( فلما               ، تجد مإا شر مإن أحد كفوا له يكن ولم يولد، ولم يلد لم الذي الصمد،
فما   -     -   (     بها، تعوذ عفان يا قال قائما وسلم عليه الله صلى الله رسول استقل

) ( بمثلها  رضي).         - 5تعوذتم أنس عن صحيح بسند والبزار يعلى، أبو وروى
مإن   -    -     -    رجل عاد وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله

   :       (     :   ) : خال  بل ل، قال ؟ عم أم خال فقال الله إل اله ل قل خال يا فقال النصار
) (  : نعم:      قال أقولها أن إلي وخير ). 6قال

________________________________________
المجمع)     1( في الهيثمي وفيه      302 / 2ذكره وقال الكبير في للطبراني وعزاه

) . ضعيف      وهو القرشي خالد بن البخاري)   2عمرو )5656 (123 / 10أخرجه
الشراف        تحفة انظر والليلة اليوم في ذكره) 3). (6055 (127 / 5والنسائي

المجمع    في . (302 / 2الهيثمي ثقات     ورجاله لحمد حجر)   4وعزاه ابن ذكره
العالية    المطالب بعض)     2446 (350 / 2في لجهالة سنده البوصيري وضعف

المجمع)     5رواته. ( في الهيثمي عن      113 / 5ذكره الكبير في يعلى لبي وعزاه
) . الصحيح          رجال رجاله وبقية أعرفه، ولم حبان بن مإوسى أخرجه) 6شيخه

الكشف    ( في كما المجمع)     787) (373 / 1البزار في الهيثمي 328 / 2وذكره
 (*) . الصحيح       رجال ورجاله والبزار يعلى لبي وعزاه
________________________________________
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المإام    -     -     روى المعتضرين في وسلم عليه الله صلى سيرته في الثاني الباب

بكرة           - أبي عن والطبراني، والبزار سلمة أم عن والربعة، ومإسلم أحمد،
مإرسل    -     -    -  تعالى الله رحمه قلبة أبي عن ومإسدد عنهما تعالى الله رضي

سلمة  (   -     -     أبي على دخل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن ثقات برجال
يتكلم             مإا بنحو ذلك عند أهله فتكلم نفسه وخروج عليه، دخوله فوافق يعوده
على      -     - (   تدعوا ل وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال عنده، الميت أهل
( أهله           دعاء على فيؤمإنون الميت تحضر الملئكة فإن بخير إل أنفسكم

:   (      ) : قال     ثم ، البصر تبعه قبض إذا الروح إن وقال بصرة، شق وقد فأغمضه،
واخلفه(           نوره، وأعظم المهديين، في درجته وارفع سلمة، لبي اغفر اللهم

         )   .( رب  يا وله لنا واغفر الغابرين، في تركته في واخلفه لفظ وفي عقبه في
) (    ) :   .( قبره        في له أسع لفظ وفي فيه له ونور قبره، في له وافسح العالمين،

1 .(
________________________________________

مإسلم)   1( ،306، 291 / 6وأحمد  384 / 3والبيهقي)  920 - 7 (634 / 2أخرجه
داود   322 مإاجه)   3118 (190 / 3وأبو في)   1447 (465 / 1وابن الهيثمي وذكره



وفيه        333 / 2المجمع  وقال بنحوه الوسط في والطبراني للبزار وعزاه
 (*) . مإجهول      وهو النوار أبي بن مإحمد

________________________________________
 ]355[ 

مإن     -     -     أحد مإات إذا وسلم عليه الله صلى وبكائه حزنه في الثالث الباب
عائشة          - عن والنسائي، داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام روى أصحابه

 -     -    : قتل    -  وسلم عليه الله صلى للنبي جاء لما قالت عنها تعالى الله رضي
صلى            -  الله رسول جلس رواحة وابن طالب، أبي بن وجعفر حارثة، بن زيد
يعني   -          -  الباب صائر مإن أنظر وأنا الحزن وجهه في يعرف وسلم عليه الله

الباب  ( وتقدم).         - 1شق مإاجه وابن داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام وروى
  : رسول   -   -     -  بعث قال عنه تعالى الله رضي أنس عن السرايا في مإبسوطا

مإعونة -     -         - بئر يوم فأصيبوا القراء لهم يقال سرية وسلم عليه الله صلى الله
. مإنه    -     -      أشد قط حزنا حزن وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت فما

رضي            -  عوف بن الرحمن عبد عن يعلى، وأبو والبزار، مإنيع بن أحمد وروى
 -     -    : بيدي   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أخذ قال عنه تعالى الله

خرجت           حتى حجره في فوضعه بنفسه، يجود إبراهيم فإذا النخل فأدخلني
        ) : ؟     البكاء عن تنهى وأنت الله رسول يا تبكي فقلت بكى، ثم فوضعه نفسه،

 : صوت: (           فاجرين أحمقين صوتين عن نهيت ولكن البكاء، عن أنه لم إني قال
  : وجوه،         لطم مإصيبة عند وصوت شيطان، ومإزامإير ولعب لهو، نعمة عند

وعد               أنه ل لو إبراهيم يا يرحم، ل يرحم ل ومإن رحمة، وهذه جيوب، وشق
وإنا              هذا، مإن أشد حزنا عليك لحزنا بأولنا سيلحق آخرنا وأن حق وقول صادق

يسخط            مإا نقول ول القلب، ويحزن العين، تبكي لمحزونون، إبراهيم يا عليك
) ( وجل   عز عنهما).      -     -2ربنا تعالى الله رضي عمر ابن عن الشيخان وروى

عليه: (         -    الله صلى الله رسول فأتاه له، شكوى عبادة بن سعد اشتكى قال
بن -              الله وعبد وقاص، أبي بن وسعد عوف، بن الرحمن عبد مإع يعوده وسلم

أهله، -     -        غاشية في وجده عليه دخل فلما عنهم تعالى الله رضي مإسعود
  -        :  ( الله: (  صلى الله رسول فبكى الله، رسول يا ل، فقالوا قضى قد فقال

بكوا،  -       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول بكاء القوم رأى فلما وسلم عليه
بحزن: (    -   -       ول العين، بدمإع يعذب ل وجل عز الله إن تسمعون، أل فقال

) ( يرحم       -   أو لسانه إلى وأشار بهذا، يعذب ولكن الشيخان،).  3القلب، وروى
-    ) : الله    -     -  رسول مإع دخلنا قال عنه تعالى الله رضي أنس عن داود، وأبو

فأخذ    -         لبراهيم، ظئرا وكان القين، سيف أبي على وسلم عليه الله صلى
ابنه  -     -   وسلم عليه الله صلى الله رسول

________________________________________
البخاري)   1( داود)   1305 (180 / 2أخرجه أخرجه) 2). (3122 (192 / 3وأبو

الكشف     في كما المجمع)     805 (381، 380 / 1البزار في الهيثمي 20 / 3وذكره
وفيه              ليلى أبي بن الرحمن عبد بن مإحمد وفيه وقال والبزار يعلى لبي وعزاه

البخاري)   (3كلم. ( الجنائز)    (1304) (180 / 2أخرجه في والبيهقي) 12ومإسلم
4 / 69 (*) .

________________________________________
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فجعلت            بنفسه، يجود وإبراهيم ذلك بعد عليه دخلنا ثم وشمه، فقبله إبراهيم
  : يا   -     -     وأنت عوف ابن فقال تذرفان، وسلم عليه الله صلى الله رسول عينا



) :     (  ) : إن      فقال بأخرى، أتبعها ثم رحمة إنها عوف ابن يا فقال الله، رسول
وإنا           -   -  ، وجل عز ربنا يرضي مإا إل نقول ول يخشع، القلب وإن تدمإع، العين

) ( لمحزونون    إبراهيم يا داود،).      1بفراقك وأبو أحمد، والمإام الشيخان، وروى
:-     -    : وسلم    عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه والبيهقي والنسائي،

بن(             الله عبد أخذها ثم فأصيب، جعفر أخذها ثم فأصيب، زيد الراية أخذ
 -     -     ( لتذرفان  وسلم عليه الله صلى الله رسول عيني وإن ، فأصيب رواحة

بن).           2الحديث ( قيس عن الصحيحين شرط على بسند مإنيع بن أحمد وروى
   -     : تعالى  -    -  الله رضي زيد بن أسامإة جاء قال تعالى الله رحمه حازم أبي

وسلم -         -     - عليه الله صلى الله رسول يدي بين فقام أبيه، قتل بعد عنهما
في    -     -      فقام الغد مإن فجاء وسلم عليه الله صلى الله رسول عينا فدمإعت
مإنك      -     -: (   أنا ألقي وسلم عليه الله صلى الله رسول له فقال ذلك، مإقامإه

) ( أمإس     مإنك لقيت مإا عن).       3اليوم الموصلي، يعلى وأبو مإاجه، ابن وروى
       : فبكى -     -  الموت، به وجد سعد، وجع لما قالت عنها تعالى الله رضي عائشة

بكاء  -     -        لعرف إني حتى وعمر، بكر، وأبو وسلم عليه الله صلى الله رسول
وسلم          -     - عليه الله صلى الله رسول وكان أبكي، وأنا عمر، بكاء مإن بكر أبي

-     . أنس       عن البخاري، وروى صوته يسمع ول وجهه، ويمسح عيناه، تذرف
-     -    ) : وسلم    -  عليه الله صلي الله لرسول بنتا شهدنا قال عنه تعالى الله رضي

عينيه  -     -      فرأيت القبر على جالس وسلم عليه الله صلى الله ورسول
تعالى).         -   4تدمإعان) ( الله رضي عائشة عن شيبة، أبي وابن سعد، ابن وروى

    -     -     : أحد، -  على تدمإع ل وسلم عليه الله صلى الله رسول عينا كان قالت عنها
) ( بلحيته        آخذ هو فإنما وجد إذا كان مإرسل).   -  -5ولكن الطبراني وروى

   : الله      -    -  رسول دخل قال تعالى الله رحمه سالم النضر أبي عن ثقات، برجال
رسول-     -         فأمإر يموت، وهو مإظعون، بن عثمان على وسلم عليه الله صلى
على -     -        نازل عثمان وكان عليه، فسجي بثوب وسلم عليه الله صلى الله

  -    :    : الله     صلى الله رسول فمكث قالت مإعاذ أم لها ويقال النصار، مإن امإرأة
الله  -          -   صلى الله رسول تنحى ثم مإعه وأصحابه طويل، عليه مإكبا وسلم عليه
الله  -          -   صلى الله رسول فقال البيت، أهل بكى بكى فلما فبكى، وسلم عليه

) ( السائب  - (    أبا الله رحمك وسلم ). 6عليه
________________________________________

البخاري)   1(  /62 (1808 - 1807 / 4ومإسلم)  1303 (173 - 172 / 3أخرجه
البخاري)   2). (2315 والبيهقي   113 / 3وأحمد)  1246 (159 / 2أخرجه داود وأبو

المستدرك    154 / 8 في الطبقات)      3. (42 / 3والحاكم في سعد ابن  /4أخرجه
البخاري)   4. (47 مإصنفه)      5). (1285 (172 / 2أخرجه في شيبة أبي ابن أخرجه
المجمع)     6. (394 / 3 في الهيثمي الكبير    21 / 3ذكره في للطبراني وعزاه

 (*) . ثقات    ورجاله مإرسل وهو
________________________________________
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عباس           - ابن عن للول، واللفظ شيبة، أبي وابن وأحمد، الطيالسي، وروى

        : أو    -  ينهاهن، عمر فجعل رقية، على النساء بكت قال عنهما تعالى الله رضي
-       ) : الله).   رسول فأخذ بسوطه، يضربهن عمر فجعل رواية وفي يضربهن

  ) :  ( ) : ونعيق    -   وإياكن ابكين وقال دعهن وقال بيده وسلم عليه الله صلى
اللسان             مإن كان ومإا الرحمة، فمن والقلب العين مإن كان مإا فإنه الشيطان،

        ( فجعل   رقية، قبر شفير على تبكي فاطمة ورجعت ، الشيطان فمن واليد



: قال  -     -        أو بيده، وجهها عن الدمإوع يمسح وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( الرحمن).   -   -       -1بالثوب( عبد بن سلمة أبي عن ثقات برجال مإسدد وروى

بني   -    -     -     مإن رجل عاد وسلم عليه الله صلى الله رسول أن تعالى الله رحمه
النساء،          يوزعون الرجال فذهب تبكيه، ونساؤه احتضر، قد فوجده مإعاوية

تسمعن   -     -: (     فل وجبت فإذا دعوهن وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
        .( أبي  عن حبان، وابن وعبد، والجنيدي، الطيالسي، وروى نائحتهم صوت
   -     : عليه -     -  الله صلى الله رسول مإع كنا قال عنه تعالى الله رضي هريرة

فقال -            بهن، صاح أو فتناولهن، يبكين نساء عمر فرأى جنازة في وسلم
دامإعة،  -     -: (      العين فإن دعهن، عمر يا وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( قريب    والعهد مإصابة، والترمإذي،).      2والنفس داود، وأبو أحمد، المإام وروى
: قالت:       -     -  عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإاجه، وابن صحيح، حسن وقال

وهو(   -     -      مإظعون، بن عثمان يقبل وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت
) ( وجهه         على تسيل الدمإوع رأيت حتى تذرفان وعيناه ). 3مإيت،

________________________________________
المسند)     1( في أحمد مإاجه)    2. (237 / 1أخرجه ابن )1587 (505 / 1أخرجه

المستدرك    في داود)    3. (381 / 1والحاكم أبو )3163 (201 / 3أخرجه
مإاجه)   989 (314 / 3والترمإذي  ). (*) 1456 (468 / 1وابن

________________________________________
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وتكفينه    -     -     الميت، غسل في وسلم عليه الله صلى سيرته في الرابع الباب
-          : أصحابه  بعض على وبزاقه والكفن، الميت غسل في الول نوعان وفيه
الله    -.       -   رضي عطية أم عن والدارقطني، الئمة، روى وسلم عليه الله صلى

 .-     -    ) : حين  -  وسلم عليه الله صلى الله رسول علينا دخل قالت عنها تعالى
          ) : ذلك   رأيتن إن ذلك مإن أكثر أو خمسا، أو ثلثا، اغسلنها فقال ابنته، توفيت

بميامإنها،            وابدأن كافور، مإن شيئا أو كافورا، الخرة في واجعلن وسدر، بماء
   :  ( ثلثة      شعرها فضفرنا قال ، فآذنني فرغتن فإذا مإنها، الوضوء ومإواضع

(  ) : إياه         أشعرنها فقال حقوه فأعطانا آذناه فرغنا فلما خلفها، فألقيناه قرون،
عنها).         -     -1( تعالى الله رضي الثقفية ليلى عن داود، وأبو أحمد، المإام وروى

وسلم: (        -     - عليه الله صلى الله رسول بنت كلثوم أم غسل فيمن كنت قالت
الحقاء،        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أعطانا مإا أول فكان وفاتها، عند

           . قالت  الخر، الثوب في بعد أدرجت ثم الملحفة، ثم الخمار ثم الدرع ثم
) ( ثوبا  -     -        ثوبا يناولنا كفنها مإعه الباب عند وسلم عليه الله صلى الله ورسول

2-  ) : النبي).     -     -  أتى قال عنه تعالى الله رضي جابر عن الشيخان، وروى
مإن    -            فيه فنفث فأخرجه دفن مإا بعد أبي بن الله عبد وسلم عليه الله صلى

) ( قميصه   وألبسه المبهم).      -  3ريقه، والرجل ثقات برجال أحمد المإام وروى
  -    : الله  -        صلى الله رسول جاءنا قال أبيه، عن قيس، مإن شيخ عن يسم لم
صلى  -           -  الله رسول مإنها فدنا عليها، يقدر ل صعبة بكرة وعمدنا وسلم عليه
    : جاء   -      أبي مإات فلما قال فاحتلب فحفل، ضرعها، فمسح وسلم عليه الله

 ) : تعذب          ل فقال الكفن، بها فشددت سلءة وأخذت كفنه، في شددته وقد
           ( حتى  صدره، على بزق ثم السلء وألقى صدره، عن كشف ثم بالسلء أباك

) ( صدره      على بزاقه رضاض بياض :    - 4رأيت صلى).  النبي غسله فيمن الثاني
    . حميد،   -       بن عبد روى قبره وأدخله عليه، وصلى وكفنه بيده، وسلم عليه الله

أوفى    -   -       بن الله عبد عن ضعيف بسند أسامإة أبي بن والحارث



________________________________________
الموطأ)     1( في مإالك  /1ومإسلم)  1253 (150 / 3والبخاري  222 / 1أخرجه

داود   85 / 5وأحمد)  939 - 36 (647، 646 أحمد)  2). (3142 (197 / 3وأبو أخرجه
داود   308 / 6 الجنائز)      (3). (3157 (200 / 3وأبو كتاب في البخاري أخرجه

أحمد)   4). (1270 . (*) 73 / 5أخرجه
________________________________________
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      ) : على-     -  ضعوني لهله فقال مإقعد، بالمدينة كان قال عنه تعالى الله رضي

  : رسول   -     -    فكان قال مإسجده، إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول طريق
المقعد، -     -        على سلم المسجد إلى اختلف إذا وسلم عليه الله صلى الله

 .        : مإا       المكان هذا مإن أبرح ل والله ل فقال أهله إلى ليردوه المقعد، أهل فجاء
فيه،   -     -       المقعد فكان خصا، لي فابنوا وسلم عليه الله صلى الله رسول عاش

المقعد،     -     -     على وسلم دخل وسلم عليه الله صلى الله رسول مإر كلما فكان
إلى    -     -      بها بعث طعام طرفة وسلم عليه الله صلى الله رسول أصاب وكلما

   -     -      : آت  أتى إذ وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع نحن فبينما قال المقعد،
مإعه      -     -   ونهضنا وسلم عليه الله صلى الله رسول فنهض المقعد، له فنعى

      ) : فدنا      غيري، الخص مإن أحد يقربن ل لصحابه قال الخص، مإن دنا حتى
رأس  -     -        عند قاعد جبريل فإذا الخص، مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول
          ) : فأمإا   أمإره، لكفيناك تأتنا لم لو إنك أمإا الله، رسول يا جبريل فقال المقعد
وسلم         -     - عليه الله صلى الله رسول إليه فقام به، أولى فأنت جئت إذا

) ( القبر       وأدخله عليه وصلى وكفنه، بيده :    1فغسله مإا).  غريب بيان في تنبيه
 : مإعقد.          وأصله الزار فواو ساكنة، فقاف مإفتوحة، مإهملة بحاء الحقو سبق

.  : الزردية.  -        مإهملة فعين ساكنة، فراء مإكسورة، مإهملة بدال الدرع الزار
   -  .  : فلم -     مإكسورة، بميم الملحفة الساتر فراء فميم، مإكسورة بخاء الخمار

     -  . فراء    ساكنة، فكاف مإفتوحة، بموحدة البكرة ففاء مإهملة فحاء ساكنة،
  -  .      : مإعجمة   بضاد الضرع بكر والذكر البل، مإن الفتية تأنيث فتاء مإفتوحة،

 :  .    : للشاة     الظلف اللين مإجتمع مإعروف مإهملة فعين ساكنة، فراء مإفتوحة،
    -  . فلم،     مإضمومإة، مإهملة بسين السلة فخف الناقة وأمإا ونحوها، والبقر

   -  .     : على   البصاق قطع رضاض سل والجمع النخل، شوكة تأنيث فتاء فألف
:    : وجمعه.  -      يعمل بيت مإهملة فصاد مإضمومإة، مإعجمة بخاء الخص صدره

   : مإن.  -      القعود مإكان مإهملة فعين فقاف، مإفتوحة، بميم المقعد أخصاص
 . والقصب  الخشب

________________________________________
العالية)       1( المطالب في حجر ابن أبو)    4066 (101 / 4ذكره فائد به وتفرد

 .(*) . ضعيف   وهو الورقاء
________________________________________
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: أنواع    -     -     وفيه الجنازة في وسلم عليه الله صلى سيرته في الخامإس الباب

    . شيبة:   -     -   أبي ابن وروى الجنازة مإع وسلم عليه الله صلى مإشيه في الول
  ) : رسول  -    -     -  مإع كنت قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن ثقات برجال

فأهرول -     -        سبقني مإشيت فإذا أمإشي جنازة في وسلم عليه الله صلى الله
    : وخليل       الرض، له تطوى فقلت جنبي، إلى رجل إلى فالتفت فأسبقه،

   -      .( تعالى  الله رضي أنس عن ومإسدد، الطيالسي، وروى إبراهيم الرحمن



بها،. (  -     -       يسرع وهي بجنازة، عليه مإر وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه
وسلم       -     -: عليه الله صلى الله رسول فقال الزق، مإخض تمخض وهي

) (   ( مإرتين(     قالها بجنائزكم المشي في بالقصد داود،).   1عليكم أبو وروى
الله  -   -     -   رضي الصامإت بن عبادة عن ضعيف بسند والبيهقي والترمإذي،

   -     -   ) : الجنازة  -  تبع إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى
    : مإحمد،          يا نصنع هكذا فقال حبر له فعرض اللحد، في توضع حتى يقعد لم

) ( ) : خالفوهم   -     -  وقال وسلم عليه الله صلى الله رسول وروى). 2فجلس
عنه    -   -   -     - تعالى الله رضي عثمان عن ثقات برجال يعلى وأبو أحمد، المإام

) ( لها: (   -     -     فقام جنازة رأى وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت ).3قال
رسول        -     -   أن عنه تعالى الله رضي زيد بن سعيد أبي عن أحمد، المإام وروى

) (( فقام -     -     جنازة عليه مإرت وسلم عليه الله صلى الشيخان،).  4الله وروى
-       : الله  -     -  رسول لها فقام جنازة مإرت قال عنه تعالى الله رضي جابر عن
:    : فقال    -       يهودية، إنها الله رسول يا فقلنا مإعه وقمنا وسلم عليه الله صلى

) ( فقومإوا(       الجنازة رأيتم فإذا فزعا، للموت ). 5إن
________________________________________

المسند)     1( في أحمد داود)    2. (406 / 4أخرجه أبو )3173 (203 / 3أخرجه
المجمع)     3. (28 / 4والبيهقي)  1020 (340 / 3والترمإذي  في الهيثمي  /3ذكره

مإن             30 أجد ولم مإناح بن عمران بن مإوسى وفيه وقال والبزار لحمد وعزاه
الكشف      ( في وهو يشقي بما أحمد)   4). (834) (392 / 1ترجمه 164 / 4أخرجه

المجمع     في الهيثمي الجعفي      30 / 3وذكره جابر وفيه وقال لحمد وعزاه
) . وثق     وقد كثير كلم البخاري)   5وفيه ،660 / 2ومإسلم)  1311 (213 / 3أخرجه

مإاجه)   1922 (46 / 4والنسائي)  960 - 661 78 في)  1543 (492 / 1وابن وأحمد
. (*) 343، 278 / 2المسند 

________________________________________
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بن           وقيس حنيف، بن سهل عن والنسائي، والشيخان، أحمد، المإام وروى
وسلم -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي سعد

) :     : أليس        فقال يهودية، جنازة إنها الله رسول يا فقيل فقام، جنازة به مإرت
) ( ؟  : (1نفسا مإرت).     -      قال عنه، تعالى الله رضي أنس عن النسائي، وروى

  : جنازة   -     -     إنها الله رسول يا فقيل وسلم عليه الله صلى الله برسول جنازة
) (   ) : للملئكة  قمنا إنما فقال علي).      2يهودي، عن ومإسلم، أحمد، المإام وروى

 -     -    : قام-     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي
) ( الجنازة      في يعني فقعدنا، وقعد والشافعي).    3فقمنا، مإالك، المإام وروى

    -     -    : جلس  ثم بالقيام فأمإرنا وسلم عليه الله صلى الله رسول قام قال عنه،
) ( بالجلوس  : 4فأمإرنا مإر).         قال سيرين ابن عن والنسائي أحمد، المإام وروى

عباس،             ابن يقم ولم الحسن فقام عباس، وابن علي، بن الحسن على بجنازة
 -     -     : ؟    وسلم عليه الله صلى الله رسول قام أمإا عباس لبن الحسن فقال

) (    : قعد   ثم قام عباس ابن الخدري).       -5قال سعيد أبي عن الطحاوي، وروى
عليه    -    -     -   مإرت وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

) ( فقام  عنه).      -     -6جنازة تعالى الله رضي هريرة أبي عن النسائي، وروى
  -     -    ) : جنازة   شهد وسلم عليه الله صلى الله رسول رأينا مإا قال سعيد، وأبي

) ( توضع    حتى فجلس :   -     -.7قط وسلم).  عليه الله صلى مإشيه في الثاني
  -       . الله    رضي أنس عن مإاجه، وابن الترمإذي، وروى مإشيه وهيئة الجنازة أمإام



  -     -   ) : أمإام  -  يمشي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى
) ( وعثمان     وعمر بكر وأبو وأحمد،).    8الجنازة الشافعي، المإامإان وروى

 : قال    -     -  عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن والربعة،
________________________________________

البخاري)   1(  /4والنسائي)  961 - 81 (661 / 2ومإسلم)  1312 (214 / 3أخرجه
النسائي)   2). (1921 (54 مإسلم)   3). (1929 (48، 47 / 3أخرجه 662 / 2أخرجه

الموطأ)     4). (962 / 84( في مإالك مإسنده    69 / 2أخرجه في  /1والشافعي
أحمد)   5). (596 (215 أخرجه) 6). (1924 (46 / 4والنسائي  200 / 1أخرجه

النسائي)   7). (1919 (45 / 3النسائي  أخرجه) 8). (1914 (45 / 3أخرجه
مإاجه)   1010 (3318الترمإذي  ). (*) 1487 (475 / 1وابن

________________________________________
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أمإام(   -     -      يمشون وعمر بكر، وأبا وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت
رسول).      -     -  1الجنازة) ( أن عنه تعالى الله رضي ثوبان عن داود أبو وروى

فلما -     -          يركبها، أن فأبى الجنازة مإع وهو بدابة أتي وسلم عليه الله صلى الله
    ) : فلم       تمشي كانت الملئكة إن فقال له، فقيل فركب، بدابة أتي انصرف

) ( ركبت       ذهبوا فلما يمشون، وهم لركب أحمد،).    2أكن والمإام مإسلم، وروى
   -      : تعالى    الله رضي سمرة بن جابر عن حسن، وقال والترمإذي، داود، وأبو

   -     -   ) : فركبه -  مإعرورى بفرس وسلم عليه الله صلى الله رسول أتي قال عنه
مإن        (    انصرف حين فركب لفظ وفي الدحداح ابن جنازة مإن انصرف حين

       .( فعقله     عري بفرس أتي ثم لفظ، وفي حوله نمشي الدحداح ابن جنازة
) ( حوله        نسعى نتبعه ونحن يتوقص، فجعل فركبه سعد،).   3رجل ابن وروى

-    ) : الله    -    -  رسول ركب مإا قال تعالى الله رحمه الزهري عن مإعمر، عن
) ( قط    -    جنازة في وسلم عليه الله عباس).     4صلى ابن عن الطبراني، وروى

إذا-     - (   -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي
) ( النفس        حديث وأكثر كآبة، عليه رئيت جنازة :   -5شهد رده).  في الثالث

   : يعلى،    -        أبو روى نار مإعه ومإن الجنازة اتباع عن النساء وسلم عليه الله صلى
   -     : عليه  -      الله صلى الله رسول مإع خرجنا قال عنه تعالى الله رضي أنس عن

   :   :  (  ) : قلن -      ؟ أتدفنه قال ل قلن ؟ أتحملنه فقال نسوة، فرأى جنازة في وسلم
) ( مإأجورات  (    غير مإأزورات فارجعن قال علي).      -6ل عن مإاجه، ابن وروى

 -     -    : فإذا    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج قال عنه تعالى الله رضي
) :    :  (   )) : هل   قال الجنازة ننتظر قلن ؟ يجلسكن مإا فقال جلوس، نسوة
  )   :  (   ) :   :  ( فمن  تدلين هل قال ل، قلن ؟ تحملنه هل قال ل، قلن ؟ تغسلنه

) (    )  . :  ( مإأجورات  غير مإأزورات فارجعن قال ل قلن ؟ وروى). 7يدلي
: قال            أبيه عن المعتمر، بن حنش المعتمر ابن عن نعيم، وأبو الطبراني،

صلى( 
________________________________________

مإسنده)     1( في الشافعي داود   140 / 2وأحمد)  591 (213 / 1أخرجه  /3وأبو
مإاجه)   1944 (56 / 3والنسائي)  329 (329 / 3والترمإذي)  3179 (205  /1وابن
داود)    2). (1482 (475 أبو مإسلم)   3). (3177 (204 / 3أخرجه  (664 / 2أخرجه
داود)   965 - 89 عبد)  4). (1014 (334 / 3والترمإذي)  3178 (205 / 3وأبو أخرجه

المصنف   ( في المجمع)     5). (6284الرزاق في الهيثمي وعزاه 32 / 3ذكره
) . كلم         وفيه لهيعة ابن وفيه وقال الكبير في في)   6للطبراني الهيثمي ذكره



الذهبي          31 / 3المجمع  قال زياد بن الحارث وفيه وقال يعلى لبي وعزاه
مإاجه)    7ضعيف. ( ابن ). (*) 1578 (502 / 1أخرجه

________________________________________
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مإجمرة،  -     -       مإعها امإرأة فأبصر جنازة على وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( قصورها           يعني المدينة آجام في تغيبت حتى بها يصيح يزل الرابع).  -1فلم

   . سعد،   -     -    ابن روى جنازة رأى إذا وسلم عليه الله صلى خشوعه زيادة في
-   ) : الله      -    -  رسول كان قال تعالى الله رحمه داود أبي بن العزيز عبد عن

نفسه،    -         حديث وأكثر الصمات، أكثر جنازة شهد إذا وسلم عليه الله صلى
مإسؤول             هو ومإا عليه، يرد ومإا الميت، بأمإر نفسه يحدث أنما يرون فكانوا

:    -     -   2عنه) ( عليه).  مإر إذا وسلم عليه الله صلى يقوله كان فيما الخامإس
-        : قتادة.   أبي عن والنسائي، والشيخان، وأحمد، مإالك، المإامإان روى بجنازة

عليه    -    -     -   مإر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي
   :    :  (   ) : ؟  المستريح مإا الله رسول يا فقالوا ، مإنه ومإستراح مإستريح فقال بجنازة

       ) : إلى     وأذاها الدنيا، تعب مإن يستريح المؤمإن العبد فقال ؟ مإنه المستراح ومإا
والشجر          والبلد، العباد مإنه يستريح الفاجر والعبد تعالى، الله رحمة

) (، :    3والدواب   . والتابعين).    الصحابة، أكثر قال الول تنبيهات أعلم تعالى والله
وأحمد،           الوزاعي، قول وهو المنذر، ابن نقله كما للجنازة، القيام باستحباب

    :    . أن    قبل القعود يكره والنخعي الشعبي، وقال الحسن بن ومإحمد وإسحاق،
أن.        -     -  عنه تعالى الله رضي ربيعة بن عامإر عن البخاري، روى فقد توضع
     ) : لم  -     -  فإن جنازة، أحدكم رأى إذا قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
أن              قبل توضع أو تخلفه، أو يخلفها حتى يراها حين فليقم مإعها مإاشيا يكن
  : رسول).      -     -  قال قال عنه تعالى الله رضي سعيد أبي عن أيضا وروى تخلفه

يقعد -     - (        فل تبعها فمن فقومإوا، الجنازة رأيتم إذا وسلم عليه الله صلى الله
) ( توضع  :  4حتى  :   :     : الموت).  إن أي القرطبي قال فزعا للموت إن قوله الثاني

النسان           يستمر ل أن الحديث ومإقصود استعظامإه، إلى إشارة مإنه، يفزع
فمن             الموت، بأمإر التساهل مإن ذلك يشعر لما الموت رؤية بعد الغفلة على

ثم 
________________________________________

المجمع)     1( في الهيثمي حنش      32 / 3ذكره وقال الكبير في للطبراني وعزاه
) . ذكره      مإن أجد لم حليس سعد)     2أو لبن الكبرى )3. (104 / 2الطبقات

البخاري   أخرجه) 4). (950 / 60 (656 / 2ومإسلم)  6511 (369 / 11أخرجه
). (*) 33 (232 / 1ومإالك)  962 / 83 (662 / 2مإسلم 

________________________________________
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    . نفس        فجعل غيره وقال مإسلم غير أو مإسلما، الميت كون فيه استوى
  :   ((  ) : مإصدر     هو البيضاوي قال ، عدل رجل يقال كما مإبالغة، فزعا المؤمإن

 .  .    :  . ويؤيد      انتهى فزع ذو الموت أي تقدير وفيه للمبالغة، الوصف مإجرى جرى
  ( ابن        (   رواه ، فزعا للموت إن بلفظ هريرة أبي عن سلمة، أبي رواية الثاني
ينبغي              الحالة تلك أن على تنبيه وفيه البزار، عند مإثله عباس ابن وعن مإاجه

الحتفال            عدم مإنه يظهر ول ويضطرب، أجلها مإن يقلق أن رآها لمن
التعليل.           يعارض ل ؟ نفسا أليست الخرى الرواية في وقوله والمبالة

         ) : قمنا   إنما الخرى الرواية أن أتى وقد فزعا، للموت إن قال حيث المتقدم



الحاكم،            و حبان، وابن ولحمد، مإوسى أبي حديث مإن لحمد ونحوه للملئكة
    ) : يقبض       للذي إعظامإا تقومإون إنما مإرفوعا عمرو بن الله عبد حديث مإن

       ( ينافي    (  ل أيضا ذلك فإن الرواح يقبض لله إعظامإا حبان ابن ولفظ النفوس،
تعالى،            الله لمإر تعظيم فيه الموت مإن للفزع القيام لن السابق، التعليل

    :  . مإن       أحمد المإام روى الثالث الملئكة وهو ذلك، في بأمإره للقائمين وتعظيم
-     -    ) : وسلم     عليه الله صلى الله رسول قام إنما قال علي، بن الحسن حديث

) ( اليهودي   بريح بالتحتية)         1تأذيا عياش بن الله عبد حديث مإن الطبراني زاد
جازته.       ( حتى فقام بخورها ريح فأذاه مإن).   2والمعجمة والبيهقي وللطبراني،

         : الخبار    تعارض ل الحاديث وهذه رأسه تعلو أن كراهية الحسن عن آخر وجه
:   .        :   . ثانيا  وأمإا الصحة في تلك تقاوم ل إسنادها فلن أول أمإا الصحيحة الولى

مإن            صريح الماضي والتعليل الراوي، فهمه مإا إلى راجع بذلك التعليل فلن
التصريح  -     -      يسمع لم الراوي فكأن وسلم عليه الله صلى النبي حديث

بن             خارجة طريق مإن شيبة أبي ابن روى وقد باجتهاده، فعلل مإنه، بالتعليل
   -    ) : عليه         الله صلى الله رسول مإع كنا قال ثابت بن يزيد عمه عن ثابت بن زيد

مإا -            والله بعدت، حتى أصحابه وقام قام رآها فلما جنازة، فطلعت وسلم
 :  .( اختلف           الرابع قيامإه عن سألناه ومإا المكان، تضايق مإن أو شأنها مإن أدري

 :        : هذا     فقال واجب، غير أنه إلى الشافعي فذهب المسألة هذه في العلم أهل
لعلة،         قام يكون أو مإنسوخا يكون أن إمإا

________________________________________
المجمع)      2. (200 / 1أحمد)  1( انظر الكبير في . (*) 28 / 3الطبراني

________________________________________
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والقعود              أمإره مإن الخر في والحجة فعله، بعد تركه أنه ثبت فقد كان وأيهما
   -         . تعالى  الله رضي طالب أبي بن علي حديث إلى بالترك وأشار إلي أحب

   ( ورواه - ( -     -     مإسلم، رواه قعد ثم للجنازة، قام وسلم عليه الله صلى أنه عنه
    : حدثهم  (      ثم اجلسوا، أن قامإوا قوم إلى أشار عليا أن بلفظ البيهقي،

   : وغيره،)        الرازي، سليم مإنهم جماعة، القيام بكراهة قال ثم ومإن بالحديث
) : كان           قال النسائي إل السنن، وأصحاب أحمد، روى عنه، النهي ورد وقد

: فقال -     -         اليهود مإن حبر به فمر للجنازة يقوم وسلم عليه الله صلى النبي
   .   (  ) :  : ذهب  القاضي قال ضعيف وإسناده ، وخالفوهم اجلسوا فقال نفعل هكذا

         : النووي   وتعقبه علي بحديث مإنسوخ بالقيام المإر أن إلى السلف مإن جمع
  : أنه             والمختار قال مإمكن، هنا وهو الجمع، تعذر إذا إل إليه يصار ل النسخ بأن

  -  ) : الله       صلى قعوده كان الماجشون ابن وقال المتولي قال وبه مإستحب
.( أجر  -            فله قام ومإن سعة، في فهو جلس فمن الجواز، لبيان وسلم عليه

  :    -  . مإن      وعاء فقاف مإكسورة، بزاي الزق سبق مإا غريب بيان في الخامإس
:     -  . مإهملتين -       فدال فصاد، بقاف، القصد الديم نتف ينتف ول شعره، يجز جلد

      -  . فراءين   ساكنة، مإهملة فعين مإفتوحة، يميم مإعرور والتفريط الفراط عدم
.       .      : مإفتوحات  فلم فقاف، مإهملة، بعين عقله غيره ول عليه، سرج ل واو بينهما

-  -  .  : بكاف -       الكآبة ينزو مإهملة فصاد مإفتوحات فقاف فواو، بفوقية يتوقص
  -  . مإفتوحة      بميم مإأزورات تأنيث فتاء فموحدة، مإمدودة، فهمزة فألف،

  :  .  : مإمدودة       بهمزة الجام آثمات فتاء فألف فراء فواو فزاي، ساكنة فهمزة
 .  :      -  . السكوت   فتاء فميم مإضمومإة، مإهملة بصاد الصمات فألف مإفتوحة فجيم

________________________________________
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الميت    -     -     على الصلة في وسلم عليه الله صلى سيرته في السادس الباب
   .-     -   :  : أحمد،  المإام روى وسلم عليه الله صلى مإوقفه في الول أنواع وفيه

   -      : تعالى    الله رضي أنس عن مإاجه، وابن حسن، وقال والترمإذي، داود، وأبو
مإن -             امإرأة بجنازة جاؤوا ثم رأسه، حيال فقام رجل جنازة على صلى عنه

  .          : له  فقال السرير وسط حيال فقام عليها صلى حمزة أبا يا فقالوا قريش،
  -     -    ) : على   قام وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت هكذا زياد بن العلء

) (  : نعم         قال ؟ مإنه مإقامإك الرجل ومإن مإنها، مإقامإك وروى). 1الجنازة
 ) : وراء     -     -  صليت قال عنه تعالى الله رضي جندب بن سمرة عن الجماعة،

فقام  -     -       نفاسها، في مإاتت امإرأة على وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( وسطها   -     -   عند وسلم عليه الله صلى الله رسول : 2عليها في).  الثاني

 . روى -     -        الجنازة في يديه ورفع خمسا أو أربعا وسلم عليه الله صلى تكبيره
رسول     -     -   أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن والدارقطني، الترمإذي،

تكبيرة، -     -         أول مإع يديه فرفع جنازة على كبر وسلم عليه الله صلى الله
) ( اليسرى    على اليمنى : (3ووضع أن).        عفان بن عثمان عن مإاجه، ابن وروى

عليه -     -       [  ] فكبر مإظعون بن عثمان على صلى وسلم عليه الله صلى النبي
عليه).      (   -   4أربعا) ( الله صلى الله رسول أن هريرة أبي عن الدارقطني وروى

واحدة -          ( تسليمة وسلم أربعا، عليها فكبر جنازة على صلى وروى). 5وسلم
) : كان        -     -  قال عنه تعالى الله رضي أوفى أبي بن الله عبد عن مإاجه، ابن

مإا  -     -        يقول ساعة يمكث ثم أربعا، يكبر وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( يسلم      ثم يقول أن الله ). 6شاء

________________________________________
داود)   1( مإاجه)   1034 (352 / 3والترمإذي)  3194 (208 / 3أبو  (479 / 1وابن

البخاري)   2). (1494 وأبو) 964 / 87 (664 / 2ومإسلم)  1332 (201 / 3أخرجه
مإاجه   58 / 4والنسائي)  1035والترمإذي)  (3195 (209 / 3داود   (479 / 1وابن
الترمإذي)   3). (1493 :      1077 (388 / 3أخرجه هذا)  مإن إل نعرفه ل غريب وقال

مإاجه)   4الوجه. ( . (1502 (481 / 1ابن عليه)        الكلم تقدم إلياس بن خالد وفيه
مإاجه)   6. (72 / 2الدارقطني)  5 الكوفي)   1503 (482 / 1ابن الهجري وفيه

ضعيف. (*) 
________________________________________
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 ) : مإا     -     -  آخر قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الدارقطني، وروى
على   -     -       عمر وكبر أربعا، الجنازة على وسلم عليه الله صلى الله رسول كبر

) ( أربعا   بكر : (  - 1أبي رضي).      عمر صلى قال مإسروق، عن الدارقطني، وروى
فسمعته  -      -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أزواج بعض على عنه الله

وسلم:         -     عليه الله صلى الله رسول صلها صلة آخر مإثل عليها لصلين يقول
) ( أربعا-      عليها فكبر مإثلها والربعة،).     2على ومإسلم، أحمد، المإام وروى

  ) : بن         -  زيد كان قال الله رحمه ليلى أبي بن الرحمن عبد عن والدارقطني،
جنازة -     -         على كبر وأنه أربعا جنائزنا على يكبر عنه تعالى الله رضي أرقم

) (  -     -    : يكبرها   وسلم عليه الله صلى الله رسول كان فقال فسألته ).3خمسا
الله     -     -: (   - رسول أن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن الطبراني، وروى

وعلى    -           صلة، كل في تكبيرة كل عند يديه يرفع كان وسلم عليه الله صلى
:   -     -  4الجنازة) ( ودعائه).  الفاتحة، وسلم عليه الله صلى قراءته في الثالث



       : عن  والترمإذي، والنسائي، والشيخان، الشافعي المإام روى وسلمإه للميت
   : ابن      -    -  خلف صليت قال تعالى الله رحمه عوف بن الله عبد بن طلحة

أسمعنا، -     -       حتى وجهر الكتاب بفاتحة فقرأ عنهما تعالى الله رضي عباس
) (   ) : وحق      سنة إنها فقال ذلك، عن سألته سلم الترمإذي).   -5فلما وروى

أن:    -       ( عنه، مإاجه وابن مإوقوف أنه والصحيح ، بالقوي ليس إسناده وقال
) ( الكتاب  -     -      بفاتحة جنازة على قرأ وسلم عليه الله صلى الله ).6رسول
صلى    -     - (   -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي جابر عن الشافعي، وروى

( الولى   -           التكبيرة بعد القرآن بأم وقرأ أربعا، الميت على كبر وسلم عليه الله
عن).   -         - 7( حاله فيحرر القاسم بن ناهض غير ثقات، برجال الطبراني وروى

هريرة   أبي
________________________________________

ضعيف)    1( بإسناد بن   76 / 2الدارقطني)  2. (72 / 2الدارقطني يحيى وفيه
) . ضعيفان      وهما الجعفي وجابر أنيسة داود   372 / 4أحمد)  3أبي  (210 / 3وأبو

مإاجة   59 / 4والنسائي)  1023 (343 / 3والترمإذي)  3197 )1505 (482 / 1وابن
الهيثمي)      4. (75 / 2والدارقطني  قال الوسط في عبد  32 / 3الطبراني فيه

) . مإجهول    مإحرز بن داود).   1335 (242 / 3البخاري)  5الله )3198 (210 / 3أبو
وقال) 1026 (345 / 3الترمإذي)  6. (61 / 4والنسائي)  1027 (346 / 3والترمإذي 

مإنكر            الواسطي شيبة أبو هو عثمان، بن إبراهيم القوي بذلك إسناده ليس
مإاجه      ابن عند وهو المسند)    (7). (1495 (479 / 1الحديث في  /1الشافعي

). (*) 578حديث)  (209
________________________________________
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على-     - (   -     -   قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

) ( العالمين       رب لله بالحمد مإرات أربع بسند).   - 1الجنازة الطبراني وروى
صلى -    -     - (   -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن ضعيف

  : بن   -           سهل قال أو عتيك، بن خالد جنازة على فكبر تقدم قد وسلم عليه الله
رسول             عليه فكبر فتقدم الجنائز مإوضع في عليه صلي مإن أول وكان عتيك

الثانية -     -         كبر ثم بها، فجهر القرآن بأم فقرأ وسلم عليه الله صلى الله
: فقال           للميت، فدعا الثالثة، كبر ثم المسلمين، وعلى نفسه، على فصلى

     ( للمؤمإنين(      فدعا الرابعة كبر ثم ، درجته وارفع وارحمه، له اغفر اللهم
) ( سلم   ثم أوفى).          -2والمؤمإنات أبي بن الله عبد عن أحمد، المإام وروى

بعد    -           قام ثم أربعا، عليها فكبر جنازة على صلى أنه عنه تعالى الله رضي
  -   ) : الله        صلى الله رسول كان قال ثم يدعو التكبيرتين، بين مإا قدر الرابعة

) ( هكذا  -    بالجنازة يصنع وسلم وابن).      3عليه داود، وأبو أحمد، المإام وروى
    : الله     -     -  رسول بنا صلى قال عنه تعالى الله رضي السقع بن واثلة عن مإاجه

 ) : إن-     -       أل يقول فسمعته المسلمين مإن رجل على وسلم عليه الله صلى
وأنت             النار، وعذاب القبر، فتنة فقه جوارك، وحبل دمإتك في فلن بن فلنا

) ( الرحيم           الغفور أنت فإنك وارحمه، له، اغفر اللهم والحق، الوفاء ).4أهل
الشهلي         - إبراهيم عن والنسائي، وصححه، والترمإذي أحمد، المإام وروى

-   ) : الله   -   -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أبيه عن تعالى الله رحمه
   ) : ومإيتنا،    -      لحينا اغفر اللهم قال جنازة على صلى إذا وسلم عليه الله صلى

) ( وأنثانا      وذكرنا وكبيرنا، وصغيرنا وغائبنا أحمد).    -5وشاهدنا المإام وروى
أبي  -            عن مإاجه، وابن داود، وأبو أحمد، والمإام قتادة، أبي عن ثقات برجال



   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي هريرة
     ) : وغائبنا -      وشاهدنا ومإيتنا، لحينا اغفر اللهم قال جنازة على صلى إذا وسلم

ومإن            السلم، على فأحيه مإنا أحييته مإن اللهم وأنثانا، وذكرنا وكبيرنا وصغيرنا
   )      ( أجره،     تحرمإنا ل اللهم مإاجه وابن داود أبو زاد اليمان على فتوفه مإنا توفيته

) ( بعده   تضلنا :6ول وقيل).          سماح، ابن عن داود، وأبو أحمد، المإام وروى
    : يسأل  مإروان شهدت قال شماخ

________________________________________
الهيثمي)      1( وقال الوسط في أجد      32 / 3الطبراني لم القاسم بن ناهض فيه

) . ثقات     رجاله وبقية ترجمة الهيثمي)      2له قال الوسط في 32 / 3الطبراني
) . ضعيف         النوفلي الملك عبد بن يزيد بن يحيى أحمد)   3فيه . (356 / 4أخرجه

داود   491 / 3أحمد)  4 مإاجه)   3202 (211 / 3وأبو )5). (1499 (480 / 1وابن
داود   299 / 5أحمد)  6. (61 / 4والنسائي  170 / 4أحمد  )3201 (211 / 3وأبو

مإاجه   ). (*) 1498 (480 / 1وابن
________________________________________
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على      -     -   يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت كيف هريرة أبا

       ) : للسلم،     هديتها وأنت خلقتها وأنت ربها أنت اللهم هريرة أبو قال ؟ الجنازة
لها         [   ]) ( فاغفر شفعاء جئنا وعلنيتها، بسرها، أعلم وأنت روحها قبضت وأنت

الله).          -  1 رضي مإالك بن عوف عن مإاجه، وابن والترمإذي، مإسلم، وروى
  -     -   ) : جنازة  -  على وسلم عليه الله صلى الله رسول صلى قال عنه تعالى

        ) .( نزله،   وأكرم عنه، واعف وعافه وارحمه، له اغفر اللهم دعائه مإنه فحفظت
نقيت           كما الخطايا، مإن ونقه والبرد، والثلج بالماء واغسله مإدخله، ووسع
أهله،             مإن خير وأهل داره، مإن خيرا دارا وأبدله الدنس، مإن البيض الثوب

القبر          ( عذاب مإن وأعذه الجنة، وأدخله زوجه، مإن خيرا مإن)  2وزوجا أو
) (     )   .( النار  وعذاب القبر، فتنة وقه لفظ وفي النار أن)   3عذاب تمنيت حتى

) ( له       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول لدعاء الميت ذلك أنا ).4أكون
: قالت       -     -  عنها تعالى الله رضي عائشة عن حسن، بإسناد يعلى أبو وروى

: الميت(   -     -      على الصلة في يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت
) ( رسولك(        حوض وأورده عليه، وصل له اغفر يعلى،).   5اللهم أبو وروى

تعالى    -   -    -    الله رضي قتادة أبي عن صحيح بسند والبيهقي حنبل، بن وأحمد
قال - (    -     -     جنازة على صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول شهد أنه عنه

       ) : وكبيرنا،  وصغيرنا وغائبنا، وشاهدنا ومإيتنا، لحينا اغفر اللهم يقول فسمعته
) ( وأنثانا  مإنا).       (   6وذكرنا أحييته مإن اللهم فيهن وزاد بها، سلمة أبو وحدث

-   .( الطبراني         وروى اليمان على فتوفه مإنا توفيته ومإن السلم، على فأحيه
أن  -    -     - (  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن حسن بسند

________________________________________
داود   345 / 2أحمد)  1( مإسلم)   (2). (3200 (210 / 3وأبو حديث) 662 / 2أخرجه
مإاجه   73 / 4والنسائي)  963 / 15(  /3 (28، 23 / 6وأحمد)  1500 (481 / 1وابن

40          : مإاجه)   ابن عند مإجمع وحديث يسم لم رجل فيه الهيثمي  (491 / 1وقال
مإاجه)      1536 ابن عند حذيفة عمر)    1538 (491 / 1وحديث ابن 491 / 1وحديث

ثقات)         (1538( رجاله الهيثمي وقال الطبراني عند أنس ).41 / 3وحديث
الرحمن            عبد فيه الهيثمي وقال الوسط في الطبراني عند سعيد أبي وحديث

قال            الكبير في الطبراني عند وحشي وحديث ضعيف وهو الزناد أبي بن



أخرجه             هريرة أبي حديث ومإن ضعيف وهو داود أبي بن سليمان فيه الهيثمي
)3). (14 (226 / 1ومإالك)  951 / 62 (656 / 2ومإسلم)  1245 (193 / 3البخاري 

مإاجه   الترمإذي)   4). (1500 (481 / 1ابن يعلى)  5). (1025 (345 / 3عند أبو
الهيثمي      وقال الوسط في أبو      33 / 3والطبراني وثقه هلل بن عاصم فيه

) . غيره   وضعفه . (*) 41 / 4والبيهقي  299 / 5أحمد)  6حاتم
________________________________________

 ]370[ 
) : اللهم  -     -       قال الميت على صلى إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

على            فأحيه مإنا أحييته مإن وذكورنا ولنثانا وغائبنا وشاهدنا ومإيتنا لحينا اغفر
) ( عفوك           عفوك عفوك اللهم اليمان، على فتوفه مإنا توفيته ومإن ).1السلم،

 ) : مإع     -     -  صلينا قال عنه تعالى الله رضي مإوسى أبي عن الطبراني، وروى
وعن  -     -       يمينه عن فسلم جنازة على وسلم عليه الله صلى الله رسول

تعالى).        -   2شماله) ( الله رضي مإسعود ابن عن ثقات برجال الطبراني وروى
  -     -    ) : فتركهن -  يفعلهن وسلم عليه الله صلى الله رسول كان خلل قال عنه

) ( الصلة.         تسليمة مإثل الجنازة في المإام تسليم إحداهن ). 3الناس
________________________________________

الهيثمي)       1( وقال والوسط الكبير في . (33 / 3الطبراني حسن   )2إسناده
الهيثمي       وقال والوسط الكبير في .34 / 3الطبراني ضعيف      نافع بن خالد فيه

المجمع)      3( انظر الكبير في . (*) 34 / 3الطبراني
________________________________________

 ]371[ 
: أنواع    -     -     وفيه عليه يصلي وسلم عليه الله صلى كان فيمن السابع الباب

وعلى:   -     -       دين، عليه ليس مإن على وسلم عليه الله صلى صلته في الول
أن.       -     - ( عنه تعالى الله رضي أنس عن ثقات، برجال الطبراني روى الطفال

: فقال  -     -        صبية أو صبي جنازة على صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( الصبي(          هذا لنجا القبر ضمة مإن نجا أحد كان :   -1لو صلته).  في الثاني

 -     . شطره    -   والدارقطني أحمد، المإام روى القبر على وسلم عليه الله صلى
الله-:           -   صلى النبي فأتي ليل، فدفن فمات المسجد ينظف كان أسود أن

) :     (   ) : إن  -   فقال قبره، إلى فانطلق ، قبره إلى انطلقوا فقال فأخبر وسلم عليه
بصلتي        -   -   ينورها وجل عز الله وإن ظلمة، أهلها على مإملوءة القبور هذه

    : إن)         الله رسول يا النصار مإن رجل فقال عليه، فصلى القبر فأتى ، عليهم
) ( فصلى            النصاري مإع فانطلق قبره، فأتى قال عليه تصل ولم مإات ).2أخي

:          : أمإامإة  أبي عن شيبة أبي وابن والنسائي، والشافعي، مإالك، المإامإان وروى
  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي حنيف بن سهل

فاشتكت  -          مإاتوا، إذا جنائزهم ويشهد المدينة أهل فقراء يعود وسلم عليه
وطال     -     -   بمرضها وسلم عليه الله صلى الله رسول فأخبر مإسكينة امإرأة
ويسأل    -     -    المساكين يعود وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان سقمها،

) : إن    -     -    وقال عنها، يسأل وسلم عليه الله صلى الله رسول فكان عنهم،
     .  ( بعد      المدينة إلى بها فجاؤوا فتوفيت ، عليها أصلي حتى تدفنوها فل مإاتت

عليها،    -        فصلوا يوقظوه، أن فكرهوا نام، قد الله رسول فوجدوا العتمة
جاؤوا       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أصبح فلما الغرقد، ببقيع ودفنوها

   ) :       : تؤذنوني   أن آمإركم ألم قال الله رسول يا توفيت قد فقالوا عنها فسألهم
           ( فخرج  ليل، ونخرجك نوقظك أن فكرهنا نائما، وجدناك رسول يا فقالوا ؟ بها



وكبر  -     -        قبرها على بهم فصلى قبرها إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( تكبيرات  الله).        -  3أربع رضي هريرة أبي عن حبان، وابن الشيخان، وروى

صلى  -          -  الله رسول ففقدها المسجد تقم كانت سوداء امإرأة أن عنه تعالى
:  (   ) :   : قال   -    ؟ آذنتموني أفل فقال مإاتت فقالوا عنها فسأل وسلم عليه الله

) (     (   ) : قبرها    على فصلى فدلوه قبرها على دلوني فقال أمإرها، صغروا فكأنهم
4 .(

________________________________________
الهيثمي)      1( وقال الوسط في . (47 / 3الطبراني مإوثقون   قال) 2رجاله

المجمع            الصحيح رجال ورجاله أحمد رواه مإنه طرف الصحيح في  /3الهيثمي
الدارقطني   36 الموطأ)    3. (77 / 2وأخرجه في في  59 / 2مإالك والشافعي

البخاري)   4. (55 / 4والنسائي)  576 (209، 208 / 1المسند   (204 / 3أخرجه
في)        956 / 71 (659 / 2ومإسلم)  1337 الحافظ ذكر كما مإحجن أم هي والمرأة

الفتح. (*) 
________________________________________

 ]372[ 
   ( بن       (   البراء أن تعالى الله رحمه هلل، بن حميد عن والحارث، مإسدد، وروى

فلما      -     -   المدينة وسلم عليه الله صلى الله رسول قدوم قبل توفي مإعرور
    . والنسائي،        أحمد، المإام وروى تكبيرات أربع عليه وكبر قبره على صلى قدم

اتفقوا      -          - ثم زيد مإن أكبر وكان مإاجه، ابن زاد ثابت بن يزيد عن مإاجه، وابن
هو:     -     -      إذا البقيع وردنا فلما وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع خرجنا قال

    )    : فإن     ؟ بها آذنتموني أل فقال فعرفها، فلنة، فقالوا عنه، فسأل جديد، بقبر
) :        :  ( ل   فقال نؤذيك، أن فكرهنا صائما، قائل كنت قالوا رحمة عليها صلتي
   ( القبر            أتى ثم به آذنتموني إل أظهركم بين كنت مإا مإيت فيكم يموتن ل تفعلوا

) ( خلفه  صلى).      (   - 1فصفنا الله رسول أن عباس ابن عن الدارقطني وروى
) ( شهر   -      بعد قبر على صلى وسلم عليه عن).    2الله مإرسل، الترمإذي وروى

مإاتت     (   -     -  عنها تعالى الله رضي سعد أم أن تعالى الله رحمه المسيب، ابن
لذلك -     -         مإضى وقد عليها، صلى قدم فلما غائب وسلم عليه الله صلى والنبي

) -    3شهر) ( في).    ( المقدسي الضياء قال الوسط في الطبراني وروى
) -     -     -    ( أن( عنه تعالى الله رضي مإالك بن أنس عن بإسناده بأس ل أحكامإه

( القبور  -     -        بين الجنازة على يصلى أن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول
)4  .   -     -   . المإام).  روى الغائب على وسلم عليه الله صلى صلته في الثالث

عن          مإاجه، وابن والترمإذي، ومإسلم، جابر، عن والنسائي، والشيخان، أحمد،
بن             مإجمع عن مإاجه، وابن عباس ابن عن أحمد، والمإام حصين، بن عمران

عن            أحمد والمإام أسيد، بن حذيفة عن مإاجه وابن أحمد، والمإام جارية،
والطبراني             زيد بن سعيد عن يعلى وأبو عمر، ابن عن مإاجه وابن جرير،

عن           والطبراني الخدري، سعيد أبي عن والطبراني أنس، عن ثقات برجال
وسلم   -    -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنهم الله رضي حرب بن وحشي

   ) :   ( بغير: (       مإات لكم أخ رواية وفي الحبش مإن صالح رجل اليوم توفي قد قال
   ) :        : فصلوا)  فهلم النجاشي أصحمة قال ؟ الله رسول يا هو مإن قالوا ، بلدكم

أربعا،)            وكبر الميت، على يصلي كما عليه فصلى صفين فصففنا فقمنا عليه
) ( لخيكم: (  استغفروا ). 5وقال

________________________________________



مإاجه   70 / 4والنسائي  388 / 4أحمد)  1( أخرجه) 2). (1528 (489 / 1وابن
. (78 / 2الدارقطني  عاصم            أبي عن غير وخالفه آدم بن بشر به تفرد )3وقال

وقال)       4). (1038 (356 / 3الترمإذي  البزار إلى نسبته وزاد الهيثمي ذكره
الصحيح    رجال أحمد)      5. (27 / 2رجاله أخرجه جابر حديث 400 / 3مإن

 /4والنسائي)  951 / 63) (657 / 2مإسلم)  (1320حديث)  (222 / 3والبخاري (
مإسلم      (57 أخرجه عمران حديث 3والترمإذي)  953 / 67حديث)  (657 / 2ومإن
مإاجه)   (1039 (357/  أحمد)      (535) (491 / 1وابن أخرجه عباس ابن  /3وحديث

295 (*) .(
________________________________________

 ]373[ 
مإن            والطبراني العلء، بن إبراهيم بن مإحمد طريق مإن يعلى، أبو وروى

نوح             طريق مإن أمإامإة أبي عن والطبراني أنس، عن هلل، بن مإحبوب طريق
رجاله             وبقية سهل، أبي بن صدقة طريق مإن مإعاوية عن والطبراني عمر، بن

جبريل    -     -      - فأتاه بتبوك غازيا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن ثقات
:   (     ) : رواية    -  وفي الليشي مإعاوية بن مإعاوية مإات فقال وسلم عليه الله صلى
وسلم:        -     - عليه الله صلى الله رسول فخرج مإحمد، يا جنازته اشهد المزني

فلم            الرض بجناحه فضرب الملئكة، مإن مإلك ألف سبعين في جبريل ونزل
عليه            فصلى إليه، فنظر سريره فرفع تصعصعت إل أكمة ول شجرة، تبق

الله  -     -       رسول فرغ فلما والملئكة وجبريل وسلم عليه الله صلى الله رسول
:  (        ) : قال-     -  ؟ المنزلة هذه مإعاوية نال بم جبريل يا قال وسلم عليه الله صلى

     ( وراكبا،(   (    وقاعدا، قائما، إياها وقراءته أحد الله هو قل قراءته بكثرة قال
) ( حال    كل وعلى :      1ومإاشيا، أبو).   الحافظ الحديث هذا أورد كذا الول تنبيهات

   ( الصلة  -    -  (  باب في الزوائد مإجمع في تعالى الله رحمه الهيثمي الحسن
غالب              في ذكر لما نظر الباب هذا في الحديث هذا ذكر وفي الغائب، على

   :  . على  -     -   الكلم في الثاني سريره شاهد وسلم عليه الله صلى أنه طرقه
ذكرتها             بعضا بعضها يقوي طريق وله النبوة، أعلم مإن علم الحديث هذا حكم

       . على     الصفوف باب في الفتح في وقال الصحابة في مإعاوية ترجمة في
    . في        اللسان في وقال طرقه مإجموع إلى بالنظر قوي خبر إنه الجنازة،

  .  .     : الحديث    وأورد انتهى الحديث طرق أقوى طرقه عمران بن نوح ترجمة
    :  . رجاله        على الكلم في الثالث الطريق في الذكر باب في الذكار في النووي

في              ذكرا الرجل لهذا أر لم الحافظ، قال هلل، بن مإحبوب بها أعل التي
 :     :  : ليس      قال عنه أبي سألت وقال حاتم أبي ابن وذكره البخاري تاريخ

:     .    . يقال      حبان ابن قال عمر بن ونوح الثقات في حبان ابن وذكره بالمشهور،
  ( قال      ( الميزان في كذا الحديث، هذا سرق إنه

________________________________________
الهيثمي)   1( أبي         37 / 3قال إسناد وفي والطبراني يعلى أبو رواه أنس حديث

الطبراني            إسناد وفي جدا ضعيف وهو العلء بن إبراهيم بن مإحمد يعلى
        : عند     أمإامإة أبي وحديث مإنكر وحديثه يعرف، ل الذهبي قال هلل بن مإحبوب

حبان             ابن قال عمر بن نوح فيه الهيثمي قال والوسط الكبير في الطبراني
   : يضعف:        هذا ليس بقوله الهيثمي وتعقبه الحديث هذا سرق إنه يقال

المصنف             هنا سيحكي كما هذا غير علة فيه مإدلس وهو بقية وفيه الحديث،
الهيثمي          ( قال الكبير في الطبراني عند مإعاوية وحديث قليل فيه) 41 / 3بعد

 (*) . أعرفه      لم سهل أبي بن صدقة



________________________________________
 ]374[ 

في              قال وإنما سماه، ول الضعفاء في هذا نوحا حبان ابن يترجم لم الحافظ
ترجمته،            في الحديث هذا أورد أن بعد الثقفي، مإحمد بن العلء ترجمة

أبي              عن زياد، بن مإحمد عن بقية عن فرواه الشام، أهل مإن شيخ وسرقه
          : قال   بهذا، الجزم يحسن ل لكن هذا، غير أنه والظاهر الحافظ قال أمإامإة،

     ( السابق،     (  حبان ابن كلم بعد الزوائد مإجمع في الهيثمي الحسن أبو شيخه
 . هذا:           غير علة فيه ليس مإدلس وبقية بضعف، هذا ليس قلت

________________________________________
 ]375[ 

: أنواع    -     -     وفيه عليه الصلة وسلم عليه الله صلى ترك فيمن الثامإن الباب
وصلته -   -     -     المحدود على الصلة وسلم عليه الله صلى تركه في الول

رسول.        -    - (  أن عنه الله رضي السلمي بردة أبي عن داود، أبو روى عليهم
عن -     -          ينه ولم مإالك، بن مإاعز على يصل لم وسلم عليه الله صلى الله

) ( عليه  عن).        1الصلة والنسائي، داود، وأبو والبخاري أحمد، المإام وروى
إلى    -     - (      جاء أسلم مإن رجل أن عنهما تعالى الله رضي الله عبد بن جابر

اعترف  -     -       ثم عنه، فأعرض بالزنا فاعترف وسلم عليه الله صلى الله رسول
مإرات،            أربع نفسه على شهد حتى عنه، فأعرض اعترف ثم عنه، فأعرض

(  ) :   :  ( ؟  -     - (   أحصنت قال ل، قال ؟ جنون أبك وسلم عليه الله صلى النبي فقال
فلما:     -     -    بالمصلى، فرجم وسلم عليه الله صلى النبي به فأمإر نعم قال

عليه         -    الله صلى النبي فقال مإات، حتى فرجم فأدرك فر، الحجارة أزلقته
) ( عليه -     يصل ولم خيرا، حصين).       -2وسلم بن عمران عن مإسلم وروى

الله    -        -   صلى الله رسول أتت جهينة مإن امإرأة أن عنهما تعالى الله رضي
   : فأقمه  -         حدا أصبت الله رسول يا فقالت الزنا، مإن حبلى وهي وسلم عليه

  ) : فإذا    -     -   إليها أحسن فقال وليها، وسلم عليه الله صلى الله نبي فدعا علي،
 -     -     ( فشكت   وسلم عليه الله صلى الله نبي فأمإر ففعل بها فأتني وضعت

   : يا            عليها تصلي عمر له فقال عليها، صلى ثم فرجمت، بها أمإر ثم ثيابها عليها
        ) : أهل      مإن سبعين بين قسمت لو توبة تابت لقد قال ؟ زنت وقد الله رسول

عز            لله بنفسها جادت أن مإن أفضل توبة وجدت وهل لوسعتهم، المدينة
:   -     -   3وجل) ( أهل).  على الصلة وسلم عليه الله صلى تركه في الثاني

بن.          جابر عن والترمإذي، والنسائي، ومإسلم، أحمد، المإام روى المعاصي
-     -  ) : وسلم -     -:  عليه الله صلى النبي أتى قال عنه تعالى الله رضي سمرة

) ( عليه       يصل فلم بمشاقص نفسه قتل طريق).    4برجل مإن الحارث وروى
: قال   -   -    -     -  عنه تعالى الله رضي أمإامإة أبي عن ضعيف وهو نمير بن بشر

  ) : مإضعفا(   -     -    كان مإن خيبر غزوة في وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
   ( مإناديا  وأمإر ، فليرجع مإعنا

________________________________________
داود)   1( ) (297 / 8والبخاري  (323 / 3أحمد)  2). (3186 (207 - 206 / 3أبو

داود)   6820 مإسلم)   3. (50 / 4والنسائي)  4430 (148 / 4وأبو 1324 / 3أخرجه
المسند)    4). (1696 / 24( في  /107حديث)  (672 / 2ومإسلم  (87 / 5أحمد

. (*) 53 / 4والنسائي)  1068والترمإذي)  (978
________________________________________

 ]376[ 



الليل             مإن فمر صعب، بكر على رجل القوم وفي ناس، فرجع بذلك، فنادى
صلى            -  الله رسول إلى به جئ فلما فوقصه، فصرعه به، فنفر سواد على

:      :  (    ) : قال   -  وكذا، كذا أمإره مإن قالوا ، ؟ صاحبكم شأن مإا قال وسلم عليه الله
 :  (      :      : بلى(  قال ، فليرجع مإعنا مإضعفا كان مإن الناس في أذنت كنت مإا بلل يا
    -   -   ( أحمد،    المإام أيضا ورواه جيد بسند الطبراني ورواه عليه يصلي أن فأبي
ينادي    -     -   (   مإناديا أمإر ثم وفيه عنه تعالى الله رضي ثوبان عن حسن وسنده

) ( مإرات         ثلث لعاص تحل ل الجنة إن الناس، أحمد).   1في المإام وروى
تعالى         -    الله رضي حصين بن عمران عن باختصار فيه وهو الصحيح، برجال

له -              مإملوكين ستة لفظ وفي له رجلة ستة مإوته عند أعتق رجل أن عنهما
صلى           -  الله رسول فأخبروا العراب مإن ورثته فجاء غيرهم، مإال له وليس

   ) :  (    ) : شاء   -    إن أعلمتنا لو وقال ، ؟ ذلك فعل أو فقال صنع، بما وسلم عليه الله
) (     )   ( عليه    أصلي أل هممت لقد لفظ وفي عليه صلينا مإا المإام).  2الله وروى

) : كان -   -    -     -  قال عنه تعالى الله رضي قتادة أبي عن الصحيح برجال أحمد
أثنوا  -     -         فإن عنها، سأل جنازة إلى دعي إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول

) : شأنكم            لهلها قال ذلك، غير عليها أثني وإن عليها فصلى قام خيرا عليها
) ( عليها)    يصل ولم ، أمإامإة).   -   -    -3بها أبي عن ثقات برجال الطبراني وروى

  -       : الله    -  صلي الله رسول عهد على رجل توفي قال عنه تعالى الله رضي
  (    )    : لنا  -  فقال ، ديناران أو دينار فأصيبت إزارة داخلة انظروا فقال وسلم عليه

) ( صاحبكم(   على :   -     -  4صلوا أول).  في وسلم عليه الله صلى تركه في الثالث
     . رضي         هريرة أبي عن روي وفاء يخلف ولم دين، عليه مإن على الصلة المإر

  -     -   ) : بالرجل    يؤتى وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله
) ( فيسأل    دين عليه الله).        -  5الذي رضي أمإامإة أبي عن مإنيع، بن أحمد وروى

وسلم  -        -     - عليه الله صلى الله رسول عهد على توفي رجل أن عنه تعالى
عليه          -    الله صلى الله رسول فأبى وفاء، له وليس عليه دينا دينارين وترك

    (   ) : قتادة، -     أبو إليه فقام ، صاحبكم على صلوا وقال عليه يصلي أن وسلم
( عليه:       -     -   فصلى وسلم عليه الله صلى الله رسول فقام عنه، أقضي أنا فقال

)6 .(
________________________________________

المجمع)     1( في الهيثمي الكبير     44 / 3ذكره في والطبراني لحمد وعزاه
) . حسن   أحمد . (438، 431 / 4أحمد)  2وإسناد ثقات   . (299 / 5أحمد)  3ورجاله

الهيثمي)      4 وقال الكبير في . (41 / 3الطبراني ثقات   أخرجه) 5رجاله
المجمع)     6). (1070 (282 / 3الترمإذي  في الهيثمي وعزاه 43 / 3ذكره

 (*) . أعرفه         ولم الكندي عتبة أبو وفيه الكبير في الطبراني
________________________________________

 ]377[ 
يلتحق    -     -      ومإا الميت دفن في وسلم عليه الله صلى هديه في التاسع الباب
        :  : القبر   باتساع وأمإره القبر، شفير على جلوسه في الول أنواع وفيه بذلك

 -   ) : صلى.         الله رسول قال قال عامإر بن هشام عن مإاجه، ابن روى وتحسينه
) ( وأحسنوا   -: (   وأوسعوا، احفرو، وسلم عليه وأبو).    1الله أحمد، المإام وروى

أجمعين      -      - عنهم تعالى الله رضي النصار، مإن رجل عن والدارقطني، داود،
عليه: (         -    الله صلى الله رسول مإع النصار مإن رجل جنازة في خرجت قال

على -        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فجلس أبي مإع غلم وأنا وسلم
     ) : مإن      وأوسع الرأس، قبل مإن أوسع ويقول الحافر يوصي فجعل القبر حفيرة



) ( الجنة       في له عذق لرب الرجلين، مإاجه،).    2قبل وابن البيهقي، وروى
  -        : نعيم،   -  وأبو ، الوجه هذا مإن إل يعرف ل غريب قال مإنده وابن والبغوي،

الله          -   رضي السلمي الدرع عن ضعيف الربذي عبيدة بن مإوسى سنده وفي
 -     -      : فإذا  -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أحرس ليلة جئت قال عنه تعالى
الله     -     -     رسول يا فقلت وسلم عليه الله صلى النبي فخرج عالية قراءته رجل

    (     ) : مإن   ففرغوا بالمدينة، فمات ، البجادين ذو الله عبد هذا فقال مإراء هذا
رفق     -     -: (   به أرفقوا وسلم عليه الله صلى النبي فقال نعشه فحملوا جهازه

   ) :    ( الله       أوسع له أوسعوا فقال حفرته وحفر ورسوله الله يحب كان إنه به الله
 ) :        : إنه)    أجل فقال عليه، حزنت لقد الله رسول يا أصحابه بعض فقال عليه

) ( ورسوله    الله يحب :   -     -3كان وسلم).  عليه الله صلى أمإره في الثاني
-            . البراء  بن طلحة أن وحوح بن الحصين عن داود، أبو روى الدفن بتعجيل

وسلم    -     -     - عليه الله صلى الله رسول فأتاه مإرض عنه تعالى الله رضي
           ) : وعجلوا،  به فآذنوني الموت فيه حدث قد إل طلحة أرى ل إني فقال يعوده

) ( أهله          ظهراني بين تحبس أن مإسلم لجيفة ينبغي ل : 4فإنه في).  الثالث
 . القبر -     -     حفر المقبرة في وسلم عليه الله صلى انتظاره

________________________________________
مإاجه)    1( ابن مإاجه)   3. (408 / 5أحمد)  2). (1506 (497 / 1أخرجه 497 / 1ابن
)1559) . ضعيف)       عبيدة بن مإوسى إسناده داود)   4وفي ).3159 (200 / 3أبو

 (*)
________________________________________
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تعالى   -   -     -    الله رضي عازب بن البراء عن الصحيح برجال أحمد المإام وروى

   -     -    ) : رجل -  جنازة في وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع خرجنا قال عنهما
الله           -   صلى الله رسول فجلس بعد، يلحد ولما القبر إلى فانتهينا النصار مإن
به  -           ينكث عود وبيده الطير، رؤوسنا على كأنما حوله، وجلسنا وسلم عليه

   (     ) : ثلثا    أو مإرتين القبر عذاب مإن بالله نعوذ فقال رأسه، فرفع الرض
.  1الحديث) (  -     -   : الربعة).  روى اللحد وسلم عليه الله صلى اختياره في الرابع

عليه   -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن
) (    ) : لغيرنا -  والشق لنا، اللحد قال :   -  2وسلم الله).  صلى هديه في الخامإس

الميت  -           ودفنه أصحابه، بعض قبر ونزوله القبر الميت إدخال في وسلم عليه
-     -       . عنه  تعالى الله رضي أنس عن والبخاري، أحمد، المإام روى ونهارا ليل

الله: (    -     -    - ورسول تدفن وسلم عليه الله صلى الله رسول بنت شهدنا قال
) : لعل    -        فقال تدمإعان، عينيه فرأيت القبر، على جالس وسلم عليه الله صلى

  ( )      ( في      فنزل فانزل قال أنا طلحة أبو فقال ؟ الليلة يقارف لم أحد فيكم
رسول).       -     - ( 3قبرها) ( أن عنه تعالى الله رضي رافع أبي عن مإاجه ابن روى

) ( ؟ -     -        مإاء قبره على ورش سعدا سل وسلم عليه الله صلى وروى). 4الله
) : رأى       -     -  قال عنه تعالى الله رضي جابر عن الكبير، في والطبراني داود، أبو
في        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فإذا فأتوها المقبرة في نارا الناس

(         (  ) : بالذكر  صوته يرفع كان الذي الرجل هو وإذا ، صاحبكم ناولوني يقول القبر
بن).             5( كثير عن والطبراني، عمران، بن العزيز عبد عن شبة بن عمر وروى

   ) : الله      -    -  رسول يدخل لم قال تعالى الله رحمهما جده عن أبيه، عن الله عبد
    : ذو-     -       المزني الله عبد مإنهم خمسة إل أحد قبر في وسلم عليه الله صلى

) ( تبوك       غزوة في حديثه ويأتي قلت طريق).    6البجادين مإن الطبراني، وروى



عنه    -   -   -     - تعالى الله رضي واثلة عن حاله فيحرر الوهاب عبد بن بسطام
قبره: (   -     -      في الميت وضع إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال

ووضع: (      -     -)  وسلم عليه الله صلى الله رسول سنة وعلى الله، بسم قال
ورائه            ومإن مإدرة ركبتيه وبين مإدرة كتفيه وبين مإدرة، قفاه خلف

________________________________________
داود)   2. (287 / 4أحمد)  1( )1045 (363 / 3والترمإذي)  3208 (213 / 3أبو

مإاجه   66 / 4والنسائي   /2والبخاري  (126 / 3أحمد)  3). (1554 (496 / 1وابن
مإاجه)   4). (1342حديث)  (192 مإندل)    1551 (495 / 1ابن ضعيفان إسناده وفي

) . الله      عبيد بن ومإحمد علي داود)   5بن في)  3164 (201 / 3أبو والطبراني
ضعيف)        6. (182 / 2الكبير  كثير الهيثمي وقال الوسط في .46 / 3الطبراني

 (*)
________________________________________

 ]379[ 
كتفيه  -     -)       وبين مإدرة، قفاه خلف ووضع وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( أخرى       ورائه ومإن مإدرة ركبتيه وبين برجال).   1مإدرة الطبراني ورواه
    . والترمإذي،        داود، أبو وروى فيه مإختلف خراش بن الله عبد وعن الثقات

 ) : إذا      -     -  كان قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن حبان وابن وحسنه،
  ) :        ( وبالله   الله، بسم قال لحده، في الميت وضع لفظ وفي القبر الميت دخل

(-     -   )   ( وسلم    عليه الله صلى الله رسول سنة لفظ وفي الله رسول مإلة وعلى
)2: ثقات).             رجاله وبقية السائب، بن عطاء طريق مإن شيبة، أبي ابن وروى

له   -     -       قيل خرج فلما فاحتبس، قبره وسلم عليه الله صلى الله رسول دخل
       ) : أن      الله فدعوت ضمة القبر في سعد ضم قال حبسك مإا الله رسول يا

) ( عنه  عنه).       -     -3يكشف تعالى الله رضي أمإامإة أبي عن أحمد المإام وروى
الله: (            - رسول قال القبر، في الله رسول بنت كلثوم أم وضعت لما قال

تارة    -: (       نخرجكم ومإنها لعيدكم وفيها خلقناكم مإنها وسلم عليه الله صلى
         : الله)      رسول مإلة وعلى الله سبيل وفي الله بسم أقال أدري ل قال ثم أخرى

إليهم-     -           يطرح طفق لحدها عليها بنى فلما ؟ ل أم وسلم عليه الله صلى
     ) : ولكنه       بشئ ليس هذا إن أمإا قال ثم اللبن خلل سدوا ويقول الحبوب

) ( الحي   نفس الله).        -  4يطيب رحمه المسيب بن سعيد عن مإاجه ابن وروى
: قال -              اللحد في وضعها فلما جنازة في عمر ابن حضرت قال أبيه عن تعالى

وسلم         -     - عليه الله صلى الله رسول مإلة وعلى الله سبيل وفي الله باسم
    ) : ومإن        الشيطان، مإن أجرها اللهم قال اللحد في اللبن تسوية لي أخذ فلما

رضوانا،            مإنك ولقها روحها، وصعد جنبيها عن الرض جاف اللهم القبر، عذاب
  -     -      : قلته  أم وسلم عليه الله صلى الله رسول مإن سمعته أشئ له فقلت

-            : الله   رسول مإن سمعته شئ بل القول، على لقادر إذا إني قال ؟ برأيك
وسلم    - ( عليه الله عبد).   -   -  5صلى عن ثقات برجال الطبراني وروى

        : لحدا        لي فاتخذ مإت أنا إذا بني يا أبي لي قال اللجلج بن العلء بن الرحمن
  -       : الله     صلى الله رسول مإلة وعلى الله، بسم فقل لحدي في وضعتني فإذا

البقرة  -            بفاتحة رأسي عند اقرأ ثم سنا، التراب علي سن ثم وسلم عليه
فإني   وخاتمتها

________________________________________
الهيثمي)      1( وقال الكبير في الوهاب     44 / 3الطبراني عبد بن بسطام فيه

) . مإجهول  داود)   2وهو ابن) 3). (1046 (364 / 3والترمإذي)  3213 (214 / 3أبو



شيبة   المسند)    (4. (142 / 12أبي في المجمع)   254 / 5أحمد ضعيف وإسناده
مإاجه)   5. (46 / 3 وهو)       1553 (495 / 1ابن الرحمن عبد بن حماد إسناده وفي

 (*) . تضعيفه   على مإتفق
________________________________________

 ]380[ 
)  : ذلك   -     -  يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول داود).   1سمعت أبو وروى

   ) : في     -     -  نارا ناس رأى قال عنهما تعالى الله رضي الله عبد بن جابر عن
هو     -     -     وإذا القبر، في وسلم عليه الله صلى الله رسول فإذا فأتوها المقبرة
) (         ( بالذكر: (  صوته يرفع كان الذي الرجل هو وإذا صاحبكم ناولوني ).2يقول

) -     -    -  : أن  -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن حسن وقال الترمإذي وروى
فأخذه  -     -        سراج له فأسرج ليل قبرا دخل وسلم عليه الله صلى الله رسول

  (       ) : عليه     وكبر ، للقرآن تلء لواها كنت إن الله رحمك قال ثم القبلة قبل مإن
عنه).    -   -    -    3أربعا) ( تعالى الله رضي ذر أبي عن ضعيف بسند يعلى أبو وروى

-            ) : الله-  رسول وقال أوه أوه دعائه في ويقول بالبيت يطوف رجل كان قال
-      :  ( الله    - (  رسول فإذا ليلة، فخرجت قال ، أواه إنه وسلم عليه الله صلى

) ( بمصباح    -      ليل الرجل ذلك يدفن وسلم عليه الله : 4صلى في).  السادس
تراب -     -         على يزاد أن وكراهته القبر على التراب وسلم عليه الله صلى حثيه

     . بن       عامإر عن الدارقطني، وروى حصى عليه ووضعه عليه الماء ورشه الحفر
وسلم -     -  (   -     عليه الله صلى الله رسول رأيت قال عنه تعالى الله رضي ربيعة

بيده-              قبره على وحثى أربعا، وكبر عليه، صلى مإظعون بن عثمان توفي حين
) ( رأسه        عند قائم وهو تراب مإن حثيات أبي).     5ثلث عن مإاجه، ابن وروى

وسلم -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة
) ( ثلثا             رأسه قبل مإن عليه فحثى الميت قبر أتى ثم جنازة، على ).6صلى

أبيه       -    -   عن تعالى الله رحمهما مإحمد بن جعفر عن مإرسل الشافعي وروى
بيديه   -     -       حثيات ثلث مإيت على حثى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

رسول).            7جميعا) ( أصحاب مإن رجل عن عمر أبي بن يحيى بن مإحمد وروى
حضر -     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن وسلم عليه الله صلى الله

    :   (   ) : يزاد   ل يعني سفيان فقال ، صاحبكم تقتلوا ل فقال يدفن مإيتا
________________________________________

الهيثمي)       1( وقال الكبير في الطبراني . (44 / 3أخرجه مإوثقون.   )2رجاله
أحمد)   4). (1057 (370 / 3الترمإذي)  3تقدم. ( في  159 / 4أخرجه والحاكم

المجمع    368 / 1المستدرك  في الكبير    369 / 9والهيثمي في  /17والطبراني
المنثور     295 الدر في وفيه 76 / 2الدارقطني)  5. (285 / 3والسيوطي

) . الله       عبيد بن وعاصم العمري القاسم مإاجه)   6ضعيفان ).1565 (499 / 1ابن
المسند)    (7( في ). (*) 601حديث)  (216 / 1الشافعي

________________________________________
 ]381[ 

 (   ) : قال       ، صاحبكم عن خففوا الحديث في قال وربما الحفرة، تراب على
  -     .( الله      رضي عائشة عن الطبراني، وروى القبر في التراب مإن يعني سفيان

ابنه  - (   -     -     قبر على رش وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى
الله)   -  -     -  1إبراهيم) ( رحمهما مإحمد بن جعفر عن مإرسل الشافعي ورواه

) ( حصباء -       عليه ووضع وزاد أبيه، عن أنس).      -2تعالى عن مإاجه ابن وروى
قبر    - (   -     -   أعلم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي



) ( بصخرة    مإظعون بن عن).      3عثمان والنسائي، داود، وأبو مإسلم، وروى
 -   ) : صلى   -     -  الله رسول سمعت قال عنه تعالى الله رضي عبيد بن فضالة

) ( القبور   -    بتسوية يأمإر وسلم عليه داود،).    4الله وأبو مإسلم، وروى
-    : علي     -    -  لي قال قال تعالى الله رحمه السدي الهياج أبي عن والترمإذي،

الله    -: (        -   صلى الله رسول عليه بعثني مإا على أبعثك أل عنه تعالى الله رضي
) ( سويته  -            إل مإشرفا قبرا ول طمسته إل تمثال تدع فل اذهب وسلم ).5عليه

وبكائه:   -     -      للميت، الدفن بعد ودعائه وسلم عليه الله صلى وقوفه في السابع
الخضراء          للجريدة ووضعه القبور، وطء وكراهته الصحابة بعض دفن عند

    -      . عنه     تعالى الله رضي عثمان عن داود، أبو روى القبر عند ووعظه قبر على
     -     -   ) : الميت-  دفن مإن فرغ إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال

) (         : يسأل   الن فإنه التثبيت له وسلوا لخيكم استغفروا وقال عليه ).6وقف
الله              عبد رجاء أبي طريق مإن يعلى وأبو أحمد، والمإام شيبة، أبي ابن وروى
 : لم            الرازي زرعة أبو وقال مإعين، وابن أحمد، المإام وثقه الهروي، واقد بن

-     ) : الله     -    -  رسول مإع نحن بينما قال عنه الله رضي البراء عن بأس، به يكن
  (    ) : على    -    قيل ؟ هؤلء اجتمع علم فقال جماعة، أبصر وسلم عليه الله صلى
يدي      -     -    بين فبدر وسلم عليه الله صلى الله رسول ففزع قال يحفرونه قبر

   : بين         مإن فاستقبلته قال عليه، فحثا القبر إلى انتهى حتى مإسرعا أصحابه
بل        حتى فبكى يصنع، مإا لنظر يديه

________________________________________
الهيثمي)      1( قال الوسط في شيخ     45 / 3الطبراني خل الصحيح رجال رجاله

المسند)    (2الطبراني. ( في للبغوي)     215 / 1الشافعي السنة شرح  /3وانظر
مإاجه)   3. (271 )5). (968 / 92حديث)  (666 / 2مإسلم)  (4). (3219 (498 / 1ابن

داود)   969 / 93حديث)  (666 / 2مإسلم ( 364 / 3والترمإذي)  3218 (215 / 3وأبو
)1049) . حسن)   داود)    6وقال أبو ). (*) 3221 (215 / 3أخرجه

________________________________________
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) (    ) : فأعدوا       هذا لمثل إخواني فقال علينا أقبل ثم دمإوعه، مإن وروى). 1الثرى
    -     ( عنهما    ( تعالى الله رضي حصين بن عمران عن الكنى في الحاكم أحمد أبو

     -     -   ) : كرب،-  عله جنازة تبع إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
) ( نفسه     حديث وأكثر الكلم، عن).    -   - 2وأقل صحيح بسند يعلى أبو وروى

  -    : الله   -     -  صلى الله رسول قال قال عنه تعالى الله رضي عامإر بن عقبة
أخصف  - (           أو جلدي، تحرق ثم ثوبي تحرق جمرة على أجلس لن وسلم عليه

السوق              وسط أبالي ومإا مإنكم، رجل قبر أطأ أن مإن إلي أحب بيدي، نعلي
)        ( حزم     بن عمرو عن مإاجه ابن ورواه ، القبور وسط أو حاجتي، ).3قضيت

عنه        -     تعالى الله رضي عثمان عن مإاجه، وابن والترمإذي، أحمد، المإام وروى
    ) -     -    : والقبر-  إل مإنظرا رأيت مإا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال

) ( مإنه  أبي).         4أفظع عن والطبراني، بكرة، أبي عن أحمد، المإام وروى
عمر،           وابن والطبراني، هريرة، أبي عن الصحيح، برجال أحمد والمإام أمإامإة،

) ( سيابة      بن يعلى عن أحمد الله).     -  5والمإام رضي علي عن الشيخان وروى
 -         ) : صلى  -  الله رسول فأتانا الغرقد بقيع في جنازة في كنا قال عنه تعالى

) ( مإخصرة   -     ومإعه حوله، وقعدنا وسلم عليه عن).   6الله الشيخان، وروى
 -    ) : صلى   -     -  الله رسول مإع خرجنا قال عنه تعالى الله رضي عازب بن البراء

وسلم   -      -     - عليه الله صلى الله رسول فجلس جنازة، إلى وسلم عليه الله



) ( الطير        رؤوسنا على كأن حوله، وجلسنا القبر، :7على  . الثامإن)   أعلم والله
لهم  -     -        مإات لمن طعامإا يصنعوا أن أهله وسلم عليه الله صلى أمإره في

        . بنت    أسماء عن مإاجه، وابن أحمد، المإام وروى التعزية في وسيرته مإيت،
وسلم -     - (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عميس

      ) : بشأن        شغلوا قد جعفر آل إن فقال أهله، إلى خرج جعفر نعي جاءه لما
________________________________________

المسند)    1( في المجمع)     2. (294 / 4أحمد في الهيثمي مإن 32 / 3ذكره
وفيه            لهيعة ابن وفيه وقال الكبير في للطبراني وعزاه عباس ابن طريق

مإاجه)   3كلم. ( مإسلم)    1567 (499 / 1ابن عند وأبو) 972 / 97 (668 / 2وبنحوه
المسند)    4). (1050والترمإذي)  (3229 (217 / 3داود  في 63 / 1أحمد

مإاجه)      2308 (479 / 4والترمإذي  وابن غريب حسن )5). (4267 (1426 / 2وقال
المجمع     في الهيثمي الحسيني       60 / 3ذكره قال جبيرة أبي بن حبيب وفيه

)7). (974 / 102) (669 / 2ومإسلم)  (1362 (200 / 2البخاري)  6مإجهول. (
مإسلم   داود)   971 / 96 (667 / 2أخرجه 64 / 4والنسائي)  3212 (213 / 3وأبو

مإاجه   ). (*) 1549 (494 / 1وابن
________________________________________
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) ( طعامإا    لهم فاصنعوا والترمإذي،).      1مإيتهم داود، وأبو أحمد، المإام وروى

 ) : جاء       -     -  لما قال عنهما تعالى الله رضي جعفر بن الله عبد عن مإاجه، وابن
جعفر      -     -: (   لل اصنعوا وسلم عليه الله صلى النبي قال قتل حين جعفر نعي

) ( يشغلهم     مإا أتاهم فقد جرير).       2طعامإا عن مإاجه وابن أحمد المإام وروى
      : الميت   -     -  أهل إلى الجتماع نرى كنا قال عنه تعالى الله رضي الله عبد بن

النياحة    ( مإن الطعام بريدة).       -3وصنعة عن الصحاح، برجال البزار وروى
أن    - (   -     -   بلغه وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

الله           -   صلى الله رسول فقام عليه، فجزعت لها، ابن مإات النصار مإن امإرأة
الله  -            - نبي إن للمرأة قيل المرأة باب بلغ فلما أصحابه ومإعه وسلم عليه
الله    -        -   صلى الله رسول فدخل يعزيها، يدخل أن يريد وسلم عليه الله صلى

 :  (        ) : يا  -  فقالت ، ابنك على جزعت أنك بلغني قد إنه أمإا فقال وسلم عليه
الله                - رسول فقال ؟ ولد لي يعيش ل رقوب وأنا أجزع، ل لي ومإا الله رسول

لمإرأة    - (         يموت ل إنه ولدها، يعيش الذي الرقوب إنما وسلم عليه الله صلى
      : وجبت     -   إل فيحتسبهم ولده مإن ثلثة قال أو نسمة مإسلم امإرئ أو مإسلمة،

-        :      ( الله  نبي قال واثنين، وأمإي أنت بأبي يمينه عن وهو عمر فقال ، الجنة له
) ( واثنين    -: ( وسلم عليه الله ضعف).   -    -4صلى فيه بسند الطبراني وروى

عليه   -     -: (   -    الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن
:    - ( )  ) : البزار -      لفظ وفي دفن لله الحمد قال رقية بابنته عزي لما وسلم

) (    - ( المكرمإات( مإن البنات ). 5مإوت
________________________________________

مإاجه   370 / 6أحمد)  1( .1611 (514 / 1وابن مإجهولة)      عيسى أم إسناده وفي
أحمد)   2( داود   205 / 1أخرجه )998 (323 / 3والترمإذي)  3132 (195 / 3وأبو

مإاجه   مإاجه)   3). (1610 (514 / 1وابن في)   4). (1612 (514 / 1ابن كما البزار
. (857 (405 / 1الكشف     : الصحيح)   رجال رجاله الهيثمي في)  5وقال الطبراني

 : الهيثمي    وقال والوسط وأخرجه      405 / 1الكبير ضعيف عطاء بن عثمان فيه
الكشف     في كما ). (*) 790 (375 / 1البزار



________________________________________
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وفيه    -     -     القبور زيارة في وسلم عليه الله صلى سيرته في العاشر الباب
 .     -     -   : روى:  مإنعه بعد زيارتها في وسلم عليه الله صلى إذنه في الول أنواع

رضي         -  بريدة عن والدارقطني، والترمإذي، داود، وأبو ومإسلم، أحمد، المإام
  -     -   ) : كنت   -  قد وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه تعالى الله

فإنها             فزوروها أمإه قبر زيارة في لمحمد أذن فقد القبور، زيارة عن نهيتكم
) ( الخرة  أن).      -     1تذكركم عنه تعالى الله رضي أنس عن أحمد، المإام وروى

زيارة  -     -  (      عن نهيتكم كنت إني أل قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( هجرا             تقولوا ول فزوروها العين، وتدمإع القلوب، تزق أنها لي بدا ثم القبور

الله).    -   -     -  2 رضي الخدري سعيد أبي عن الصحيح برجال أحمد المإام وروى
  ) -     -   ) : عن  -  نهيتكم إني وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه تعالى

) ( عبرة      فيها فإن فزوروها القبور :   -   3زيارة عليه).  الله صلى زيارته في الثاني
         . مإاجه، -  وابن والنسائي، داود وأبو ومإسلم، أحمد المإام روى القبور وسلم
عليه   -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن

  ) : أن -          ربي استأذنت قال ثم حوله، مإن وأبكى فبكى أمإه، قبر زار وسلم
فزوروا            لي، فأذن قبرها أزور أن واستأذنته لي، يأذن فلم لمإي، أستغفر

) ( الموت    تذكر فإنها بن).        4القبور طلحة عن داود، وأبو أحمد، المإام وروى
عليه  -     - (    -    الله صلى الله رسول مإع خرجنا عنه تعالى الله رضي الله عبيد

فإذا -             مإنها فدنونا واقم، حرة على أشرفنا إذا حتى الشهداء، قبور يريد وسلم
 ) :     : قبور      هذه قال هذه، إخواننا قبور الله رسول يا فقلت بمحنية قبور

) (   ) : إخواننا)      قبور هذه قال الشهداء، قبور جئنا فلما ، ). 5أصحابنا
________________________________________

المسند)    1( في داود)   977 / 106 (672 / 2ومإسلم  356 / 5أحمد  (218 / 3وأبو
أحمد) 4. (37 / 3أحمد)  3. (250 / 3أحمد)  2). (1054 (370 / 3والترمإذي)  3235

داود)   976 / 108حديث)  (671 / 2ومإسلم  (441 / 2 )3234 (218 / 3وأبو
مإاجه   74 / 4والنسائي  داود   161 / 1أحمد)  5). (1572 (501 / 1وابن  /2وأبو

218) 2043 (*) .(
________________________________________
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      . والنسائي،:      داود، وأبو أحمد، المإام وروى القبور زيارة في آدابه في الثالث

-   ) : الله     -     -  رسول قال قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن مإاجه، وابن
فيخلص    -         ثيابه فيحرق جمر على أحدكم يجلس لن وسلم عليه الله صلى

) ( قبر         على يجلس أن مإن له خير جلده ومإسلم،).    1إلى أحمد، المإام وروى
صلى     -     -    -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي الغنوي مإرثد أبي عن والثلثة،

) (       ) : عليها   -  تصلوا ول القبور على تجلسوا ل قال وسلم عليه وروى). 2الله
: قال       -     -  عنه تعالى الله رضي حزم، بن عمرو عن والنسائي، أحمد المإام
 ) : تؤذ   -     -      ل فقال قبر، على أتكئ وأنا وسلم عليه الله صلى الله رسول رأني

) ( القبر  عنهما).      -     -3صاحب تعالى الله رضي عمر ابن عن الطبراني، وروى
وأبو(   -     -       مإاشيا، الجبان إلى يذهب كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

) ( وعمر  :    -     -  4بكر زار).  إذا وسلم عليه الله صلى يقوله كان فيما الرابع
الله.         -   رضي عباس ابن عن وحسنه، والترمإذي، أحمد المإام روى القبور

المدينة  - (   -     -     أهل بقبور مإر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى



       ) : لنا    الله ويغفر القبور، أهل يا عليكم السلم فقال بوجهه عليهم فأقبل
) ( بالثر     ونحن السلف، أنتم والنسائي،).     5ولكم، ومإسلم، أحمد، المإام وروى

الله    -     - (   -   صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي بريدة عن مإاجه، وابن
) : السلم  -          يقول قائلهم فكان المقابر إلى خرجوا إذا يعلمهم كان وسلم عليه
حقون،             ل بكم الله شاء إن وإنا والمسلمين، المؤمإنين مإن الديار أهل عليكم

) ( العافية     ولكم لنا الله هريرة).        -6أسأل أبي عن داود، وأبو مإسلم، وروى
إلى    - (   -     -   خرج وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

          ) : ل  بكم الله شاء إن وإنا مإؤمإنين، قوم دار عليكم السلم فقال المقبرة
). 7حقون) (       ) : بعدهم).   تفتنا ول أجرهم، تحرمإنا ل اللهم الطيالسي زاد

________________________________________
داود   311 / 2أحمد)  1( مإاجه   78 / 4والنسائي)  3228 (217 / 3وأبو  /1وابن

أحمد)   2). (1566 (499 داود)   972 / 97 (668 / 2ومإسلم  135 / 4أخرجه  /3وأبو
النسائي)   3. (53 / 2والنسائي)  1050 (367 / 3والترمإذي)  3229 (217 4أخرجه

الفتح     78/  في الحافظ لحديث    (266 / 3وصححه شرحه )4). (1361عقب
الهيثمي       وقال والوسط الكبير في . (59 / 3الطبراني أعرفه     لم مإن )5فيه

المسند)    6). (1053 (369 / 3الترمإذي  في 671 / 2ومإسلم  353 / 5أحمد
مإاجه   77 / 4والنسائي)  975 / 104حديث ( مإسلم)  (7). (1547 (494 / 1وابن

داود)   249 / 39حديث)  (218 / 1 ). (*) 3237 (219 / 3وأبو
________________________________________

 ]386[ 
عنه  -   -     -     - تعالى الله رضي جارية بن مإجمع عن جيد بسند الطبراني وروى

إليها: (   -     -      انتهى فلما المقبرة إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج قال
المؤمإنين: (    -   -      مإن مإنكم كان مإن مإرات ثلث القبور أهل على السلم قال

) ( وإياكم          الله عافانا تبع، لكم ونحن فرط، لنا أنتم وروى). 1والمسلمين،
 -   ) : صلى   -     -  الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإسلم،

وسلم   -       -     - عليه الله صلى الله رسول مإن ليلتها كان كلما وسلم عليه الله
    ) : مإؤمإنين،       قوم دار عليكم السلم فيقول البقيع، إلى الليل آخر مإن يخرج

اغفر              اللهم حقون، ل بكم الله شاء إن وإنا مإؤجلون غدا توعدون مإا وأتاكم
) ( الغرقد   بقيع عنها).      -     -2لهل تعالى الله رضي عائشة عن مإاجه، ابن وروى

بالبقيع،: (    -     -    هو فإذا وسلم عليه الله صلى الله رسول يعني فقدته قالت
حقون،: (            ل بكم وإنا فرط، لنا أنتم مإؤمإنين، قوم دار عليكم السلم فقال

) ( بعدهم       تفتنا ول أجرهم، تحرمإنا ل ). 3اللهم
________________________________________

الهيثمي)       1( قال والوسط الكبير في بن   60 / 3الطبراني إسماعيل فيه
) . وثق     وقد كلم وفيه مإاجه)   3). (974 / 102 (669 / 2مإسلم)  2عباس،  /1ابن

493) 1546 (*) .(
________________________________________

 ]387[ 
في     -     -    الشهداء في وسلم عليه الله صلى سيرته في عشر الحادي الباب

     : والدارقطني،   والربعة، والبخاري، وأحمد، الشافعي، المإامإان روى الموت
كان  -    - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي جابر عن

  ) : أخذا           أكثر أيهما يقول ثم واحد، ثوب في أحد قتلى مإن الرجلين بين يجمع
   ) :  ( هؤلء        على شهيد أنا وقال ، اللحد في قدمإه أحدهما إلى أشير فإذا للقرآن،



) ( عليهم           يصل ولم يغسلهم، ولم دمإائهم، في بدفنهم وأمإر القيامإة، ).1يوم
       ) : مإنادي    فجاء لندفنهم أحد يوم القتلى حملنا كنا قال عنه، الثلثة وروى

وسلم  -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول إن وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( فرددناهم       مإضاجعهم في القتلى تدفنوا أن أحمد،).   2يأمإركم المإام وروى

  ) : يوم     -     -  أبي قتل قال عنه تعالى الله رضي النصاري عامإر بن هشام عن
وادفنوا    -     -: (   وأوسعوا، احفروا وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال أحد،
    ( قرآنا       أكثرهم أبي وكان ، قرآنا أكثرهم وقدمإوا القبر، في والثلثة الثنين

:      - 3فقدم)) ( صلى).      الله رسول إلى النصار جاءت قال عنه داود أبو وروى
: فقال   -           ؟ تأمإرنا فكيف وجهد، قرح أصابنا فقالوا أحد، يوم وسلم عليه الله
:  ( قيل(         ، القبر في والثلثة الرجلين واجعلوا وعمقوا القبر وأوسعوا احفروا

) ( قرآنا    (  أكثرهم قال ؟ يقدم : ( 4فأيهم إلى)    شكونا بلفظ النسائي ورواه
بكل  -     -        علينا الحفر الله رسول يا فقلنا وسلم عليه الله صلى الله رسول
 ) : وأوسعوا     -     -  احفروا ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال شديد إنسان

) (   ( آخره      إلى قبر في والثلثة الثنين وادفنوا وابن).    5وأحسنوا، داود أبو وروى
-    : الله    -     -  رسول أمإرنا قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن مإاجه
يدفنوا    -          وأن والحديد، الجلود عنهم تنزع أن أحد بقتلى وسلم عليه الله صلى

ودمإائهم  ( أصيب).         (6بثيابهم قال مإعية بن الله عبد عن النسائي، وروى
عليه         -    الله صلى الله رسول إلى فحمل الطائف يوم المسلمين مإن رجلن

) ( أصيبا -      حيث يدفنا أن فأمإر ). 7وسلم
________________________________________

البخاري)   1( داود)   1347 (212 / 3أخرجه  /3والترمإذي)  23138) (196 / 3وأبو
مإاجه   50 / 4والنسائي)  1036 (354 داود)   2). (1014 (485 / 1وابن  (202 / 3أبو

والنسائي)     1717 (187 / 4والترمإذي)  3165 صحيح حسن وابن 65 / 4وقال
داود)  4). (1713 (185 / 4والترمإذي  19 / 4أحمد)  3). (1516 (486 / 1مإاجه  أبو

داود)   6. (68 / 4النسائي)  5). (3215 (214 / 3 مإاجه)  3134 (195 / 3أبو وابن
. (*) 65 / 4النسائي)  7). (1515 (485 / 1

________________________________________
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في   -     -      الول الباب الصدقة في وسلم عليه الله صلى سيرته أبواب جماع
الفقراء -     -        على وردها الغنياء مإن لخذها العمال وسلم عليه الله صلى بعثه

بن           عقبة عن البخاري، روى الصدقة في وآدابه بالعدل عماله ووصيته
: ((    -  1الحارث ( الله) -     -  صلى الله رسول بنا صلى قال عنه تعالى الله رضي

أو  -            فقلت، خرج، أن يلبث فلم البيت، دخل ثم فأسرع العصر وسلم عليه
         ) : أبيته   أن فكرهت الصدقة مإن تبرا البيت في خلفت كنت فقال له، قيل

عنه).       -     -2فقسمته) ( تعالى الله رضي مإالك بن أنس عن الشيخان، وروى
أبي: (    -     -     بن الله بعبد وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى غدوت قال

) ( الصدقة         إبل يسم الميسم يده في فوافيته ليحنكه، المإام).  3طلحة وروى
  -     -    ) :  : يسم  وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول على دخلت قال عنه أحمد

) ( آذانها   في أنس).     -   -  4غنما عن الصحيح برجال والطبراني داود، أبو وروى
عليه -     -     -    الله صلى الله رسول بعثني قال عنه تعالى الله رضي مإسعود

     ) :   ( ) : تجئ -   ألقينك ول مإسعود، أبا انطلق لفظ وفي انظر فقال ساعيا وسلم
 :  (( مإا          [  ]  قال ، غللته قد رغاء له الصدقة إبل مإن بعير ظهرك على القيامإة يوم

) (   ) : أكرهك      ل إذن قال هذا، وجهي في بسائر برجال).   - 5أنا الطبراني وروى



الشافعي، -     -     -   والمإام عنه تعالى الله رضي الصامإت بن عبادة عن الصحيح
بعثه  -    - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي طاوس عن

           ) : له   تحمله بيعير القيامإة يوم تأت ل الله، اتق الوليد أبا يا فقال الصدقة على
 (         ، يعار لها شاة أو خوار، لها بقرة أو رغاء،

________________________________________
المهملة)            1( بكسر سروعة أبو النوفلي نوفل بن عامإر بن الحارث بن عقبة

  .   . له  -      انفرد أحاديث له إسلمإه وحسن الفتح يوم أسلم المكي الولى
.           . مإليكة  أبي وابن عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم وعنه بثلثة البخاري

العلم)      (2. (235 / 2الخلصة  كتاب في البخاري أخرجه) 3). (1430أخرجه
الزكاة    ( كتاب في داود)   5. (171 / 3أحمد)  4). (1502البخاري  (135 / 3أبو

الهيثمي)      2947 وقال الكبير في . (*) 86 / 3والطبراني الصحيح    رجال رجاله
________________________________________
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) :    ) : أي  (       قال لكذلك، ذلك إن الله رسول يا قال ثواج لها تيعر الشافعي ولفظ

  ) :  (    )   ( بالحق   بعثك والذي قال الله رحم مإن إل الشافعي زاد بيده نفسي والذي
) (     )   ( أبدا      اثنين على أعمل ل الشافعي ولفظ أبدا شئ على لك أعمل ).1ل

: قال  -   -    -     -  عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن الصحيح برجال البزار وروى
يا(   -     -       فقال مإصدقا عبادة بن سعد وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث

  :  ( آخذه: (          ل قال رغاء له تحمله ببعير القيامإة يوم تجئ أن الله اتق سعد
) ( فأعفاه  وأبو).          2أعفني، المسند زوائد في أحمد، المإام ابن الله عبد وروى

الله     -     - (   -   صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي كعب، بن أبي عن داود،
بن  -            هذيم بن سعد بني وجميع عذرة، بني على مإصدقا بعثه وسلم عليه

) (   : الحديث.  فصدقتهم قال عامإر).       3قضاعة بن عقبة عن أحمد المإام وروى
   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول بعثني قال عنه تعالى الله رضي الجهني

) ( لي -         فأذن الصدقة، مإن آكل أن فاستأذنته ساعيا الترمإذي،).  4وسلم وروى
 : بعث     -     -  قال عنه تعالى الله رضي جحيفة أبي عن والدارقطني، وحسنه،

أغنيائنا   -     -      مإن الصدقة فأخذ ساعيا وسلم عليه الله صلى الله رسول فينا
) ( قلوصا           فأعطاني لي مإال ل يتيما غلمإا فكنت فقرائنا، على وروى). 5فردها

تعالى          -    الله رضي عدي بني أخي سعر عن سعر ابن عن الشافعي، المإام
 -     -    :   ) : بعثنا -  وسلم عليه الله صلى الله رسول إن فقال رجلن جاءني قال عنه

فرداها    (        وجدت مإا أفضل مإاخضا شاة لهما أخرجت قال الناس أمإوال نصدق
الشاة     -     -     نأخذ أن نهانا وسلم عليه الله صلى الله رسول إن وقال علي

) ( فأخذاها       الغنم وسط مإن شاة فأعطيتهما الطبراني).   -6الحبلى، وروى
صلى  -    -     -    -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن ضعيف بسند
مإن   -           أخذوا بما أمإرهم الصدقات على السعاة بعث إذا كان وسلم عليه الله

له               يكن لم إن فالول الول مإنهم أخذ مإن قرابة ذوي في تجعل أن الصدقات
) ( وغيرهم         الجبران مإن الحاجة لذي ثم العشيرة، فلولى ). 7قرابة،

________________________________________
المسند)     (1( في الشافعي في)  667حديث)  (246 / 1أخرجه والطبراني

الهيثمي    قال . (86 / 2الكبير الصحيح    رجال في)    2رجاله كما البزار أخرجه
. (898 (425 / 1الكشف  الصحيح)    رجال المسند)    3ورجاله في . (142 / 5أحمد

المسند)    4 في .136 / 2والدارقطني)  649 (40 / 3الترمإذي)  5. (145 / 4أحمد



المسند)    6( في قال)    7). (652 (239 / 1الشافعي الوسط في الطبراني
المجمع:          ضعيف الوقاصي الرحمن عبد بن عثمان فيه . (*) 87 / 3الهيثمي

________________________________________
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 ) -     -      : رسول  أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن مإالكا، إل الئمة وروى
على -     -         تقدم إنك فقال اليمن، إلى مإعاذا بعث وسلم عليه الله صلى الله

عرفوا              فإذا وجل، عز الله عبادة إليه تدعوهم مإا أول فليكن الكتاب، أهل قوم
في              صلوات خمس عليهم فرض قد وجل عز الله أن فأخبرهم وجل عز الله
عليهم        -   -    فرض قد وجل عز الله أن فأخبرهم ذلك فعلوا فإذا وليلتهم، يومإهم

توق            مإنهم، فخذ أطاعوا فإذ فقرائهم، على وترد أغنيائهم مإن تؤخذ زكاة
) ( حجاب           الله وبين بينها ليس فإنها المظلوم، دعوة واتق أمإوالهم، ).1كرائم
هريرة          - أبي عن والدارقطني، داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام وروى
 -     -   ) : عمر    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث قال عنه تعالى الله رضي

         : رسول   عم والعباس الوليد، بن وخالد جميل ابن مإنع فقيل الصدقة، على
وسلم -     - (   -     -: عليه الله صلى الله رسول فقال وسلم عليه الله صلى الله

تظلمون(              فإنكم خالد وأمإا الله، فأغناه فقيرا كان أنه إل جميل ابن ينقم مإا
الله             رسول فعم العباس وأمإا الله، سبيل في وأعتده أدراعه احتبس قد خالدا

 )   ( عليه-     -     فهي رواية وفي مإعها ومإثلها علي فهي وسلم عليه الله صلى
) (       :  ) :   ( أبيه   صنو العم أن علمت أمإا عمر يا قال ثم صدقة مإعها وروى). 2ومإثلها

  ) : الله    -     -  رسول بعث قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الدارقطني،
مإاله،-     -        صدقة يطلب العباس فأتى ساعيا، عمر وسلم عليه الله صلى

فقال      -     -   فأخبره، وسلم عليه الله صلى النبي إلى فخرج العباس له فأغلظ
العام،  -     - (       مإاله زكاة أسلفنا قد العباس إن وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( المقبل  الله)    -     -   3والعام رسول أن عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن ورواه
) ( سنتين-     -      صدقة العباس مإن تعجل وسلم عليه الله وروى). 4صلى

تعالى  -   -     -    الله رضي دعموص بن قرة عن جيد بسند والطبراني الحارث،
   -     -   ) : قيس -  بن الضحاك وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث قال عنه

عليه          -    الله صلى النبي فقال جلة بإبل فجاء رجع فلما قومإي على ساعيا
جلة - (            فأخذت ربيعة، بن وعامإر عامإر، بن ونمير عامإر، بن هلل أتيت وسلم
           : بإبل)  آتيك أن فأردت الغزو تذكر سمعتك إني الله رسول يا فقال ، أمإوالهم
       ) : جئت    الذي مإن إلي أحب تركت للذي والله فقال أصحابك، وتحمل تركبها،

) ( أمإوالهم        حواشي مإن وخذ عليها، فارددها اذهب ). 5به،
________________________________________

29حديث)  (50 / 1ومإسلم)  (1496، 1458، 1395حديث)  (307 / 3البخاري)  (1(
داود)   19/  وابن 41 / 5والنسائي)  625 (21 / 3والترمإذي)  1584 (104 / 2وأبو

وأبو) 983 (676 / 2ومإسلم)  1468 (388 / 3البخاري)  2). (1783 (568 / 1مإاجه 
السنة    123 / 2والدارقطني  115 / 2داود  شرح الدارقطني) 3. (340 / 3وانظر

الهيثمي)        4. (124 / 2 قال والوسط الكبير في الطبراني فيه 79 / 3أخرجه
) . وثق       وقد كلم فيه ذكوان بن الكبير)    5مإحمد في وقال 34 / 19الطبراني

. (*) 82 / 3الهيثمي:  الصحيح        رجال رجاله وبقية يسم لم راو
________________________________________

 ]391[ 



حميد          أبي عن داود، وأبو والشيخان، وأحمد، الشافعي، المإامإان وروى
  -   ) : الله -     -  صلى الله رسول استعمل قال عنه تعالى الله رضي الساعدي
  )   ( اللتبية  -        ابن يدعي لفظ وفي التبية ابن له يقال الزد مإن رجل وسلم عليه

    : هدية    -     وهذا مإالكم هذا فقال حاسبه، جاء فلما سليم بني صدقات على
وأبيك   -     -: (      أمإك بيت في جلست فهل وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال

        ( ثم   -    عليه، وأثني الله فحمد خطيبا، قام ثم صادقا كنت إن هديتك تأتيك حتى
          : فيأتي: (  الله، ولني مإما العمل على مإنكم الرجل أستعمل فإني بعد أمإا قال
حتى: (             وأمإه أبيه بيت في جلس أفل إلي أهديت هدية وهذا لكم هذا فيقول
الله                لقي إل حقه بغير شيئا مإنكم أحد يأخذ ل والله كان، إن ؟ هديته تأتيه

القيامإة            يوم تعالى الله لقي مإنكم أحدا فلعرفن القيامإة يوم يحمله تعالى
     ( رئي           حتى يديه رفع ثم تيعر شاة أو خوار، لها بقرة أو رغاء له بعيرا يحمل

) (    ) : ؟   بلغت هل اللهم قال إبطيه، عميرة).      1بياض بن عدي عن مإسلم، وروى
   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول سمعت قال عنه تعالى الله رضي الكندي

         ) : كان -  فوقه فما مإخيطا فكتمنا عمل على مإنكم استعملناه مإن يقول وسلم
         ( إليه،     أنظر كأني النصار، مإن أسود رجل إليه فقام القيامإة يوم به يأتي غلول

  :  (   ) :     : تقول    سمعتك قال ؟ لك ومإا قال عملك، عني اقبل الله رسول يا فقال
         ) : بقليله   فليجئ عمل على مإنكم استعملناه مإن الن، أقوله وأنا قال وكذا كذا

) ( انتهى         عنه نهي ومإا أخذ مإنه أوتي فما عن).    2وكثيره، مإاجه ابن وروى
 -   ) : صلى  -     -  الله رسول بعثني قال عنه تعالى الله رضي الحضرمإي العلء

بين   -   -    -      يكون الحائط آتي فكنت هجر إلى أو البحرين إلى وسلم عليه الله
) ( الخراج          المشرك ومإن العشر، المسلم مإن فآخذ أحدهم يسلم ).3الخوة

      . فسين:      ساكنة، فتحتية مإكسورة، بميم الميم سبق مإا غريب بيان في تنبيه
   -  .    : فغين   مإضمومإة، براء رغاء بها يكوى حديدة فميم مإكسورة، مإهملة

     -  .   : فواو  مإضمومإتين فلم مإعجمة، بغين الغلول البل صوت فألف مإعجمة،
 . الغنيمة:    في الخيانة فلم

________________________________________
المسند)    1( في 468 / 2والبخاري  423 / 3وأحمد)  668 (246 / 1الشافعي

داود).   6636، 2597، 1500، 625حديث (  /3مإسلم)  (2). (2946 (134 / 3وأبو
مإاجه)   3). (1833 - 30حديث)  (1465 البوصيري)  1831 (586 / 1ابن قال

 (*) . ضعيف  إسناده
________________________________________
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   -  . مإهملة، -       فعين بتحتية، يعار وراء وألف، وواو، المعجمة، الخاء بضم خوار

.       -  .  : مإهملة  فصاد فواو، فلم، مإفتوحة بقاف القلوص صياح فراء فألف،
    -  . مإهملة     فعين مإفتوحة، بهمزة أعتاده والظباء والغنم البقر مإن الشابة

 :  .  : بلم.   -      اللتبية مإثله فواو ساكنة، فنون مإهملة، بصاد أبيه صنو ساكنة
 . تأنيث        فتاء فتحتية مإكسورة، فموحدة ساكنة، وفوقية مإضمومإة،

________________________________________
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لمن    -     -     ودعائه المإوال لرباب وسلم عليه الله صلى وصيته في الثاني الباب
الله             - عبد بن جرير عن مإسلم روى الصدقة في أساء مإن وعلى أحسن،
)) -     -   ) : إذا    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه تعالى الله رضي

) ( راض       عنكم وهو عنكم فليصدر المصدق والبزار،).    1أتاكم داود، أبو وروى



الله      -     - (   - رسول أن عنه تعالى الله رضي عتيك بن جابر عن ثقات، برجال
     ) : فرحبوا    -  جاؤوكم فإذا مإبغضون، ركب سيأتيكم قال وسلم عليه الله صلى
فعليهم            ظلموا وإن فلنفسهم، عدلوا فإن يتبعون، مإا وبين بينهم وخلوا بهم،

) ( لكم       وليدعوا رضاهم، زكاتكم تمام فإن عن).    2وارضوهم مإاجه، ابن وروى
عليه  -     -  (   -    الله صلى الله رسول قال قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي

   : مإغنما، -         اجعلها اللهم تقولوا أن ثوابها، تنسوا فل الزكاة أعطيتم إذا وسلم
) ( مإغرمإا   تجعلها والنسائي،).       3ول داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام وروى

) : كان        -     -  قال عنهما تعالى الله رضي أوفى أبي بن الله عبد عن مإاجه، وابن
 ) : صلى  -     -      اللهم قال بصدقتهم قوم أتاه إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول

) (      ) :     ( أوفى   أبي آل على صلى اللهم فقال بصدقته أبي فأتاه ، فلن آل ).4على
 ) : رسول      -     -  بعث قال عنه تعالى الله رضي حجر بن وائل عن النسائي، وروى

فقال -     -        مإخلول، فصيل فأتاه رجل فأتى ساعيا وسلم عليه الله صلى الله
أعطاه -     - (       فلنا وإن ورسوله، الله مإصدق بعثنا وسلم عليه الله صلى النبي

     ( بناقة         فجاء الرجل، ذلك فبلغ إيله في ول فيه، تبارك ل اللهم مإخلول فصيل
   -         : عليه  الله صلى الله رسول فقال نبيه، وإلى الله، إلى أتوب فقال حسناء،

) ( إبله -: (     وفي فيه بارك اللهم رضي).      - 5وسلم جمرة عن يعلى أبو وروى
 -     -   ) : بإبل   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أتيت قال عنها تعالى الله

) ( بخير      لى ودعا برأسي فمسح ). 6الصدقة،
________________________________________

 (240 / 1والشافعي)  647 (39 / 3والترمإذي)  1989 / 177 (757 / 2مإسلم)  1(
داود)   2). (653 مإاجه)   3). (1588 (105 / 2أبو قال) 1797 (573 / 1ابن

        : والبختري   مإدلس كان مإسلم بن الوليد إسناده في الزوائد في البوصيري
) . ضعفه   على ،6332، 4166، 1497 (423 / 3والبخاري  353 / 4أحمد)  4مإتفق

ومإسلم)  6359 داود)   1078 / 176 (56 / 2، 22 / 5والنسائي)  1590 (106 / 2وأبو
مإاجه   المجمع)    6. (21 / 5النسائي)  5). (1796 (572 / 1وابن في الهيثمي ذكره

9 / 266 (*) .
________________________________________
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وأنواعها    -     -    المالية الزكاة وسلم عليه الله صلى فرضه في الثالث الباب

 :  .      :  : في    الول فروع وفيه النعم، زكاة في الول أنواع وفيه التعيين على
       . والترمإذي،  داود، وأبو والبخاري، أحمد، المإام روى مإشتركة أحاديث

أبا     -     -   أن عنه تعالى الله رضي أنس عن والدارقطني والبيهقي، والنسائي،
إلى  -     -        وجهه حين له كتب استخلف لما عنه تعالى الله رضي الصديق بكر

   : ورسول        سطر، مإحمد أسطر ثلثة الخاتم نقش وكان الكتاب، هذا البحرين
التي   (        الصدقة فريضة هذه الرحيم الرحمن الله بسم سطر، والله سطر،

الله   -     -      - أمإر والتي المسلمين على وسلم عليه الله صلى الله رسول فرضها
المسلمين  -   -     -     مإن سئلها فمن وسلم عليه الله صلى رسوله بها وجل عز

     .( البل        مإن وعشرين أربع في يعط فل فوقها سئل ومإن فليعطها، وجهها على
إلى             وعشرين خمسا بلغت فإذا شاة خمس كل مإن الغنم مإن دونها فما

      . خمس      إلى وثلثين ستا بلغت فإذا أنثى مإخاض بنت ففيها وثلثين خمس
حقة             ففيها ستين، إلى وأربعين ستا بلغت فإذا أنثى، لبون بنت ففيها وأربعين

.          . جذعة  ففيها وسبعين خمس إلى وستين واحدة بلغت فإذا الجمل طروقة
وتسعين            إحدى بلغت فإذا بنتالبون، ففيها تسعين إلى وسبعين ستا بلغت فإذا



    . عشرين       على زادت فإذا الجمل طروقتا حقتان ففيها ومإائة عشرين إلى
   . أسنان          تباين وإن حقة خمسين كل وفي لبون، بنت أربعين كل ففي ومإائة،

الجذعة           صدقة البل مإن عنده بلغت فمن الصدقات فرائض في البل
شاتين            مإعها ويجعل الحقة، مإنه تقبل فإنها حقة، وعنده جذعة، عنده وليست

      . وليست      الحقة صدقة عنده بلغت ومإن درهما عشرين أو له استيسرتا إن
له،             استيسرتا إن شاتين، مإعها ويجعل مإنه تقبل فإنها لبون، بنت وعنده عنده،

حقة،             إل عنده وليست لبون ابنة صدقة عنده بلغت ومإن درهما، عشرين أو
عنده            بلغت ومإن شاتين، أو درهما عشرين المصدق ويعطيه مإنه، تقبل فإنها

تقبل            فإنها مإخاص، بنت وعنده لبون بنت عنده وليست لبون، ابنة صدقة
إن      شاتين مإعها ويجعل مإنه،

________________________________________
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وليس            مإخاض، ابنة صدقة عنده بلغت ومإن درهما، عشرين أو له، استيسرتا
إل                عنده يكن لم ومإن شئ مإعه وليس مإنه، يقبل فإنه ذكر، لبون ابن إل عنده

البل               مإن خمسا بلغت فإذا ربها يشاء أن إل صدقة فيها نليست البل مإن أربع
          . ومإائة  عشرين إلى أربعين كانت إذا سائمتها في الغنم وصدقة شاة ففيها
زادت            فإن شاتان، ففيها مإائتين إلى ومإائة عشرين على زادت فإن شاة،

كل             ففي ثلثمائة، على زادت فإن شياه ثلث ففيها ثلثمائة إلى مإائتين على
أن  (             إل الغنم، تيس ول عوار، ذات ول هرمإة، الصدقة في يؤخذ ول شاة، مإائة

زادت           فإن السوية بينهما يتراجعان فإنهما خليطين كان ومإا المصدق يشاء
أربعين             مإن ناقصة الرجل سائمة كانت فإذا شاة مإائة كل ففي ثلثمائة على
    .( مإفترق          بين يجمع ول ربها يشاء أن إل صدقة فيها فليس واحدة شاة شاة،

الصدقة      ( خشية مإجتمع بين يفرق الله).     -  1ول صلى فرضه في الثاني الفرع
        . ابن  -   عن مإاجه، وابن والترمإذي، أحمد، المإام روى البقر زكاة وسلم عليه

   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كتب قال عنه تعالى الله رضي مإسعود
أو -              جذع البقر مإن تبيع ففيها ثلثين، البقر بلغ إذا البقر صدقة في وسلم

       ) .( كثرت    فإذا مإسنة، بقرة ففيها أربعين بلغت فإذا أربعين تبلغ حتى جذعة،
) ( مإسنة       البقر مإن أربعين كل ففي له،).     2البقر واللفظ أحمد، المإام وروى

 ) : رسول    -     -  بعثني قال عنه تعالى الله رضي مإعاذ عن والدارقطني، والربعة،
كل -     -         مإن آخذ أن فأمإرني اليمن أهل أصدق وسلم عليه الله صلى الله

أو              الربعين بين مإا آخذ أن علي ففرضوا مإسنة، أربعين كل ومإن تبيعا، ثلثين
ذلك           فأبيت والتسعين، الثمانين، بين ومإا السبعين، و الستين وبين الخمسين،

   -     -     : فقدمإت  ذلك عن وسلم عليه الله صلى الله رسول أسأل حتى لهم وقلت
كل   -     -       مإن آخذ أن فأمإرني فأخبرته، وسلم عليه الله صلى الله رسول على

السبعين           ومإن تبيعين، الستين ومإن مإسنة، أربعين كل ومإن تبيعا، ثلثين
المائة           ومإن أتباع ثلثة التسعين ومإن مإسنتين، الثمانين ومإن وتبيعا مإسنة

: ومإائة          العشرين ومإن وتبيعا، مإسنتين والمائة العشرة ومإن وتبيعين مإسنة
أن             وزعم ذلك، بين فيما آخذ أل وأمإرني أتباع، أربعة أو مإسنات، ثلث

)     . الفريضتين    بين مإا والوقص فيها فريضة ل ). 3الوقاص
________________________________________

البخاري)   1( ،3106، 2487، 1455، 1453، 1451، 1450، 1448 (365 / 3أخرجه
داود).   6955، 5878 113 / 2والدارقطني  13 / 5والنسائي)  1567 (96 / 2وأبو

مإاجه)   622 (19 / 3والترمإذي  411 / 1أحمد)  2. (85 / 4والبيهقي  577 / 1وابن



داود   240 / 5أحمد)  3). (1804( )623 (20 / 3والترمإذي)  1576 (101 / 2وأبو
مإاجه   17 / 5والنسائي  ). (*) 1803 (576 / 1وابن

________________________________________
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  -      . الله:      رضي علي عن داود، أبو روى والرقيق الخيل عن عفوه في الثاني
  ) : لكم  -    -     -  عفوت قد قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى

) ( والرقيق   الخيل، تعالى).      -   1عن الله رضي هريرة أبي عن الئمة، وروى
  ) : المسلم -    -     -  على ليس قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه

) ( الفطر          صدقة في إل عبده، في ول فرسه، في : 2صدقة في).   الثالث الفرع
 .   : روى -     -   والفضة الذهب النقدين زكاة وسلم عليه الله صلى فرضه

عليه       (   -    الله صلى الله رسول أن جحش بني مإولى كثير أبي عن الدارقطني،
أن -     -     -      اليمن إلى بعثه حين عنه تعالى الله رضي جبل بن مإعاذ أمإر وسلم
) ( دراهم            خمسة درهم مإائتي كل ومإن دينارا، دينارا أربعين كل مإن ).3يأخذ

تعالى        -    الله رضي وعائشة عمر، ابن عن والدارقطني، مإاجه، ابن وروى
عشرين - (   -     -      كل مإن يأخذ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهم

) ( دينارا       الربعين ومإن دينار، نصف فصاعدا :   -4دينارا فرضه).  في الثالث
    . والربعة،    -   أحمد، المإام وروى الحلي زكاة وسلم عليه الله صلى

أهل    -     - (    مإن امإرأة أن عنهما تعالى الله رضي عمرو ابن عن والدارقطني،
أيديهما    -     -      وفي لها، ابنة ومإعها وسلم عليه الله صلى الله رسول أتت اليمن

  ) :   :  (    ) : يسوركما  أن أيسركما قال ل، قالت ؟ هذا زكاة أتعطين فقال مإسكتان
:   (  ) :   : وقالتا        فخلعتاهما، زكاته فأديا قال ل قلن ؟ نار مإن بسوارين وجل عز الله

) ( ورسوله   لله :   -     - 5هما زكاة).   وسلم عليه الله صلى فرضه في الرابع الفرع
    . والبخاري،   الشافعي، المإام روى والخضراوات والثمار المعشرات،

الله    -     -    -   صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن والربعة،
 (        ) : وفي  -  بعل كان أو والنهار، والعيون، السماء، سقت فيما قال وسلم عليه

) ( العشر (         نصف النضح أو بالسواقي سقي ومإا العشر عثريا، ). 6لفظ
________________________________________

داود)   1( داود)   2). (1574 (101 / 2أبو  (23 / 3والترمإذي)  1595 (108 / 2أبو
مإاجه   25 / 5والنسائي)  628 )4. (95 / 2الدارقطني)  3). (1812 (579 / 1وابن

مإاجه   . (1791 (571 / 1ابن ضعيف)      إسماعيل بن إبراهيم  /2أحمد)  5وفيه
داود   208 )6. (108 / 2والدارقطني  28 / 5والنسائي)  1563 (95 / 2وأبو

داود)   982 (75 / 2ومإسلم)  1483 (407 / 3البخاري  )1596 (108 / 2وأبو
مإاجه)   640 (32 / 3والترمإذي  31 / 5والنسائي  ). (*) 1817 (581 / 1وابن

________________________________________
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عنه      -     - تعالى الله رضي مإعاذ عن والدارقطني، والبيهقي، النسائي، وروى
آخذ: (   -     -      أن وأمإرني اليمن إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول بعثني قال

) ( العشر            نصف بالدوالي سقي ومإا العشر بعل سقي ومإا السماء سقت مإما
1   -     -   : العنب).   خرص في وسلم عليه الله صلى هديه في الخامإس الفرع

أسيد.           - بن عتاب عن مإاجه، وابن والترمإذي، الشافعي، المإام روى والرطب
يبعث    - (   -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

) ( وثمارهم       كرمإهم عليهم يخرص مإن الناس عنه،).   2على الدارقطني وروى
ثقيف: (   -     -     أعناب أخرص أن وسلم عليه الله صلى الله رسول أمإرني قال



) ( تمرا          النخل زكاة يؤدى كما زكاته، يؤدى ثم النخل، المإام).  3كخرص وروى
رسول       -     -   أن عنه تعالى الله رضي حثمة أبي بن سهل عن والثلثة، أحمد،

      ) : لن -     -  فإن الثلث، ودعوا فجدوا خرصتم إذا قال وسلم عليه الله صلى الله
) ( الربع    فدعوا الثلث الله).       -  4تدعوا رضي عمر ابن عن أحمد، المإام وروى

إلى  - (   -     -     رواحة ابن بعث وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى
بهذا             الحق، هذا فقالوا يردوا أو يأخذوا أن خيرهم ثم عليهم، يخرص خيبر،

) ( والرض   السماء عبد).    -   -  5قامإت عن صحيح بسند مإرسل الطبراني وروى
رواحة           (    ابن خرص إنما قال حزم ابن عمرو بن مإحمد بن بكر أبي بن الله

بن              صخر بن جبار إن ثم مإؤتة، يوم فأصيب واحدا، عامإا خيبر أهل على
رواحة     -     -    ابن بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول يبعثه كان خنساء

) ( عليهم  تعالى).   -     -   6فيخرص الله رضي خديج بن رافع عن الطبراني وروى
عمرو -    -     -      بن فروة يبعث كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه

ببعضها             ضرب ثم القناء مإن فيه مإا حسب الحائط دخل فإذا النخل، يخرص
يخطئ       ( ول فيها مإا على بعض : ( 7على رسول).    بعث بلفظ الحارث وروى

نخلهم، -     -        عليهم يطمس قوم إلى رجل وسلم عليه الله صلى الله
________________________________________

في)  2. (131 / 4والبيهقي  97 / 2والدارقطني  31 / 5النسائي)  1( الشافعي
مإاجه)   644 (36 / 3والترمإذي)  661حديث)  (243 / 1المسند (  (582 / 1وابن

الدارقطني)   3). (1819 448 / 3أحمد)  4. (121 / 4والبيهقي  132 / 2أخرجه
داود   النسائي)   643 (35 / 3والترمإذي)  1605 (110 / 2وأبو ذكره) 5. (32 / 5و

المجمع    في . (79 / 3الهيثمي كلم        فيه العمري وفيه وقال لحمد )6وعزاه
المجمع          صحيح وإسناده مإرسل، الهيثمي قال الكبير في )7. (79 / 3الطبراني

المجمع       ضعيف بإسناد الكبير في . (*) 76 / 3الطبراني
________________________________________
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   : يطمس    -     -  فلن أتانا فقالوا وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى فأتوا

في     -     -     وإنه بعثته لقد وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال نخلنا، علينا
ورددناه            أخذناه شئتم وإن عليكم، طمس مإا أخذتم شئتم فإن لمإين، نفسي

) ( والرض        السموات قامإت وبالحق الحق، هذا فقالوا وروى). 1عليكم،
الله       (   -   صلى الله رسول أن حثمة أبي بن سهل عن والدارقطني، الطبراني،

       : زاد  -       حثمة أبا إن الله رسول يا فقال رجل فجاء خارصا أباه بعث وسلم عليه
الله    -     -      - رسول فقال حثمة، أبا وسلم عليه الله صلى الله رسول فدعا علي،

 : يا    -          فقال عليه، زدت قد أنك يزعم عمك ابن إن وسلم عليه الله صلى
الريح،             يصيب ومإا المساكين، تطعمه ومإا أهله عرية له تركت قد الله رسول

) ( وأنصف:      عمك ابن زادك قد عن).     2فقال والدارقطني، داود، أبو وروى
عليه -     -  (   -    الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة

يؤكل -            أن قبل الثمار، تطيب حين النخل، فيخرص رواحة ابن يبعث وسلم
أن              قبل الزكاة يحصي لكي إليه، يدفعوه أو الخرص، بذلك يهود يخير ثم مإنه،

) ( تفرق    أو الثمار، والبيهقي،).     3تؤكل والنسائي، داود، أبو وروى
 ) : علينا     -     -  دخل قال عنه تعالى الله رضي مإالك بن عوف عن والدارقطني،

مإنا  -     -        رجل علق وقد عصا، وبيده المسجد وسلم عليه الله صلى الله رسول
     ) : تصدق       الصدقة هذه رب شاء لو وقال القنو ذلك في بالعصا فطعن حشفا
) (         : القيامإة   يوم الحشف يأكل الصدقة هذه رب إن وقال مإنها، ).4بأطيب



) : أفاء      -     -  قال عنه تعالى الله رضي جابر عن والدارقطني، داود، أبو وروى
الله    -     -     - رسول فأقرهم خيبر وسلم عليه الله صلى الله رسول على الله

بن    -          الله عبد فبعث وبينهم، بينه وجعلها كانوا كما وسلم عليه الله صلى
   :   ) :    ( الخلق  أبغض أنتم يهود مإعشر يا فقال الدارقطني زاد فخرصها رواحة

) ( الله       على وكذبتم الله أنبياء قتلتم :   5إلي، العروض).  زكاة في السادس
    -        . عنه  تعالى الله رضي جندب بن سمرة عن داود، أبو روى والركاز والمعدن

     -     -   ) : الصدقة-  نخرج أن يأمإرنا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول إن قال
) ( للبيع   نعده ). 6فيما

________________________________________
العالية)       1( المطالب في حجر ابن في)  2). (842 (243 / 1ذكره الطبراني

المجمع     ضعيف بإسناد داود)   3. (76 / 3الوسط )1606 (110 / 2أبو
داود)   4. (134 / 2والدارقطني  4والبيهقي  32 / 5والنسائي)  1608 (111 / 2أبو

داود)   5. (136/  داود)   6). (3410 (263 / 3أبو ). (*) 1562 (95 / 2أبو
________________________________________

 ]399[ 
وابن            جابر عن أحمد والمإام هريرة أبي عن الدارقطني، إل الئمة، وروى

: عمرو             ابن عن الشافعي والمإام أنس عن أحمد والمإام عباس ابن عن مإاجه
) (   ) : الخمس(   -     -  الركاز في قال وسلم عليه الله صلى الله رسول ).1أن
رضي           -  المطلب عبد بن الزبير بنت ضباعة عن والبيهقي، داود، أبو وروى

) (   : المقداد  - (    ذهب قالت المقداد تحت وكانت عنها :  2الله زكاة).  في السابع
   -       . تعالى  الله رضي عمرو ابن عن والدارقطني، الترمإذي، روى اليتيم مإال

  : مإن - (   -     -    أل فقال الناس خطب وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه
) ( الصدقة           تأكله حتى يتركه ول فيه فليتجر مإال له يتيما المإام).  3ولي وروى

عليه         -    الله صلى الله رسول أن مإاهك بن يوسف عن مإرسل، الشافعي،
) (          ) : الصدقة -  تستأصلها ل أو تذهبها ل اليتامإى مإال في ابتغوا قال ).4وسلم

 -  .    -  . بميم      المسنة مإرة غير تقدم الجذع سبق مإا غريب بيان في تنبيه
في           سنها طلع التي والغنم البقر مإن مإكسورة، مإهملة فسين مإضمومإة،

  :      -  . بين  مإا مإهملة فصاد، مإفتوحتين فقاف بواو الوقص الثالثة السنة
  -  . فسين        بميم المسكة تسع إلى البل مإن خمس على كالزيادة الفريضتين

    -  .  : مإفتوحتين،    فواو مإهملة، بسين السواني السوار تأنيث فتاء فكاف، مإهملة
 .        : عليها   يستقى التي الناقة وهي سانية، جمع فتحتية فنون، فألف،

________________________________________
أحمد)      1( عند هريرة أبي ،1499حديث  (426 / 3والبخاري  228 / 2حديث

داود)   1710 / 45حديث)  (1334 / 3ومإسلم)  (2355 )3085 (181 / 3وأبو
والنسائي)     642 (134 / 3والترمإذي  صحيح حسن مإاجه   33 / 5وقال  /2وابن

أحمد).     2509 (839 عند جابر أحمد    335 / 3وحديث أخرجه أنس وحديث
المسند   ( في . (248 / 1والشافعي والمعادن)     الركاز في أخرجه) 3باب

. (641 (32 / 3الترمإذي  ضعيف)      الصباح بن المثنى في)  4وفيه الشافعي
). (*) 614حديث)  (224 / 1المسند (

________________________________________
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    . ساكنة -       فنون مإكسورة بقاف قنو جمع ساكنة فقاف مإفتوحة، بهمزة القناء
     -  . ومإيم      ساكنة، مإهملة فطاء بتحتية، يطمس الرطب مإن فيه بما العذق فواو



    -  . فراء     مإفتوحة، مإهملة بعين العرية الشئ أثر استئصال وهو مإكسورة
  -  . فوقية        بمثناة التبيع النخل تمر هبة تأنيث، فتاء مإشددة، فتحتية مإكسورة،

 .     : سنة       أول البقر ولد مإهملة فعين تحتية، فمثناة مإكسورة، فموحدة مإفتوحة،
________________________________________

 ]401[ 
وأبو            أحمد، المإام روى عجلها مإمن الزكاة وأخذه الحول، في الرابع الباب
العباس     -     -   أن عنه تعالى الله رضي علي عن والدارقطني، والترمإذي، داود،
في-     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول سأل عنه تعالى الله رضي

) ( له            فأذن الخير إلى مإسارعة الحول، عليه يحول أن قبل الزكاة ).1تعجيل
  -   :   . الله      صلى النبي أن طلحة عن طلحة بن مإوسى عن الدارقطني، وروى
          -  ) : احتجنا  -  كنا إنا أبيه، صنو الرجل عم أن علمت أمإا عمر يا قال وسلم عليه

) ( لسنتين        مإاله صدقة العباس مإن فتعجلنا مإال، ابن).    2إلى عن أيضا وروى
) (   -     -    : ساعيا  عمر وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث قال ).3عباس

: قال      -     -  عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن والدارقطني، الترمإذي، وروى
ربه            ( عند الحول عليه يحول حتى عليه زكاة فل مإال استفاد ). 4مإن

________________________________________
أحمد)   1( داود   104 / 1أخرجه )678 (63 / 3والترمإذي)  1624 (115 / 2وأبو

)4. (124 / 2الدارقطني)  3. (124 / 2الدارقطني)  2. (123 / 2والدارقطني 
البيهقي)   631 (25 / 3الترمإذي  العلل    104 / 4وأخرجه في الجوزي وابن
. (*) 4 / 2المتناهية 

________________________________________
 ]402[ 

روى    -     -     الفطر زكاة في وسلم عليه الله صلى سيرته في الخامإس الباب
-   ) : الله    -     -  رسول فرض قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن الئمة،

على    -           شعير، مإن صاعا أو تمر، مإن صاعا الفطر زكاة وسلم عليه الله صلى
) ( المسلمين       مإن وكبير، وصغير وحر، عبد وأبو).    1كل أحمد، المإام وروى

 : خطب       -     -  قال عنه تعالى الله رضي ثعلبة بن الله عبد عن والدارقطني، داود
) : أدوا  -     -      فقال بيومإين، الفطر قبل الناس وسلم عليه الله صلى الله رسول

على                شعير، مإن صاعا أو تمر، مإن صاعا أو اثنين، بين قمح أو بر مإن صاعا
) (( وكبير     صغير، وعبد، حر، أن).      (2كل عمرو ابن عن الدارقطني، وروى

زكاة  -     -         إن أل مإكة فجاج في مإناديا بعث وسلم عليه الله صلى الله رسول
: وكبير             وصغير وعبد، حر وأنثى، ذكر كل على مإسلم، كل على واجبة الفطر

) ( الطعام         مإن سواه مإما صاع أو قمح، مإن ). 3مإدان
________________________________________

البخاري)   1( داود)   984 (677 / 2ومإسلم)  1504 (432 / 3أخرجه  (112 / 2وأبو
مإاجه   34 / 5والنسائي)  676 (61 / 3والترمإذي)  1612 )2). (1829 (584 / 1وابن
داود   432 / 5أحمد  الدارقطني) 3. (147 / 2والدارقطني)  1620 (114 / 2وأبو

2 / 141 (*) .
________________________________________

 ]403[ 
والصاع    -     -    المد في وسلم عليه الله صلى سيرته في السادس الباب

عليه).     -     -  1والوسق ( الصدقة وسلم عليه الله صلى حرم فيمن السابع الباب
 -       :  : رضي     المخارق بن قبيصة عن مإسلم روى الول أنواع وفيه له أحلها ومإن



-     -      : وسلم  -  عليه الله صلى الله رسول فأتيت حمالة تحملت قال عنه الله
) :    (       ) : يا   قال ثم قال ، بها لك فنأمإر الصدقة، تأتينا حتى أقم فقال فيها، أسأله

      : المسألة        له فحلت حمالة تحمل رجل ثلثة لحد إل تحل ل الصدقة إن قبيصة
المسألة            له فحلت مإاله اجتاحت جائحة أصابته ورجل يمسك، ثم يصيبها حتى

      : فاقة     -   أصابته ورجل عيش، مإن سدادا قال أو عيش مإن قوامإا يصيب حتى
      : له        فحلت فاقة فلنا أصابت لقد قومإه مإن الحجا ذوي مإن ثلثة يقول حتى

  -    : سواهن        فما عيش مإن سدادا قال أو عيش، مإن قوامإا يصيب حتى المسألة
) ( سحتا        صاحبها يأكلها سحتا قبيصة يا المسألة ). 2مإن

________________________________________
)1) . الباب)        هذا في أوردها التي الخبار مإسلم)   (2سقطت )722 / 2أخرجه

داود)   1044 / 109حديث ( )2580) (2579والنسائي)  (1640 (120 / 2وأبو
. (*) 477 / 3وأحمد 

________________________________________
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نظر    -     -      إذا التطوع صدقة على وسلم عليه الله صلى حثه في الثامإن الباب
عنهما        -     - تعالى الله رضي بكر أبي بنت أسماء عن الشيخان، روى المحتاج

أو:     -     -     انضحي، أو انفحي، وسلم عليه الله صلى الله رسول لي قال قالت
) ( عليك           الله فيوعي توعي ول عليك الله فيحصي تحصي ول وروى). 1أنفقي،
صلى    -     - (   -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن الشيخان،

       ) : ولو   -   لجارتها جارة تحقرن ل المسلمات نساء يا يقول كان وسلم عليه الله
) ( شاة  : 2فرسن حسن).        وقال والترمإذي، داود، وأبو أحمد، المإام وروى

الله          -   صلى الله رسول بايع مإمن وكانت بجيد، أم عن والنسائي، صحيح،
المسكين  -     -     -   إن وسلم عليه الله صلى الله لرسول قالت أنها وسلم عليه

الله            -   صلى الله رسول لها فقال إياه أعطيه شيئا أجد فما بابي على ليقوم
في  - (            إليه فادفعيه مإحرقا ظلفا إل إياه تعطيه شيئا تجدي لم إن وسلم عليه

الله).           -3يده) ( عبد بن جرير عن والنسائي، ومإسلم، أحمد، المإام وروى
 -     -     : في    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول عند كنا قال عنه تعالى الله رضي
السيوف          ( مإتقلدي والعباء، النعال مإجتابي عراة، قوم فجاءه النهار ).4صدر

: وهو  -          النفح مإن مإهملة فحاء ففاء ساكنة فنون بهمزة انفحي تنبيهات
النضح.  -          مإن مإهملة فحاء مإعجمة فضاد ساكنة فنون بهمزة انضحي الضرب

 -  . بفاء         والفرسن النضح رشاش مإن يخرج مإا بكثرة فأمإرها الرش، وهو
   .    . البعير      خف وهو اللحم قليل عظم فنون مإهملة فسين ساكنة فراء مإكسورة

   .       . بظاء  الظلف وهو شاة فرسن فيقال للشاة يستعار وقد للدابة كالحافر
 . ساكنة     فلم مإكسورة مإشالة مإعجمة

________________________________________
الهبة)      (1( كتاب في البخاري )2). (1029 / 88 (713 / 2ومإسلم):  2591أخرجه

البخاري   )3). (1030 / 90حديث)  (714 / 2ومإسلم)  (6017 (459 / 10أخرجه
داود   382 / 6أحمد   /5والنسائي)  665 (52 / 3والترمإذي)  1667 (126 / 2وأبو

56 / 5والنسائي  361 / 4وأحمد)  1017 / 69حديث)  (704 / 2مإسلم)  (4. (61
مإاجه   ). (*) 203 (74 / 1وابن

________________________________________
 ]405[ 



المإام    -     -     وروى وكثير بقليل وسلم عليه الله صلى تصدقه في التاسع الباب
-    : الله     -     -  رسول أتى قال عنه تعالى الله رضي أنس عن جيد، بسند أحمد

ثم    -           بها، وحش أو يأخذها فلم بتمرة، له فأمإر سائل وسلم عليه الله صلى
صلى             -  الله رسول مإن تمرة الله، سبحان فقال بتمرة له فأمإر آخر سائل أتى

اذهبي   -    -     -  ( للجارية وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال وسلم عليه الله
) ( عندها        التي درهما الربعين فأعطيه سلمة، أم في).   1إلى الزجاجي وروى

-     -          ( وسلم( عليه الله صلى الله رسول أتى سائل أن مإالك بن أنس عن آمإاليه
الله            رسول فقال بتمرة، يتصدق النبياء مإن نبي السائل فقال تمرة، فأعطاه

 -  .( بواو-     - (      ووحش كثيرة ذر مإثاقيل فيها علمت إنما وسلم عليه الله صلى
 . بها   رمإى أي

________________________________________
. (*) 260، 155 / 3أحمد)  1(

________________________________________
 ]406[ 

مإعروفة    -     -    الصافية وهي وسلم عليه الله صلى أوقافه في العاشر الباب
  -  . مإفتوحة،       بموحدة وبرقة زهرة تصغير زهيرة بجرع المدينة شرقي اليوم
المدينة،             قبل مإن مإال مإا هنا وهي تأنيث، فتاء مإفتوحة فقاف ساكنة، فراء

    -  . وهي      المهملة، الدال بفتح والدلل بها شهدت وناحيتها الشرق، يلي مإما
الصافية           قبل ومإعروف مإريح بالمدينة مإال والقبح الشكل حسن الصل في

   -  . فتحتية     مإكسورة بميم الميثب الشهابية المدرسة وقف المليكي قبل
:     : هنا       وهو السهلة، الرض الصل في وهو فموحدة، مإفتوحة، فمثلثة ساكنة
       . مإن      قرية التي الزهري كلم مإن ويؤخذ اليوم مإعروف غير وهو بالمدينة مإال

         . خلف  مإن الصورين، بأعلى مإتجاورات الربع شهاب ابن قال قبله الثلثة
       . فواو    ساكنة، مإهملة فعين مإفتوحة بهمزة والعواف الحكم بن مإروان قصر
الحاء          -   بضم بخطه المراغي، وضبط مإهزور يسقيه وحسنى راء أو ذكره كما
  : بكسر          هو النور في السيد وأقره مإفتوحة، نون ثم المهملتين السين وسكون

نسخ            أي النسخ في هكذا مإقصور نون ثم المهملتين السين وإسكان الحاء
 .  . وقول.          انتهى القف ناحية مإن وهو مإهزور، يسقيها شهاب ابن قال العيون

وهو:             الحاء، بعد بالنون الحنا مإن تصحيف ولعله اليوم، يعرف ل إنه المراغي
فسين             بخاء المدينة أخبار كتب مإن مإواضع عدة مإن أنه صحيح غير مإعروف

ول           الماجشونية، شرقي والحنا بمهزور ويثرب بالقف أنه سبق وقد فنون
       :   . قرب  بالحسنيات المعروف الموضع أنه لي ويظهر السيد قال بمهزور يثرب

 -    .        . رضي  إبراهيم أم ومإشربة لمهزور يثرب أو القف بجهة هو إذ الدلل جزع
  .    : ابن   -     قال فيه يشرب الناء الصل في المشربة أمإا عنهما تعالى الله

مإرة:              بن الله عبيد بن عبيدة مإال فجئت اليهود مإدارس بيت خلفت إذا شهاب
       . أمإه     لن إبراهيم، أم مإشربة سميت وإنما جنبه إلى إبراهيم أم فمشربة

    :   . عن      سعد، ابن روى الول تنبيهات بالعالية مإعروفة وهي فيها ولدته مإارية
     :  . عهد    على الحبس كانت قال القرظي كعب بن مإحمد

________________________________________
 ]407[ 

 . العواف،  -     -     بالمدينة حوائط سبعة حبس وسلم عليه الله صلى الله رسول
إبراهيم        ( أم ومإشربة وحسنى وبرقة والميثب والدلل :1والصافية، الثاني). 

عليه            -    الله صلى الله رسول يد إلى تصل أن قبل كانت مإن يد في اختلفوا



      . بن -       مإحمد عن سعد ابن وروى مإخيريق أمإوال مإن كانت إنها فقيل وسلم
  -       ) : الله   صلى الله رسول وقف السلم في صدقة أول قال القرظي كعب

الله  -           - لرسول فأمإوالي أصبت إن وأوصى بأحد مإخيريق قتل لما وسلم عليه
وتصدق    -    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فقبضها وسلم عليه الله صلى

بخناصرة).           2بها) ( خلفته في قال العزيز عبد بن عمر عن أيضا وروى
والنصار  -     -     المهاجرين مإشيخة مإن كثير يومإئذ بها والناس بالمدينة سمعت

أمإوال    -     -    -   مإن وقف التي يعني وسلم عليه الله صلى الله رسول حوائط أن
 .          : وقتل.  الله أراه حيث يضعها مإحمد إلى فأمإوالي أصبت إن وقال مإخيريق

) ( يهود     -     - (   خير مإخيريق وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال أحد، ).3يوم
) ( النضير: (     بني أمإوال مإن إنها سهل).       4وقيل بن مإحمد عن سعد، ابن وروى

 -     -    ) : مإن    وسلم عليه الله صلى الله رسول صدقة كانت قال حثمة أبي بن
   : المال،           ذلك وكان قال ثم تقدم، مإا ذكر ثم سبعة، وهي النضير بني أمإوال

) ( النضيري    مإشكم بن : (5لسلم مإا).        قال وثاب بن عثمان عن أيضا وروى
الله           -   صلى الله رسول رجع لقد النضير، بني أمإوال مإن إل الحوائط هذه

) ( مإخيريق  -      أمإوال ففرق أحد مإن وسلم :    6عليه مإا).  غريب بيان في تنبيه
-  .  : مإهزور:   -      الضيعة مإهملة فعين مإفتوحتين فراء بجيم جرع الصافية سبق

      -  . أودية     مإن واد ففاء، مإضمومإة، بقاف القف فراء فواو فزاي فهاء بميم
 .     -  . مإصغرا    والقاف المعجمة بالخاء مإخيريق لهلها مإاء عليه المدينة

________________________________________
الطبقات)   1( الكبرى)   3. (182 / 1الطبقات)  2. (183 / 1انظر  /1الطبقات

الكبرى)   5. (183 / 1الطبقات)  4. (182 المصدر) 6. (183 / 1الطبقات
السابق. (*) 

________________________________________
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وفيه     -     -    السائلين في وسلم عليه الله صلى سيرته في عشر الحادي الباب
   -     -   : إلى:  القوي السائل وسلم عليه الله صلى إرشاده في الول أنواع

أن:       -     -  عنه تعالى الله رضي أنس عن والنسائي أحمد، المإام روى الكتساب
) : أمإا      -     -   فقال يسأله، وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى النصار مإن رجل

        :  ( نشرب    وقعب بعضه ونبسط بعضه، نلبس حلس بلى قال ؟ شئ بيتك في
  -      (  ) : الله    صلى الله رسول فأخذهما بهما فأتاه ، بهما ائتني قال الماء، مإن فيه

وسلم  - ( :   -     -   1عليه إلى).  صدقته يكل وسلم عليه الله صلى يكن لم الثاني
:  -     -       . قالت  عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإنيع، بن أحمد روى نفسه غير

نفسه،(    -     -      غير إلى صدقته يكل وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت مإا
    ) .( ابن        عن مإاجه، ابن ورواه السائلين يد في يضعها الذي هو يكون حتى

عنهما -     -) ( تعالى الله رضي زياد).        2عباس أبي بن زياد عن سعد، ابن وروى
-      ) : الله-      -  رسول يكلهما ل خصلتان كانت قال ربيعة أبي بن عياش مإولى

       : يقوم    -  والسائل يقوم، حين الليل مإن الوضوء لحد وسلم عليه الله صلى
) ( يعطيه  :   3حتى      : أحمد،).  المإام روى لخرين وتركه لقوم إعطائه في الثالث

والبزار       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب بعض عن ثقات، برجال
وسلم  -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي علي عن

         ) : إلى  أكلهم شيئا أعطيهم ل ورجال أتألفهم أقوامإا لعطي إني لصحابه قال
) ( حيان     بن فرات مإنهم ). 4إيمانهم

________________________________________



المسند)    1( في داود   114 / 3أحمد  (522 / 3والترمإذي)  1641 (120 / 2وأبو
مإاجه)     (2). (1218 ابن أخرجه  /1أحمد)  (4. (93 / 1الطبقات)  3). (362بنحوه
الكشف)     176 في كما . (*) 280 / 3البزار

________________________________________
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الباب   -     -     والعتكاف الصوم في وسلم عليه الله صلى سيرته أبواب جماع
وبشارته    -     -    رمإضان، ببلوغ وسلم عليه الله صلى ودعائه ابتدائه في الول

:          . أنواع  وفيه رمإضانات تسع وسلم عليه الله صلى صام بقدومإه أصحابه
رضي: [   ].          -  جبل بن مإعاذ عن داود، وأبو أحمد، المإام روى ابتدائه في الول

 -       ) : صلى   -  الله رسول وكان أحوال، ثلثة الصيام أحيل قال عنه تعالى الله
فأنزل   -           عاشوراء يوم ويصوم شهر كل مإن أيام ثلثة يصوم وسلم عليه الله

:  ] ( البقرة   (         قبلكم مإن الذين على كتب كما الصيام عليكم كتب وجل عز الله
183) [ 1 :   -     -   : روى).  رمإضان ببلوغ وسلم عليه الله صلى دعائه في الثاني

الله          -   رضي أنس عن الرقاد، أبي بن زائدة طريق مإن والطبراني، البزار،
   -     -   ) : رجب  -  دخل إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى

) ( رمإضان: (        وبلغنا وشعبان رجب في لنا بارك اللهم : 2يقول في).  الثالث
   . أحمد، -     -    المإام روى رمإضان بقدوم أصحابه وسلم عليه الله صلى بشارته
 : كان      -     -  قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن والنسائي، له، واللفظ

جاءكم  -     -     (  قد يقول بقدومإه، أصحابه يبشر وسلم عليه الله صلى الله رسول
    . الجنة،        أبواب فيه يفتح صيامإه عليكم وجل عز الله افترض مإبارك، شهر

ألف             مإن خير هي ليلة فيه الشياطين، فيه وتغل الجحيم، أبواب فيه ويغلق
) ( حرم      فقد خيرها حرم مإن تعالى).     -   3شهر، الله رضي مإالك بن أنس وعن

  ) -     -    : مإاذا -  الله سبحان وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه
  :       ( رسول   يا الخطاب بن عمر فقال مإرات، ثلث ، تستقبلون ومإاذا استقبلكم

أوحي   الله
________________________________________

المسند)    1( في داود   246 / 5أحمد والطبراني)  2). (507 (140 / 1وأبو البزار
 : الهيثمي    وقال الوسط وقد        14 / 4في كلم فيه الرقاد أبي بن زائدة فيه

المسند)    3وثقه. ( في . (*) 104 / 4والنسائي  384 / 2أحمد
________________________________________
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   ) :    :   :     :   : وجل   عز الله إن قال ؟ فماذا قال ل، قال ؟ حضر عدو قال ل، قال ؟ نزل

   ( بيده           إليها وأشار ، القبلة هذه أهل لكل رمإضان شهر مإن ليلة أول في يغفر
أبي)           1الحديث ( عن القيسي حمزة بن عمرو طريق مإن خزيمة، ابن رواه ،

             : ول  جرح، ول بعدالة الربيع أبا خلفا أعرف ل فإني الخبر صح إن وقال الربيع،
      .  . كثير      زوائد مإن خزيمة ابن وروى انتهى دونه الذي القيسي حمزة بن عمرو
 -    : صلى     -     -  الله رسول قال قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن زيد، بن

الله   - (      -   صلى الله رسول بمحلوف هذا، شهركم أظلكم وسلم عليه الله
على  -            يأتي ول مإنه لهم خير هو شهر بالمسلمين مإر مإا وسلم عليه

)  ( الحديث     مإنه لهم شر شهر عباس).      2المنافقين ابن عن سعد، ابن وروى
   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي وعائشة
) ( سائل -           كل وأعطى أسير، كل أطلق رمإضان، شهر دخل إذا ). 3وسلم

________________________________________



ضعيف)        (1( بإسناد الصحيح في خزيمة ابن ). (1885حديث)  (189 / 3أخرجه
ضعيف)        (2 بإسناد الصحيح في خزيمة ابن )3). (1884) (188 / 3أخرجه

الكبرى   . (*) 99 / 1الطبقات
________________________________________

 ]411[ 
رآه،        -      إذا الهلل برؤية وصيامإه الهلل رأى إذا يقوله كان فيما الثاني الباب
      :  : الهلل،      رأى إذا يقوله كان فيما الول أنواع وفيه واحد عدل بشهادة وصومإه

       . عبادة     عن والطبراني، شيبة، أبي ابن روى وعشرين تسعا يكون الشهر وأن
   -    : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي الصامإت بن
      -    ) : بالله، -     إل قوة ل لله، الحمد أكبر الله أكبر، الله قال الهلل رأى إذا وسلم

( الحشر              شر ومإن القدر، شر مإن بك وأعوذ الشهر، هذا خير أسألك إني اللهم
فيه).   -   -      - 1( الحاطبي إبراهيم بن عثمان عن ثقات برجال الطبراني وروى

-   ) : الله -    -     -  رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن ضعف
   ) : بالمإن    -     علينا أهله اللهم قال الهلل رأى إذا وسلم عليه الله صلى

) ( الله          وربك ربنا وترضى، تحب لما والتوفيق والسلم، والسلمإة واليمان،
عنه).   -   -     -    2 تعالى الله رضي خديج بن رافع عن حسن بسند الطبراني وروى

) :     -     -    : هلل-  قال الهلل رأى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
        ) :   .( القدر،  وخير الشهر هذا خير مإن أسألك إني اللهم قال ثم ورشد خير

)   ( مإرات    ثلث ، شره مإن بك غير).   -   - 3وأعوذ ثقات برجال الطبراني وروى
تعالى          -    الله رضي مإالك بن أنس عن حاله، فيحرر اللخمي عيسى بن أحمد

:     -     -    : قال -  الهلل رأى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه
) ( فعدلك(       خلقك بالذي آمإنت ورشد خير أحمد،).   4هلل المإام وروى

النبي       -     -   أن عنه تعالى الله رضي الله عبيد بن طلحة عن وحسنه، والترمإذي،
   ) : باليمن-     -      علينا أهله اللهم قال الهلل رأى إذا كان وسلم عليه الله صلى

) ( ورشد         خير هلل الله، وربك ربي والسلم والسلمإة وروى). 5واليمان
   : الله     -     -  رسول قال قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن ومإسلم أحمد،

    ( بكل-     - (   مإرتين بيديه وصفق ، وهكذا هكذا، الشهر وسلم عليه الله صلى
الصفقة     في ونقص أصابعهما

________________________________________
الهيثمي)   1( . (139 / 10قال يسم     لم راو الهيثمي)    2فيه قال الطبراني رواه

المجمع      ضعيف الحاطبي عثمان المجمع)    3. (139 / 10فيه في الهيثمي ذكره
10 / 139) .4     : ثقات)       رجاله وبقية أعرفه لم عيسى بن أحمد عن الهيثمي قال

أحمد)   5. (139 / 10المجمع  وذكره). 3451 (470 / 5والترمإذي  162 / 1أخرجه
العمال     ( كنز في الهندي ). (*) 18042المتقي

________________________________________
 ]412[ 

البخاري      ( ونحوه واليسرى اليمنى إبهام ابن).    1الثالثة عن الشيخان، وروى
) : إنا -     -   -     -  قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما تعالى الله رضي عمر

   : وعشرين          تسعة مإرة يعني وهكذا، هكذا الشهر نكتب، ول نحسب ل أمإية أمإة
        ) :   ( هكذا  الشهر نحسب، ول نكتب ل أمإية أمإة إنا مإسلم ولفظ ، ثلثين ومإرة

: يعني           ثلثا وهكذا، وهكذا، هكذا، والشهر الثالثة في البهام وعقد وهكذا،
) ( الثلثين  وأبو).        2تمام والترمإذي، أحمد، والمإام جابر، عن الدارقطني وروى

     : عائشة      عن صحيح، حسن إسناده وقال والدارقطني، مإسعود، ابن عن داود،



عليه-     -  (     -    الله صلى الله رسول مإع صمنا مإا قالوا عنها تعالى الله رضي
) ( ثلثين -        مإعه صمنا مإما أكثر وعشرين تسعا :   -3وسلم صيامإه).  في الثاني

     : داود،    -   وأبو أحمد، المإام وروى الهلل يرؤية وسلم عليه الله صلى
) : كان    -     -  قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن وصححه، والدارقطني،

مإن  -     -        يتحفظ ل مإا شعبان مإن يتحفظ وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( صام             ثم يومإا ثلثين مإد عليه غم فإن رمإضان، لرؤية يصوم ثم ).4غيره

رسول       -     -:   أن عنه تعالى الله رضي عمر ابن عن الترمإذي إل الئمة، وروى
   ) : تروا -     -    حتى تصومإوا ل فقال رمإضان، ذكر وسلم عليه الله صلى الله

) ( له          فاقدروا عليكم غم فإن تروه، حتى تفطروا ول : 5الهلل، في).  الثالث
    : وابن -     -    داود، أبو وروى واحد عدل بشهادة وسلم عليه الله صلى صيامإه

) : تراءى     -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن والدارقطني، حبان،
فصام،     -     -    رأيته أني وسلم عليه الله صلى الله رسول فأخبرت الهلل، الناس

) ( بالصيام   الناس مإاجه،).       6وأمإر وابن والنسائي، والترمإذي، داود، أبو وروى
   : في    -     -  الناس تمارى قال عنه تعالى الله رضي عباس ابن عن والدارقطني،

الحرة            مإن أعرابي فجاء غدا، بعضهم وقال اليوم بعضهم فقال رمإضان، هلل
: فقال        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول به فأتي الهلل، رأى أنه فشهد

الهلل   رأيت
________________________________________

أحمد)   1( البخاري   (28 / 2أخرجه )1913، 1908حديث)  (143 / 4وأخرجه
 /2ومإسلم)  1913 (151 / 4البخاري)  2). (1080 / 4حديث)  (759 / 2ومإسلم (

جابر)     3). (1080 / 15 (761 حديث مإن وهو   198 / 2الدارقطني المسور وفيه
أحمد       عند مإسعود ابن وحديث داود   397 / 1ضعيف  /3والترمإذي  297 / 2وأبو

داود   149 / 6أحمد)  4). (689 (73 . (156 / 2والدارقطني)  2325 (298 / 2وأبو
داود).   1080 / 3 (759 / 2ومإسلم)  1906 (143 / 4البخاري)  5  (297 / 2وأبو

مإاجه   108 / 4والنسائي)  2320 داود)   6). (1654 (529 / 1وابن  (302 / 2أبو
. (*) 156 / 2والدارقطني)  2342

________________________________________
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 ) :     (      ) : أن:    تشهد قال نعم قال ؟ الله إل إله ل أن تشهد قال رمإضان، هلل يعني
عبده   -     -)   (   مإحمدا وأن رواية وفي وسلم عليه الله صلى الله رسول مإحمدا

:        ( قال)   (   الهلل، رأى أنه وشهد نعم قال الله رسول وأني رواية وفي ورسوله
) ( غدا        يصومإوا أن الناس في أذن بلل والنسائي،).    1يا داود أبو ورواه

مإرسل    ( عكرمإة عن رحمه).     - 2والدارقطني، طاوس، عن الدارقطني، وروى
الله  -  (       -   رضي عباس وابن عمر، ابن وبها المدينة شهدت قال تعالى الله

هلل  -           الهلل رؤية على عنده فشهد واليها، إلى رجل فجاء عنهم تعالى
) : إن            وقال يجيزه، أن فأمإراه شهادته عن عباس وابن عمر ابن فسأل رمإضان

هلل  -     -        رؤية على واحد رجل شهادة أجاز وسلم عليه الله صلى الله رسول
   -     -    : شهادة  يجيز ل وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان قال رمإضان،

) ( رجلين    بشهادة إل ). 3الفطار
________________________________________

داود)   1( مإاجه)   691 (74 / 3والترمإذي)  2340 (302 / 2أبو )1652 (529 / 1وابن
داود)   2. (157 / 2والدارقطني  106 / 4والنسائي)  2341 (302 / 2أبو



:     156 / 2الدارقطني)  3. (159 / 2والدارقطني  عمر  بن حفص به تفرد وقال
 (*) . الحديث    ضعيف وهو اليلي

________________________________________
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عليه،     -     -     يفطر كان ومإا وسلم عليه الله صلى إفطاره وقت في الثالث الباب
وسحوره،             أحد، عند أفطر إذا يقوله كان ومإا إفطاره عند يقوله كان ومإا

  :  : وقت         في الول أنواع وفيه الثلثين يوم الهلل رأى إذا الصوم وإتمامإه
      . والنسائي،    والترمإذي، داود، وأبو مإسلم، روى الصلة قبل وكونه إفطاره،

وسلم  -     - (   -     عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن
) ( السحور-      ويؤخر الفطر، يعجل عبد).      1كان عن داود وأبو الشيخان، وروى

 -    ) : صلى    -     -  الله رسول مإع كنت قال عنه تعالى الله رضي أوفى أبي بن الله
يا   -          ( قال، الشمس غابت فلما رمإضان، شهر في سفر في وسلم عليه الله

 )   (     : عليك:     إن لفظ وفي تمسي حتى انتظرت لو قال لنا، فاجدع انزل بلل
) :        :  (   ) : انزل)  قال نهارا عليك إن الله رسول يا قال ، لنا فاجدع انزل قال ، نهارا

       )   ( وأدبر    ههنا، مإن أقبل قد الليل رأيتم إذا لفظ وفي ، رأيت إذا لنا فاجدع
-       ( الله      رسول فشرب لهم فجدع فنزل الصائم أفطر فقد ههنا، مإن النهار

وسلم    -) ( عليه الله قتادة).       2صلى بن قطبة عن أحمد، المإام وروى
   -     -   ) : غربت  إذا يفطر وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال السدوسي

رضي).           - 3الشمس) ( أنس عن حبان وابن خزيمة وابن شيبة أبي ابن وروى
 -     -     : قط   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت مإا قال عنه تعالى الله

مإاء       ( شربة على ولو يفطر حتى الدرداء).      -4يصلي أبي عن الطبراني، وروى
 -     -   ) : إذا    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي

  : وجبت           قد قال فإذا الرض، مإن نشر على يقوم رجل أمإر صائما كان
) ( أفطر  رضي).        - 5الشمس عباس ابن عن الصحيح، برجال الطبراني، وروى

 -     -    : يقول   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال عنهما تعالى الله
أيماننا(             نصع وأن سحورنا، نؤخر وأن فطرنا، نعجل أن أمإرنا النبياء مإعاشر إنا

) ( الصلة    في شمائلنا ). 6على
________________________________________

داود)   1( .702 (83 / 3والترمإذي)  2354 (305 / 2أبو صحيح)    حسن وقال
البخاري)   2. (17 / 4والنسائي  ،1958، 1956، 1955، 1941 (211 / 4أخرجه

داود)   1101 / 53، 52 (772 / 2ومإسلم)  5297  /4أحمد)  3). (2352 (305 / 2وأبو
المجمع)   4. (78 فيه)      5. (155 / 3انظر الهيثمي قال الكبير في الطبراني

المجمع     ضعيف وهو وقال)    6. (155 / 3الواقدي الوسط في الطبراني
. (*) 155 / 3الهيثمي  الصحيح    رجال رجاله

________________________________________
 ]415[ 

الله         -   رضي أنس عن الصحيح رجال ورجاله يعلى، وأبو الطبراني، وروى
  -     -    ) : صلى  -  قط وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت مإا قال عنه تعالى

) ( مإاء          مإن شربة على كان ولو يفطر، حتى المغرب كان).   1صلة فيما الثاني
والترمإذي  -     -:       داود، وأبو أحمد، المإام روى وسلم عليه الله صلى عليه يفطر

) : كان     -     -  قال عنه تعالى الله رضي أنس عن وصححه، والدارقطني وحسنه،
فإن  -     -        يصلي، أن قبل رطبات على يفطر وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( مإاء            مإن حسوات حسا تمرات تكن لم فإن فتمرات رطبات تكن ).2لم



) : كان           قال عنه، انقطاعا فيه أن إل والطبراني، ثقات، برجال الحارث وروى
الصيف  -     -        في يصلي ول الصيف في يقوم وسلم عليه الله صلى الله رسول

فيصلي،            يقوم ثم ويشرب فيأكل برطب، آتيه حتى صائما كان إذا المغرب
) ( فيصلي          يقوم ثم ويشرب، فيأكل بتمر أتيته الشتاء كان عبد).  3وإذا وروى

 ) : رسول       -     -  كان قال عنهما تعالى الله رضي الله عبد بن جابر عن حميد، بن
وإذا -     -          الرطب على إل يفطر لم الرطب كان إذا وسلم عليه الله صلى الله

) ( التمر        على إل يفطر لم الرطب يكن هريرة).      4لم أبي عن عدي، ابن وروى
-     -   ) : وسلم-     -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي

) ( سحوره        آخر ويجعله به ويتسحر الرطب، على يعلى).   5يفطر أبو وروى
   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن

) ( النار -            تصبه لم شئ أو ثمرات ثلث على يفطر أن يحب وروى). 6وسلم
 -   ) : صلى         الله رسول كان قال أيضا، عنه كثير بن عباد طريق عن الطبراني،

لبن   -           مإن بقدح وجئته اللين على صائما كان إذا يفطر وسلم عليه الله
) ( يصلي     وهو جانبه إلى رضي).      - 7فوضعه سعيد أبي عن الطبراني وروى

في   - (   -     -     سفر في كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله
) ( العجوة     تمر على فأفظر ). 8رمإضان،

________________________________________
)1) . داود   164 / 3أحمد)  2تقدم)  ).696 (79 / 3والترمإذي)  2356 (306 / 2وأبو
الهيثمي)      3( وقال الوسط في . (156 / 3الطبراني أعرفه     لم مإن ذكره) 4فيه

المطالب   ( في الكنز)     (943الحافظ في الهندي أخرجه) 5). (18063والمتقي
الكامإل     في عدي الهيثمي)     6. (2113 / 6ابن وقال يعلى عبد  155 / 3أبو فيه

) . ضعيف    ثابت بن الهيثمي)      7الواحد وقال الوسط في فيه 156 / 3الطبراني
) . وثق       وقد كلم فيه كثير بن الهيثمي)      8عباد وقال الوسط في  /3الطبراني

156 (*) . ثقات             رجاله وبقية ترجمه مإن أجد لم البلخي حفص بن أحمد فيه
________________________________________

 ]416[ 
-   ) : الله     -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي جابر عن عدي ابن وروى

زمإن    -          يفطر وكان يصلي، أن قبل يفطر أن يعجبه وسلم عليه الله صلى
أو             ثلثا، وترا فيجعلهن رطب يكن لم إذا التمر وعلى رطبات، على الرطب

          :  .( عند   أفطر إذا يقوله ومإا إفطاره عند يقوله كان فيما الثالث سبعا أو خمسا،
-     -    : وسلم:      عليه الله صلى الله رسول كان قال أنس عن الطبراني، روى أحد

) (        ) : أفطرت   رزقك وعلى صمت، لك اللهم الله باسم قال أفطر وروى). 1إذا
        : أفطر       إذا كان الله رسول أن بلغه أنه زهرة بن مإعاذ عن مإرسل، داود أبو

) ( أفطرت: (      رزقك وعلى صمت، لك اللهم والنسائي،).    2قال داود، أبو وروى
 ) : رسول     -     -  كان قال عنه تعالى الله رضي عمر ابن عن وحسنه والدارقطني

   ) : العروق، -     -    وابتلت الظمأ، ذهب قال أفطر، إذا وسلم عليه الله صلى الله
) ( تعالى      الله شاء إن الجر ابن).     3وثبت عن والدارقطني، الطبراني، وروى

وسلم -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس
        ) : أنت    إنك فتقبل أفطرت رزقك وعلى صمت لك اللهم قال أفطر إذا كان

) ( العليم  : 4السميع كان).        قال أنس عن والنسائي، أحمد، المإام وروى
) : أفطر  -     -       قال بيت أهل عند أفطر إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( الملئكة        عليكم وتنزلت البرار طعامإكم وأكل الصائمون، وروى). (5عندكم

رسول       -     -    أفطر قال عنهما تعالى الله رضي الزبير بن الله عبد عن مإاجه ابن



عنه -     -     -     - تعالى الله رضي مإعاذ بن سعد عند وسلم عليه الله صلى الله
( الملئكة: (         عليكم وصلت البرار طعامإكم وأكل الصائمون عندكم أفطر قال

بسند).             6( له واللفظ مإرفوعا حميد بن وعبد مإوقوفا مإنيع، بن أحمد روى و
  -    : الله   -     -  صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن صحيح،

    ) : قوم  -       صلة عليكم الله جعل قال لحد الدعاء في اجتهد إذا وسلم عليه
 .( النهار         ويصومإون الليل، يقومإون فجار، ول بأثمة ليسوا أبرار

________________________________________
المجمع)           1( ضعيف الزبرقان بن داود فيه الهيثمي قال الوسط في الطبراني
داود)   2. (156 / 3 داود)   3). (2358 (306 / 3أبو والدارقطني) 2357 (306 / 2أبو
الحاكم)   25 (185 / 2 الهيثمي)     4. (422 / 2وأخرجه وقال الكبير في الطبراني

المجمع        ضعيف هارون بن الملك عبد والنسائي 118 / 3أحمد)  5. (156 / 3فيه
) . الكبرى   السنن مإاجه)   6في البوصيري)   1747 (556 / 1ابن إسناده وضعف

 (*) . الزوائد  في
________________________________________

 ]417[ 
        : بن:     الله عبد عن والنسائي أحمد المإام روى إياه وتأخيره سحوره في الرابع

  : على          دخلت قال هريرة أبي عن والنسائي الصحابة، مإن رجل عن الحارث،
  ) : بركة،  -     -    السحور إن فقال يتسحر، وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( تدعوها     فل إياها، الله داود،).      1أعطاكم وأبو ومإسلم، أحمد، المإام وروى
عنه       -     - تعالى الله رضي سارية بن العرباض عن حبان، وابن والنسائي،

: فقال   -     -      رمإضان في السحور إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول دعاني
) ( المبارك(    الغداء إلى عباس).        2هلم ابن عن الضحاك، بن الحسن أبو وروى

: قال-     -    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي
) ( سحورنا(      نؤخر أن النبياء مإعشر مإاجه،).     3أمإرنا وابن أحمد، المإام وروى

 ) : مإع          تسحرنا قال ثابت بن زيد عن أنس عن والنسائي والترمإذي والشيخان،
مإالك  -     -         بن أنس قال الصلة، إلى قمنا ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( آية          خمسين قدر قال بينهما مإا قدر كان كم عنه،).   4قلت النسائي وروى
 ) : أنس:    -     -    يا السحور عند وذلك وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال

         ( أذن     مإا بعد وذلك مإاء فيه وإناء بتمر فأتيته ، شيئا أطعمني الصيام أريد إني
:       ( فقال  (      فجاء، ثابت بن زيد فدعوت ، مإعي يأكل رجل انظر أنس يا وقال بلل

عليه          -    الله صلى الله رسول فقال الصيام، أريد وأنا سويق شربة شربت إني
         ( إلى - (   خرج ثم ركعتين، فصلى قال ثم مإعه فتسحر ، الصيام أريد وأنا وسلم

: (5الصلة) ( أتيت).      -     -  قال عنه تعالى الله رضي بلل عن أحمد، المإام وروى
الصيام،  -     -      يريد وهو بالصلة، أوذنه وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( الصلة      إلى وخرج ناولني ثم سعد).      6فشرب بن سهل عن البخاري، وروى
       ) : أن-     -  سرعتي تكون ثم أهلي في أتسحر كنت قال عنه تعالى الله رضي

وسلم     -     -) ( عليه الله صلى الله رسول مإع السجود بن).   7أدرك أحمد وروى
 : قال       -     -  عنه تعالى الله رضي بلل عن ثقات، برجال يعلى، وأبو مإنيع،

________________________________________
داود   126 / 4أحمد)  2. (115 / 4والنسائي  370 / 5أحمد)  1(  (303 / 2وأبو

الهيثمي)      3. (119 / 4والنسائي)  2344 وقال الوسط في 155 / 3الطبراني
) . الصحيح   رجال  /47 (771 / 2ومإسلم)  1921 (164 / 4البخاري)  4رجاله

مإاجه)   703 (84 / 3والترمإذي)  1097  /4النسائي)  5). (1694 (540 / 1وابن



المجمع)        6). (564 (120 في الهيثمي قاله الصحيح رجال )7. (152 / 3ورجاله
البخاري  ( ). (*) 577أخرجه

________________________________________
 ]418[ 

الصيام(   -     -      يريد وهو بالصلة، أوذنه وسلم عليه الله صلى الله رسول أتيت
      .( بن      سوار طريق مإن البزار وروى الصلة إلى خرج ثم وناولني، فشرب،
     : على   -     -  علثة بن علقمة دخل قال عنه تعالى الله رضي علي عن مإصعب،

إلى  -     -        فدعاه بلل فجاءه مإعه يأكل وجعل وسلم عليه الله صلى الله رسول
: فقال             رجع ثم الله، شاء مإا المسجد في فمكث فرجع يجب، فلم الصلة
عليه(          -    الله صلى الله رسول فقال أصبحت، والله قد الله، رسول يا الصلة

طلوع -: (              وبين بيننا مإا لنا يرخص أن لرجونا بلل ل لو بلل الله رحم وسلم
   -         : عليه)   الله صلى الله رسول لكل حلف يلل أن ل لو علي قال الشمس

) ( يدك -       ارفع جبريل له يقول حتى ثقات).   -   -1وسلم برجال الطبراني وروى
-    ) : الله    -     -  رسول مإع تسحرنا قال عنه تعالى الله رضي مإطر بن عامإر عن

) ( الصلة    -     إلى قمنا ثم وسلم عليه الله برجال).    - 2صلى يعلى أبو وروى
الله -      (     -   صلى الله رسول إلى وفد أنه الثقفي، سفيان بن علقمة عن ثقات
       : في  -    ونحن وسحورنا بفطرنا يأتينا بلل وكان قال رمإضان في وسلم عليه

وإنا            جدا لمسفرون وإنا بفطرنا فيأتينا المسجد، في لنا ضربت قد قبة
أيدينا            بين عشاءنا فيضع السفار مإن نرى لما الشمس وقوع في لنتمارى

    :       :  ( أكل: ( حتى جئتكم مإا فيقول سفرا نرى إنا رده بلل فنقول كلوا فيقول
مإنه  -     -        فيلتقم الطعام، في يده يضع ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول

الصبح:          في نتمارى ونحن لمستدفئون وإنا بسحورنا ويأتينا كلوا ويقول
  :      : تركت:       لقد فيقول أصبحنا قد بلل يا فنقول يطلع الفجر كاد قد كلوا ويقول

) ( فتسحروا  -     -   يتسحر وسلم عليه الله صلى الله المإام).  3رسول وروى
: قال       -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن داود، وأبو والشيخان، أحمد،

   : أن(   -     -    يريد ل نقول حتى يصوم وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
         : غير    مإتتابعا شهرا صام ومإا يصوم، أن يريد ل نقول حتى ويفطر يفطر،

) ( المدينة    قوم مإنذ : 4رمإضان قلت).        قال حبيش بن زر عن النسائي، وروى
قال (      -     -   ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع تسحرت ساعة أي لحذيفة

) ( تطلع       لم الشمس أن إل النهار ). 5هو
________________________________________

الكشف)     1( في كما وهو)      980 (465 / 1البزار مإصعب بن سوار إسناده وفي
المجمع)     2ضعيف. ( الكبير في الكشف)    3. (153 / 3الطبراني في كما البزار

المجمع)      981 (466 / 1 والوسط الكبير في 3البخاري)  4. (152 / 3والطبراني
حديث     (50/  الصيام في داود   241 / 1وأحمد)  174مإسلم )2430 (323 / 2وأبو

باب     الصيام في مإاجه   (69والنسائي . (*) 116 / 4النسائي)  5). (1711وابن
________________________________________

 ]419[ 
  : الدارقطني،.         روى الثلثين يوم الهلل رأى إذا الصوم إتمامإه في الخامإس

الله   -     -:  (   - رسول أصبح قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن والبيهقي،
فلم    -          نهارا شوال هلل فرأى يومإا ثلثين صبح صائما وسلم عليه الله صلى

) (( أمإسى   حتى : (  - 1يفطر    : صلى).   خص وإنما الهدي في قال الول تنبيهات
خلو   -           مإع الحلو الشئ الطبيعة إعطاء لن ذكر بما الفطر وسلم عليه الله



وحلوة            الباصرة القوة سيما ل به، القوى وانتفاع قبوله، إلى أدعى المعدة
الماء            وأمإا فاكهة ورطبه وأدم، قوت عندهم وهو عليه ومإرباهم التمر، المدينة

انتفاعها            كمل بالماء رطبت فإذا يبس، نوع بالصوم لها يحصل الكبد فإن
مإن            قليل بشرب يبدأ أن الجائع بالظمآن الولى كان ولهذا بعده، بالغذاء

  -  :      :  .( السين    بفتح السحور سبق مإا غريب بيان في الثاني بعده يأكل ثم الماء،
    -  . مإهملة:       دال ثم بجيم الجدع والشراب الطعام، مإن به يتسحر مإا المهملة

        : وتحريكه   بالماء السويق خلط والمراد بغيره، الشئ خلط مإهملة حاء ثم
  -     -  : كانوا    وأصحابه وسلم عليه الله صلى أنه الحديث ومإعنى يستوي، حتى

ليفطروا،     -     -   بالجدع وسلم عليه الله صلى أمإره الشمس غربت فلما صيامإا،
فظن           الشمس، غروب بعد تبقى التي والحمرة الضياء آثار المخاطب فرأى

عليه           -    الله صلى أنه عنده واحتمل ذلك، ذهاب بعد إل يحصل ل الفطر أن
  ) : نهارا -         عليك إن قوله هذا ويؤيد وإعلمإه، تذكيره فأراد يرها لم وسلم

    ( الرواية        في مإعين وهو ، صومإه يجب النهار مإن الضوء ذلك أن لتوهمه
يحرم:           نهار ذلك أن اعتقاده لغلبة المراجعة وتكريره أمإسيت، لو الخرى

الضوء     -     -      ذلك إلى ينظر لم وسلم عليه الله صلى أنه تجويزة مإع فيه، الكل
 :  . بنون         النشر النووي قاله الضوء ببقاء العلم زيادة فقصد تامإا نظرا

.  :     : غابت    الشمس وجبت المرتفع، المكان فزاي ساكنة فمعجمة مإفتوحة،
 :    : الجرعة -     بالضم والحسوة شرب، مإفتوحتين مإهملتين فسين بحاء، حسا
 -  .  : بظاء        الظمأ المرة وبالفتح واحدة، مإرة يحسى مإا بقدر الشراب، مإن

   -  . فموحدة     مإفتوحة، بهمزة البرار العطش فهمزة فميم مإشالة مإعجمة
. والعباد            والزهاد بالولياء يخص مإا وكثيرا بار، جمع ألف بينهما فراءين ساكنة،

    : وكل -       يخلط وأقط سمن فمثلثة فألف فلم، مإضمومإة، مإهملة بعين علثة
 . خلطا  شيئين

________________________________________
. (*) 173 / 2الدارقطني)  1(

________________________________________
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: أنواع     -     -     وفيه صائم وهو وسلم عليه الله صلى يفعله كان فيما الرابع الباب
 : الشافعي،:   -     -:   المإامإان روى وسلم عليه الله صلى احتجامإه في الول

رضي          -  عباس ابن عن مإاجه، وابن والترمإذي، داود، وأبو والشيخان، وأحمد،
وهو   - (   -     -   احتجم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله

) ( صائم    وهو واحتجم ) 1مإحرم، له).       ( الصيام كتاب في عاصم أبي ابن وروى
وسلم  -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن
:  -     -     . قال   عنه تعالى الله رضي أنس عن الدارقطني، وروى صائم وهو احتجم

رمإضان(   -     -      مإن خلت عشرة لسبع وسلم عليه الله صلى الله رسول احتجم
) (   ) : والمحجوم   الحاجم أفطر قال مإا ضعيف).    -   -2بعد بسند يعلى أبو وروى

 -   ) : صلى   -     -  الله رسول احتجم قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن
أن   -          يومإئذ الناس فنهى عليه فغشي مإحرم صائم وهو وسلم عليه الله

) ( الضعف    كراهة الصائم :   -   3يحتجم عليه).  الله صلى اكتحاله في الثاني
-     -      : عنها -   تعالى الله رضي عائشة عن مإاجه، ابن روى صائم وهو وسلم

) ( صائم: (   -     -   وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول اكتحل أبو).  4قالت وروى
 : خرج       -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن عاصم، أبي وابن يعلى،

اكتحل   -     -      وقد حفصة، بيت مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول علينا



 -   ) :  -     . صلى   الله رسول انتظرنا قال عنه نعيم أبو وروى رمإضان في بالثمد
وقد    -            سلمة أم بيت مإن فخرج إلينا رمإضان في يخرج أن سلم و عليه الله
 -         .( رضي    رافع أبي عن عدي، وابن يعلى، أبو وروى كحل عينيه ومإلت كحلته

  -     -   ) : وهو   -  يكتحل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال ، عنه تعالى الله
). 5صائم) (

________________________________________
داود)   1938حديث)  (205 / 4والبخاري  (215 / 1أحمد)  1( )2373 (309 / 2وأبو

مإاجه)       775 (146 / 3والترمإذي  وابن الكبرى السنن في  (537 / 1والنسائي
المجمع)   3. (183 / 2الدارقطني)  2). (1682 مإاجه)   4. (170 / 3انظر  /1ابن
536) 1678) . الزوائد)     في البوصيري بإسناد)    5وضعفه الكبير في الطبراني

المجمع   . (*) 167 / 3ضعيف
________________________________________
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 ) : رسول    -     -  رأيت قالت عنها تعالى الله رضي بريرة عن الطبراني، وروى

  :  .( اغتساله -     -     في الثالث صائم وهو بالثمد يكتحل وسلم عليه الله صلى الله
   -       : تعالى    الله رضي سلمة وأم عائشة، عن الئمة روى صائم وهو الفجر بعد

    -     -   ) : جماع -  مإن جنبا يصبح وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالتا عنهما
) ( يقضي        ول ويصوم فيغتسل رمإضان في احتلم وأبو).   1غير الشيخان، وروى

 -   ) : صلى   -     -  الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن داود،
) ( يصوم   -       -   -   ثم احتلم غير جماع مإن رمإضان في جنبا يصبح وسلم عليه الله

2-         : عائشة).   عن داود، وأبو ومإسلم، وأحمد، والشافعي، مإالك، الئمة وروى
وسلم    -      -     - عليه الله صلى الرسول إلى جاء رجل أن عنها تعالى الله رضي

      : وأنا       الصلة تدركني الله رسول يا فقال الباب، وراء مإن يسمع وهو يستفتيه
تدركني      -     - (  وأنا وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ؟، أفأصوم جنب

    -      :  ( لك    الله غفر قد الله رسول يا مإثلنا لست فقال ، فأصوم جنب وأنا الصلة
      ) : لله،       أخشاكم أكون أن لرجو إني والله فقال تأخر، ومإا ذنبك مإن تقدم مإا

) ( أتقي   بما بن).        3وأعلمكم وفضالة عامإر، بن عقبة عن الطبراني، وروى
كان -     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عبيد

) ( فيصوم     يستحم ثم جنبا :   -    4يصبح وسلم).  عليه الله صلى سواكه في الرابع
-   -  -     : والترمإذي-   ومإسدد، تعليقا والبخاري أحمد، المإام روى صائم وهو

عنه -        -     تعالى الله رضي ربيعة بن عامإر عن داود، وأبو والدارقطني، وحسنه
      -     -   ) : أحصي-  ل ومإا أعد ل مإا وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال

) ( صائم   وهو عباس).          -5يتسوك ابن عن ثقات، برجال مإنيع بن أحمد وروى
تسوك    - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي

 .( صائم  وهو
________________________________________

 /80 (779 / 2ومإسلم)  1932، 1931، 1930، 1925 (181، 180 / 4البخاري)  1(
داود)   1109 مإاجه)   779 (149 / 3والترمإذي)  2388 (312 / 2وأبو  (544 / 1وابن
174) .(2) . السابقة)    المصادر الصيام    (67 / 6أحمد)  3انظر في )79ومإسلم

داود   وقال)    4. (215 / 4والبيهقي)  2389 (312 / 2وأبو الكبير في الطبراني
. (149 / 3الهيثمي  ذكرهم       مإن أجد لم جماعة 3والترمإذي  445 / 3أحمد)  5فيه

داود)   725 (104/  مإعلقا  202 / 2والدارقطني)  2364 (307 / 2وأبو والبخاري
الجزم   السنة    187 / 4بصيغة شرح . (*) 492 / 3وانظر



________________________________________
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   : أحمد،:   -     -   المإام روى النفل في وسلم عليه الله صلى تقيئه في الخامإس
  -   : وابن    -  والدارقطني، صحيح حسن وقال والترمإذي، والنسائي، داود، وأبو

الله            -   صلى الله رسول أن حدثه الدرداء أبا أن طلحة، بن مإعدان عن مإاجه،
عليه  -        -    الله صلى الله رسول مإولى ثوبان فلقيت فأفطر، قاء وسلم عليه

-        : الله -     رسول أن حدثني الدرداء أبا إن فقلت دمإشق مإسجد في وسلم
) (      : وضوءه    -    له صببت وأنا صدق قال فأفطر، قاء وسلم عليه الله ).1صلى

عنه         -     - تعالى الله رضي عبيد بن فضالة عن مإاجه، وابن أحمد، المإام وروى
يصومإه   -     -       كان يوم في عليهم خرج وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

) :      : أجل       قال تصومإه كنت يوم هذا الله رسول يا فقلنا فشرب، بإناء فدعا
) ( قئت  الله).   -   -   -  2ولكن رضي ثوبان عن ضعيف بسند الدارقطني وروى

   -     -   ) : غير  -  في صائما وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى
رسول             يا فقلت أفطر، ثم فتوضأ بوضوء فدعا فتقيأ آذاه غم فأصابه رمإضان،

 ( ثم       (      ، القرآن في لوجدته فريضة كان لو قال ؟ القئ مإن الوضوء أفريضة الله
  : مإكان   -     -    هذا يقول فسمعته الغد وسلم عليه الله صلى الله رسول صام

) ( أمإس  :   -     -  3إفطار نسائه).  بعض وسلم عليه الله صلى تقبيله في السادس
 -      :   : رضي  عائشة عن والشيخان، والشافعي، مإالك، المإامإان روى صائم وهو

بعض   -  (   -     -   ليقبل وسلم عليه الله صلى الله رسول إن قالت عنها تعالى الله
) ( ضحكت     ثم صائم وهو والشيخان،).    4أزواجه أحمد، المإام وروى

 -     -   ) : يقبل  -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها والدارقطني
) ( لربه        أمإلككم وكان صائم، وهو ويباشر صائم عنها).     -5وهو داود أبو وروى

لسانها(   -     -       ويمص صائم وهو يقبلها كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
) ( صائم  الله).            -6وهو رسول سأل أنه سلمة، أبي بن عمر عن مإسلم وروى

عليه    -        -    الله صلى الله رسول له فقال ؟ الصائم أيقبل وسلم عليه الله صلى
   -    : عليه -: (  -   -)  الله صلى الله رسول أن فأخبرته ، سلمة لم هذه سل وسلم

ذلك، -    يصنع وسلم
________________________________________

داود   195 / 5أحمد)  1( أحمد) 2). (720 (99 / 3والترمإذي)  2381 (310 / 2وأبو
مإاجه   18 / 6 إسناده)      1675 (535 / 1وابن في الزوائد في البوصيري وقال

) . مإنقطع         والحديث بالعنعنة روى وقد مإدلس إسحاق بن الدارقطني) 3مإحمد
2 / 184) . الحديث       مإتروك السكن بن عتبة )1928 (180 / 4البخاري)  4وقال

 /2ومإسلم)  1928، 1927 (176 / 4البخاري)  5). (1106 / 62 (776 / 2ومإسلم 
داود)   6. (42 / 6وأحمد)  1106 / 65 (777 ). (*) 2386 (213 / 2أبو

________________________________________
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له                فقال تأخر، ومإا ذنبك مإن تقدم مإا الله لك غفر قد الله رسول يا فقال
وأخشاكم  -     -: (      لله، لتقاكم إني والله أمإا وسلم عليه الله صلى الله رسول

:1له) ( قالت).       -     -  عنها تعالى الله رضي حفصة عن مإاجه، وابن مإسلم، وروى
) ( صائم(   -     -    وهو يقبل وسلم عليه الله صلى الله رسول المإام).  2كان وروى

الله    -     - (   -   صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي حبيبة أم عن أحمد،
) ( صائم  -     وهو يقبل كان وسلم :   -   3عليه عليه).  الله صلى صبه في السابع

    : وأبو -         أحمد، المإام روى صائم وهو الحر شدة في رأسه على الماء وسلم



الله     -     -     - رسول رأيت قال عنهم تعالى الله رضي الصحابة مإن رجل عن داود
:  . الثامإن    -         صائم وهو الحر مإن رأسه على الماء يصب وسلم عليه الله صلى

[  ]  : والشافعي  -     -:   مإالك، المإامإان روى وسلم عليه الله صلى وصاله في
والترمإذي،      -     والشيخان، أحمد، والمإام عمر عن داود وأبو والشيخان، وأحمد،

والبخاري،  -         مإالك، والمإام أحمد، والمإام عائشة، عن والشيخان أنس عن
وأبو     -    -     والبخاري، أحمد والمإام عنه الله رضي هريرة أبي عن داود، وأبو

رضي           -  الخصاصية بن بشير عن أحمد، والمإام الخدري، سعيد أبي عن داود،
فواصل   - (   -     -   واصل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهم تعالى الله
أن      -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فنهاهم عليهم، فشق الناس،

  (     ) :    : لفظ  وفي أظل إني كهيئتكم لست إني قال تواصل، إنك فقالوا يواصلوا،
 (     )   ( وفي(   ويسقيني ربي يطعمني أظل إني لفظ وفي وأسقى أطعم أبيت

) ( يسقيني (       وساق يطعمني مإطعم لي أبيت إني ). 4لفظ
________________________________________

)1107 / 73 (779 - 778 / 1مإسلم)  2). (1108 / 74حديث)  (779 / 2مإسلم)  (1(
مإاجه   أخرجه)     4. (325 / 6أحمد)  3). (1685 (538 / 1وابن عمر ابن حديث مإن

 /56، 55حديث)  (774 / 2ومإسلم)  (1962 (238 / 4والبخاري  143 / 2أحمد 
داود)   1102 أحمد).      2360 (306 / 2وأبو عند أنس حديث ،200 / 3ومإن

148 / 3والترمإذي)  1104 / 60، 59) (775 / 2ومإسلم)  (1961 (338 / 4والبخاري 
أحمد).       778( عند هريرة أبي حديث حديث)  (242 / 4والبخاري  (253 / 2ومإن

البخاري)      (6851، 1965 عند عائشة حديث )1964حديث)  (238 / 4ومإن
أحمد)      1105 / 61حديث)  (776 / 2ومإسلم ( أخرجه سعيد أبي 8 / 3وحديث

داود)   1967، 1963 (238 / 4والبخاري  ذكره)   2361 (307 / 2وأبو بشير وحديث
المجمع    في . (*)158 / 3الهيثمي ذكرها   -   -     مإن أجد لم بشير امإرأة ليلى وقال

________________________________________
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طالب           - أبي بن علي عن الصحيح، برجال والطبراني، أحمد، المإام وروى
-     -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي

) ( السحر   إلى الله).          (1يواصل عبد بن جابر عن حسن، بسند الطبراني ورواه
2:      -     -   : رمإضان).  في الخير فعل في وسلم عليه الله صلى زيادته في التاسع

رسول      -     - (  أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن والبزار، الطبراني روى
أسير -     -         كل أطلق رمإضان شهر دخل إذا كان وسلم عليه الله صلى الله

) ( سائل   كل وعائشة).        (3وأعطى عباس ابن عن سعد ابن وروى). 4رواه
-   ) : الله    -     -  رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الشيخان

رمإضان،    -          في يكون مإا أجود وكان بالخير الناس أجود وسلم عليه الله صلى
ينسلخ             حتى رمإضان مإن ليلة كل في يلقاه جبريل وكان جبريل، يلقاه حين

جبريل     -     -    يلقاه حين وسلم عليه الله صلى الله فرسول القرآن، عليه يعرض
) ( المرسلة     الريح مإن بالخير : 5أجود   . أحاديث).   الول تنبيهات أعلم والله

       ( وغيرهم،(   والتابعين الصحابة، مإن جماعة بها قال والمحجوم الحاجم أفطر
  :   ...     : ذلك   إن بعضهم وقال للفطار أنفسهما صيام عرضا بعضهم عند ومإعناه
وسلم       -     - عليه الله صلى الله رسول أن مإنها بأحاديث واحتجوا مإنسوخ

 . واعترض            قليل إل بعدها عاش ومإا مإحرم، صائم وهو الوداع، حجة في احتجم
   :  . مإحرمإا          يكن ولم قال مإحرمإا صائما كان أنه الحديث هذا في بأن خزيمة ابن

للصوم،            ناويا كان إن والمسافر مإسافر، وهو مإحرمإا كان إنما ببلده، مإقيما



  .  :  . عن         عبارة الوصال الثاني الكل له أبيح صائم وهو النهار بعض عليه فمضى
  ) : ربي          يطعمني أظل وقوله بينهما شرب أو أكل غير مإن فصاعدا يومإين صوم

         : هو   وقيل الشارب الطاعم قوة في تعالى الله يجعل مإعناه قيل ويسقيني
على 

________________________________________
الهيثمي)      1( وقال الكبير في . (158 / 3الطبراني الصحيح    رجال )2رجاله

) . السابق   المصدر الكشف)     3انظر في كما وضعفه) 968 (460 / 1البزار
البخاري)   5. (92 / 1الطبقات)  4. (150 / 3الهيثمي  33 / 2، 5 / 1أخرجه

حديث    ( الفضائل في الشمائل   305 / 4وأحمد)  50، 48ومإسلم في والترمإذي
سعد   102 / 9 . (*) 93 / 2 / 1وابن

________________________________________
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   : أكل          لو لنه الول والصحيح له، كرامإة الجنة طعام مإن يطعم وأنه ظاهره،
.  .  :      :  . الكتحال    الحجامإة سبق مإا غريب بيان في الثالث مإواصل يكن لم حقيقة

    : والحاجة.  -     والدين والعقل الفرج فموحدة فراء مإكسورة بهمزة الرب القئ
 . الفرج     -    هنا والمراد والعضو العائلة و والخبث والفكر

________________________________________
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السفر    -     -     في رمإضان في وسلم عليه الله صلى إفطاره في الخامإس الباب
:  -     -       : قال  عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن يعلى، أبو روى فيه وصومإه
) ( وأفطر(   -     -     فصام رمإضان في وسلم عليه الله صلى الله رسول ).1سافر

  ) : الله     -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن أيضا وروى
ويفطر        ( السفر في يصوم وسلم عليه الله عمر).    2صلى عن الترمإذي وروى

  -    ) : الله  -     -  صلى الله رسول مإع غزونا قال عنه تعالى الله رضي الخطاب بن
) (      : فيهما  -    فأفطرنا والفتح بدر، يوم غزوتين رمإضان في وسلم ).3عليه

عنه        -     تعالى الله رضي جابر عن مإاجه، وابن ومإسلم، الشافعي، المإام وروى
في- (   -     -       مإكة إلى الفتح عام خرج وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

   : قد          الناس إن له فقيل الناس، فصام الغميم كراع بلغ حتى فصام رمإضان،
فوضعه            مإاء مإن بقدح فدعا فعلت، فيما ينظرون وإنما الصيام، عليهم شق

رفع              وراءه مإن ولحقه حبسوا فلما يحبسوا أن يديه بين مإن وأمإر يده على
   : الناس           بعض إن ذلك بعد له فقيل العصر، بعد وذلك فشرب، فيه إلى الناء

) (    ) : العصاة   أولئك العصاة، أولئك فقال صام، الشافعي،).   4قد المإام وروى
صلى    -     - (   -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن والشيخان،
ثم   -           الكديد، بلغ حتى فصام، رمإضان في الفتح عام خرج وسلم عليه الله

الله           - رسول أمإر مإن بالحداث يأخذون وكانوا مإعه، الناس فأفطر أفطر
وسلم    -) ( عليه الله :     5صلى أبي).   عن وأحمد والشافعي، مإالك الئمة وروى

وسلم         -     -: عليه الله صلى الله رسول أصحاب بعض عن الرحمن، عبد بن بكر
الفتح   -     -       عام سفره في الناس أمإر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

-     -    (  ) : وسلم  عليه الله صلى الله رسول وصام لعدوكم تقووا وقال بالفطر،
-     -    : وسلم      عليه الله صلى الله رسول رأيت قال حدثني الذي بكر أبو قال

            ( لرسول( قيل ثم الحر، مإن أو العطش مإن رأسه على الماء يصب بالعرج
إن -     -      الله رسول يا وسلم عليه الله صلى الله

________________________________________



الهيثمي)      1( وقال الكبير في . (159 / 3الطبراني كلهم      ثقات رجالها طريق له
المجمع)   2 نعرفه)     714 (93 / 3الترمإذي)  3. (158 / 3انظر ل عمر حديث وقال

) . الوجه    هذا مإن المسند)    (4إل في ومإسلم)  (712حديث)  (268 / 1الشافعي
 (213 / 4البخاري)  5). (710 (86 / 3والترمإذي)  1114 / 90حديث)  (785 / 2

). (*) 1113 / 88 (784 / 2ومإسلم)  4275) (2953، 1948
________________________________________

 ]427[ 
صلى            -  الله رسول كان فلما قال صمت حين صامإوا قد الناس مإن طائفة

الناس   -       ( فأفطر فشرب بقدح دعا بالكديد وسلم عليه وروى). 1الله
-   ) : الله    -     -  رسول خرج قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن الشيخان،

دعا    -           ثم عسفان، بلغ حتى فصام مإكة إلى المدينة مإن وسلم عليه الله صلى
       .( شراب      فيه بإناء دعا لمسلم رواية وفي الناس ليراه يده إلى فرفعه بماء

ابن             وكان رمإضان، في وذلك مإكة، بلغ حتى فأفطر الناس، ليراه نهارا فشربه
  -     -    ) : فمن  وأفطر، وسلم عليه الله صلى الله رسول صام قد يقول عباس

) ( أفطر     شاء ومإن صام، صحيح،).       2شاء بسند أحمد والمإام يعلى، أبو وروى
صلى     -     - (   -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي سعيد أبي عن حبان، وابن

كثير،   -            والمشاة صائف يوم في السماء مإاء مإن نهر على مإر وسلم عليه الله
عليه   -     -      فوقف له، بغلة على وسلم عليه الله صلى والنبي صيام، والناس
    (    ) : يصنع،     مإا ينظرون فجعلوا ، اشربوا الناس أيها يا قال الناس تتام إذا حتى
فلما: (           ينظرون فجعلوا قال مإشاة، وأنتم راكب إني مإثلكم لست إني قال

 -     -    :   ( فخذه   وسلم عليه الله صلى الله رسول فثنى رواية وفي وركه حول أبوا
يشرب        ( أن أراد ومإا الناس، وشرب فشرب أحمد،).   3فنزل المإام وروى

الله         -   رضي عباس ابن عن مإاجه، وابن والنسائي، داود، وأبو والشيخان،
 -     -    ) : في  -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع سافرنا قال عنهما تعالى

الناس،             ليراه نهارا فشرب مإاء مإن بإناء دعا ثم عسقان بلغ حتى رمإضان
: يقول       -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن وكان مإكة، قدم حتى وأفطر

شاء(   -     -      فمن وأفطر، السفر، في وسلم عليه الله صلى الله رسول صام
-        .( الدرداء    أبي عن والشيخان، أحمد، المإام وروى أفطر شاء ومإن صام،

-     -     : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول مإع خرجنا قال عنه تعالى الله رضي
شدة               مإن رأسه على يده ليضع أحدنا إن حتى شديد حر في رمإضان شهر في
وعبد          -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإن كان مإا إل صائم فينا ومإا الحر،

رواحة   ( بن تعالى).       -   4الله الله رضي مإسعود ابن عن أحمد، المإام وروى
السفر - (   -     -     في يصوم كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه

). 5ويفطر) (
________________________________________

المسند)    (1( في حديث)  (186 / 4البخاري)  (2). (713) (269 / 1الشافعي
يعلى   21 / 3أحمد)  3). (1113 / 88حديث)  (785 / 2ومإسلم)  (1948  /3وأبو
 /2ومإسلم)  (1945 (215 / 4والبخاري  194 / 5أحمد)  4). (1080 / 106 (338
. (*) 5). (1122 / 109حديث)  (790 تقدم) 

________________________________________
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: قال       -     -  عنهما تعالى الله رضي عمرو بن الله عبد عن الدارقطني، وروى
) ( ويفطر(   -     -     السفر في يصوم وسلم عليه الله صلى الله رسول ).1رأيت



  ) : الله    -     -  رسول وافق قال عنه تعالى الله رضي أنس عن الدارقطني وروى
في-     -        رمإضان ووافق فصام، سفره، في رمإضان وسلم عليه الله صلى

) ( فأفطر  عنهما).      -     -2سفره تعالى الله رضي عباس ابن عن الحاكم، وروى
والناس: (            خيبر، إلى رمإضان في وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج قال

أو            لبن، مإن بإناء دعا راحلته على استوى فلما ومإفطر، فصائم، مإختلفون،
المفطرون            فقال الناس نظر ثم راحته، أو راحلته، على فوضعه مإاء مإن

         : عكرمإة:   عن أيوب عن مإعمر، عن الرزاق عبد قال وقال أفطروا، للصوام
قال   (          الفتح، عام وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج عباس، ابن عن

    :  :( مإن    ( وقول الفتح، عام والصحيح الحكام في المقدسي الضياء الحافظ
) ( قائله     مإن وهم خيبر ). 3قال

________________________________________
وضعفه)   2. (189 / 2الدارقطني)  1( عند)  3. (190 / 2الدارقطني بنحوه

المسند    في ). (*) 714 (269 / 1الشافعي
________________________________________

 ]429[ 
: أنواع    -     -    وفيه التطوع وسلم عليه الله صلى صومإه في السادس الباب

:   . المإامإان:   -     -    روى نهارا التطوع صوم وسلم عليه الله صلى نيته في الول
عنها      -     - تعالى الله رضي عائشة عن والربعة، ومإسلم، وأحمد، الشافعي،

) : هل: (    -     -    فقال يوم ذات وسلم عليه الله صلى الله رسول علي دخل قالت
 -     (  ) :    ( صلى    الله رسول رجع فلما ، صائم فإني قال ل فقلنا ؟ شئ مإن عندكم

       : خبأت   -     وقد زور، وجاءنا هدية لنا أهديت الله رسول يا قلت وسلم عليه الله
) :     ( ) :   :  ( قد   (   قال فأكل، به فجئت ، هاتيه قال حيسا، قلت ؟ هو مإا قال شيئا، لك

) (( صائما   أصبحت : 1كنت      : روى).  الجمال سبيل على صيامإه في الثاني
: قال      -     -  عنه تعالى الله رضي أنس عن والترمإذي، والبخاري، أحمد، المإام

أل              نظن حتى الشهر مإن يفطر وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قد
) ( شيئا        مإنه يفطر أل نظن حتى ويصوم وأبو).    2يصوم، أحمد، المإام روى

ووثقه    -         مإعين، ابن ضعفه سعيد بن عثمان إل ثقات برجال والطبراني، يعلى،
  -     -   ) : فل  -   يصوم وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه، حبان ابن
  -     -      : يفطر   أن وسلم عليه الله صلى الله رسول نفس في مإا نقول حتى يفطر

-     -      : وسلم     عليه الله صلى الله رسول نفس في مإا نقول حتى يفطر ثم العام،
) ( شعبان         في إليه الصوم أحب وكان العام، يصوم مإسلم،).  3أن وروى

 -   ) : صلى   -     -  الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن والبرقاني،
) (  :     : أفطر   -    يقال حتى ويفطر صام، يقال حتى يصوم وسلم عليه ).4الله

تعالى         -    الله رضي عباس ابن عن داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام وروى
    -     -   ) : ل -  نقول حتى يصوم وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما

) ( يصوم      ل نقول حتى ويفطر :  5يفطر، وأحمد،).   مإالك، المإامإان وروى
تعالى     -     الله رضي عائشة عن داود، وأبو والشيخان،
________________________________________

داود)   1154 / 170، 169حديث)  (808 / 2ومإسلم  (207 / 6أحمد)  1(  /2وأبو
السنة    163 / 4والنسائي)  734 (111 / 3والترمإذي)  2455 (329 شرح  /3وانظر
يعلى   236 / 3أحمد)  3). (769والترمإذي  (179 / 3أحمد)  2. (477  (240 / 6وأبو

حديث)      (4). (3535 الصوم في مإسلم .236، 179، 104 / 3وأحمد)  1158أخرجه



أحمد)   5( )811 / 2ومإسلم)  (1969حديث)  (251 / 4والبخاري  (227 / 1أخرجه
). (*) 1156 / 175 / 174حديث (

________________________________________
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    -     -   ) : ل -  نقول حتى يصوم وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها
) (( يصوم      ل نقول حتى ويفطر عن).     1يفطر، يعلى، وأبو النسائي، وروى

عليه   -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي زيد بن أسامإة
) ( يصوم -           ل فيقال ويفطر يفطر، ل فيقال الصوم يسرد كان وروى). 2وسلم

  : صام     -     -  مإا قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن والنسائي، الشيخان،
يصوم  -     -       وكان رمإضان، غير كامإل شهرا وسلم عليه الله صلى الله رسول

ل              والله ل القائل يقول حتى ويفطر يفطر، مإا والله ل القائل يقول حتى
) ( المدينة   (         قدم مإنذ رمإضان غير مإتتابعا شهرا صام ومإا النسائي زاد يصوم،

3:     -     -   : عاشوراء).  يوم صيامإه في وسلم عليه الله صلى سيرته في الثالث
       : والترمإذي،  داود، وأبو والشيخان، وأحمد، والشافعي، مإالك، الئمة روى

  ) : عاشوراء    -     -  يوم كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإاجه، وابن
وسلم        -     - عليه الله صلى الله رسول وكان الجاهلية، في قريش تصومإه يومإا

فرض   -         فلما بصيامإه، وأمإر صامإه، المدينة قدم فلما الجاهلية في يصومإه
( تركه            شاء ومإن صامإه، شاء فمن عاشوراء، وترك الفريضة، هو كان رمإضان

)4        : عن).   مإاجه، وابن داود، وأبو والشيخان، وأحمد الشافعي، المإامإان وروى
يصومإون  -     - (     كانوا الجاهلية أهل أن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن

قبل    -     -    والمسلمون صامإه وسلم عليه الله صلى الله رسول وأن عاشوراء
الله          -   صلى الله رسول قال رمإضان، افترض فلما رمإضان، فرض ينزل أن

) ( تركه  - (           شاء ومإن صامإه، شاء فمن الله أيام مإن عاشوراء إن وسلم عليه
5) : كان).       -     -  قال عنه تعالى الله رضي سمرة بن جابر عن مإسلم وروى

ويحثنا  -     -      عاشوراء، يوم بصيام يأمإرنا وسلم عليه الله صلى الله رسول
         ( يتعاهدنا   ولم ينهنا ولم يأمإرنا، لم رمإضان فرض فلما عنده ويتعاهدنا عليه،

الله).            -6عنده ( رسول خادم رزينة عن مإنده، وابن عاصم، أبي ابن وروى
تعالى    -     الله رضي وسلم عليه الله صلى

________________________________________
أحمد)   1( )810 / 2ومإسلم  (1969حديث  (251 / 4والبخاري  153 / 6أخرجه

داود)   1156 / 172حديث ( السنة)     2434 (324 / 2وأبو شرح في  /3والبغوي
. (3. (171 / 4النسائي)  2. (511 )2002حديث  (287 / 4البخاري)  4تقدم) 

داود)   1125 / 113حديث)  (792 / 2ومإسلم (  /3والترمإذي)  2442 (326 / 2وأبو
مإاجه)   (753 (127 . (143 / 2أحمد)  5). (1733وابن السابق    التخريج )6وانظر

). (*) 1128 / 125حديث)  (794 / 2مإسلم (
________________________________________

 ]431[ 
 -  -     -     : يعني -  ليصومإه وسلم عليه الله صلى الله رسول كان إن قالت عنها

فاطمة          وصبيان بصبيانه ليدعو كان إن حتى بصيامإه، ويأمإرنا عاشوراء،
  : ترضعوهم         ل لمإهاتهم ويقول أفواههم، في فيتفل اليوم، ذلك في المراضع

) ( يجزئهم     ريقه وكان الليل داود،).      1إلى وأبو والشيخان، أحمد، المإام وروى
  ) : الله     -     -  رسول قدم قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن مإاجه، وابن

 ) : هذا-     -       مإا فقال عاشوراء، تصوم اليهود فرأى المدينة وسلم عليه الله صلى



           :  ( مإن  إسرائيل وبني مإوسى فيه وجل عز الله نجا صالح يوم قالوا ؟ اليوم
الله         -   صلى الله رسول فقال نصومإه، فنحن شكرا، مإوسى فصامإه عدوهم،

 -    ( صلى  - (     الله رسول فصامإه مإنكم بموسى وأولى أحق نحن وسلم عليه
) ( بصيامإه   -   وأمإر وسلم عليه هريرة).       -2الله أبي عن أحمد، المإام وروى

 -     -   ) : بقوم    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول مإر قال عنه تعالى الله رضي
 :  (     ) : هذا       قالوا ؟ الصوم مإن هذا مإا فقال عاشوراء يوم صامإوا وقد اليهود مإن

فرعون،            فيه وأغرق الغرق، مإن إسرائيل وبني مإوسى، فيه الله نجى يوم
لله            شكرا ومإوسى نوح فصامإه الجودي على السفينة فيه استوت يوم وهذا
ونوح،     -     -: (    بموسى أحق أنا وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال وجل، عز

) ( بالصوم       أصحابه فأمإر اليوم، هذا بصيام ابن).    3وأحق عن الشيخان، وروى
   -    ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول رأيت مإا قال عنهما تعالى الله رضي عباس
وهذا -            -  عاشوراء يوم اليوم، هذا إل غيره على فضله يوم صيام يتحرى وسلم

) ( رمإضان    شهر يعني عن).        4الشهر والبزار أحمد، المإام ابن الله عبد وروى
كان -     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي علي

) ( به    ويأمإر عاشوراء الله).      -  5يصوم رضي عباس ابن عن الطبراني، وروى
فضل  - (   -     -     يتوخى يكن لم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى

) ( عاشوراء        إل رمإضان بعد يوم على يوم والبرقاني،).   6صوم مإسلم، وروى
عليه   -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن

  -    -  )   (  ) : قابل -  إلى الله شاء إن عشت إن لفظ وفي بقيت لئن قال وسلم
 ( التاسع  لصومإن

________________________________________
الهيثمي)       1( وقال والوسط الكبير في عليلة    86 / 3الطبراني روته الخبر هذا

) . ترجمهن          مإن أجد لم فوقها ومإن وعليلة رزينة أمإها 291 / 1أحمد)  2مإن
وأبو) 1130 / 127حديث)  (795 / 2ومإسلم)  (2004حديث  (287 / 4والبخاري 

مإاجه)   2444 (326 / 2داود  المسند)    3). (1734 (352 / 1وابن في  /2أحمد
 /131حديث)  (797 / 2ومإسلم)  (2006حديث)  (287 / 4البخاري)  (4. (359

الكشف)     5). (1132 في كما .1044 (490 / 1البزار ضعيف)     الجعفي جابر وفيه
المجمع)     6( في الهيثمي . (*) 186 / 3ذكره

________________________________________
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:  (   ) : يعني       يفوتني أن مإخافة لفظ وفي عاشوراء، يفوته أن مإخافة قاله
صلى           -  الله رسول توفي حتى المقبل العام يأت فلم بصيامإه، وأمإر عاشوراء

وسلم   -) ( عليه :   -     - 1الله رجب).  وسلم عليه الله صلى صيامإه في الرابع
أبي:           عن الصفار، عطية بن يوسف طريق مإن الطبراني، روى وشعبان

لم -     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة
) ( وشعبان        رجب إل رمإضان بعد شهر صوم مإالك).   2يتم المإامإان وروى

 : مإا     -     -  قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن والربعة والشيخان وأحمد
شهر   -     -       إل قط شهر صيام استكمل وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت

          : في    صيامإه مإن أكثر قط شهر مإن صام أره لم مإاجه ابن ولفظ رمإضان
) :   . كان          رواية وفي قليل إل شعبان يصوم كان كله، شعبان يصوم كان شعبان،

) ( برمإضان          يصله حتى كله يصومإه كان بل قليل، إل النسائي).  3يصومإه وروى
  -     -   ) : شعبان  يصوم وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها

أم).     -  -   4ورمإضان) ( عن والنسائي وحسنه والترمإذي أحمد، المإام وروى



   -    ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول رأيت مإا قالت عنها تعالى الله رضي سلمة
) ( ورمإضان -       شعبان إل مإتتابعين شهرين يصوم أحمد).   5وسلم المإام وروى

    -    ) : وسلم     عليه الله صلى الله رسول يكن لم قالت عنها مإاجه وابن والنسائي
) ( برمإضان-            شعبان يصل كان شعبان إل تامإا شهرا السنة مإن ).6يصوم

عنهما        -     - تعالى الله رضي زيد بن أسامإة عن والنسائي، أحمد، المإام وروى
          : مإن:     تصوم مإا الشهور مإن شهر مإن تصوم أرك لم الله رسول يا قلت قال

         ) : شهر   وهو ورمإضان، رجب بين عنه الناس يغفل شهر ذاك قال ؟ شعبان
 ( وفي            ، صائم وأنا عملي يرفع أن فأحب العالمين، رب إلى العمال فيه ترفع

) ( عملي (  يعرض : (7لفظ   ( كان).     ( قال عنه، المعرفة في نعيم أبو وروى
(       -     -  ، والخميس الثنين يوم صيام يدع ل وسلم عليه الله صلى الله رسول

  ) :         : يومإان    هما قال ؟ اليومإين هذين صيام تدع نراك مإا الله رسول يا فقيل
________________________________________

داود)   1134 / 133حديث)  (797 / 2مإسلم)  (1( )2). (2445 (327 / 2وأبو
الهيثمي      قال الوسط في الصفار     191 / 3الطبراني عطية بن يوسف فيه

) . ضعيف  المسند)    3وهو في 2ومإسلم)  (1969 (251 / 4والبخاري  39 / 6أحمد
داود)   1156 / 172) (810/   /3والترمإذي  170 / 4والنسائي)  2336 (300 / 2وأبو

مإاجه)   736 (113 293 / 6أحمد)  5. (169 / 4النسائي)  4). (1649 (528 / 1وابن
 /4والنسائي  300 / 6أحمد)  6. (170 / 4والنسائي)  736 (113 / 3والترمإذي 

مإاجه   170 المسند)    7). (1648 (528 / 1وابن في  /4والنسائي  201 / 5أحمد
171 (*) .

________________________________________
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) ( صالح            عمل فيهما لي يعرض أن فأحب الله، على العمال فيها ).1تعرض
أن   -   -   -     - ( عنها تعالى الله رضي عائشة عن حسن بإسناد يعلى أبو وروى

: الله -     -         رسول يا قلت كله، شعبان يصوم كان وسلم عليه الله صلى النبي
     ) :  ( مإنية      نفس كل يكتب الله إن قال ، شعبان تصومإه أن إليك الشهور أحب

) ( صائم        وأنا أجلي يأتيني أن فأحب السنة، أبي).    2تلك بن الحارث وروى
 -    : صلى     -    -  الله رسول أن مإرسل تعالى الله رحمه مإرة بن كثير عن أسامإة،

     -   -  ) : شعبان   -  مإن النصف ليلة يطلع وجل عز ربكم إن قال وسلم عليه الله
  :  ( كان           ومإا قال ، مإصارمإا أو مإشركا، يكون أن إل كلهم، لهم فيغفر خلقه، لى

وهو  -     -      رمإضان، فيدخل شعبان، يصوم وسلم عليه الله صلى الله رسول
   -     -   : الحجة،.  ذي عشر وسلم عليه الله صلى صيامإه في الخامإس صائم

     :       : داود،  وأبو أحمد، المإام روى الحجة ذي أول مإن التسعة اليام بها والمراد
الله           -   صلى النبي أزواج بعض عن امإرأته، عن خالد، بن هنيدة عن والنسائي،

-   ) :   : الله  -     رسول كان قالت حفصة، النسائي رواية في وسماها وسلم عليه
) ( الحجة    -     ذي تسع يصوم وسلم عليه الله أحمد،).   3صلى المإام وروى

-     ) : الله   -    -  رسول يكن لم أربع قالت تعالى الله رضي حفصة عن والنسائي،
       : كل    -  مإن أيام وثلثة والعشر، عاشوراء، صيام يدعهن وسلم عليه الله صلى

) ( الغداة    قبل وركعتين وابن).       4شهر والترمإذي داود وأبو أحمد المإام وروى
    ) : صلى   -     -  الله رسول رأيت مإا قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن مإاجه،

) ( قط   -     العشر في صائما وسلم عليه طريق).    5الله مإن الطبراني، وروى
) : كان      -     -  قال عنه تعالى الله رضي عمر عن الصيني، إسحاق بن إبراهيم
في  -     -        قضاه رمإضان مإن شئ فاته إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول



) ( الحجة   ذي رضي).        - 6عشر الحارث بنت الفضل أم عن الشيخان، وروى
الله   - (          - رسول صيام في عرفة، يوم عندها تماروا ناسا أن عنها تعالى الله

  : ليس    -       بعضهم وقال صائم، هو بعضهم فقال وسلم عليه الله صلى
________________________________________

المسند)    1( في الهيثمي)   2. (201 / 5أحمد خالد    192 / 3قال بن مإسلم فيه
) . وثق     وقد كلم وفيه المسند)    3الزنجي في .190 / 4والنسائي  171 / 5أحمد

داود)   5. (189 / 4والنسائي  287 / 6أحمد)  4(  /3والترمإذي)  2439 (325 / 2أبو
مإاجه)   756 (129 والصغير)    6). (1729 (551 / 1وابن الوسط في الطبراني

الهيثمي   . (*) 179 / 3قال ضعيف      إسحاق بن إبراهيم فيه
________________________________________
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) ( فشربه          بعيره على واقف وهو لبن بقدح إليه فأرسلت وروى). 1بصائم،

النبي     -     -   - زوج عنها تعالى الله رضي الحارث بنت مإيمونة عن الشيخان،
-       ) : الله    -   رسول صيام في شكوا الناس إن قالت أنها وسلم عليه الله صلى

وهو    -         اللبر، بحلب مإيمونة إليه فأرسلت عرفة يوم وسلم عليه الله صلى
) ( إليه        ينظرون والناس مإنه فشرب الموقف، في عمر).    -2واقف ابن وروى

   -    ) : عليه    -  الله صلى الله رسول مإع حججت قال عنهما تعالى الله رضي
أصومإه، -             ل وأنا يصومإوه، فلم عثمان، ومإع بكر، أبي ومإع عرفة، يوم وسلم

) ( عنه      أنهى ول به، آمإر :   -     -3ول وسلم).  عليه الله صلى صيامإه في السادس
  -  -     : مإاجه،   وابن وحسنه والترمإذي أحمد، المإام وروى البيض واليام السبوع

عليه   -     - (   -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن
   : الثنين -         تصوم إنك الله رسول يا قيل والخميس، الثنين، يصوم كان وسلم
        ) : لكل   فيهما تعالى الله يغفر والخميس، الثنين يوم إن فقال ؟ والخميس

       : عملي     يعرض أن فأحب يصطلحا، حتى دعهما يقول مإتهاجرين كل إل مإسلم،
) ( صائم  عائشة).   -  -     4وأنا عن مإاجه، وابن والنسائي، وحسنه الترمإذي وروى

كان-     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي
) ( والخميس    الثنين، صيام داود،).     5يتحرى وأبو أحمد، المإام وروى

   : رسول     -     -  يا قلت قال عنه تعالى الله رضي زيد بن أسامإة عن والنسائي،
صيامإك:               في دخل إن يومإين إل تصوم، تكاد ل وتفطر تفطر، تكاد ل تصوم الله

:      :   (  ) : قال    الخميس ويوم الثنين، يوم قلت ؟ يومإين أي قال ؟، صمتهما وإل
يعرض(           أن فأحب العالمين، رب على العمال فيهما تعرض يومإان ذانك

) ( صائم   وأنا :    -6عملي الله).       رسول سئل قال قتادة أبي عن مإسلم، وروى
(     ) : علي    -     أنزل وفيه ولدت، فيه فقال الثنين، صوم عن وسلم عليه الله صلى

)7) : كان).      -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن النسائي، وروى
ول  -     -        حضر في البيض اليام يفطر ل وسلم عليه الله صلى الله رسول

). 8سفر) (
________________________________________

)2). (1123 / 110حديث  (791 / 2ومإسلم)  1988حديث  (278 / 4البخاري)  1(
3الترمإذي)  3). (1124 / 112حديث)  (791 / 2ومإسلم)  (1989 (278 / 4البخاري 

مإاجه)   747 (122 / 3الترمإذي)  4). (751 (125/  )5). (1740 (553 / 1وابن
مإاجه   172 / 4والنسائي)  745 (121 / 3الترمإذي  )6). (1739 (553 / 1وابن

داود   201 / 5أحمد   /2مإسلم)  (7. (171 / 4والنسائي)  2436 (325 / 2وأبو



الشرح)     1161 / 198، 197، 196حديث)  (818 في البغوي )8. (525 / 3وانظر
. (*) 168 / 4النسائي 

________________________________________
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 ) : يكن     -     -  لم قالت عنها تعالى الله رضي حفصة عن أحمد المإام وروى
شهر  -     -        ( كل مإن البيض اليام صيام يدع وسلم عليه الله صلى الله رسول

مإعاذة).          1 عن مإاجه، وابن والنسائي، والترمإذي، ومإسلم، أحمد، المإام وروى
-     -  ) : عنها -    -  تعالى الله رضي عائشة سألت قالت تعالى الله رحمها العدوية

؟   -     -        أيام ثلثة شهر كل مإن يصوم وسلم عليه الله صلى الله رسول أكان
     :        : أي:    مإن يبالي يكن لم قالت ؟ يصوم كان الشهر أيام أي لها قلت نعم، قالت

) ( يصوم   الشهر الله).        -  2أيام رضي حفصة عن داود، وأبو أحمد، المإام وروى
  -     -   ) : ثلثة  -  يصوم وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى
) ( الخرى          الجمعة مإن والثنين والخميس الثنين، شهر، كل مإن وروى). 3أيام

-    : الله    -     -  رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن النسائي،
   : مإن    -       والخميس الثنين أيام ثلثة شهر كل مإن يصوم وسلم عليه الله صلى

    ) :    ( ثم     الشهر، مإن اثنين أول له رواية وفي ، المقبلة مإن والثنين الجمعة، هذه
) ( يليه     الذي الخميس ثم وأبو).     4الخميس، والنسائي، أحمد، المإام وروى

صلى            -  النبي أزواج بعض عن امإرأته عن الخزاعي خالد بن هنيدة عن داود،
  -     -   ) : مإن   -  يصوم وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت وسلم عليه الله

:   ) .( داود         أبي لفظ وخميسين الشهر، مإن اثنين أول أيام، ثلثة شهر كل
) (       : عمر.    بنت لحفصة مإعروف الحديث هذا الجوزي ابن قال ).5والخميس

) : كان     -     -  قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن وحسنه، الترمإذي وروى
  : والحد،  -     -    السبت، الشهر مإن يصوم وسلم عليه الله صلى الله رسول

) (    : والخميس    والربعاء، الثلثاء، الخر الشهر ومإن البزار،).  6والثنين، وروى
عنهما         -     - تعالى الله رضي عمر ابن عن يعلى، وأبو والبزار عباس ابن عن

( قط: (    -     -      جمعة يوم في مإفطرا وسلم عليه الله صلى الله رسول ير لم قال
) (( ضعيف(  ). 7سندهما

________________________________________
)1) . المسند)       مإن مإظانه في أجده )818 / 2ومإسلم  (145 / 6أحمد)  2لم

داود)   1160 / 194حديث ( وابن) 763 (135 / 3والترمإذي)  2453 (328 / 2وأبو
داود   287 / 6أحمد)  3). (1709 (545 / 1مإاجه  النسائي) 4). (2451 (328 / 2وأبو

المسند)    5. (190 / 4 في داود   289 / 6أحمد  /4والنسائي)  2452 (328 / 2وأبو
الكشف)     7). (746 (122 / 3الترمإذي)  6. (190 في كما )1071 (499 / 1البزار

المجمع   . (*) 200 / 3وانظر
________________________________________
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 -     -   : مإن:     وسلم عليه الله صلى صومإه أن تقدمإت التي الحاديث حاصل خاتمة
.(      ) :  : والثنين    والخميس الثنين يصوم كان أنه الول أوجه على كان الشهر

الذي: (            الخميس ثم الخميس، ثم الشهر، مإن اثنين أول يصوم كان أنه الثاني
    :     ) : ومإن).  والثنين، والحد، السبت، الشهر مإن يصوم كان أنه الثالث يليه

    ) :  .( مإن     ثلثة يصوم كان أنه الرابع والخميس والربعاء الثلثاء، الخر الشهر
 ) :  ...(     ) :  .( يصوم  كان السادس مإعينة غير ثلثة يصوم كان الخامإس الشهر أول
         : الثلثة  هذه وسميت عشر، وخامإس عشر، ورابع عشر، ثالث البيض اليام



الشهر              في وليس آخره، إلى الليل أول مإن فيها يكون القمر لن بذلك، أيام
مإن              قول فصح أبيض، ونهارها أبيض، ليلها لن اليام هذه إل كله، أبيض يوم

لقول:             رد وفيه بليلته النهار هو الكامإل واليوم الوصف، على البيض اليام قال
         : مإن   أخطأ فقد اليام صفة البيض فجعل البيض اليام قال مإن الجواليقي

 .         : روي.   عاشوراء يوم الجاهلية في قريش صيام سبب في الول تنبيهات قاله
    ) : ذنبا  -    -  الجاهلية في قريش أذنبت قال تعالى الله رحمه عكرمإة عن

.( عاشوراء           صوم قيل ؟ توبتهم مإا فسألوا صدورهم في فتعاظم عظيما،
المدينة:   (    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول قدم فلما عائشة قول الثاني

أهل   -     -        مإن العلم يطلب مإن بعض زعم العلماء به صرح كما الهجرة سفر أي
واحدة     -     -      سنة إل يصمه لم وسلم عليه الله صلى وأنه غيره، سفر أنه زمإاننا،
.( العلماء             مإن أحد إليه قائله يسبق لم صواب، غير كلم وهذا مإوته، قبل

ابن:         (  سألت قال العرج، بن الحكم عن والبرقاني، مإسلم، روى الثالث
          : يوم    أي صيامإه، عن قلت ؟ تسأل حالها أي عن فقال عاشوراء، عن عباس
           : صائما،   تاسعه يوم مإن أصبح ثم فاعدد المحرم هلل رأيت إذا قال ؟، أصومإه

) (  : نعم      قال ؟ يصومإه كان أكذلك ). 1فقلت
________________________________________

مإسلم)   (1( السنة)    1133 / 132حديث)  (797 / 2أخرجه شرح .517 / 3وانظر
 (*)

________________________________________
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      : بصيام:     فيه وقع الذي الوقت تعيين عائشة حديث مإن استفيد الرابع
الول،             ربيع في كان قدومإه أن شك ول المدينة، قدومإه أول وهو عاشوراء،

     . شهر        فرض الثانية السنة وفي الثانية السنة أول في بذلك المإر كان فحينئذ
ثم             واحدة، سنة في إل عاشوراء بصوم المإر يقع لم هذا فعلى رمإضان،

   :  . حديث      بعضهم استشكل الخامإس المتطوع رأي إلى بصومإه المإر فوض
ربيع   -     -       شهر في المدينة قدم إنما وسلم عليه الله صلى بأنه عباس، ابن

يوم            صيامإا اليهود فوجد المدينة قدم إنه عباس ابن يقول فكيف الول،
        :    . وجدهم  قدومإه يوم أن الحديث في ليس بأنه القيم ابن وأجاب ؟ عاشوراء

علمه             أول ولكن عشره، ثاني الول ربيع في الثنين يوم قدم فإنه يصومإونه،
وهو             يكن ولم المدينة قدومإه بعد كان الذي اليوم في القصة ووقوع بذلك

    :      : الصلة.   عليه قدم تقديره حذفا الكلم في أن غابته الحافظ قال بمكة
 )    ( أن  (    ويحتمل صيامإا اليهود فوجد عاشوراء يوم إلى فأقام المدينة، والسلم

.( الشمسية          السنين بحساب عاشوراء يوم يحسبون كانوا اليهود أولئك يكون
.   :       : مإعظمه:    يصوم أي قليل إل شعبان يصوم كان حديث في قال السادس

       : أكثر       صام إذا العرب كلم في جائز قال أنه المبارك ابن عن الترمإذي ونقل
      :     : قد   ولعله أجمع، ليلته فلن قام ويقال كله، الشهر صام يقول أن الشهر،

     : بين      جمع المبارك ابن كان الترمإذي قال أمإره، ببعض فاشتغل تعشى
    :    :  . لها،  ومإخصصة للثانية، مإفسرة الولى الرواية أن وحاصله بذلك الحديثين

الطيبي،          واستبعده الستعمال، قليل مإجاز وهو الكثر، بالكل المراد وأن
لئل:             أخرى مإعظمه ويصوم تارة، كله شعبان يصوم كان أنه على يحمل وقال

     :    . عائشة     قول يحمل أن إمإا المنير ابن وقال كرمإضان كله واجب أنه يتوهم
قولها             عن مإتأخر الثاني قولها بأن يجمع أن وإمإا الكثر، والمراد المبالغة، على
        : عن.     ثانيا وأخبرت شعبان، أكثر يصوم كان أنه أمإره أول عن فأخبرت الول



     :   . هو      والول تكلفه، يخفى ول الحافظ قال كله يصومإه كان أنه أمإره آخر
الصواب. 

________________________________________
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في    -     -    اجتهاده وشدة وسلم عليه الله صلى اعتكافه في السابع الباب
والحارث          - الطيالسي، روى القدر ليلة وتحريه رمإضان مإن الخير العشر

صلى  -   -     - (   -  الله رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن حسن بسند
.(  . الحديث   -        رمإضان ذلك فوافق شهرا وخديجة هو اعتكف وسلم عليه الله

 -     -   ) : إذا    وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها، الجماعة وروى
) ( المئزر            وشد وجد أهله، وأيقظ الليل، أحيا رمإضان مإن الخير العشر دخل

1  -   ) : الله).       صلى الله رسول كان قالت عنها، ومإسلم أحمد، المإام وروى
) ( غيره  -         في يجتهد ل مإا رمإضان في يجتهد وسلم أحمد).   2عليه المإام وروى

   -     -   ) : بصلة:  العشرين يخلط وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها
) ( وشمر        المئزر وشد شمر العشر كان فإذا أحمد،).   3ونوم، المإام وروى

 -     -   ) : يعتكف   وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها، والشيخان
) ( الله       توفاه حتى رمإضان مإن الواخر :4العشر قالت).     عنها، الشيخان وروى

صلى(   -     -       فإذا رمإضان، كل في يعتكف وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
العشر             في يعتكف أن مإرة أراد وأنه فيه، يعتكف الذي مإكانه دخل الغداة

فأذن           تعتكف أن عائشة فاستأذنته فضرب، ببنائه فأمإر رمإضان مإن الواخر
فضربت           زينب وسمعت قبة، فضربت حفصة فسمعت قبة، فيه فضربت لها،

أبصر      -     -    الغداة مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول انصرف فلما أخرى قبة
    ) :    (   ) : ؟   هذا على حملهن مإا فقال خبرهن، فأخبر ؟ هذا مإا فقال قباب، أربع

  )     (   ) :   ( بمعتكف  أنا مإا واحدة، مإرة لفظ وفي بهذا أردن البر رواية وفي ؟ البر
         ( في   اعتكف حتى يعتكف فلم فقوض، بخبائه وأمإر فنزعت، أرها فل انزعوها

     ) :   ( مإن    الول العشر في اعتكف حتى رواية وفي ، شوال مإن العشر آخر
) ((     : شوال   مإن عشرين اعتكف رواية وفي وأبو).    5شوال، أحمد، المإام وروى

  ) : الله -   -   -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي علي عن حسن بسند يعلى
ويرفع-     -         رمإضان، مإن الخير العشر في أهله يوقظ وسلم عليه الله صلى

). 6المئزر) (
________________________________________

البخاري)   1( وأبو) 1174 / 7حديث)  (832 / 2ومإسلم)  (2024 (316 / 4أخرجه
مإاجه)   177 / 3والنسائي)  (1376 (50 / 2داود  مإسلم) 2). (1768 (562 / 1وابن

6أحمد)  3). (796 (161 / 3والترمإذي  82 / 6وأحمد)  1175 / 8حديث)  (832 / 2(
وأحمد) 1172 / 5حديث)  (831 / 2ومإسلم)  (2025 (318 / 4البخاري)  4. (146/ 
).1173 / 6حديث  (831 / 2ومإسلم)  2033حديث  (323 / 4البخاري)  5. (160 / 6
يعلى   132 / 1أحمد)  6( ). (*) 282 / 22 (243 / 1وأبو

________________________________________
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) : كان           قال عمر ابن عن نافع، عن والنسائي، داود وأبو البخاري، وروى
) ( رمإضان  -     -      مإن والواخر العشر يعتكف وسلم عليه الله صلى الله رسول

1  ) : الله).     -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن الطبراني، وروى
واعتزل-     -        فراشه، طوى الواخر، العشر دخل إذا وسلم عليه الله صلى

سحورا [    ] ( عشاءه وجعل رضي).       - 2النساء عمر ابن عن مإاجه، ابن وروى



  -     -   ) : اعتكف   -  إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله
) ( التوبة          أسطوانة وراء سريره، له يوضع أو فراشه له المإام).  3طرح وروى

: قال       -     -  عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن داود، وأبو والبخاري، أحمد،
عشرة(   -     -      رمإضان كل في يعتكف وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

) ( يومإا          عشرين اعتكف فيه قبض الذي العام كان فلما المإام).  4أيام، وروى
    -      : عنه   تعالى الله رضي أنس عن غريب صحيح حسن وقال والترمإذي، أحمد،

    -     -   ) : الواخر-  العشر في يعتكف وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
) ( عشرين           اعتكف المقبل العام كان فلما عامإا يعتكف فلم رمإضان، ).5مإن
كعب            - بن أبي عن مإاجه، وابن والنسائي، داود، وأبو أحمد، المإام وروى

-     -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي
العام            كان فلما يعتكف، فلم سنة فسافر رمإضان مإن الواخر العشر يعتكف

) ( يومإا    عشرين اعتكف عائشة).      6المقبل عن والجماعة، مإالك، المإام وروى
وسلم-     - (    -     - عليه الله صلى النبي ترجل كانت أنها عنها تعالى الله رضي
وكان            رأسه، يناولها حجرتها في وهي المسجد، في مإعتكف وهو حائض، وهي

        ( ول      فيمر بالمريض يمر وكان داود أبو زاد ، النسان لحاجة إل البيت يدخل ل
) ( عنه   يسأل الله).         -  7يعرج رضي أبيه عن ليلى أبي عن أحمد، المإام وروى

مإن  - (   -     -     قبة في اعتكف وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى
). 8خوص) (

________________________________________
البخاري)   (1( داود)   (2025حديث)  (318 / 4أخرجه الطبراني) 2). (2465وأبو

الهيثمي     قال الوسط . (174 / 3في مإنكرة        أحاديث له واقد بن حفص )3فيه
مإاجه   حديث  (600 / 8والبخاري  355، 336 / 2أحمد)  4). (1774 (564 / 1ابن

داود)   2044) (4998 مإاجه)   2466 (332 / 2وأبو والدارمإي) 1769 (562 / 1وابن
مإاجه)   (2463) (803 (166 / 3الترمإذي)  5. (37 / 2  /5أحمد)  6). (1770وابن

حديث    (141 داود  (167 / 3والترمإذي)  2469 (333 / 2البخاري)  7). (2463وأبو
مإاجه)   804 . (*) 348 / 4أحمد)  8). (1778 (565 / 1وابن

________________________________________
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عن           حاله يحرر البهرتيري، يزيد بن النضر طريق مإن الطبراني وروى
   -   ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول اعتكف قال عنه تعالى الله رضي مإعيقيب

) ( المسجد -           في والناس حصير، مإن بابها خوص مإن قبة في وروى). 1وسلم
الله     -    - (   -   صلى الله رسول أن تعالى الله رحمه شهاب ابن عن مإالك، المإام

) ( مإعتكف  -         وهو البيوت في النسان لحاجة يذهب كان وسلم وروى). 2عليه
تعالى         -    الله رضي صفية عن مإاجه، وابن داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام
   -     -   ) : أزوره -  فأتيته مإعتكفا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها

) ( يقلبني        مإعي فقام لنقلب قمت ثم فحدثته وابن).   3ليل، مإسلم، وروى
صلى     -     - (   -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي الخدري سعيد أبي عن مإاجه،

العشر   -         اعتكف ثم رمإضان مإن الول العشر اعتكف وسلم عليه الله
   ) : فنحاها        بيده الحصير فأخذ قال حصير، سدتها على تركية قبة في الوسط
 ) : كنت           إني فقال مإنه فدنوا الناس، فكلم رأسه أطلع ثم القبة، ناحية في

أتيت            ثم الوسط، العشر اعتكف ثم الليلة، هذه التمس الول العشر اعتكف
(           :  ، فليعتكف يعتكف أن مإنكم أحب فمن الواخر العشر في إنها لي فقيل

        ) : في    صبيحتها في أسجد وإني وتر ليلة أريتها وإني قال مإعه، الناس فاعتكف



     .( فمطرت       الصبح إلى قام وقد وعشرين إحدى ليلة مإن فأصبح ومإاء، طين
صلة           مإن فرغ حين فخرج والماء الطين فأبصرت المسجد، فوكف السماء

وعشرين            إحدى ليلة هي وإذا والماء الطين فيهما أنفه وروثة وجبينه الصبح
) ( الواخر   العشر :     4مإن داود،).   وأبو والشيخان، وأحمد، مإالك، المإامإان وروى

 ) : مإع      -     -  اعتكفنا قال عنه تعالى الله رضي الخدري سعيد أبي عن مإاجه، وابن
صبيحة  -     -      كان فلما الوسط، العشر وسلم عليه الله صلى الله رسول

 ) : الذي     -     -  إن فقال وسلم عليه الله صلى جبريل فأتاه مإتاعنا، نقلنا عشرين
 ) : اعتكف     -     -  مإن فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول فأتانا أمإامإك، تطلب

(            ، وطين مإاء في أسجد ورأيتني الليلة، هذه أريت فإني مإعتكفه، إلى فليرجع
مإن             المسجد وكان اليوم، ذلك آخر مإن السماء هاجت مإعتكفه إلى رجع فلما

) ( والطين         الماء أثر وأرنبته أنفه على رأيت فلقد ). 5عريش،
________________________________________

الهيثمي)      1( وقال الوسط في أجد      183 / 3الطبراني لم يزيد بن النضر فيه
) . ترجمه  الموطأ)    (2مإن في ذكر)     313 / 1مإالك باب العتكاف كتاب في
،3101، 2039، 2038) (2035 (326 / 4والبخاري  337 / 6أحد)  3العتكاف. (

داود).   7171، 6219، 3281 مإاجه)   2470 (333 / 2وأبو )4). (1779 (566 / 1وابن
البخاري)    1167حديث)  (824 / 2مإسلم ( عند مإاجه).  2027 (318 / 4وهو وابن

أحمد)   5). (1766 (561 / 1 )2027حديث  (318 / 4والبخاري  7 / 3أخرجه
داود)   1167 / 213حديث)  (824 / 2ومإسلم ( ). (*) 1382 (52 / 2وأبو

________________________________________
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: قالت  -   -    -     -  عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن حسن بسند الطبراني وروى
 )  : ثم(   -     -   الول العشر سنة أول وسلم عليه الله صلى الله رسول اعتكف

    ) :      ( فيها  القدر ليلة رأيت إني وقال الواخر العشر ثم الوسطى العشر اعتكف
حتى)     -     -    فيهن يعتكف وسلم عليه الله صلى الله رسول يزل فلم ، فأنسيتها

الله).           -  1توفي) ( رضي حذيفة عن عاصم، وأبو عمر بن أحمد بكر أبو وروى
   -     -   ) : مإن  -  ليلة ذات وسلم عليه الله صلى الله رسول قام قال عنه تعالى
  .( أيضا           وروى مإاء مإن دلوا عليه فصب النخل، جريد مإن حجرة في رمإضان

   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن
النساء -            واجتنب المئزر، شمر العشر دخل فإذا ونام رمإضان كان إذا وسلم

 . سحورا      العشاء وجعل الذانين بين واغتسل
________________________________________

المجمع)        1( في الهيثمي وحسنه الكبير في . (*) 173 / 3الطبراني
________________________________________

 ]442[ 
الختلف   -     -      في الول الباب وعمره وسلم عليه الله صلى حجه أبواب جماع

  ) :-    -   : فرضه،    ابتداء في تعالى الله رحمه الحافظ قال فرضه ابتداء وقت في
      : فالجمهور:      سنته، في اختلف ثم بعدها وقيل شاذ، وهو الهجرة، قبل فقيل

       : في     عليه وشبه السير، في الرافعي وصححه قلت ست، سنة أنها على
      ( )   ( انتهى،( الرفعة، ابن وصححه الصحاب، عن المجموع في ونقله ، الروضة

 /  ] ( البقرة     (    لله والعمرة الحج وأتموا تعالى قوله فيها نزلت وهذا ] 196لنها
علقمة،          قراءة ويؤيده الفرض، ابتداء بالتمام المراد أن على ينبني

)      ( ) : عنهم   صحيحة بأسانيد الطبري أخره ، وأقيموا بلفظ وإبراهيم ومإسروق،



1       :   : فرضه).  تقدم يقتضي وهذا الشروع، بعد الكمال بالتمام المراد وقيل
مإا              على قدومإه وكان بالحج، المإر ذكر ضمام قصة في وقع وقد ذلك، قبل

سنة      -   -     على تقدمإه على ثبت إن يدل وهذا خمس، سنة الواقدي ذكره
  :      : سنة     فرض الحج في الرافعي جزم وبهذا قلت فيها وقوعه أو خمس،

المخزومإي،.   -    -      خالد بن عكرمإة إن تعالى الله رحمه الحافظ وقال خمس
: فقلت:              عمر بن الله عبد فلقيت مإكة، أهل مإن نفر في المدينة قدمإت قال

       : فقد         ؟ ذلك مإن يمنعكم ومإا نعم، قال ؟ المدينة مإن أفنعتمر قط تحج لم إذا
: قال   -     -      حجه، قبل كلها عمره وسلم عليه الله صلى الله رسول اعتمر

بنحوه    -   -     ( البخاري في وهو صحيح بسند أحمد المإام رواه قال). 2فاعتمر،
  -            : الله  صلى النبي على نزل قد كان الحج فرض أن على يدل هذا بطال ابن

        : ؟  -     التراخي أو ؟ الفور على الحج هل عليه ويتفرع اعتماره، قبل وسلم عليه
  -    : الله         صلى النبي أمإر كذلك بطال ابن أي قال التراخي، على أنه يدل وهذا

 .  . قال  -         انتهى ذلك على دال العمرة، إلى الحج بفسخ أصحابه وسلم عليه
على:              النسكين أحد تقديم صحة مإن يلزم ل إذ ذلك في نوزع وقد الحافظ

 :   :     : عشر     وقيل تسع، وقيل ثمان، سنة فرض وقيل انتهى، الفورية، نفي الخر
 . الرافعي      أحاديث تخريج في الحافظ حكاها

________________________________________
الطبري)    (1( تفسير السلم)     2). (3185) (7 / 4انظر لشيخ الباري فتح انظر

حجر   ( ابن ). (*) 378 / 3الحافظ
________________________________________
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مإن:   -    -       على الحج تعالى الله فرض تعالى الله رحمهم العلماء قال الثاني

 . وأيضا          المشركين بقوة مإمنوعا إليه السبيل كان وقد سبيل، إليه استطاع
الشهور            حساب عن ينقلونه أنهم ذكر فقد وقته، عن الحج ينقلون كانوا

إل            الستطاعة توجد فلم يومإا، عشر أحد سنة كل في ويؤخرونه الشمسية،
أن      -     -     به، التعجيل مإن وسلم عليه الله صلى فمنع ثمان، سنة مإكة فتح عند

وكانوا            مإضروبة، آجال إلى لهم كانت لعهود مإنه، مإنعوا يكونوا لم المشركين
وسلم       -     - عليه الله صلى كان وقد عراة، ويطوفون تلبيتهم، في يشركون

بقايا             ذكر ثم بيسير، الفتح بأثر وذلك تبوك، مإن مإقفله يحج أن أراد
وسلم       -     - عليه الله صلى النبي يرد فلم عراة ويطوفون يحجون، المشركين

الله          -   صلى الله رسول فأخر عراة، رؤيتهم ول تلبيتهم في إشراكهم سماع
التاسعة  -             السنة في وذلك عهده، عهد ذي كل إلى نبذ حتى الحج وسلم عليه

-   ( الفتح        (  سير السير باب في الحاوي في الماوردي قال كما بالمسلمين فحج
وسلم         -     - عليه الله صلى الله رسول أمإره الذي أمإير بوزن أسيد بن عتاب

المسلمون  -     -       حج الحج وقت كان فلما عنه تعالى الله رضي مإكة على
بهم،           ويقف أسيد، ببن عتاب بهم يدفع بمعزل المسلمون وكان والمشركون،

  -           . الله   رضي بكر أبو بهم حج تسع سنة وهي الثانية السنة وفي البلد أمإير لنه
طالب،  -   -      -     أبي بن علي سلم و عليه الله صلى مإعه وأرسل عنه تعالى

العام              بعد يحج ل وأنه براءة، سورة في كما العهد بنبذ الناس في فنادى
الجاهلية            سير و الشرك، رسوم زالت فلما عريان، بالبيت يطوف ول مإشرك،

: فيها   -     -       وقال عشر، سنة الوداع حجة وسلم عليه الله صلى الله رسول حج
  :  .( في(         قال فائدة والرض السماوات خلق يوم كهيئة استدار قد الزمإان إن

   -     -    :( الهجرة(  بعد مإكة وسلم عليه الله صلى الله رسول دخل المعاد زاد



الدخول            عن وصد الحديبية إلى وصل فإنه الولى، المرة سوى مإرات، خمس
ذي              مإن الحديبية عام فأحرم قبله ل الميقات مإن مإنهن أربع في أحرم إليها

ثم             خرج، ثم ثلثا، بها وأقام عمرته، فقضى الثانية المرة دخلها ثم الحليفة،
إلى             مإنها خرج ثم إحرام، بغير رمإضان في الفتح عام الثالثة، المرة دخلها
العمرة            هذه في ودخلها الجعرانة، مإن بعمرة الرابعة المرة دخلها ثم حنين،

مإكة              أهل يفعل كما ليعتمر، الجعرانة إلى مإكة مإن يخرج فلم ليل وخرج ليل
 . الوادع      حجة في الخامإسة المرة اليوم،

________________________________________
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الهجرة      -     -   قبل وسلم عليه الله صلى حجاته عدد بيان في الثاني الباب
 :-     -    :  : روى   وسلم عليه الله صلى حجاته بيان في الول نوعان وفيه وعمره

  ) : الله          رسول حج قال جابر أو عباس ابن عن والحاكم، مإاجه، وابن الترمإذي،
      : بعدمإا-     -   وحجة يهاجر أن قبل حجتين حجج ثلث وسلم عليه الله صلى

: (        1هاجر) ( بمنى).   العقبة إلى النصار وفود عدد على مإبني وهو الحافظ قال
) :    .( حج         الثوري سفيان وقال ذلك بعد الحج نفي يقتضي ل وهذا الحج، بعد

  ( الحاكم  -     -     رواه ، حججا يهاجر أن قبل وسلم عليه الله صلى الله رسول
 )   :-    -    . العزم  مإنير كتاب في تعالى الله رحمه الفرج أبو وقال صحيح بسند

وبعدها،): (   -     -     النبوة قبل حججا وسلم عليه الله صلى الله رسول حج الساكن
 -    -    -    .( صلى   الله رسول كان تعالى الله رحمه الثير ابن وقال عددها يعرف ل

الحافظ   -            وقال الحج يترك لم يهاجر أن قبل سنة كل يحج وسلم عليه الله
يهاجر     -     -       أن قبل سنة كل يحج وسلم عليه الله صلى أنه فيه أرتاب ل الذي

يتركون             يكونوا لم الجاهلية في قريشا لن قط بمكة وهو الحج يترك لم
وهم              كانوا وإذا ضعف، عاقه أو بمكة، يكن لم مإن مإنهم يتأخر وإنما الحج،
امإتازوا            التي مإفاخرهم مإن ويرونه الحج، إقامإة على يحرصون دين غير على

أنه        -     -  وسلم عليه الله صلى بالنبي يظن فكيف العرب، مإن غيرهم على بها
وأن              بعرفة، واقفا الجاهلية في رآه أنه مإطعم بن جبير حديث ثبت وقد يتركه،

بمنى             السلم إلى العرب قبائل دعاؤه ولبث له تعالى الله توفيق مإن ذلك
 -   . رحمه         السهيلي قال المدينة إلى الهجرة في تقدم كما مإتوالية سنين ثلث

كان  -:             وإن الوداع، حجة إل الحقيقة في إليه يضاف أن ينبغي ول تعالى الله
سنة               على الحج ذلك يكن فلم الترمإذي، روى كما بمكة كان إذ الناس مإع حج

وكان    -     -      أمإره، على مإغلوبا كان وسلم عليه الله صلى لنه له، وكما الحج
السنة            حساب على ينقلونه كانوا أنهم ذكر فقد وقته، عن مإنقول الحج

 .( يومإا        عشر أحد سنة كل في يؤخرونه والشهر،
________________________________________

مإاجه)   815 (178 / 3الترمإذي)  1( ). (*). 3076 (1027 / 2وابن
________________________________________
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الله:     -     -:    - رسول اعتمر وسلم عليه الله صلى عمره عدد بيان في الثاني

 :  . عمرة    -       الولى القعدة ذي في كلهن عمر، أربع وسلم عليه الله صلى
البدن           فنحر البيت عن المشركون فصده ست سنة أولهن وهي الحديبية

ورجع           إحرامإهم مإن وحلقوا رؤوسهم، وأصحابه هو وحلق بالحديبية، صد حيث
     : المقبل  -     -.  العام مإن القضية عمرة الثانية وسلم عليه الله صلى عامإه مإن

  -  :  . الله         صلى عمرته الثالثة عمرته كمال بعد خرج ثم ثلثا، بها فأقام دخلها



مإن  -   -           فاعتمر مإكة إلى رجع ثم حنين إلى خرج لما الجعرانة مإن وسلم عليه
   .      :  . بعض    أدلة ذكر الوداع حجة مإع قرنها التي الرابعة مإكة إلى داخل الجعرانة

 ) :          : أنا  كنت قال الزبير بن عروة عن والشيخان، أحمد، المإام روى تقدم مإا
لنسمع      -     -   وإنا عنها تعالى الله رضي عائشة حجرة إلى مإستندين عمر وابن

 -        : صلى    الله رسول اعتمر الرحمن عبد أبا يا فقلت تستن، بالسواك ضربها
    :   .  : تسمعين   -     أل أمإتاه أي لعائشة فقلت نعم قال ؟ رجب في وسلم عليه الله

   :      : الله       رسول اعتمر يقول قلت ؟، يقول ومإا قالت ؟ الرحمن عبد أبو يقول مإا
      : مإا-     -     الرحمن عبد لبي الله يغفر فقالت ؟ رجب في وسلم عليه الله صلى

: قال              رجب في اعتمر ومإا شاهده وهو إل عمرة اعتمر ومإا رجب في اعتمر
) (  . سكت        نعم ول ل قال فما يسمع عمر والدارقطني).   1وابن الشيخان وروى

إلى              جالس عمر ابن فإذا المسجد وعروة أنا دخلت قال جبر بن مإجاهد عن
وسلم        -     عليه الله صلى الله رسول اعتمر كم فسألناه عائشة حجرة جنب

عائشة-              استنان وسمعنا عليه نرد أن فكرهنا رجب في إحداهن أربعا قال ؟
        : أبو      يقول مإا تسمعين أل المؤمإنين أم يا عروة فقال الحجرة في المؤمإنين أم

   -    : عليه         الله صلى الله رسول إن يقول قال ؟ يقول ومإا قالت ؟ الرحمن عبد
الرحمن -             عبد أبا الله رحم قالت رجب في إحداهن مإرات أربع اعتمر وسلم

في    -     -       اعتمر ومإا مإعه، وهو إل وسلم عليه الله صلى الله رسول اعتمر مإا
قط  ( وابن).        2رجب والترمإذي، داود، وأبو والشيخان، أحمد، المإام وروى

  -     -   ) : عمر    أربع وسلم عليه الله صلى الله رسول اعتمر قال أنس عن سعد،
     : أو        الحديبية مإن عمرة حجته مإع التي إل القعدة ذي في كلهن

________________________________________
)1) . التي)    التخريج  (917 / 2ومإسلم)  4254، 4253 (581 / 7البخاري)  2انظر

219 ،220 / 1255 (*) .(
________________________________________
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القعدة،            ذي في المقبل العام مإن وعمرة القعدة، ذي في الحديبية زمإن

) ( حجته         مإع وعمرة القعدة، ذي في الجعرانة مإن البخاري،).  1وعمرة ولفظ
   -     : تعالى  -    -  الله رضي مإالك بن لنس قلت قال تعالى الله رحمه قتادة عن

 :  : عمرته -     -     -   أربعا قال ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول اعتمر كم عنه
وعمرته            - القعدة ذي مإن الحديبية مإن البيت عن المشركون عنها صده التي،

حين   -         الجعرانة وعمرته القعدة، ذي في صالحوه حين المقبل العام مإن
) ( حجته         مإع وعمرته القعدة، ذي في حنين غنيمة : 2قسمت عمرته).  قوله

مإبتدأ              خبر أنها على رفعها ويجوز كل، مإن بعض بدل أربع مإن يدل بالنصب
     .     : داود،  وأبو أحمد، المإام وروى الباقي وكذا عمرته هي أي مإحذوف

رسول      -     - (  أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن مإاجه، وابن والترمإذي،
) ( نحوه -     -      فذكر عمر أربع اعتمر وسلم عليه الله صلى المإام).  3الله وروى

 ) : رسول         أن الكعبي مإحرش عن سعد، وابن الترمإذي، وحسنه والثلثة، أحمد،
ليل -     -         مإكة فدخل مإعتمرا، ليل الجعرانة مإن خرج وسلم عليه الله صلى الله

زالت           فلما كبائت، بالجعرانة فأصبح ليلته عن خرج ثم عمرته، فقضى
سرف             ببطن الطريق مإع جاء حتى سرف بطن مإن خرج الغد مإن الشمس

(    ) :   ( الناس       مإن كثير على لفظ وفي ، الناس على عمرته خفيت ذلك أجل فمن
عنهما).        -     -4( تعالى الله رضي عمرو ابن عن ومإسدد، أحمد، المإام وروى

ذي: (   -     -       في ذلك كل عمر ثلث وسلم عليه الله صلى الله رسول اعتمر قال



حتى             التلبية يقطع ل ذلك كل مإسدد، ولفظ الحجر، يستلم حتى يلبي القعدة،
) -     -       .( أن  عنه تعالى الله رضي البراء عن شيبة، أبي ابن وروى الحجر يستلم

   .( له،  -     -     رواية وفي يحج أن قبل اعتمر وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( عمر   (   -     -   ثلث وسلم عليه الله صلى الله رسول اعتمر وأحمد يعلى، وأبي

5) : لما).        -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن شيبة، أبي ابن وروى
فقسم   -     -      الجعرانة، نزل الطائف مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول قدم

) ( شوال           مإن بقيتا ليلتين مإن وذلك مإنها، اعتمر ثم الغنائم، ). 6بها
________________________________________

 /217 (916 / 2ومإسلم)  4148، 3066، 1780، 1779، 1778 (710 / 3البخاري)  1(
داود)   1253 التخريج)  2). (815 (179 / 3والترمإذي)  1994 (206 / 2وأبو انظر

داود)   3السابق. ( مإاجه)   816 (180 / 3والترمإذي)  1993 (205 / 2أبو  /2وابن
المسند)    4). (3003 (999 في داود   426 / 3أحمد )1996 (206 / 2وأبو

. (935 (273 / 3والترمإذي  الكبرى)    في :  5والنسائي أبو)   رواه الهيثمي قال
ثقات    ورجاله شيبة)    6. (278 / 3يعلى أبي . (*) 11 / 14ابن

________________________________________
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عنهما    -   -    -     - تعالى الله رضي عمر ابن عن ثقات برجال مإنيع بن أحمد وروى
.( رجب: (   -     -     في إحداهن أربعا، وسلم عليه الله صلى الله رسول اعتمر قال

سعد،      -  -     وابن مإاجه، وابن وحسنه والترمإذي داود، وأبو أحمد، المإام وروى
: قال      -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن عكرمإة، عن والبيهقي،

وهي(   -     -      الحديبية، عمرة عمر، أربع وسلم عليه الله صلى الله رسول اعتمر
مإع          والرابعة الجعرانة، وعمرة قابل، مإن القضاء وعمرة الحصر، عمرة

أن).        -    - 1حجته) ( تعالى الله رحمه جبير بن سعيد عن سعد، ابن وروى
القعدة  -     -       ذي مإن الحديبية عام اعتمر وسلم عليه الله صلى الله رسول

ذي             في الطائف مإن مإرجعه واعتمر القعدة ذي في قريشا صالح عام واعتمر
) ( الجعرانة   مإن تعالى).       -   2القعدة الله رضي عباس ابن عن مإاجه، ابن وروى

-     -     : ) : وسلم -   عليه الله صلى الله رسول يعتمر لم قال قال وعائشة، عنهما
) ( القعدة    ذي في الله).        -  3إل رحمه مإليكة أبي ابن عن سعد، ابن وروى

    -     -   ) : في -  كلها عمر أربع وسلم عليه الله صلى الله رسول اعتمر قال تعالى
) ( القعدة  عنه).  -  -    -    - 4ذي تعالى الله رحمه الشعبي عامإر عن أيضا وروى

ذي: (    -     -      في إل قط عمرة وسلم عليه الله صلى الله رسول يعتمر لم قال
تعالى).   -      -    -5القعدة) ( الله رحمهما عطاء عن جريج، ابن عن أيضا وروى

) ( القعدة: (   -     -     ذي في كلها وسلم عليه الله صلى الله رسول عمر ).6قال
-   ) : الله  -   -    -  رسول اعتمر قال تعالى الله رحمهما عكرمإة عن أيضا وروى

) ( يحج    -         أن قبل القعدة، ذي في عمر ثلث وسلم عليه الله تنبيهات). 7صلى
   -  : عليه:        الله صلى عمره الهدي في قال أعلم وتعالى سبحانه والله الول
كانوا -           فإنهم المشركين، لهدي مإخالفة الحج، أشهر في كانت كلها وسلم

 .    : الفجور      أفجر هي ويقولون الحج، أشهر في العمرة يكرهون
________________________________________

داود)   1( مإاجه)   816 (180 / 3والترمإذي)  1993 (206 / 2أبو  (999 / 2وابن
الكبرى)   2). (3003 مإاجه)   3. (123 / 2الطبقات وقال) 2996 (997 / 2ابن

أبي            بن الرحمن عبد بن مإحمد لضعف ضعيف عباس ابن حديث البوصيري



الكبرى)   4ليلى. ( . (5. (123 / 2الطبقات السابق)   .6المصدر السابق)   المصدر
)7 (*) . السابق)   المصدر

________________________________________
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   -     -    : في:    اعتمر أن وسلم عليه الله صل عنه يحفظ له القيم ابن قال الثاني
واحتج              مإرتين، سنة في اعتمر أنه الناس بعض ظن وقد واحدة مإرة إل السنة

  -     -   ( رسول     ( أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن سننه في داود أبو رواه بما
     : في -     -   وعمرة القعدة ذي في عمرتين اعتمر وسلم عليه الله صلى الله

          : وعائشة،  أنسا فإن اعتمره مإا مإجموع ذكر بهذا المراد وليس قالوا شوال،
        : أنه     مإرادها أن فعلم عمر، أربع اعتمر إنه قالوا قد وغيرهم، عباس وابن
         . الحديث    وهذا شوال، في ومإرة القعدة، ذي في مإرة مإرتين سنة في اعتمر

ومإتى              عمره، بيان وتقدم قط، يقع لم هذا فإن عنها مإحفوظا كان وإن وهم
مإن             فيه وخرج شوال في العدو لقي ولكن شوال، في اعتمر فمتى وقعت،

يجمع              ولم ليل القعدة ذي وفي العدو، أمإر مإن فرغ لما عمرته وقضى مإكة
وسيرته،             بأيامإه، عناية له ومإن بعده، ول قبله ل عمرتين بين العام ذلك

  :(  )  :  :  . يقل       لم المعاد زاد في قال الثالث ذلك في يرتاب ول يشك ل وأحواله،
حجه،     -     -      بعد التنعيم مإن اعتمر وسلم عليه الله صلى أنه العلم، أهل مإن أحد
  :    :  . مإن        غلط أيضا فيه قال الرابع بالسنة له خبرة ل ومإن العوام يظنه وإنما

ل:            التي المستفيضة الصحيحة والسنة أصل، حجته في يعتمر لم إنه قال
-  :       :  . إنه     قال مإن غلط أيضا فيه قال الخامإس القول هذا تبطل ردها يمكن
مإكة،    -           مإن بالحج بعدها أحرم ثم مإنها حل عمرة اعتمر وسلم عليه الله صلى
   :  . عن      البخاري، روى السادس وترده القول هذا تبطل الصحيحة والحاديث
 -   ) : صلى   -     -  الله رسول اعتمر قال عنهما تعالى الله رضي عازب بن البراء

) ( مإرتين   -        يحج أن قبل القعدة ذي في وسلم عليه داود،).   1الله أبو وروى
    -    :    : وسلم   عليه الله صلى الله رسول اعتمر عمر ابن سئل قال مإجاهد، عن

  -        :    : الله-   صلى الله رسول أن عمر ابن علم لقد عائشة فقالت مإرتين فقال ؟
الوداع  -        ( بحجة قرنها التي سوى ثلثا اعتمر وسلم زاد).   (2عليه في قال

فإن)            اثنتان، أنهما ريب ول تمت التي المستقلة المفردة العمرة أراد المعاد
وبين            بينه وحيل عنها صد الحديبية وعمرة مإستقلة، تكن لم القران عمرة

:  -   -     ) : قوله.     السابق أي عمر ابن حديث يناقض ل آخر مإوضع في وقال إتمامإها
  ( أراد(   -     -     لنه ، والعمرة الحج بين قرن وسلم عليه الله صلى الله رسول إن

   :     . وعمرة   القضاء، عمرة عمرتان أنهما ريب ول المفردة الحاصلة العمرة
     : تكن     لم القران، عمرة فإن المستقلتين العمرتين أرادت وعائشة الجعرانة،

أربع،          أنها ريب ول عنها، صد الحديبية وعمرة مإستقلة
________________________________________

أبو) 2). (4251، 3184، 2700، 2999، 2998، 1844، 1781 (702 / 3البخاري)  1(
). (*) 1992 (205 / 2داود 
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  -     -    : عمر:   أربع وسلم عليه الله صلى الله رسول اعتمر أنس قول السابع
  :( ل           (  وهذا المعاد زاد في قال حجته مإع كانت التي إل القعدة، ذي في كلهن

ذي             في كلهن أنهن أي وغيرهما، عباس وابن عائشة، عن تقدم مإا يناقض
مإع              الحجة ذي في كان ونهايتها القعدة ذي في القران عمرة مإبدأ لن القعدة،



عن           أخبر وأنس ابتدائها عن أخبرا عباس وابن فعائشة، الحج، انقضاء
 -     -  :      : كان.  وسلم عليه الله صلى أنه عمر ابن عن عروة، قول الثامإن انقضائها

   -     :( عليه     ( الله صلى عمره فإن غلط، هو الهدي في قال رجب، في يعتمر
 :  . روى -          التاسع مإنها شئ إلى رجب في يخرج لم مإحفوظة، مإضبوطة وسلم

       )   : الجعرانة،  وعمرة رمإضان، في كانت القضاء عمرة أن حبان وابن حاتم أبو
-     -       : وسلم    عليه الله صلى الله رسول أن حاتم أبو ذكر قلت شوال، في كانت

   :    .( ذلك       أر ولم الطبري المحب قال رمإضان في وذلك الفتح، عام مإعتمرا كان
:  .        :  . العاشر  القعدة ذي في كانت الجعرانة عمرة أن والمشهور غيره لحد

 ) : مإع    -     -  خرجت قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن الدارقطني، روى
وصمت  -     -       فأفطر، رمإضان في عمرة في وسلم عليه الله صلى الله رسول
    :(  )   .( فإن   غلط، الحديث هذا المعاد زاد في قال الحديث وأتممت، وقصر

وعمره  -     -       قط، رمإضان في يعتمر لم وسلم عليه الله صلى الله رسول
  :     : اعتمر     مإا المؤمإنين أم الله يرحم نقول ونحن والزمإان، العدد، مإضبوطة

 - : رضي  -     -      قالت وقد قط، رمإضان في وسلم عليه الله صلى الله رسول
ذي   - (    -     -    في إل وسلم عليه الله صلى الله رسول يعتمر لم عنها تعالى الله

عليه.          -    الله صلى عمره أن خلف ول وغيره، مإاجه، ابن رواه كما القعدة
ولو -              خمسا، لكانت رجب في اعتمر قد كان فلو أربع، على تزد لم وسلم

   : رجب،          في بعضهن يقال أن إل ستا لكانت رمإضان في اعتمر قد كان
الواقع            وإنما يقع، لم وهذا القعدة، ذي في وبعضهن رمإضان في وبعضهن

الله          -   رضي وعائشة عباس، وابن أنس، قال كما القعدة ذي في اعتماره
   ( )     : في  -.   سعد وابن سننه في داود، أبو روى عشر الحادي عنهم تعالى

           ( إنما(( ولكن شوال، في خرج حين الجعرانة عمرة في له، واللفظ طبقاته
       : التميمي،      سابق ابن حدثنا سعد ابن قال قلت القعدة، ذي في بها أحرم

رضي            -  عباس ابن مإولى عتبة عن الزبير أبي عن طهمان، بن إبراهيم حدثنا
-     -    ) : وسلم   -   عليه الله صلى الله رسول قدم لما قال أنه عنهما تعالى الله

لليلتين            وذلك مإنها اعتمر ثم الغنائم، بها فقسم الجعرانة نزل الطائف مإن
  -    :       . الله   صلى اعتماره أي هذا آخر مإوضع في القيم ابن وقال شوال مإن بقيتا

الرواة  -           بعض أن أعلم، تعالى والله والظاهر وهم، شوال في وسلم عليه
سياق              لكن شوال في اعتمر إنه فقال شوال في اعتكف وأنه هذا، في غلط
القعدة،            ذي في وعمرتين شوال في عمرة عمر ثلث اعتمر وقوله الحديث،

 .( العمرة          قصد إنما دونها مإن أو عائشة، أن على يدل
________________________________________
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مإحمد            بكر أبو الحافظ بالتصنيف أفردها الوداع حجة سياق في الثالث الباب

الحسن            وأبو الطبري، المحب الله عبد بن أحمد جعفر وأبو المنذر، بن
حزم            بن أحمد بن علي مإحمد وأبو الشافعيون، البقاعي عمر بن إبراهيم

بابن             الشهير بكر أبي بن مإحمد الله عبد أبو عليها الكلم وبسط الظاهري،
      ( كثير   (  بن إسماعيل الفداء أبو والحافظ ، المعاد زاد في الحنبلي القيم

 ( وهو       (  ، والنهاية بالبداية المسمى تاريخه في السيرة كتاب في الشافعي
بأشياء             وظفرت الخر، يذكرها لم أشياء ذكر مإنهم كل قبله، الذي مإن أوسع

مإن           وجردته فاعتمدته سياقا، أحسنهم القيم ابن سياق ورأيت يذكروها، لم
غالبا             له مإميزا به أجمل مإا فيه وأدخلت الطويلة، البحاث ومإن غالبا، الدلة

       (  )   ( ل: ( تثنية بضمير أتيت وإذا آخره، في أعلم والله أوله، في قلت بقولي



     : مإفرد        وضمير والقيم، كثير، ابنا فمرادي جزمإا، أو رجحا أو كقال، له مإرجع
   :       : والله     حزم، ابن فمرادي مإحمد أبا أو القيم، ابن فمرادي له مإرجع ل مإذكر

والمآب،         المرجع، وحسن للصواب، التوفيق وأسأله أعلم، وتعالى سبحانه
ول                حول ل يكن، لم يشأ لم ومإا كان، الله شاء مإا الوكيل، ونعم حسبي وهو

  -     -   . حاج     بأنه وسلم عليه الله صلى إعلمإه ذكر العظيم العلي بالله إل قوة
   -    :  :    :  : عليه   الله صلى الله رسول أقام قالوا سعد ابن قال قلت السنة هذه في

ويغزو -            يقصر ول يلحق، ول عام، كل يضحي سنين عشر بالمدينة وسلم
إلى             الخروج أجمع عشر سنة القعدة ذي في كان حتى يحج ول المغازي،

على        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول عزم ولما أعلم، تعالى والله الحج
المدينة،              حول مإن بذلك فسمع السنة هذه في حاج أنه الناس في أذن الحج
         : فقدم      قدم، إل راجل أو راكبا، يأتي أن يقدر لفظ وفي يريد أحد يبق فلم

يديه،             بين مإن وكانوا يحصون، ل خلئق الطريق في ووافاه كثير، بشر المدينة
يأتم            أن يلتمس كلهم البصر، مإد شماله، وعن يمينه، وعن خلفه، ومإن
الناس  -     -      وأصاب عمله، مإثل ويعمل وسلم عليه الله صلى الله برسول

: مإحمد              أبو قال الحج، مإن تمنع أن الله شاء مإن مإنعت حصبة، أو جدري،
تعدل   -     -      رمإضان، في عمرة أن وسلم عليه الله صلى الله رسول فأعلم

-     -        . وسلم  عليه الله صلى رجوعه بعد كان العلم هذا أن وصوبا مإعه حجة
:    -     -   . الشريفة   المدينة مإن وسلم عليه الله صلى خروجه ذكر قال كما وهو

على:    -     -     الخروج أراد لما وسلم عليه الله صلى الله رسول استعمل قلت
    : عرفطة        بن سباع بل ويقال الساعدي خرشة بن سماك دجانة أبا المدينة

 . أعلم      تعالى والله هشام ابن ذكره
________________________________________
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وخطب   -     -     أربعا، بالمدينة الظهر وسلم عليه الله صلى الله رسول وصلى

اغتسل            قلت بزيت، وادهن ترجل ثم المناسك مإن أمإامإهم مإا وعلمهم الناس
زاد             سعد، ابن ذكره كما ورداء إزار صحاريين ثوبين في وتجرد ذلك، قبل

       : تعالى    والله جنسهما، مإن بثوبين بالتنعينم وأبدلهما السلمي عمر بن مإحمد
وكانت            رحل على أنس قال كما وركب قلت ورداءه، إزاره، ولبس أعلم،

رث،      -     -    رحل على وسلم عليه الله صلى الله رسول حج أيضا وقال زامإلته،
  ) : حجا         اجعله اللهم قال ثم تستوي، ول دراهم أربعة تستوي خلقة وقطيفة

) ( سمعة      ول فيه، رياء ل مإاجه،)     1مإبرورا، وابن تعليقا البخاري رواه
 .       ( وخرج  ( أعلم تعالى والله مإوصول، يعلى وأبو الشمائل في والترمإذي،

لخمس  -     -       الظهر بعد نهارا المدينة مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول
على             الكلم وبسط السبت، يوم كان خروجه أن وصوبا القعدة ذي مإن بقين

   ( )    : بن    جبير عن الكليل في الحاكم ورواه قلت الدمإياطي، الحافظ ذلك
في             حزم لبن خلفا السلمي، عمر بن ومإحمد سعد، ابن جزم وبه مإطعم،

صلى            الله رسول وخرج عليه، نقضا بأشياء واستدل الخميس، يوم كان أنه
مإسجدها،            في وصلى مإنها، يخرج كان الشجرة، طريق على وسلم عليه الله

  -     -   . الحليفة     بذي وسلم عليه الله صلى نزوله ذكر عمر ابن عن البخاري رواه
       -     -  : وادي  مإن وهو الحليفة، ذا أتى حتى وسلم عليه الله صلى فسار بها وبياته

        : دون    الحليفة، بذي المسجد مإوضع في سمرة تحت قلت به، فنزل العقيق
ليجتمع             عمر، بن الله عبد عن الصحيح، في كما الطريق يمين عن الروسة

  . بهم           وصلى أعلم تعالى والله السلمي عمر بن مإحمد ذكره كما أصحابه، إليه



        : أحمد،   المإام رواه الوادي، ذلك في بالصلة وأمإر قلت ركعتين، العصر
سمعت           قال عباس، ابن عن والبيهقي، مإاجه، وابن داود، وأبو والبخاري،

  ) : مإن  -     -    آت أتاني العقيق بوادي يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول
:  (     ) :  ( ) : وقال)   ، المبارك الوادي هذا في صل فقال جبريل البيهقي ولفظ ، ربي

تعالى(             والله القيامإة يوم إلى الحج، في العمرة دخلت فقد حجة، في عمرة
والظهر).         2أعلم) ( والصبح والعشاء، المغرب وصلى الحليفة، بذي بات ثم

تسعة            وكن الهوداج، في كلهن مإعه نساؤه وكان صلوات، خمس بها فصلى
     : عليهن      طوافه قبل عائشة وطيبته قلت واغتسل، الليلة تلك عليهن وطاف

:      -   ) . قالت   عنها، والبيهقي، عائشة، عن مإسلم رواه كما واغتسل الليلة، تلك
-   :      .    ( مإعه  كان قلت نفسه، مإع هديه وساق أعلم تعالى والله بالطيب طيبته

ببدنته،    -    -     -    دعا وسلم عليه الله صلى أنه وصوله قبل وسلم عليه الله صلى
________________________________________

مإاجه)   1( أحمد)   2). (2890 (965 / 2ابن مإاجه   257 / 1أخرجه  (991 / 2وابن
2976 (*) .(
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          : سلت  ثم اليمن الشق مإن سنامإها صفحة في فأشعرها بناقته رواية وفي
:        : قال     غيره، وتقليده الهدي بقية إشعار وتولى قلت نعلين، وقلدها عنها، الدم

   :    . هديه        على وكان سعد ابن قال كثير هدي مإعه وسلم عليه الله صلى كان
المدينة           ( مإن ساقه الذي الهدي جميع وكان السلمي جندب بن ذكر). 1ناجية
عليه -     -: (    -    الله صلى الله رسول صلى فلما وسلم عليه الله صلى إحرامإه

الول، -           الغسل غير ثانيا، غسل فاغتسل الحرام، في أخذ الصبح وسلم
(        :     ، كثير غير زيت مإن بشئ رأسه ودهن قلت وأشنان، بخطمي رأسه وغسل

عائشة        ( عن والدارقطني والطبراني، والبزار، أحمد، المإام وعن). 2رواه
   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن

    ( مإاجه -   -   -   وابن الترمإذي، رواه ، المقتت غير مإحرم وهو بالزيت يدهن وسلم
)3 -     -  : في).       وسلم عليه الله صلى أنه الشيخين عند أيوب أبي حديث في

وطيبته            أعلم، تعالى والله وأدبر، بهما فأقبل جميعا بيديه رأسه حزك غسله
مإسك    ( فيه وطيب :     4بذريرة الدارقطني)  رواه كما الجيدة وبالغالية قلت ،

مإن            يرى المسك وبيص كان حتى ورأسه بدنه في أعلم والله والبيهقي
وسلم   -     - ( عليه الله صلى الشريفة ولحيته ولم)   5مإفارقه، استدامإه، ثم

: قالت       -     -  عنها تعالى الله رضي عائشة عن أحمد، المإام وروى قلت يغسله،
وسلم         -     - عليه الله صلى الله رسول مإفرق في الطيب وبيص إلى أنظر كأني

مإحرم    ( وهو أيام :   6بعد وهو)      ثالثة، بعد بلفظ مإسنده في الحميدي ورواه ،
    ) :      . مإن)    شئ عن ينه ولم قلت ورداءه، إزاره لبس ثم أعلم تعالى والله مإحرم

     ( عن       يعلى، وأبو البخاري، رواه ، الجلد على تردع التي المزعفرة، إل الردية
) :  -     -  . مإا     رجل وسلم عليه الله صلى وسأله أعلم تعالى والله عباس ابن

 ) :-     -  ( تلبسوا     ل وسلم عليه الله صلى فقال ؟ الثياب مإن المحرم يلبس
تكون            أن إل الخفاف، ول البرانس، ول السراويلت، ول العمائم، ول القميص،

   ) :   ( يجد        ل أن إل رواية وفي ، الكعبين دون فخفين نعال تكن لم فإن نعال،
  ) :   (    ) : في)   أحدكم فليحرم رواية وفي ، نعلين يجد لم فمن رواية وفي ، نعلين

 .( ونعلين  إزار،
________________________________________



الكبرى)   1( الكشف     78 / 6أحمد)  2. (124 / 2الطبقات في كما 11 / 2والبزار
مإاجه)   962 (294 / 3الترمإذي)  3. (226 / 2والدارقطني)  1085( 1030 / 2وابن
)3083) . الزوائد     في البوصيري 2ومإسلم)  5930 (384 / 10البخاري)  4وضعفه
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مإن            تلبسوا ول الكعبين، أسفل وليجعلهما خفين فليلبس نعلين يجد لم فإن
تنتقب            ول غسيل، يكون أن إل الورس، ول الزعفران، مإسه شيئا الثياب

       ( عمر،    ابن عن والشيخان، أحمد، المإام رواه ، القفازين تلبس ول المحرمإة،
أعلم   ( تعالى بذي).     -    - 1والله بكر أبي زوجة عميس بنت أسماء وولدت

الله     -       -   صلى الله رسول إلى بكر أبا فأرسلت بكر أبي بن مإحمد الحليفة
-     -       : وسلم  -  عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ أصنع كيف تقول وسلم عليه

   ( ) :   ( في(    مإسلم رواه ، وأحرمإي رواية وفي ، وأهلي بثوب، واستثفري اغتسلي
الطويل   ( جابر :  2حديث مإا).        وتصنع بكر أبي عن مإاجه، وابن النسائي، وزاد

بالبيت       ( تطوف ل أنها إل الناس وسلم).   -     -3يصنع عليه الله صلى إنه ثم
      : اللتان     الركعتان وهما الحرام، ركعتي صلى الطلع في قال ركعتين، صلى
   -    ) :    . عليه    الله صلى أنه عنه ينقل ولم القيم ابن قال المنزل بهما يودع كان

  -      :  ( الله -    رضي عمر ابن عن الشيخان روى قلت ركعتين للحرام صلى وسلم
  -     -   ) : بذي  -  يركع وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى

( أهل             الحليفة ذي مإسجد عند قائمة الناقة به استوت إذا ثم ركعتين، الحليفة
)4      ( إرادة).    (  عند ركعتين صلة استحباب فيه مإسلم شرح في النووي قال

   .    . راحلته      ركب ثم أعلم تعالى والله آخره إلى الحرام قبل ويصليهما الحرام،
) (     ) : لبى  ثم قائما، القبلة واستقبل قلت ابن)    5القصواء، عن البخاري، رواه

   -     -   . مإكان    أي وفي وسلم عليه الله صلى إهلله ذكر أعلم تعالى والله عمر
 : أهل:       -     -  فقيل وسلم عليه الله صلى فيه أهل الذي الموضع في اختلف أهل
عبد             عن أبيه عن سالم، عن الخمسة فروى الحليفة، بذي الذي المسجد مإن

مإن   -     -  -     -   أهل وسلم عليه الله صلى أنه عنهما تعالى الله رضي عمر بن الله
         : عمر   ابن عن الشيخين، رواية وفي الحليفة، ذي مإسجد يعني المسجد عند

على:        فيها تكذبون التي هذه بيداؤكم قال
________________________________________

)1 (324 / 1ومإالك)  1177 / 3 (835 / 2ومإسلم)  1542 (469 / 3البخاري)  1(
المسند)   1218 / 147حديث  (886 / 2مإسلم)  2. (54 / 2وأحمد  في والشافعي

داود)   770 (296 / 1 مإاجه   654 / 1والنسائي)  1905 (182 / 2وأبو 1022 / 2وابن
مإاجه   97 / 5النسائي)  3. (320 / 3وأحمد)  3074( )4). (2912 (972 / 2وابن

البخاري   أخرجه) 5). (1187 / 27 (845 / 2ومإسلم)  2865 (82 / 6أخرجه
). (*) 1553 (482 / 3البخاري 

________________________________________
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المسجد  -     -     ( مإن أهل إنما وسلم عليه الله صلى الله روى). 1رسول
   : رسول          مإع خرجنا قال بدر، أهل مإن وكان المازني، داود أبي عن الطبراني،
أربع -     -        فيه فصلى الحليفة، ذي مإسجد فدخل وسلم عليه الله صلى الله

أهل            فقالوا المسجد في كانوا الذين فسمعه المسجد في أهل ثم ركعات،



حين            أهل المسجد عند الذين فقال راحلته، ركب حين وأهل المسجد، مإن
البيداء             على الذين فسمعه أهل البيداء على استوى لما ثم راحلته، به استوت

) (( كلهم      وصدقوا البيداء مإن أهل :     2فقالوا راحلته).  به استوت حين أهل وقيل
عنه-     -     -     - تعالى الله رضي أنس عن الستة، وروى وسلم عليه الله صلى
فلما:    -     -      أصبح، حتى الحليفة بذي وسلم عليه الله صلى الله رسول بات قال

أهل     ( به واستوت راحلته الله).      -  3زالت رضي عباس ابن عن البخاري وروى
 -     -   ) : بذي  -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فأصبح قال عنهما تعالى

 ( ورواه       [  ]   وأصحابه هو أهل البيداء على استوت حتى راحلته وركب الحليفة،
نحوه      ( آخر طريق مإن أحمد العابدين).      4المإام زين طريق مإن مإسلم وروى

رضي           -  جابر عن كلهما عطاء، طريق مإن والبخاري الحسين، بن علي بن
استوت   - (   -     -    حين أهل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله

) :            .( أمإا  قال عمر ابن عن جريج، بن عبيد طريق مإن الشيخان وروى راحلته به
به      -     -     تنبعث حتى يهل وسلم عليه الله صلى الله رسول أر لم فإني الهلل

أبيه).           5راحلته) ( عن سالم، عن عقبة، بن مإوسى طريق مإن مإسلم، وروى
 -        ) : صلى     الله رسول أهل مإا فيها تكذبون التي بيداؤكم قال عمر بن الله عبد

) ( بعيره   -         به قام حين الشجرة، عند مإن إل وسلم عليه المإام).  6الله وروى
       : والبخاري     العرج، البصري الله عبد بن مإسلم حسان أبي طريق مإن أحمد،

 -    ) : صلى        الله رسول أصبح لما قال عباس ابن عن كلهما كريب، طريق مإن
بذي   -   وسلم عليه الله

________________________________________
البخاري)   1(  /1ومإالك)  1186 / 23 (843 / 2ومإسلم)  1541 (468 / 3أخرجه

داود)   30 (332  /5والنسائي)  818 (181 / 3والترمإذي)  1771 (150 / 2وأبو
الهيثمي)      2. (126 قال الكبير في بن     221 / 3الطبراني سعيد بن إسحاق فيه

) . أعرفهم        لم جماعة وفيه مإجهول، الذهبي قال البخاري)   3جبير  /3أخرجه
داود)   1546 (476 )5. (260 / 1أحمد)  4. (97 / 5والنسائي)  1773 (151 / 1وأبو

 (844 / 2ومإسلم)  5851، 2865، 1609، 1552، 1514، 166 (320 / 1البخاري 
الموطأ)    1187 / 25 في . (*) 6). (31 (333 / 1ومإالك تقدم) 

________________________________________
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) ( بالحج         أهل البيداء على استوت فلما براحلته ودعا وروى). 1الحليفة
وسلم      (   -     - عليه الله صلى الله رسول أن الله عبد بن جابر عن الشيخان،

    :    .( المفسرة     المثبتة الرواية وهذه كثير ابن قال راحلته به استوت حين أهل
أنه              لحتمال الخرى على مإقدمإة عمر ابن عن راحلته به استوت حين أهل أنه

ركوبه             رواية وتكون راحلته، به استوت حين المسجد عند مإن أحرم أنه أراد
ابن            رواية وكذا وجابر أنس ورواية الخرى، على علم زيادة فيها الراحلة

    : دالة        كلها الطرق وهذه قال المعارض، مإن سالمات الصحيح في التي عباس
الصلة      -     -    بعد أحرم وسلم عليه الله صلى أنه الغالب الظن أو القطع على

.    . القبلة          مإستقبلة وهي عمر ابن زاد السير، به وابتدأت راحلته ركب مإا وبعد
وسلم:          -     - عليه الله صلى الله رسول أن عباس ابن عن الصحيح في ومإا قال

عن            الحروري، خصيف رواية مإن وأثبت، أصح راحلته به استوت حين أهل
        :  . عباس   ابن حديث والحافظ الطحاوي جعفر أبو وجعل قلت جبير بن سعيد

    . أهل         فيما الختلف ذكر عليه ساكتا القيم ابن وأورده القوال، بين جامإعا هذا
 :  : الفراد -     -:       الول أقول أربعة على ذلك في اختلف وسلم عليه الله صلى به



      : عائشة.   عن والنسائي والشيخان، وأحمد، الشافعي المإامإان روى بالحج
وأحمد،           الله، عبد بن جابر عن والبيهقي مإاجه، وابن ومإسلم، وأحمد،

عن           والبيهقي، والدارقطني، ومإسلم، عمر، بن الله عبد عن والبزار، ومإسلم،
) ( مإفردا  ( -     -    بالحج أهل وسلم عليه الله صلى أنه عباس :2ابن الثاني). 

مإاجه.          وابن والنسائي، داود، وأبو والبخاري، أحمد، المإام روى القران
وابن           والبخاري، وأحمد عثمان عن وأحمد الخطاب بن عمر عن والبيهقي

أنس،          عن والبيهقي، والبزار، والشيخان، والنسائي، وأحمد، علي، عن حبان،
عبد          بن جابر عن والبيهقي، والدارقطني، والبزار، مإاجه، وابن والترمإذي،

-     : النصاري        سهل بن زيد طلحة أبي عن مإاجه، وابن أحمد، والمإام الله،
 : مإالك،    -       والمإامإان مإالك، بن سراقة عن وأحمد، عنه تعالى الله رضي

وأحمد، 
________________________________________

المسند)       2. (254 / 1أحمد)  1( في الشافعي عند عائشة 104 / 6حديث
)37 (335 / 1ومإالك)  1211 / 122 (875 / 2ومإسلم)  1562 (492 / 3والبخاري 
مإاجه    112 / 5والنسائي  ابن أخرجه)   2966 (988 / 2وأخرجه جابر وحديث

). (*) 1213 / 136حديث)  (881 / 2مإسلم (
________________________________________
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عبد           عن والطبراني، وقاص، أبي بن سعد عن والنسائي وصححه، والترمإذي
ابن             عن مإاجه، وابن والترمإذي، داود، وأبو أحمد، والمإام أوفى أبي بن الله

وأبو          زياد، بن الهرمإاس عن والدارقطني، والنسائي، ومإسلم، وأحمد عباس،
عمرو،             ابن عن والشيخان، وأحمد، الخطاب، بن عمر بن الله عبد عن يعلى،

والترمإذي          - قتادة، أبي عن والدارقطني، حصين، بن عمران عن وأحمد،
والبيهقي، -           والشيخان، حفصة، عن وأحمد، الله، عبد بن جابر عن وحسنه

وسلم  -     - (   -     عليه الله صلى الله رسول أن عنهم تعالى الله رضي عائشة عن
) ( قارنا-   .      1كان  : داود،).  وأبو والشيخان، أحمد، المإام روى التمتع الثالث

 -     -    : في     وسلم عليه الله صلى الله رسول تمتع قال عمر ابن عن والنسائي،
وبدأ            الحليفة، ذي مإن الهدي فساق وأهدى، الحج، إلى بالعمرة، الوداع حجة

)  . الحديث  -     -      بالحج أهل ثم بالعمرة، فأهل وسلم عليه الله صلى الله رسول
الله).     -     -    -2 رسول عن عنها تعالى الله رضي عائشة عن الشيخان، وروى

)    : مإعه    -      الناس وتمتع الحج إلى بالعمرة تمتعه في وسلم عليه الله ).3صلى
) : تمتع      -     -  قال عنه تعالى الله رضي حصين بن عمران عن مإسلم، وروى

    .( مإجاهد،  -     -   عن مإسلم، وروى مإعه وتمتعنا وسلم عليه الله صلى الله رسول
  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول قال قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن

فليحل  - (          الهدي عنده يكن لم فمن بها، استمعتعنا عمرة هذه وسلم عليه
) ( القيامإة           يوم إلى الحج في دخلت قد العمرة فإن كله، وروى). 4الحل

 : مإا   -     -      الله رسول يا قالت أنها عنها تعالى الله رضي حفصة عن البخاري،
 ) : لبدت            إني قال ؟ عمرتك مإن أنت تحلل ولم ؟ بعمرة حلو الناس شأن

) ( أنحر       حتى أحل فل هديي وقلدت ). 5رأسي،
________________________________________

المسند)          1( في أحمد عنه الله رضي عمر حديث مإن -  174 / 1مإن والبخاري
عمر      بن الله عبد المسند).      1691 (640 / 3حديث في أحمد عثمان حديث ومإن

أحمد.     57 / 1 علي حديث الترمإذي.     57 / 1ومإن جابر حديث وابن 170 / 3ومإن



أحمد.      990 / 2مإاجه  طلحة أبي حديث أخرجه.    28 / 4ومإن سراقة حديث ومإن
أحمد.     75 / 4أحمد  سعد حديث حديث.  118 / 5والنسائي  174 / 1ومإن ومإن

الكشف        في كما البزار أوفى أبي داود.      27 / 2ابن أبو عباس ابن حديث ومإن
أحمد.     159 / 2 الهرمإاس حديث حصين     485 / 3ومإن بن عمران حديث ومإن ،

الدارقطني.      427 / 4أحمد  قتادة أبي حديث حفصة.   261 / 2ومإن حديث ومإن
البخاري.     285 / 6أحمد  عائشة حديث وهو) 2). (1692حديث  (630 / 3ومإن

داود   ( أبي )4). (1692 (630 / 3البخاري)  3. (179 / 5والنسائي)  1805عند
الحج    ( في مإسلم داود)   203أخرجه شيبة    1790وأبو أبي وابن ،4 / 102

البخاري)   5. (236 / 1وأحمد  51 / 2والدارمإي  ). (*) 1697 (635 / 3أخرجه
________________________________________
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تعالى        -    الله رضي عباس ابن عن وحسنه، والترمإذي أحمد، المإام وروى
   -     -   ) : وعمر، -  بكر، وأبو وسلم عليه الله صلى الله رسول تمتع قال عنهما

) ( مإعاوية      عنه نهى مإن وأول عباس).      -1وعثمان، ابن عن الشيخان، وروى
) : قصرت    -   -     -  قال عنه تعالى الله رضي مإعاوية عن عنهما تعالى الله رضي

) :    ( ل   -     -  فقلت مإسلم، زاد ، بمشقص وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
) ( عليك     حجة إل هذه :2أعلم قال).        مإعاوية عن عطاء، عن النسائي، وروى

كان(      -     -   بمشقص وسلم عليه الله صلى الله رسول شعر أطراف مإن أخذت
) ( العشر          أيام في والمروة، وبالصفا بالبيت طاف مإا بعد قيس).  3مإعي، قال

) (     ) : مإعاوية     على هذا ينكرون والناس عطاء عن الراوي، سعد وروى). 4بن
-   ) : الله    -     -  رسول اعتمر قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن البخاري

   .  - :  .( عن    -    الشيخان، روى الطلق الرابع يحج أن قبل وسلم عليه الله صلى
  -     : الله -     -  صلى الله رسول مإع خرجنا قالت عنها تعالى الله رضي عائشة

(      )        -  ، عمرة ول حجا نذكر ل نلبي لفظ وفي عمرة ول حجا نذكر ل وسلم عليه
. الحج  (    -     -     إل نرى ل وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع خرجنا لفظ وفي

يكن        -     -    لم مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول أمإر مإكة، مإن دنونا إذا حتى
) ( يحل         أن والمروة، الصفا بين طاف إذا هدي الشافعي).    -5مإعه المإام قال

طاوس   -      ( ابن أخبرنا سفيان، أخبرنا تعالى الله ابن)  6رحمه وإبراهيم ،
حجير    ( بن وهشام : (   - 7مإيسرة، صلى)    الله رسول خرج يقول طاوسا سمعوا

فنزل   -           القضاء، ينتظر عمرة، ول حجا يسمي ل المدينة مإن وسلم عليه الله
يكن             ولم أهل مإنهم كان مإن أصحابه فأمإر والمروة، الصفا بين القضاء عليه

) ( الحديث      عمرة يجعلها أن هدي . 8مإعه التنبيهات)      في عليه الكلم ويأتي
________________________________________

البخاري)   2). (822 (85 / 3والترمإذي  313 / 1أحمد)  1( )1730 (656 / 3أخرجه
باب    ( الحج في داود)   (209ومإسلم النسائي) 3. (244 / 5والنسائي)  1802وأبو

5 / 197) .4) . البخاري)   5تقدم)  بن)   6). (1561 (492 / 3أخرجه الله عبد
مإات            السادسة، مإن عابد، فاضل ثقة مإحمد، أبو اليماني، كيسان بن طاوس

  . التقريب   وثلثين اثنين وجيم)     7. (424 / 1سنة بمهملة حجير بن هشام
        . العجلي،    وثقه عباد، بن وشبل جريج ابن وعنه طاوس عن المكي، مإصغرا

           : فرد  البخاري في وله حديثان، عنده وله بآخر، قرنه بالقوي، ليس أحمد قال
الخلصة.   المسند)     8. (113 / 3حديث في الشافعي ). (*) 960 (372 / 1أخرجه

________________________________________
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 -       : صلى   أنه ورجحا والطلق، والتمتع، والقران، الفراد، أقوال أربعة فهذه
وغيرهم،   -        والحافظ، الطبري، المحب ورجحه قارنا، كان وسلم عليه الله

       : فأهل      ناقته، ركب ثم مإصله، في أهل قال القصة، تمام بعد تحقيقه ويأتي
تارة،             والعمرة بالحج يهل وكان البيداء على به استقلت لما أهل ثم أيضا،

:  .  : وقيل           قرن قيل ثم فمن مإنه، جزء العمرة لن تارة وبالحج تارة، وبالعمرة
           : وصاحب  حزم، لبن خلفا الظهر، صلة بعد وقع ذلك وكل أفرد، وقيل تمتع،

:       : الصحيح    وهو الحاديث بين الجمع وطريق والحافظ النووي، قال الطلع،
بعد -     -         بالعمرة أحرم ثم بالحج، مإفردا أول كان وسلم عليه الله صلى أنه

        : روى     ومإن الصل، هو الفراد روى فمن قارنا، فصار الحج على وأدخلها ذلك،
النتفاع            وهو اللغوي التمتع أراد التمتع روى ومإن المإر، آخر اعتمد القران

الله.    [ -     -  ]:  -   صلى لبى ثم وسلم عليه الله صلى تلبيته لفظ ذكر والرتفاق
         ) : الحمد  -  إن لبيك، لك شريك ل لبيك لبيك اللهم لبيك فقال وسلم عليه

      ( أصحابه،      سمعها حتى بالتلبية صوته ورفع ، لك شريك ل والملك، لك والنعمة
   : رسول:     -     -  تلبية كانت قال عنه تعالى الله رضي أنس عن البزار، وروى قلت

) ( ورقا -     - (     تعبدا حقا حجا لبيك وسلم عليه الله صلى الطبراني).  1الله وروى
الله-   -    -     -    - رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن حسن بسند
) :  (   ) : إنما    -     قال لبيك اللهم لبيك قال فلما بعرفات وقف وسلم عليه الله صلى

) ( الخرة   خير النبي)        ( 2الخير أن هريرة أبي عن والنسائي أحمد، المإام وعند
) (    ) : لبيك-     -    الحق إله لبيك تلبيته في قال وسلم عليه الله وروى). 3صلى

الله     -     - (   - رسول كان عنه تعالى الله رضي ثابت بن خزيمة عن الطبراني،
مإغفرته    -          وجل عز الله سأل تلبيته، مإن فرغ إذا وسلم عليه الله صلى

) ( النار    مإن واستعتقه يرفعوا).    -  -  4ورضوانه بأن تعالى الله بأمإر وأمإرهم
   -   . والسلم      الصلة عليه جبريل وأمإره الحج شعائر مإن فإنها بالتلبية أصواتهم

          ( الله- (   رسول أن خلد بن السائب عن أحمد، المإام وروى ، بالتلبية يعلن أن
      ) : أن-     -  أصحابي آمإر أن فأمإرني جبريل أتاني قال وسلم عليه الله صلى

يرفعوا 
________________________________________

يسم)        1090 (13 / 2البزار)  1( ولم ومإوقوفا، مإرفوعا البزار رواه الهيثمي قال
الحبير       التلخيص وانظر المرفوع في في)  2. (240 / 2شيخه الطبراني

المجمع      في الهيثمي ذكره  /5والنسائي  341 / 2أحمد)  3. (223 / 3الوسط
الكبير)    4. (45 / 5والبيهقي  115 في الهيثمي   99 / 4الطبراني 224 / 3وقال

 (*) . خلق          وضعفه أحمد وثقه زائدة بن مإحمد بن صالح فيه
________________________________________

 ]459[ 
) (     ) :  ( ثجاجا  عجاجا كن مإحمد يا وقال ، بالتلبية الطبراني) ( 1أصواتهم رواه ،

 -           : صلى).  يرد فلم به، يهلون الذي بهذا الناس وأهل جبريل جاء قلت وغيره
 ( رواه   -    -     -  ، تلبيته وسلم عليه الله صلى ولزم مإنه، شيئا وسلم عليه الله

.    ( الكلم      (  مإن ونحوه المعارج ذا يزيدون والناس داود، أبي وعند مإسلم،
صلى -     -        -  إنه ثم شيئا، لهم يقول فل يسمع، وسلم عليه الله صلى والنبي
   . عند   -       ندبهم ثم الثلثة النساك بين الحرام عند خيرهم وسلم عليه الله

هدي،              مإعه يكن لم لمن العمرة إلى والقران الحج، فسخ إلى مإكة مإن دنوهم
وسلم          -     عليه الله صلى الله رسول سأل ثم المروة، عند عليهم ذلك حتم ثم

وهو-           وينقصون، فيها، يزيدون مإعه والناس المذكورة، تلبيته يلبي وهو



:-     -   . وسلم      عليه الله صلى مإسيره ذكر تلبيته ولزم عليهم، ينكر ول يقرهم،
-  :    : ومإضى        سعد ابن قال قلت الثاية ثم بالروحاء، ومإروره إهلله قال مإن

في    -        الصلوات في أصحابه ويؤم المنازل يسير وسلم عليه الله صلى
  .    . سار       ثم أعلم تعالى والله مإواضعها وعرفوا الناس بناها قد له، مإساجد

كان  -     -       فلما المذكورة، تلبيته يلبي وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول
 (     ) : فجاء      ، صاحبه يأتي أن يوشك دعوه قال عقيرا، وحشيا حمارا رأى بالروحاء

    : بهز،    -     -  مإن رجل هو قلت وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى صاحبه
شأنكم       -     - ( وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال أعلم تعالى الله واسمه

    -     -    ( بين  فقسمه بكر أبا وسلم عليه الله صلى الله رسول فأمإر ، الحمار بهذا
بين     -     -     بالثاية كان حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول مإضى ثم الرفاق،

أبو           -    هو قلت رجل فأمإر سهم، وفيه ظل في حاقف ظبي إذا والعرج الرويثة
عمر،  -     -         أبي بن يحيى بن مإحمد رواه كما عنه تعالى الله رضي الصديق بكر

أحد        -        يريبه ل عنده يقف أن فأمإره أعلم تعالى والله الله، عبيد بن طلحة عن
يجاوزوه    ( حتى الناس :2مإن       : الحمار)  وقصة الظبي، قصة بين والفرق قال ،

حلل،               أنه يعلم لم وهذا أكله، مإن يمنع فلم حلل، كان الحمار صاد الذي أن
أحد              يأخذه لئل عنده يقف مإن ووكل أكله، في لهم يأذن فلم مإحرمإون، وهو

  :  -     -   . زامإلته  وضياع بالعرج وسلم عليه الله صلى نزوله ذكر يجاوزوه حتى
نزل       -     -    إذا حتى وسلم عليه الله صلى سار ثم بكر، أبي وبين بينه التي

بكر،            لبي غلم مإع وكانت واحدة، بكر أبي وزامإلة زامإلته وكانت بالعرج،
بكر   -     -    وأبو وسلم عليه الله صلى الله رسول فجلس

________________________________________
الموطأ    56، 55 / 4أحمد)  1( في الم)    34 (334 / 1ومإالك في  /2والشافعي

داود   (34 / 2والدارمإي  156 162 / 5والنسائي)  829والترمإذي)  (1814وأبو
مإاجه   خزيمة)   2922 (975 / 2وابن  /3أحمد)  2. (450 / 1والحاكم  173 / 4وابن

. (*) 143 / 5والنسائي  452
________________________________________

 ]460[ 
بكر              وأبو جانبه إلى بكر أبي بنت وأسماء الخر، جانبه إلى وعائشة جانبه إلى

   : ؟          بعيرك أين فقال البعير، مإعه وليس فطلع عليه يطلع أن الغلم ينتظر
   : تضله،:      -    واحد بعير حدة فيه وكان بكر أبو فقال البارحة، أضللته فقال

يتبسم      -     -  وسلم عليه الله صلى الله ورسول بالسوط، الغلم يضرب فطفق
 -     ( صلى: (       الله رسول يزيد ومإا ، ؟ يصنع مإا المحرم هذا إلى انظروا ويقول

هذه   -           على داود أبو ترجم ويتبسم، ذلك يقول أن على وسلم عليه الله
) ( يؤدب (   المحرم باب عليه).      -   1القصة الله صلى الله رسول أن سبق قلت

   : يكون -         أن فيحتمل الطبري المحب قال زامإلة، وكانت رحل، على حج وسلم
عنه         -     تعالى الله رضي بكر أبي زامإلة مإع الزامإلة وبعض عليها، الزامإلة بعض

وسلم-          -     - عليه الله صلى الله رسول زامإلة أن السلمي، فضالة آل بلغ ولما
الله              رسول يدي بين وضعوها حتى بها فأقبلوا حيس مإن جفنة له حملوا ضلت

: يقول-     -    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فجعل وسلم عليه الله صلى
على(               يغتاظ بكر أبو وجعل أطيب، بغذاء تعالى الله جاء فقد بكر، أبا يا هلم
بكر،     -     - (     أبا يا عليك هون وسلم عليه الله صلى الله رسول له فقال الغلم،

يضل              أل على حريصا الغلم كان وقد مإعك، إلينا ول إليك، ليس المإر فإن
    -     ( وسلم      عليه الله صلى الله رسول أكل ثم ، مإعه كان مإما خلف وهذا بعيره،



بن-              صفوان فأقبل فقال شبعوا، حتى يأكل مإعه كان ومإن بكر، وأبو وأهله،
مإعه، -     -       والبعير الناس، ساقة على وكان عنه تعالى الله رضي المعطل

عليه          -    الله صلى الله رسول مإنزل باب على أناخ حتى فجاء الزامإلة، وعليه
 ) : ؟، -    -     -   مإتاعك بكر لبي وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال وسلم

(    : مإعي: (          القعب هذا الغلم فقال فيه، نشرب كنا قعبا إل شيئا فقدت مإا فقال
     .     : وابنه    عبادة، بن سعد وجاء المإانة عنك الله أذى لصفوان بكر أبو فقال

الله -     -        رسول يؤمإان زادا تحمل زامإلة ومإعهما عنهما تعالى الله رضي قيس
واقفا-     -    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فوجدا وسلم عليه الله صلى

: الله     -   -        رسول يا سعد فقال زامإلته، عليه وجل عز الله رد قد مإنزله، ببات
صلى           -  الله رسول فقال مإكانها، زامإلة وهذه الغداة، ضلت زامإلتك ان بلغنا

.( فيكما   -: (         الله بارك بزامإلتكما فارجعا بزامإلتنا، الله جاء قد وسلم عليه الله
-      : له  -     -  جثامإة بن الصعب وإهداء بولبواء وسلم عليه الله صلى مإروره ذكر

حمار              جثمامإة بن الصعب له أهدى بالبواء كان إذا حتى الله رسول مإضى ثم
   )   ( يقطر   (   وحش، حمار لحم رواية وفي وحش حمار عجز رواية وفي وحش،

(    )   ( فرده)   (   وحش حمار رجل رواية وفي وحشي حمار شق رواية وفي ، دمإا
) ( حرم: (       أنا إل عليك نرده لم إنا ). 2وقال

________________________________________
داود)   1( 850 / 2ومإسلم)  2573، 1825 (31 / 4البخاري)  2). (1818 (161 / 2أبو
)50 / 1193 (*) .(

________________________________________
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-     : الله  -     -   رسول مإر فلما عسفان بوادي وسلم عليه الله صلى مإروره ذكر
:  (       ) : قال    -    ؟ هذا واد أي بكر أبا يا قال عسفان، بوادي وسلم عليه الله صلى

        ) :  ( خطمهما(  أحمرين بكرين على وصالح، هود، به مإر لقد قال ، عسفان وادي
العتيق         ( البيت يحجون يلبون، النماز وأرديتهم العباء، وأوزرهم ذكر). 1ليف،
  :    :  : يوم -     -  وكان سعد ابن قال قلت بسرف وسلم عليه الله صلى مإروره

   -   . عليه       الله صلى كان فلما بسرف الشمس له فغربت الظهران بمر الثنين
رسول -           عليها فدخل بعمرة، أهلت كانت وقد عائشة حاضت بسرف وسلم

(      ) : ؟ -     -    نفست لعلك ؟ بيكيك مإا فقال تبكي، وهي وسلم عليه الله صلى الله
          ) : الحاج:   يفعل مإا افعلي آدم، بنات على الله كتبه شئ هذا قال نعم، قالت

   -     -  .( بسرف     كان لما وسلم عليه الله صلى وقال بالبيت تطوفي ل أن غير
كان: (            ومإن فليفعل، عمرة يجعلها أن فأحب هدي مإعه يكن لم مإن لصحابه

       :    .( عند   التخيير رتبة فوق أخرى رتبة وهذا القيم ابن قال فل هدي مإعه
يجعلها              أن هدي مإعه يكن لم مإن حتما أمإرا أمإر بمكة، كان فلما الميقات،

ينسخ             ولم إحرامإه، على يقيم أن هدي مإعه ومإن إحرامإه، مإن ويحل عمرة،
أمإرهم             التي العمرة هذه عن مإالك، بن سراقة سأله بل البتة شئ ذلك

    ) : قد          العمرة وإن للبد، بل فقال ؟ للبد أم ذلك لعامإهم هي هل إليها بالفسخ
-     -    .( وسلم      عليه الله صلى عنه روى وقد القيامإة يوم إلى الحج في دخلت

تعالى         -    الله رضي الصحابة مإن عشر أربعة العمرة إلى الحج بفسخ المإر
في -          مإذهبه صحة على والدليل أسماءهم، وسرد صحاح، وأحاديثهم عنهم
 -   . صلى         نزوله ذكر القصة تمام بعد فيه التحقيق وسيأتي ورقات عشر نحو
   : رسول   -       نهض ثم وسعيه وطوافه مإكة، ودخوله طوى، بذي وسلم عليه الله
اليوم -     -         المعروفة وهي طوى، بذي نزل أن إلى وسلم عليه الله صلى الله



بها             وصلى الحجة، ذي مإن خلون لربع الحد، ليلة بها فبات الزاهر، بآبار
التي              العليا، الثنية مإن أعلها مإن مإكة إلى ونهض يومإه، مإن اغتسل ثم الصبح،

مإن             دخل الحج وفي أسفلها مإن يدخل العمرة في وكان الحجون على تشرف
  . الطبراني          وروى ضحى المسجد دخل حتى سار ثم أسفلها، مإن وخرج أعلها

  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول دخل قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن
وسلم  -  عليه

________________________________________
 - (*) 232 / 1أحمد)  1(

________________________________________
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- (   ) : شيبة          بني باب الناس تسميه الذي وهو مإناف، عبد باب مإن مإعه ودخلنا
) (   : نطر          فيه السليماني قال مإروان، أبي بن مإروان إل الصحيح رجال رجاله

1   [   ]      : إلى).   نظر فلما الصفا إلى مإخزوم بني باب مإن وخرج البيهقي وروى
    ) : السلم،      ومإنك السلم، أنت اللهم وقال وكبر، يديه ورفع واستقبله البيت،
ومإهابة،           وتكريما، وتعظيما، تشريفا، البيت هذا زد اللهم بالسلم، ربنا فحينا

) ( وبرا           وتعظيما وتشريفا تكريما اعتمره، أو حجه مإمن عظمة، مإن ).2وزد
وسلم         -     عليه الله صلى الله رسول أن أسيد، بن حذيفة عن الطبراني، وروى

      ) : وتكريما-       وتعظيما تشريفا هذا بيتك زد اللهم قال البيت إلى نظر إذا كان
) ( ومإهابة  المسجد).     -     - 3وبرا وسلم عليه الله صلى الله رسول دخل فلما

. الطواف            الحرام المسجد تحية فإن المسجد، تحية يركع ولم البيت، إلى عمد
روى  -     -       فقد مإاشيا المرة هذه في وسلم عليه الله صلى طوافه وكان

) : دخلنا -   -           قال الله عبد بن جابر عن كثير ابن قال كما جيد بإسناد البيهقي
المسجد      -     -   باب وسلم عليه الله صلى النبي فأتى الضحى، ارتفاع عند مإكة

بالبكاء،           عيناه وفاضت فاستلمه، بالحجر فبدأ المسجد دخل ثم راحلته، فأناخ
ومإسح             عليه، يديه ووضع الحجر، قبل فرغ حتى أربعا، ومإشى ثلثا، رمإل ثم

) ( وجهه  عنها).       -     -4بهما تعالى الله رضي عائشة عن مإسلم، رواه مإا وأمإا
الركن: (   -     -     يستلم بعيره على وسلم عليه الله صلى الله رسول طاف قالت

  -        ( الله     رضي عباس ابن عن داود، أبو رواه ومإا ، الناس عنه يضرب أن كراهة
  -     -    : يشتكي  -  مإكة وسلم عليه الله صلى الله رسول قدم قال عنه تعالى

طوافه            مإن فرغ فلما بمحجن، استلم الركن أتى وكلما راحلته على فطاف
ركعتين   ( فصلى يطوف).    -     - (5أناخ عنه تعالى الله رضي الطفيل أبي وقول

)   ( البيهقي       رواه بمحجن الركن يستلم بعير على البيت : 6حول طاف).  قال
الجدعاء،  -     -       ناقته على بالبيت حجته في وسلم عليه الله صلى الله رسول

إن             كثير، لبن واللفظ فقال، يرتجز بخطامإها آخذ مإكتوم أم ابن الله وعبد
وهو            الفاضة، طواف والثاني الول، هذا أطواف، ثلثة فيها كان الوداع حجة

  :  . طواف     والثالث النحر يوم وكان الفرض طواف
________________________________________

المجمع)      1( انظر الوسط في )3. (73 / 5البيهقي)  2. (238 / 3الطبراني
الهيثمي       قال والوسط الكبير في سليمان    238 / 3الطبراني بن عاصم فيه

داود)   5. (74 / 5البيهقي)  4مإتروك. ( .100 / 5البيهقي)  6). (1881 (177 / 2أبو
 (*)

________________________________________
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في   -     -       أو الخيرين، أحد في كان وسلم عليه الله صلى ركوبه فلعل الوداع
          : هذا   على نص وقد فيه، مإاشيا فكان القدوم طواف وهو الول فأمإا كليهما،

البيهقي  -     -       رواه مإا ذلك على والدليل عنه تعالى الله رضي الشافعي المإام
   ) : ارتفاع    -     -  عند مإكة دخلنا قال عنه تعالى الله رضي جابر عن جيد، بإسناد

ثم   -     -      راحلته، فأناخ المسجد باب وسلم عليه الله صلى النبي فأتى الضحى،
ثلثا،           رمإل ثمن بالبكاء، عيناه وفاضت فاستلمه، بالحجر فبدأ المسجد دخل

.( وجهه            بهما ومإسح عليه يديه ووضع الحجر، يقبل فرغ حتى أربعا، ومإشى
          : عمره،   إحدى في فهي مإحفوظا كان إن عباس ابن وحديث القيم ابن قال

          : يقول    أن إل القدوم، طواف مإن الول الثلثة في الرمإل عنه صح فقد وإل
         : في      ليس لكن رمإل فقد بعيره، على رمإل إنه السعي في حزم ابن قال كما
  -   . الله         صلى حاذى فلما القدوم طواف في راكبا كان أنه الحاديث مإن شئ
) :   : يا  -        لعمر وقال قلت عليه يزاحم ولم استلمه، الول الحجر وسلم عليه

خلوة             وجدت إن الضعيف تؤذي الحجر على تزاحم ل قوي رجل إنك عمر
      ( تعالى     والله وغيره أحمد المإام رواه وكبر وهلل فاستقبله وإل فاستلمه،

:           1أعلم) ( ولم).  يديه، يرفع ولم اليماني، الركن جهة إلى عنه يتقدم ولم قال
يكبر:            كما بالتكبير، افتتحه ول وكذا كذا السبوع، هذا بطوافي نويت يقل
حاذي              ول المنكرات، البدع مإن هو بل عنده، علم ل مإن يفعله كما للصلة

واستقبله،            بل شقه، على وجعله عنه انفتل ثم يديه، بجميع السود الحجر
الباب             عند يدع ولم يساره على البيت وجعل يمينه على أخذ ثم واستلمه،

الطواف            وقت ول وأركانها الكعبة ظهر عند ول الميزاب، تحت ول بدعاء،
الدنيا           (    في آتنا ربنا الركنين بين عنه حفظ بل تعليمه، ول بفعله ل مإعينا، ذكرا
     :  .( عبد       عن سعد، ابن وروى قلت النار عذاب وقنا حسنة الخرة وفي حسنة
  -    : الله   -     -  صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي السائب بن الله
   )    : الدنيا  -    في آتنا ربنا السود والحجر اليماني، الركنين بين يقول وسلم عليه

) ( النار       عذاب وقنا حسنة الخرة وفي عليه).  -   2حسنة الله صلى ورمإل
(    ) : الحجر -        إلى الحجر مإن قلت الول الشواط، الثلثة هذا طوافه في وسلم

) ( يعلى     وأبو أحمد، المإام ). 3رواه
________________________________________

المجمع)   3. (128 / 2الطبقات)  2. (28 / 1أحمد)  1( . (*) 239 / 3انظر
________________________________________
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أحد           على فجعله بردائه واضطبع خطاه بين ويقارب مإشيه، يسرع وكان
إليه           أشار السود الحجر حاذي وكلما ومإنكبه، الخر، كتفه وأبدى كتفيه،

 :   . أنه        عنه وثبت الرأس مإحنية عصا وهو المحجن، وقبل بمحجنه واستلمه
. استلمإه             حين يده قبل ول قبله، أنه عنه يثبت ولم اليماني، الركن استلم

الركن      -     -   يقبل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان عباس ابن وقول
بن             مإسلم بن الله عبد طريق مإن الدارقطني، رواه عليه، خده ويضع اليماني،

       ) : فإنه.    السود، الحجر هنا ها اليماني بالركن المراد القيم ابن قال هرمإز
    : مإع        له ويقال اليمانيان، لهما يقال الخر الركن مإع اليماني الركن يسمى

اللذين           للركنين ويقال العراقيان، الباب ناحية مإن الحجر يلي الذي الركن
ظهر           مإن الحجر يلي والذي اليماني، للركن ويقال الشامإيان، الحجر يليان

استلمه             أنه عنه وثبت السود، الحجر قبل أنه عنه ثبت ولكن الغربيان، الكعبة
     :   . ثلث      فهذه بمحجنه، استلمه أنه عنه وثبت قبلها ثم عليه يده فوضع بيده،



   .( بإسناد.   (      الطبراني وروى يبكي طويل عليه شفته وضع أنه عنه وروي صفات
 : بسم  -     -       قال اليماني الركن استلم إذا كان وسلم عليه الله صلى أنه جيد

  .(  ) : أبو         وروى أكبر الله قال السود الحجر أتى كلما وكان أكبر، والله الله،
رسول      -     -   أن عنه تعالى الله رضي الخطاب بن عمر عن الطيالسي، داود

ولم -              مإرات، ثلث عليه، سجد ثم قبله، ثم عليه، سجد ثم الركن، قبل الله
 -   ) :  . صلى      الله رسول واستسقى قلت فقط اليمانيين إل الركنين مإن يمس

     .( وفي   -    العباس، عن الطبراني، ورواه طوافه في وهو وسلم عليه الله
) ( أعلم       تعالى والله يسم، لم رجل إلى).      1سنده جاء طوافه مإن فرغ فلما

-   ( ركعتين   (     فصلى مإصلى إبراهيم مإقام مإن واتخذوا فقرأ المقام، خلف
   : وقراءته    -     الخلص، بسورة الفاتحة بعد فيهما قرأ البيت وبين بينه والمقام

)  (    )   ) : قل      و أحد الله هو قل فيهما قرأ أنه جابر حديث في قلت المذكورة، الية
       .    ( الحجر   إلى أقبل صلته مإن فرغ فلما أعلم تعالى والله الكافرون أيها يا

قرأ              مإنه دنا فلما يقابله، الذي الباب مإن الصفا إلى خرج ثم فاستلممه السود
:    .(      ( النسائي(      رواية وفي به الله بدأ بما أبدأ الله شعائر مإن والمروة الصفا إن

           ( فاستقبل( البيت رأى إذا حتى على رقى ثم المإر على ابدأوا
________________________________________

المجمع)     1( الكبير في . (*) 246 / 3الطبراني
________________________________________
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        ) : له   -  -   له، شريك ل وحده الله إل إله ل وقال وكبره تعالى الله فوحد البيت

وعده،               أنجز وحده، الله إل إله ل قدير، شئ كل على وهو الحمد، وله الملك،
        ( ثلث     ذلك مإثل قال ذلك، بين دعا ثم ، وحده الحزاب وهزم عبده، ونصر

      : له).       فقيل الصفا، في الذي الشق وهو الصدع، على مإسعود ابن وقام مإرات
         : عليه       أنزلت الذي مإقام غيره إله ل والذي هذا قال الرحمن، عبد أبا يا هنا ها

بطن            في قدمإاه انصبت فلما يمشي، المروة إلى نزل ثم البقرة، سورة
عند             جاب حديث في كذا مإشى وأصعد الوادي جاوز إذا حتى سعى الوادي

مإحمد        ( بن جعفر طريق مإن ومإسلم أحمد :   1المإام المإام).  روى لكن قال
ومإسلم            إسحاق بن شعيب عن والنسائي بكر، بن مإحمد عن ومإسلم أحمد،
الزبير،              أبي عن جريج، ابن عن كلهم يونس بن وعيسى شهر بن علي عن
الوداع     -     -     حجة في طاف وسلم عليه الله صلى الله رسول أن جابر، عن

سعى           وبكونه قلت الناس، ليراه والمروة الصفا وبين بالبيت، راحلته على
        . مإشى    أنه يقتضي وغيره، جابر عن الحاديث وظاهر حزم ابن جزم راكبا

. مإشى            صعد إذا حتى رمإل الوادي في قدمإاه انصبت فلما قوله خصوصا
          : وانصبت   كله انصب فقد بعيره به انصب إذا الراكب بأن حزم ابن وجزم

  :  .       . المجمع     وفي قال جدا بعيد وهذا كثير ابن قال جسده سائر مإع أيضا قدمإاه
         : وقد      راكبا، سعيه أتم ثم أول، مإاشيا سعى أنه وهو هذا مإن أحسن وجه بينهما

لبن             قلت قال الطفيل، أبي عن مإسلم، صحيح ففي به، مإصرحا ذلك جاء
قومإك:             فإن ؟ هو أسنة راكبا، والمروة الصفا بين الطواف عن أخبرني عباس

    :  :  (  ) :  . وكذبوا   صدقوا قولك مإا قلت قال ، وكذبوا صدقوا قال سنة أنه يزعمون
 : هذا:    -     -     يقولون الناس عليه كثر وسلم عليه الله صلى الله رسول ابن قال

 -    : صلى        الله رسول وكان قال البيوت مإن العواتق عليه خرج حتى مإحمد،
     : ركب،   -       الناس عليه كثر فلما قال يديه، بين الناس يضرب ل وسلم عليه الله

         ) :  . رأى  أنه أحمد المإام عند أمإية بن يعلى حديث وفي قلت أفضل المشي



ببرد  -     -      والمروة الصفا بين مإضطبعا وسلم عليه الله صلى الله رسول
بن).          2نجراني) ( شيبة ولد أم عن الصحيح، برجال والطبراني النسائي وروى

بين (    -     -    يسعى وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول أبصرت أنها عثمان
) (     ) : شدا    إل البطح يقطع ل يقول وهو والمروة ). 3الصفا
________________________________________

في  194 / 5النسائي)  3. (223 / 4أحمد)  2. (320 / 3أحمد)  1( والطبراني
الهيثمي    قال . (*) 248 / 3الكبير الصحيح    رجال رجاله

________________________________________
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   -   ) : عليه       الله صلى الله رسول رأيت قال عمار، بن قدامإة عن البيهقي، وروى
إليك -              ول طرد، ول ضرب ل بعير، على والمروة الصفا بين يسعي وهو وسلم

علي).        -   -   -1إليك) ( عن ثقات برجال والبزار أحمد، المإام ابن الله عبد وروى
كاشفا    (    -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى أنه عنه تعالى الله رضي

) ( ركبتيه     بلغ حتى ثوبه بنت).       2عن حبيبة عن والطبراني، أحمد، المإام وروى
  -   ) : الله  -     -  صلى الله رسول رأيت قالت عنها تعالى الله رضي تجراة أبي

وهو  -           وراءهم وهو يديه بين والناس والمروة، الصفا بين يطوف وسلم عليه
) : اسمعوا            يقول وهو إزاره به يدور السعي، شدة مإن ركبتيه أرى حتى يسعى،

  ) :    ( مإن  -   -    رأيته ولقد قال الكبير وفي السعي عليكم كتب وجل عز الله فإن
) ( فخذيه           بياض رأيت حتى وفخذيه بطنه حول الزار يدور السعي ).3شدة
عليه:     -     -  -    الله صلى أنه عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن حديث وفي قلت

   ) : وأنت -        وارحم، اغفر اللهم قال المسيل، بطن في سعى إذا كان وسلم
) (   ( الطبراني  رواه الكرم أنه).       ( -4العز عمه عن علقمة، ابن حديث وفي

الله    -        -    - عبيد نسبه يعلى دار مإن مإكانا جاء إذا كان وسلم عليه الله صلى
  ) :         .( والله   أمإه عن قال أنه إل داود وأبو أحمد، المإام رواه ودعا البيت استقبل

) ( أعلم  وسلم).       -     -5تعالى عليه الله صلى الله رسول وطاف حزم ابن قال
     :  . بين       أشواط ثلثة خب وكونه قال أربعا ويمشي ثلثا يخب بعير على راكبا

أحد             به يتفوه ولم القول، هذا على يتابع لم أربعا ومإشى والمروة، الصفا
  -     -  . وصل      إذا وسلم عليه الله صلى وكان بالبيت الطواف في هذا وإنما قبله،

على             فعل كما وفعل ووحده الله وكبر البيت واستقبل عليها رقي المروة إلى
حتما               يحل أن مإعه هدي ل مإن كل أمإر المروة عند سعيه أكمل فلما الصفا،

النساء،              وطء مإن كله، الحل يحلوا أن وأمإرهم مإفردا، أو مإكان قارنا بد ول
مإن             هو يحل ولم التروية، يوم إلى كذلك يبقوا وأن المخيط، ولبس والطيب

كان       -     -   ومإن وسلم عليه الله صلى النبي إل كلهم الناس فحل هديه، أجل
  ) : مإن         استقبلت لو قال والزبير، وطلحة وعمر، بكر أبو ومإنهم هدي، مإعه
   ( سراقة        سأله وهناك ، عمرة ولجعلتها الهدي، سقت لما استدبرت مإا أمإري

بن    مإالك بن
________________________________________

المجمع)   2. (101 / 5البيهقي)  1( عبد  421 / 6أحمد)  3. (247 / 3انظر وفيه
المجمع         وغيره حبان ابن وثقه المؤمإل بن في)  4. (147 / 3الله الطبراني

الهيثمي    وقال .248 / 3الوسط مإدلس          ولكنه ثقة وهو سليم أبي بن ليث فيه
الهيثمي   437 / 6أحمد)  5( ول        249 / 3وقال وثقه مإن أجد لم الرحمن عبد فيه

 (*) . الصحيح     رجال رجاله وبقية جرحه
________________________________________
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يا             والحلل، العمرة إلى الحج بفسخ أمإرهم لما الوادي، أسفل في وهو جشم

وسلم          -     - عليه الله صلى الله رسول فشبك ؟ للبد أم هذا ألعامإنا الله رسول
 ) :     () : العمرة     دخلت قال ثم مإرات، ثلث ، ل فقال الخرى في واحدة أصابعه

 -        ( صلى       النبي إل كلهم الناس فحل البد بل ، البد إلى ثلثا أو مإرتين الحج في
-     -  :  .( وسلم   -     عليه الله صلى وأمإره قلت هدي مإعه كان ومإن وسلم عليه الله
. الصححابة             مإن خلئق عنه رواه العمرة، إلى الحج بفسخ الهدي يسق لم مإن

خصائص            مإن ذلك كان والشافعي، مإالك، فقال ذلك، في العلماء اختلف وقد
أبي            عن مإسلم، رواه بما وتمسكوا كغيرهم، الفسخ جواز نسخ ثم الصحابة،

عليه           -    الله صلى مإحمد أصحاب إلى إل العمرة إلى الحج فسخ يكن لم ذر
  . دعا -.          وهناك الصحابة لغير الفسخ وجوز ذلك فرد أحمد المإام وأمإا وسلم

     . قارنات     وكن فأحللن نساؤه فأمإا مإرة وللمقصرين ثلثا، بالمغفرة للمحلقين
حلت،             وفاطمة بحيضتها، عليها الحل تعذر أجل مإن تحل لم فإنها عائشة إل
بإهلل               أهل مإن وأمإر هديه، أجل مإن يحل لم وعلي هذي، مإعها يكن لم لنها
هدي، -     -         مإعه كان إن إحرامإه، على يقيم أن وسلم عليه الله صلى كإهلله

 -   -   :  . والله       ثقات برجال الطبراني ورواه قلت هدي مإعه يكن لم مإن يحل وأن
   -     -    . التروية  يوم قبل وسلم عليه الله صلى الله رسول وسار أعلم تعالى

ثم            المشركون، استقسم حيث بالخيف تعالى الله شاء إن عدا فقلنا بيوم،
البطح   -     -      نزل حتى مإعه والناس وسلم عليه الله صلى الله رسول سار

كثير               ابن قال كما وهناك هناك، له ضربت أدم مإن حمراء قبة في مإكة شرقي
مإحرشا-        -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول ببدن اليمن مإن علي قدم

 )  ( أمإرتها،    -     - ( أنا ثلثا صدقت وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال لفاطمة
:         :  :  ( قال     رسولك به أهل بما أهل إني اللهم قلت قال ، ؟ أهللت بم علي يا

         (  ) : اليمن   مإن علي به قدم الذي الهدي جملة فكان ، تحل فل قال هدي ومإعي
بدنة،    -     -     مإائة المدينة مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول ساقه والذي
فيه             نازل هو الذي بمنزله التروية يوم إلى هنا مإقامإه مإدة يصلي وكان

 . الحد          الصلة يقصر أيام أربعة مإكة بظاهر فأقام مإكة، بظاهر بالمسلمين
         :  . ابن   عن الصحيح في كما الكعبة إلى يعد ولم قلت والربعاء والثلثاء والثنين

رسول.            أتى أنه والشيخين، أحمد، المإام عند جحيفة ابي حديث وفي عباس
بلل -     -         فخرج حمراء له قبة في وهو بالبطح وسلم عليه الله صلى الله

       : هنا       ها فاه أتتبع فكنت بلل، فأذن قال نائل، ومإن ناضح فمن وضوئه بفضل
يديه،     -        بين بالعنزة بلل خرج ثم وشمال يمينا يعني هنا، وها

________________________________________
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أنظر   -     -      فكأني حمراء، حلة وعليه وسلم عليه الله صلى الله رسول فخرج
المرأة           تمر ركعتين ركعتين والعصر الظهر بنا فصلى ساقيه، بريق إلى
بيده          يأخذون فجعلوا الناس فقام العنزة، وراء مإن والحمار والكلب

       : هي    فإذا وجهي، على فوضعتها يديه فأخذت قال وجوههم، بها فيمسحون
  :  . ابن          قال قلت أعلم تعالى والله المسك، مإن ريحا وأطيب الثلج، مإن أبرد

يوم:              كان فلما الظهر بعد بمكة خطب بيوم التروية يوم قبل كان فلما سعد
مإن            بالحج فأحرم مإنى إلى المسلمين مإن مإعه بمن توجه ضحى الخميس

أحرمإوا            بل مإنه، فأحرمإوا المسجد يدخلوا ولم رحالهم، في مإنهم أحل كان
والعصر،             الظهر بها فصلى بها نزل مإنى إلى وصل فلما ظهورهم خلف ومإكة



عرفة            إلى مإنها ساروا الشمس طلعت فلما الجمعة، ليلة وكانت بها، وبات
الصحابة            مإن وكان اليوم، الناس طريق يمين على ضب طريق على وأخذ

:  . قلت            هؤلء على ول هؤلء على ينكر ول ذلك يسمع وهو والمكبر، الملبي
 -     -    : يوم     وسلم عليه الله صلى الله رسول غدا قال عباس ابن حديث وفي

بأربعة            اشتريت قد قطيفة وعليها راحلته به انبعثت فلما مإنى، مإن عرفة
  (         ) : الطبراني  رواه سمعة ول فيه رياء ل مإبرورا، حجا اجعله اللهم قال دراهم،

           . المشعر  عند واقف أنه إل قريش تشك ول جابر حديث وفي جيد بسند
الله          -   صلى الله رسول فسار الجاهلية، في تصنع قريش كانت كما الحرام

فنزل  -            بأمإره هناك له ضربت قد القبة فوجد نمرة، أتى حتى وسلم عليه
بطن            فأتى له فرحلت القصواء بناقته أمإر الشمس زالت إذا حتى فيها،

:      :    . وقال    عرفات مإن بالهضبات فوقف سعد ابن قال عرفة أرض مإن الوادي
        ( بطن(      يعني وهو تيمية ابن قال بالنون أي عرنة بطن إل مإوقف عرفة كل
       . خطبة     راحلته على الصلة قبل الناس فخطب عرفة حدود مإن وادي عرنة

خالد.      -     -     بن العداء عن داود أبي عند كما الركابين في قائم وهو قلت عظيمة
أيها)     -.        (1- ( عليه، والثناء لله، الحمد بعد الخطبة ونص عنه تعالى الله رضي

يومإكم:            كحرمإة ربكم، تلقوا أن إلى حرام عليكم وأمإوالكم دمإاءكم إن الناس
عن            فيسألكم ربكم ستلقون وإنكم هذا، بلدكم في هذا، شهركم في هذا

إن             أل عليها، ائتمنه لمن فليردها أمإانة عنده كانت فمن بلغت، وقد أعمالكم،
وفي             أضع، دمإائكم أول وإن قدمإي، تحت مإوضوع الجاهلية أمإر مإن شئ كل

أول:    وإن رواية
________________________________________

داود)   1( ). (*) 1917 (189 / 2أبو
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       : عبد        بن الحارث بن ربيعة ابن دم رواية وفي ربيعة، دم دمإائنا مإن أضع دم

هذيل          ( فقتلته بكر بن سعد بني في مإسترضعا كان ابن).  1المطلب، وعند
دمإاء              مإن به أبدأ مإا أول فهو هذيل، فقتلته ليث بني في والنسائي، إسحاق،

تظلمون            ول تظلمون ل أمإوالكم رؤوس ولكم مإوضوع، ربا كل وإن الجاهلية،
فإنه               المطلب، عبد بن العباس ربا أضع ربا أول وإن ربا، ل أنه الله قضى

            . أبدا  هذه بأرضكم يعبد أن يئس قد الشيطان الناس أيها بعد أمإا كله مإوضوع
أعمالكم            مإن تحقرون بما رضي فقد ذلك سوى فيما يطمع إن ولكنه

          . الذين   به يضل الكفر، في زيادة النسئ إن الناس أيها دينكم على فاحذروه
مإا            فيحلوا الله حرم مإا عدة ليواطئوا عامإا، ويحرمإونه عامإا، يحلونه كفروا

خلق             يوم كهيئته استدار قد الزمإان وإن الله، أحل مإا ويحرمإوا الله حرم
عند        (    الشهور عدة إن رواية وفي شهرا، عشر اثنا السنة والرض، السماوات

    : الحجة         وذي القعدة ذي مإتوالية ثلثة حرم، أربعة مإنها شهرا عشر اثنا الله
 :    ) .( اتقوا       الناس أيها بعد أمإا وشعبان جمادى بين الذي مإضر ورجب والمحرم،

شيئا           لنفسهم يملكن ل عوان عندكم فإنهن خيرا، بالنساء واستوصوا الله
 .( وفي         الله بكلمة فروجهن واستحللتم الله، بأمإانة أخذتموهن إنما وإنكم

يوطئن (            أل عليهن لكم حق، عليكم ولهن حق، عليهن ولكم الله، بكتاب رواية
الله            فإن فعلن فإن مإبينة، تفاحشة يأتين أل وعليهن تكرهونه، أحدا فرشكم

فإن            مإبرح، غير ضربا وتضربوهن المضاجع في تهجروهن أن لكم أذن قد
-     . قولي      الناس أيها فاعقلوا بالمعروف وكسوتهن رزقهن عليكم فلهن انتهين



به   -         -    - اعتصمتم إن أبدا بعدي تضلوا لن مإا فيكم تركت وقد بلغت قد فإني
عليه           -    الله صلى نبيه وسنة وجل عز الله كتاب بينا أمإرا رواية وفي أمإرين،

أخ -.           مإسلم كل أن تعلمن واعقلواه، قولي اسمعوا الناس أيها وسلم
         : مإن   لمإرئ يحل فل إخوة، المسلمين وأن المسلم أخو رواية وفي لمسلم،

ل              القلوب أن واعلموا أنفسكم تظلمن فل نفس، طيب عن أعطاه مإا إل أخيه
          : وعلى   المإر، أولي صحة ومإنا وجل عز لله العمل إخلص ثلث على تغل

نيته            الدنيا تكن ومإن ورائهم، مإن تحيط دعوتهم فإن المسلمين، جماعة لزوم
له،               كتب مإا إل مإنها يأتيه ول ضيعته، عليه ويشتت عينيه بين فقره الله يجعل

الدنيا             وتأتيه ضيعته ويكفيه قلبه، في غناه الله يجعل نيته الخرة تكن ومإن
فقه             حامإل فرب غيره، يبلغه حتى مإقالتي سمع امإرأ الله فرحم راغمة، وهي

مإنه،           أفقه هو مإن إلى فقه حامإل ورب بفقيه وليس
________________________________________

داود)   1218 / 147 (892 - 886 / 2مإسلم)  1( مإاجه)   1905 (185 / 2وأبو  /2وابن
1025) 3074 (*) .(

________________________________________
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جاء          فإن تلبسون، مإما واكسوهم تأكلون، مإما أطعموهم أرقاءكم أرقاءكم
بالجار            - أوصيكم تعذبوهم، ول الله، عباد فبيعوا تغفروه أن تريدون ل بذنب

        :   . حقه،  -    حق ذى لكل أدى قد الله إن الناس أيها سيورثه إنه فقلنا أكثر حتى
إلى            ادعى ومإن الحجر، وللعاهر للفراش، والولد لوارث، وصية يجوز ل وإنه

ل             أجمعين، والناس والملئكة، الله، لعنة فعليه مإواليه، غير تولى أو أبيه غير
مإقضي            والدين مإردودة، والنحلة مإؤداة، العارية عدل، ول صرفا مإنه الله يقبل

         :   . هنا  ها مإن يدفعون كانوا والوثان الشرك أهل فإن بعد أمإا غارم والزعيم
عمائم           مإثل الجبال رؤوس على الشمس تكون حتى الشمس غروب عند

       . المشعر   مإن يدفعون وكانوا هديهم، مإخالف هدينا رؤوسها على الرجال
على           الرجال عمائم مإثل الجبال رؤوس على الشمس طلوع عند الحرام

:           : يعني.  هذه، وقدم هذه الله فأخر نغيرر كيما ثبير أشرق ويقولون رؤوسها
وإنا            الشمس، تغيب أن إلى عرفة وأخر الشمس، طلوع قبل المزدلفة قدم

تطلع            حتى المزدلفة مإن وندفع الشمس، تغيب حتى عرفة مإن ندفع ل
   :  .( المسور      حديث وفي قلت والشرك الوثان لهدي مإخالف وهدينا الشمس،

   -    : عليه  -     -  الله صلى الله رسول خطبنا قال عنه تعالى الله رضي مإخرمإة بن
  :  ) : الشرك -        أهل بعد أمإا قال ثم عليه، وأثنى الله فحمد بعرفات وسلم

رؤوس           على الشمس كانت إذا الموضع هذا مإن يدفعون كانوا والوثان
وكانوا            تغيب أن بعد ندفع وإنا وجوهها، في الرجال عمائم كأنها الجبال
  ( الطبراني        رواه ، مإنبسطة الشمس كانت إذا الحرام المشعر مإن يدفعون

الصحيح  ( :  1برجال  ( أنك). (       نشهد قالوا ؟ قائلون أنتم فما عني تسألون وأنتم
وينكتها          السماء إلى يرفعها السبابة بأصبعه فقال ونصحت، وأديت، بلغت،

 :  .   .( روى  (      قلت مإرات ثلث اشهد اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم الناس على
صلى    -     - (   -  الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن البيهقي،

     ) : الخير   -     إنما قال لبيك، اللهم لبيك قال فلما بعرفات، خطب وسلم عليه الله
) ( الخرة  :       2خير الهللية).    الحارث بنت الفضل أم إليه وأرسلت مإحمد أبو قال

ذلك              في ووهماه الناس أمإام فشربه لبن بقدح عباس بن الله عبد أم وهي
 .( سيأتي: (          كما بعرفة وقف حين ذلك بعد ذلك كان إنما وقال



________________________________________
الكبير)    1( في . (*) 45 / 5البيهقي)  2. (24 / 20الطبراني
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   : الذي           الرجل كان قال الزبير بن الله عبد بن عباد عن إسحاق ابن وروى
بقول   (     -     -)  وسلم عليه الله صلى الله رسول ناقة لبة تحت الناس في يصرخ

     : خلف  -     -   بن أمإية بن ربيعة بعرفة وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول
 . ) -     -     : وكان  اصرخ وسلم عليه الله صلى الله رسول له يقول قال الجمحي

  : تدرون)           -  هل يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول إن الناس أيها قل صيتا
الحرام،             الشهر نعم فيقولون فيصرخ رواية وفي لهم فيقول ؟ هذا شهر أي

    ) .     : فأذن      بلل أمإر أتمها فلما حرم قد الله فإن رواية وفي إني لهم قل فيقول
جمعة،            يوم وكان بالقراءة فيهما أسر ركعتين الظهر، فصلى الصلة أقام ثم
عند             الجبل ذيل في فوقف الموقف، أتى حتى ركب صلته مإن فرغ فلما

        .( القصواء   ناقته بطن وجعل جابر، حديث في قلت القبلة واستقبل الصخرات
   . أن         الناس وأمإر يديه بين المشاة جبل وجعل الصخرات إلى عليها وهو

لدن    -  -  -     -   مإن وسلم عليه الله صلى ووقف بالنون عرنة بطن عن يرتفعوا
ويتضرع            وبيتهل وتعالى تبارك الله يدعو وهو الشمس غربت أن إلى الزوال

يوم            الدعاء خير أن وأخبرهم المسكين كاستطعام صدره إلى يديه رافعا إليه
  ) : الحمد.     -     -  لك اللهم هناك وسلم عليه الله صلى دعائه مإن حفظ ومإما عرفة

ومإماتي،           ومإحياي، ونسكي، صلتي، لك اللهم نقول، مإما وخيرا نقول، كالذي
ووسوسة            القبر، عذاب مإن بك أعوذ إني اللهم تراثي، ولك مإآبي، وإليك

شر               ومإن الريح، به يجئ مإا شر مإن بك أعوذ إني اللهم المإر وشتات الصدر،
   . تسمع            إنك اللهم الدهر بوائق وشر النهار، في يلج مإا وشر الليل، في يلج مإا
أمإري،            مإن شئ عليك يخفى ل وعلنيتي، سري وتعلم مإكاني، وترى كلمإي،

المعترف         المقر المشفق الوجل المستجير، المستغيث الفقير، البائس أنا
وأدعوك          الذليل، المذنب ابتهال إليك وأبتهل المسكين، مإسألة أسألك بذنبه،

جسده،            وذل عبرته لك وفاضت رقبته، لك خضعت مإن الضرير، الخائف دعاء
يا              رحيما رؤوفا بي وكن شقيا، رب بدعائك تجعلني ل اللهم لك، أنفه ورغم

        ) .(    . له  له، شريك ل وحده أنت إل إله ل المعطين خير ويا المسؤولين خير
في             اجعل اللهم قدير، شئ كل على وهو الخير، بيده الحمد، وله الملك،

اللهم            نورا، بصري وفي نورا، سمعي وفي نورا صدري وفي نورا، قلبي
وشتات            الصدر، وسواس مإن بك وأعوذ أمإري، لي ويسر صدري، لي اشرح

يلج                مإا وشر الليل في يلج مإا شر مإن بك أعوذ إني اللهم القبر، وفتنة المإر،
 .   ( البيهقي           رواه الدهر بوائق شر ومإن الرياح، به تهب مإا وشر النهار، في

________________________________________
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ورضيت   (        نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت اليوم هناك عليه أنزل
 /  ] ( المائدة   دينا السلم عن ].      5لكم المسلمين مإن رجل سقط وهناك

أن       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فأمإر فمات، مإحرم وهو راحلته
ول              رأسه يغطى ول وسدر، بماء يغسل وأن بطيب، يمس ول ثوبه، في يكفن

    . واستحكم       الشمس غربت فلما يلبي القيامإة يوم يبعث أنه وأخبر وجهه
خلفه،            زيد بن أسامإة وأردف عرفة، مإن أفاض الصفرة ذهبت بحيث غروبها

ليصيب           رأسها إن حتى القصواء ناقته زمإام إليه وضم بالسكينة، وأفاض



      ) : ليس    البر فإن السكينة، عليكم الناس أيها يقول وهو رجله، طرف
مإكة)           دخل وكان المأزمإين طريق مإن وأفاض بالسراع، ليس أي ، باليضاع

 -     -     :  .( أن   عنهما تعالى الله رضي عمر ابن حديث وفي قلت ضب طريق مإن
) : إليك  -     -      يقول وهو عرفات مإن أفاض وسلم عليه الله صلى الله رسول
 :    ( المشهور       وقال الطبراني رواه دينها النصارى دين مإخالفا وضينها قلفا تغدو
)      : أعلم        تعالى والله مإرفوعا، ل أي عمر ابن فعل مإن أنه الرواية ثم). 1في

وجد             فإذا البطئ، ول بالسريع ليس السير مإن ضرب وهو العنق يسير جعل
تلك -   -            مإن ربوة أتى وكلما ذلك فوق رفعه أي سيره نص المتسع وهو فجوة
في   -   -        يلبي وكان تصعد، حتى قليل زمإامإها العضباء وهي للناقة أرخى الربى

الشعب             إلى مإال الطريق أثناء في كان فلما التلبية، يقطع ل ذلك مإسيره
عليه        -  -    الله صلى نزل المأزمإين بين الطريق يسار عن الذاخر شعب وهو
:  :     : فقال -      الله رسول يا الصلة أسامإة فقال خفيفا، وتوضأ فبال وسلم

     :  .      ( التي(  النار مإن قريبا نزل قلت المزدلفة أتى حتى سار ثم ، أمإامإك الصلة
الصلة             أقام ثم المؤذن، فأذن بالذان أمإر ثم الصلة، وضوء فتوضأ قزح على
أمإر           رحالهم حطوا فلما الجمال، وتبريك الرحال، حط قبل المغرب فصلى

بينهما            يصل ولم أذان، بل بإقامإة الخرة العشاء صلى ثم الصلة، فأقيمت
عند               قلت الليلة، تلك في وأذن الليلة، تلك يحيي ولم أصبح حتى نام ثم شيئا

وأم            سودة ومإنهن والنساء، الذرية مإن الضعف أهل مإن استأذنه لمن السحر
الناس،         حطمة قبل مإنى إلى يتقدمإوا أن حبيبة

________________________________________
الهيثمي)       1( وقال والوسط الكبير في عبد    256 / 3الطبراني بن عاصم فيه

 (*) . ضعيف  الله
________________________________________
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    . الجمرة        يرمإوا أل وأمإرهم القمر غيبوبة عن ذلك وكان الفجر، طلوع وذلك

قبل             سلمة وأم بكر، أبي بنت أسماء النساء مإن ورمإى الشمس، تطلع حتى
أمإر.       -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول فكان البداية في قال الفجر

طلوع             قبل الرمإي في للظعن وأذن الفجر، طلوع قبل يرمإوا ل بأن الغلمان
 :-     . قدمإنا       عباس ابن حديث وفي الستر في وأبلغ حال، أثقل لنهن الشمس
نساء  -     -       على المطلب عبد بني أغيلمة وسلم عليه الله صلى الله رسول

) (       ) : الشمس    تطلع حتى الجمرة ترمإوا ل أبني ويقول أفخاذنا يلطح )1مإحمد
   -     -    . حتى  نسائه ببقية وسلم عليه الله صلى الله رسول وجئت أحمد رواه

         . لمن    خلفا الوقت أول في صلها الفجر، برق فلما يصبح حين مإعه يدفعن
يوم              وهو العيد، يوم وهو النحر، يوم وإقامإة، بأذان الوقت قبل صلها أنه زعم

ركب             ثم مإشرك، كل مإن ورسوله الله ببراءة الذان يوم وهو الكبر، الحج
) : كل           وقال قزح على فوقف الحرام المشعر عند مإوقفه أتى حتى القصواء

     ( الدعاء     في وأخذ القبلة، فاستقبل ، مإحسر بطن إل مإوقفنا المزدلفة
وذلك           جدا، أسفر حتى واقفا يزل فلم والذكر، والتكبير، والتهليل، والتضرع
        :  . الشمس   تطلع حتى يدفعون ل الجاهلية أهل وكان قلت الشمس طلوع قبل

   -    .     : عليه   الله صلى الله رسول فقال نغير كيما ثبير أشرق ويقولون ثبير، على
  . سأله -         وهنالك الشمس طلوع فدفع إبراهيم، هدي خالفت قريشا إن وسلم
     :    : طيئ      جبل مإن جئت إني الله رسول يا فقال الطائي، بن مإضرس بن عروة
فهل             عليه، وقفت إل جبل مإن تركت مإا والله نفسي، وأتعبت راحلتي أكللت



صلتنا       -     - (   شهد مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ حج مإن لي
أتم               فقد نهارا، أو ليل ذلك قبل بعرفة وقف وقد ندفع حتى مإعنا فوقف هذه،

) ( تفثه   وقضى يلبي).         2حجه وهو عباس، بن للفضل مإردفا بمزدلفة سار ثم
وفي            قريش، سباق في رجليه على زيد بن أسامإة وانطلق مإسيره، في
حصيات،             سبع الجمار حصى له يلقط أن عباس بن الفضل أمإر ذلك، طريقه

التقطها              ول عنده علم ل مإن يفعل كما الليلة تلك الجبل، مإن يكسرها ولم
كفه            في ينفضهن فجعل الخذف حصى مإن حصيات سبع له فالتقط بالليل،
كان: (           مإن أهلك فإنما الدين، في والغلو وإياكم فارمإوا، هؤلء، أمإثال ويقول

         ( جميلة،    خثعم مإن امإرأة له عرضت تلك طريقه وفي ، الدين في الغلو قبلكم
    . كبيرا     شيخا وكان أبيها عن الحج عن فسألته

________________________________________
داود)   891 (138 / 3الترمإذي)  2. (234 / 1أحمد) *  1( )1950 (196 / 2وأبو

مإاجه   213 / 5والنسائي  ). (*) 3016 (1004 / 2وابن
________________________________________
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إليها    -         ينظر الفضل وجعل عنه، تحج أن فأمإرها الراحلة على يستمسك ل

ول              إليه تنظر لئل الخر الشق إلى فصرفه وجهه على يده فوضع إليه، وتنظر
          . أبيض  الشعر حسن رجل الفضل وكان جابر حديث في قلت إليها ينظر

) :        . رأيت    فقال عمك، ابن عنق لويت العباس فقال أعلم تعالى والله وسيما،
:       .( وقال      أمإه، عن هناك آخر وسأله عليهما الشيطان آمإن فلم وشابة، شابا
(            )، أقتلها أن خشيت ربطتها وإن تستمسك لم حملتها وإن كبيرة، عجوز إنها

 )  .  :  ( عن: (         فحج قال نعم قال ؟ قاضيه أكنت دين أمإك على كان إن أرأيت قال
عادته)            - كانت وهذه السير، وأسرع ناقته حرك مإحسر بطن أتى فلما أمإك

فإن    -          بأعدائه، الله بأس فيها نزل التي المواضع في وسلم عليه الله صلى
      . لن       مإحسر، وادي الوادي سمي ولذلك علينا الله قص مإا الفيل أصاب هنالك

    . مإنى        بين برزخ ومإحسر الذهاب عن وانقطع أعيى أي فيه حسر الفيل
الحرام،             والمشعر عرفة بين برزخ وعرنة هذه، مإن ول هذه مإن ل ومإزدلفة

ومإحسر            مإشعر، وهي الحرم، مإن فمنى مإنها، ليس برزخ مإشعرين كل فبين
بمشعر،          ليست وعرنة ومإشعر، حرم ومإزدلفة بمشعر، وليس الحرم مإن

  .     :  . حديث      وفي الروايات أكثر في كذا قلت ومإشعر حل وعرفة الحل مإن وهي
وهو              العباس بن الفضل يظله راكبا كان أنه وغيره، داود أبي عند جندب، أم

الصحيحة    ( للروايات مإخالف بين).    1غريب الوسطى الطريق وسلك
 :  . قال          قلت مإنى أتى حتى الكبرى، الجمرة على تخرج التي وهي الطريقين،

   ) .        : فوقف  العقبة جمرة فأتى العقبة جمرة رمإى حتى يلبي يزل ولم سعد ابن
واستقبل           يمينه، عن ومإنى يساره، عن البيت وجعل الوادي أسفل في

بعد           واحدة الشمس، طلوع بعد راكبا فرمإاها راحلته على وهو الجمرة،
يلبي             ذلك مإسيره في وكان التلبية قطع وحينئذ حصاة، كل مإع يكبر واحدة،
والخر            ناقته، بخطام آخذ أحدهما مإعه، وأسامإة وبلل الرمإي، في شرع حتى
         :  .( أمإامإة،    أبي حديث في كما بلل يظله كان الذي قلت الحر مإن بثوب يظله

سعد      ( ابن رواه الصحابة بعض ). 2عن
________________________________________

داود)   1( مإاجه)   1966 (200 / 2أبو الكبرى)  2). (3031 (1008 / 2وابن الطبقات
2 / 127 (*) .
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وأبو             أحمد، المإام رواه العباس، بن الفضل أنه الزدية جندب أم حديث وفي
يتناوبان       ( كانا فإنهما والبيهقي مإاجه، وابن وابن).    1داود، مإسلم وروى قلت

-     -   ) : وسلم     عليه الله صلى الله رسول رأيت قال جابر عن والبيهقي سعد
      ) :   ( لعلي    أدري ل فإني مإناسككم عني خذوا لنا ويقول النحر يوم راحلته على

) ( هذه     حجتي بعد أحج :   2ل فقال)     الناس فازدحم جندب أم حديث وفي ،
وإذا  -     -: (        بعضا بعضكم يقتل ل الناس أيها يا وسلم عليه الله صلى الله رسول

     ( فرمإى      حجرا أصابعه بين ورأيت ، الخذف حصى بمثل فارمإوا الجمرة رمإيتم
) ( الناس  رسول).          3ورمإى رأى أنه العلئي الله عبد بن حذافة حديث وفي

النحر -     -         يوم الوادي بطن في العقبة جمرة رمإى وسلم عليه الله صلى الله
إليك           ( إليك ول طرد ول ضرب ل صهباء، له ناقة : (  4على عند).  يقف ولم قلت

  .(( المإام          وروى بليغة خطبة الناس فخطب مإنى إلى رجع ثم العقبة، جمرة
صلى            -  الله رسول أصحاب مإن رجل عن مإعاذ، بن الرحمن عبد عن أحمد،

 -     -    : الناس   -  وسلم عليه الله صلى الله رسول خطب قال وسلم عليه الله
   (    ) : يمين    إلى وأشار هنا ها المهاجرون لينزل فقال مإنازلهم، وأنزلهم بمنى

(    )     (   ) ، حولهم الناس لينزل ثم القبلة، مإيسرة إلى وأشار هنا ها والنصار القبلة،
مإنازلهم          ( في سمعوه حتى مإنى أهل أسماع فقتحت مإناسكهم، ).5وعلمهم
           : مإنه   رجوعه بعد أو البيت، إلى ذهابه قبل أكانت أدري ولست كثير ابن قال

     ) :   -   . البيت،   إلى ذهابه قبل كانت بأنها الهدي صاحب جزم قلت ؟ مإني إلى
وسلم         -     - عليه الله صلى الله رسول ناقة جران تحت خارجة بن عمرو وكان

  : بعض          قال الحافظ قال كتفيه بين ليسيل لعابها وإن بجرتها تقصع وهي
-     -  -    : وسلم:    عليه الله صلى فقال بكرة أبو أنه والصواب بلل، إنه الشراح

   ) : قد          الزمإان إن أل عليه وأثنى الله حمد أن بعد العضباء ناقته على وهو
مإنها           شهرا عشر اثنا والسنة والرض، السماوات خلق يوم كهيئته استدار
       :   . مإضر  ورجب والمحرم، الحجة، وذو القعدة، ذو مإتواليات ثلث حرم أربعة
 :     : أتدرون        رواية وفي تدرون، أل رواية وفي أي، أل وشعبان جمادى بين الذي

      .    :  ( بغير    سيسميه أنه ظننا حتى فسكت أعلم ورسوله الله قلنا ؟ هذا يوم أي
:  (    ) :   :  (     ) : قلنا  ؟ هذا شهر أي قال بلى، قلنا ؟ النحر يوم هذا أليس فقال اسمه

حتى      فسكت أعلم، ورسوله الله
________________________________________

داود)   1( مإسلم)   2). (1966 (200 / 2أبو داود)  1297 / 310 (943 / 2أخرجه وأبو
أبو) 3. (301 / 3وأحمد  125 / 5والبيهقي  219 / 5والنسائي)  1970 (201 / 2

. (4). (1967، 1966 (200 / 2داود  . (*) 61 / 4أحمد)  5تقدم) 
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) :   :  (    )) : فأي      قال بلى، قلنا ؟ الحجة ذو أليس قال اسمه، بغير سيسميه أنه ظننا

      .    :  ( بغير   سيسميه أنه ظننا حتى فسكت أعلم ورسوله الله قلنا ؟ هذا بلد
 -     .  :  (   ) : قال.  وأمإوالكم دمإاءكم فإن قال بلى قلنا ؟ البلدة أليس قال اسمه

        : بلدكم -   في هذا يومإكم كحرمإة حرام عليكم وأعراضكم قال وأحسبه مإحمد
ترجعوا            ل أل أعمالكم، عن فيسألكم ربكم وستلقون هذا شهركم في هذا

بعض            فلعل الغائب، الشاهد ليبلغ أل بعض، رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدي
(    )) :   ( ؟          بلغت هل أل قال ثم ، سمعه مإن بعض مإن له أوعى يكون أن يبلغه مإن



)     .(  ) : والشيخان:   أحمد المإام رواه فاشهد اللهم قال نعم، المإام).  1قلنا وروى
) : خطب     -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن والبخاري، أحمد،

  :  ) : يوم  -     -    أي الناس أيها فقال النحر، يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول
  :         : شهر      فأي قال حرام، بلد قالوا ؟ هذا بلد فأي قال حرام، يوم قالوا ؟ هذا

    ) :    : عليكم   وأعراضكم وأمإوالكم دمإاءكم، فإن قال حرام، شهر قالوا ؟ هذا
  .( مإرارا،          فأعادها هذا شهركم في هذا، بلدكم في هذا يومإكم كحرمإة حرام،

) (       ) : ؟   [   ]  بلغت هل اللهم بلغت هل اللهم فقال السماء إلى رأسه رفع ).2ثم
 : قال      -     -  قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن نحوه الشيخان وروى
   ) : تعلمونه  -     -    شهر أي أل الوداع حجة في وسلم عليه الله صلى الله رسول

(       ) :     ( ؟   حرمإة أعظم تعلمونه بلد أي أل قال هذا، شهرنا قالوا ؟ حرمإة أعظم
  :  (       ) : هذا،:    يومإنا قالوا ؟ حرمإة أعظم تعلمونه يوم أي أل قال هذا، بلدنا قالوا

إل: (           وأعراضكم وأمإوالكم دمإاءكم عليكم حرم قد وتعالى تبارك الله فإن قال
بلغت             هل أل هذا، شهركم في هذا، بلدكم في هذا، يومإكم كحرمإة بحقها

    :   ) :       ( بعدي  ترجعوا ل ويلكم قال أو ويحكم قال نعم أل يجيبونه ذلك كل ؟ ثلثا
) ( بعض     رقاب بعضكم يضرب فنحر).      3كفارا بمنى، النحر إلى انصرف ثم

عدد            وكان اليسرى مإعقولة قائمة ينحرها وكان بالحربة بيده بدنة وستين ثلثا
وأمإر      -     -    أمإسك ثم وسلم عليه الله صلى عمره سنين عدد نحره الذي هذا

وجلودها             بجللها يتصدق أن أمإره ثم المائة، مإن بقي مإا ينحر أن عليا
مإنها،            شيئا جزارتها في الجزار يعطي ل أن وأمإره المساكين، في ولحومإها،

   :  .(    : ابن: (     حديث في قلت اقتطع شاء مإن وقال عندنا، مإن نعطيه نحن وقال
في               فجعلت ببضعة، بدنة كل مإن أمإر ثم جابر عن مإحمد بن جعفر عن جريج
  . ابن           قال أعلم تعالى والله مإرقها مإن وشربا لحمها مإن فأكل فطبخت قدر،

مإن:       -     -   وشرب وسلم عليه الله صلى النبي مإع أكل الذي مإن قلت جريج
 : جعفر    قال ؟ المرق

________________________________________
أحمد)    1( مإسند حديث)  (670 / 3والبخاري  (230 / 1أحمد)  2. (37 / 5انظر

،6868. 6785، 6166، 6043، 4403، 1742 (671 / 3البخاري)  3). (7079) (1739
7077 (*) .(
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مإن       -     -   وشرب وسلم عليه الله صلى النبي مإع أكل طالب أبي بن علي
عليه.   -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أنس وقول المرق
 -    -    . على -      تعالى الله رحمه مإحمد أبو حمله قيامإا بدن سبع بيده نحر وسلم
أنس -     -           قال كما بدن سبع مإن أكثر بيده ينحر لم وسلم عليه الله صلى أنه

ذلك               عن زال ثم وستين، ثلث تمام إلى ذلك بعد مإا ينحر مإن أمإر وأنه
عليه            -    الله صلى نحره إل يشاهد لم أنه أو بقي، مإا فنحر عليا وأمإر المكان،

وسلم -        -     - عليه الله صلى نحره تمام جابر وشاهد بيده، فقط سبعا وسلم
وسلم         -     - عليه الله صلى وأنه وشاهد، رأى بما مإنهما واحد كل فأخبر للباقي،

فنحرا               مإعا الحربة وعلى هو أخذ ثم أنس قال كما بدن سبع مإفردا بيده نحر
رسول             شاهد أنه الكندي الحارث بن عروة قال كما وستين ثلث تمام كذلك

فأخذ -     -        عليا وأمإر الحربة، بأعلى أخذ يومإئذ وسلم عليه الله صلى الله
قال             كما المائة مإن الباقي ينحر علي انفرد ثم البدن، بها ونحرا بأسفلها،

الله.      -     - (   - رسول أن عنه تعالى الله رضي قرط بن الله عبد وحديث جابر



بأيتهن    -         إليه يزدلفن فطفقن خمس بدنات له قرب وسلم عليه الله صلى
    :  .      . قال    ؟ قال مإا فقلت أفهمها لم خفية بكلمة تكلم جنوبها وجبت فلما يبدأ،
إليه               تقرب لم المائة فإن فقط، خمسا نحر أنه مإنه يلزم ل اقتطع شاء مإن
وكان            رسل، بدنات خمس مإنها فقرب أرسال، إليه تقرب كانت وإنما جملة،

 :  . وضحى          قلت مإنهن واحدة بكل يبدأ لكي إليه، ويتقربن يبادرن الرسل ذلك
بالبقر  -     -    ( نسائه عن وسلم عليه الله صلى الله الله).    -1رسول رسول ونحر

وأن    -         مإنحر، كلها مإنى أن وأعلمهم بمنى، بمنحره وسلم عليه الله صلى
يبنى       -     -   أن وسلم عليه الله صلى الله رسول وسئل ومإنحر طريق مإكة فجاج

)       : إليه       سبق لمن مإناخ مإنى ل فقال الحر، مإن يظله بمنى بناء فلما). 2له
فحلق   -     -     بالحلق استدعى نحره وسلم عليه الله صلى الله رسول أكمل

بن   -            العزى عبد بن نضلة بن الله عبد بن مإعمر وهو للحلق فقال رأسه،
على   -      -    قائم وهو شعره مإن يطلبون المسلمون وحضر عوف بن حرثان

 -     ) : صلى      الله رسول أمإكنك مإعمر يا وقال وجهه في ونظر بالموسى، رأسه
 :    ( أمإا   -       فقلت مإعمر، قال ، الموسى يدك وفي أذنه شحمة مإن وسلم عليه الله

 ( ) :   . وأشار           ، خذ للحلق قال ومإنه علي الله نعم مإن ذلك إن الله رسول يا والله
ثم             يليه، مإن على شعره قسم مإنه فرغ فلما اليمن، جانبه إلى

________________________________________
مإسلم  ( مإاجه   (467 / 1والحاكم  207 / 6أحمد). ( 1319 / 357أخرجه وابن

مإسلم)    (3007، 3006 صحيح داود)   (1218وانظر ). (*) 1907وأبو
________________________________________
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 (    ) : فدفعه        ، طلحة أبو هنا ها قال ثم اليسر، جانبه فحلق الحلق، إلى أشار

        : أظفاره.    وقلم وعارضيه شاربه مإن وأخذ رأسه وحلق سعد ابن قال إليه
تدفن     ( أن وأظفاره بشعره عن).      1وأمإر سيرين، ابن عن البخاري، وروى

لما -     - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أنس
    : رواية          يناقض ل وهذا قال شعره، أخذ مإن أول طلحة أبو كان رأسه حلق
غيره،:             أصاب مإا مإثل اليمن الشق مإن طلحة أبا يصيب أن لجواز مإسلم

أن       -  -    ( أنس حديث مإن أيضا مإسلم روى قد لكن الخر، بالشق ويختص
وحلق  -     -       نسكه ونحر الجمرة رمإى لما وسلم عليه الله صلى الله رسول

ثم             إياه فأعطاه النصاري طلحة أبا دعا ثم فحلقه، اليمن شقه الحلق ناول
) :      ( ) : اقسمه    فقال طلحة أبا فأعطاه فحلقه احلق فقال اليسر الشق ناوله
           .( الشق  كان طلحة أبي نصيب أن ترى كما الرواية، هذه ففي الناس بين

الله           -   صلى الله رسول أن رواية وفي اليسر كان أنه الولى وفي اليمن
امإرأته،  -            لنها طلحة لبي دفعه هذا يعارض ول سليم أم أعطاه وسلم عليه

         : ثم  الناس، بين والشعرتين الشعرة فوزعه اليمن بالشق فبدأ لفظ وفي
   (    ) : وفي:        إليه، فدفعه طلحة أبو هنا ها قال ثم ذلك مإثل به فصنع باليسر قال

           : وقسمها  أظفاره ثم اليسر، رأسه شق شعر طلحة أبي إلى دفع ثالث لفظ
           . فكان  إليه فدفعها حلق حين ناصيته في الوليد بن خالد وكلمه الناس بين

-    . أصحابه         أكثر وحلق فضه إل جمعا يلقى فل قلنسوته، مإقدم في يجعلها
عليه    -      -    الله صلى الله رسول فقال بعضهم، وقصر وسلم عليه الله صلى

   :     ( رسول - (   يا والمقصرين يقال ذلك كل ثلثا ، للمحلقين اغفر اللهم وسلم
  :     .(   ) : الطيب  وأصاب سعد ابن قال قلت الرابعة في والمقصرين فقال الله،

   : الله          رسول يا فقال رجل وجاءه الناس، وحل القميص، ولبس حلق، أن بعد



   :     (   ) : الله     رسول يا فقال آخر أتاه ثم ، حرج ول انحر قال انحر أن قبل حلقت
     (   ) :  . يومإئذ     شئ عن سئل فما ، حرج ول احلق قال أنحر أن قبل أفضت إني

) (   ) : حرج     ول افعل قال إل أخر ول السهمي،).      2قدم حذافة بن الله عبد وبعث
  -    : الله:        صلى الله رسول أن بمنى الناس، في ينادي مإالك بن كعب وقيل

) (      ) : الله  -  وذكر وشرب أكل أيام إنها قال وسلم ). 3عليه
________________________________________

)2). (1305 / 326) (1305 / 323 (947 / 2ومإسلم)  171 (273 / 1البخاري)  1(
مإسلم   125 / 2الطبقات   /3أحمد)  3). (1306 / 333 (950 - 949 / 2وأخرجه
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سعد:            ( ابن ذكره وباءة وشرب أكل أيام أنها بمنى مإناديه ونادى ).1قلت
إلى           بالعمرة مإتمتعا أو بالحج مإحصورا إل صيامإهم عن المسلمون فانتهى

أيام      -     -    يصومإوا أن وسلم عليه الله صلى الله رسول مإن الرخصة فإن الحج،
   -     -   . قبل    مإكة إلى وسلم عليه الله صلى أفاض ثم أعلم تعالى والله مإنى،

 ( فطاف  (         ، مإكة إلى مإنى مإن سفيان أبي بن مإعاوية وأردف راكبا، الظهر
غيره،           يطف ولم الصدر، طواف وهو الزيارة، طواف وهو الفاضة، طواف

  -    :      . الله:   صلى الله رسول أن عباس وابن عائشة، حديث في الصواب هو قال
الليل  -       ( إلى النحر يوم طواف أخر وسلم وروراه)   2عليه البخاري، علقه ،

       :    : الزوال،.  قبل كان الطواف هذا أن والشبه كثير ابن قال قلت الربعة
           . كأنه    الزوال بعد مإا إلى ذلك أخر أنه هذا حمل فإن بعده كان أنه ويحتمل
بعيد:              فهو الغروب بعد مإا على حمل إن وأمإا ذلك، صح العشي إلى يقول

عليه         -    الله صلى أنه مإن الصحيحة الحاديث في ثبت لما ومإخالف جدا،
الطواف -           وأمإا زمإزم، سقاية مإن وشرب نهارا، النحر يوم طاف وسلم

أتى             ثم الزيارة بطواف عنه يعبر مإن الرواة ومإن الوداع، طواف فهو بالليل،
    ) : الناس        يغلبكم أن ل لو فقال يسقون، وهم طوافه، قضى أن بعد زمإزم

) ( مإعكم        فسقيت لنزلت، المطلب عبد ولد يا :   3عليها دلوا).  نزع إنه ويقال
.         : زمإزم     في سقايتهم على فأفرغ فيها مإج ثم قلت الدلو، ناوله ثم لنفسه،

وسلم         -     - عليه الله صلى الله رسول أن البخاري عند عباس ابن حديث وفي
      : فائت      أمإك إلى اذهب فضل يا العباس فقال فاستسقى السقاية إلى جاء

 : اسقني،  -     -     فقال عندها، مإن بشراب وسلم عليه الله صلى الله رسول
 ) ) : يشرب:         مإما اسقني قال فيه، أيديهم يجعلون إنهم الله رسول يا فقالت

زمإزم))      ( أتى ثم مإنه، فشرب ، :  4الناس  . وهو)    فشرب قال أعلم تعالى والله ،
             : أو.  ؟ راكبا هذا طوافه في كان وهل للحاجة، كان ذلك أن والظهر قال قائم

-    :          . الله  رسول طاف قال جابر، عن وغيره، مإسلم رواه مإا تقدم وقد ؟ مإاشيا
الحجر    -         يستلم راحلته على الوداع حجة في بالبيت وسلم عليه الله صلى

 . غشوه         الناس فإن وليسألوه وليشرف الناس يراه لن بمحجنه،
________________________________________

داود)    (2. (125 / 2الطبقات)  1( أبو . (3). (2000أخرجه  /2أخرجه)  4تقدم) 
الكبير    147 / 5والبيهقي)  1635 (303 في سعد   345 / 11والطبراني  /4وابن
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   -    : عليه      الله صلى الله رسول طاف قال عباس ابن عن الشيخان، وروى
:    . القيم -         ابن قال بمحجنه الركن يستلم بعير على الوداع حجة في وسلم

القدوم،           بطواف وليس ليل، كان فإنه الوداع بطواف ليس الطواف وهذا
   .      .     : أحد:  يقل ولم القدوم طواف في الرمإل أن عنه صح قد أنه أحدهما لوجهين

:      . الشريد        بن عمرو قول والثاني نفسه رمإل قالوا وإنما راحلته به رمإلت قط
الرض    -     -     قدمإاه مإست فما وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع أفضت

قدمإاه             مإست مإا مإعه، أفاض حين مإن أنه ظاهره، وهذا جمعا، أتى حتى
مإعلوم،            شأنهما فإن الطواف، بركعتي هذا ينقض ول رجع، أن إلى الرض

ولهذا:             عرفة، مإن مإعه الفاضة أراد إنما الشريد بن عمرو أن والظاهر قال
ول:              النحر، يوم البيت إلى الفاضة يرد ولم مإزدلفة، وهي جمعا أتى حتى قال

مإستقر،             بنزول ليس لنه ركب، ثم بال حين الشعب عند بنزوله هذا ينقض
 -     -   . إلى      وسلم عليه الله صلى رجع ثم عارضا مإسا الرض قدمإاه مإست وإنما

-  :           : أنه.  عمر ابن عن الصحيحين ففي ؟ يومإئذ الظهر صلى أين واختلف مإنى
 . وفي    -         بمنى الظهر فصلى رجع ثم النحر يوم أفاض وسلم عليه الله صلى

وكذلك    -     -     بمكة، الظهر صلى وسلم عليه الله صلى أنه جابر عن مإسلم
    . بن         مإحمد أبو ورجح الخر على القولين أحد ترجيح في واختلف عائشة قالت

   :    . بها       علمنا فإن كثير ابن وقال الول القيم ابن ورجح الثاني، وغيره حزم
           : مإنى   إلى رجع ثم بمكة، الظهر صلى والسلم الصلة عليه إنه يقال أن أمإكن
    . ذلك       في عائشة وطافت أيضا بمنى بأصحابه فصلى ينتظرونه، الناس فوجد
في            وقال وعمرتها حجها عن أجزأها واحدا سعيا وسعت واحدا طوافا اليوم

           : وطافت  فصلى الظهر، وقت آخر في مإنى، إلى رجع أنه يحتمل آخر مإوضع
      :    . الوداع   طواف عن ذلك طوافها فأجزأها قال حاضت، ثم اليوم ذلك صفية

           . رمإى  إذا وكان الصلة، قبل الشمس تزول حين الجمار رمإي وكان تودع ولم
   . عند        يقف وكان الوادي بطن مإن العقبة جمرة ورمإى علهما الجمرتين
رمإاها             وإذا الثالثة، عند يقف ول الثانية، عند يقف مإما أكثر الولى الجمرة

في             ذلك يقول ل يديه ورفع عندهما، وقف الجمرتين رمإى إذا وكان انصرف،
 . انصرف     رمإاها فإذا العقبة رمإي

________________________________________
 ]481[ 

جاء              مإن مإنى، عند يبيتوا أن للرعاة ورخص مإنى، بليالي أحد يبيت أن ونهى
)     : الخذف        حصى بمثل ارمإوا وقال ذلك في له أرخص بالليل فرمإى ).1مإنهم

وسلم         -     - عليه الله صلى الله رسول رجع ثم الليل، مإع يرمإين أزواجه كان
فلما             الشمس، زوال انتظر أصبح فلما بها، فبات ذلك يومإه مإن مإنى إلى

الولى،            بالجمرة فبدأ يركب، ولم الجمار إلى رحله مإن مإشى الشمس زالت
مإع            يقول واحدة، بعد واحدة حصيات بسبع فرمإاها الخيف مإسجد تلي التي

        (  ) : فقام  أسهل حتى أمإامإها الجمرة على يقدم ثم أكبر الله حصاة كل
أتى             - ثم البقرة، سورة بقدر طويل دعاء ودعا يديه رفع ثم القبلة مإستقبل

ذات    -         انحدر ثم كذلك، فرمإاها الوسطى الجمرة إلى وسلم عليه الله صلى
مإن            قريبا يدعو يديه رافعا القبلة مإستقبل فوقف الوداع يلي مإما اليسار،

الوادي           فاستبطن العقبة، جمرة وهي الثالثة، الجمرة أتى ثم الول وقوفه
بسيع           فرمإاها يمينه عن ومإنى يساره، عن البيت فجعل الجمرة، واستعرض
يمينه،             عن جعلها ول الجهال، يفعل كما أعلها مإن يرمإها ولم كذلك، حصيات

  . أكمل          فلما الفقهاء مإن واحد غير ذكره كما الرمإي وقت البيت واستقبل



 :     : وهو       وقيل بالجبل، المكان لضيق فقيل عندها، يقف ولم فوره مإن الرمإي
جمرة             رمإى فلما مإنها، الفراغ قبل العبادة نفس في كان دعاءه أن الصح

بعد             مإنه أفضل مإنها الفراغ قبل العبادة صلب في والدعاء الرمإي، فرغ العقبة
:  . قال            فيه بما تقدم وقد الصلة، بعد بالدعاء يتعلق مإا وذكر مإنها، الفراغ

لن             فيصلي، يرجع ثم الصلة، قبل يرمإي كان أنه الظن على يغلب والذي
         : برمإيه   الشمس زوال فعقبوا الشمس زالت إذا يرمإي كان قالوا وغيره جابرا

. النحر            يوم لرمإي الشمس كطلوع مإنى، أيام للرمإي الزوال وقت فإن وأيضا
: قال       -     -  عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن مإاجه، وابن الترمإذي، وروى
زاد   -     -       الشمس زالت إذا الجمار يرمإي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
)   -     -       . الظهر  صلى وسلم عليه الله صلى رمإيه مإن فرغ إذا مإا قدر مإاجه ابن

2    -     -  : النحر).    يوم يرمإي كان وسلم عليه الله صلى أنه أحمد المإام وذكر
  :    . تضمنت       وقد القيم ابن قال ورجوعه ذهابه في مإاشيا، مإنى وأيام راكبا،

 :  : الول -     -      الموقف في للدعاء وقفات ست وسلم عليه الله صلى حجته
________________________________________

مإالك)   1( الترمإذي   (284 / 1أخرجه داود)   955، 954و 1976و  1975وأبو
مإاجه   (273 / 5والنسائي  في)     3037) (3036وابن الهيثمي ذكره حبان وابن
مإسلم     (478 / 1والحاكم)  1015الموارد ( انظر الحصى )2). (1282ورواية
مإاجه)   898 (243 / 3الترمإذي  ). (*) 3052 (1014 / 2وابن
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 :   :    : بمزدلفة،   والرابع بعرفة، والثالث المروة، على والثاني الصفا، على
-  .    : وخطب:     الثانية الجمرة عند والسادس الولى، الجمرة عند والخامإس
 :     . على    -     سعد ابن قال قلت عظيمة خطبة بمنى الناس وسلم عليه الله صلى

          . ليسيل  لعابها وإن بجرتها، تقصع وهي خارجة بن عمرو قال القصواء راحلته
-       :  . أوسطها      وهو النحر، يوم ثاني هو فقيل التشريق أيام وسط في كتفي بين

         . الرؤوس  -   يوم وهو الحجة، ذي مإن عشر الحادي وهو سيأتي لما خيارها أي
الليلة            تلك الرؤوس يطبخون ثم النحر يوم يذبحون كانوا لنهم بذلك سمي

الله             رسول ناقة بزمإام آخذ الرقاشي حرة أبي عم وكان أكلها، على فيبكرون
    -   . وسلم-     -    عليه الله صلى أنه وسببها الناس عنه يذود وسلم عليه الله صلى

براحلته-             فأمإر الوداع، أنه فعرف اليوم، هذا في النصر سورة عليه أنزلت
: رواية           وفي الناس، إليه فاجتمع بالعقبة، للناس فوقف له، فرحلت القصواء

ثم              أهله، هو بما عليه وأثنى تعالى، الله فحمد المسلمين، مإن الله شاء مإا
فضل: (               ل أل واحد، أباكم وإن أل واحد، ربكم إن أل الناس، أيها بعد أمإا قال

لحمر             ول أحمر، على لسود ول عربي، على لعجمي ول عجمي، على لعربي
 :  ( بلغ             قالوا ؟ بلغت هل أل أتقاكم الله عند أكرمإكم إن بالتقوى، إل أسود على

    ) : مإبلغ  -     -  فرب الغائب، الشاهد فليبلغ قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
:     :   (    ) :   ( قال   ثم حرام يوم قال فسكتوا ؟ هذا شهر أي قال ثم ، سامإع مإن أوعى

هذا،(           شهركم كحرمإة وأعراضكم، وأمإوالكم، دمإاءكم، حرم قد تعالى الله إن
:  ( قالوا              ؟ بلغت هل أل ربكم، تلقوا أن إلى هذا، يومإكم في هذا، بلدكم في

(       :    ) :  ، أعمالكم عن فيسألكم ربكم ستلقون إنكم قال ثم اشهد، اللهم قال نعم،
      ) :    : عنده     كانت مإن وإن أل اشهد، اللهم قال نعم، الناس قال ؟ بلغت هل أل

وأن              مإوضوع الجاهلية في ربا كل وإن أل عليها، ائتمنه مإن إلى فليؤدها أمإانة
بن              ربيعة بن إياس دم أضع دمإائكم أول وأن مإوضوع الجاهلية في دم كل



    ( ؟          بلغت هل أل ، هذيل فقتلته ليث بن سعد بني في مإسترضعا كان الحارث،
         ) : مإحرم:   مإسلم كل إن أل الغائب، الشاهد فليبلغ فاشهد اللهم قال نعم قالوا

 .          :   . أل   تظلموا ل أل تظلموا، ل أل تعيشوا مإني اسمعوا قال ثم مإسلم كل على
   .( بن            عمرو فقال مإنه نفس بطيب إل مإسلم امإرئ مإال يحل ل إنه تظلموا ل

فاحترزتها،             شاة فأخذت عمي ابن غنم لقيت إن أرأيت الله رسول يا يثربي
   . أيها:          قال ثم تهجها فل الجميش بخبت وأزنادا شفرة تحمل لقيتها إن فقال
عامإا: (            يحلونه كفروا الذين به يضل الكفر في زيادة النسئ إنما الناس

________________________________________
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 /  ] ( التوبة       الله حرم مإا عدة ليواطئوا عامإا قد ]    37ويحرمإونه الزمإان إن أل
  )   ( الشهور       عدة إن قرأ ثم ، والرض السماوات الله خلق يوم كهيئته استدار

مإنها             والرض السماوات خلق يوم الله كتاب في شهرا عشر اثنا الله عند
 /  ] ( التوبة         أنفسكم فيهن تظلموا فل القيم الدين ذلك حرم، ثلث ] 36أربعة

مإضر:           شهر يدعى الذي ورجب والمحرم، الحجة، ذو القعدة، ذو مإتواليات
؟            بلغت هل أل وثلثون، وعشرون تسعة والشهر وشعبان، جمادى بين الذي

   .  ) :   .(   :   : عليكم  للنساء إن الناس أيها قال ثم اشهد اللهم فقال نعم الناس قال
يدخلن             ول أحدا، فرشكم يوطئن ل أن فعليهن حقا، عليهن لكم وإن حقا،

أن              لكم أذن قد تعالى الله فإن فعلن فإن بإذنكم، إل تكرهونه أحدا بيوتكم
وأطعنكم،          انتهين فإن مإبرح، غير ضربا تضربوهن وأن بالمضاجع، تهجروهن
يملكن          ل عوان عندكم النساء وإنما بالمعروف، وكسوتهن رزقهن فلهن

الله،          بكلمة فروجهن واستحللتم الله، بأمإانة أخذتموهن وإنما شيئا، لنفسهن
 : نعم،             الناس قال ؟ بلغت هل أل خيرا، بهن واستوصوا النساء، في الله فاتقوا

         :   . بأرضكم:   يعبد أن يئس قد الشيطان إن الناس أيها قال ثم اشهد اللهم قال
به،              رضي فقد تحقرونه، مإما ذلك سوى فيما يطاع أن رضي قد ولكنه هذه،
دم            مإسلم لمإرئ يحل ول إخوة، المسلمون إنما المسلم، أخو المسلم إن

ل               يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمإرت إنما مإنه، نفس بطيب إل مإاله ول أخيه
وحسابهم            بحقها، إل وأمإوالهم دمإاءهم مإني عصموا قالوها فإذا الله إل إله

رقاب            بعضكم يضرب كفارا، بعدي ترجعوا ل أنفسكم، تظلموا ل الله، على
هل               أل تعالى، الله كتاب تضلوا لم به أخذتم إن مإا فيكم تركت إني بعض،

     .   :   : وصلى    مإنزله إلى انصرف ثم اشهد اللهم قال نعم الناس قال ؟ بلغت
إنما       -     -  عنها تعالى الله رضي عائشة قالت بالبطح، النفر يوم والعصر الظهر

أسمح   -     -     كان لنه بالمحصب، وسلم عليه الله صلى الله رسول نزل
أجل.           مإن مإنى ليالي بمكة المبيت في عمه العباس واستأذنه لخروجه

لهم            فأرخص مإنى، خارج البيتوتة في البل رعاء واستأذنه له، فأذن سقايته،
في             يرمإونه النحر يوم بعد يومإين رمإي يجمعوا ثم النحر، يوم يرمإوا أن

        :    : النفر   يوم يرمإون ثم مإنهما، يوم أول في قال أنه ظننت مإالك قال أحدهما،
.        . يومإا      ويتركوا يومإا، يرمإوا أن للرعاء رخص الحديث هذا في عيينة ابن قال
أيام  -     -         رمإي أكمل حتى تأخر بل يومإين، في عنه تعالى الله رضي يتعجل ولم
إلى   -     -      الظهر، بعد الثلثاء يوم عنه تعالى الله رضي وأفاض الثلثة، التشريق
قباء              فيه ضرب قد رافع أبا فوجد، كنانة بني خيف وهو البطح، وهو المحصب

الله              - رسول به يأمإره أن دون تعالى الله مإن توفيقا ثقله على وكان هنالك،
ورقد    -        والعشاء، والمغرب والعصر الظهر به فصلى وسلم عليه الله صلى

مإكة      إلى نهض ثم رقدة
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    . أسفل         إلى خرج ثم الطواف هذا في يرمإل ولم سحرا، ليل للوداع فطاف
 .         : رواه  الخياطين باب وهو الحرورية باب مإن المسجد مإن قلت مإكة

(   ) :      . ؟    هي أحابستنا فقال حائض، أنها صفية وأخبرته عمر ابن عن الطبراني،
      (  ) : أن     الليلة تلك عائشة إليه ورغبت ، إذن فلتنفر قال أفاضت، قد إنها فقيل

أجزأ           قد والمروة وبالصفا بالبيت طوافها أن فأخبرها مإفردة عمرة يعمرها
الرحمن             عبد أخاها فأمإر مإنفردة عمرة تعتمر أن إل فأبت وعمرتها حجها عن

أخيها             مإع المحصب وافت ثم ليل، عمرتها مإن ففرغت التنعيم، مإن يعمرها أن
؟       -     -:   فرغتما وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال الليل، جوف في فأتيا

          . قبل:  بالبيت طاف ثم الناس، فارتحل أصحابه في بالرحيل فنادى نعم قالت
   . مإن         الصحيح وفي القاسم طريق مإن عنها البخاري لفظ هذا الصبح، صلة

 -     -     : ول    وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع خرجنا قالت عنها السود طريق
   :      . الله     رسول يا قلت الحصبة ليلة كانت فلما الحديث فذكر الحج إل نرى
    ) : ليالي        طفت كنت مإا أو فقال بحجة، أنا وأرجع وعمرة بحج الناس يرجع
      ) :  : :  ( بعمرة،   فأهلي التنعيم، إلى أخيك مإع فاذهبي قال ل قلت ، ؟ مإكة قدمإنا

  -    :   .( الله     صلى الله رسول فلقيني عائشة قالت وكذا كذا مإكان مإوعدك ثم
مإنهبط  -            وهو مإصعدة أنا أو مإنهبطة، وأنا مإكة أهل على مإصعدا وسلم عليه

مإنزله.             في انتظرها أنه الول وفي الطريق، في تقابل أنهما هذا وظاهر مإنها
وأنا             مإكة، مإن مإصعد وهو تعني وقولها أصحابه، في بالرحيل نادى جاءت فلما

  : كان          فإن قال المحصب، في لها انتظاره ينافي وهذا للعمرة، عليها مإنهبطة
عليه     (   -    الله صلى الله رسول لقيني فصوابه عنها مإحفوظا السود حديث
عمرتها -            وقضت طافت فإنها إليها مإنهبط وهو مإكة مإن مإصعدة وأنا وسلم

فارتحل             للوداع، مإكة إلى الهبوط في أخذ قد وهو فوافته لميعاده أصعدت ثم
   .       ( مإا    هذا ويؤيد هذا غير السود لحديث وجه ول ، بالرحيل الناس في وأذن

       : مإنى،     -  مإن ونفرنا الحج الله قضى حين قالت طريق مإن عنها الشيخان رواه
   : مإن         بأختك اخرج فقال بكر، أبي بن الرحمن عبد فدعا بالمحصب فنزلنا

  : الله          فقضى قالت بالمحصب، بها ائتياني ثم طوافها، مإن افرغا ثم الحرم
: وقال          بالمحصب وأتيناه الليل، جوف مإن طوافنا مإن وفرغنا العمرة

 .      :  ( بالرحيل(  الناس في فأذن نعم قلنا ؟ فرغتما
________________________________________
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 : يا:             فقال أصابه، وجع مإن يعوده حجه بعد وقاص أبي بن سعد أتى قلت

فأتصدق               ابنة إل يرثني ول مإال، ذو وأنا الوجع، مإن ترى مإا بي الله رسول
   ) :  . :     . : كثير،    الثلث و الثلث قال ل قال ؟، فالشطر قلت ل قال ؟ مإالي بثلثي

لن              إنك الناس، يتكففون عالة تتركهم أن مإن خير أغنياء ورثتك تترك إن إنك
في               في تجعله مإا حتى بها أجرت إل تعالى الله وجه بها تبتغي نفقة تنفق
  ) :      :    : تخلف،)  لن إنك فقال ؟ أصحابي بعد أخلف الله رسول يا فقال ، امإرأتك

بك              ينتفع حتى تخلف أن لعلك ثم ورفعة خيرا تزداد إل صالحا عمل فتعمل
على           تردهم ول هجرتهم لصحابي أمإض اللهم آخرون، بك ويضر أقوام،

عليه)          -    الله صلى الله رسول له يرثي خولة بن سعد البائس لكن ، أعقابهم
  : مإات -            إن وقال رجل وقاص أبي بن سعد على وخلف بمكة مإات أن وسلم

  . سار             ثم مإنها هاجر التي الرض في الرجل يموت أن يكره بها تدفنه فل بمكة



ركبا-     -         لقي بالروحاء كان فلما المدينة إلى راجعا وسلم عليه الله صلى
:       (   ) : فقال   ؟ القوم فمن المسلمون فقالوا ؟ القوم مإن فقال عليهم فسلم

مإحفة(  -     -)       مإن لها صبيا امإرأة فرفعت وسلم عليه الله صلى الله رسول
    .    .  :     : الحليفة:    ذا أتى فلما ؟ أجر ولك نعم قال ؟ حج ألهذا الله رسول يا فقالت

    :  . بذي        مإعرس وهو ورأى قلت الوادي بطن في وصلى أصبح، حتى بها باب
     . ثلث        كبر المدينة رأى فلما مإباركة ببطحاء إنك له قيل الوادي ببطن الحليفة

            ) : وهو  الحمد، وله الملك، له له، شريك ل وحده الله إل إله ل وقال مإرات
صدق           حامإدون، لربنا ساجدون، عابدون تائبون، آيبون قدير، شئ كل على

        .( أو      عمرة أو حج مإن قفل إذا وكان وحده الحزاب وهزم عبده، ونصر وعده،
      ) : شريك         ل وحده، الله إل إله ل وقال ثلثا كبر فدفد أو ثنية على فأوفى غزوة
       ( وهو     (  الخير بيده يموت، ل حي وهو ، ويميت يحيي الحمد وله الملك له له،

الله            صدق حامإدون، لربنا ساجدون عابدون تائبون آيبون قدير، شئ كل على
) ( وحده      الحزاب وهزم عبده، ونصر وعثاء). (     1وعده، مإن بك نعوذ إنا اللهم

بلغنا           اللهم والولد، والمال الهل في المنظر وسوء المنقلب، وكآبة السفر،
   .( المعرس         نزل ولما ورضوان مإنك بمغفرة الخير إلى يبلغ صالحا بلغا بك

يكره،            مإا وجد فكلهما أهليهما رجلن فطرق ليل، النساء يطرقوا أن نهى
مإن             رجع وإذا الشجرة، على سلك الحج إلى خرج إذا وكان بالبطحاء، وأناخ

الوادي،            بطن في مإعرسه في وكان البطح مإعرس مإن المدينة دخل مإكة
 . الليل    عامإة فيه وكان

________________________________________
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-   ) : أنه         يصح لم الول الوداع بحجة تتعلق وفوائد تنبيهات في الرابع الباب
  -  :  .( الله    -      صلى أنه الثاني الوداع حجة في البيت دخل وسلم عليه الله صلى

     . أم  -      عن الشيخان، رواه لما بمكة الوداع ليلة صبيحة صلى وسلم عليه
  -     -     : اشتكي،  أني وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى شكوت قالت سلمة،

 ( ففعلت: (         يصلون والناس بعيرك، على فطوفي الصبح صلة أقمت إذا فقال
    ) : وأنت       الناس، وراء مإن فطوفي رواية وفي خرجت، حتى تصل فلم ذلك،

   -     -    : جنب)  إلى يصلي وسلم عليه الله صلى الله ورسول فطفت قالت ، راكبة
   :    .( قطعا   (   مإحال وهذا القيم ابن قال مإسطور وكتاب والطور يقرأ وهو البيت،
عليه           -    الله صلى أنه فظهر شك، بل الوداع طواف فهو النحر، يوم يكون أن

. فيها -            بالطور يقرأ سلمة أم وسمعته البيت عند يومإئذ الصبح صلى وسلم
كما:   -     -       الفتح، غزوة في بالملتزم وقف وسلم عليه الله صلى أنه صح الثالث
ابن               عن أيضا، داود أبو روى صفوان، أبي بن الرحمن عبد عن داود، أبو رواه

وكفيه:           وذراعيه، وجبهته صدره فوضع والباب، الركن بين قام أنه عباس
   -      : عليه    الله صلى الله رسول رأيت إذ هكذا وقال بسطا، وبسطهما هكذا

:  . فصل -           غيره يكون وأن الوداع، وقت يكون أن يحتمل فهذا يفعله، وسلم
  : مإن      -     -   وذلك قارنا كان وسلم عليه الله صلى أنه رأى مإن قول ترجيح في

   :  .   :  . الخبار      طريق أن الثاني أكثر أنهم الول الميعاد زاد في قال كما وجوه،
   -        :  . عليه  الله صلى لفظه سماعه عن أخبر مإن فيهم أن الثالث تنوعت بذلك
أخبر -             مإن ومإنهم ذلك، فعل بأنه نفسه عن أخبر مإن وفيهم صريحا، وسلم
  :  . روايات           تصديق الرابع الفراد في ذلك مإن شئ يجئ ولم بذلك، ربه أمإر عن



صلى             -  أنه على اتفقوا بأنهم كثير ابن ذلك وأوضح أربع، اعتمر أنه روى مإن
أنشأ   -           ول النسكين، بين يتحلل فلم الوداع، حجة عام اعتمر وسلم عليه الله

   : يفسر          مإما وهذا قال القران، فلزم الحج بعد اعتمر ول للحج، آخر إحرامإا
       :  . روايات   بخلف التأويل تحتمل ل صريحة أنها الخامإس انتهى عنه الجواب
       :  . روى   مإن عنها سكت زيادة مإتضمنة أنها السادس سيأتي كما الفراد،

على           مإقدم والمثبت الساكت، على مإقدم والزائد والذاكر نفاها، أو الفراد،
      :    : عباس،.  وابن وجابر، عمر، وابن عائشة، أربعة الفراد روى السابع النافي

رووا   وغيرهم
________________________________________
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عن            للقران عداهم مإن رواية سلمت رواياتهم تساقط إلى صرنا فإن القران،

الرواية            تضطرب لم مإن برواية الخذ وجب الترجيح إلى صرنا وإن مإعارض،
والبراء            وأنس، طالب أبي بن وعلي الخطاب، بن كعمر اختلفت ول عنه

وقاص،            أبي بن وسعد مإالك، بن وسراقة طلحة، وأبي حصين، بن وعمران
     :  . به        أمإر الذي النسك أنه الثامإن زياد بن وهرمإاس أوفى، أبي بن الله وعبد
      :  . كل        به أمإر الذي النسك أنه التاسع عنه ليعدل يكن فلم تقدم كما ربه، مإن

الهدي              هو يسوق ثم الهدي ساقوا إذا به ليأمإرهم يكن فلم الهدي، ساق مإن
           : ولم.  لهم، واختاره بيته، ولهل له به أمإر الذي النسك أنه العاشر ويخالفه

  ) :  :   . في       العمرة دخلت قوله عشر الحادي لنفسه اختار مإا إل لهم يختار يكن
         ( فيه    الداخل كالجزء أو مإنه جزءا صارت أنها يقتضي ، القيامإة يوم إلى الحج

:   . عشر           الثاني مإعه الشئ في كالداخل يكون وإنما وبينه، بينه يفصل ل بحيث
    -     -    : بن  زيد عليه فأنكر وعمرة بحج أهل وقد مإعبد بن للصبي عمر قول

   -    : عليه       الله صلى نبيك لسنة هديت عمر له فقال ربيعة بن وسلمان صوحان
جميعا، -             بهما بالهلل الله مإن جاء الوحي أنه عمر رواية يوافق وهذا وسلم
  . ابن            قال بها تعالى الله أمإر وامإتثل فعلها التي سنة القران أن على فدل
القران،:              روى مإن رواية وبين الحج أفرد أنه روى مإن رواية بين والجمع كثير

بطواف            واكتفى وقول، وفعل نية العمرة فيه ودخلت الحج أفعال أفرد أنه
لبي            خلفا القارن في الجمهور مإذهب في كما وعنها، عنه وسعيه الحج

      : كلم.       في فالتمتع القران، روى أنه عنه وصح التمتع روى مإن وأمإا حنيفة
أشهر           في العتمار على يطلقونه والوائل الخاص التمتع مإن أعم السلف

الله               - رسول مإع تمتعنا وقاص أبي بن سعد قال حج، مإعه يكن لم وإن الحج
 : إمإا    -       المتقدمإتين العمرتين إحدى بهذا يريد وإنما وسلم عليه الله صلى

فإنها           -  أسلم قد مإعاوية كان فقد الجعرانة، عمرة فأمإا القضاء، وإمإا الحديبية،
    :  . عمر         ابن حديث وأمإا قلت عشر سنة ذلك بعد الوداع وحجة الفتح، بعد كانت

الفراد            قول أمإا القوال، على مإشكل فهو التمنع رويا فقد السابقان وعائشة
الخاص              التمتع قول على وإمإا مإعه، أو الحج قبل إمإا عمرة إثبات هذا ففي

هذا              وليس والمروة، بالصفا طاف مإا بعد إحرامإه مإن يحل لم أنه ذكر فإنه
يفهم              قد كما الهدي، سوق التحلل مإن مإنعه إنما أنه زعم ومإن المتمتع، شأن

 . عمر    ابن حديث مإن
________________________________________
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           : حمله  والذي الصلة، بعد الجمعة يوم خرج إنه قال مإن وهم الرابع التنبيه

ل              هذا أن فظن بقين لست خرج الحديث في قوله القبيح الوهم هذا على



الحجة             وأول الربعاء يوم الست تمام إذ الجمعة يوم الخروج يكون أن يمكن
فيه              ريب ل الذي المعلوم مإن فإنه فاحش، خطأ وهذا تردد، بل الخميس كان

. ركعتين            الحليفة بذي والعصر أربعا، المدينة مإن خروجه يوم الظهر صلى أنه
     :  . الثلثاء:      يوم مإكة دخل أنه السادس وسعيه طوافه بعد حل أنه الخامإس

   -  :  . عليه:        الله صلى أنه السابع الحجة ذي مإن رابعة صبح الحد، يوم وصوابه
      :  . في -      اليماني الركن يقبل كان أنه الثامإن حجته في بمقص عنه قصر وسلم

    :  . سعيه        في رمإل أنه التاسع بيانه تقدم كما السود الحجر ذلك وإنما طوافه
التفاق           حكاية الوهم هذا صاحب مإن وأعجب أربعة، ومإشى أشواط، ثلثة

    :  . الصفا        بين طاف أنه العاشر سواه أحد يقله لم الذي القول هذا على
لم            باطل وهذا واحدة مإرة وسعيه ذهابه فكان شوطا، عشر أربعة والمروة
   -     -  :   . يوم   الصبح صلى وسلم عليه الله صلى أنه عشر الحادي قائله غير يقله

      :   . والمغرب   عرفة، يوم الظهر صلى أنه عشر الثاني الوقت قبل النحر
.      :   . أصل     أذان بل صلهما أنه عشر الثالث وإقامإتين بأذانين الليلة تلك والعشاء

          : واحد  بأذان صلهما أنه والصحيح واحدة، بإقامإة بينهما جمع أنه عشر الرابع
    :   . خطبتين،     بعرفة خطب أنه عشر الخامإس أعلم والله صلة لكل وإقامإة

أقام              فرغ فلما الثانية الخطبة في أخذ فرغ فلما المؤذن أذن ثم بينهما جلس
في             صريح جابر وحديث البتة، الحاديث مإن شئ في يجئ لم وهذا الصلة،
. الخطبة            بعد الظهر فصلى الصلة وأقام بلل أذن خطبته أكمل لما أنه

           : أن  وصوابه فخطب، قام فرغ فلما المؤذن أذن صعد لما أنه عشر السادس
       :   . أن    وأمإرها النحر، ليلة سلمة أم قدم عشر السابع الخطبة بعد كان الذان

       :   . إلى    النحر يوم الزيارة طواف أخر أنه عشر الثامإن بمكة الصبح صلة توافيه
 . الوداع         طواف الليل إلى أخره الذي أن والصواب الليل

________________________________________
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        :    : غلط،  وهذا ليل، نسائه مإع ومإرة بالنهار، مإرة مإرتين أفاض أنه عشر التاسع
 :  . أنه          العشرون واحدة إفاضة نهارا أفاض أنه هذا خلف عائشة عن والصحيح

 :   . أنه        والعشرون الحادي بعده للزيارة طاف ثم النحر، يوم للقدوم طاف
وجابر            عائشة قول ويرده القدوم، طواف أعني الطواف هذا مإع يومإئذ سعى

-     -  :   . وسلم      عليه الله صلى أنه والعشرون الثاني واحدا سعيا إل يسع لم أنه
:   . والعشرون         الثالث بمنى صلها أنه والصحيح بمكة، النحر يوم الظهر صلى

هو               ذلك وإنما مإنى إلى جمع مإن أفاض حين مإحسر وادي في يسرع لم أنه
         :   . إلى  مإنى ليالي مإن ليلة كل يفيض كان أنه والعشرون الرابع العراب فعل

  :   .    : جعل.   أنه والعشرون السادس مإرتين ودع أنه والعشرون الخامإس البيت
خرج              ثم أعلها، مإن دخل ثم طوى بذي فبات وخروجه دخوله في دائرة مإكة

 . السابع           الدائرة فكملت مإكة يمين عن المحصب إلى رجع ثم أسفلها مإن
على:             القيم ابن نبه وقد العقبة، ظهر إلى المحصب مإن انتقل أنه والعشرون

   . بيان          في تنبيهات أراده مإن فليراجعه كل رد بيان مإع مإفصلة الوهام هذه
 :    :   : حجة     الرواية في المعروف النووي قال الوداع وحجة سبق، مإا غريب
  : مإن -         المسموع اللغة أهل مإن وغيره الهروي وقال الحاء، بفتح الوداع

    : اسما        لكونها فتحها والقياس قالوا الحاء، بكسر حجة الحج واحدة في العرب
  : الكسر         فيجوز قالوا تكسر، حين الهيئة عن عبارة وليست واحدة، لمرة

وسلم       -     - عليه الله صلى النبي لن بذلك، وسميت بالقياس، الفتح بالسماع،
الشرع            بتبليغ وأوصاهم دينهم، أمإر فيها خطبه في وعلمهم فيها الناس ودع



 :       -  . قروح   فراء مإفتوحة، مإهملة فدال مإضمومإة، بجيم الجدري غاب مإن إلى
     -  . وتحرك    ساكنة وصاد مإهملة، بحاء الحصبة وتقيح تسقط البدن في

)   .    : الشجرة  طريق بالجسد يخرج بئر ومإوحدة بقاف)...  1مإهملتين، القطيفة
 .    : خمل        له كساء تأنيث فتاء ففاء فتحتية مإكسورة، مإهملة فطاء مإفتوحة،

________________________________________
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  : مإن  -        واد تحتية بينهما مإكسورة أولهما فقافين مإهملة بعين العقيق وادي
   .    : بحاء       الحليفة ذو مإبارك واد أنه الحديث في ذكر الذي وهو المدينة، أودية

-  . الهوداج         تأنيث فتاء ففاء، ساكنة، فتحتية مإفتوحة، فلم مإضمومإة، مإهملة
    -  .    : مإهملة  فدال مإفتوحة، بهاء الهدي مإعروف للنساء مإركب هودج جمع

 .        : الشعار    الحرام البيت إلى النعام مإن يهدى مإا وتشدد تخفف فتحتية ساكنة،
: فراء-           فألف، مإفتوحة، مإهملة فعين ساكنة، مإعجمة فشين مإكسورة، بهمزة

    -  . مإكسورة      فجيم فألف، بنون، ناجية دمإها يسيل حتى البدنة سنام شق
 -  . بخاء.        الخطمي مإهملة فدال ساكنة فنون مإضمومإة، بجيم جندب فتحتية

. ألف.  -         بينهما فنونين ساكنة مإعجمة فشين مإكسورة بهمزة الشنان مإعجمة
  . فيه -       طبخ فوقيتين فمثناتين مإفتوحة فقاف مإضمومإة بميم المقتت

  .    :  . بميم     المسك تقدم وقد طيب الذريرة طيبة بأدهان خلط أو الرياحين
-  . الوبيص         مإعروف الطيب مإن نوع فكاف ساكنة، مإهملة فسين مإكسورة،

.  : البريق        مإهملة فصاد ساكنة فتحتية مإكسورة، فموحدة مإفتوحة، بواو
    -  . ساكنة،      فراء مإفتوحة بهمزة الردية الشعر به يفرق الذي كمقعد المفرق

الذي             البرد أو الثوب وهو رداء جمع تأنيث فتاء فتحتية مإكسورة مإهملة فدال
 :  . المصبوغة        المزعفرة ثيابه فوق كتفيه وبين عاتقه فوق النسان يضعه

       . مإفتوحة   فدال ساكنة فراء مإفتوحة بفوقية تردع مإعروف وهو بالزعفران
 -  .        : جمع  السراويلت يعم لم الذي الطبخ وهو ردعها تنفض مإهمملتين فعين

  :  . الواو،       بفتح الورس مإعربة أعجمية مإفردة أنها على والجمهور سراويل،
   :  .       : ففاء  مإضمومإة بقاف القفاز به يصبغ باليمن يكون أصفر نبت الراء وسكون

          : على  تزر أزرار له ويكون بقطن، يحشى لليدين يعمل شئ فزاي فألف
 . البرد   مإن الساعدين

________________________________________
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ففاء -          فمثلثة فوقية فمثناة ساكنة مإهملة فسين مإكسورة، بهمزة استشفري
وتوثق            قطنا، تحتشي أن بعد عريضة بخرقة فرجها تشد أن أمإرها فراء

ثفر             مإن مإأخوذ وهو الدم، سيل بذلك فيمنع وسطها، في تشده بشئ طرفيها
     :  . فدال     ساكنة، فتحتية مإفتوحة، بموحدة البيداء ذنبها تحت تجعل التي الدابة

    -  .      : مإهملة،  فحاء فألف براء، الراحلة فيها شئ ل التي المفازة فألف مإهملة
        ... والذكر   والحمال، السفار على القوي البعير البل مإن تأنيث فتاء فلم،
لمركبه           الرجل يختارها التي وهي للمبالغة، فيه والهاء سواء، فيه والنثى

جماعة           في كانت فإذا المنظر، وحسن الخلق، وتمام النجابة، على ورحله
 :        -  . رفع  ألف بينهما فلمإين ساكنة، فهاء مإكسورة، بهمزة الهلل عرفه البل

      -  . فقاف،  ساكنة، مإعجمة فشين مإكسورة، بميم المشقص بالتلبية الصوت
    .        : بالمكان  لب مإن لبيك عريض غير طويل كان إذا السهم نصل مإهملة فصاد



          : لبى،    تثنية وهي إقامإة، بعد إقامإة طاعتك على مإقيم أنا ومإعناه به، أقام إذا
    -   . الخطا،     وتكسر تفتح بهمزة الحمد أن للضافة نونه حذفت لبين وأصله

   :     : لك     الحمد إن المعنى لن الكثير، الختيار ثعلب وقال بالفتح العامإة رواية
          . فتح   ومإن عم، كسر فمن السبب، بهذا لبيك الفتح ومإعنى حال كل على
   -  .   : مإفتوحة،.  -    مإثلثة بثاء والثج الصوت رفع والجيم المهملة، بفتح العج خص

      -  . مإهملة،:    فحاء ساكنة، فواو مإفتوحة، براء الروحاء الهدي دم سيلن فجيم
.           : المدينة  مإن أمإيال أربعة أو ثلثة، على الحرمإين بين مإوضع وبالمد فألف،

الموضع:         تأنيث، فتاء فتحتية، فألف، فمثلثة، مإضمومإة، بهمزة الثاية
    -  . فواو     مإضمومإة، مإهملة براء الرويثة مإكة إلى الجحفة بطريق المعروف

.    : الحرمإين       بين مإوضع وبالتصغير تأنيث، فتاء فمثلثة، ساكنة، فتحتية مإفتوحة،
  -  .   : مإهملة، -     بحاء الحاقف باليمن مإدينة فجيم مإفتوحتين فراء بمهملة، العرج

   -  .      : فميم،   مإكسورة، بزاي الزمإالة نومإه في انحنى قد نائم ففاء فقاف، فألف،
        : مإعهما    كان ومإا وأداتهما لمركوبها كان أي المركوب تأنيث فتاء فلم، فألف،

 . واحدا   السفر في
________________________________________

 ]492[ 
  -  . مإهملة -       بحاء الحيس تأنيث فتاء فقاف، مإضمومإة، مإهملة بحاء حقة

  -  . مإفتوحة،       بقاف القعب مإرارا تقدم مإهملة فسين ساكنة، فتحتية مإضمومإة،
.        : الرجل   ويروي الصغر إلى أو الجافي، القدح فموحدة ساكنة، فمهملة

: فنون -          فألف، ففاء، ساكنة، مإهملة فسين مإضمومإة، مإهملة بعين عسفان
:     -  . مإخففة     مإفتوحة، مإهملة بسين سرف والمدينة مإكة بين جامإعة قرية

  -  .   : مإهملة       بطاء طوى وأكثر أقل وقيل أمإيال، عشرة على مإكة مإن مإوضع
        : مإكة    دخل لمن يستحب مإكة باب عند مإوضع مإخففة مإفتوحة وواو مإضمومإة،

:        -  . تأنيث   فتاء فتحتية، مإكسورة، فنون مإفتوحة، بمثلثة الثنية به يغتسل أن
:       -  . فنون    فواو مإضمومإة، فجيم مإفتوحة، بحاء الجحون فيه كالعقبة الجبل في

     : اعوجاج       فيه بمكة مإوضع هو وقيل بمكة الجزارين يلي مإما المشرف الجبل
.        :  . زائدة  والميم تقدم، وقد الرأس، مإعقفة عصى المحجن المشهور والول

فميم)...  -       1الجدعاء ( فألف مإفتوحة مإهملة فطاء مإكسورة، بمعجمة الخطام
فيه               يشد ثم حلقة، طرفيه أحد في فيجعل كتان أو شعر، أو ليف، مإن حبل

وهو             خطمه، على يثنى ثم البعير، يقلد ثم كالحلقة، يصير حتى الخر الطرف
      -  . مإفتوحة،   مإعجمة فذال فألف، مإهملة بحاء حاذى وأفواهما أنوفها، مإقاديم
  :       : السلم:   مإن وقيل التحية، وهو السلم، مإن افتعال الستلم قابل فتحتية

الحجر           استلم يقال اللم بكسر سلمة واحدتها الحجارة وهي المهملة بكسر
   :     -  . بمكة   مإوضع اسم مإفتوحتين ففاء مإهملة، بصاد الصفا وتناوله لمسه إذا

    : صنم        عليه كان لنه وقيل والسلم، الصلة عليه آدم لوقوف وذكر مإعروف،
  :      -  .  : مإوضع،  اسم فواو ساكنة، فراء مإفتوحة، بميم والمروة إساف له يقال
 .       : انتصبت      نائلة له يقال صنم عليها كان وقيل عليها، وقفت حواء لن وأنث

 : انحدرت         تأنيث فتاء مإفتوحة، فموحدة ساكنة، فنون مإكسورة، بهمزة قدمإاه
 . المسعى  في

________________________________________
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 -  .  : براء،  -      الرمإل داخله فنون ساكنة فطاء مإفتوحة بموحدة الوادي بطن
     -  .  : فألف،  فواو مإفتوحة، مإهملة بعين العواتق الهرولة مإفتوحتين ومإيم

       :   : هي   وقيل تدرك، مإا أول الشابة وهي عاتق جمع فقاف مإكسورة ففوقية
 -  . بألف،          البطح وشبت أدركت وقد تتزوج، ولم والديها، مإن تبن لم التي

 :  .     : بقاف    القران الحصى دقاق واسع سيل مإهملتين فحاء فطاء، فموحدة،
 -  .     : بمثناة    التروية والعمرة الحج بين الجمع فنون فألف، فراء، مإكسورة،

 : هو          تأنيث فتاء مإفتوحة، فتحتية مإكسورة فواو ساكنة فراء مإفتوحة فوقية
)  . المطين          بعده الماء فيه يرتوون كانوا الحجة، ذي مإن الثامإن )...1اليوم

   :  . وكذلك      تفسيرها تقدم الجبة مإفتوحات فزاي فنون، مإهملة، بعين العنزة
  . غريب.  -       شرح مإعروف فجيم ساكنة، فلم مإفتوحة، بمثلثة الثلج الحلة
   -  : فسين -     -  مإفتوحة، بنون النسئ بعرفة وسلم عليه الله صلى خطبته

     ) -  .  : عليه   كبر أي مإفتوحة مإهملة بعين عوان التأخير فهمزة مإهملة، مإكسورة
 .  : الصرف).  -       الزاني فراء مإكسورة، فهاء، فألف، مإهملة، بعين العاهر مإعاشها
  -  .  :  :  : مإهملة     بعين العدل النافلة وقيل التوبة ففاء ساكنة، فراء مإفتوحة، بصاد
 -  .  :  .  : بعين     العارية الفريضة وقيل الفدية فلم مإهملة، ساكنة فدال مإفتوحة،

     -  . فحاء    ساكنة، فنون مإكسورة، بميم المنحة فتحتية فراء فألف مإهملة
.        .  : وولدها   ولبنها وبرها له جعل الناقة ومإنحه العطاء تأنيث فتاء مإهملة،
.  : الضامإن -        فميم فتحتية مإكسورة، مإهملة فعين مإفتوحة بزاي الزعيم
       : فتاء -   مإكسورة فلم مإهملة فدال ساكنة فزاي مإضمومإة بميم المزدلفة

.  : التقرب:          والزدلف فيها تعالى الله إلى يتقرب لنه الحرام المشعر تأنيث
. البل -           فيها تنحر التي الهمزة تأنيث فتاء مإفتوحتين، فموحدة بلم اللبة

 . لذلك:          جميعا اليدين مإد في استعمل ثم التضرع، أصله البتهال
________________________________________
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: مإهملة -         فعين مإضمومإة فراء مإفتوحتين، مإعجمة فضاد بفوقية التضرع
.  : المرجع.  -       وبالمد فموحدة، فألف مإفتوحة، فهمزة بميم، المآب التذلل

      . فيه -      والتاء لورثته الرجل يخلفه مإا فمثلثة فألف فراء، فوقية، بمثناة التراث
-  .  .      -  . البوائق   الدخول فجيم فواو مإضمومإتين فلم بواو، الولوج الواو مإن بدل

-  .  : الدهر       الدواهي فقاف مإكسورة فهمزة فألف مإفتوحتين فواو بموحدة،
.      : الدنيا      الحياة ومإدة الطويل، الزمإان فراء ساكنة، فهاء مإفتوحة مإهملة بدال

.   -  .  : مإضمومإة -      بميم المشفق الفزع فلم مإكسورة فجيم مإفتوحة بواو الوجل
   -  .  : فلم     مإفتوحة، بقاف القلق الخائف فقاف مإكسورة، ففاء ساكنة فمعجمة

   -  .   : فضاد    مإفتوحة، بواو الوضين النزعاج وهو القلق مإن فقاف مإكسورة
 .      : يشد     بعض على بعضه مإنسوج بطان فنون ساكنة، فتحتية مإكسورة، مإعجمة

   -  . فموحدة      مإضمومإة، براء الربوة للسرج كالحزام البعير على الرحل به
 -   .     : بهمزة     الذاخر شعب الرض مإن ارتفع مإا تأنيث فتاء مإفتوحة، فواو ساكنة،

.     : والمدينة      مإكة بين مإوضع فراء مإكسورة مإعجمة فخاء فألف، مإعجمة
فتحتة -          فنون فميم، مإكسورة فزاي ساكنة، فهمزة مإفتوحة بميم المأزمإين
         : ويتسع   ببعض بعضها يلتقي حيث الجبال في المضيق وهو مإأزم تثنية فنون،

 -  . بقاف          قزح والشدة القوة وهو الزم، مإن وكأنه زائدة، والميم وراءه مإا
   -   .   : ساكنة   فطاء بحاء الناس حطمة بالمزدلفة جبل مإفتوحة فزاي مإضمومإة،



.     -  .  : فراء    مإفتوحتين فميم بقاف القمر ازدحامإهم تأنيث فتاء فميم مإهملتين
 . ثبير -         النساء فنون مإضمومإتين مإهملة فعين مإشالة مإعجمة بظاء الظعن
    ))  . فتحتية:     مإكسورة، ففاء مإفتوحة، بنون نفير مإكة بظاهر لجبل اسم كأمإير

 -  .      -   . بمثناة:  التفث مإشددة فتحتية مإفتوحة، مإهملة بطاء طيبئ جبل تنفر فراء
       .  . الظافر   قص نحو مإن كان ومإا الشعر فمثلثة مإفتوحتين ففاء فوقية

 . ذلك       وغير العانة وحلق الشعر، وحلق والشارب،
________________________________________
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بالحاء  -         وروي ففاء مإعجمتين ساكنة فذال مإفتوحة بخاء الخذف حصى

وجه.           على بها ترمإي العرب وكانت بالصابع بالحصى الرمإي وهو المهملة
   . بالسبابة        تقذف ثم اليسرى اليد مإن والبهام السبابة بين تجعلها اللعب

 :          : مإثل   فقيل قدرها في واختلف سبابتيك بين مإا تجعلها أو الليث زاد اليمنى
)  .     :    : مإعرس.  وعرضا طول النملة دون وقيل النواة، مإثل وقيل )...1الباقلء
  :  .  : مإفتوحة -      بواو الوسيم العظيم فتحتية فميم، فألف، مإهملة، بطاء الطامإي

  :  .   : مإهملة     بصاد الصهباء الوضئ الحسن فميم فتحتية مإكسورة مإهملة فسين
  -    : الله      صلى الله رسول نافة وبالمد فألف، فموحدة، ساكنة، فهاء مإفتوحة،

   -  .    : وراء  -.  الجيم، بكسر الجران سواد يعلوها حمرة الصهوبة وسلم عليه
   -  .     : فقاف   مإفتوحة بفوقية تقصع تقدم وقد العنق، باطن فنون فألف، مإفتوحة،

      : أسنانها     بعض وتحك شديدا مإضغا تمضغ مإهملتين فعين مإفتوحة فصاد ساكنة
       :   : بعضهم  ومإتابعة الشدق إلى الجوف مإن خروجها الجرة قصع وقيل ببعض،
 -  . بلم          اللعاب شيئا خافت أو اطمأنت، إذا الناقة ذلك تفعل وإنما بعضا،

  .     : غريب     شرح الفم مإن السائل الماء فموحدة فألف، مإهملة فعين مإضمومإة
   -  : فعين -     -   مإفتوحة بهمزة العرض النحر يوم وسلم عليه الله صلى خطبته

    : والذم        المدح مإوضع وهو عرض جمع مإعجمة فضاد فألف فراء ساكنة، مإهملة
وقيل              أمإره، يلزمإه مإن أو سلفه، في أو نفسه، في كان سواء النسان، مإن

. ويثلب            ينتقص أن عليه ويحامإي وحسبه نفسه مإن يصونه الذي جانبه هو
  -  .       : مإفتوحة،   بواو ويحكم غير ل وبدنه نفسه الرجل عرض قتيبة ابن وقال
   -  .    : فتحتية   مإفتوحة، بواو ويلكم وتوجع ترحم، كلمة مإهملة فحاء فتحتية،

    -  .  :    . تكسر،  وقد مإفتوحة، بباء البضعة التعجب هنا بها المراد فلم ساكنة،
.    :   . اللحم      مإن القطعة تأنيث فتاء مإفتوحة مإهملة فعين ساكنة، مإعجمة فضاد

فلم -         مإفتوحة، مإهملة، فدال ساكنة، فزاي مإفتوحة، بتحتية يزدلفن
   -   .  : فموحدة    فجيم، بواو، جنوبها وجبت يقربن فنون ساكنة ففاء مإكسورة،

 . سقطت:  مإفتوحات
________________________________________

)1 (*) . الصول)    في بياض
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       . عشر:  -     مإن والغنم البل مإن كان مإا مإفتوحات فلم مإهملة فسين براء رسل

 :      -  . آلة   مإهملة فسين فواو مإضمومإة، بميم الموسى وعشرين خمس إلى
.   :       : الرأس.  أعلى فتحتية مإكسورة، مإهملة فصاد فألف، بنون، الناصية الحلق

 -   .  : بصاد، -      الصدر طواف الجماع تأنيث فتاء فهمزة فألف بموحدة الباءة
.  :    -  . القذف     فجيم مإفتوحة بميم المج الرجوع مإن مإفتوحتين مإهملتين فدال

. فيه          يشرب إناء فتحتية، فألف، فقاف، مإكسورة، مإهملة بسين السقاية



   : مإن  -       ارتفع مإا ففاء ساكنة، فتحتية مإفتوحة مإعجمة بخاء الخيف مإسجد
 .      . الجمرة      جبلها سفح في بمنى لنه الخيف مإسجد يسمى ولذا السيل مإجرى

 :     : مإجتمع-      هنا والمراد الصغار، الحصى فراء ساكنة فميم مإفتوحة بجيم
   : صعب.  -      مإرقى كل مإفتوحات فموحدة، فقاف، مإهملة، بعين العقبة الحصى
   -    . عليه       الله صلى خطبته غريب شرح بمنى التي هنا به والمراد الجبال، مإن

    -   : ساكنة، -     ففاء مإفتوحة، بشين الشفرة بدور النحر يوم ثاني في وسلم
)  .   : الزناد   العريضة السكين تأنيث فتاء الجميش)...   (1فراء، الخبت)... 1خبت

.   : الواسعة       الرض فوقية فمثناة ساكنة، فموحدة مإفتوحة، مإعجمة بخاء
  : ل        التي مإعجمة فشين فتحتية، مإكسورة، فميم مإفتوحة، بجيم والجميش

  .  .    -  . مإفتوحتين  مإهملتين فصاد فحاء مإضمومإة بميم المحصب فيها نبات
 -  . بقاف         القبة الجمار رمإي مإوضع أو البطح، إلى مإخرجه الذي للشعب

     -  .   : ساكنة.  فزاي مإفتوحة مإهملة بحاء الحزورة مإرتفع بناء فموحدة مإضمومإة
 .   :      : الحنطة  باعة الحناطين باب عند بمكة مإوضع مإفتوحتين فراء

________________________________________
)1 (*) . الصول)    في بياض

________________________________________
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الول   -     -      الباب القرآن قراءة في وسلم عليه الله صلى سيرته أبواب جماع
       : وأبو       والشيخان، وأحمد، شيبة، أبي ابن روى بها يقرأ مإا كثيرا كان قراءة في

       ( )  . مإغفل  بن الله عبد عن والبيهقي، والنسائي، الشمائل في والترمإذي داود،
سورة:    -     -      مإسيره في الفتح عام وسلم عليه الله صلى الله رسول قرأ قال

فيها    ( فرجع راحلته، المنذر،).        1على وابن حميد، بن وعبد الرزاق، عبد وروى
   -      ) :  : عليه    الله صلى الله رسول قراءة عامإة أن بلغنا قال قتادة عن نصر وابن

-     -       .( عنه -  تعالى الله رضي بشير بن النعمان عن الخطيب وروى المد وسلم
( السلم   -     -  (     إلى وتدعوا تهنوا فل قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

      . النابة،      في السجزي نصر أبو وروى السين بنصبه المنتشر بن مإحمد قال
   . وابن         الحاكم، وروى السين بنصب السلم إلى أبزى، بن الرحمن عبد عن

   -     -   ) : الحرف  هذه يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال مإردويه
  -   .(  (   ) ( الله(   رضي علي وعن ويدعو للسلم جنحوا وإن السلم في ادخلوا

   ) : عليهم  -   -     -  استحق الذين مإن قرأ وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه تعالى
 -     -  ) . قرأ)     وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه والخطيب مإردويه ابن الوليان

 .      ( القرآن(    في شئ كل وقرأ ضعفا فيكم أن وعلم
________________________________________

وأبو 86 / 4وأحمد)  794 / 237 (547 / 1ومإسلم)  5047 (710 / 8البخاري)  1(
). 1467داود (

________________________________________
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: أنواع    -     -      وفيه القرآن تلوة في وسلم عليه الله صلى آدابه في الثاني الباب
 . وروى:   -     -    وترتيله بالقرآن صوته وسلم عليه الله صلى مإده في الول

-    ) : مإالك     -    -  بن أنس سئل قال تعالى الله رحمه قتادة عن سعد وابن البخاري
وسلم    -      -     عليه الله صلى الله رسول قراءة كانت كيف عنه تعالى الله رضي
    (    ) :   .   : ويمد-   الله، ببسم يمد الرحيم الرحمن الله بسم قال ثم مإدا يمد قال ؟
         ( وابن   المنذر وابن الرزاق وعبد حميد، بن عبد رواه بالرحيم ويمد بالرحمن،



    -       : وسلم    عليه الله صلى الله رسول قراءة عامإة أن بلغنا قال قتادة عن نصر،
:1المد-  ( قالت).      -     -  عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن الدارقطني، ورواه

نعبد   -     - (  (     إياك الدين، يوم مإالك قرأ إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
غير          عليهم أنعمت الذين صراط المستقيم، الصراط اهدنا نستعين، وإياك

       ( وعد    العراب، عد وعدها آية آية فقطعها الضالين ول عليهم المغضوب
        ( الرحمن(    الله بسم يقطع عليهم يعد ولم آية الرحيم الرحمن الله بسم

العالمين.     ( رب لله الحمد شرطهما).     2الرحيم على وقال الحاكم وروى
 -     -   ) : يقرأ    وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها الذهبي وأقره

) (        . حرفا    حرفا يقطعهما العالمين رب لله الحمد الرحيم الرحمن الله ).3بسم
  -   -     -   . الله   بسم يعد كان وسلم عليه الله صلى النبي أن عنها الخلعي ورواه

 .(    .    )   ( وكذا  الدين يوم مإالك العالمين رب لله الحمد فاصلة، آية الرحيم الرحمن
  (    . آخرها  (    إلى المستقيم الصراط اهدنا نستعين وإياك نعبد إياك يقرؤها كان

     .   . داود     وأبو أحمد، المإام وروى بكفيه وجمع اليسرى بيده وعقد سبع آية
عليه.    -       -    الله صلى الله رسول قراءة عن سئلت أنها سلمة أم عن والترمإذي
 .    ) .     ) : الحمد -  الرحيم الرحمن الله بسم آية آية قراءته يقطع كان فقالت وسلم

) (    .   . الدين   يوم مإالك الرحيم الرحمن العالمين رب بن).   4لله إسحاق وروى
عن       -     -   سئلت عنها تعالى الله رضي عائشة أن مإليكة أبي ابن عن راهويه،

    : ؟   -     -  ذلك على افتقدرون فقالت وسلم عليه الله صلى الله رسول قراءة
 .     . الرحمن  (    العالمين رب لله الحمد الرحيم الرحمن الله بسم يقرأ كان

 . آية)    آية يرتل الرحيم
________________________________________

البخاري)   1( .232 / 1الحام)  3. (307 / 1الدارقطني)  2) (5046 (709 / 8أخرجه
داود   320 / 6أحمد)  4( ). (*) 2927 (170 / 5والترمإذي)  4001 (37 / 4وأبو
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أنها         -     -  وسلم عليه الله صلى النبي أزواج بعض عن عنه خيثمة أبي ابن وروى
  : ل     -     -  إنكم فقالت وسلم عليه الله صلى الله رسول قراءة عن سئلت

   .(    . عن    النسائي وروى مإترسلة قراءة فقرأت بها أخبرينا فقالوا تستطيعون،
رسول       -     -    قراءة عن عنها تعالى الله رضي سلمة أم سأل أنه مإملك بن يعلى

  .     :  . تعتت -     -   ثم ؟ وصلته لكم مإا قالت صلته في وسلم عليه الله صلى الله
حرفا  ( تعالى).        -   1حرفا الله رضي حذيفة عن الضحاك بن الحسن أبو وروى

   -     -    ) : فافتتح -  ليلة ذات وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع صليت قال عنه
           . إل    نارا يذكر ول وسأل، وقف إل جنة بذكر يمر ل حرفا حرفا فقرأها البقرة

مإسعود،             بن الله عبد تأليف على عمران، وآل والبقرة، النساء، قرأ حتى تعوذ
  -        .( الله    رضي القرظي كعب بن مإحمد عن أيضا وروى الحديث وذكر رفع ثم

 -     -    ) : مإفسرة  -  وسلم عليه الله صلى الله رسول قراءة كانت قال عنه تعالى
) ( حرفا  : (2حرفا كان).     -     -  قالت عنها تعالى الله رضي حفصة عن أيضا وروى

أطول  -     -       تكون حتى فيرتلها بالسورة يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول
-     -       .( عنه   تعالى الله رضي حذيفة عن شيبة، أبي ابن وروى مإنها أطول مإن

بصلته،: (   -     -     لصلي ليلة ذات وسلم عليه الله صلى الله رسول أتيت قال
فيها،          يرتل بالرفيعة ول بالخفيضة ليست قراءة فقرأ الصلة، فافتتح

الله))      -     -    رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن سعد، ابن قال ويسمعنا
ثلث-     -        ( مإن أقل في القرآن يقرأ ل وسلم عليه الله : 3صلى في).  الثاني



    : بن -     -   الحسن أبو وروى أحيانا بالقراءة وسلم عليه الله صلى جهره
 :     : كيف   -    -  فقلت عباس ابن سألت قال تعالى الله رحمه كريب عن الضحاك،

  ) : في    -     -   يقرأ كان فقال ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول قراءة كانت
  -   .( ثقات       برجال الطيالسي وروى خارجا كان مإن قراءته فيسمع حجره بعض

   ) : رسول-    -     -  قراءة أسمع كنت قال عنهما تعالى الله رضي عباس ابن عن
) ( الحجرة -     -      في وأنا البيت مإن وسلم عليه الله صلى أبي).   4الله ابن وروى

  -   : الله     -    -  رضي عائشة سألت قال تعالى الله رحمه يعمر بن يحيى عن عمر
مإن  -     -     -    صوته يرفع وسلم عليه الله صلى الله رسول كان هل عنها تعالى

  ) : رفع،     ربما قالت ؟ قرأ إذا الليل
________________________________________

داود   141 / 2النسائي)  1( )2). (2923 (167 / 5والترمإذي)  1466 (73 / 2وأبو
. (*) 98 / 2الطبقات)  3. (285 / 6أحمد 
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  .(       ) :  ( المإام  وروى سعة الدين في جعل الذي لله الحمد قال خفض وربما
   -    ( تعالى     ( الله رضي عباس ابن عن الشمائل في والترمإذي داود، وأبو أحمد،

   -     -   ) : مإا -  قدر على وسلم عليه الله صلى النبي قراءة كانت قال عنهما
) ( الحجرة    في مإن الله).       -  1يسمعه رضي هريرة أبي عن داود أبو وروى

 -     -    )) : بالليل  -  وسلم عليه الله صلى الله رسول قراءة كانت قال عنه تعالى
) ( طورا    ويخفض طورا الله).       2يرفع عبد عن والنسائي، أحمد، المإام وروى

   -     -   : قراءة    كانت كيف عنها تعالى الله رضي عائشة سألت قال قيس أبي بن
) : كل  -     -        قالت ؟ يسر أم أيجهر ؟ بالليل وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( أسر       وربما جهر وربما يفعل كان عن).     3ذلك والبيهقي، أحمد، المإام وروى
-     -     ) : وسلم   عليه الله صلى الله رسول قراءة أسمع كنت قالت هانئ أم

) ( الكعبة        عند وهو هذا عريشي على وأنا والبيهقي،).    4بالليل داود، أبو وروى
       :  : بالقرآن    يجهر الله رسول أكان عائشة سألت قال الحارث بن غضيف عن

) (    ) : خافت     وربما جهر ربما قالت ؟ به يخافت أنس).     5أم عن عدي، ابن وروى
  -     : الله  -     -  صلى الله رسول قراءة كانت قال عنه تعالى الله رضي مإالك بن
صوتك  -             رفعت لو الله رسول يا فقيل الزمإزمإة، الليل مإن قام إذا وسلم عليه

    ( بن: (         عمرو سنده في ، بيتي أهل أؤذي أو جليسي، أوذي أن أكره إني فقال
مإتروك   ( وهو :   -     - 6مإوسى في).  وسلم عليه الله صلى ترجيعه في الثالث

) :        : سمعت    قال قرة بن مإعاوية عن الشيخان روى أحيانا ذلك وتركه قراءته
-   ) : الله     -     -  رسول قرأ يقول عنه تعالى الله رضي المزني مإغفل بن الله عبد

راحلته،    -          على الفتح سورة له مإسير في الفتح عام وسلم عليه الله صلى
        : لحكيت     الناس علي يجتمع أن أخاف أني لول مإعاوية قال قراءته في فرجع

 -        )   ( صلى  الله رسول قراءة لكم أحكي أن شئت لو لفظ وفي ، قراءته لكم
سورة   -            يقرأ وهو به، يسير وهو جمله أو ناقته على وهو وسلم عليه الله

مإغفل              ابن قراءة مإعاوية قرأ ثم لفظ وفي فيها، يرجع وهو لينة قراءة الفتح
النبي:             - على مإغفل ابن رجع كما لرجعت عليكم الناس يجتمع أن لول وقال

وهو    -     الفتح، يوم وسلم عليه الله صلى
________________________________________

النبوة)       (4( دلئل في البيهقي عند داود)   1). (257 / 6بنحوه ).1327 (37 / 2أبو
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ابن               فقال رجع، ثم الفتح سورة يقرأ وهو يسير وهو حمار، على أو ناقته، على
:             : وقال  اللحن ذلك قرأت علينا الناس يجتمع أن أخشى أني ل لو إياس أبي

ومإده:  ( والترمإذي).         1هاه داود، وأبو والشيخان، وأحمد، شيبة، أبي ابن ورواه
  :         ( رسول ( قرأ قال مإغفل بن الله عبد عن والبيهقي، والنسائي، الشمائل في

راحلته -     -        على سورة مإسيره في الفتح عام وسلم عليه الله صلى الله
     :       .( مإوسى  بن عمرو سنده في وقال الضحاك بن الحسن أبو وروى فيها فرجع

  ) : رسول     -     -  قراءة كانت قال عنه تعالى الله رضي بكرة أبي عن مإتروك، وهو
) ( ترجيع -     -     فيه ليس المد وسلم عليه الله صلى عن).   2الله أيضا وروى

       ) : الوجه -     -  حسن إل نبيا تعالى الله يبعث لم قال عنه تعالى الله رضي قتادة
وجها،    -     -   أحسنهم وسلم عليه الله صلى نبيكم وكان الصوت، حسن

(             ، يرجع ول يمد هو وكان يمدون، ول يرجعون قبله مإن وكان صوتا، وأحسنهم
) (     ) : المد    كل يمد ل كان بلفظ سعد ابن :     3رواه مإر).  إذا يقوله كان فيما الرابع

   : عن           مإسلم، وروى وخارجها الصلة في ذلك بغير أو عذاب بآية أو رحمة بآية
   -    ) : عليه -     -  الله صلى الله رسول مإع صليت قال عنه تعالى الله رضي حذيفة
          : مإر -    وإذا سبح، تسبيح فيها بآية مإر إذا مإترسل، وقرأ وفيه ليلة ذات وسلم

      .( والنسائي،      داود، وأبو أحمد، المإام وروى تعوذ بتعوذ مإر وإذا سأل، بسؤال
عنه    -     -  تعالى الله رضي مإالك بن عوف عن

________________________________________
)1) . الترديد،) [        2تقدم)  وأصله القراءة، في الحركات ضروب تقارب هو

عبد     ].        حديث في سيأتي كما فسره وقد الحلق في ترديده الصوت وترجيع
بهمزة           (  أاأ بقوله التوحيد كتاب في الباب هذا في المذكور مإغفل بن الله

 :   :   ( أحدهما       أمإرين يحتمل قالوا ثم أخرى همزة ثم ساكنة ألف بعدها مإفتوحة
ذلك،              فحدث مإوضعه في المد أشبع أنه والخر الناقة، هز مإن حدث ذلك أن
لقرأت        (     الناس يجتمع أن لول طرقه بعض في فإن بالسياق أشبه الثاني وهذا

        .   ( فأخرج   الموضع، هذا غير في الترجيع ثبت وقد النغم أي اللحن بذلك لكم
         ( مإن  ( له واللفظ داود أبي وابن مإاجه وابن والنسائي الشمائل في الترمإذي

وأنا   (           يقرأ وهو وسلم عليه الله صلى النبي صوت أسمع كنت هانئ أم حديث
       ( زائدا     قدرا الترجيع في أن يظهر والذي القرآن يرجع فراشي على نائمة

بت             ( قال علقمة عن إسحاق أبي طريق مإن داود أبي ابن فعند الترتيل، على
في               الرجل قراءة يقرأ فكان قام، ثم فنام داره، في مإسعود بن الله عبد مإع

  ] .( الشيخ           وقال يرجع ول ويرتل حوله، مإن ويسمع صوته يرفع ل حيه مإسجد
        : لن     الغناء، ترجيع ل التلوة تحسين الترجيع مإعنى جمرة أبي بن مإحمد أبو

 :  . وفي         قال التلوة مإقصود هو الذي الخشوع تنافي الغناء بترجيع القراءة
لم             يسير وهو الناقة ركوبه حالة لنه وسلم عليه الله صلى مإلزمإته الحديث
يكون             قد بالعبادة الجهر أن إلى إرشاد بذلك جهره وفي بالتلوة، العبادة يترك
ونحو            الغافل وإيقاظ التعليم عند وهو السرار، مإن أفضل المواضع بعض في

. (*) 3ذلك ]. ( تقدم) 
________________________________________
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توضأ،: (    -     -     ثم فاستاك، فبدأ وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع قمت قال
      ( وقف       ( إل رحمة بآية يمر ل البقرة فاستفتح فبدأ مإعه وقمت يصلي قام ثم

-      .( عائشة        عن أحمد، المإام وروى يتعوذ وقف إل عذاب بآية يمر ول وسأل،
   -     ) : عليه    -  الله صلى الله رسول مإع أقوم كنت قالت عنها تعالى الله رضي

   ( بآية -     (    يمر ول والنساء عمران، وآل البقرة بسورة يقرأ وكان التمام، وسلم
دعا               - إل بشارة فيها بآية يمر ول واستعاذ، وجل عز الله دعا إل تخويف فيها

:         .( وقال   -   مإخراق، بن مإسلم عن داود، ابن رواه إليه ورغب وجل عز لله
   -       . تعالى   الله رضي ليلى أبي عن أحمد، المإام وروى فذكره عائشة سألت

   -     -   ) : صلة -  في يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال عنه
    ) : ويل       النار، مإن بالله أعوذ فقال والنار، الجنة بذكر فمر بفريضة، ليست

) ( النار  الله).         -  1لهل رضي عباس ابن عن داود، وأبو أحمد، المإام وروى
سبح  -    -     -    ( قرأ إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى

) (   ) :  ( العلى   ربي سبحان قال العلى ربك عن).     2اسم وغيره داود أبو وروى
)  -     -    : ول    قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال حجر بن وائل

) (    (( ) : صوته)  بها يمد آمإين فقال ثلث)    3الضالين بلفظ الطبراني أخرجه
) (4مإرات (    ) : آمإين)     لي اغفر رب قال بلفظ البيهقي وأخرجه أبو).  5، وروى

  ) : مإن      -     -  رجل كان قال عنه تعالى الله رضي عائشة أبي بن مإوسى عن داود
ذلك -     -       (  أليس قرأ إذا فكان بيته، فوق يصلي عنه تعالى الله رضي الصحابة

:      :  :  ( فقال     ذلك عن فسألوه بلى، سبحانك قال الموتى يحيي أن على بقادر
وسلم(   -     -) ( عليه الله صلى الله رسول عن).     6سمعت حميد، بن عبد وروى

بأحكم    -     -    (   الله أليس قرأ إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن قتادة
    .(      ) : صالح)  عن أيضا وروى الشاهدين مإن ذلك على وأنا بلى يقول الحاكمين

    -     -    : الية،   هذا أتى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال الخليل أبي
 .( فبلى (  سبحانك قال

________________________________________
داود   321 / 1أحمد)  2. (437 / 4أحمد)  1( داود)   3). (883 (233 / 1وأبو  /1أبو

المجمع)     4). (248 (27 / 2والترمإذي)  932 (246 في الهيثمي )5. (113 / 2ذكره
المجمع            جماعة وضعفه الدارقطني وثقه الجبار عبد بن أحمد إسناده  /2في

داود)   6 (113 ). (*) 884 (233 / 1أبو
________________________________________
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وسلم      (   -     عليه الله صلى الله رسول أن قتادة، عن وعبد، الرزاق، عبد وروى

.(   :  ( وبلى-    (       سبحانك، قال الموتى يحيي أن على بقادر ذلك أليس قرأ إذا كان
أمإامإة             أبي عن النجار، وابن هريرة أبي عن البراء، عن مإردويه، ابن وروى
الله          -   رضي الصحابة مإن رجل عن والبيهقي، داود، وأبو حميد، بن وعبد

الية  -    -     -      هذه قرأ إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهم تعالى
        :  .( في: (   القرآن مإن يقرأ كان مإا قدر في الخامإس وبلى ربي، سبحانك قال
          : بن  أوس عن والطبراني، والبيهقي، داود، وأبو أحمد، المإام روى ليلة كل
   -     -    ) : ثقيف  وفد في وسلم عليه الله صلى الله رسول على قدمإنا قال حذيفة

  -     -    : مإالك   بني وسلم عليه الله صلى الله رسول فأنزل وفيه الحديث وذكر
حتى               رجليه، على قائما يحدثنا العشاء بعد ليلة كل في يأتينا فكان له قبة في
كان              الذي الوقت عن أبطأ ليلة كانت فلما القيام طول مإن رجليه بين يراوح



     :      :   . مإن  جزئي علي طرأ إنه فقال الليلة عنا أبطأت لقد له فقلنا فيه يأتينا
-     : الله        رسول أصحاب سألت أوس قال أتمه، حتى أجئ أن فكرهت القرآن

  -    :   : الله    -  صلى الله رسول كيف الطبراني ولفظ قالوا وسلم عليه الله صلى
      : وتسعا،  -     وسبعا وخمسا ثلثا يحزبه كان قالوا ؟ القرآن يحزب وسلم عليه

يتمه          ( حتى قاف مإن المفصل وحزب عشرة، وثلث عشرة، وروى). 1وإحدى
-    : الله    -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن الطبراني،

كل    -           في عمران آل سورة آخر مإن آيات عشر يقرأ وسلم عليه الله صلى
تعالى).    -   -   -   2ليلة ( الله رضي عائشة عن ثقات برجال أحمد المإام وروى

    -     -   ) : ليلة -  كل في يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها
) ( والزمإر   إسرائيل أبي).    -   -  3ببني عن الصحيح برجال أحمد المإام وروى

  -     -    ) : فقرأ   صلة، وسلم عليه الله صلى الله رسول بنا صلى قال الكلعي روح
   ) : القرآن         علينا يلبس إنه قال انصرف فلما آية، في فتردد الروم سورة فيها،
مإعنا            الصلة شهد فمن الوضوء، يحسنون ل مإعنا يصلون مإنكم أقوامإا إن

) ( الوضوء  :    -   4فليحسن تعالى).   الله رضي عباس ابن حديث الول تنبيهات
قرآن -     -     -   وسلم عليه الله صلى الله رسول عند قرئ عنهما

________________________________________
داود   343 / 4أحمد)  1( قال)    2). (1393 (55 / 2وأبو الوسط في الطبراني

مإعين          274 / 2الهيثمي:  ابن وضعفه حبان ابن وثقه أسلم بن مإظاهر فيه
. (*) 471 / 3أحمد)  4. (68 / 6أحمد)  3وجماعة. (

________________________________________
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   .( ) : يعلى          أبو رواه نعم قال ؟ وشعر أقرآن الله رسول يا فقيل شعر، وأنشد
  :     :  . طرق     أصح الضحاك الحسن أبو قال الثاني مإتروك وهو الكلبي طريق مإن

وعبد     -     -    أنس حديث وسلم عليه الله صلى قراءته صفة في الواردة الحديث
  -     -  :    . يرتل   كان وسلم عليه الله صلى أنه حديث بين والجمع مإغفل بن الله

        : فقد     الترجيع، ينافي ل والترتيل الصوت مإد أن يرجع كان وأنه صوته، ويمد
في               مإغفل بن الله عبد فحديث يرجع، ل كان أنه رواية وأمإا مإرجعا، صوته يمد

       : مإا       عنه روى الرواة مإن واحد كل يقال بأن بينهما الجمع ويصح أثبت، الترجيع
ول.            يقرأ غيره وسمعه بالترجيع، قراءته سمع قد مإغفل ابن فكان سمع

في       -     -     واحد حال على وسلم عليه الله صلى النبي يكون أن يصح ل إذا يرجع،
 . يجهر            ل ومإرة بالقراءة يجهر مإرة كان أنه عنه صح إذ قراءته

________________________________________
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: غيره    -     -     مإن القرآن لسماع وسلم عليه الله صلى مإحبته في الثالث الباب
بأبي      -     -    مإرا وعائشة وسلم عليه الله صلى النبي أن مإوسى أبي عن روي

أصبح -             فلما مإضيا إنهما ثم لقراءته، يسمعان فقامإا بيته في يقرأ وهو مإوسى
  ) : مإوسى     -     -  أبا يا فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول مإوسى أبا لقي

  ( له          فقال ، واستمعنا فقمنا بيتك، في تقرأ وأنت عائشة، ومإعي البارحة مإررت
)     : تحبيرا     لحبرته علمت لو الله رسول يا مإوسى بسند).   1أبو أيضا وروى

     : بيته   -     -  في مإوسى أبو قعد قال عنه تعالى الله رضي أنس عن حسن،
  -    : الله        صلى الله رسول فأتى قال القرآن عليهم يقرأ فأنشأ ناس إليه واجتمع

          : واجتمع  -   بيت في قعد أنه مإوسى أبي مإن أعجبك أل فقال رجل وسلم عليه
وسلم         -     عليه الله صلى الله رسول فقال القرآن عليهم يقرأ فأنشأ ناس إليه



 .  :  ( فخرج- (          نعم قال ؟ مإنهم أحد يراني ل حيث مإن تقعدني أن أتستطيع
مإنهم  -     -        يراه ل حيث مإن الرجل فأقعده وسلم عليه الله صلى الله رسول

      ) : آل      مإزامإير مإن مإزمإار على يقرأ إنه فقال مإوسى، أبي قراءة فسمع أحد،
: 2داود) ( قال).      -     -  قال عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن الشيخان وروى

  :  .( رسول   -     - (   يا فقلت القرآن علي اقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول لي
  (     ) : عليه       فقرأت ، غيري مإن أسمعه أن أحب قال ؟ أنزل وعليك عليك أقرأ الله

بشهيد       (       أمإة كل مإن جئنا إذا فكيف الية هذه إلى جئت حتى النساء سورة
    .(  ) :  ( عيناه     فإذا إليه فالتفت الن حسبك قال شهيدا هؤلء على بك وجئنا

). 3تذرفان (
________________________________________

البخاري)   (1( في)   793 / 236، 235 (546 / 1ومإسلم)  5048أخرجه نعيم وأبو
المجمع   258 / 1الحلية  يعلى)   2. (359، 271 / 7وانظر  /1341 (134 / 7أبو

4096 : الهيثمي)   . (360 / 9قال حسن      وإسناده يعلى أبو أخرجه) 3رواه
). (*) 800 / 248 (551 / 1ومإسلم)  5050) (5049، 4582 (250 / 8البخاري 

________________________________________
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سورة    -     -      كعب بن أبي على وسلم عليه الله صلى قراءته في الرابع الباب
  -        ( الله(    رضي أنس عن الشيخان، روى تعالى الله بأمإر كفروا الذين يكن لم

-    -     -    : كعب  -  بن لبي وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه تعالى
:  (    ) :(      ) : قال   كفروا الذين يكن لم عليك أقرأ أن أمإرني الله إن عنه تعالى رضي

)  .( ) : فبكى   نعم قال ؟ والترمإذي،).     1وسماني والحاكم، أحمد، المإام وروى
عليه        -    الله صلى النبي أن عنه، والطبراني والضياء صحيح، حسن وقال

 (  )         ) : وقرأ -  ، يكن لم عليه فقرأ القرآن عليك أقرأ أن أمإرني الله إن قال وسلم
ول:             اليهودية، ول المشركة ل المسلمة الحنيفية الله عند الدين ذات إن عليه

مإن              واد آدم لبن كان لو عليه، وقرأ يكفره، فلن خيرا يعمل ومإن النصرانية،
آدم                ابن جوف يمل ول ثالثا، إليه لبتغى ثانيا له كان ولو ثانيا إليه لبتغى مإال

) ( تاب       مإن على الله ويتوب التراب عن).     2إل الوسط في الطبراني وروى
   -    ) : عليه -     -  الله صلى النبي على عرضت إني قال عنه تعالى الله رضي أبي

) (       : القرآن -   عليك أعرض أن جبريل أمإرني وقال القرآن وروى). 3وسلم
  -    : الله       صلى الله رسول قال قال عنه عساكر وابن الوسط، في الطبراني

  :( يا  -    (      قلت القرآن عليك أعرض أن أمإرت إني المنذر أبا يا وسلم عليه
-   . النبي         فرد تعلمت ومإنك أسلمت، يديك وعلى آمإنت، بالله الله، رسول
:       : قال    -   هناك، وذكرت الله، رسول يا فقال القول، وسلم عليه الله صلى

)    :  (      . الله( رسول فأقرأني قال ، العلى المل في ونسبك باسمك وروى). 4نعم
-     -    : وسلم      عليه الله صلى الله رسول قال قال عكرمإة، عن شيبة أبي ابن

:     :  (     ) : قال   ؟ ربي وذكرني قال القرآن أقرئك أن أمإرت إني كعب بن لبي
)      :  .( ثانية( عليه فأعدتها آية فأقرأني قال ). 5نعم

________________________________________
البخاري)   1( 132 / 5أحمد)  2). (4960، 4959،) (3809 (127 / 7أخرجه

المجمع)     3). (3898 (668 / 5والترمإذي  في الهيثمي ذكره) 4. (312 / 9ذكره
) . السابق    المصدر في شيبة)    5الهيثمي أبي . (*) 141 / 12ابن

________________________________________
 ]507[ 



سنة            كل رمإضان شهر في جبريل على القرآن عرضه في الخامإس الباب
ابن             عن سعد، وابن أحمد، المإام روى مإرتين صامإه رمإضان آخر وفي مإرة،
    -   ) : وسلم -     -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي عباس
فيه،-              مإات الذي العام كان فلما رمإضان كل في جبريل على القرآن يعرض

مإرتين   ( عليه عنه).      -    1عرض تعالى الله رضي هريرة أبي عن البخاري وروى
    -     -   ) : شهر-  كل مإن يعتكف وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال

يومإا            عشرين اعتكف فيه توفي الذي العام كان فلما أيام، عشرة رمإضان
الذي            العام كان فلما مإرة، رمإضان كل القرآن عليه يعرض جبريل وكان

) ( مإرتين     عليه عرض فيه مإرضه).       -2توفي أبواب في تتمة لهذا وسيأتي
وسلم    -  عليه الله صلى

________________________________________
. (*) 2. (325 / 1أحمد)  1( تقدم) 

________________________________________
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آدابه    -     -     - في الول الباب وسلم عليه الله صلى ودعواته أذكاره أبواب جماع
-    :  : دعائه    -     استفتاح في الول أنواع وفيه دعائه في وسلم عليه الله صلى

     . عن    -     شيبة، أبي ابن روى تعالى الله على بالثناء وسلم عليه الله صلى
 -    ) : صلى   -     -  الله رسول سمعت مإا قال عنه تعالى الله رضي الكوع بن سلمة

العلي   -      (    العلى ربي سبحان ب  استفتحه إل دعاء يستفتح وسلم عليه الله
) ( جماعة).           وثقه اليماني، راشد بن عمر غير الصحيح، رجال ورجاله الوهاب

1 .      -     -   : روى).  دعائه في يسجع ل كان وسلم عليه الله صلى أنه في الثاني
تعالى    -    -   -    الله رضي عائشة أن تعالى الله رحمه الشعبي عن أحمد، المإام

   -        :  : عليه -  الله صلى الله رسول فإن الدعاء، مإن السجع اجتنب له قالت عنها
) ( يفعلون -     ل كانوا وأصحابه :   -   2وسلم عليه).  الله صلى تكراره في الثالث

 .  ( روى -   (        الية حسنة الخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا دعائه في وسلم
 ) : رسول      -     -  كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن الضحاك، بن الحسن أبو

آتنا -     -         (  ربنا بها ويختم بها يفتح مإرة بمائة دعاء له وسلم عليه الله صلى الله
   ( بدعوتين         دعا ولو النار عذاب وقنا حسنة الخرة وفي حسنة الدنيا في

     :  -      .( رسول  دعاء أول في كان قال عنه مإخلد بن بقي وروى إحداهما لجعلها
الدنيا -     -     (    في آتنا ربنا آخره وفي وسطه، وفي وسلم عليه الله صلى الله

  -   :  .( الله       صلى رفعه في الرابع النار عذاب وقنا حسنة الخرة وفي حسنة
     : بن  -      جابر عن الطيالسي، وروى رفعهما وكيفية دعائه في يديه وسلم عليه

وسلم  -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله رضي الله عبد
مإدا(            يديه ورفع مإتجردا وقام رداءه، ألقى الحزاب يوم الكرب أصابه لما

ودعا). 
________________________________________

شيبة)     1( أبي ابن أحمد)   2. (266 / 10أخرجه . (*) 217 / 6أخرجه
________________________________________
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رأت      -     - (  أنها عنها تعالى الله رضي عائشة عن الصحيح، برجال مإسدد وروى

)  ( الحديث  -     -    يديه يرفع يدعو وسلم عليه الله صلى الله أبو).  1رسول وروى
عليه   -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي البراء عن يعلى،

إبطيه -             ( بياض رئي حتى الدعاء في يديه رفع ودعا شدة أصابته إذا ).2وسلم



   ) : رسول         رأى مإن أخبرني قال مإحمد، بن إبراهيم عن شيبة، أبي ابن وروى
.( كفيه -     -        ببياض هكذا، يدعو الزيت أحجار عند وسلم عليه الله صلى الله
الله   -   -      -   رضي النصاري السائب بن خلد عن حسن بسند أحمد المإام وروى

جعل  - (   -     -     سأل إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى
) ( إليه        ظاهرهما جعل استعاذ وإذا إليه، كفيه المإام).   3باطن أيضا وروى

) : كان -   -   -     -  قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن الصحيح برجال أحمد
له  -     -        لسألم أني حتى يدعو يديه، يرفع وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ( يرفعهما  عن).    -   -   4مإما إرسال وفيه ثقات برجال والطبراني البزار، وروى
وسلم -     -: (   -     - عليه الله صلى الله رسول رفع عنه تعالى الله رضي أنس

البتهال،      -     -   هذا وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب فقال يدعو، بعرفة يديه
) ( الخرى          رافع وهو فأخذها يديه، إحدى ففتح الناقة حاصت وروى). 5ثم

رسول       -     -   أن عنه تعالى الله رضي أبيه عن السائب، بن خلد عن الطبراني
وجهه -     -        ( إلى راحتيه رفع دعا إذا كان وسلم عليه الله صلى وروى). 6الله

عنهما -   -      -     - تعالى الله رضي الزبير بن الله عبد عن ثقات برجال الطبراني
مإن:     -     -      يفرغ حتى يديه يرفع وسلم عليه الله صلى الله رسول يكن لم قال

: (7صلته ( رأيت).      -     -  قال عنهما تعالى الله رضي أنس عن داود، أبو وروى
.( وظاهرهما  -     -      كفيه بباطن هكذا يدعو وسلم عليه الله صلى الله رسول

 .(   - ) : بظاهرهما      يدعو والله وزاد ضعيف، بسند عدي ابن رواه
________________________________________

المجمع)   2. (160 / 6أحمد)  1( انظر) 4. (56 / 4أحمد)  3. (168 / 10انظر
المجمع)       5. (168 / 10المجمع  انظر الوسط في والطبراني . (168 / 10البزار

الهيثمي)    6 وقال . (169 / 10الطبراني مإجهول      هاشم بن حفص انظر) 7فيه
. (*) 169 / 10المجمع 

________________________________________
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-   ) : الله         رسول كان قال عنه، الضحاك، بن الحسن وأبو أحمد، المإام وروى
) ( إبطيه    -         بياض يرى حتى يديه رفع دعا إذا وسلم عليه الله وروى). 1صلى

) : كان      -     -  قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن الشافعي بكر أبو القاضي
.( يرفعهما  -     -       مإما لسأم يدعو يديه يرفع وسلم عليه الله صلى الله رسول

: قال        -     -  عنه تعالى الله رضي عباس ابن عن الضحاك، بن الحسن أبو وروى
صدره(   -     -      إلى ويده بالموقف، بعرفة وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت

) ( المسكين  عنه).      -     -2كاستطعام تعالى الله رضي سعيد أبي عن أيضا وروى
علي: (   -     -      ورفع هكذا، بعرفة يدعو وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال

) ( السماء           إلى وظاهرهما الرض، إلى باطنهما السماء إلى يديه الجعد ).3بن
عنه   -   -     -     تعالى الله رضي الخطاب بن عمر عن ضعيف بسند عدي ابن وروى

    -     -   ) : سريج-  وبسط هكذا يدعو وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قال
.(   : بسبابته        يحركها لفظ وفي يحركهما، اليمنى بأصبعه وقال اليسرى، كفه

) : رأيت       -     -  قال عنه تعالى الله رضي عمارة عن خيثمة، بن بكر أبو وروى
) ( بأصابعه  -     -      يشير المنبر على يدعو وسلم عليه الله صلى الله ).4رسول

أنس            - عن وحميد، ثابت، عن سلمة، بن حماد عن والبرقاني، مإسلم، وروى
استسقى    - (   -     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

   : بطونهما         وجعل ثندوته، لفظ وفي ثندوتيه حيال بيده وأومإأ هكذا يديه فمد
  :  .( مإسحه         في الخامإس المنبر على وهو إبطيه بياض رأينا حتى الرض، إلى



دعاء             على وتأمإينه دعا، إذا بنفسه الدعاء وتكريره الدعاء، مإن فراغه بعد بيده
عنهما:         -     - تعالى الله رضي عمر ابن عن الضحاك، بن الحسن أبو روى غيره

إليه: (    -     -      فقبضهما دعاء في يديه وسلم عليه الله صلى الله رسول مإد مإا قال
-     -     .( لهيعة    ابن فيه بسند والبيهقي أحمد، المإام وروى وجهه بهما يمسح حتى

-     -   ) : وسلم      عليه الله صلى الله رسول أن الكندي النمر أخت ابن يزيد عن
) ( بيديه        وجهه ومإسح يديه، رفع دعا إذا ). 5كان

________________________________________
المجمع)      2. (181 / 3أحمد)  1( انظر الوسط في انظر) 3. (168 / 10الطبراني

) . السابق  المسند)    4المصدر في حديث  221 / 4أحمد)  5. (136 / 4أحمد مإن
 (*) . أبيه     عن يزيد بن السائب

________________________________________
 ]511[ 

    -     -  : عنه  -  تعالى الله رضي الخطاب بن عمر عن غريب وقال الترمإذي وروى
      -     -    : لم-  الدعاء في يديه رفع إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال

) ( وجهه     بهما يمسح حتى وأبو).   -   - 1يحطهما ثقات برجال الطبراني وروى
    : رسول    -     -  إلى أحب كان قال عنه تعالى الله رضي مإسعود ابن عن داود،
  .( البرقاني -     -      وروى ثلثا ويستغفر ثلثا، يدعو أن وسلم عليه الله صلى الله

  -     -   ) :   ( دعا ( إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه، صحيحه في
) ( ثلثا  الله).   -   -    -  2دعا رضي أيوب أبي عن حسن بسند الطبراني وروى

   -     -   ) : بدأ  -  دعا إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى
تعالى).         -   3بنفسه) ( الله رضي عباس ابن عن الضحاك، بن الحسن أبو وروى

صلى -     -     -    -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي كعب بن أبي وعن عنهما
 .( بنفسه   -         بدأ له فدعا أحدا ذكر إذا كان وسلم عليه الله

________________________________________
مإنقطع)     2). (3386 (432 / 5الترمإذي)  1( بإسناد الوسط في الطبراني

المجمع)   3. (151 / 10المجمع  . (*) 152 / 10انظر
________________________________________
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 ) : أمإوت           باسمك قال فراشه إلى أوى إذا ويفعله يقوله كان فيما الثاني الباب

) : البراء)      حديث مإن مإسلم رواه عن).      1وأحيا المحامإلي، الله عبد أبو روى
   -   ) : عليه  -     -  الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي ذر أبي

) (    ) : وأمإوت -    أحيا اللهم باسمك قال نام إذا عن).   2وسلم البخاري، وروى
  -   ) : الله   -     -  صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي عازب بن البراء

) : اللهم  -           قال ثم اليمن، شقه على نام فراشه إلى آوى إذا وسلم عليه
وفوضت          إليك، ظهري وألجأت إليك، وجهي ووجهت إليك، نفسي أسلمت

  . بكتابك            آمإنت إليك إل مإنك مإنجى ول مإلجأ ول إليك، ورهبة رغبة إليك، أمإري
-     -    ( وسلم     عليه الله صلى الله رسول وقال أرسلت الذي ونبيك أنزلت، الذي

     .( مإن(        الجماعة وبقية هو ورواه الفطرة على مإات ليلته مإات ثم قالهن مإن
للبراء  -     -  ( وسلم عليه الله صلى النبي مإسلما،).    3تعليم إل الجماعة وروى

وسلم  -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن
هو(             (  قل فقرأ فيهما، نفث ثم كفيه، جمع ليلة كل فراشه إلى آوى إذا كان

    .(    )  (    )  ( مإا  بهما يمسح ثم الناس برب أعوذ قل و الفلق برب أعوذ قل و أحد الله
يفعل             جسده مإن أقبل ومإا ووجهه رأسه على بهما يبدأ جسده، مإن استطاع



) ( مإرات   ثلث عنه).      -    4ذلك تعالى الله رضي أنس عن والثلثة، مإسلم، وروى
:  ( قال- (   -     -      ، فراشه إلى آوى إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

ول(             له كافي ل مإمن فكم وآوانا، وكفانا وسقانا أطعمنا الذي لله الحمد
عليه).         -   5مإؤوي) ( الله صلى النبي زوج حفصة عن والنسائي داود، أبو وروى

    -     -   ) : يرقد -  أن أراد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت وسلم
(      ) : عبادك       تبعث يوم عذابك قني اللهم يقول ثم خده، تحت اليمنى يده وضع

) ( مإرات  ). 6ثلث
________________________________________

حذيفة)      1( حديث مإن البخاري حذيفة)   2). (6314 (115 / 11أخرجه حديث مإن
أحمد    /56 (2081 / 4ومإسلم)  6315 (115 / 11البخاري)  3. (385 / 5أخرجه

داود)   5748 (244 / 7البخاري)  4). (3394 (437 / 5والترمإذي)  2710  /4وأبو
مإاجه)   3402 (441 / 5والترمإذي)  5056 (313 مإسلم) 5). (3875 (1275 / 2وابن

داود)   2715 / 64 (2085 / 4 )6). (3396 (438 / 5والترمإذي)  3053 (312 / 4وأبو
داود   ). (*) 5045 (310 / 4أبو

________________________________________
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: وقال           حذيفة حديث ومإن وحسنه، بمعناه البراء حديث مإن الترمإذي، ورواه
صحيح  ( : (1حسن كان).    -     -  قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن وروي

  ) : السماوات  -     -    رب اللهم رقاده عند يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول
والنجيل           التوراة مإنزل شئ، كل ورب ربنا العظيم، العرض ورب السبع،

) ( دابة        كل شر مإن بك أعوذ العظيم، ). 2والقرآن
________________________________________

وقال)    2). (3399) (3398 (439 / 5الترمإذي)  1( الوسط في الطبراني
. (*) 121 / 1الهيثمي:  مإتروك      إسماعيل بن السري فيه

________________________________________
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وإذا     -     -     الفجر طلع إذا وسلم عليه الله صلى يقوله كان فيما الثالث الباب
-      -   -    : القاسم  بن الله عبد عن ثقات برجال أحمد المإام روى الشمس طلعت

-     -   ) : وسلم    -  عليه الله صلى للنبي جارة حدثتني قال عنه تعالى الله رضي
: يقول     -     -     الفجر طلوع عند وسلم عليه الله صلى الله رسول تسمع كانت أنها

) ( القبر(          فتنة ومإن القبر، عذاب مإن بك أعوذ إني عن).   1اللهم البزار، وروى
  -    : الله   -     -  صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي الخدري سعيد أبي

   ) : بما  -      وشهدت أصبحت اللهم قال الشمس فطلعت أصبح إذا وسلم عليه
بما            يشهد لم ومإن العلم، وأولي مإلئكتك وأشهدت نفسك على به شهدت

     : السلم،     ومإنك السلم، أنت اللهم شهادته مإكان شهادتي فاكتب شهدت
وأن             دعوتنا، لنا تستجيب أن نسألك والكرام الجلل ذا يا السلم، يعود وإليك

ديني             لي أصلح اللهم خلقك، مإن عنا أغنيته عمن تغنينا وأن رغبتنا، تعطينا
لي            وأصلح مإعيشتي، فيها التي دنياي لي وأصلح أمإري، عصمة هو الذي

) ( مإنقلبي    إليها التي . 2آخرتي أعلم).    تعالى والله
________________________________________

الكشف)     2. (270 / 5أحمد)  1( في كما فيه    23 / 4البزار الهيثمي  /10وقال
615 (*) . ضعيف      الحميد عبد بن داود

________________________________________



 ]515[ 
بسند          -  شيبة أبي وابن الطبراني، روى المطلقة استعاذته في الرابع الباب

عليه -   -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أنس عن صحيح
          ) : يرفع، -   ل وعمل ينفع، ل علم مإن بك أعوذ إني اللهم يقول كان وسلم

) ( يسمع      ل ودعاء يخشع، ل : (  1وقلب أعوذ).     إني اللهم بلفظ حبان ابن ورواه
ل                دعاء مإن بك وأعوذ تنفع، ل صلة مإن بك وأعوذ تشبع، ل نفس مإن بك

     .( والنسائي،       يعلى، وأبو مإسدد، ورواه يخشع ل قلب مإن بك وأعوذ يسمع،
عباس،             ابن عن والطبراني مإسعود ابن عن شيبة أبي وابن عمرو، ابن عن

 ) : إني     -     -  اللهم بلفظ عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن الطبراني، ورواه
) ( تشبع             ل ونفس يخشع، ل قلب ومإن يسمع، ل دعاء مإن بك وروى). 2أعوذ

رسول -   -   -     - (  أن عنها تعالى الله رضي عائشة عن صحيح بسند الحميدي
  .( الحارث، -     -      وروى الدين غلبة مإن يتعوذ كان وسلم عليه الله صلى الله

 : كان -   -    -     -  قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن حسن بسند والبزار
    ) : مإن  -     -   بك أعوذ إني اللهم يقول يدعو وسلم عليه الله صلى الله رسول
  )   ( مإن       بك وأعوذ البزار زاد والمغرم المأثم مإن بك وأعوذ والبكم، الصمم

مإن)       (       بك وأعوذ الهدم، مإن بك وأعوذ الهم مإن بك وأعوذ الغرق يعني الغم
) ( البطانة         بئست فإنها الخيانة مإن بك وأعوذ الجوع، وروى). 3مإوت

 -    : صلى       -  الله رسول كان قال أنس عن حبان وابن يعلى، وأبو الطبراني،
         ) : مإن   -  بك وأعوذ والحزن، الهم مإن بك أعوذ إني اللهم يقول وسلم عليه الله

الدين،            ضلع مإن بك وأعوذ والبخل، الجبن مإن بك وأعوذ والكسل، العجز
) ( الرجال  :  4وغلبة رسول).   -   -  -  كان قال عنه الصحيح برجال الطبراني وروى

      ) : والحزن، -     -  الهم مإن بك أعوذ إني اللهم يقول وسلم عليه الله صلى الله
والذلة            والعيلة والغفلة القسوة مإن بك وأعوذ والكسل، العجز مإن بك وأعوذ

والرياء،         والسمعة والنفاق والشقاق الفسوق مإن بك وأعوذ والمسكنة،
) ( السقام         وسيئ والجذام والجنون والبكم، الصمم مإن بك ). 5وأعوذ

________________________________________
شيبة)     1( أبي ابن حبان   (188 / 10أخرجه )2. (167 / 2وأحمد)  2441وابن

المجمع)   3482 (485 / 5والترمإذي  223 / 8النسائي  البزار) 3. (143 / 10وانظر
الكشف    في المجمع   63 / 4كما البخاري)   4. (188 / 10وانظر 178 / 11أخرجه

في)     5). (2706 / 50 (2079 / 4ومإسلم)  6369( الطيالسي داود أبو أخرجه
المسند)    2008 (268المسند  في داود   192 / 3وأحمد  (195، 194 / 2وأبو

). (*) 530 / 1والحاكم)  1554
________________________________________
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    ) : مإن        بك أعوذ إني اللهم الرهاوي مإيسرة بن عطاء عن قانع، ابن وروى

) :         .( أعوذ  عمر ابن عن الضحاك، بن الحسن أبو وروى والتباؤس البؤس
وأن           الشياطين، وهمزات عباده، وشر وعقابه، غضبه، مإن التامإة الله بكلمات

العجز).     (     1يحضرون) ( مإن بك أعوذ إني اللهم أنس عن البخاري، وروى
مإن            بك وأعوذ والممات، المحيا فتنة مإن بك وأعوذ والهرم، والجبن والكسل

) ( القبر  : (  2عذاب رسول).       أسمع كنت قال عنه صحيحه في البرقاني وروى
العجز -     -   (      مإن بك أعوذ إني اللهم يقول كثيرا وسلم عليه الله صلى الله

    .( بن       الحسن أبو وروى الرجال وغلبة الدين، وضلع والجبن والبخل والكسل،
      ) : والسود،      السد مإن بك أعوذ إني اللهم رباح أبي بن عطاء عن الضحاك،



   -   .( عن         قاسم عن ثابت وروى اليم بوار مإن بك وأعوذ الهدم، مإن بك وأعوذ
   (      ) : وابن  -    ثابت، قال وعقرب حية كل مإن بك أعوذ أمإية وابن هو جريج ابن
   . الحسن:           أبو وروى نعش بنات مإع صغير وهو السهمي له يقال الذي هو أمإية

         : العدو،     وغلبة الدين، غلبة مإن بك أعوذ إني اللهم عباس ابن عن الضحاك بن
     ) :     . التامإة   الله بكلمات أعوذ إني اللهم قاسم بن ثابت وروى اليم بوار ومإن

شر             ومإن لمإة عين شر ومإن والهامإة، السامإة شر مإن عامإة كلها وأسمائه
:      .( الضحاك        بن الحسن أبو وروى ولد ومإا قترة شر ومإن حسد إذا حاسد
أرد(               أن مإن بك وأعوذ الجبن، مإن بك وأعوذ البخل، مإن بك أعوذ إني اللهم

      .( بن        الحسن وأبو داود، أبو وروى الدنيا فتنة مإن بك وأعوذ العمر، أرذل إلى
مإن    -     - (     بك أعوذ إني اللهم عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن الضحاك،

) ( يطاق        ل أمإر وكل الخلق وسوء والنفاق بن)    3الشقاق الحسن أبو وروى
الصم    -     - (     مإن بك أعوذ اللهم عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن الضحاك،

الهدمإة،           مإوت ومإن المعرة، مإوت مإن بك وأعوذ والمآثم، والمغارم والبكم
ول             بطانة، لي الخيانة تجعل ل اللهم المإر، شتات ومإن الهدم، مإوت ومإن
 -     .( رضي      عائشة عن البخاري، وروى الضجيع فبئس ضجيعا لي الجوع تجعل

والهرم،  -: (        الكسل مإن بك أعوذ إني اللهم عنها الله
________________________________________

شيبة)    1( أبي البخاري)   2. (363 / 10ابن  /4ومإسلم)  6369 (178 / 11أخرجه
أرقم).        2706 / 50 (2079 بن زيد حديث مإن مإسلم  /73 (2088 / 4وأخرجه
النسائي)   3). (2722 المصنف     (264 / 8أخرجه في الرزاق )19639وعبد

التاريخ    في . (*) 38219والخطيب
________________________________________
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النار،            وعذاب النار فتنة ومإن القبر وعذاب القبر، فتنة ومإن والمغرم، والمأثم

المسيح              فتنة مإن بك وأعوذ الفقر، فتنة مإن بك وأعوذ الغنى، فتنة شر ومإن
كما            الخطايا مإن قلبي ونق والبرد، الثلج بماء خطاياي اغسل اللهم الدجال،
بين            باعدت كما خطاياي وبين بيني وباعد الدنس، مإن البيض الثوب نقيت

) ( والمغرب  : ( 1المشرق إني).       اللهم الضحاك بن الحسن أبو المإام وروى
 .( وروي             الشيطان يتخبطني وأن غرقا أمإوت أو غما أو هما أمإوت أن بك أعوذ
الغم،   -     -: (       مإوت مإن بك أعوذ إني اللهم عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن

فبئست             الخيانة، مإن بك أعوذ إني اللهم المإر، سوء ومإن الهدم، مإوت ومإن
-      .( عباس       ابن عن أيضا وروى الضجيع فبئس الجوع مإن بك وأعوذ البطانة،

-     -    : وسلم    -  عليه الله صلى الله رسول كان قال عنهما تعالى الله رضي
        ) :  : بك    وأعوذ القبر، عذاب مإن بك أعوذ إني اللهم يقول الصلة دبر مإن يتعوذ
مإن              بك أعوذ إني اللهم وباطنا، ظاهرا الفتنة مإن بك وأعوذ النار، عذاب مإن

الرياء            مإن بك وأعوذ اليم، وبوار يرديني، وهوى ينسيني، وفقر يطغيني مإال
 -        .( رضي  عباس ابن عن الصحيح برجال الطبراني وروى والسمعة والشكوك
اللهم   -    -     -   ( يدعو كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى الله

) ( القبر          وعذاب الصدر وفتنة والهرم، الكسل مإن بك أعوذ وروى). 2إني
 ) :   -     -    : إني  اللهم يقول كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه البزار

) ( القبر           عذاب ومإن ونفثه ونفخه همزه مإن الشيطان مإن بك وروى). 3أعوذ
: قال       -     -  عنهما تعالى الله رضي بكر أبي بن الرحمن عبد عن الطبراني

  ) : الكريم،(   -     -  بوجهك أعوذ يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت



) ( الفقر      و الكفر مإن الكريم عن).     4وباسمك ثقات برجال الطبراني وروى
  -    : الله   -     -  صلى الله رسول كان قال عنه تعالى الله رضي عامإر بن عقبة

         ) : السوء،  -  ليلة ومإن السوء، يوم مإن بك أعوذ إني اللهم يقول وسلم عليه
) ( المقامإة            دار في السوء جار ومإن السوء، صاحب ومإن السوء ساعة ومإن

تعالى).         -   5 الله رضي مإطعون بن قدامإة بنت عائشة عن الطبراني، وروى
  : كان -  قال عنهما

________________________________________
البخاري)   1( ومإسلم)    6275 (181 / 11أخرجه له ).589 / 49 (2078 / 4واللفظ
الهيثمي)    2( وقال وثق،       143 / 10الطبراني وقد ظبيان أبي بن قابوس فيه

) . ثقات     رجاله وبقية خلف الهيثمي   65 / 4الكشف)  3وفيه فيه 188 / 10وقال
) . ضعيف     وهو كريب بن الهيثمي)   4رشدين .143 / 10قال أعرفهم     لم مإن فيه

الهيثمي)   5( وهو         144 / 10قال البزار ثابت بن بشر غير الصحيح رجال رجاله
ثقة. (*) 

________________________________________
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     ) : شر  -     -  مإن بك أعوذ إني اللهم يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول
) ( الصؤول)         (   والبعير السيل قال ؟ العميان ومإا الله، رسول يا قيل ، العميين

أن).   -   -    -     - 1 عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن حسن بسند البزار وروى
    ) : مإن  -     -   بك أعوذ إني اللهم يقول كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
يعني           -  الغم مإن بك وأعوذ والمغرم، المأثم مإن بك وأعوذ والبكم، الصمم

) ( الهم     مإن بك وأعوذ النبي).         -2الغرق كان عمرو بن الله عبد عن وروي
والكسل،    -  (       العجز مإن بك أعوذ إني اللهم يقول وسلم عليه الله صلى

) ( والبخل   والجبن بأس).       3والهرم ول والطبراني والبزار، أحمد، المإام وروى
  ) -     -    : سبع  مإن استعاذ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه بسنده

الحرق:            ومإن الغرق ومإن السبع، ومإن الحية لدغ ومإن الفجاءة مإوت مإوتات
) ( الزحف             فرار عند القتل ومإن شئ، عليه يخر أو شئ على يخر ).4وأن

عليه          -    الله صلى الله رسول سمع أنه قطبة عن ثقات برجال البزار وروى
والهواء -     ( السواء مإن يتعوذ مإن).     5وسلم التعوذ عنه الترمإذي وروى

الله).   -   -    -  6الهواء ( رضي هريرة أبي عن ضعيف بسند الطبراني وروى
   -     -   ) : مإوت  -  مإن يتعوذ وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه تعالى

) ( يموت        أن قبل يمرض أن يعجبه وكان أحمد).    -7الفجأة، المإام وروى
الله           -   رضي هريرة أبي عن حاله، فيحرر إسحاق بن إبراهيم غير ثقات برجال

  ) -     -    : أعوذ  -  إني اللهم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه تعالى
عند             الشيطان يتخبطني وأن غرقا، أمإوت وأن غما، أو هما أمإوت أن بك

) ( لديغا    أمإوت أو .  8الموت، بتحتية).       يشبع سبق مإا غريب بيان في تنبيه
 . مإهملة     فعين مإعجمتين، فشين مإفتوحة،

________________________________________
الهيثمي)   1( . (144 / 10قال ضعيف       عثمان بن الرحمن عبد كما)  2فيه البزار

الكشف   المجمع   63 / 4في . (3. (188 / 10وانظر السابقين)    المصدرين انظر
الكشف)     5. (318 / 2والمجمع)  782 (371 / 1الكشف)  4 في كما 64 / 4البزار

الترمإذي)   6. (188 / 10والمجمع  المجمع)   7). (3591 (536 / 5أخرجه  /2انظر
المجمع)     8. (318 في الهيثمي إبراهيم     321 / 2ذكره وفيه وقال لحمد وعزاه



في             الهندي المتقي وذكره ثقات رجاله وبقية وثقه، مإن أجد ولم إسحاق بن
). (*) 3792الكنز (

________________________________________
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فعين  -         مإعجمتين مإفتوحة فشين ساكنة، وخاء مإفتوحة بتحتية يخشع ل
 : الذي.  -        فميم مإفتوحة فمثلثة ساكنة، فهمزة مإفتوحة، بميم المأثم مإهملة

     . مإعجمة       فغين مإفتوحة بميم المغرم نفسه الثم هو أو النسان به يأثم
  -  .      : مإعجمة   بخاء الخيانة والمعاصي الذنوب مإغرم به أراد فميم فراء ساكنة،

.      : أهلها      إلى المإانات أداء عدم تأنيث فتاء فنون فألف، فتحتية، مإكسورة
فتاء.  -         فنون فألف مإفتوحة فطاء مإكسورة، مإوحدة بباء البطانة وتضييعها
فميم.  -         فألف، فقاف، ساكنة، مإهملة فسين مإفتوحة بهمزة السقام تأنيث

فعين  -  -.  -       مإفتوحة فلم مإكسورة، مإعجمة بضاد ضلع المرض سقم جمع
 .  :      -  . التباؤس.  الفقر مإهملة فسين فواو، مإضمومإة بموحدة البوس ثقله مإهملة

-   . الشياطين-        همزات فسين فواو فألف مإفتوحتين، فموحدة فوقية، بمثناة
والشياطين          وهمزهم، نخسهم تأنيث فتاء فألف مإفتوحات، فزاي فميم بهاء
    -  . مإفتوحتين     مإهملة فسين بكاف، الكسل مإعجمة بشين وهو شيطان جمع

  -   : فواو،.  -     بموحدة البوار الكبر، فميم مإفتوحتين، فراء بهاء الهرم فلم
.   .      . الجنون    وهو فميم فتحتية مإفتوحة بهمزة اليم الهلك فراء فألف مإفتوحتين

-  . الهامإة -           يقتل ول يسم مإا تأنيث، فتاء فميم فألف، مإهملة، بسين السامإة
.         . تأنيث    فتاء مإشددة فميم فألف، بلم، اللمإة العين هوام الجمع السم، ذات

قبر  ( . 1الشقاق)....  (1أبو    .   . فقاف).....  فألف ففاء مإكسورة بنون النفاق
________________________________________

)1 (*) . الصول)    في بياض
________________________________________
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.  (1المعرة (  : الضجيع)....  -      الباطل فراء مإفتوحة مإهملة فدال بهاء )....1الهدر

.   (1الثلج (   : الصدر)....  -     فتنة الغمام حب فدال مإفتوحتين، فراء بباء )....1البرد
-  .     . النفث -      الفم مإن الريح إخراج فمعجمة ساكنة ففاء مإفتوحة بنون النفخ

)   .      : المقامإة     دار التفل مإن وأقل النفخ شبيه فمثلثة ساكنة ففاء مإفتوحة بنون
1.         : الهياج).....  فلم فواو مإضمومإة فهمزة مإفتوحة مإهملة بصاد الصؤول

 -  .   : بفاء -      الفجأة الشجاعة ضد فنون ساكنة فموحدة مإضمومإة، بجيم الجبن
 .     : يتخبطه     مإوعد غير على الهجوم مإفتوحة فهمزة ساكنة فجيم مإفتوحة

يصرعه         فطاء، مإفتوحات، فموحدة مإعجمة، فخاء ففوقية، بتحتية الشيطان
 . أعلم -.     وتعالى سبحانه والله فيضربه

________________________________________
)1 (*) . الصول)    في بياض

________________________________________
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في  (         سبق مإا غير بالسباب المقترنة ودعواته أذكاره في الخامإس الباب
    -     - ( الصحيح  برجال الطبراني روى وسلم عليه الله صلى المتقدمإة البواب

 :           : إني    قال مإسعود بن الله عبد إلى بجيلة مإن رجل جاء قال وائل أبي عن
      . مإن       اللف إن الله عبد فقال تفركني أن خشيت وإني بكرا جارية تزوجت

عليها             دخلت فإذا الله، أحل مإا إليه ليكره الشيطان مإن الفرك وإن الله



  : عبد         قال فقال لبراهيم فذكرته العمش قال ركعتين خلفك فلتصل فمرها
   .        ) : مإني،:  ارزقهم اللهم في لهم وبارك أهلي، في لي بارك اللهم قل الله
فرقت             إذا بيننا وفرق خير، إلى جمعت مإا بيننا اجمع اللهم مإنهم، وارزقني

) ( خير  : (   -    1إلى وسلم).     عليه الله صلى الله رسول أن آخر طريق مإن ورواه
          ) : خلفه-  مإن المرأة فتقوم الرجل فيقوم زوجها على المرأة دخلت إذا قال

) (        : آخره   إلى أهلي في لي بارك اللهم ويقول ركعتين وروى). 2فيصليان
عنه        -     - تعالى الله رضي مإسعود بن الله عبد عن الصحيح برجال الطبراني

: فيقول: (   -     -     الحاجة خطبة يعلمنا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
سيئات(           ومإن أنفسنا، شرور مإن بالله ونعوذ ونستعينه، نحمده لله الحمد

    . إله            ل أن وأشهد له هادي فل يضلل ومإن له مإضل فل الله يهده مإن أعمالنا،
) ( ورسوله           عبده مإحمدا أن وأشهد له، شريك ل وحده الله أبو).  3إل قال

   -   ) : عليه:      الله صلى الله رسول كان يقول مإوسى أبي مإن سمعت عبيدة
  ) :  (        : حق -  الله اتقوا تقول القرآن مإن آيات بثلث خطبتك تصل ثم يقول وسلم

 /   ] ( عمران      آل مإسلمون وأنتم إل تموتن ول الذي ] (  102تقاته الله اتقوا
 /  ] ( النساء        رقيبا عليكم كان الله إن والرحام به الله ] ( 1تساءلون اتقوا

الله            يطع ومإن ذنوبكم لكم ويغفر أعمالكم لكم يصلح سديدا قول وقولوا
 /  ] ( الحزاب     عظيما فوزا فاز فقد ). 71، 70ورسوله حاجتك ]    تذكر ثم

________________________________________
المجمع)   1( الهيثمي)      2. (295 / 4انظر قال الوسط في 294 / 4الطبراني

) . ذكره        مإن أجد لم المغيرة بن إسماعيل الكبير)    3فيه في  /10الطبراني
121 (*) .

________________________________________
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روى      -     -:  وسلم عليه الله صلى المطلقة ودعواته أذكاره في السادس الباب
-    : الله    -     -  رسول كان قال عنه تعالى الله رضي مإوسى أبي عن الشيخان،

    ) : وجهلي    -    خطيئتي لي اغفر اللهم الدعاء هذا يدعو وسلم عليه الله صلى
وهزلي،             جدي لي اغفر اللهم مإني، به أعلم أنت ومإا أمإري، في وإسرافي

ومإا             أخرت، ومإا قدمإت، مإا لي اغفر اللهم عندي، ذلك وكل وعمدي وخطئي
وأنت             المؤخر، وأنت المقدم، أنت مإني، به أعلم أنت ومإا أعلنت، ومإا أسررت

) ( قدير    شئ كل بسند).       - 1على والطيالسي حسن، بسند أحمد المإام ورواه
           : أعلنت -  ومإا أسررت ومإا أخرت ومإا قدمإت مإا لي اغفر اللهم بلفظ صحيح

أنت             ( إل إله ل المؤخر وأنت المقدم أنت مإني به أعلم أنت أيضا).  2ومإا وروى
    ) : الثلج  -     -  بماء خطاياي اغسل اللهم قالت عنها تعالى الله رضي عائشة عن

وباعد            الدنس، مإن البيض الثوب نقيت كما الخطايا مإن قلبي ونق والبرد
) ( والمغرب        المشرق بين باعدت كما خطاياي وبين يعلى).   3بيني أبو وروى

صلى      -     -    -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي أوفى أبي بن الله عبد عن
    ) : والماء   -    والبرد بالثلج طهرني اللهم فيقول يدعو كان وسلم عليه الله

الدنس،            مإن البيض الثوب طهرت كما الخطايا مإن قلبي طهر اللهم البارد،
أعوذ            إني اللهم والمغرب المشرق بين باعدت كما ذنوبي وبين بيني وباعد
اللهم               ينفع، ل وعلم يسمع، ل ودعاء تشبع ل ونفس يخشع، ل قلب مإن بك

       . سوية،      ومإيتة نقية، عيشة أسألك إني اللهم الربع هؤلء مإن بك أعوذ إني
) ( فاضح     ول مإخز غير مإختصرا).     4ومإردا والنسائي والترمإذي مإسلم ورواه

آخره      ( إلى ذنوبي وبين بيني جندب).       -5وباعد بن سمرة عن الطبراني ورواه



       ) : بين    -  باعدت كما ذنوبي وبين بيني باعد اللهم بلفظ عنه تعالى الله رضي
( الدنس           مإن البيض الثوب نقيت كما خطيئتي مإن ونقني والمغرب، المشرق

)6 .(
________________________________________

البخاري)   1(  /70 (2087 / 4ومإسلم)  6399، 6398 (197، 196 / 11أخرجه
أخرجه) 5. (381 / 4أحمد)  4. (57 / 6أحمد)  3. (417 / 4أحمد)  2). (2719

المسند    199، 198 / 1والنسائي)  476 / 204 (346 / 1مإسلم  في 381 / 4وأحمد
الكنز      (5 / 1والبيهقي  في الهندي المتقي في)  6). (3801وذكره الطبراني

. 276 / 7الكبير 
________________________________________

 ]523[ 
     ) : والعفاف،     والتقى، الهدى، أسألك إني اللهم عنه مإاجه وابن الترمإذي، وروى

تعالى).       -   1والغنى) ( الله رضي عمرو ابن عن والنسائي، مإسلم، وروى
) ( طاعتك - (       على قلوبنا صرف القلوب مإصرف اللهم مإسلم،).  2عنهما وروى

هو   -     -: (       الذي ديني في لي أصلح اللهم عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن
التي            آخرتي لي وأصلح مإعاشي، فيها التي دنياي لي وأصلح أمإري، عصمة

لي             راحة الموت واجعل خير، كل في زيادة لي الحياة واجعل مإعادي، فيها
) ( شر   كل تعالى).        -   3مإن الله رضي عباس ابن عن والحاكم حبان، ابن وروى

ول -: (            لي، وأمإكن على، تنصر ول وانصرني علي، تعن ول أعني رب عنهما
        )   ( الهدي،  لي ويسر واهدني علي، تمكر ول لي امإكر لفظ وفي علي تمكن

        . لك،     راهبا لك، ذكارا شكارا لك اجعلني رب علي بغى مإن على وانصرني
واغسل            دعوتي وأجب توبتي تقبل رب مإنيبا، أواها إليك مإخبتا لك، مإطواعا

) (    ( قلبي     (  سخيمة واسلل ، قلبي واهد لساني، وسدد حجتي وثبت ).4حوبتي،
       ) : مإنا،     وتقبل عنا، وارض وارحمنا، لنا اغفر اللهم داود وأبو مإاجه ابن وروى

) ( كله         شأننا لنا وأصلح النار، مإن ونجنا الجنة، الترمإذي،).  5وأدخلنا وروى
        ) : ول  وأعطنا تهنا، ول وأكرمإنا تنقصنا، ول زدنا اللهم والحاكم والنسائي،

) ( عنا        وارض وأرضنا علينا، تؤثر ول وآثرنا :6تحرمإنا وقال).   -  الترمإذي وروى
 ) : مإقلب        -    يا جابر عن والحاكم أنس عن مإاجه، وابن سلمة أم عن حسن

) ( دينك     على قلبي ثبت غريب).   -    -7القلوب حسن وقال الترمإذي وروى
وانصرني: (       -  مإني الوارث واجعلهما وبصري، بسمعي مإتعني اللهم والحاكم

) ( ثأري      مإنه وخذ ظلمني، مإن :   -:8على غريب).   -  حسن وقال الترمإذي وروى
وحب(        يحبك، مإن وحب حبك، ارزقني اللهم

________________________________________
مإاجه)   3489 (488 / 5الترمإذي)  1(  (245 / 4مإسلم)  2). (3832 (1260 / 2وابن

الكنز)      (2654 / 17 في الهندي المتقي  /71 (2087 / 4مإسلم)  3). (1702وذكره
داود)    (4). (2720 أبو حبان)   (3551والترمإذي)  (1511، 1510أخرجه )2414وابن

مإاجه)    5. (519 / 1والحاكم  ابن الترمإذي)  6). (3836 (1261 / 1أخرجه أخرجه
)3522 (503 / 5الترمإذي)  7. (535 / 1والحاكم  34 / 1وأحمد)  3173 (305 / 5

مإاجه   315 / 6وأحمد  ). (*) 3502 (493 / 5الترمإذي)  8). (3834 (1260 / 2وابن
________________________________________

 ]524[ 
تحب،              فيما لي قوة فاجعله أحب مإما رزقتني مإا اللهم عندك، حبه ينفعني مإن

) ( تحب           فيما لي قوة فاجعله أحب مإما عني زويت ومإا وروى). 1اللهم



      ) : ينفعني،    مإا وعلمني علمتني، بما انفعني اللهم أنس عن والنسائي، الحاكم،
) ( به    تنفعني علما هريرة).        -2وارزقني أبي عن مإاجه وابن الترمإذي وروى

حال،    -   (       كل على لله الحمد علما، وزدني وفيه نحوه، عنه تعالى الله رضي
)  .( انتهى      النار أهل حال مإن بالله مإاجه،).    3وأعوذ وابن النسائي وروى

الغيب،     -     -:    بعلمك اللهم عنهما تعالى الله رضي ياسر بن عمار عن والحاكم،
علمت            إذا وتوفني لي، خيرا الحياة علمت مإا أحيني الخلق على وقدرتك

الخلص           وكلمة والشهادة الغيب في خشيتك أسألك اللهم لي، خيرا الوفاة
ينفذ،            ل نعيما وأسألك والغنى، الفقر في القصد وأسألك والغضب الرضا في
        . ولذة    الموت، بعد العيش وبرد بالقضاء، الرضى وأسألك تنقطع ل عين وقرة

وفتنة            مإضرة، ضراء مإن بك وأعوذ لقائك، إلى والشوق وجهك إلى النظر
) ( مإهديين        هداة واجعلنا اليمان بزينة زينا اللهم حبان،).   4مإضلة، ابن وروى

  -    : الله   -     رضي أرطاة أبي ابن المهملة وسكون أوله بضم بسر عن والحاكم،
الدنيا  -: (          خزي مإن وأجرنا كلها، المإور في عاقبتنا أحسن اللهم عنه تعالى
       ) :   ( يصيبه  أن قبل مإات دعاءه ذلك كان ومإن الطبراني زاد ، الخرة وعذاب

الله).          -  5البلء) ( رضي عمر عن حبان، وابن مإسعود ابن عن الحاكم، وروى
قاعدا،  -: (       بالسلم واحفظني قائما، بالسلم احفظني اللهم عنه تعالى

أسألك            إني اللهم حاسدا، ول عدوا بي تشمت ل راقدا، بالسلم واحفظني
) : أنت              لفظ وفي بيدك خزائنه شر كل مإن بك وأعوذ بيدك خزائنه خير كل مإن

) ( بناصيته  : (   6آخذ مإوجبات).      نسألك إنا اللهم مإسعود ابن عن الحاكم وروى
[         ]   ، بر كل مإن والغنيمة إثم، كل مإن والسلمإة مإغفرتك، وعزائم رحمتك،

) ( النار     مإن والنجاة بالجنة، ). 7والفوز
________________________________________

)3599 (540 / 5الترمإذي)  3. (510 / 1الحاكم)  2). (3491 (489 / 5الترمإذي)  1(
مإاجه    /1والحاكم  264 / 4وأحمد  46 / 3النسائي)  4). (3833 (1260 / 2وابن

أحمد)   5. (524 في     591 / 3والحاكم  181 / 4أخرجه الهيثمي ذكره حبان وابن
التاريخ)    2424الموارد ( في )7. (525 / 1الحاكم)  6. (123 / 2230 / 1والبخاري

 .(*) . السابق  المصدر
________________________________________

 ]525[ 
      ) :  :   ( غفرته،   ( إل ذنبا لنا تدع ل اللهم وزاد أنس عن الدعاء في الطبراني وروى

إل               والخرة الدنيا حوائج مإن حاجة ول قضيته، إل دينا ول فرجته، إل هما ول
) ( الراحمين     أرحم وأنت برحمتك، .    1قضيتها ابن)  عن الحاكم، وروى انتهى

لي: (            غائب كل على واخلف فيه، لي وبارك رزقتني، بما قنعني اللهم عمر
إنا).      -     - ( 2بخير) ( اللهم عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن الحاكم وروى

الثواب،           وخير العمل، وخير النجاح، وخير الدعاء، وخير المسألة، خير نسألك
وارفع          إيماني، وحقق مإوازيني وثقل وثبتني الممات، وخير الحياة وخير

: الجنة          مإن العلى الدرجات وأسألك خطيئتي، واغفر صلتي، وتقبل درجتي،
وظاهره          وآخره، وأوله وجوامإعه، وخواتمه الخير فواتح أسألك إني اللهم

       . وخير      آتي مإا خير أسألك إني اللهم آمإين الجنة مإن العلى والدرجات وباطنه،
مإن              العلى والدرجات ظهر، مإا وخير بطن، مإا وخير أعمل، مإا وخير أفعل، مإا

          . أمإري،  وتصلح وزري، وتضع ذكري، ترفع أن أسألك إني اللهم آمإين الجنة
وأسألك           ذنبي، لي وتغفر قلبي، لي وتنور فرجي وتحصن قلبي، وتطهر

        . نفسي     في لي تبارك أن أسألك إني اللهم آمإين الجنة مإن العلى الدرجات



أهلي،            وفي خلقي، وفي خلقي وفي وجهي، وفي بصري، وفي سمعي، وفي
الدرجات          وأسألك حسناتي، وتقبل عملي وفي مإماتي، وفي مإحياي، وفي

) - ( آمإين    الجنة، مإن بن).   -  -   3العلى الحسن وأبو وحسنه الترمإذي وروى
اجعل   -     -   - (  اللهم عنها والطبراني عنها تعالى الله رضي عائشة عن عرفة،

    .( الضحاك        بن الحسن أبو عمري وانقطاع سني، كبر عند علي رزقك أوسع
) ( فذكره     الدعاء هذا يكثر العاص).        4كان أبي بن عثمان عن حبان، ابن وروى

وخطئي   -     -: (     ذنبي لي اغفر اللهم عنهما تعالى الله رضي قريش مإن وامإرأة
) ( نفسي           شر مإن بك وأعوذ أمإري، لرشد أستهديك إني اللهم ). 5وعمدي،

________________________________________
المجمع)        1( ضعيف الصمد عبد بن عباد في)  2. (157 / 10فيه الحاكم

المنثور      357، 356 / 2، 510 / 1المستدرك  الدر في السيوطي .301 / 4وذكره
المجمع)   4. (520 / 1الحاكم)  3( أحمد)   5. (182 / 10انظر .217، 21 / 4أخرجه

 (*)
________________________________________

 ]526[ 
        ) : تنزع    ول عين، طرفة نفسي إلى تكلني ل اللهم الضحاك وابن البزار وروى

) ( أعطيتني    مإا صالح ثقات).      -  1مإني برجال أحمد والمإام الضحاك، ابن وروى
 ) -   -  . اجعلني-       اللهم حاله فيحرر المدني رواية وفي الحمصي، سعيد أبي غير

  . أقلني        اللهم وصيتك وأحفظ نصيحتك، وأتبع ذكرك، وأكثر شكرك، أعظم
 . اللهم          ثأري وأرني ظلمني، مإن على وأعني واكفني، عورتي، واستر عثرتي،

إليه              نلجأ إله قبلك لنا كان ول ابتدعناه برب ول استحدثناه، بإله لست إنك
 )   ( فيك،        نشركه لفظ وفي ، فيك فنشك أحد، خلقنا على أعانك ول ونذرك،

) ( الرحيم      التواب أنت إنك وتعاليت : (  2تباركت فالق).   أنت اللهم أيضا وروى
الدين،          عنا اقض حسبانا، والقمر والشمس سكنا، الليل وجاعل الصباح،
) ( سبيلك         في وقوتي وبصري، بسمعي ومإتعني الفقر، مإن وروى). 3وأغنني

فعل: (            أسألك إني اللهم الرياء، مإن وعملي النفاق مإن قلبي طهر اللهم أيضا
فتنة          الناس في أردت وإذا المساكين، وحب المنكرات، وترك الخيرات،

) ( مإفتون    غير إليك الله).        4فاقبضني عبد عن الضحاك وابن عدي، ابن وروى
تقطعت  -     -: (      مإن دعاء أدعوك إني اللهم عنهما تعالى الله رضي عمر بن

  -   -   -   .( الله   رضي ثوبان عن حسن بسند البزار وروى آخرته وأردفته دنياه
 ) : إني  -    -     -   اللهم يقول كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى

وإن          علي، تتوب وأن المساكين، وحب المنكرات، وترك الطيبات، أسألك
) ( مإفتون        غير إليك تقبضني أن فتنة بعبادك وابن).    5أردت عدي، ابن وروى

كواقية    -     - (   واقية اللهم عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن الضحاك،
) ( المولود).     ( يعني يعلى، أبو قال رضي).     - 6الوليد أنس عن الخطيب، وروى

أريد،   - (            مإا على استعين وبك أطيق، ل مإنا بك أدفع إني اللهم عنه تعالى الله
 .( والكرام    الجلل ذا يا

________________________________________
الكشف)     1( في كما الهيثمي   58 / 4البزار يزيد    181 / 10وقال بن إبراهيم فيه

) . مإتروك  المجمع   311 / 2أحمد)  2الخوزي أخرجه) 3. (179 - 172 / 10وانظر
الحياء       تخريجه في العراقي وذكره أخرجه) 4. (331، 327 / 1الديلمي

التاريخ    في الكشف)     5. (268 / 5الخطيب في كما يعلى)  6. (60 / 4البزا أبو
9 / 396) 113 / 5527 (*) .(



________________________________________
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 ) : حبب            اللهم عمر بن مإحمد عن وهب، بن الله عبد عن الضحاك، ابن وروى
عند             إلي الرجعة حب مإن بك وأعوذ عطاءك، إلي حببت كما لقاءك، إلي
 ) :      -  -  .( أن  بلغني قال الوزاعي، عمرو أبي عن أيضا وروى الوفاة حضور

     ) : رضاك  -     -  في فقو ضعيف إني اللهم قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
إني           اللهم رضائي، مإنتهى السلم واجعل بناصيتي، الخير إلى وخذ ضعفي،

مإا            رحمتك مإن بلغني اللهم فأغنني، وإني فأعزني، ذليل وإني فقوني، ضعيف
) ( عندك           وعهدا آمإنوا الذين عند ودا لي واجعل رحمتك، مإن وروى). 1أرجو

عبد          غير ثقات، ورجاله العصمة، بدل الصحة بلفظ والطبراني، البزار،
أنعم     ( بن زياد بن عمر،)        2الرحمن أبي ابن ورواه حفظه، في ضعيف وهو ،

وحسن     (       والمإانة، والعفة العصمة أسألك إني اللهم عمرو بن الله عبد عن
  ) :       ( الله   رسول أن بلفظ الضحاك، بن الحسن أبو ورواه ، بالقدر والرضا الخلق

) (  : فذكره-     -      يقول بأن الدعاء يكثر كان وسلم عليه الله ابن).  3صلى وروى
    ) : لي،      العافية أسألك إني اللهم مإنقطعا الشيباني الحسن أبي عن الضحاك،

) ( بيتي  : (   4ولهل يوم).        تخزني ل اللهم صحابي كنانة مإن شيخ عن أيضا وروى
) ( البأس     يوم تخزني ول عدوا).   (    5القيامإة، علي تسلط ل اللهم أيضا وروى

أردت              وإذا أبدا، اكتسبته صالحا مإني تنزع ول أبدا، عدوا بي تشمت ول أبدا،
المنكر            وأرني أتبعه، حقا الحق وأرني مإفتون، غير إليك فتوفني قوم، فتنة

هدى             بغير هواي فأتبع اشتباها علي ذلك مإن شيئا تجعل ول أجتنبه، مإنكرا
الحب            مإن فيه اختلف لما واهدني نفسك، ورضا مإحبتك هواي وأتبع مإنك،

فأحسن).          -  أحمد ولفظ ثقات ورجالهما يعلى، وأبو أحمد، المإام وروى بإذنك
وابن-       -     -  عنها تعالى الله رضي عائشة عن الصحيح، برجال أحمد ورواه ،

خلقي    -     - (   حسنت اللهم عنها تعالى الله رضي مإسعود ابن عن الضحاك،
) ( خلقي  ). 6فحسن

________________________________________
شيبة)    1( أبي المهملة)        2. (268 / 10ابن بضم أنعم بن زياد بن الرحمن عبد

.      .   . وهب     وابن المبارك ابن وعنه أبيه عن إفريقية قاضي أيوب أبو الشعباني
:     .   :   . شيبة     بن يعقوب قال مإنكر حديثه أحمد قال القطان سعيد بن يحيى وثقه

     :    . يتابع     ل يرويه مإا عامإة عدي ابن وقال بالمعروف المإرين مإن صالح رجل
 :      .    : مإات.   المعري الرحمن عبد أبو قال الحديث مإقارب هو البخاري قال عليه

  . الخلصة    ومإائة وخمسين ست الكشف)    3. (133، 132 / 2سنة في كما البزار
4 / 57) . ضعيف       زياد بن الرحمن عبد أحمد)   4وفيه أخرجه) 5. (25 / 2عند

السني   (234 / 4أحمد  الكبير)    125وابن في المجمع  4 / 3والطبراني وانظر
. (*) 403 / 1أحمد)  6. (109 / 10

________________________________________
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مإسعود     [  -   -    - ابن عن ثقات برجال والبزار الضحاك، بن الحسن أبو وروى
اللهم    -    -     -  ( قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

) ( عبادتك      وحسن وشكرك ذكرك على أن). (    1أعني بك أعوذ إني اللهم
الرجال         ( غلبة مإن بك وأعوذ عدو، أو دين بن).    2يغلبني الحسن أبو وروى

        ) : ول     هدمإا، ول غرقا، ول غما، تمتني ل اللهم مإرسل، هلل، أبي عن الضحاك،
يتخبطني             ول مإوليا ول شئ على أسقط ول شئ، علي يسقط ول حرقا،



رسول).  -  -     -    -   أن عنه الله رضي مإالك بن أنس عن أيضا وروى الشيطان
 ) : بحق -     -       اللهم العيد إلى الخروج يوم يقول كان وسلم عليه الله صلى الله
خرجت             رياء، ول بطرا، ول أشرا أخرج لم هذا مإخرجي وبحق عليك، السائلين

) ( النار         مإن بعافيتك اللهم فعافني مإرضاتك، وابتغاء سخطك، وروى). 3اتقاء
 -    : صلى    -     -  الله رسول لقينا قال عنه تعالى الله رضي واثلة عن عدي، ابن

  ) :     ) : الله   -    تقبل نعم قال ومإنك، مإنا الله تقبل فقلنا عيد يوم وسلم عليه الله
) ( ومإنك  عنهما).       -     -4مإنا تعالى الله رضي عباس ابن عن أحمد، المإام وروى

  ) : إل:    -     -     إله ل قال أمإر حزبه إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
رب               الله إل إله ل الكريم، العرش رب الله إل إله ل العظيم، الحكيم الله

العرش            ورب الرض، ورب السماوات رب الله إل إله ل العظيم، العرش
) ( يدعو   ثم الله).          5الكريم عبد بن مإحمد عن الضحاك، بن الحسن أبو وروى

  ) : يا: (    -     -   حي، يا الكرب عند وسلم عليه الله صلى الله رسول دعاء كان قال
) ( أستغيث   برحمتك صريخ). (        6قيوم، يا شيئا لك شريك ل الله، الله، الله،

أرحم          ويا المؤمإنين، كرب كاشف ويا المضطرين، مإجيب ويا المكروبين،
) (    . وحاجتي         حالي تعلم أنت إل يكشفه ل فإنه وغمي كربي اكشف الراحمين،

تعالى).     -   -    -   7 الله رضي هريرة أبي عن صحيح بسند شيبة أبي ابن وروى
وحده، -    -     -   (     الله إل إله ل يقول كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه

 .( بعده          شئ ول وحده، الحزاب وغلب عبده، ونصر وعده، أنجز
________________________________________

المجمع)   1( شيبة)    2. (172 / 10انظر أبي شيبة)    3. (284 / 10ابن أبي  /10ابن
المجمع)    4. (211 انظر المجمع)   6. (268 / 1أحمد)  5. (206 / 2ضعيف 10انظر

أحمد)   7. (117/  . (*) 307 / 2أخرجه
________________________________________
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عنه         -    - الله رضي مإالك بن أنس عن الضحاك، وابن والنسائي، مإسلم، وروى

 ( ) : وفي:    -     -    اللهم يدعو أن يكثر وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
) ( النار: (           عذاب وقنا حسنة الخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا ).1لفظ
  :   ) : أم         يا سلمة لم قلت قال حوشب، بن شهر عن شيبة، أبي ابن وروى
كان:       -     -   إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول دعاء أكثر كان مإا المؤمإنين

 .(       ) :    : رواه   دينك على قلبي ثبت القلوب مإقلب يا دعائه أكثر كان قالت ؟ عندك
جيد     ( بسند حميد بن عائشة).        -2عبد عن الضحاك، بن الحسن أبو وروى

 -     -    : يكثر    -  وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قالت عنها تعالى الله رضي
) (             ) : أعمل  لم مإا شر ومإن عملت، مإا شر مإن بك أعوذ إني اللهم يقول ).3أن
عليه    -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي علي عن أيضا وروى

-   .(    ) : الطبراني -     وروى مإني وسلم سلمني اللهم يقول أن يكثر كان وسلم
  (  ) : وسنده  -      بنحوه بسمعي أمإتعني قوله مإن آخره بعض والبزار ضعيف بسند

عليه    -     -    -    الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي هريرة أبي عن جيد،
    ) : كأني -       حتى أخشاك اجعلني اللهم الدعاء بهذا يدعو أن يكثر كان وسلم

في            لي وخر بمعصيتك، تشقني ول بتقواك، وأسعدني ألقاك، حتى أبدا أراك
مإا              تأخير ول أخرت، مإا تعجيل أحب ل حتى قدرك في لي وبارك قضائك،

واجعلهما         وبصري، بسمعي وامإتعني نفسي، في غنائي واجعل عجلت،
( عيني            بذلك وأقر ثأري، فيه وأرني ظلمني، مإن على وانصرني مإني، الوارث

)4(   ) : بسمعي).   -   -     مإتعني اللهم مإنه جابر عن جيد حسن بسند البزار وروى



آخره  ( عن).        5إلى ثقات، برجال والطبراني، والبزار، أحمد، المإام وروى
الله   -     -      - رسول دعاء عامإة كان عنهما تعالى الله رضي حصين بن عمران

ومإا    -: (        تعمدت، ومإا أخطأت مإا لي اغفر اللهم وسلم عليه الله صلى
) ( تعمدت       ومإا جهلت ومإا أعلنت، ومإا أحمد،).   6أسررت، المإام وروى

الله   -   -      -   رضي عمرو بن الله عبد عن حسن بسند يعلى وأبو والطبراني،
) : اللهم  -    -     -   يدعو كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما تعالى

وظلمنا     ذنوبنا لنا اغفر
________________________________________

شيبة)   2). (6389 (191 / 11والبخاري)  2690 / 26 (2070 / 4مإسلم)  1( أبي ابن
الهيثمي)      4. (100 / 6أحمد)  3. (210 / 10 قال الوسط في 178 / 10الطبراني

الكشف        وانظر مإتروك خيثم بن إبراهيم في)   5. (59 / 4فيه كما البزار
الكبير    437 / 4أحمد)  6. (59 / 4الكشف  في كما  121 / 18والطبراني والبزار

الكشف   . (*) 61 / 4في
________________________________________
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) ( عندنا      ذلك وكل وعمدنا، وجدنا : ( 1وهزلنا إني).     اللهم وزاد حبان، ابن وروى

  .( البزار،         وروى العداء وشماتة العيال، وغلبة الدين، غلبة مإن بك أعوذ
-    : الله -   -      رسول أن عنه الضحاك بن الحسن وأبو جيد وسنده والطبراني،

     ) : ومإيتة    -   تقية، عيشة أسألك إني اللهم يقول كان وسلم عليه الله صلى
) ( فاضح      ول مإخزي غير ومإردا عن).    -   - 2سوية، جيد بسند يعلى أبو وروى

 -    : صلى   -     -  الله رسول سمعت قال عنه تعالى الله رضي الصحابة مإن رجل
) (    ) : وارحمنا   -  لنا اغفر اللهم يقول وسلم عليه أحمد،).   3الله المإام وروى

سمعوا (            أنهم القيس عبد وفد عن علي، بن وزيد الحوص أبي عن والحارث
المخبتين  -     -  (     عبادك مإن اجعلنا اللهم يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول

        ( ؟    المخبتون عباده مإا الله، رسول يا فقالوا ، المتقبلين الوفد المحجلين الغر
 ) :      :  ( تبيض: (   الذين قال ؟ المحجلون الغر فما قالوا الصالحون الله عباد قال

  ) :      :  ( مإع   يفدون وفد قال ؟ المتقبلون الوفد فما قالوا ، الطهور مإواضع مإنهم
) ( القيامإة   -   -   يوم وتعالى تبارك ربهم إلى برجال).   - 4نبيهم الطبراني وروى

 -    : صلى -    -     -  الله رسول إن قالت عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن ثقات
     ) : قبلك،   -     شئ فل الول أنت اللهم الكلمات بهؤلء يدعو كان وسلم عليه الله

بيدك،              ناصيتها دابة كل مإن بك أعوذ إني اللهم بعدك، شئ فل الخر وأنت
فتنة             ومإن القبر، عذاب ومإن النار، عذاب ومإن والكسل، الثم مإن بك وأعوذ
   ) .( مإن         قلبي نق اللهم والمغرم المأثم مإن بك وأعوذ الفقر، فتنة ومإن الغنى

   )) .( وبين       بيني باعد اللهم الدنس مإن البيض الثوب نقيت كما الخطايا
) .      ( اللهم      ربه مإحمد سأل مإا هذا ، والمغرب المشرق بين باعدت كما خطيئتي

وخير           العمل، وخير النجاح، وخير الدعاء، وخير المسألة خير أسألك إني
إيماني،          وأحق مإوازيني وثقل وثبتني الممات، وخير الحياة، وخير الثواب،

مإن          العل الدرجات وأسألك خطيئتي، واغفر صلتي، وتقبل درجتي، وارفع
        . وأوله،)  وجوامإعه، وخواتمه، الخير، فواتح أسألك إني اللهم آمإين الجنة

 . آمإين        الجنة مإن العل والدرجات وباطنه وظاهره، وآخره،
________________________________________



المجمع   173 / 2أحمد)  1( الكشف)     2. (172 / 10وانظر في كما 57 / 4البزار
المجمع   المجمع)   3. (179 / 10وانظر مإن)    4. (172 / 10انظر فيه الهيثمي قال

المجمع    أعرفهم . (*) 174 / 10لم
________________________________________
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إني            اللهم آمإنا، الجنة وأدخلني سالما، النار مإن خلصا أسألك إني اللهم

روحي،            وفي بصري، وفي سمعي، وفي نفسي، في لي تبارك أن أسألك
 ) .( تقبل        اللهم مإماتي وفي ومإحياي، وأهلي، خليقتي، وفي خلقي، وفي

) ( آمإين       الجنة مإن العل الدرجات وأسألك أحمد).    -1حسناتي، المإام وروى
الله  -          -   صلى الله رسول سمعت أنها نمر بني مإن عجوز عن الصحيح برجال

) (      ) : وجهلي  -  خطئي ذنبي، لي اغفر اللهم يقول وسلم المإام).  2عليه وروى
والطبراني             - صرمإة، أبي عن لؤلؤة عن حبان، بن يحيى بن مإحمد عن أحمد،

صلى  -    -     -    -  الله رسول أن عنه تعالى الله رضي صرمإة أبي عن ثقات برجال
) (      ) : مإولي   -   وغنى غناي أسألك إني اللهم يقول كان وسلم عليه رواه) 3الله

أحمد              عنه ورواه عمه، عن حبان، بن يحيى بن مإحمد عن ثقات، برجال مإسدد
          : يحدث     كان صرمإة أبا عمه أن يحيى بن مإحمد عن قال أنه إل مإنيع بن

الله.     -     -    - رسول أن عنه تعالى الله رضي علي عن الطبراني، وروى فذكره
   ) : وبصري،    -    بسمعي، مإتعني اللهم يقول يدعو كان وسلم عليه الله صلى

أحييتني          مإا على واحشرني ديني، في وعافني مإني، الوارث واجعلهما
ديني            أسلمت إني اللهم ثأري، مإنه تريني حتى ظلمني، مإن على وانصرني

مإلجأ            ل إليك، ظهري وألجأت إليك، أمإري وفوضت إليك، وجهي وخليت إليك،
) ( أنزلت            الذي وكتابك أرسلت، الذي برسولك آمإنت إليك، إل مإنك مإنجى ول

عن).        -   - 4 الصحيح برجال والطبراني أحمد، والمإام شيبة أبي ابن وروى
أنهما       -     -  عنهما تعالى الله رضي قيس مإن وامإرأة العاصي أبي بن عثمان

 ) : اغفر   -     -    اللهم يقول أحدهما قال وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعا
  ) :     ( لرشد    أستهديك إني يقول سمعته الخر وقال ، وعمدي خطئي ذنبي لي

) ( نفسي      شر مإن بك وأعوذ الله).      -  5أمإري، رضي أنس عن يعلى، أبو وروى
) : يا  -    -     -     دعائه في يقول كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى

) ( به        ألقاك حتى به ثبتني وأهله السلم حسن).    -  6ولي بسند يعلى أبو وروى
   : رسول-   -     -  كان قال عنه تعالى الله رضي أنس عن
________________________________________

الكبير)    1( في المجمع   316 / 23الطبراني . (55 / 4أحمد)  2. (177 / 10وانظر
عبد)        4. (453 / 3أحمد)  3 فيه الهيثمي قال والصغير الوسط في الطبراني

المجمع       مإتروك المديني جعفر بن شيبة)    5. (178 / 10الله أبي 282 / 10ابن
المجمع   21 / 4وأحمد  انظر)    6. (177 / 10وانظر الوسط في الطبراني

. (*) 176 / 10المجمع 
________________________________________
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      ) : مإن -     -  واحفظ دينك، إلى بقلبي أقبل اللهم يقول وسلم عليه الله صلى الله

) ( برحمتك  :  1وراءنا شيخا).  -  -       لقيت قال الله عبد بن عون عن أيضا وروى
  -     -    : في  يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت فقلت بالشام،

) ( وارحمنا: (    لنا اغفر اللهم بسند).      - 2دعائه يعلى وأبو أحمد، المإام وروى
الله -    -     -    -   صلى الله رسول أن عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن حسن



    ) : السبيل  -     واهدني وارحم، اغفر اللهم الكلمات بهؤلء يقول كان وسلم عليه
رسول).      -     -   أن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن الطبراني، وروى القوم

  ) : أسألك -     -     إني اللهم الكلمات بهؤلء يدعو كان وسلم عليه الله صلى الله
مإن              ورضا لي، كتب مإا إل يصيبني ل أنه أعلم حتى قلبي، يباشر إيمانا

) (( لي    قسمت بما الزبير).   -   -   -3المعيشة عن ثقات برجال البزار وروى
: يقول    -    -     -   كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي

إليها(             التي آخرتي وفي أمإري، عصمة هو الذي ديني في لي بارك اللهم
خير،            كل في زيادة حياتي واجعل بلغي، فيها التي دنياي وفي مإصيري

) ( شر       كل مإن لي راحة الموت الضحاك).      4واجعل بن الحسن أبو أيضا وروى
وسلم-   -     -    -     - عليه الله صلى الله رسول أن عنه تعالى الله رضي بريدة عن

       ) : عيني  في واجعلني صبورا واجعلني شكورا، اجعلني اللهم يقول كان
) ( كبيرا     الناس عين وفي الصامإت).      5صغيرا، بن عبادة عن الطبراني، وروى

:  -     -    : قال-     -  وسلم عليه الله صلى الله رسول إن قال عنه تعالى الله رضي
) ( المساكين(       زمإرة في واحشرني مإسكينا، أحيني بن).    6اللهم بكر أبو وروى

   -    : عليه       الله صلى الله رسول سمعت قال الشيم، بن طارق أبي عن خيثمة،
:   (      ) : يقول -  ثم وارزقني واهدني، وارحمني، لي، اغفر اللهم يقول وسلم

) ( والخرة(     الدنيا خير جمعن : 7هؤلء الثلج).  -      سبق مإا غريب بيان في تنبيه
وسلم:      -     -:  عليه الله صلى الشريف صدره شق في تقدمإا والبرد

________________________________________
يعلى)    1( أبو . (2). (3485، 730 (202 / 6أخرجه المجمع)   3تقدم)   /10انظر

الستار   181 الكشف)     4. (58 / 4وكشف في كما المجمع  57 / 4البزار وانظر
المجمع)   5. (181 / 10 الترمإذي)   (6. (181 / 10انظر مإاجه)   (2352أخرجه وابن

للشوكاني    12 / 7والبيهقي  322 / 4والحاكم)  4126 المجموعة الفوائد وانظر
الشريعة)      240( تنزيه في عراق . (*) 472 / 3أحمد)  7. (304 / 2وابن

________________________________________
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 -  .  : براء -       الراهب الوسخ مإهملة فسين مإفتوحتين، فنون مإهملة، بدال الدنس
   -  .   : فواو    مإفتوحة، بهمزة الواه الخوف الكثير فموحدة فهاء، فألف، مإفتوحة،

 :    :    : الكثير   وقيل البكاء، الكثير وقيل المتضرع، المتأوه فهاء فألف مإشددة،
: فموحدة.  -        تحتية، فمثناة مإكسورة، فنون مإضمومإة بميم المنيب الدعاء

.  :       -  . الثم  فمثناة فموحدة ساكنة، فواو مإفتوحة، بمهملة الحوبة التائب بمعنى
فتحتية  -        مإكسورة، مإعجمة فخاء مإفتوحة، مإهملة بسين القلب سخيمة

 .    :  .    : زويت    به والطلب الدم الثأر النفس في الحقد تأنيث فتاء فميم، ساكنة،
   -  . مإفتوحة، -      مإعجمة بخاء الخشية ساكنة فتحتية مإفتوحتين، فواو بزاي، عني

:       -  . فموحدة   تحتية، فمثناة مإفتوحة، مإعجمة بغين الغيب ساكنة مإعجمة فشين
 -   .    :  . بهمزة    الخلص كلمة القاطع والخبر الحضور الشهادة عنك غاب مإا كل

في           خالصة لنها مإهملة، فصاد فألف، فلم ساكنة، مإعجمة فخاء مإكسورة،
)   . تشمت   ل خاصة الله ساكنة،)...   -     1صفة فنون مإفتوحة، فوقية بمثناة تنفد ل

)   .   : العيش   بر يذهب ل مإهملة فدال .   (1ففاء مإضمومإة)...  بميم )...1الموجبات
أكد -            مإا وهو عزيمة جمع فميم، فهمز، فألف، فزاي، مإهملة، بعين العزائم

 -  . بواو.  -       الوزر الظفر مإهملة فحاء فألف، فجيم، بنون، النجاح وصمم
.         : والثم    الذنب على الحديث في يطلق مإا أكثر فراء ساكنة فزاي مإكسورة،

  .      -  . الخيانة:  الرياء، فزاء ساكنة، فواو مإفتوحة، بعين العورة الروعة والعثرة



.        -  . تأنيث  فتاء فتحتية، فقاف، فألف، مإفتوحة، بواو الواقية تفسيرها تقدم
 .  : الحب -     مإهملة فدال مإضمومإة، بواو الود
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.  :    -  . الحب -      فألف فواو بهاء الهوى فراء مإفتوحتين، مإهملة فدال بقاف، القدر
ساكنة -      ( فزاي مإكسورة، مإعجمة بخاء مإعجمة)...  -  1الخزي بخاء الخلق

ساكنة   ( فلم : 1مإفتوحة، الوصاف،)...  -     مإضمومإة ولم مإضمومإة، بخاء الخلق
     -  . فراء    مإعجمة، فشين مإفتوحة، بهمزة أشر قبيحة أو حسنة، والمعاني

  :     -  . يجعل:    أن فراء مإهملة، فطاء بموحدة، بطر أشده وقيل البطر، مإفتوحات
     : الحق         عند يتجبر أن هو وقيل باطل، وعبادته توحيده، مإن حقا الله جعله مإا
       -  . فطاء   ساكنة، مإعجمة فخاء مإضمومإة، مإهملة بسين السخط حقا يراه فل

فشين.   -       ساكنة، فراء مإفتوحة، مإهملة بعين العرش المرجفات مإهملت
  -  .  . مإفتوحة،     بفوقية التقوى السعادة النفس احتباس فميم مإفتوحة، مإعجمة

)     -  . فألف  فقاف، مإعجمة، بشين الشقاوة ساكنة بهاء)...  - 1فقاف الهزل
ساكنة   ( فزاي فراء)...  -     1مإفتوحة، مإعجمة، فشين مإفتوحة، بهمزة أشر

  :     -  . يجعل:    أن فراء مإهملة، فطاء بموحدة، بطر أشده وقيل البطر، مإفتوحات
     : الحق         عند يتجبر أن هو وقيل باطل، وعبادته توحيده، مإن حقا الله جعله مإا
       -  . فطاء   ساكنة، مإعجمة فخاء مإضمومإة، مإهملة بسين السخط حقا يراه فل

فشين.   -       ساكنة، فراء مإفتوحة، مإهملة بعين العرش المرجفات مإهملت
  -  .  . مإفتوحة،     بفوقية التقوى السعادة النفس احتباس فميم مإفتوحة، مإعجمة

)     -  . فألف  فقاف، مإعجمة، بشين الشقاوة ساكنة بهاء)...  - 1فقاف الهزل
ساكنة   ( فزاي : 1مإفتوحة، الحظ)...  -      مإهملة فدال مإفتوحة بجيم وهو الجد

-   . الميتة.   -      خبث فتحتية مإكسورة فقاف مإفتوحة بنون النقية العيشة والسعة
 -  .   :  . بسين    السوية الموت حالة ففوقيتين ساكنة فتحتية مإكسورة، بميم

  -  .  : مإفتوحة،     بميم المخزي مإتوسطة فتحتية مإكسورة، فواو مإفتوحة، مإهملة
فزاي    ( ساكنة، مإعجمة فحاء)...  -     1فخاء مإعجمة، فضاد فألف، بفاء، الفاضح

مإعجمة)...   -      (1مإهملة ( فضاد مإفتوحتين، فواو بفاء، أمإري ألجأت)... 1فوضت
:  .  : الملجأ -        أسندت فتاء فهمزة، فجيم، ساكنة، فلم مإفتوحة، بهمزة ظهري
-  .       -  . العصمة   فألف فجيم، ساكنة، فنون مإفتوحة، بميم المنجا إليه يستند مإا

   -  .  : فألف،     مإفتوحة، بموحدة البلغ المنعة فميم مإهملة فصاد مإهملة بعين
مإعجمة   ( فغين )... 1فلم،
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