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فصل

وسإلم      في عليه الله صلى والزكاة  فيَهْديه الصدقة

ُيه           ْد ْدى    فيَه َه أكمُل عليه،      فيالزكاة، َتِجُب َوَمْن ِنصابها، و ِرها، ْد وق وقتها،

وجعلها .          المساكين، ومصلحة الموال، أرباِب مصلحَة فيها راعى وقد ِرِفها وَمْص

فما            الغنياء، على بها النعمة ّيد وق ولصاحبه، للمال ًة ُطهر وتعالى سبحانه ّله ال

عنه              ُع ويدف له، ُينميه و عليه ُظه يحف بل َته، زكا ّدى أ َمن على بالمال النعمُة زالت

له         . ًا وحارس له، ًا وِحصن عليه، ًا ُسور ُلها ويجع الفاِت، بها

    : ًا                          َوران َد الموال أكثُر وهى المال من أصناف أربعة فى جعلها إنه ثم

ضرورية     . إليها ُتهم وحاج الخلق، بين

.   : والثمار          الزرع أحدها

.    :   : والغنم          والبقر، البل، النعام بهيمُة الثانى

.         : والفضة          الذهب وهما العالم، ِقوام بهما ّلذان ال الجوهران الثالث

.      : أنواعها          اختلف على التجارة أمواُل الرابع

ِلها                              كما عند والثمار الزروع َحْول وجعل عام، كّل ًة َمّر أوجبها إنه ثم

بأرباب              يُضّر جمعة ُكّل أو شهر كّل ُبها وجو إذ يكون، ما أعدُل وهذا واستوائها،

ِمن            أعدَل يكن فلم بالمساكين، يضّر مما مرة العمر فى ُبها ووجو الموال،

مرة    . عام ُكّل وجوبها

الموال                                     أرباب سعى بحسب الواجب مقادير بين َوَت فا إنه ثم

النسان          صادفه فيما الُخمس فأوجب ومشقته، ذلك، وسهولِة تحصيلها، فى

فيه      .        أوجب بل ْولً، َح له يعتبر ولم الّركاز وهو الموال، محّصلًمن ًا مجموع

به    . ظفر متى الُخمَس
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َق                    فو ُكلفته و وتعبه تحصيله مشقُة كانت فيما ُعشر ال وهو نصفه وأوجب

ّلى            ويتو وبذرها، وسقيها أرضها حرث ُيباشر التى والزروع الثمار فى وذلك ذلك،

ودولٍب               . ٍر بئ إثارة ول ٍء، ما شراء ول العبد، من ُكلفة بل عنده ِمن سقيها ّله ال

والنواِضح                   ّدوالى، وال ُكلفة، بال َيه سق العبد تولى فيما الُعشر، ِنصف وأوجب

وغيرها .

عمل                      على ًا موقوف فيه ّنماء ال كان فيما ُعشر، ال ُع رب وهو ذلك، ِنصف وأوجب

تارة،            وبالتربص تارة، وبالدارة تارة، الرض فى بالضرب المال، رب ِمن متصٍل

الزرع              نمو فإن ًا وأيض والثمار، الزرع ُكلفة من أعظم هذا ُكلفة أن ريَب ول

التجارة،            واجب من أكثَر ُبها واج فكان التجارة، نمو من وأكثر أظهُر والثمار

والنواضح،           بالدوالى ُيسقى مما أكثُر والنهار، بالسماء ُيسقى فيما النمو وظهوُر

الجميع          . من وأظهر أكثر كالكنز، ًا، محصلًمجموع وجد فيما ُه وظهور

الذى                       للمال جعل قّل، وإن مال كّل َة المواسا يحتمل ل كان لما إنه ثم

وتقع           الموال، بأرباب ُتْجِحُف ل فيها، المواساة ًة ّدر مق ًا ُنُصب المواساة تحتمله

مثقالً،          عشرين وللذهب درهم، مائتى ِرِق َو لل فجعل المساكين، من موِقعها

العرب،           إبل أحمال من أحمال خمسة وهى أوسق، خمسَة والثمار وللحبوِب

ل             ِنصابها كان لما لكن ًا، خمس وللبل بقرة، ثلثين وللبقر شاة، أربعين وللغنم

خمس       .     الخمس تكررت فإذا شاة فيها أوجب جنسها، من المواساة يحتمل

الواجب           . هو فكان منها، ًا واحد ُبها نصا احتمل وعشرين، ًا خمس وصارت مرات

البل                      كثرة بحسب والنقصان، الزيادة فى الواجب هذا ِسّن ّدَر َق لما إنه ثم

ّق             الِح وفوقه َلبون، وبنت ُبون، َل ابُن وفوقه َمخاض، وبنت َمخاض، ابن من ِتها ّل وق

يصل            أن إلى الّسن زاد البُل، ُثرت ك وكلما َعة، َذ والَج ُع َذ الَج َقه وفو ّقة، والِح

المال             . عدد زيادة مقابلة فى الواجب عدد زيادة جعل ٍذ فحينئ ُمنتهاه، إلى الّسُن

ُيجِحُف                    ول المواساة، يحتمل ًا ْدر َق الموال فى جعل أن حكمته فاقتضت

ما             الغنياء أموال فى ففرض شئ، إلى معه يحتاُجون ول المساكين، ويكفى بها،
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والخذ            عليه، وجب ما يمنُع الغنّي الطائفتين، من الظلُم فوقع الفقراء، يكفى

وفاقٌة             المساكين على عظيم ضرٌر الطائفتين بين من ّلد فتو يستحقه، ل ما يأخذ

. المسألة        فى واللحاف الحيل أنواع لهم أوجبت شديدة،

أجزاء،                           ثمانيَة وجّزأها بنفسه، الصدقة َقْسَم ّلى تو سبحانه والرّب

       : الحاجة،     شدة بحسب فيأخذ لحاجة، يأخذ َمن أحدهما الناس، من ِصنفاِن ُعها يجم

السبيل          . وابن الرقاب، وفى والمساكين، ُء الفقرا وهم ّلتها، ِق و ِتها، وكثر وضعفها،

ِرمون:          والغا ُبهم، قلو ّلفُة والمؤ عليها، العاملون وهم لمنفعته يأخذ َمن والثانى

فيه              ول ًا، محتاج ُذ الِخ يكن لم فإن ّله، ال سبيل فى ُة ُغزا وال ْين، َب ال ذاِت لصلح

الزكاة       . فى له سهم فل للمسلمين، منفعة

فصل                           

الزكاة      لخذ أهل هو َمن فى

أهل                       ِمن أنه الرجل من علم إذا وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه من وكان

أن              بعد أعطاه حاله، ِرْف ْع َي ولم الزكاة أهل من ٌد أح سأله وإن أعطاه، الزكاة،

. مكتِسب         ِلقوى ول ِلغنى فيها حّظ ل أنه يخبره

حقها                . فى ُعها ويض أهلها، من يأخذها وكان

المال،                             بلد فى الذين المستحقين على الزكاة تفريُق ْديه، َه من وكان

يبعث              كان ولذلك وسلم، عليه ّله ال صلى هو ففّرقها إليه، َلت ُحِم عنهم فضَل وما

يأخذ               أن جبل بن معاذ أمر بل ُقرى، ال إلى ُثهم يبع يكن ولم البوادى، إلى ُسعاته

إليه           . بحملها يأمره ولم فقراءهم، ُيعطيها و اليمن، أهل أغنياء من الصدقة

الموال                                      أهل إلى إل ُسعاته يبعث أن ْديه َه من يكن ولم

على          فيخُرُص ِرَص الخا يبعُث وكان والثمار، والزروع المواشى ِمن الظاهرة

الزكاة             من عليهم َفيْحِسُب ًا، َوْسق منه يجئ كم وينظر نخيلهم، تمَر النخيل أرباب

لما               عليهم يخرصه فل الّربَع، أو الثلَث لهم َع يد أن ِرَص َا الخ يأمر وكان بقدره،

تؤكل             أن قبل ُة الزكا ُتحصى لكى الخرُص هذا وكان النوائب، ِمن النخيَل يعُرو
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ولذلك           الزكاة، قدَر ويضمنوا شاؤوا، بما أربابها فيها وليتصّرف ُتْصَرَم، و الثماُر

الثماَر             عليهم فيخُرص وزارعه، خيبر أهل من ساقاه َمن إلى ِرَص الخا يبعث كان

أن            فأرادوا َرواحة، بن ّله ال عبد إليهم يبعُث وكان شطًرها، ُنهم ُيضّم و والزروع،

        : أحّب    عند من جئتكم لقد ّلِه وال الّسحَت؟، ُتطعمونى ّله ال عبد فقال َيرُشوه،

ُلنى            يحِم ول والخنازير، ِقردِة ال ِمن ِتكم ّد ِع من إلّى أبغُض ُتم ولن إلّى، الناس

.     : والرض         السمواُت قامت بهذا فقالوا عليكم، أعدل ل أن إياه، ّبى وُح لكم ُبغضى

ول                                              والرقيق، الخيل، من الزكاة ُذ أخ ْديه َه من يكن ولم

ُتكال            ل التى والفواكه والمقاتى المباطخ ول الخضروات ول الحمير، ول البغال،

ما                بين ُيفّرق ولم جملة منه الزكاة يأخذ كان فإنه والّرطب العنب إل ّدخر ُت ول

. ييبس     لم وما منه يبس

فصل                                             

فيه       ورد وما العسل زكاة فى

حديث                        من داود أبو فروى العسل، فى وسلم عليه ّله ال صلى عنه واختلف

        : رسول        إلى ْتعان ُم بنى أحد هلٌل جاء قال جده، عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو

له               ُيقال ًا وادي َيحمَى أن سأله وكان له، نحل بعُشور وسلم عليه الله صلى ّله ال

            (( ِلَى(( َو فلما الوادى، ذلك وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول له فحمى ، َبة َل َس

ذلك،              عن ُله يسأ وهب ابن سفياُن إليه كتب عنه، ّله ال رضى الخطاب ابُن ُعَمُر

              : ِمن  وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول إلى ّدى ُيؤ كان ما إليك ّدى أ إن عمر فكتب

.         (( َيَشاء    (( َمْن ُله يأك غيٍث ُذباب هو فإنما وإل ، َبة َل َس له ِم فاح َنحله، عُشور

.((     )) : ِقربة              ِقَرٍب عشر ُكل ِمْْن الحديث هذا فى رواية وفى

جده،                       عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو حديث من سننه فى ماجه ابن وروى

. ُعْشَر     ال َعَسل ال ِمن َذ أَخ أنه

5



  :  : رسول                  يا قلت قال المتعى، ّيارة س أبى عن أحمد، المام مسند وفى

       :  . ((  )) : فحماها     .  لى، اْحِمها ؛ ّله ال رسول يا قلُت ُعْشَر ال ّد َأ قال نحلً لى إن ؛ ّله ال

لى .

عن                       سلمة، أبى عن الزهرى، عن ُمَحّرٍر بن ّله ال عبد عن الرزاق، عبد وروى

           : أن   اليمن، أهل إلى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل كتب قال هريرة، أبى

ُعْشُر    . ال َعَسِل ال ِمَن َذ ُيؤَخ

           : أبى           بن الرحمن عبد بن الحارث عن عياض، بن أنس أخبرنا الشافعى قال

      : ّله         ال صلى ّله ال رسول على ِدمُت ق قال ُذبابذ أبى بن سعد عن أبيه، عن ذباب،

         : ما     أموالهم من لقومى اجعل ؛ ّله ال رسول يا قلُت ثم فأسلمُت وسلم، عليه

ثم            عليهم، واستعملنى وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوُل ففعل عليه، أسلموا

     : ِة،        .  الّسرا أهل من سعد وكان قال عنهما ّله ال رضى ُعَمُر ثم بكر، أبو استعملنى

        : ل:     .   ثمرة فى خير ل فإنه زكاة، فيه لهم فقلت العسل فى قومى ّلمُت فك قال

       :    : بن .  عمر فلقيُت ُعشَر، ال منهم فأخذت ُعشَر، ال قلُت ترى؟ كم فقالوا ّكى تز

      : فى       .  ثمنه جعل ثم عمر، فقبَضُه قال كان بما ُته فأخبر عنه، ّله ال رضى الخطاب

للشافعى  .      . ولفظه أحمد، المام ورواه المسلمين صدقات

 : ليس                           البخارى فقال وحكمها، الحاديث هذه فى العلم أهُل واختلف

       : عليه       الله صلى النبى عن َيِصّح ل الترمذى وقال يصح، شئ العسل زكاة فى

     : العسل      .    صدقة وجوب فى ليس المنذر ابن وقال شئ كثيُر الباب هذا فى وسلم

وقال               فيه، زكاة فل إجماع، ول وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول عن يثبت حديث

منه:             يؤخذ ل أنه وفى ضعيف، ُعشَر ال العسل فى أن فى الحديُث الشافعى

. العزيز        عبد ابن عمر عن إل ضعيف الُعشر

          : من           فهو عمر، ابن حديث أما معلولة، ّلها ك الوجوب وأحاديُث هؤلء قال

ّعفه              ض وصدقة، عنه، نافع عن يسار، بن موسى بن ّله ال عبد بن صدقة رواية

     : النبى        عن نافع، عن هو البخارى وقال وغيرهما، معين، بن ويحيى أحمد، المام
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حديث             وهذا بشىء، ليس صدقة النسائى وقال مرسل، وسلم عليه الله صلى

منكر.

قال                      عنه، موسى بن سليمان رواية من فهو المتعى، ّيارة س أبى حديث وأما

الله:             صلى ّله ال رسول أصحاب من ًا أحد يدرك لم موسى بن سليمان البخارى

وسلم  . عليه

من                       أخذ وسلم عليه الله صلى النبى أن الخر، شعيب بن عمرو حديث وأما

ضعيف             وهو عمرو، عن يرويه أسلم بن زيد بن أسامة ففيه الُعشر، العسل

  :        : فى    ليس الترمذى وقال بشىء، ليسوا ُتهم ثلث زيد بنو معين ابن قال عندهم،

ثقة     . أسلم بن زيد ولد

    : لو                  دللته أظهر فما هريرة أبى عن سلمة، أبى عن الزهرى، حديث وأما

 : عبد              هذا حديثه فى البخارى قال الزهرى، عن راويه محّرر ابن ّله ال عبد من سلم

. يصح           شىء العسل زكاة فى وليس الحديث، متروك محّرر بن ّله ال

    : محمد،                بن الصلت رواه البيهقى فقال ّله، ال رحمه الشافعى حديث وأما

أبيه،                عن ّله، ال عبد بن منير عن ذباب، أبى بن الحارث عن عياض، بن أنس عن

أبى              بن الحارث عن عيسى، ابن صفوان رواه وكذلك ذباب، أبى بن سعد عن

            : حديثه، .   يصح لم ذباب، أبى بن سعد عن منير، والد ّله ال عبد البخارى قال ذباب

 .            : قال    لى قال كذا الحديث، هذا فى إل نعرفه ل هذا منير المدينى بن على وقال

عليه:               الله صلى ّله ال رسول أن على يدل ما يحكى ذباب، أبى بن وسعد الشافعى

أهله               . به له فتطوع رآه شىء هو وإنما العسل، من الصدقة بأخذ يأمره لم وسلم

            : منه،  ُيؤخذ فيما ثابتة والثار َنن الُس لن منه، ُيؤخذ ل أن واختيارى الشافعى قال

. عفو     فكأنه فيه ثابتة وليست

عن                       محمد، بن جعفر عن زيد، بن ُحسين حدثنا آدم، بن يحيى روى وقد

.     : ٌة       زكا العسل فى ليس قال عنه، ّله ال رضى علّى عن أبيه،
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  .           : عن           وذكر ًا شيئ فيه ير فلم العسل؟ عن صالح بن حسن وسئل يحيى قال

    : إبراهيم       .   حدثنا سفيان، حدثنا الُحميدى قال ًا شيئ العسل من يأخذ لم أنه معاذ

فقال              والعسل، البقر بوقص أتى أنه جبل، بن معاذ عن طاووس، عن ميسرة، بن

بشىء:            . وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول فيه يأمرنى لم كلهما معاذ

  :          : كتاٌب           جاءنا قال بكر، أبى بن ّله ال عبد عن مالك، أخبرنا الشافعى وقال

ول                 الخيل من يأخذ ل أن َنى، بِم وهو أبى إلى ّله ال رحمه العزيز عبد بن عمر من

.      . والشافعى   مالك، ذهب هذا وإلى صدقة العسل من

ورأوا                             زكاة، العسل فى أن إلى وجماعة، حنيفة، وأبو أحمد، وذهب

ُطرقها،           واختلفت مخارُجها، تعددت وقد ًا، بعض بعُضها ّوى َق ُي الثار هذه أن

منير،   .           والد ّله ال عبد عن الرازى، حاتم أبو ِئل ُس وقد بمسندها ُد ُيعَض ُلها ومرَس

    :   .  : َور        َن من يتولد ولنه هؤلء قال نعم قال حديثه؟ يصح ذباب، أبى بن سعد عن

: قالوا         .  والثمار كالحبوب الزكاة فيه فوجبت ّدخر، ُي و ُيكال و والزهر، الشجر

  : يجب            إنما حنيفة أبو قال ثم والثمار، الزرع فى الكلفة دون أخذه فى والكلفة

فيه               يجب لم الخراج، أرض من ُأِخذ فإن ُعشر، ال أرض من ُأِخذ إذا ُعشر ال فيه

وزرعها،             ثمارها لجل الخراُج مالكها على وجب قد الخراج أرض لن عنده، شئ

فلذلك               عنها، حق ذمته فى يجب لم الُعشر وأرض لجلها، آخر حق فيها يجب فلم

منها     . يكون فيما الحّق وجب

أو                      ملكه ِمن َذ ُأِخ فيما وأوجبه ذلك، فى الرضين بين أحمد المام وسّوى

خراجية      . أو الرض كانت ُعشرية موات،

 :  .        : أنه             أحدهما قولين على ل؟ أم نصاب له هل له الموِجبون اختلف ثم

ًا            :    نصاب له أن والثانى ، الله رحمه حنيفة أبى قول وهذا وكثير، قليله فى يجب

أرطال          :    عشرة هو يوسف أبو فقال ، قدره فى اختلف ثم ، ًا معين
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بالعراقى    :          رطلً وثلثون ستة والفرق ، أفراق خمسة هو الحسن بن محمد وقال

ثلثة.   :             على ، الفرق فى أصحابه اختلف ثم ، أفراق عشرة نصابه أحمد وقال

رطلً  :      :     . وثلثون ستة أنه والثانى ، رطلً ستون أنه أحدها أقوال

. أعلم             والله ، أحمد المام كلم ظاهر وهو ، رطلً عشر ستة والثالث

فصل

اللهم             : ((  يقول فتارة له دعا بالزكاة، الرجل جاءه إذا وسلم عليه الله صلى وكان

أخذ    )) .   ((    )) .      هديه من يكن ولم عليه صل اللهم يقول وتارة أبله وفى فيه بارك

. ذلك             عن ُا معاذ نهى ولهذا ، المال وسط بل الزكاة فى الموال كرائم

فصل         

صدقته      يشترى أن المتصدق نهى فى

ُيبيح                     وكان صدقته، يشترَى أن ّدق المتص ينهى وسلم عليه ّله ال صلى وكان

وسلم              عليه ّله ال صلى وأكل الفقير، إليه أهداها إذا الصدقة من يأكل أن للغنى

.((      )) : ِدية        َه َها ْن ِم ولنا َقٌة َد َص َها ْي َل َع َو ُه وقال َة َبريَر على به َق ّد ُتُص لحم ِمن

ًا                   جيش ّهز ج كما الصدقة، على المسلمين لمصالح يستدين ًا أحيان وكان

َيِسُم               وكان الصدقة، قلئص من يأخذ أن عمرو بن ّله ال عبد فأمر البل، َدِت ِف َن َف

آذانها        . فى َيِسُمها وكان بيده، ِة َق َد الّص إبل

من                    استسلف كما أربابها، من الصدقة استسلف أمر، عراه إذا وكان

. عامين      صدقة عنه ّله ال رضى العباس

فصل                  

         

الفطر         زكاة فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

ُنُه                     َيُمو َمْن وعلى المسلم، على وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل فرضها

ْو               َأ ٍر، ِعي َش ِمْن ًا َصاع ْو َأ ٍر، َتْم ِمْن ًا َصاع ٍد، ْب َع َو ُحّر َثى، ْن ُأ َو ٍر َك َذ ِر، ِبي َك و ٍر ِغي َص ِمْن

. ِبيٍب       َز ِمْن ًا َصاع ْو َأ ِقٍط، َأ ِمْن ًا َصاع
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.     :       : ُبّر           من صاع نصف عنه وروى دقيق، من ًا صاع أو عنه وروى

            : من          الصاع مكان ُبّر من صاع نصف جعل الخطاب بن عمر أن والمعروف

داود      . أبو ذكره الشياء، هذه

          (( صلى          (( النبى عن وفيه ذلك، َقّوم الذى هو معاوية أن الصحيحين وفى

ًا         .   بعض بعضها ّوى ُيق ومسندة، مرسلة، آثار وسلم عليه الله

               : أبيه          عن ُصعير أبى بن ّله ال عبد بن ثعلبة أو ثعلبة بن ّله ال عبد حديث فمنها

      )) : ُكّل:        على َقْمح ْو أ ُبّر ِمْن ٌع صا وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول قال قال

داود))       . وأبو أحمد المام رواه ْين َن ْث ا

وسلم                       عليه الله صلى النبى أن جده، عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو وقال

         )) : أو     ٍر َك َذ ِلم، ُمْس ُكّل على َبٌة َواِج ِر ْط ِف ال َقة َد َص إّن َألَ ّكة َم ِفجاج فى ًا منادي بعث

  (( قال               َطعام ِمْن ًا َصاع ُه َوا ِس ْو َأ َقْمٍح ِمْن ّداِن ُم ٍر، ِبي َك ْو َأ ٍر ِغي َص ٍد، ْب َع ْو َأ ُحّر َثى، ْن ُأ

غريب:    . حسن حديث الترمذى

ّله                     ال رسول َأن عنهما، ّله ال رضى عمر ابن حديث من الدارقطنى وروى

ِمْن               َصاٍع ِنْصِف ِب ِر ْط ِف ال ِة َكا َز فى ٍم َحْز ْبَن َعْمرو أَمَر وسلم، عليه الله صلى

بعضهم.          . فيه وتكلم بعضهم ّثقه و موسى، بن سليمان وفيه َطٍة ْن ِح

        : منبر            على رمضاَن آخر فى عباس ابُن خطب َبصرى ال الحسُن قال

  :  .        : ُهنا  َه َمْن َقاَل َف َلُموا ْع َي َلْم ّناَس ال َأّن فك ُكْم، ْوِم َص َقَة َد َص ِرُجوا َأْخ فقال البصرة،

َرُسوُل            َفرَض َلُموَن، ْع َي لَ ُهْم ّن فإ ُهم ّلُمو َع َف ُكم ِن َوا إْخ َلى إ ُقوُموا ِة؟ َن ِدي الَم ْهِل َأ ِمْن

َصاٍع               ِنْصَف ْو َأ ٍر، ِعي َش ْو َأ ٍر، َتْم ِمن ًا َع صا َقَة َد الّص ِه ِذ َه وسلم عليه ّله ال صلى ِه ّل ال

َعلّى                ِدَم َق فلما ٍر، ِبي َك ْو َأ ٍر ِغي َص َثى، ْن ُأ ْو َأ ٍر َك َذ ُلوٍك، مم أو ُحّر، ُكّل َلى َع َقْمٍح ِمْن

       : ًا       َصاع ُه ُتُمو ْل َع َج ْو َل َف ُكم، ْي َل َع ّلُه ال َع ْوَس َأ ْد َق َقاَل ِر ْع الّس ُرْخَص َرأى ْنُه َع ّله ال َرِضَى

  :           . (( إذ   َأَما َعلّى فقال وعنده والنسائى لفظه، وهذا داود أبو رواه ٍء َشى ُكّل ِمْن

رحمه         .     شيخنا وكان ْيِره َغ َو ُبّر ِمْن ًا َصاع ُلوها َع اْج ُعوا، ْوِس َفأ ُكم، ْي َل َع ّلُه ال َع ْوَس َأ
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        : الواجَب :     أن ّفارات، الك فى أحمد قوِل قياس هو ويقول المذهب هذا ُيقّوى ّله ال

غيره       . من الواجب نصُف ُبّر ال من فيها

فصل                  

(... يتبع(

الصدقة@           هذه إخراج وقت فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

العيد،                      صلة قبَل الصدقة هذه إخراج وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه من وكان

        )) :   : ّداها   َأ وَمْن َلة، ُبو ْق َم ٌة َكا َز ِهى َف الّصلة، ْبَل َق ّداها أ َمْن قال أنه عنه السنن وفى

.(( َدقاِت      الّص ِمَن َقٌة َد َص ِهَى َف الّصلة َد ْع َب

      :     (( عليه          (( الله صلى ّله ال َرُسوُل أَمَر قال عمر، ابن عن ، الصحيحين وفى

الّصلة          . إلى ّناِس ال ُخُروِج ْبَل َق ّدى ُتؤ َأْن ِر ْط ِف ال ِة َكا ِبَز وسلم

         : تفوُت            وأنها العيد، صلة عن تأخيُرها يجوُز ل أنه الحديثين هذين ومقتضى

ناسخ،             ول الحديثين لهذين ُمعاِرض ل فإنه الصواب، هو وهذا الصلة، ِمن بالفراغ

ترتيُب            ونظيُره وينصُره، ذلك ُيقّوى شيُخنا وكان بهما، القوَل يدفع إجماع ول

تكن               لم المام، صلة قبَل ذبح َمن وأن وقتها، على ل المام، صلة على ُلضحية ا

وهذا     .         الخرى، المسألة فى الصواب هو ًا أيض وهذا لحم شاة بل ُأضحيًة ذبيحته

الموضعين         . فى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول ُى ْد َه

فصل                  

بها          المساكين تخصيص فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

الصدقة،                    بهذه المساكين تخصيُص وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه من وكان

ٌد              أح فعله ول بذلك، أمر ول قبضًة، قبضًة الثمانية الصناف على يقِسمها يكن ولم

      : على         إل إخراُجها يجوُز ل أنه عندنا القولين ُد أح بل بعدهم، َمْن ول أصحابه، من

الصناف           على قسمتها بوجوب القول من أرجُح القوُل وهذا خاصة، المساكين

الثمانية .

فصل                  
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التطوع                  صدقة فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

ل                      وكان ُده، ي ملكت بما صدقًة الناس أعظَم وسلم عليه ّله ال صلى كان

إل              عنده ًا شيئ ٌد أح ُله يسأ ل وكان ّله، ِق يست ول تعالى، ّلِه ل أعطاه ًا شيئ ِثر يستك

ُء              العطا وكان الفقر، يخاُف ل َمْن عطاء عطاؤه وكان ًا، كثير أو كان قليلً أعطاه،

سرور            من أعظَم يعطيه بما وفرُحه ُسروُره وكان إليه، ٍء شى أحّب والصدقُة

المرسلة          . كالّريح يمينه بالخير، الناس َد أجو وكان يأخذه، بما ِذ الِخ

بلباسه                     .  ًة وتار بطعامه، ًة تار نفسه، على آثره ُمحتاج، له عرض إذا وكان

ًة                    وتار بالصدقة، ًة وتار بالهبة، ًة فتار وصدقته، عطائه أصناف فى ُينّوع وكان

فعل            كما ًا، جميع والّسلعة الثمن البائع ُيعطى ثم الشىء ِء بشرا ًة وتار بالهدية،

ويشترى            وأكبر، وأفضل منه، أكثر فيرد الشئ، يقترض كان وتارة جابر ببعير

أو            منها بأكثر عليها ُء ُيكافى و ّية الهد ويقبل ثمنه، من أكثر فيعطى الشىء،

وكانت          ممكن، بكل والحسان الصدقة ضروب فى ًا ّوع وتن ًا ّـف تلط بأضعافها،

بالصدقة،           ويأُمُر عنده، ما ِرُج ُيْخ ف وبقوله، وبحاله، ُكه، يمل بما ُنه وإحسا ُقته صد

إلى             ُله حا دعاه الشحيح، البخيُل رآه فإذا وقوله، بحاله إليها ويدعو عليها، ويحّض

السماحة             من نفسه ِلُك يم ل َيه ْد َه ورأى وَصِحبه، َطه خال َمْن وكان والعطاء، البذل

ّندى . وال

والمعروف،                    ِة والصدق الحسان إلى يدعو وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه وكان

وأنعَمهم            ًا، نفس َيبهم َأط و ًا، صدر الخلق أشرَح وسلم عليه ّله ال صلى كان ولذلك

ذلك .            وانضاف الصدر، شرح فى ًا عجيب ًا تأثير المعروف ِفعِل َو ِللصدقة فإن ًا قلب

وتوابعها،            وخصائصها والرسالة، بالنبوة صدره شرح من بِه ّله ال خّصه ما إلى

منه       . الشيطان حّظ وإخراج ًا حس صدره وشرح

فصل                  

 

وسلم            عليه الله صلى له الكمال على وحصولها الصدور شرح أسباب فى
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      : وزيادته             وقوته، كماله، حسب وعلى ُد التوحي الصدر شرح أسباب فأعظم

    } : ِم    .    ِللْسل ُه ْدَر َص ّلُه ال َشَرَح َفَمن َأ تعالى ّله ال قال صاحبه صدر انشراُح يكوُن

 : ] { الزمر     ّبه َر ّمْن ٍر ُنو َلى َع َو ُه : {      22َف َيْشَرْح] .   َيُه ِد ْه َي َأن ّلُه ال ِد ِر ُي َفَمْن تعالى وقال

ِفى             ُد ّع َيّص ّنَما َأ َك ًا َحَرج ًقا ّي َضـ ُه ْدَر َص َعْل َيْج ّلُه ُيِض َأن ْد ِر ُي َوَمن ِم، ِللْسلَ ُه ْدَر َص

 : النعام} [ ِء ].125الّسَما

أعظم           ِمن والّضلل والّشرُك الصدر، شرح أسباِب أعظم ِمن ُد والتوحي ُهدى فال

        : وهو     العبد، قلب فى ّله ال ُفه ِذ يق الذى النوُر ومنها وانحراِجه، ِر الّصد ضيِق أسباِب

من        .      النور هذا َد ِق ُف فإذا القلَب ِرُح ْف ُي و ُيوّسعه، و الصدر يشَرُح فإنه اليمان، نوُر

وأصعبه         . سجٍن أضيق فى وصار ِرَج، وَح َق ضا العبد، قلب

: قال                      أنه وسلم، عليه الله صلى النبى عن جامعه فى الترمذى روى وقد

      :  . (( ِه؟((      ّل ال رُسوَل َيا ِلَك َذ َعلََمُة وما قالوا وانشرَح َفَسَح ْن ا القلَب، النور َدَخَل إذا

ْبَل: ((           َق ْوِت للَم ُد ْعدا ِت والْس ِر، ُغُرو ال ِر َدا َعْن ِفى َتَجا وال ِد، ُلو الُخ ِر دا إلى َبُة َنا ال قال

وكذلك)) .            النور، هذا من نصيبه بحسب صدره انشراح من العبد ُيصيب ف ُنزوله

ّيقه         . ُتض وهذه الصدر، تشرُح هذه الِحّسية، والظلمُة الِحّسى، النوُر

          : الدنيا،          من َأوسَع يكون حتى ويوّسعه الصدر، يشرح فإنه العلم، ومنها

صدره           انشرح العبد، علُم ّتسع ا فكلما والحبس، والَحْصر الّضيق يورثه والجهُل

عليه             الله صلى الرسول عن الموروث للعلم بل ِعلم، لكل هذا وليس واتسع،

وأحُسنهم           ًا، قلوب وأوسعهم ًا، صدر الناس أشرُح ُله فأه النافع، العلُم وهو وسلم

ًا   . عيش ُبهم وأطي ًا، أخلق

          : عليه،          والقباُل القلب، بكّل ُته ومحب وتعالى، سبحانه ّله ال إلى النابة ومنها

 : إن         .     ًا أحيان ليقوُل إنه حتى ذلك من العبد لصدر أشرُح شىء فل بعبادته، ّعم والتن

تأثيٌر            .   وللمحبة طيب عيش فى ًا إذ فإنى الحالة، هذه مثل فى الجنة فى كنُت

ِحس              له َمن إل يعرفه ل القلب، ونعيم النفس، وطيِب الصدر، انشراح فى عجيٌب

عند              إل َيضيق ول وأشرَح، أفسَح الصدُر كان ّد، وأش أقوى ّبة المح كانت ّلما وك به،
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ُحّمى           ومخالطتهم عينه، َذى َق ُتهم فرؤي الشأن، هذا من الفاِرغين ّطالين الب رؤية

روحه .

      : القلب              ُق ّل وتع تعالى، ّله ال عن العراُض الصدر ضيق َأسباب أعظم وِمْن

به،              ّذَب ُع ّله ال غيَر ًا شيئ أحّب َمن فإن سواه، ومحبُة ِذكره، عن والغفلُة بغيره،

ول               باًل، أكسف ول منه، أشقى الرض فى فما الغير، ذلك محبة فى ُبه قل وُسِجَن

      : النفس،       وسرور الدنيا، جنة هى محبة محبتان فهما ًا، قلب أتعب ول ًا، عيش أنكد

محبُة            وهى عينها، ُة ُقّر و ُتها حيا بل ُؤها، ودوا وِغذاؤها، الروح، ونعيم القلب، ُة ولذ

إليه           . ّلها ك والمحبة والرادة، الميل، قوى وانجذاُب القلب، ُكّل ب َده وح ّله ال

وهى                    الصدر، وِضيُق القلب، وِسْجُن النفس، وغّم الروح، عذاب هى ومحبٌة

سبحانه         . سواه ما محبة وهى والعناء، والنكد اللم سبُب

موطن،                     ُكّل وفى حال، ُكّل على ِذكره دواُم الصدر شرح أسباب ومن

فى            عجيب تأثيٌر وللغفلة القلب، ونعيم الصدر، انشراح فى عجيب تأثير ْكر ِذ فلل

وعذابه   . وحبسه ِضيقه

          : والنفع          ِه، والجا المال، من يمكنه بما ونفُعهم ْلق الَخ إلى الحساُن ومنها

ُبهم          وأطي ًا، صدر الناس أشرُح المحسَن الكريم فإن الحسان، وأنواع بالبدن،

ًا،           صدر الناِس ُق أضي إحسان فيه ليس الذى والبخيُل ًا، قلب وأنعُمهم ًا، نفس

عليه     .        الله صلى ّله ال رسول ضرب وقد ًا وغّم ًا هّم وأعظُمهم ًا، عيش ُدهم وأنك

ٍد،            ِدي َح ِمْن َتاِن ّن ُج ِهَما ْي َل َع ْيِن َل َرُج َثل كَم ّدق، والمتص للبخيل مثلً الصحيح فى وسلم

ُه،            َثَر أ ِفَى ْع ُي َو ِبُه َيا ِث َيُجّر ّتى َح َطْت، َبَس ْن َوا ِه ْي َل َع َعْت ّتَس ا ٍة، َق َد ِبَص ُق ّد َتَص الُم َهّم ّلَما ُك

َثُل           .   َم فهذا ِه ْي َل َع ْع ّتِس َت َلْم َو َها، َن َكا َم ٍة َق ْل َح ُكّل ِزَمْت َل ِة، َق َد ِبالّص َبِخيُل ال َهّم ّلَما ُك و

البخيل          صدر ِضيِق ومثُل قلبه، وانفساح ّدق، المتص المؤمن صدر انِشراِح

قلبه  . ِر وانحصا

        : ُع          ّتِس م البطان، واسع الصدر، منشرح الشجاع فإن الشجاعة، ومنها

           : ول  سرور، ول له فرحة ل ًا، قلب وأحصُرهم ًا، صدر الناس أضيق والجباُن القلب،
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ُتها،              ّذ ول الروح، سرور وأما البهيمى، للحيوان ما جنس مْن إل نعيم ول له، ّذة ل

وعلى             بخيٍل، كل ِلى ع محّرم هو كما جبان، كل على فمحّرٌم وابتهاُجها، ونعيُمها،

وصفاته،             تعالى وبأسمائه به جاهٍل ِذكره، عن غافٍل سبحانه، ّله ال عن ِرض ُمع ُكّل

ًا    .         رياض القبر فى يصير والسرور، النعيم هذا وإن بغيره القلِب متعلق ِدينه، و

فى         .    العبد فحال ًا وسجن ًا عذاب القبر فى ينقلُب والحصر، الضيُق وذلك وجنة،

بانشراح .            َة عبر ول ًا، وانطلق ًا وسجن ًا وعذاب ًا نعيم الصدر، فى القلب كحال القبر

بزوال            تزوُل ِرَض العوا فإن لعارض، هذا صدِر بضيق ول لعارض، هذا صدر

وحبسه،           انشراحه ُتوجب بالقلب قامت التى الّصفة على ّوُل المع وإنما أسبابها،

المستعان  ..   . ّله وال الميزان فهى

       : التى              المذمومة الصفات من ْلِب َق ال َغِل َد إخراُج أعظمها من بل ومنها

أتى            إذا النسان فإن ُبرء، ال حصول وبين بينه وتحوُل وعذابه، ضيقه ُتوجب

لم            قلبه، من المذمومة الوصاَف تلك ِرْج ُيخ ولم صدره، تشرُح التى السباب

قلبه،             على ِوَراِن تعت مادتان له يكون أن وغايته بطائل، صدره انشراح ِمن يحَظ

منهما     . عليه الغالبة للمادة وهو

        : والنوم،          والكل، والمخالطِة، والستماع، والكلم، النظر، فضوِل ترُك ومنها

ِبسه،           وتح تحُصُره، القلب، فى ًا وهموم ًا، وغموم ًا آلم تستحيُل الفضوَل هذه فإن

ما              ّلُه ال إل إله فل منها، والخرة الدنيا عذاِب ِلُب غا بل بها، ّذُب ويتع ّيقُه، وتض

وما               عيَشه، َد َك أن وما بسهم، الفات هذه من آفٍة كل فى ضرب َمن َدر ص ُق أضي

كل                 فى ضرب َمْن عيَش أنعَم ما ّله، ال إل إله ول قلبه، حصَر ّد أش وما حاله، أسوأ

حائمًة           عليها، ًة دائر ّته هم وكانت بسهم، المحمودة الخصال تلك من َخصلٍة

 : ] {    } : النفطار       ِعيم َن َلِفى ْبَراَر َل ا إّن تعالى قوله ِمْن وافر نصيب فلهذا ]13حولها،

 : ] {     } : النفطار      ٍم َجِحي َلِفى ُفّجاَر ال وإّن تعالى قوله من وافر نصيب ]14ولذلك

وتعالى         . تبارك ّله ال إل ُيحصيها ل متفاوتة مراتُب وبينهما
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            : كّل          فى الخلق أكمَل كان وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل أن والمقصود

فهو            الروح، ُة وحيا العين، ُة ُقّر و القلب، ُع ّتسا وا الصدر، انشراُح بها يحُصل صفة

الشرح              من به ُخّص ما مع العين ِة ُقّر و والحياة، الشرح هذا فى الخلق أكمُل

وعلى           عين، ُقّرة و ّذة ول ًا انشراح ُلهم أكم له، متابعة الخلق وأكمُل الِحّسّى،

فهو              ينال، ما روحه ّذة ول عينه، ُقّرة و صدره انشراح من العبد يناُل متابعته حسب

ووضع              ْكر، ِذ ال ورفع الصدر، شرح ِمن الكمال ُذروة فى وسلم عليه ّله ال صلى

المستعاُن        ..   . ّله وال ّتباعه ا من نصيبهم بحسب ذلك من ولتباعه ِوْزر، ال

عنهم،                    ودفاِعه إياهم، ِته وعصم لهم، ّله ال حفظ من نصيٌب لتباعه وهكذا

ِثر،          ومستك ِقّل فمست المتابعة، من نصيبهم بحسب لهم، ونصِره لهم، وإعزازه

. نفسه      .         إل يلومّن فل ذلك، غير وجد وَمن ّله ال فليحمد ًا، خير وجد فَمن

فصل                   

الصيام        فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

عن                    ِفطاَمها و الشهواِت، عن النفِس حبَس الصيام ِمن ُد المقصو كان لما

سعادتها          غايُة فيه ما لطلب ّد ِع لتست الشهوانية، قوتها وتعديَل المألوفات،

ِمن             والظمأ ُع الجو ويكِسر البدية، ُتها حيا فيه مما به تزكو ما وقبول ونعيمها،

مجارى          وتضيق المساكين، من الجائعِة ِد الكبا بحال ّكرها ُيذ و ِتها، ْور وَس ِتها ّد ِح

عن           العضاء ُقوى ُتحبس و والشراب، الطعام مجارى بتضييق العبد من الشيطاِن

ٍو           عض ُكّل ّكُن ُيس و ومعادها، معاشها فى يضّرها فيما الطبيعة لحكم استرسالها

المحاربين،            ّنُة وُج المتقين، لجاُم فهو بلجامه، ُتلَجُم و جماحه، عن ٍة قو ُكّل و منها

فإن           العمال، سائر بين ِمن العالمين لرّب وهو والمقّربين، البرار ورياضة

فهو             معبوده، أجل من َبه وشرا وطعاَمه َته شهو يترُك وإنما ًا، شيئ يفعُل ل الصائم

العبد            بين ِسّر وهو ومرضاته، ّله ال لمحبة ًا إيثار ّذذاتها وتل النفس محبوبات ترُك

الظاهرة،             المفطرات ترِك على منه ُعوَن ِل ّط َي قد ُد والعبا سواه، عليِه ُع ِل ّط َي ل وربه
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عليه              ُع ِل ّط َي ل أمٌر فهو معبوده، أجل من َته وشهو َبه وشرا طعاَمه ترَك ُنه كو وأما

الصوم    . حقيقُة وذلك َبشٌر،

وِحميتها                   الباطنة، والقوى الظاهرة، الجوارح حفظ فى عجيب تأثيٌر وللصوم

أفسدتها،           عليها استولت إذا التى الفاسدة المواد لها الجالب التخليط عن

القلب           على يحفظ فالصوُم صحتها، من لها المانعة الرديئة المواد واستفراغ

العوِن             أكبر من فهو الشهوات، أيدى منها استلبته ما إليها ُيعيد و صحتها، والجوارح

        } : َلى     َع ِتَب ُك َكَما الّصياُم ُكُم ْي َل َع ِتَب ُك ُنوا آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ
َ ي تعالى قال كما التقوى على

 : ] { البقرة     ُقوَن ّت َت ُكْم ّل َع َل ُكم ِل ْب َق ِمْن ِذيَن ّل ].183ا

    . ((  )) : عليه               ّدْت اشت َمِن وأَمَر ّنة ُج ْوُم الّص وسلم عليه الله صلى النبى وقال

الشهوة           . هذه َء وَجا وجعله بالّصـيام، عليه َله ُقدرة ول النكاح، ُة َشهو

        : ِة،          السليم بالعقول ًة مشهود كانت لـّما ِم الصو مصالَح أن والمقصود

لهم           وِحميًة إليهم، ًا وإحسان بهم، رحمة لعباده ّلُه ال شرعه المستقيمة، َطِر ِف وال

ّنًة . وُج

تحصيل             وأعظَم ْدى، َه ال َكمَل أ فيه وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول ْدى َه وكان

النفوس    . على َله وأسه للمقصود،

وأصعبها،                    المور أشق ِمن ِتها وشهوا ِتها مألوفا عن النفوِس ْطُم َف كان ولما

التوحيد            على النفوُس َنِت ّط تو لما الهجرة، بعد السلم وسط إلى فرُضه تأّخر

بالتدريج       . إليه َلت ِق ُن َف القرآِن، أواِمَر َفت ِل َأ و والصلة،

صلى                             ّله ال رسول ّفى فتو الهجرة، من الثانية السنة فى فرضه وكان

وبين              بينه التخيير وجه أولًعلى ِرَض ُف و رمضانات، ِتسع صاَم وقد وسلم عليه الله

وجعل               ِم، الصو ّتم تح إلى التخيير ذلك ِمن ِقَل ُن ثم ًا، مسكين يوم ُكّل عن ِعم ُيط أن

ُيطعمان           و ِطران ُيف فإنهما الصياَم، ُيطيقا لم إذا والمرأة الكبير للشيخ الطعام

ِللحاِمل           و ويقضيا، ُيفطرا أن ِفر والمسا للمريض ورّخص ًا، مسكين يوم ُكّل عن

مع            زادتا ولديهما، على خافتا فإن ِلَك، َذ َك أنفسهما على خافتا إذا ْلُمرِضِع وا
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كان             وإنما مرض، ِلخوف يكن لم فطرهما فإن يوم، ُكّل ِل ِمسكين إطعام القضاء

السلم          .  ّول أ فى الصحيح كفطر المسكين بإطعام ِبر فُج الّصحة، مع

.    : التخيير              بوصف ُبه إيجا إحداها ثلث، َتٌب ُر للصوم وكان

الطعاُم                      عليه َحُرَم َعَم ْط َي أن قبل نام إذا الصائُم كان لكن ّتمه، تح والثانية

عليها            استقر التى وهى الثالثة، بالرتبة ذلك ُنِسخ ف القابلة، الليلة إلى والشراُب

القيامة    . يوم إلى ُع الشر

فصل                  

أنواع               من الكثاُر رمضان، شهر فى وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه من وكان

وكان           رمضان، فى القرآن ُيدارسه والسلم الصلة عليه جبريُل فكان العبادات،

ما             وأجود الناس، َد أجو وكان المرسلة، الريح من بالخير َد أجو جبريل لقيه إذا

والصلة،           القرآن، وتلوة والحسان، الصدقة ِمن فيه ِثُر ْك ُي رمضان، فى يكون

والعتكاف  . ِر، ّذك وال

إنه                       حتى الشهور، من به غيَره َيُخّص ل بما العبادة من رمضاَن َيُخّص وكان

ينهى            وكان العبادة، على ونهاِره ِه ِل َلي ساعات ّفَر َو ُي ِل ًا أحيان فيه ُيواصل ل كان

   )) : ِبيُت         أ
َ ّنى إ ُكم ِت َئ ْي َه َك َلْسُت فيقول ُتواصل، ّنك إ له فيقولون الوصال، عن َبه أصحا

.((        : َيْسِقينى  َو ِعُمنى ْط ُي ّبى َر َد ْن ِع َظّل َأ ّنى إ رواية وفى

: قولين                   على ْيِن المذكوَر والشراب الطعام هذا فى الناُس اختلف وقد

    :       : ول          اللفظ، حقيقُة وهذه قالوا للفم، ِحّسى وشراب طعاٌم أنه أحدهما

عنها   . ُدول للع ُموِجَب

              : ِمن          قلبه على َيفيُض وما معارفه، من به ّله ال ّذيه ُيغ ما به َد المرا أن الثانى

من            ذلك وتوابع إليه، والشوِق بحبه، ّعِمه وتن ُقربه، ب عينه ُقرِة و مناجاته، لذة

النفوِس           وبهجُة العين، ُة وقر الرواح، ونعيُم القلوب، ُء غذا هى التى الحواِل

حتى             الغذاء هذا يقوى وقد وأنفعه، ُده وأجو غذاء أعظُم هو بما والقلب والّروح

 : قيل         كما الزمان، من ًة مد الجسام ِغذاء عن ْغنَى ُي
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َعــِن                           َهـا ِهي ْل ُت َو الّشــَراِب َعِن َهــا ُل َغ َتْش ْكـــراَك ِذ ِمـْن ِديُث أَحا َلها

ِد الـّزا

ِدى                   َحــا َهــا ِب ْعقا أ فـى ِثك ِدي َح َوِمْن ِه ِبـــ ُء َتِضـى َتْس ُنــوٌر ِهـَك َوْج ِب َلها

َد                             ْنــ ِع َتْحيــا َف ِم ُقــدو ال ْوُح َر َها َد ْوعـــ أ ِر ْي الّس َكلِل ِمن َكْت َشـ إذا

ميعاد

عن                     والروح القلب بغذاء الجسم استغناء يعلم وشوق، تجربٍة أدنى له وَمن

قد            الذى بمطلوبه الظافَر الفرحاَن المسروَر سيما ول الحيوانى، الِغذاء من كثير

وتحفه           وهداياه، محبوبه وألطاف عنه، والّرضى بقربه، ّعم وتن بمحبوبه، ُنه عي قّرت

مع              الكرام غايَة له ِرٌم ُمك بأمره، معتٍن به، حفى ُبه ومحبو وقت، ُكّل إليه تصل

الذى              بالحبيب فكيف المحب لهذا ِغذاء أعظُم هذا فى أفليَس له، التامة المحبة

قلُب                امتل إذا ًا إحسان أعظُم ول أكمُل، ول أجمُل، ول أعظم، ول منه، أجّل شئ ل

أعظَم            منه ّبه ح ّكن وتم وجوارحه، قلبه أجزاء جميَع ّبه ح َلَك وَم ُبه، بح الُمِحّب

ليلً             َيسقيه و ُيطعُمه حبيبه عند الُمِحّب هذا أفليس حبيبه، مع ُله حا وهذا ّكن، تم

   . ((      )) : ذلك   كان ولو َيْسِقينى و ِعُمنى ْط ُي ّبى َر َد ْن ِع َظّل َأ ّنى إ قال ولهذا ًا؟ ونهار

ذلك              كان فلو ًا وأيض مواصلً، كونه فضلًعن ًا صائم كان لما للفم، ًا وشراب ًا طعام

)) :   : َلْسُت          ُتواِصُل ّنك إ له ُلوا َقا إذ لصحابه ولقال ُمواِصلً، يكن لم الليل، فى

       ((  )) : وقطع)) .   إليه، الوصال نسبة على أقّرهم بل ، ُكم ِت َئ ْي َه َك َلْسُت يقل ولم أواصُل

من              مسلم، صحيح فى كما الفارق، من ّينه ب بما ذلك، فى وبينهم بينه اللحاق

فى              واصل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل أن عمر، بن ّله ال عبد حديث

 )) :    : َلْسُت      ّنى إ فقال ُتواِصُل، أنت له فقيل فنهاهم، الناُس، فواصَل رمضان،

.(( َقى    ُأْس و َعُم ْط ُأ ّنى إ ُكم َل ْث ِم

        : َعِن             وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل نهى الحديث لهذا البخارى وسياق

. ((      )) :  .   : َقى  ُأْس َو َعُم ْط ُأ ّنى إ ُكم َل ْث ِم َلْسُت إنى قال ُتواِصُل إنك فقالوا ِوَصال، ال
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      :     (( عليه          (( الله صلى ّله ال رسول نهى هريرة أبى حديث من الصحيحين وفى

      : فقال       ُتواِصل، ّله ال رسوَل يا إنَك المسلمين من رجل فقال ِوَصال، ال عن وسلم

     )) : ّبى      َر ِعُمنى ْط ُي َأبيُت ّنى إ ْثلى، ِم ُكم ّي َأ و وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل

َيْسِقينى)). َو

            : أن          فأبوا ِوَصال، ال عن نهاهم لما وسلم عليه الله صلى النبى فإن ًا وأيض

  )) : ِهلل،          ال َأّخَر َت لو فقال الهلل رأوا ثم ًا، يوم ثم ًا، يوم بهم واصَل ينتهوا،

ِوَصال)) .         . ال َعِن ُهوا َت ْن َي َأْن ْوا َب َأ حيَن لهم ّكل كالُمن ّتكم ْد ِز ل

        )) : َقهم،            َعّم َت ُقون َعّم َت الُم ُع َد َي ِوَصالً ْلنا َواَص ل ْهُر الّش لنا ّد ُم لو آخر لفظ وفى

((          : َيْسِقينى      و ّبى ر ِعُمنى ْط ُي َظّل َأ ّنى فإ ْثلى ِم ُتم َلْس ُكم ّن إ قال أو ُكْم َل ْث ِم َلْسَُت ّنى إ

ًا             معّجز بهم، ّكلً من فعلهم فعل وقد ُمواِصلً، كونه مع َقى، ُيس و َعم ُيط أنه فأخبر

وهذا               ِوَصالً، ول بل ًا، تعجيز ول تنكيلً، ذلك كان لما ويشرب، يأكل كان فلو لهم

واضح   . ّله ال بحمد

ِذن                      وأ ُلمة، ل رحمة ِوَصال ال عن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول نهى وقد

النبّى             َع َسِم أنه الخدرى، سعيد أبى عن البخارى، صحيح وفى الّسَحر، إلى فيه

       )) : إلى     َواِصل ُي ْل َف ُيواِصل أْن أراد ُكم ّي أ
َ َف ُتواِصلوا ل يقول وسلم عليه الله صلى

الّسَحر)) .

          : أو                    محّرم أو جائز ِوَصال ال وهل المسألة، هذه ُحكُم فما قيل فإن

:         : أقوال  ثلثة على المسألة هذه فى الناُس اختلف قيل مكروه؟

              : من          وغيره الزبير بن ّله ال عبد عن مروى وهو عليه، َدَر َق إن جائز أنه أحدها

النبى             أن القول، هذا أرباب ُحجِة وِمْن اليام، ُيواِصل الزبير ابن وكان َلف، الَس

فى             كما ِوَصال، ال عن لهم نهيه مع بالصحابة واصل وسلم عليه الله صلى

 )) :          (( لسُت(( ّنى إ وقال ِوَصال ال عن نهى أنه هريرة، أبى حديث من الصحيحين

نهيه))               بعد بهم ِوصاله فهذا ًا، يوم ثم ًا، يوم ِهْم ِب واَصَل ُهوا، َت ْن َي أن ْوا َب َأ فلما ُكم ِت َئ ْي َه َك

بعد              عليه أقّرهم ولما ينتهوا، أن َبْوا َأ لما للتحريم، النهى كان ولو الِوصال، عن
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            : بهم، .  الرحمة أراد أنه ِلَم ُع ِقّرهم، ُي و َلم يع وهو نهيه بعد ُلوه فع فلما قالوا ذلك

        : عن     وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول نهى عائشُة قالت وقد عنهم، والتخفيَف

عليه      . متفق لهم رحمة الِوصال

    :     : والشافعى،            حنيفة، وأبو مالك، منهم الِوصال، يجوز ل أخرى طائفة وقالت

 .     : لحد           ُيجيزوه لم إنهم عنهم حكاه وقد البر عبد ابُن قال ّله، ال رحمهم والثورى،

            : هى          هل ُبه، أصحا واختلف كراهته، على نّص ّله ال رحمه الشافعى قلت

الله            صلى النبى بنهى المحّرمون واحتج وجهين، على تنزيه؟ أو تحريم كراهة

 ((  )) :   :  .    : ل   لهم رحمة عائشة وقول قالوا التحريم يقتضى والنهُى قالوا وسلم، عليه

سائُر               بل عليهم، حّرمه أن بهم رحمته ِمن فإن ُيؤكده، بل للتحريم، يكون أن يمنع

       : يكن     .  فلم نهيه، بعد بهم ُته ُمواصل وأما قالوا وصيانٌة وِحْميٌة رحمٌة للمة مناهيه

بعد            ِوصال ال منهم فاحتمل وتنكيلً، ًا تقريع ولكن نهاهم، وقد كيف لهم، ًا تقرير

بظهور             عنه نهيهم فى الِحكمة وبياِن زجرهم، تأكيد فى النهى مصلحة لجل نهيه

ِحكمُة           وظهرت ِوصال، ال ُة مفسد لهم ظهرت فإذا لجلها، نهاهم التى المفسدة

فى               ما لهم ظهر إذا فإنهم له، ِكهم وتر قبولهم، إلى أدعى ذلك كان عنه، النهى

ِمن            وأرجُح أهّم هو فيما والتقصير العبادة فى الملل منه وأحّسوا ِوصال، ال

بحقوقها            والتياِن فرائضه، فى والخشوع ّله، ال أمر فى ِة القو من ّدين ال وظائف

لهم            ّين تب وبينه، العبد بين ويحوُل ذلك، ُينافى ُد الشدي ُع والجو والباطنة، الظاهرة

وسلم             . عليه ّله ال صلى َنه ُدو لهم فيه التى ُة والمفسد الِوصال عن النهى ِحكمُة

إقرار:            ِمن بأعظَم الراجحة المصلحة لهذه الِوصال على لهم إقراُره وليس قالوا

ول            السلم، عن ّفَر َن ُي ولئل التأليف، لمصلحة المسجد فى البول على العرابى

عليه             ّله ال صلى أخبرهم التى الصلة على صلته فى المسئ إقراره من بأعظم

ِدينه              فى باطلة ٌة صل هى بل مصّل، غيُر فاعلها وأن بصلة، ليست أنها وسلم

ّلم،            والتع التعليم فى أبلُغ فإنه الفراغ، بعد وقبوله تعليمه لمصلحة عليها فأقّره
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      )) : ُتم،:       ْع َط َت اْس ما ْنه ِم ْأتوا ف ٍر، َأْم ب ُتكم أَمْر إذا وسلم عليه ّله ال صلى قال وقد قالوا

.(( ُبوه     ِن َت فاْج شئ عن ُتكم ْي َه َن وإذا

:  .            : فقال          خصائصه ِمن ِوصال ال أن على ُدّل َي ما الحديث فى ِكَر ُذ وقد قالوا

.         (( خصائصه((   من يكن لم لهم، ًا مباح كان ولو ُكم ِت َئ ْي َه َك َلْسُت ّنى إ

        (( ))  : عنه،          ّله ال رضى الخطاب بن عمر حديث من الصحيحين وفى قالوا

     )) : َبَر:        ْد َأ و ُهنا، َه ِمْن ْيُل ّل ال َبَل ْق َأ إذا وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول قال قال

. (( ِئم        الّصا َطر ْف َأ ْد َق َف الّشْمُس َغَربت َو ُهنا، َه ِمْن َهاُر ّن ال

 :  .         (( فجعله          (( قالوا َأوفى أبى بن ّله ال عبد حديث من نحوه الصحيحين وفى

ًا            . شرع ِوصال ال ُيحيل وذلك يفطر، لم وإن الفطر وقت بدخول ًا حكم ًا مفطر

       )) :       : ل          أو ْطرة ِف ال على ُأّمتى َتزاُل ل وسلم عليه ّله ال صلى قال وقد قالوا

. (( ْطر       ِف ال ُلوا َعّج ما ْير َبَخ ُأّمتى َتزاُل

      )) : ّناُس               ال َعّجَل َما ًا ِهر َظا ّديُن ال َيَزاُل ل عنه هريرة أبى عن السنن وفى

. (( ُيؤّخُروَن     ّنَصاَرى وال َد ُهو َي ال إّن ْطَر، ِف ال

   )) :     : ُهْم             ُل ْعَج َأ إلّى ِدى َبا ِع َأَحّب وَجّل َعّز ّلُه ال قال قال عنه، السنن وفى

لم)) .            ًا، مكروه كان وإذا ُكه، تر فكيف الِفطر، تأخير كراهة يقتضى وهذا ًا ْطر ِف

ُمستَحبة         . تكوَن أن العبادة درجاِت أقّل فإن عبادة، يكن

       : ّسَحر،              إلى ّسَحر من يجوز ِوصال ال أن القوال وهوأعدُل الثالث والقول

النبى             عن الُخدرى، سعيد أبى لحديث وإسحاق، أحمد، عن المحفوظ هو وهذا

: وسلم    عليه الله صلى

   . (( وهو((         البخاري رواه الّسَحر إلى فليواصل ُيواِصل أْن أراد ّيكم أ
َ ف ُتواصلوا ل

تأّخر،             أنه إل عشائه بمنزلة الحقيقة فى وهو الصائم، ِلى ع ُله وأسه ِوصال ال أعدُل

أول               من نقلها قد كان الّسَحر، فى أكلها فإذا أكلة، والليلة اليوم فى له فالصائم

أعلم   ..   . ّله وال آخره إلى الليل

فصل         
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أو                محققة برؤية إل رمضان صوم فى يدخل يكن لم وسلم عليه الله صلى أنه فى

واحد   شاهد بشهادة

إل                         رمضان صوم فى يدُخل ل أن وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه من وكان

مرة             وصام عمر، ابن بشهادة صام كما واحد، ٍد شاه بشهادة أو ّققة، مح ُبرؤيٍة

ذلك         .    كان فإن الشهادة لفَظ ْفهما ّل ُيك ولم خبرهما، على واعتمد أعرابى، بشهادة

َد             الشاه ّلف ُيك فلم شهادة، كان وإن الواحد، بخبر رمضان فى اكتفى فقد ًا، إخبار

ًا             . يوم ثلثين شعبان َدة ِع أكمل ٌة، شهاد ول رؤيٌة، تكن لم فإن الشهادة، لفَظ

ّدة                              ِع أكمل سحاب، أو غيٌم منظره دون الثلثين ليلَة حال إذا وكان

أمر     .           بل به، أمَر ول الغمام، يوَم يصوم يكن ولم صامه ثم ًًا، يوم ثلثين شعبان

أمُره،              وهذا فعله، فهذا كذلك، يفعل وكان ُغّم، إذا ثلثين شعبان ِعدة ُتكّمل بأن

  :   ((     )) : الِحساُب    هو القدر فإن ، له ُدُروا ْق فا ُكم ْي َل َع ُغّم فإْن قوله هذا ِقُض َنا ُي ول

   ((  )) : إكماُل      بالكمال، والمراد ّدة ِع ال ُلوا ْكِم َأ ف قال كما الكمال به والمراد ّدر، المق

: البخارى            رواه الذى الصحيح الحديث فى قال كما ُغّم، الذى الشهر ّدة ِع

       )) :  . (( ْوه،((   َتَر ّتى َح ِطُروا ْف ُت ول ُه، َترو ّتى َح َتُصوموا ل وقال َشعبان ّدة ِع ُلوا ْكِم َأ ف

        (( يغم،     الذى الشهُر هو ّدته، ِع بإكمال أمر والذى ّدة ِع ال ْكِملوا فأ عليكم ُغّم فإن

 )) : َعٌة          ِتْس ْهُر الّش قوله هذا من وأصرُح منه، الفطر وعند صيامه عند وهو

  (( راجع          وهذا ، ّدة ِع ال ُلوا ْكِم َأ ف عليكم ُغّم فإْن َتَروه، ّْتى َح َتُصوُموا فل وِعْشرون،

ُظه،              لف عليه دّل ما إلغاء يجوز فل بمعناه، آخره وإلى بلفظه الشهر أول إلى

   )) : َعٌة       .  ِتْس ْهُر والّش َثلثون، ْهُر الّش وقال المعنى جهة من عليه دّل ما واعتباُر

. (( َثلثين      ّدوا ُع َف عليكم ُغّم فإْن وِعْشرون،

        )) : فإن          ِه، ِت ِلُرؤي ِطروا ْف َأ و ِه، ِت َي ْو ِلٌر ُصوُموا َرَمَضاَن، ْبَل َق َتُصوُموا ل وقال

. (( ثلثين     ُلوا ْكِم فأ َغَماَمٌة َنه َدو َلْت َحا

           )) : ّتى          َح ُصوُموا ُثّم ّدة، ِع ال ْكِملوا ُت ْو أ ِهلل، ال ُوا تَر ّتى َح ْهَر الّش ّدموا َتق ل وقال

.(( ّدة     ِع ال ْكِملوا ُت ْو َأ ِهلََل، ال ُوا َتَر
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: عنها              ّله ال رضى عائشة وقالت

ِمْن((               ّفُظ َتَح َي لَ َما َباِن ْع َش ِهلِل ِمْن ّفُظ يتح وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل كاَن

  ( صححه             (َ َصام ُثّم ًا، ْوم َي َثلثيَن َباَن ْع َش ّد َع ِه، ْي َل َع ُغّم فإن ِه، ِت َي ِلُرؤ َيُصوُم ثم غيره،

حبان   . وابن الدارقطنى

. ((         )) : َثلثين          ُدُروا ْق فا ُكم، ْي َل َع ُغّم فإْن ِته، ْؤي ِلُر ِطروا ْف َأ و ِته، ْؤي لُر ُصوُموا وقال

          )) : ُكم،          ْي َل َع ْغمى ُأ فإْن ْوه، َتَر ّتى َح ِطُروا ْف ُت ول ْوه، َتَر ّتى َح َتُصوُموا ل وقال

. (( َلُه  ُدُروا ْق فا

     )) :   . ((   )) : ٍم،          َيو ِب َرَمَضان ْى َد َي ْيَن َب ّدُموا َق َت ل لفظ وفى َرَمَضان ّدُموا َق َت ل وقال

. (( َيُصْمُه        ْل َف ًا َيام ِص َيُصوَم كان َرُجلً إلّ ْين، ْوَم َي ْو َأ

عباس                     ابن حديُث النهى، هذا فى داخٌل الغمام يوَم أن على والدليل

َلْت: ((          َحا فإن ِه، ِت َي ْؤ ِلُر ِطُروا ْف َأ و ِه، ِت َي ْؤ ِلُر ُصوُموا َرَمضان، ْبَل َق َتُصوُموا ل يرفعه

.      (( صحيحه    فى حبان ابن ذكره ِثيَن َثل ُلوا ْكِم َأ ف َغَماَمٌة، َنُه ُدو

صوٌم                       ثلثين إكماِل ول ُرؤية، غير ِمن الغمام يوم صوَم أن فى صريح فهذا

رمضان  . ْبَل َق

           )) : ِطُروا          ْف ُت ول ّدة، ِع ال ُلوا ْكِم ُت ْو َأ ِهلَل، ال ُوا َتَر َأْن إلّ ْهَر الّش ّدُموا َق َت ل وقال

. (( َة      ّد ِع ال ُلوا ْكِم ُت ْو َأ ِهلَل، ال ُوا َتَر ّتى َح

        )) : َسَحاب،          َنُه ْي َب َو ُكم َن ْي َب َحاَل فإْن ِه، ِت َي ْؤ ِلُر ِطُروا ْف َأ و ِه، ِت َي ْؤ ِلُر ُصوُموا وقال

 . (( َبالً       ْق ِت اْس ْهَر الّش ُلوا ِب ْق َت َتْس ول َثلثين، ّدة ِع ال ُلوا ْكِم َأ َف

(... يتبع(

.    : صحيح@           حسن حديث الترمذى قال

          : عباس           ابن عن عكرمة، عن ِسماك، عن يونس، حديث من النسائى وفى

ُثّم((           ًا، ْوم َي َثلثين ّدوا ُع َف ُكم، ْي َل َع ُغّم فإْن ِه، ِت َي ْؤ ِلُر ِطُروا ْف َأ و ِه، ِت َي ْؤ ِلُر ُصوُموا يرفعه

َة             ّد ِع ّدة ِع ال ُلوا ْكِم َأ َف َسَحاٌب، وبينه ُكم َن ْي َب َحال فإن ًا، ْوم َي َله ْب َق َتُصوُموا ول ُصوُموا،

َبان)) . ْع َش
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هلل                     رؤية فى الناُس تمارى عباس، ابن عن عكرمة، عن سماك، وقال

     .  :   .  : صلى   النبى إلى أعرابى فجاء ًا غد بعضهم وقال اليوَم بعُضهم فقال رمضان،

  )) : ل            َأْن ُد َه َتْش َأ وسلم عليه الله صلى النبّى فقال رآه، ّنه أ فذكر وسلم، عليه الله

     .  :  (( عليه       الله صلى النبّى فأَمر نعم قال ؟ ّله ال َرسوْل ًا ُمَحّمد َأّن و ّله، ال إلّ إله

  )) :   .  : ِطُروا     ْف َأ و ِه، ِت َي ْؤ ِلُر ُصوُموا قال ثم ُصوُموا ّناِس ال فى َدى َنا َف بللً، وسلم

.(( ًا             ْوم َي َله ْب َق َتُصوُموا ول ُصوُموا، ُثّم ًا، ْوم َي َثلثين ّدوا ُع َف ُكم ْي َل َع ُغّم فإْن ِته، َي ْؤ ِلُر

   (( صحيح               (( فى وبعضها الصحيحين فى فبعُضها صحيحٌة، الحاديث هذه وكل

صحة              فى َدُح يق ل بما بعُضها ُأِعّل قد كان وإن وغيرهما، والحاكم، حبان، ابن

ُق          ّد ُيص وكلها ببعض، بعضها واعتبار ببعض، بعضها وتفسير بمجموعها، الستدلل

عليه      . متفق منها والمراد ًا، بعض بعُضها

          : خالفه                    فكيف وسلم، عليه ّله ال صلى َيه ْد َه هذا كان فإذا قيل فإن

وأبو               مالك، بن وأنُس عمر، بن ّله ال ُد وعب طالب، أبى بُن وعلّى الخطاب، بن ُعَمُر

وأسماء           وعائشُة الغفارى، أيوب بن والحكُم العاص، بن وعمرو ومعاوية، هريرة،

ْهدى،             ّن ال عثمان وأبو وطاووس، ومجاهد، ّله، ال عبد بن سالُم وخالفه بكر، أبى ابنتا

وكيف            المزنى، ّله ال عبد بن وبكر ِمهران، بن وميمون الّشّخير، بن ومطّرف

هؤلء            أقوال ُنوجدكم ونحن حنبل، ابُن ُد أحم ّنة، والّسـ الحديث أهِل إماُم خالفه

مسندة؟ 

أخبرنا                    :  مسلم بن الوليد فقال عنه، ّله ال رضى الخطاب بن عمر فأما

السماء              كانت إذا يصوم كان الخطاب بن عمر أن مكحول، عن أبيه، عن ثوبان،

.      : التحّرى     ّنه ولك ّدم، بالتق َذا َه ليس ويقول مغيمة الليلة تلك فى

    : بن                  العزيز عبد أخبرنا الشافعى فقال عنه، ّله ال رضى علّى عن الرواية وأما

فاطمة              أمه عن عثمان، بن عمرو بن ّله ال عبد بن محمد عن ّدراوردى، ال محمد

       : إلّى        أحّب شعبان، من ًا يوم أصوَم لن قال طالب أبى بن علّى أن حسين، بنت

رمضان      . من ًا يوم ِطَر ْف ُأ أن من
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    :     : أيوب،              عن معمر، أخبرنا الرزاق عبد كتاب ففى عمر ابن عن الرواية وأما

           : أصبح    سحاب، يكن لم وإن ًا، صائم أصبَح سحاٌب كان إذا كان قال عمر ابن عن

ًا. مفطر

)) :         (( إذا          (( قال وسلم عليه الله صلى النبى أن عنه، الصحيحين وفى

 . (( زاد          له ُدُروا ْق فا ُكم ْي َل َع ُغّم وإْن ِطُروا، ْف َأ َف ُتُموه ْي َأ َر وإذا َفُصوُموا، ُتُموه، ْي َأ َر

      : من         مضى إذا ّله ال عبد كان قال نافع عن صحيح، بإسناد ّله ال رحمه أحمد المام

ولم              َير، لم وإن فذاك، رأى، فإن ينظُر، َمن َعُث ْب َي ًا، يوم وعشرون تسعة شعبان

أو              سحاٌب منظره دون حال وإن ًا، مفطر أصبح قتر، ول سحاٌب منظره دون َيُحْل

ًا   . صائم أصبح َتر َق

  :    : إسماعيل                حدثنا أحمد المام فقال عنه ّله ال رضى أنس عن الرواية وأما

      : ًا        قريب ِإما و الظهَر، إما ِهلل ال رأيُت قال إسحاق أبى بن يحيى حدثنا إبراهيم، بن

الهلل            برؤية فأخبرناه ِلٍك، ما بن أنَس فأتينا الناس، من ناٌس فأفطر منه،

         : لن    وذلك ًا، يوم وثلثون أحد لى يكمل اليوم هذا فقال أفطر، َمن وبإفطار

     : الخلَف        فكرهُت ًا، غد صائم إنى الناس صيام قبَل إلّى أرسل أيوب، بن الحكم

الليل        . إلى هذا يومى ِتّم ُم وأنا فصمُت عليه،

      : عبد               بن سعيد حدثنا المغيرة، حدثنا أحمد فقال معاوية، عن الرواية وأما

           : أبى  ابن معاوية أن َبس، ْل َح بن ميسرة بن ويونس مكحول، حدثنى قال العزيز،

            : ِمْن   ًا يوم ِطَر ْف ُأ أن من إلّى أحّب شعباَن، ِمْن ًا يوم َأُصوَم لن يقول كان سفيان

رمضان .

    : الحباب،               .   بن ُد زي حدثنا أحمد فقال العاص بن عمرو عن الروايُة وأما

يصوُم               كان أنه العاص، بن عمرو عن َة، ْيَر َب ُه بن ّله ال عبد عن لهيعة، ابن أخبرنا

 : حدثنا                     فقال ُهريرة، أبى عن الرواية وأما رمضان من فيه ُيَشك الذى اليوَم

ُهريرة              أبى مولى مريم أبى عن صالح، بن معاويُة حدثنا مهدى، بن الرحمن ُد عب
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         : من:     إلّى أحّب بيوم، َرَمَضاَن ِم ْو َص فى أتعّجل لن يقول ُهريرة أبا سمعُت قال

َتنى          . فا تأّخرت وإذا ْتنى، ُف َي لم ْلُت َعّج َت إذا لنى أتأخر، أن

  : أبو                    حدثنا منصور بن ُد سعي فقال عنها، ّله ال رضى عائشة عن الرواية وأما

ِه               في ُيشك الذى اليوم فى عائشة أتى الذى الرسول عن ُخمير، بن يزيد عن عوانة

         :   : َأْن   ِمن إلّى أحّب َباَن، ْع َش ِمن ًا ْوم َي َأُصوم لن عائشة قالت قال رمضان من

. َرَمَضاَن    ِمْن ًا يوم ِطَر ْف ُأ

: ًا                      أيض سعيد فقال عنهما، ّله ال رضى بكر أبى بنت أسماء عن الرواية وأما

المنذر             بنت فاطمة عن عروة، بن هشام عن الرحمن، عبد بن يعقوب حدثنا

ّدمه:            . بتق وتأُمُر بيوم، ّدمًة متق ُء أسما كانت إل رمضان هلُل ُغّم ما قالت

            : عروة،           بن هشام عن سلمة، بن حماد عن عبادة، بن روح حدثنا أحمد وقال

رمضان             . من فيه ُيشك الذى اليوم تصوُم كانت أنها أسماء، عن فاطمة، عن

عنه                    . زياد بن الفضل مسائل فمن أحمد، عن ذكرناه ما وكل

         : ًا،             صائم أصبح ّلة، ِع أو سحابٌة السماء فى كان إذا الثرم رواية فى وقال

وعبد              صالح، ابناه عنه نقل وكذلك ًا، مفطر أصبح ّلة، ِع السماء فى يكن لم وإن

وغيرهم      . زياد، بن والفضل والمروزى، ّله، ال

وجوه                     . من فالجواب

          :   : وجوب          فى صريح صالح أثٌر الصحابة عن ُتم ذكر فيما ليس ُيقال أن أحدها

وإنما             وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسول ْدى َه ل ًا مخالف ُلهم فع يكون حتى صومه

كراهًة            صامه إنما بأنه أنس صّرح وقد ًا، احتياط صوُمه عنهم المنقوِل غايُة

    : فى         للمام ٌع تب الناُس رواية فى أحمد المام قال ولهذا المراء، على للخلف

وسلم            عليه الله صلى ّله ال رسول عن حكيناها التى والنصوُص وإفطاره، صومه

على               ُدّل ت ول الغمام، يوم صوُم يجب ل أنه على ُدّل ت إنما وقوله، فعله ِمن

بالحتياط         . أخذ صامه، وَمْن بالجواز، أخذ أفطره، َفَمْن تحريمه،
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          : ل          بعُضهم وكان ُتم، حكي كما يصوُمه بعُضهم كان الصحابة أن الثانى

:         : البر       عبد ابن قال عمر، بن ّله ال عبد صوُمه عنه ُروى َمن وأصرُح وأصُح يُصومه،

عائشة             عن ذلك مثُل وُروى حنبل، بن وأحمد اليمانى، طاووس ذهب قوله وإلى

 : وممن             قال غيرهم، عمر ابن مذهب ذهب ًا أحد أعلم ول بكر، أبى ابنتى وأسماء

وابن              طالب، أبى بن وعلُى الخطاب، بُن ُعَمُر الّشِك، ِم يو ِم صو كراهُة عنه ُروى

عنهم            . ّله ال رضى مالك بن وأنس هريرة، وأبو عباس، وابن وحذيفة، مسعود،

          : من          المنع مسعود، وابن وحذيفة، وعمار، وعمر، علّى، عن المنقول قلت

ِذى           :     ّل ا ْوَم َي ال َصاَم َمْن عمار فيه قال الذى وهو ًا، تطوع شعبان من يوم آخر صيام

َقاِسم      . ال َأبا َعَصى ْد َق َف ِه ِفي ُيَشّك

فهو                              رمضان، من كان إن أنه على ًا احتياط الغيم يوم صوُم فأما

كان            الذى وهو جوازه، يقتضى الصحابة، عن ُقوُل فالمن ٌع، تطو فهو وإل فرُضه

      : وسلم،        عليه الله صلى النبى أن عائشة رواية مع هذا وعائشة، عمر، ابُن ُله يفع

كان                 لو بأنه هذا، ُثها حدي ّد ُر وقد صام، ثم ًا يوم ثلثين ّد ع شعبان، هلُل ُغّم إذا كان

لم             فإنها كذلك، المُر وليس الحديث، فى ّلًة ِع صيامها وجعل خالفته، لما ًِا، صحيح

عليه            الله صلى النبى فعل من وفهمت ًا، احتياط صامته وإنما صيامه، ُتوجب

عمر،               ابُن ول هى تفهم ولم ّدة، ِع ال تكُمل حتى يجُب ل الصياَم أن وأمره وسلم

يجوز   . ل أنه

ما                     عليه ويدل والثار، الحاديُث تجتِمع وبه المسألة، فى القوال أعدل وهذا

وسلم               عليه الله صلى النبى أن عمر، ابن عن نافع، عن أيوب، عن معمر، رواه

       )) : ُغّم   فإْن فأفطروا، ُتُموه رأي وإذا فُصوموا، ُتُموه رأي إذا رمضان لهلل قال

 )) :        . (( ُغّم     فإْن عنه نافع عن رّواد، أبى ابن ورواه ًا يوم ثلثين له ُدُروا ْق فا عليكم،

. (( َثلثين    ّدة ِع ال ُلوا ْكِم فأ عليكم،

    . ((  )) : ابن                أن على فدل َله ُدُروا ْق فا عنه نافع عن ّله ال وعبيد مالك وقال

يوَم              صام إذا فإنه جوازه، بل الثلثين، إكمال وجوب الحديِث من يفهم لم عمر،
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لو              عنه، ّله ال رضى أنه ذلك، على ويدل ًا، احتياط الجائزين بأحد أخذ فقد الثلثين،

((      )) : ُصوُموا       ثم وعشرين، ًا تسع له ُدُروا ْق ا وسلم عليه الله صلى قوله من َفِهم

يقتِصُر            يكن ولم وغيرهم، َله أه بذلك يأمر لكان لصومه، الموجبون ُله يقو كما

. الناس               على الواجب هو ذلك أن ّين ولب به، يأمر ول نفسه، خاصة فى صومه على

عليه                      ّله ال صلى بقوله ويحتّج ُيصومه ل عنه، ّله ال رضى عباس ابن وكان

ُكم،: ((            ْي َل َع ُغّم فإْن ُه، ْو َتَر ّتى َح ِطُروا ْف ُت ول ِهلََل، ال ُوا َتَر ّتى َح َتُصوُموا ل وسلم

. (( ثلثين   َة ّد ِع ال ُلوا ْكِم َأ ف

ًا                       مفّسر جعله كأنه عمر، ابن حديث ذكر أن بعد هذا موطئه فى مالك وذكر

. ((  )) : َله    ُدُروا ْق فا وقوله عمر، ابن لحديث

         : قال             وقد يومين، أو بيوم الشهر يتقدم ممن عجبُت يقول عباس ابن وكان

  ((      )) : ِكُر      ُين كأنه ْيِن ْوَم َي َولَ ٍم ْو َي ِب َرَمَضاَن ّدُموا َق َت ل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول

عمر   . ابن على

التشديد،                           إلى يميل أحدهما المامان، الصاحبان هذان كان وكذلك

   : من       .     يأخذ كان عمر بن ّله ال وعبد مسألة غير فى وذلك الترخيص، إلى والخر

الوضوء            فى عينيه داخل يغِسُل فكان الصحابة، عليها ُيوافقه ل بأشياء التشديدات

ِمن               ُع يمن وكان جديد، ٍء بما ُأذنيه َد أفر رأسه، مَسح إذا وكان ذلك، من َعِمَى حتى

   : الحّمام،         يدخل كان عباس وابن منه، اغتسل دخله، إذا وكان الحّمام، دخول

       : ول     المرفقين، إلى لليدين وضربٍة للوجه، ضربٍة بضربتين يتيمم عمر ابن وكان

: ويقول            ُيخالفه، عباس ابن وكان ّفين، الك على ول واحدة، ضربة على يقتصر

بذلك،             ُيفتى و امرأته، ُقبلة من يتوضأ عمر ابُن وكان ّفين، والك للوجه ضربة التيمم

   : ُتها            ّبل ق أبالى ما يقول عباس ابُن وكان ّلى، ص ثّم تمضمض، أولده، ّبل ق إذا وكان

ًا   . ريحان َشَمْمُت أو

الصلة                        ُيصلى ثم ُيتّمها أن أخرى فى وهو ًة صل عليه أّن ذكر َمن يأمر وكان

ذلك              فى ْوِصلى الَم يعلى أبو وروى فيها، كان التى الصلة ُيعيد ثم ذكرها، التى
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:   .      : البيهقى      قال عمر ابن على موقوف أنه والصواب مسنده فى ًا مرفوع ًا حديث

      : ًا،         مرفوع عباس ابن عن روَى وقد قال يصح، ول ًا مرفوع عمر ابن عن روَى وقد

.           : والحتياط  .  ّتشديد ال طريق ُلك يس كان عمر بن ّله ال عبد أن والمقصود يصح ول

ركعة                المام مع أدرك إذا كان أنه عنه، نافع عن أيوب، عن معمر، روى وقد

 : ول            الزهرى قال السهو، سجدتى سجد صلته، من فرغ فإذا أخرى، إليها أضاف

. غيره    فعله ًا أحد أعلم

           : وإنما          الركعة، عقيَب الجلوس ِمن له حَصل ِلَما السجود هذا وكأّن قلت

الشفع   . عقيَب ّله مح

الوجوب،                             سبيل على اليوم هذا يُصوُموا لم الصحابة أن على ويدل

             : رمضان،  من ًا يوم ُنفطر أن من إلينا أحّب شعبان، من ًا يوم َنُصوَم لن ُلوا قا أنهم

     : فل         رمضان، من اليوم هذا ُلوا لقا عندهم، ًا حتم رمضان من اليوُم هذا كان ولو

أعلم   .   . ّله وال فطره لنا يجوز

ًا                      بيان فطره من عنهم ُروى ما ًا، وتحّري ًا استحباب صاموه إنما انهم على ويدل

     : حدثنا         حنبل، بن أحمد حدثنا مسائله فى حنبل قال قد عمر ابن فهذا للجواز،

   : عمر          ابن سمعُت قال الحضرمى حكيم بن العزيز عبد عن سفيان، عن وكيع،

فيه:          . ُيَشّك ّلذى ا اليوَم ْفطرُت َل ّلها ُك السنة صمُت لو يقول

  :          : عبد           أخبرنا قال ٍد ُحمي بُن عبيدة حدثنا حنبل، بن أحمد وحدثنا حنبل قال

      :  .    : منه    يفوتنا حتىل رمضاَن قبل ُق ِب َنْس قالوا عمر ابَن سألوا قال حكيم بن العزيز

 :             : ل  قال أنه ُعَمَر، ابِن عن صح فقد الجماعة، مع ُصوُموا ُأّف، ُأّف، َقال َف شئ؟

)) : ُصوُموا          .   قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه وصح ٌد، أح منكم الشهَر ّدَمّن يتق

. (( ًا          يوم ِثيَن َثل ّدوا ُع َف ُكم، ْي َل َع ُغّم فإْن ِه، ِت َي ْؤ ِلُر ِطُروا ْف وأ ِهلِل، ال ِلُرؤية

    : فُصوُموا                   ِهلل، ال رأيتم إذا عنه ّله ال رضَى طالب أبى بن علّى قال وكذلك

ّدة         . ِع ال ُلوا ْكِم فأ عليكم، ُغّم فإن ِطروا، فأف ُتُموه، رأي وإذا لرؤيته،

.       : ًا               يوم ثلثين ّدوا ُع ف عليكم، ُغّم فإْن عنه ّله ال رضى مسعود ابن وقال
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الصوم،                      فى عنهم ُرويت التى الثار لتلك معاِرضة أنها ّدَر ُق إن الثار فهذه

َعاُرَض            ت ل أنها ّدَر ُق وإن ومعنى، ًا لفظ المرفوعة النصوص لموافقتها أولى فهذه

      : أو      الغمام، صورة غيِر على حملها إحداهما الجمع، من طريقتان فههنا بينها،

للصوم         . الموجبون فعله كما الشهر آخر فى الغمام على

          : ًا،          وجوب ل ًا استحباب والحتياط التحّرى على عنهم الصوم آثاِر حمُل والثانية

موافقة           إلى أقرُب الطريقة وهذه الوجوب، نفى فى صريحة الثاُر وهذه

فى           متساويين يومين بين التفريق من السلمُة وفيها الشرع، ِد وقواع النصوص،

ًا،             قطع فيه الشك حصوِل مع يقين، يوَم والثانى شك، يوم أحدهما ُيجعُل ف الّشِك،

تكليٌف               ل؟ أم منه، هو هل ّكه ش مع ًا، قطع رمضان من كونه اعتقاد العبد وتكليُف

أعلم        . ّله وال المتماثلين، بين وتفريٌق ُيطاق، ل بما

الرؤية                              شهادة قبول فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى فصل

الرجل                       ِة بشهاد ِم ْو بالّص الناس أمُر وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه من وكان

الشاهدان            شهد إذا ْديه َه من وكان اثنين بشهادة منه وخروِجهم المسلم، الواحد

من             العيد ّلى ُيص و بالِفطر، ويأمَرهم ِطَر، ْف ُي أن العيد، وقت خروج بعد الهلل برؤية

. وقتها   فى الغد

الّسحور                           على ويُحّث ويتسّحُر، عليه، ويحّض الفطر، ُيعّجُل وكان

تأخيره    . فى ّغُب ُير و ويؤّخُره،

هذا                                      الماء، فعلى يجد، لم فإن بالتمر، الفطر على يحّض وكان

ّو             ُل ُخ مع الحلو الشئ الطبيعة إعطاء فإن ُنصِحهم، و ُأمته على شفقته كمال من

تقوى             فإنها َة، الباصر َة القو سيما ول به، ُقوى ال وانتفاع قبوله، إلى أدعى َدة، المع

فاكهة            . ُبه َط وُر ْدٌم، ُأ و قوٌت، عندهم وهو عليه، ومرباهم التمُر، المدينة ُة وحلو به،

كمل         .     بالماء، رطبت فإذا يبس ُع نو ْوم بالّص لها يحُصل َد ِب َك ال فإن الماء، وأما

الكل            قبل يبدأ أن الجائع، بالظمآن الولى كان ولهذا بعده، بالغذاء انتفاُعها

31



الخاصية               من والماء التمر فى ما مع هذا بعده، ُكَل يأ ثم الماء، من قليل بشرب

القلوب           . ُء ّبا ِط َأ إل يعلُمها ل القلب صلح فى تأثير لها التى

فصل                                    

الفطر        فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

رطبات                      على ْطُره ِف وكان ّلَى، ُيص أن قبل ِطر ْف ُي وسلم عليه ّله ال صلى وكان

. ٍء              ما من حسواٍت فعلى يجد، لم فإن تمرات، فعلى يجدها، لم فإن وجدها، إن

: فطره                                      ِعند يقول كان أنه وسلم، عليه ّله ال صلى عنه ُيذكر و

(( أفطرت((      رزقك وعلي صمت َلك ُهّم ّل ال

((      )) : ذكره      َطْرُت ْف أ ِقَك ِرْز َلى َع و ُصْمُت َلَك ُهّم ّل ال يقول كان أنه ًا، أيض عنه وروي

يقول                كان وسلم عليه الله صلى النبى أن بلغه، أنه زهرة، بن معاذ عن داود أبو

ذلك.

    )) : َبَت                َث و ُق، ُعرو ال ّلِت َت ْب وا ُأ، ّظَم ال َهَب َذ أفطر إذا يقول، كان أنه عنه، وروى

          (( عن     واقد، بن الحسين حديث من داود أبو ذكره تعالى ّله ال شاء إن الْجُر

. عمر       ابن عن المقفع، سالم بن مروان

     )) : ما                  ًة َو ْع َد ِره ْط ِف َد ْن ِع للّصائم إن وسلم عليه ّله ال صلى عنه ُيذكر و

. ماجه)) .    ابن رواه ّد ُتَر

        )) : ههنا،                         ِمْن َهاُر ّن ال َبَر ْد َأ و َهاهنا، ِمْن ْيُل ّل ال َبَل ْق َأ إذا قال أنه عنه وصح

            .(( وقُت   دخل قد وبأنه ينوه، لم وإن ًا، حكم أفطر قد َأنه ب ُفّسَر و ِئُم الّصا َطَر ْف َأ ْد َق َف

وجواِب          والّسباب والّصَخب َفث، الّر عن ِئم الصا ونهى وأمسى، كأصبح ِفطره،

   :  ((  )) : وهو      بلسانه يقوله فقيل ، صائم ّنى إ ّبه سا لمن يقول أن فأمره الّسباب،

     :      : وفى  بلسانه، الفرض فى يقوله وقيل بالصوم، لنفسه ًا تذكير بقلبه وقيل أظهُر،

الرياء       . عن أبعد لنه نفسه، فى التطوع

فصل                     

السفر    فى الصوم فى
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ّيَر                     وخ وأفطر، فصام رمضان، فى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول وسافر

المرين   . بين الصحابة

اتفق                              فلو ِه ِل قتا على ْوا ّو ِليتق عدوهم ِمْن ْوا َن َد إذا بالفطر يأمرهم وكان

لهم              فهل ّوهم، عد لقاء على لهم ُقوة الفطر فى وكان الَحَضر فى هذا مثُل

         : أفتى     وبه تيمية، ابن اختياُر وهو ذلك لهم أن دليلً ُهما أصّح قولن، فيه الفطر؟

أولى             لذلك الِفطر أن ريَب ول دمشق، بظاهر العدّو ُقوا َل لّما السلمية العساكر

هذه             فى إباحته على تنبيٌه للمسافر الفطر إباحُة بل السفر، لمجرد الفطر ِمن

له            هنا والقوة بالمسافر، تختّص هناك القوة لن بجوازه، أحّق فإنها الحالة،

المصلحة          ولن السفر، مشقة ِمن أعظُم الجهاد مشقة ولن وللمسلمين،

تعالى           ّله ال ولن المسافر، بفطر المصلحة من أعظُم للمجاهد بالفطر َلة الحاص

 : ] { النفال: {      ٍة ّو ُق ّمْن ُتم ْع َط َت اْس ّما ُهم َل ّدوا َأِع و من].    60قال اللقاء، عند ِفطُر وال

القوة   . أسباب أعظم

يحصُل                        ول ِتّم َي ل وهو بالرمى القوة، فّسَر قد وسلم عليه الله صلى والنبى

الله              صلى النبى ولن والغذاء، الفطر من عليه ويعين ُيقوى بما إل مقصوده، به

    )) : ُكم،        ّو ُد َع ِمْن ُتْم ْو َن َد ْد َق ُكْم ّن إ عدوهم من دنوا لما للصحابة قال وسلم عليه

 )) :        . (( ّبُحو   ُمَص ُكم ّن إ َقال َف آَخَر ِزلً ْن َم ُلوا َنَز ُثّم ُرْخَصًة، وكانت ُكم َل َوى ْق َأ ْطر ِف وال

      (( من     بدنوهم ّلل فع فأفطرنا، عزمًة َنْت َكا َف ِطُروا ْف َأ َف ُكم، َل َوى ْق َأ ْطُر ِف وال ُكم، ّو ُد َع

السفر،             غير آخُر سبٌب وهذا ّو، العد بها َقْون يل التى القوة إلى واحتياجهم عدوهم

ًا             اعتبار به فالتعليل إليه، أشار ول تعليله، فى يذكره ولم بنفسه، ِقٌل مست والسفُر

بها             َوم ُيقا التى القوة وصف ُء وإلغا الخاص، الفطر هذا فى الشارع ألغاه لما

به          . ّلل وع الشارع اعتبره لما ٌء إلغا المجرد السفر واعتباُر العدو،

أولى          ..          الجهاد لجل الفطر أن يقتضى وِحكمته، الشارع فتنبيُه وبالجملة

وعزم             بحكمها، وصّرح عليها، ّبه ون ّلة، ِع ال إلى أشار وقد فكيف السفر، لمجرد منه

عن    .           شعبة، عن يونس، بن عيسى رواه ما عليه، ويدل لجلها يفطروا بأن عليهم
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      :     : عليه     ّله ال صلى ّله ال رسول قاَل يقول عمر ابَن سمعُت قال دينار بن عمرو

    ((    )) : الربيع،     بن سعيد تابعه ِطُروا ْف َأ َف َتاٍل ِق ْوُم َي ّنه إ ّكة َم ْتِح َف ْوَم َي لصحابه وسلم

يفهُم             أحد وكل الفاء، بحرف بالفطر المر عليه ورتب بالقتال، ّلل فع شعبة، عن

فكان              الجهاد، عن السفُر تجّرد إذا وأما القتال، لجل الفطر أن اللفظ هذا من

     : فَمن         ّله، ال ِمَن ُرْخَصٌة هى الفطر فى يقول وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل

عليه          . َناح ُج فل يصوم، أن أحّب وَمن فحسن، بها، أخذ

فصل         

.     [ رمضان   [ فى كان ّلها وأَج الغزوات أعظم أن فى

الغزواِت                     أعظم فى رمضان فى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل وسافر

الفتح       . َغَزاة وفى ٍر، بد َغَزاة فى ّلها وأج

        )) : فى             وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوِل مع َنا ْو غز الخطاب بن عمر قال

.((      : ِهَما  في َنا َطْر ْف َأ َف ْتَح، َف وال ٍر، ْد َب ْوَم َي غزوتين رمضان

   : رسوِل                          مع خرجُت قالت عائشة عن وغيُره، الدارقطنى رواه ما وأما

الله              صلى ّله ال رسول فأفطر رمضان فى ُعمرة فى وسلم عليه الله صلى ّله ال

منها     .         أو الظهر، وهو عليها إما فغلط، وأتممت وقصر وصمت، وسلم عليه

      : عليه        الله صلى ّله ال رسوُل اعتمر قوله فى عمر ابن أصاب ما فيه وأصابها

          : صلى    ّله ال رسوُل اعتمَر ما الرحمن، عبد أبا ّلُه ال يرحم فقالت رجب فى وسلم

    . ّلها           ُك ُه ُعَمُر ًا أيض وكذلك قّط رجب فى اعتمر وما معه، وهو إل وسلم عليه الله

قّط        . رمضان فى اعتمر وما َدِة، ْع َق ال ذى فى

فصل                  

الصائم              فيها يفطر التى المسافة تقدير وسلم عليه الله صلى ْديه َه من يكن لم

بحد

فيها                      يفطر التى المسافِة تقديُر وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه من يكن ولم

فى        .        ِبى ْل َك ال خليفة بن ِدحيُة أفطر وقد شئ ِلَك َذ فى ْنُه ع صّح ول ّد، بَح ِئُم الصا

34



        : عليه      الله صلى ٍد ُمَحّم ْدى َه َعْن ُبوا َرِغ قد صاَم لمن وقاَل أميال، ِة ثلث ِر َف َس

وسلم.

ِة                            مجاوز اعتبار غير ِمن ِطُرون ُيف الّسفر، ُينشئون حين الصحابة وكان

بن              ُعبيد قال كما وسلم، عليه ّله ال صلى ُيه ْد َه و ّنته ّسـ ذلك أن ُيخبرون و ُبيوت، ال

فى:               وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوِل صاحب الغفارى َبصرة أبى مع ْبُت ِك ر ٍر ْب َج

: قال           .  ْفَرة بالّس َعا َد ّتى َح ُيوَت ُب ال ِز ِو ُيَجا فلم َرَمَضاَن، فى َطاِط ُفْس ال من ٍة سفين

     :       : ّله  ال رسوِل ِة ّن ّسـ عن أترغب بصرة أبو قال البيوَت؟ ترى ألسَت قلُت ِرْب، اقت

    :   . َة        َبَصر أبى مع ركبُت أحمد ولفظ وأحمد داود أبو رواه وسلم؟ عليه الله صلى

بُسفرته،            أمر َمْرَساها، ِمن َنا ْو َن َد فلما سفينة، فى السكندرية إلى ُفسطاط ال من

     : ما        .  ّله وال َبْصَرة، أبا يا فقلُت رمضان فى وذلك ِغذاء ال إلى دعانى ثم َبْت، ُقّر ف

         : وسلم؟     عليه الله صلى ّله ال رسول ّنة ّسـ عن أترغُب قال ُد؟ بع ُلنا ِز منا عنا ّيبت تغ

.      :  .  : بلغنا:  .  حتى ِريَن ِط ُمف َنَزُل فلم قال ُكل َف قال ل فقلُت

ًا،             :          سفر ُيريد وهو رمضان فى مالك بَن أنَس أتيُت كعب بن محمد وقال

: له             فقلُت فأكل، ٍم بطعا فدعا السفر، ِثياَب ِبَس َل وقد ُته، َل راِح له َلْت ُرِح وقد

:      :   .    : فيه  الدارقطنى وقال حسن، حديث الترمذى قال ِكَب َر ثم ّنة، ّسـ قال ّنة؟ ّسـ

الشمس     . غروب تقارب وقد َأكل ف

فله                       رمضان من يوم أثناء فى السفر أنشأ َمن أن فى صريحة الثار وهذه

. فيه  الفطر

فصل         

للصائم      الزوجة وتقبيل ًا ُجنب الصوم فى

أهله،                         من ُجنٌب وهو الفجر ُيدركه أن وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه ِمن وكان

. ويصوم    الفجر بعد فيغتِسُل

ِئم                     الصا ُقبلة ّبه وش رمضان فى صائم وهو أزواجه بعض ّبُل ُيق وكان

. بالماء  بالمضمضة
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الله                        صلى النبّى أن عائشة، عن يحيى، بن َدع ِمْص عن داود أبو رواه ما وأما

     . فيه،        ِلَف ُت اخ قد الحديث، فهذا َنها ِلَسا َيُمّص و ِئم، َصا وهو ُلها ّب ُيق كان وسلم، عليه

   : عن         جائر زائغ السعدى قال فيه، َلف مخت وهو هذا، َدع بِمْص طائفة فّضعفه

(( ))        : صحيحه    فى مسلم له روى صدوق، ثقة هو وقالوا طائفة، وحّسنه الطريق،

: يحيى            قال ًا، أيض فيه مختلف البصرى، الطاحى دينار بن محمد إسناده وفى

:     : عدى         ابن وقال صدوق، غيره وقال بأس، به ليس عنه، رواية وفى ضعيف،

           (( إسناده: ((  وفى رواه، الذى وهو دينار، بن محمد إل يقوله ل ، لسانها ويمص قوله

:     : غيره         وقال ضعيف، بصرى يحيى قال ًا، أيض فيه مختلف أوس، بن سعد ًا أيض

. الثقات      فى حبان ابن وذكره ثقة،

صلى                     النبى مولة ميمونة عن ماجه، وابن أحمد، رواه الذى الحديث وأما

          : امرأته    ّبل ق رجل عن وسلم عليه الله صلى النبّى ِئَل ُس قالت وسلم، عليه الله

         ((  )) : عليه   الله صلى ّله ال رسول عن يصح فل أفطر قد فقال صائمان، وهما

: الدارقطنى             قال سعد، بنت وهى ميمونة، عن رواه ّنى الّض يزيد أبو وفيه وسلم،

       : منكر،       حديٌث هذا به، ّدث ُأح ل هذا البخارى وقال هذا، يثبت ول بمعروف، ليس

. مجهول    رجل يزيد وأبو

يجئ                      ولم والشيخ، الشاب بين التفريُق وسلم عليه ّله ال صلى عنه َيِصّح ول

أحمد                أبى عن على، بن نصر عن داود أبى حديث فيه، ما ُد وأجو يثبت، وجه من

رجلً:             أن ُهريرة، أبى عن الغّر، عن العنبس، أبى عن إسرائيل، حدثنا الزبيرى

آخُر             وأتاه له، فرّخَص ِئم، للّصا المباشرة عن وسلم عليه الله صلى النبى سأل

    . كان           وإن وإسرائيل شاب نهاه الذى وإذا ْيٌخ، َش له رّخَص الذى َذا فإ فنهاه، فسأله

الغّر               وبين بينه أن الحديث هذا ّلة ِع ف الستة وبقية به احتجا قد ومسلم البخارى

. عنه           سكتوا عبيد، بن الحارث واسمه الكوفى، العدوى العنبس أبا فيه

فصل         

ًا        ناسي شرب أو أكل عمن القضاء إسقاط فى
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ِرب                 :      وش أكَل عمن ِء القضا إسقاُط وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه من وكان

والشرُب            الكُل هذا فليس وسقاه، أطعمه الذى هو سبحانه ّله ال وأن ًا، ناسي

نومه،              فى وُشربه ِه ِل أك بمنزلة وهذا فعله، بما ِطُر ْف ُي فإنما به، ِطُر ْف َي َف إليه، ُيضاف

الناسى        . بفعل ول النائم، بفعل تكليَف ل إذ

فصل          

الصائم      بها يفطر التى الشياء فى

 :      : الكُل،                ِئُم الّصا به ِطُر ْف ُي الذى أن وسلم عليه ّله ال صلى عنه صح والذى

كالكل           مفطر َع الِجما أن على دال والقرآن والقئ، والِحجامة والشرُب،

شئ           . ُكحل ال فى عنه َيِصّح ول ِخلف فيه ُيعرف ل والّشرب،

. صائم                         وهو يستاك كان أنه عنه وصح

 . ِئٌم                     َصا َو ُه َو ِه ْأِس َر َلى َع َء الَما َيُصّب كان أنه عنه، أحمد المام وذكر

فى                   ِة الُمبالغ ِمن ِئَم الّصا ومنع صائم، وهو ويستنشق يتمضمض، وكان

رواه             وقد أحمد، المام قاله صائم، وهو احتَجَم أنه عنه َيِصّح ول الستنشاق،

   :      :   (( الحكُم  (( يسمع لم قال سعيد بن يحيى حدثنا أحمد قال صحيحه فى البخارى

عن             الحكم، عن سعيد، حديَث يعنى الصيام، فى الِحجامة فى ْقسم ِم حديَث

ِئٌم    ((         َصا َو ُه و احتجم وسلم، عليه الله صلى النبى أن عباس، ابن عن ْقسم، ِم

ِرٌم)). ُمْح

(... يتبع(

          : بن@           ميمون عن الشهيد، بن حبيب حديث عن أحمد وسألُت مهنا قال

ِرٌم              ُمْح صائم وهو احتجم وسلم، عليه الله صلى النبى أن عباس، ابن عن ِمهران،

           : أحاديُث.  كانت إنما النصارى، سعيد بن يحيى أنكره قد بصحيح، ليس فقال

ًا          . حديث عشر خمسة نحو عباس ابن عن مهران بن ميمون

:           : مهنا           وقال ّعفه، فض الحديَث، هذا ذكر ّله ال عبد أبا سمعُت الثرم وقال

عن              جبير، بن سعيد عن حماد، عن سفيان، عن َقبيصة، حديث عن أحمد سألُت
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 :  .          : هو  فقال ًا ِرم ُمْح ًا صائم وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل احتجم عباس ابن

  : صدق،           رجل فقال عقبة، بن قبيصة عن يحيى وسألت َقبيصة، َبل ِق ِمن خطأ

قال             .  َبله ِق من خطأ جبير، بن سعيد عن سفيان، عن به ّدث يح الذى والحديث

عليه:              الله صلى النبى أن مرسلً جبير بن سعيد عن الشجعى كتاب فى أحمد

ًا        . صائم فيه يذكر ول محرم، وهو احتجم وسلم،

           : عليه           الله صلى النبى أن ّباس، ع ابِن حديث عن أحمد وسألُت مهنا قال

(( ))   (( ))   : محرم      هو إنما صائم فيه ليس فقال محرم؟ صائم وهو احتجم وسلم

  : رسوُل           احتجم عباس ابن عن طاووس، عن دينار، بن عمرو عن سفيان، ذكره

معمر،              عن الرزاق، عبد ورواه ِرٌم، ُمْح َو ُه و رأسه على وسلم عليه الله صلى ّله ال

عليه               الله صلى النبى احتجم عباس، ابن عن جبير، بن سعيد عن ُخثيم، ابن عن

عطاء   .            عن دينار، بن عمرو عن إسحاق، بن زكريا عن وروح، محرم وهو وسلم

محرم             . وهو احتجم وسلم عليه الله صلى النبى أن عباس، ابن عن وطاووس،

.(( ًا      (( صائم يذكرون ل عباس، ابن أصحاب وهؤلء

           : رجل،           عن الزيات، ياسين عن وكيع، حدثنا ّله، ال عبد أبو حدثنا حنبل وقال

)) : َطَر              ْف َأ قال ما بعد رمضان فى احتجم وسلم عليه الله صلى النبى أن أنس، عن

       :  :     . (( ول  يعنى عياش، أبى بن ُأبان أراه الرجل ّله ال عبد أبو قال والَمْحُجوُم الَحاِجُم

. به  ُيحتج

      :     : عن           النيسابورى، معاوية بن محمد روى ّله ال عبد لبى قلت الثرم وقال

وهو              احتجم وسلم، عليه الله صلى النبى أن أنس، عن الّسدى، عن عوانة، أبى

 .     :     : قال     هذا ِمْن َعِجَب َف نعم قلت أنس، عن الّسدى، قال ثم هذا، فأنكر صائم،

:   .    ((   )) : إسحاق:   وقال ثابت حديث غيُر والمحجوُم الحاِجُم أفطر قوله وفى أحمد

لم            .    أنه والمقصود، وسلم عليه الله صلى النبى عن أوجه خمسة ِمن هذا ثبت قد

نهى                أنه عنه صح ول صائم، وهو احتجم أنه وسلم عليه الله صلى عنه يصح

ُفه            . خل عنه روى قد بل آخره، ول النهار أّول السواك عن الصائم
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     ((     )) : حديث           من ماجه ابن رواه ، الّسواُك ِم ِئ الّصا ِخَصاِل ِر ْي َخ ِمْن عنه ُيذكر و

. ضعف    وفيه مجالد

فصل         

للصائم    الكحل حكم فى

         

أنه                      عنه، وُروى صائم، وهو اكتحل أنه وسلم، عليه ّله ال صلى عنه وروى

أنه             عنه وروى َيِصّح، ول ِد، ْثِم ال من مملوءتان وعيناه رمضان فى عليهم خرج

     :    .    ((  )) : معين   ابن يحيى لى قال داود أبو قال يصح ول ِئم الّصا ِه ِق ّت َي ِل الثمد فى قال

منكر:    . حديث هو

فصل         

التطوع         صيام فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

 :      : ل                 ُيقال ّتى ح ِطُر ْف ُي و ِطُر، ْف ُي ل ُيقال حتى َيُصوم وسلم عليه ّله ال صلى كان

مما              أكثر شهر فى يصوُم كان وما رمضان، غيَر شهر ِصياَم استكمل وما َيُصوُم،

. شعبان   فى َيُصوم

ِمنه                 . َيُصوَم حتى شهر عنه يخُرج يكن ولم

قّط،                      ًا رجب صام ول الناس، بعُض ُله يفع كما ًا سرد الشهر َثة ّثل ال ِم َيُص ولم

. ماجه            ابن ذكره صيامه، عن النهى عنه ُروى بل ِصياَمه، استحب ول

. والخميس               الثنين يوم ِصيام يتحّرى وكان

))        : ل               وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل كان عنه ّله ال رضى عباس ابُن وقال

    _  _ (( على       يحّض وكان النسائى ذكره َحَضر ول ٍر َف َس فى ِبيض ال ّياَم َأ ِطُر ْف ُي

صيامها.

       : وسلم               عليه الله صلى ّله ال رسوُل كان عنه ّله ال رضى مسعود ابُن وقال

.     . (( والنسائى((       داود أبو ذكره أيام ثلثة شهر كّل ِة ُغّر ِمْن َيُصوُم
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   .((       )) : ول           مسلم، ذكره صامها الشهر أّى ِمن ُيبالى يكن لم عائشة وقالت

الثار    . هذه بين تناقض

 )) : رأيته                   ما عائشة فقالت فيه، ِلَف ُت اْخ فقد ِة، الِحّج ذى ِر عش صياُم وأما

. مسلم    )).  ذكره قط العشر فى ًا صائم

:           )): وسلم           عليه الله صلى ّله ال رسوُل ُهّن ُع َد َي يكن لم ٌع أرب حفصُة وقالت

 .(( ذكره           الفجر وركعتا شهر، كل من ٍم أيا وثلثُة والعشُر، ِء، عاشورا ِم يو صياُم

ّله    . ال رحمه أحمد المام

كان                     (( أنه وسلم عليه الله صلى النبى أزواج بعض عن أحمد المام وذكر

من             الثنين أو الشهر، من ٍم أيا وثلثَة عاشوراء، َيُصوُم و الِحجة، ذى َع تس َيصوم

.       .  :   (( صح  إن النافى على ّدم مق ِبُت والمث الخميسين لفظ وفى ، والخميس الشهر،

  )) : َرَمَضاَن                   َع َم َها ِصياُم قال أنه عنه فصح شّوال، من أيام ستة صياُم وأما

.(( ِر   ْه ّد ال َياَم ِص ِدُل ْع َي

ّيام،                             ال ِئر سا على صوَمه يتحّرى كان فإنه عاشوراء، يوم صياُم وأما

  )) : بُموسى        ّق َأَح َنْحُن فقال ّظُمه، ُتع و تصوُمه َد اليهو وجد المدينة، ِدَم َق ولما

رمضان،)) .            ِرَض ُف فلما رمضان، فرض قبَل وذلك بصيامه، وأَمر فصامه، ُكم ْن ِم

.(( َكه: ((      َتَر َء َشا وَمْن َصاَمُه َء َشا َمْن قال

    : ّله                                 ال رسول ِدَم َق إنما وقال هذا الناس بعُض استشكل وقد

 : إنه             عباس ابن يقوُل فكيف الول، ربيع شهر فى المدينة وسلم عليه الله صلى

قد            أنه وهو آخر، إشكال عاشوراء؟وفيه يوَم ًا ّيام ُص اليهود فوجد المدينة، قدم

    : يوم        تصوُم ُقريُش كانت قالت أنها عائشة، حديث من الصحيحين فى ثبت

إلى           هاجر فلما يُصوُمه، والسلُم ُة الصل عليه وكان الجاهلية، فى عاشوراء

  )) : َصاَمُه         َء َشا َمْن قال رمضاَن شهُر ِرَض ُف فلما بصيامه، وأمَر صامه، المدينة،

.(( َكه   َتر َء َشا َوَمْن
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بن                                              الشعث أن الصحيحين فى ثبت ما وهو آخر، وإشكال

      : إلى           ْدُن ا ؛ محمد أبا يا فقال ّدى يتغ وهو مسعود بن ّله ال عبد على دخل قيس

     :       : عاُشوراء؟ .  ْوُم َي ما تدرى وهل فقال عاُشوراء؟ يوَم اليوُم ْيَس َل َو َأ فقال ِء َدا َغ ال

           : َيُصوُمه:    وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل كان يوٌم َو ُه إنما قال هو؟ وما قال

     . عن        صحيحه فى مسلم روى وقد تركه َرَمَضاُن نزل فلما َرَمَضاُن، ِزَل ْن َي أن قبل

َأَمَر              و عاُشوراء ْوَم َي صام ِحيَن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل أن عباس، ابن

            : ّله  ال رسوُل فقال ّنصارى، وال ُد اليهو ّظُمه ُتع يوٌم ّنُه إ ؛ ّله ال رسوَل يا ُلوا َقا ِبصياِمه،

. ((          )) : ّتاِسع    ال ْوَم َي ال َنا ُصْم ّله ال َء َشا إْن ِبل ْق الُم َعاُم ال كاَن إذا وسلم عليه الله صلى

  . أن            فيه فهذا وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل ّفى تو ّتى ح المقبل العاُم يأت فلم

َد             عن كان ذلك أن فيه ّدُم المتق ُثه وحدي بعام، وفاته قبل بصيامه والَمر صوَمه

وهذا             ِبرمضاَن، ِرَك ُت عاشوراء يوَم أن أخبر مسعود ابن إن ثم المدينة، َدِمه ْق َم

    : لم         لنه فرُضه، ِرَك ُت ُيقال أن ُيمكن ول المذكور، عباس ابن حديُث ُيخالفه

الصحيحين     فى ثبت لما ُيفرض،

وسلم                     عليه الله صلى ّله ال رسول سمعُت سفيان، أبى بن معاوية عن

َء،: ((            َشا فَمن ِئٌم، َصا َأنا و ِصياَمه، عليكم ّله ال ُتِب ْك َي ولم َعاُشوراء، ْوُم َي هذا يقول

.        .(( ًا    قطع الفتح بعد هذا سمع إنما ومعاوية ِطر ْف ُي ْل َف َء َشا وَمْن َيُصْم، ْل َف

          : بن                    ّله ال عبد عن صحيحه فى روى ًا مسلم أن وهو آخر وإشكال

    : ّظُمه          ُتع اليوَم هذا إّن وسلم عليه الله صلى ّله ال ِلرسول قيل لما أنه عباس،

   ((      )) : العاُم   يأِت فلم َع ّتاِس ال لُصوَمّن ِبل، َقا إلى َبقيُت إْن قال والنصارى ُد اليهو

صحيحه              فى مسلم روى ثم وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوُل ّفى ُتو حتى ِبُل القا

         : زمزم،     فى رداءه متوّسد وهو عباس ابن إلى انتهيُت قال العرج بن الحكم عن

    )):  .     : ْد،  ُد فاع الُمحّرم، ِهلل ْيَت َأ َر إذا فقال عاشوراء صوم عن أخبرنى له فقلُت

        : وسلم     عليه الله صلى ّله ال رسول كان َذا َك َه ْلُت ُق ًا ِئم َصا ّتاِسِع ال ْوَم َي وأصبح

.((  : نعم  قال يصومه؟
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         : أول                             فى ًَا مفروض ًا واجب كان إن صوَمه أن وهو آخر وإشكال

يكن              لم وإن الليل من له النيِة تبييُت فات وقد بقضائه، يأمرهم فلم السلم،

من             والسنن المسند فى كما أكل؟ كان َمْن المساك بإتمام أمَر فكيف ًا، فرض

 . وهذا              ْوِمه َي ّيَة َبق يُصوَم أن فيه ِعَم َط كان َمن أمر السلم، عليه أنه متعددة، وجوه

    : ِرَك         ُت رمضاُن، ِرَض ُف فلما مسعود ابِن قوُل َيِصّح وكيف الواجب، فى يكون إنما

يترك؟    لم واستحبابه عاشوراء،

        : يوَم                                      عاشوراء يوم جعل عباس ابن أن وهو آخر وإشكال

عن              روى الذى وهو وسلم، عليه ّله ال صلى يصوُمه كان هكذا أن وأخبر التاسع،

      )) : ًا     ْوم َي ُصوُموا َد، اليهو ُفوا ِل وَخا َعاُشوَراء، ْوَم َي ُصوُموا وسلم عليه الله صلى النبى

    )) :     .   (( الله    صلى ّله ال رسول أمرنا روى الذى وهو أحمد ذكره ُه َد ْع َب ًا ْوم َي ْو َأ َلُه ْب َق

.    (( الترمذى      ذكره َعاِشر ال ْوَم َي َعاُشوَراء ِم ْو بَص وسلم عليه

ِده                                                    وتأيي ّله ال بعون الشكالت هذه عن فالجواب

وتوفيقه:

                                             

        : يوَم            يُصومون وجدهم المدينة، ِدَم َق لما ّنه أ وهو الول الشكاُل أما

الثنين             يوَم ِدَم َق إنما فإنه يصوُمونه، َدهم وج قدوِمه يوَم أن فيه فليس عاشوراء،

الثانى              العام فى القصة بوقوع بذلك علمه أول ولكن عشرة، ثانى الول ربيع فى

أهل              حساُب كان إن هذا بمكة، وهو يكن ولم المدينة، قدومه بعد كان الذى

بالكلية،           الشكاُل زال بالشمسية، كان وإن الهللية، بالشهر صومه فى الكتاب

المحّرم،             أول من عاشوراء يوم هو موسى فيه ّله ال نجى الذى اليوُم ويكوُن

عليه            الله صلى النبى َدم مق ذلك فوافق الشمسية، بالشهور الكتاب أهُل فضبطه

الشمس،             سير بحساب هو إنما الكتاب أهِل وصوُم الول، ربيع فى المدينة وسلم

له            ُتعتبر ما وجميع َحّجهم، وكذلك الهللى، بالّشهر هو إنما المسلمين وصوُم

 )) : ّق           َأَح َنْحُن وسلم عليه الله صلى النبى فقال ُمستَحّب، أو واجب من الشهر
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           (( وهم  تعيينه، وفى اليوم هذا تعظيم فى الولوية هذه حكُم فظهر ، ُكم ْن ِم ِبُموَسى

تعيين           فى النصارى أخطأ كما الشمسية، السنة فى لدورانه تعيينه أخطؤوا

الشهر          . فيه ِلف تخت السنة من فصل فى جعلوه بأن صومهم

       : فى                     عاشوراء تصوُم كانت ًا قريش أن وهو الثانى الشكال وأما

ًا             قريش أن ريَب فل يُصوُمه، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول وكان الجاهلية،

تعظيمه،            تمام من وصومه فيه، الكعبة يكُسون وكانوا اليوم، هذا ّظم ُتع كانت

النبى            ِدَم َق فلما المحّرم، عاِشَر عندهم فكان بالهلة، ّدون يع كانوا إنما ولكن

فسألهم           ويصومونه، اليوم ذلك ّظمون ُيع وجدهم المدينة، وسلم عليه الله صلى

            : صلى  فقال فرعون، من وقوَمه موسى فيه ّله ال نّجى الذى اليوُم هو فقالوا عنه،

: وسلم   عليه ّله ال

      (( ًا،         ((    وتأكيد لتعظيمه ًا تقرير بصيامه وأمر فصامه ، بموسى منكم أحّق نحن

صامه             فإذا اليهود، من بموسى أحّق َته ُأّم و ّنه أ وسلم عليه ّله ال صلى وأخبر

  : َمْن              ُع َشْر قلنا إذا سيما ل اليهود، من به نقتدى أن أحّق كنا ّله، ل ًا ُشكر موسى

َنا       . ُع َشْر ْفُه ِل ُيَخا َلْم َما َنا َل ٌع َشْر َنا َل ْب َق

    :        : أن           الصحيحين فى ثبت قلنا صامه؟ موسى أن لكم أين من قيل فإن

    : ّله          ال نّجى عظيم يوم فقالوا عنه، سألهم لما وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول

فنحن            ّله، ل ًا شكر موسى فصامه وقومه، فرعون فيه وأغرق وقومه، موسى فيه

 : وسلم        عليه الله صلى ّله ال رسول فقال نصومه،

     .(( أقّرهم         ((     فلما بِصياِمه، َأمر و َفَصاَمُه، ُكم ْن ِم ِبُموَسى َلى ْو َأ َو ّق َأَح َنْحُن َف

إلى              القدُر هذا فانضّم ّله، ل ًا شكر صامه موسى أن ِلَم ُع ُيكذبهم، ولم ذلك، على

الله              صلى ّله ال رسول بعث حتى ًا تأكيد فازداد الهجرة، قبل له كان الذى التعظيم

: والظاهر            أكل، كان َمن وإمساك بصومه، المصار فى ُينادى ًا منادي وسلم عليه

تقريره        . سيأتى كما وأوجبه عليهم، ذلك ّتم ح أنه
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         : كان                     وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسول أن وهو الثالث الشكال وأما

تركه،             رمضان فرُض نزل فلما رمضان، َفرُض ِزل ين أن قبل عاشوراء ْوَم َي يصوُم

فيكون              وحينئذ رمضان، قبل ًا فرض كان صيامه بأن إل منه ّلص التخ ُيمكن ل فهذا

قبل              قال السلم عليه لنه ُبد، ول هذا ويتعين استحبابه، ل صومه وجوب المتروُك

َلُصوَمّن         : ((     ِبل َقا إلى ِعْشُت ِئن ل يصومونه اليهود إن له قيل وقد بعام وفاته

:  ((        )) :   : أى))  ، ُه َد ْع َب ًا ْوم َي أو َلُه ْب َق ًا ْوم َي َوُصوُموا َد اليهو ِلفوا خا وقال معه، أى ّتاِسَع ال

موافقة                ُيحب فكان المر، أول فى وأما المر، آخر فى كان هذا أن ريب ول معه،

ُيترك            . لم استحبابه أن ِلم ُع ف بشئ، فيه يؤمر لم فيما الكتاب أهِل

           : بترك            يقوَل أن إما المرين، ُد أح ًا واجب يكن لم صوَمه إن قال َمن ويلزم

        : ّله      ال رضى مسعود بن ّله ال عبد قاله هذا يقول أو ًا، ُمستَحب يبق فلم استحبابه،

عليه             الله صلى النبى فإن بعيد، وهذا صومه، استحباُب عليه وخفى برأيه، عنه

واستمر           الماضية، السنة ّفر ُيك صومه أن وأخبر صيامه، على ّثهم ح وسلم

عنه             بالنهى واحد حرف عنه ُيْرَو ولم وفاته، حين إلى ِصيامه على الصحابُة

استحبابه         . ل ُبه وجو ِرَك ُت الذى أن ِلَم ُع ف صومه، وكراهة

          : وأنه           فرضيته، عدم فى صريح صحته على المتفق معاوية حديث قيل فإن

         : وأنه    وجوبه، استمرار نفى فى صريح معاوية حديث أن فالجواب قط، ُيفرض لم

كان               لما يقال أن ِنُع يمت ل فإنه ًا، منسوخ ًا متقدم ًا وجوب ينفى ول واجب، غيُر الن

.      : علينا   ْبه يكت لم ّله ال إن ُبه وجو ُنِسَخ و ًًا، واجب

          : والحاضر،           الماضى الزمان فى ًا عام النفى يكون أن غايته أن ثان وجواب

الوجوب          . استمرار فى النفى وترك الماضى، فى الوجوب بأدلة ُيخص ف

           : فرُضه           يكون أن نفى إنما وسلم، عليه ّله ال صلى أنه وهو ثالث وجواب

   )) : يكتبه         لم ّله ال إن قوله هذا على ويدّل القرآن، جهة من ًا مستفاد ُبه ووجو

عباده،))              على ّله ال كتبه الذى الواجب فإن ذلك، بغير الوجوب ينفى ل وهذا ، علينا

 : ] {   }: البقرة        َياُم الّص ُكُم ْي َل َع ِتَب ُك تعالى كقوله عليهم، كتبه بأنه أخبرهم ما ،]183هو
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هذا              داخلًفى يكن لم عاشوراء يوم صوَم أن وسلم عليه ّله ال صلى فأخبر

ّله              ال كتبه فيما داخل أنه يتوهم َمن لتوهم ًا دفع علينا ّله ال كتبه الذى المكتوب

بهذا             ًا منسوخ صار الذى بصيامه السابِق المر وبيَن هذا، بين تناقَض فل علينا،

مكة،             فتح بعد منه هذا سمع إنما معاوية أن هذا يوّضح المكتوب، الصيام

أمره          شهدوا والذين به، عاشوراء وجوب ونسخ رمضان، فرض واستقرار

عند            رمضان فرض قبل ذلك ُدوا ِه َش أكل، لمن وبالمساك بذلك، والنداء بصيامه،

رسوُل            ُتوفى َف الهجرة، من الثانية السنة فى كان رمضان وفرض المدينة، َدِمه مق

بصيامه،             المر شهد فَمن رمضانات، تسَع صام وقد وسلم عليه الله صلى ّله ال

فى             ِهده ش فرضه، عدم عن الخبار شهد وَمن رمضان، فرِض نزول قبل شهده

الباب             أحاديُث تناقضت المسلُك، هذا ُيسلك لم وإن رمضان، فرض بعد المر آخر

واضطربت .

)) :            : ل           قال وقد الليل من النية تبييُت يحُصْل ولم ًا فرض يكون فكيف قيل فإن

:      :   (( فيه       مختلٌف الحديث هذا أن فالجواب ؟ ْيل ّل ال ِمَن الّصياَم ّيِت ِب ُي َلْم ِلَمْن ِصياَم

َأما               ف وعائشة؟ حفصَة قوِل ِمْن أو وسلم، عليه الله صلى النبى كلم ِمن هو هل

          : يزيد  بن ويونُس ُعيينة، بن وسفياُن والزهرى، معمٌر، عليها فأوقفه حفصة حديُث

  : أصّح،         الموقوُف يقولون الحديِث أهِل وأكثر بعُضهم ورفعه الزهرى، عن اليلى،

ُيصحح  :              َمن ومنهم أصّح، وهو َله، قو عمر ابن عن نافع رواه وقد الترمذى قال

    : واختلف       ًا، وموقوف ًا مرفوع روى ًا أيض عائشة وحديث وعدالته، رافعه لثقة رفَعه

هذا   .             أن فمعلوٌم ُعه، رف ثبت وإن كلم، فل ُعه، رف يثبت لم فإن رفعه تصحيح فى

وذلك             عاشوراء، ِم يو بصيام المر عن متأخر وذلك رمضان، فرض بعد قاله إنما

صيام            فإجزاء بخطاب، ثابت لحكم ًا نسخ وليس التبييُت، وهو واجب حكم ُد تجدي

ِمن             التبييت فرض وقبل رمضان، فرض قبل كان النهار، من بنية عاشوراء ِم يو

طريقة           . فهذه التبييت، وجوب وتجدد برمضان، صوِمه َوُجوُب ُنِسَخ ثّم الليِل،
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    : يوم                 صيام وجوب أن حنيفة أبى أصحاب طريقُة هى ثانية وطريقة

          : ثم   النهار، من بنية صوِمه وإجزاء اليوم ذلك ِم صو وجوَب أمرين تضّمن عاشوراء

منسوخ             . غير النهار من بنيٍة الجزاء حكم فبقى آخر، بواجب الواجب تعييُن ُنِسخ

          : من           ِلَم ُع إنما عاشوراء ووجوب للعلم، تابع الواجب أن وهى ثالثة وطريقة

والعلم            الوجوب ِد ّد تج وقت وجبت فالنيُة ًا، ممكن التبييُت يكن فلم وحينئذ النهار،

     : البينُة         .  قامت إذا هذا وعلى ُلوا قا ممتنع وهو ُيطاق ل بما ًا تكليف كان وإل به،

صوُم    .         ُله وأص بالوجوب، للعلم مقاِرنة بنية صومه أجزأ النهار أثناء فى بالرؤية

إلى            ُبها وأقر الطرق، أصّح تراها كما وهى شيخنا، طريقة وهذه عاشوراء، ِم يو

ُيظن           الذى ُلها شم ُع ويجتِم الحاديُث، ُدّل َت وعليها وقواعده، الشرع ُأصول موافقة

من              فيه ّد ُب ل الطريقة هذه وغير ضرورة، بغير النسخ دعوى من ُيتخلص و تفرقه،

صلى         .     النبّى كان وإذا الثار بعض مخالفة أو الشرع، قواعد ِمن قاعدة مخالفة

ْبلة              ِق ال إلى بعضها ّلوا ص التى الصلة بإعادة ُقباء أهل يأمر لم وسلم عليه الله

فرِض            وجوُب يبلغه لم َمن فكذلك التحول، وجوُب ُلغهم يب لم إذ المنسوخة

 : إنه             ُيقال ول بالقضاء، ُيؤمر لم وجوبه، بسبب العلم ِمن يتمكن لم أو الصوم،

غاية             فى وهذا ّيت، المب بوجوب للعلم تابع التبييت وجوُب إذ الواِجَب، التبييَت ترك

الظهور .

   : ًا،                   فرض عاشوراء كان يقول َمن طريقة ِمن أصّح الطريقَة هذه أن ريَب ول

ُته،             متعلقا ُنِسَخْت ف بوجوبه، الحكُم ُنِسَخ ثم النهار، من بنية صياُمه ُيجزئ وكان

زال             وإذا له، تابعة متعلقاته لن النهار، من بنية صياِمه إجزاء متعلقاته ومن

يكن             لم النهار من بنية الواجب الصوم إجزاء فإن ُته، وتعلقا ُعه تواب زالت المتبوع،

والصوُم           الواجب، ِم الصو ّلقات متع من بل اليوم، هذا خصوِص متعلقات من

من              ٍة بني والجزاء محل، إلى محل من ُنِقل ف تعيينه، زال وإنما َيُزْل، لم الواجب

تعيينه        . ل الصوم أصل توابع من وعدِمه النهار
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         : لنه              قط، ًا واجب يكن لم عاشوراء يوم صوم إن يقول َمن طريقة ِمن وأصّح

أكل              كان لمن بالمر تأكيده وزيادة العام، بالنداء المر ُد وتأكي به، المُر ثبت قد

   : ِرَض          ُف لما إنه مسعود ابن ويقول الوجوب، فى قوى ظاهر، هذا وكّل بالمساك،

ّدمت   .         تق التى بالدلة ُيترك لم استحبابه أن ومعلوم عاشوراء ِرَك ُت رمضان

ذلك            . فى للناس طرق خمس فهذه وجوبه، المتروُك يكون أن فيتعين وغيرها،

أعلم  . ّله وال

:          : قال                     وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول أن وهو الرابع الشكال وأما

       (( ابن((      وقول المقبل، العام قبل توفى وأنه ، ّتاِسَع ال َلُصوَمّن ِبٍل َقا إلى ِقيُت َب ِئن ل

عباس :             فابن التاسع، يصوم كان وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول إن عباس

يصوَم               أن الممكن من إذ بينهما، تنافى ول وهذا، هذا عنه وصّح وهذا، هذا روى

عن               أخبر عباس ابُن يكون أو صامه، القابل العام إلى بقى إن أنه ويخبر التاِسَع،

 : كذلك             أى ًا، مقيد ذلك الخبارعن ويِصّح به، ووعد عليه، عزم ما إلى ًا مستند فعله

فل              الحتمالين، من واحد كل وعلى الحال، علم إذا ًا ومطلق بقى، لو يفعل كان

الخبرين   . بين تنافى

.       : كفاية                              فيه بما جوابه ّدم تق فقد الخامس الشكال وأما

     :     : التاسع            يوم وأصبح ْد ُد اع عباس ابن قول وهو السادس الشكال وأما

وسعُة .            الشكال، زواُل له ّين تب عباس، ابن روايات مجموع تأمل فَمن ًا صائم

 : ِم             ُص للسائل قال بل التاسع، اليوَم هو عاشوراء يجعل لم فإنه عباس، ابن علم

الذى            العاشر اليوُم هو عاشوراء يوم أن السائل بمعرفة واكتفى التاسع، اليوم

أن             وأخبر معه، التاسع صيام إلى السائل فأرشد عاشوراء، يوَم ّلهم ك الناُس ّده يع

هو         .       ذلك ِفعُل يكون أن فإما كذلك يصوُمه كان وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول

المستقبل،             فى عليه وعزمه به، المر على فعله َحْمُل يكون أن وإما َلْولى، ا

  ((     )) : الذى       وهو ، بعده ًا ويوم قبله ًا يوم ُصوُموا روى الذى هو أنه ذلك على ويدّّل
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وكل:            .  العاشر يوم عاشوراء بصيام وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل أمرنا روى

ًا         . بعض بعُضها ّيد ُيؤ و ًا، بعض بعُضها ُق ّد ُيص عنه، الثار هذه

         :  : أن            ذلك ويلى يوٌم، وبعده يوٌم قبله ُيصام أن ُلها أكم ثلثة صومه فمراتب

وحده           العاشر ُد إفرا ذلك ويلى الحاديث، أكثُر وعليه والعاشر، التاسع ُيصام

بالصوم .

وهو                     وطرقها، ألفاظها تتبع ِم وعد الثار، فهم نقص فمن التاسع، إفراد وأما

للصواب       . الموفق ّله وال والشرع، اللغة من بعيد

     : مخالفُة                 َد القص أن ظهر قد فقال آخر ًا مسلك العلم أهل بعُض سلك وقد

  : بنقِل            إما أمرين بأحد يحصُل وذلك بها، التيان مع العبادة هذه فى الكتاب أهل

    )) : ُصمنا      .  المقبُل العاُم كان إذا وقوله ًا مع بصياِمهما أو التاسع، إلى العاشر

أن)):   .          قبل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول فتوفى المرين يحتِمل التاِسع

ذكرناها،           التى والطريقة ًا، مع اليومين صياَم الحتياُط فكان ُده، مرا لنا ّين يتب

حديث              فى قوله لن تدّل، عليها عباس ابن أحاديِث ومجموع ّله، ال شاء إن أصوُب

   (( حديث: ((        فى وقوله ، ُه َد ْع َب ًا ْوم َي ْو َأ َلُه ْب َق ًا ْوم َي ُصوُموا َد، ُهو ًَي ال ِلفوا خا أحمد

     (( سلكناها:((     التى الطريقة صحة يبين العاشر يوم عاشوراء ِم ِبِصيا َنا ُأِمْر الترمذى

أعلم.   . ّله وال

فصل         

لغير              صيامه ّنة وُسـ بعرفة، عرفة يوم إفطار فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

الحاج

عنه                 :       ثبت بعرفة، عرفة ِم ْو َي إفطاُر وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه ِمن وكان

فى  ذلك

الصحيحين          .

.     ((      )) السنن            أهل عنه رواه َفَة َعَر ِب َفَة َعَر ِم ْو َي ِم ْو َص َعْن نهى أنه عنه وروى

.   ((     )) مسلم            ذكره ِقيَة َبا وال الماِضيَة السنة ّفُر ُيك صياِمه أن عنه وصح
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ٍم                        . ِحك ُة ّد ِع بعرفة ِلفطره ُذكر وقد

.     : الدعاء          على أقوى أنه منها

.           : بنفله          فكيف الصوم، فرض فى أفضُل السفر فى ِفطَر ال أن ومنها

           : بالّصـوم،          إفراده عن َنهى وقد الجمعة، يوَم كان اليوَم ذلك أن ومنها

كان             وإن بالصوم، تخصيصه عن لنهيه ًا تأكيد فيه فطره الناُس يرى أن فأحب

آخر،              ًا مسلك ُلك يس ّله ال رحمه شيخنا وكان جمعة، يوم ل عرفة ْوَم َي لكونه صوُمه

وهذا             العيد، يوم الناس كاجتماع فيه، لجتماعهم عرفة لهل عيد يوُم أنه وهو

     : الله       .  صلى النبى أشار وقد قال الفاق أهل دون بعرفة بمن يختّص الجتماع

  )) : ْوُم          َي َو َفَة، َعَر ْوُم َي السنن أهُل رواه الذى الحديث فى هذا إلى وسلم عليه

      :  .(( ذلك      لهل هو ًا، عيد كونه أن ومعلوم ِم الْسل ْهَل َأ َنا ُد ِعي َنى، ِم ّيام وأ ِر، ّنْح ال

أعلم   .   . ّله وال فيه لجتماعهم الجمع،

فصل         

والجمعة      والحد السبت صوم حكم فى

ُد                :       يقِص ًا، كثير والحد السبَت يصوُم كان وسلم عليه ّله ال صلى أنه ُروى وقد

ُكريب           عن النسائى، وسنن المسند، فى كما والنصارى اليهود مخالفة بذلك

         : أصحاب    من وناٌس عنه، ّله ال رضَى عباس ابُن أرسلنى قال عباس ابن مولى

الله               صلى النبّى َكاَن ِم ّيا ال ّى أ أسألها؟ سلمة أّم إلى وسلم عليه الله صلى النبّى

 )) :     : ٌد     ِعي ُهَما ّن إ ويقول والحد، السبت يوُم قالت ًا؟ ِصيام َثرها أك وسلم عليه

. (( ُهم     َف ِل ُأَخا َأْن ُأِحّب َأنا َف ِكين، ِر للُمْش

أبى                        بن علّى بن عمر بن محمد رواية من فإنه نظر، الحديث هذا صحة وفى

  (( حديث     .      (( من أحكامه فى الحق عبد قال وقد حديثه بعُض ِكَر ْن ُت اس وقد طالب،

   : صلى            النبى زار الفضل عّمه عن عباس، بن ّله ال عبد بن عباس عن جريج، ابن

:    .   : القطان       .   ابن قال ضعيف إسناده قال ثم لنا بادية فى ًا عباس وسلم عليه الله

سلمة                أم عن هذا حديثه وذكر عمر، بن محمد حال ُيعرف ول ضعيف، ذكر كما هو

49



        : بن      ومحمد له، ًا مصحح الحق عبد عنه سكت وقال والحد، السبت يوم صيام فى

ُيعرف                ول عمر، بن محمد بن ّله ال عبد ابنه عنه ويرويه حاله، ُيعرف ل هذا، عمر

أعلم     .   . ّله وال ًا حَسن أراه فالحديث حاله، ًا أيض

أخته                       عن الّسلمى، ُبسر بن ّله ال عبد عن داود، وأبو أحمد المام روى وقد

     )) : فيما        إلّ ْبِت الّس ْوم َي َتُصوُموا ل قال وسلم عليه الله صلى النبى أن الّصّماء،

. (( ْغه             َيْمَض ْل َف ٍة َشَجَر َد ُعو ْو َأ ٍة َب َن ِع َء ِلحا إلّ ُكم ُد َأَح َيِجد َلْم فإْن عليكم، ِرَض ُت اف

   : يريد              .     كذب، هذا ّله ال رحمه مالك فقال الحديثين هذين فى الناس فاختلف

   : حسن،           حديث هو الترمذى قال داود، أبو عنه ذكره ُبسر، بن ّله ال عبد حديث

    :      : وقال   ِرب، َط مض حديث هو النسائى وقال منسوخ، الحديث هذا داود أبو وقال

          : عن    النهى فإن سلمة، أّم حديث وبين بينه تعاُرض ل العلم أهل من جماعة

    : ُيخص           أن النهى باب فقال داود، أبو ترجم ذلك وعلى إفراده، عن هو إنما صومه

قالوا          .  الحد يوم مع هو إنما ِصيامه، وحديُث بالصوم، السبت يوَم

قبله         :               ًا يوم َيصوَم أن إل بالصوم، الجمعة ِم ْو َي إفراد عن نهى أنه هذا ونظيُر

     : له،          تعظيم ُع نو صومه إن قال َمن ظنه الذى الشكال يزول وبهذا بعده، ًا يوم أو

فإن            صومه، فى مخالفتهم تضمن وإن تعظيمه، فى الكتاب لهل موافقة فهو

وأما              بإفراده، يجئ لم الحديث أن ريب ول بالصوم، َد ِفر ُأ إذا يكون إنما التعظيم

أعلم        .   . ّله وال تعظيٌم فيه يكن لم غيره، مع صامه إذا

فصل         

الدهر            وصيام الصوم سرد وسلم عليه الله صلى ْديه َه من يكن لم

بل                        الدهر، وصيام الصوم ُد سر وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه من يكن ولم

      . ((       )) : الياَم  صاَم َمْن بهذا ُده مرا وليس ْفطر َأ ول َصاَم ل ْهَر ّد ال َصاَم َمْن قال قد

       : فى       ُيقال ول ْهر؟ ّد ال َصاَم َمْن أرأيَت قال لمن ًا جواب ذلك ذكر فإنه المحّرمة،

          : ْطُره    ِف ٌء سوا بأنه ُيؤذن هذا فإن َأْفطر، ول صاَم ل المحّرم فعل من جواب

ِمن               عليه ّله ال حّرم ما فعل َمْن كذلك وليس ُيعاَقب، ول عليه، َثاب ُي ل وصوُمه
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هذا             فإن ًا وأيض الصوم، من المحّرم عن للسؤال ًا مطابق ًا جواب هذا فليس الصيام،

صام             قد عندهم وهو ًا، وحرام ًا مستحب فعل قد الدهر صوم استحب َمن عند

كّل            وفى التحريم، أيام إلى بالنسبة ًا محّرم وارتكب الستحباب، أيام إلى بالنسبة

.       ((    )) : ظاهر   غلط ذلك على قوله فتنزيل َطر ْف َأ ول َصاَم ل ُيقال ل منهما

فهى                    ًا، شرع للصوم قابلة غيُر بالشرع، ٌة مستثنا التحريم أيام فإن ًا وأيض

عن           ِليسألوه الصحابُة يكن فلم الحيض، ِم ّيا أ وبمنزلة ًا، شرع الليل بمنزلة

التحريم             يعلموا لم لو ُيجيبهم ِل يكن ولم للصوم، قبولها عدم علموا وقد صومها،

.       (( للتحريم: ((    بيان فيه ليس هذا فإن ، َطر ْف َأ ول َصام ل بقوله

الدهر،                       صوم من أفضُل ٍم يو ِفطَر و يوم، صياَم أن فيه، شك ل الذى ُيه ْد َه ف

ُد   .            أح لزم ًا، مكروه يكن لم لو فإنه مكروه، الدهر صيام وسرد ّله ال إلى وأحّب

           : وأفضل   يوم، وفطر يوم صوم من ّله ال إلى أحّب يكون أن ممتنعة أمور ثلثة

    )) : ِه        ّل ال إلى الّصيام َأَحّب إّن الصحيح بالحديث مردود وهذا عمل، زيادة لنه منه،

             (( ممتنع  وهو الفضل فى له ًا مساوي يكون أن وإما منه، أفضل ل وإنه ، َد ُو دا ِصياُم

وهذا             كراهة، ول فيه، استحباَب ل الطرفين َى متساو ًا مباح يكون أن وإما ًا، أيض

ّله             ..  وال مرجوحة أو راجحًة، تكون أن إما بل العبادات، شأَن هذا ليس إذ ممتنع،

أعلم .

   )) :        : َعُه           َب ْت َأ و َرَمَضاَن، َصاَم َمْن وسلم عليه الله صلى النبّى قال فقد قيل فإن

       . (( كل       من أيام ثلثة صام فيمن وقال ْهَر ّد ال َصاَم ّنَما َأ َفك ّوال، َش ِمْن ٍم ّيا أ ّتَة ِس

        (( مما: ((     أفضُل الدهر صوم أّن على يدل وذلك ، ْهِر ّد ال ْوَم َص ِدُل ْع َي ِلَك ذ إّن شهر

َمْن              به ّبه ُش حتى الصائمين، ثواب من أكثُر ُبه وثوا مطلوب، أمٌر وأنه به، ِدَل ُع

الصيام   . هذا صام

           : فضلًعن          جوازه يقتضى ل ّدر، المق المر فى التشبيه هذا نفُس قيل

ِمن             عليه، والدليل ًا، مستَحب كان لو ثوابه فى به التشبيه يقتضى وإنما استحبابه،

إذ              الدهر، ِم صيا بمنزلة شهر كل من ٍم أيا ِة ثلث صيام جعل فإنه الحديث، نفس
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وستين             ثلثمائة صام َمن ثواُب له يحُصل أن يقتضى وهذا أمثالها، بعشر الحسنُة

على              الثواب هذا حصوُل به َد المرا أّن ِلَم ُع َف ًا، قطع حراٌم هذا أن ومعلوم ًا، يوم

من             أيام ِة ست صيام فى ُله قو وكذلك ًا، يوم وستين ثلثمائة صيام مشروعية تقدير

    } : َعْشُر         َلُه َف ِة َن ِبالَحَس َء َجا َمْن قرأ ثم السنة، رمضان صيام مع ِدُل ْع َي إنه ّال، شو

 : النعام} [ َها ِل َثا وستين]         160َأْم ثلثمائة ِصيام ِدل تع ًا، يوم وثلثين ستة صياُم فهذا ،

به               ّبه المش فعُل يمتنع فيما هذا مثُل يجُئ قد بل بالتفاق، جائز غيُر وهو ًا، يوم

لمن              كقوله إمكانه، تقدير على ذلك فعل َمن به ّبه ش وإنما يستحيُل، بل عادة،

        )) : ُتر،     ْف َت ول تقوَم أن ُد المجاه خرج إذا تستطيع هل الجهاد ِدل يع عمل عن سأله

        (( ثلثمائة    صوم كامتناع عادة، ممتنع هذا أن ومعلوم ؟ ِطَر ْف ُت ول َتُصوَم وأن

  : أحب           أّن ًا وضوح ُده يزي منهما بكل الفاضل العمَل ّبه ش وقد ًا، شرع ًا يوم وستين

ّنة             الّسـ بصريح ّله ُك الليل قيام ِمن أفضل وهو داود، قيام ّله ال إلى القيام

الليل             قام بمن جماعة، فى والّصبح الخرة، العشاء ّلى ص َمْن ّثل م وقد الصحيحة،

  )) :        : ْهَر .   ّد ال َصاَم َمْن الشعرى موسى أبى حديث فى تقولون فما قيل فإن ّله ك

    . (( أحمد؟        مسند فى وهو ّفه َك َبَض َق و َذا، َك ه تكوَن ّتى َح ّنُم َه َج ِه ْي َل َع َقْت ّي ُض

     :  .       : فيها،          له ًا حصر عليه َقْت ّي ُض فقيل الحديث هذا معنى فى ِلف ُت اخ قد قيل

عليه             الله صلى ّله ال رسول ْدى َه عن ِه ورغبت عليها، وحمله نفسه، على لتشديده

      : له      .   يبقى فل عليه، ّيقت ُض بل آخرون وقال منه أفضل غيَره أن واعتقاده وسلم،

نفسه             على ّيق ض لما الصائم بأن التأويل، هذا الطائفة هذه ورّجحت موضع، فيها

مكان،             فيها له يبقى فل النار، عليه ّله ال ّيق ض بالصوم، وطرقها الشهوات مسالك

   : هذا          أراد لو قالت بأن تأويلها، الولى الطائفُة ورّجحت عنه، طرقها ّيق ض لنه

 : وهذا            .  قالوا فيها وهو إل يكون فل عليه، التضييق وأما عنه، َقْت ّي ُض لقال المعنى،

 . ّله            وال يصم لم َمن بمنزلة فاعله وأن الدهر، صوم كراهة لحاديث موافق التأويل

أعلم .

فصل         
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أفطر       إذا الصيام فى المتطوع حكم فى

((   )) : ؟                  ٌء َشْى ُكم َد ْن ِع َهْل فيقول أهله على يدخل وسلم عليه ّله ال صلى وكان

       ((   )) :  .  : ًا  أحيان وكان النهار، من للتطوع النية فينشئ ، ِئم َصا ًا إذ ّنى إ قال ل قالوا فإن

وهذا،              بهذا عنها ّله ال رضى عائشة عنه أخبرت ُد، بع ِطُر ْف ُي ثم التطوع، صوم ينوى

    .    : فى:     الذى الحديث وأما النسائى كتاب فى والثانى مسلم، صحيح فى فالول

         : َنا   ْل َك َأ َف اشتهيناه، طعاٌم لنا َعَرض َف صائمتين، وحفصُة أنا كنُت عائشة عن السنن

َنَة             اب وكانت ْفَصُة، َح إليه ْتنى َدَر َب َف وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوُل فجاء ِمنه،

            : َنا  ْل َك َأ َف اشتهيناه، َعاٌم َط لنا َعَرَض َف ْين، َت ِئَم َصا ّنا ُك ّنا إ ؛ ّله ال رسول يا فقالت ِبيها، أ
َ

.    ((   )) : معلول  حديث فهو ، َنُه َكا َم ًا ْوم َي ْقِضيا ا فقال ْنه ِم

           : بن           وزياد عمر، بن ّله ال وعبد ومعمر، أنس، بن مالك رواه الترمذى قال

فيه             يذكروا لم مرسلً عائشة عن الزهرى، عن ّفاظ، الُح من واحد وغير سعد،

ابن    .           عن ُشريح، بن َوة ْي َح عن والنسائى، داود، أبو ورواه أصح وهذا عروة، عن

: النسائى            قال موصولً، عائشة عن عروة، عن ُعروة، مولى ْيٍل ُزَم عن الهاد،

        : ليزيد     ول عروة، من سماع لُزميل ُيعرف ل البخارى وقال بالمشهور، ليس ُزميل

الُحّجة        . به تقوم ول ُزميل، من الهاد بن

ولم                       صيامه، أتّم قوم، على ونزل ًا صائم كان إذا وسلم عليه الله صلى وكان

  )) : فى          ُكم َن َسْم َأِعيدوا فقال وسمن، بتمر فأتته ٍم، َلي ُس أم على دخل كما ِطْر، ْف ُي

       . (( أهل      بمنزلة عنده كانت َليم ُس أّم ولكّن ِئم َصا ّنى فإ ِئه، َعا ِو فى ُكم َتْمَر و ِئه، َقا ِس

 )) :       :(( ُدِعَى     (( إذا عنه ّله ال رضى هريرة أبى عن الصحيح فى عنه ثبت وقد بيته،

. ((   : ِئم      َصا ّنى إ ُقْل َي ْل َف ِئٌم صا َو ُه َو طعام إلى ُكم ُد َأَح

(... يتبع(

عائشة@                   عن والبيهقّى ّى، والترمذ ماجه، ابُن رواه الذى الحديُث وأما

ُعه    ترف عنها ّله ال رضى
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 :   (( هذا         : ((         الترمذى فقال ، ِهْم ِن ْذ بإ إلّ ًا ّوع َط َت َيُصوَمّن َفلَ ٍم، ْو َق َلى َع َنَزَل َمْن

ُعروة              . بِن ِهشام عن الحديَث هذا روى الثقات من ًا أحد نعرف ل منكر، الحديث

فصل         

بالصوم      الجمعة يوم تخصيص كراهة فى

ِم                     بالّصو ِة َع الُجْم ِم يو تخصيِص كراهُة وسلم، عليه ّله ال صلى ْديه َه من وكان

ّله،              ال عبد بن جابر حديث من بالّصوم، إفراده عن النهّى فصح وقولً، منه ِفعلً

وغيرهم،            الزدى وُجنادة عمرو، بن ّله ال وعبد الحارث، بنت وُجويرية هريرة، وأبى

ذكره             الجمعة، يوَم يصوُم ل أنه ُيريهم المنبر، على وهو الجمعة يوَم وشرب

حديث              من أحمد، المام فروى عيد، يوُم بأنه صومه من المنع وعلل أحمد، المام

   )) :        : ٍد،   ِعي ْوُم َي ِة َع الُجْم ْوُم َي وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول قال قال هريرة، أبى

. (( َده            ْع َب ْو َأ َله ْب َق َتُصوُموا َأْن إلّ ُكم ِصياِم ْوَم َي ُكم ِد ِعي ْوَم َي ُلوا َع َتْج َفلَ

   :  .          : يوُم           كان لما قيل بعده ول قبله ما مع ُيصام ل العيد فيوُم قيل فإن

قبله              ما صاَم فإذا صياِمه، تحّرى عن النهى شبهه من أخذ بالعيد، ًا ّبه مش الجمعة

أو                منه، العشر أو الشهر، صوم حكَم حكُمه وكان تحّراه، قد ُكْن ي لم بعده، ما أو

ل               فإنه جمعة، يوَم وافق إذا وعاشوراء عرفة يوم صوم أو يوم، وفطر ٍم، يو صوم

ذلك      . من شئ فى صوُمه ُيكره

  ))         : رسول           رأيت ما قال مسعود؟ بن ّله ال عبد بحديث تصنعون فما قيل فإن

 :   .    (( نقبله         قيل السنن أهل رواه َعِة الُجُم ِم ْو َي فى ِطر ُيف وسلم عليه الله صلى ّله ال

يصح،                لم إن ّده ونر بعده، أو قبله ما مع صومه على ُله حم ّين ويتع ًا، صحيح كان إن

.     : غريب   .   حسن حديث هذا الترمذى قال الغرائب من فإنه

فصل         

العتكاف         فى وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه فى

ًا                     ّقف متو تعالى، ّله ال إلى سيره طريق على ُته واستقام القلِب صلُح كان لما

َعَث             َش فإن تعالى، ّله ال على ّية بالكل بإقباله َشعثه َلّم َو ّله، ال على ّيته جمع على
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والشراب،            الطعام ُفضوُل وكان تعالى، ّله ال على القباُل إل ُلّمه َي ل القلب

ًا،          َعث َش ُده يزي مما المنام، وفضوُل الكلم، وفضوُل النام، مخالطة ُفضوُل و

يعوقه              أو ُفه، ِع ُيض أو تعالى، ّله ال إلى سيره عن ويقطعه ٍد، وا ُكّل فى ُتُه ّت ُيَش و

ِهُب .             ُيذ ما الصوم من لهم شرع أن بعباده الرحيم العزيز رحمة اقتضت ُيوِقفه و

عن           له ّوقة المع الشهواِت أخلَط القلب ِمن ُغ ِر ويستف والشراب، الطعام فضوَل

دنياه             فى العبد به ينتفُع بحيث المصلحة، بقدر وشرعه تعالى، ّله ال إلى سيره

العتكاف            لهم وشرع والجلة، العاجلة مصالحه عن يقطُعه ول يضّره ول ُأخراه، و

به،            ُة والخلو عليه، ُته ّي وجمع تعالى، ّله ال على القلِب عكوُف وروُحه ُده مقصو الذى

ِذكره           يصير بحيث سبحانه، وحده به والشتغال بالخلق الشتغال عن ُع والنقطا

َلها،           بد عليه فيستولى وخطراته، القلب هموم محل فى عليه والقباُل وحبه،

وما            مراضيه تحصيل فى ُكر والتف بذكره، ّلها ك والخطراُت به، ّله ُك الهّم ويصير

يوم              به لنسه بذلك فيعده بالخلق، ُأنسه َدلًعن ب ّله بال ُأنسه فيصيُر منه، ُيقّرب

مقصود              فهذا سواه، به يفرُح ما ول له، أنيس ل حين القبور فى الَوحشة

العظم  . العتكاف

فى                             العتكاف ِرع ُش الصوم، مع يتّم إنما المقصود هذا كان ولما

الله              صلى النبى عن ُينقل ولم رمضان، من الخير العشر وهو الصوم، أيام أفضل

.     : بصوم          إل اعتكاف ل عائشة قالت قد بل َقّط، ًا مفطر اعتكف أنه وسلم، عليه

الله              صلى ّله ال رسوُل فعله ول الصوم، مع إل العتكاف سبحانه ّلُه ال يذكر ولم

الصوم     . مع إل وسلم عليه

    : فى                 شرٌط الصوَم أن َلف الَس جمهوُر عليه الذى الدليل فى الراجح فالقول

. تيمية           بن العباس أبو السلم شيُخ ُيرّجحه كان الذى وهو العتكاف،

الخرة                       . فى ينفع ل ما كل عن اللسان حبُس للمة َع ِر ُش فإنه الكلُم، وأما

السهر                       أفضل من هو ما الليل قيام من لهم َع ِر ُش فإنه المنام، ُفضول وأما

عن            ُق ُعو َي ول والبدن، القلَب ينفع الذى المتوّسُط السهر وهو عاقبًة، وأحمده
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الركان          هذه على والسلوِك الرياضات أرباِب رياضة ومداُر العبد، مصلحة

ِرْف           ينح ولم ّى، المحمد ّى النبو الِمنهاَج فيها سلك َمْن بها ُدهم وأسع الربعة،

عليه            ّله ال صلى ْديه َه ذكرنا وقد المفّرطين، تقصير قّصر ول الغالين، انحراف

اعتكافه         . فى ْديه َه فلنذكر وكلمه، وقيامه صيامه فى وسلم

ّفاه                     تو حتى رمضان، من الواخر العشر ِكف يعت وسلم عليه ّله ال صلى كان

. ّوال        ش فى فقضاه مرة، وتركه وَجّل، َعّز ّله ال

ليلة                     يلتمس الخير، العشر ثم الوسط، ثم الول، العشر فى مرة واعتكف

َعّز               بربه لحق حتى اعتكافه على فداوم الخير، العشر فى أنها له ّين تب ثم القدر،

وَجّل .

وَجّل                     . َعّز بربه فيه ُلو يخ المسجد فى له ُيضرب ف ٍء بخبا يأمر وكان

فأمر                      ِرب َفُض مرة، به فأمر دخله، ثم الفجر، ّلى ص العتكاف، أراد إذا وكان

فأمر           الخبية، تلك فرأى نظر، الفجر، ّلى ص فلما ِربت، فُض ِتهّن، بأخبي أزواجه

الول            العشر فى اعتكف حتى رمضان شهر فى العتكاف وترك ّوَض، ُق َف بخبائه

ّوال  . ش من

فيه                      ِبض ُق الذى العام فى كان فلما أيام، عشرة سنة كل ِكُف يعت وكان

ذلك             كان فلما مرة، سنٍة كل بالقرآن جبريل يعارضه وكان ًا، يوم عشرين اعتكف

فعرض              مرة سنة كل فى ًا أيض القرآن عليه ِرُض ْع َي وكان مّرتين، به عارضة العام

ّتين    . مَر السنة تلك عليه

إل                       اعتكافه حال فى بيته يدخل ل وكان َده، وح ّبته ُق دخل اعتكف، إذا وكان

فترّجله،           عائشة، بيت إلى المسجد من رأسه ِرُج ُيْخ وكان النسان، لحاجة

ِكٌف،            معت وهو تزوُره أزواجه بعُض َنْت وكا حائض، وهى المسجد فى وهو وتغسله

نسائه              ِمن امرأة ُيباشر ولم ليلً، ذلك وكان ُبها، ِل ْق َي معها قاَم تذهُب، قامت َذا فإ

له              ووِضع فراُشه، له ِرَح ُط اعتكف إذا وكان غيرها، ول َلٍة ُقب ِب ل معتكف وهو

فل             طريقه، على وهو بالمريض مّر لحاجته، خرج إذا وكان معتكفه، فى سريُره
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سدتها     .         على وجعل ُتركية، قبة فى مرة واعتكف عنه َأُل َيْس ول عليه ُيعّرُج

من            الجهاُل ُله يفع ما عكَس وروحه، العتكاف لمقصود تحصيلً هذا كّل ًا، حصير

الحاديث         بأطراف وأخذهم للزائرين، ومجلبة ِعْشرة، َع موِض المعتكف اتخاذ

الموفق      .   . ّله وال لون النبوى والعتكاف لون، فهذا بينهم،

فصل         

ُعَمره         و َحّجه فى وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه فى

العمرة         

ْعدة،                      الق ذى فى ُهّن ّل ُك ٍر، ُعَم َع َب أْر ِهجرة ال َد بع وسلم عليه ّله ال صلى اعتمر

البيت،:           عن المشركون ّده فص ِست، سنَة ُهن أول وهى َية، ِب ْي الُحد ُة ُعمر الولى

من           ّلوا وح رؤوسهم، ُبه وأصحا هو َق َل وَح ِة، بالُحديبي ّد ُص حيُث ْدَن ُب ال فنحَر

 . المدينة      إلى عامه ِمن ورجع إحرامهم،

            : َخَرَج          ثّم ًا، ثلث بها فأقام مكة دخل المقبل، العام فى ّيِة َقِض ال ُة ُعْمَر الثانية

         : العام    فى عنها ّد ُص التى ُعمرة لل ًء قضا كانت هل ِلف ُت واخ ِته، ُعمر إكمال بعد

المام           عن روايتان وهما للعلماء، قولين على َنفة؟ مستأ ًة ُعمر أم الماضى،

 :  .         : ليست:  والثانية ّله ال رحمه حنيفة أبى مذهب وهو قضاء، أنها إحداُهما أحمد

    : بأنها        احتجوا ًء، قضا كانت قالوا والذين ّله، ال رحمه مالك قول وهو بقضاء،

   : من         هنا، القضاء آخرون وقال للحكم، تابع السم وهذا القضاء، ُعمرة سميت

 : ولهذا           .  قالوا ًء َقَضا َقَضى ِمْن إنه ل عليها، مكة أهَل قاضى لنه المقاضاة،

وأربعمائة،   .  :        ًا ألف كانوا البيت، عن ّدوا ُص والذين قالوا ّية القض َة ُعمر ّيت سم

منهم              ّلف يتخ لم ًء، قضا كانت ولو القضية، ُعمرة فى معه يكونوا لم ّلهم ك وهؤلء

كان               َمن يأُمْر لم وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول لن أصح، القوُل وهذا أحد،

. بالقضاء  معه

           : دليلً،          عشر لبضعة ًا قارن كان فإنه ِته، َحّج مع قرنها التى ُته ُعمر الثالثة

ّله      . ال شاء إن قريب عن سنذكرها
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           : مكة،          إلى رجع ثم ُحنين، إلى خرج لما َنِة، ْعَرا الِج من ُته ُعمر الرابعة

إليها     . داخلً ِة َن ْعَرا الِج ِمن فاعتمر

    )) : الله                صلى ّله ال رسوُل اعتَمر قال مالك بِن أنس عن الصحيحين ففي

  : ِمَن             ٌة ُعْمَر ِه ِت َحّج َع َم َنْت كا ّلتى ا إلّ ِة، َد ْع ِق ال ِذى فى ُهّن ّل ُك ٍر، ُعَم َع َب َأْر وسلم عليه

ذى              فى ْقبل الُم ِم َعا ال ِمَن ٌة ُعْمَر َو ِة، َد ْع ِق ال ذى فى ِة ِبي ْي َد الُح َزَمَن أو ِة ْيبي َد الُح

َع             َم ٌة ُعْمَر َو ِة، َد ْع الق ذى فى ْيٍن َن ُح ِئم َنا َغ َقَسَم ْيُث َح ِة َن ْعرا الِج ِمَن ٌة ُعْمَر و ِة، َد ْع ِق ال

ِته)). َحّج

 )) :      (( رسوُل     (( اعتمر قال عازب بن ّبراء ال عن الصحيحين فى ما هذا ِقَض ُينا ولم

   (( ُعْمرة            ال أراد لنه ، مرتين يحّج أن قبل ِة َد ْع الق ذى فى وسلم عليه الله صلى ّله ال

تكن             لم الِقران ُعمرة فإن اثنتاِن، أنهما ريب ول تّمت، التى ّلة ِق المست َدة المفر

ابُن            قال ولذلك إتمامها، وبين بينه وحيل عنها، ّد ُص الحديبية ُعمَرة و ّلٌة، ِق مست

  : ِبية،: ((         ْي َد الُح َة ُعْمَر ٍر ُعَم َع َب َأْر وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل اعتمر عباس

  .(( المام          ذكره َحّجته مع ِبعة والرا ِة، َن ْعَرا الِج من والثالثة قابل، ِمْن ِء القضا َة وعمُر

أحمد.

((        )) :              ، َحّجته مع التى إل ْعدة، ِق ال ذى فى أنهن أنس حديث بين تناقض ول

        )): إل     وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول يعتِمر لم عباس وابن عائشة، قول وبيَن

           (( فى   كان ُتها ونهاي ْعدة، ِق ال ذى فى كان الِقران، ُعْمرة مبدأ لن ، َدة ْع ِق ال ذى فى

أخبر             وأنس ابتدائها، عن أخبرا عباس وابن فعائشة الحج، انقضاء مع الِحجة ذى

انقضائها  . عن

ًا،               ((        أربع اعتمر وسلم عليه الله صلى النبى إن عمر بن ّله ال عبد قول فأما

      .      .(( عنه   ذلك بلغها لما عائشة قالت عنه ّله ال رضى منه فوهم رجب فى إحداُهن

ًة((              ُعمر وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول اعتمر ما الرحمن، عبد أبا ّله ال يرحم

. (( قط         رجب فى اعتمر وما شاهد، وهو إل قّط
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    )) : صلى                ّله ال رسول مع خرجُت قالت عائشة عن الدارقطنى، رواه ما وأما

: فقلُت            وأتممُت، وقَصر وُصمُت، َطر فأف رمضان فى ُعمرة فى وسلم عليه الله

. ((   )) : ِئَشُة       َعا َيا ْنِت أْحَس فقال وأتممُت، َقَصْرَت و وصمُت، أفطرَت ُأمى، و بأبى

رمضان              فى يعتِمْر لم وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول فإن غلط، الحديث فهذا

     : ما       المؤمنين، ُأّم ّله ال يرَحُم نقول ونحن والزمان، ِد العد مضبوطُة ُه ُعَمُر و قّط،

عائشُة             قالت وقد قّط، رمضان فى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل اعتمر

ذى   ((           فى إل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول يعتِمْر لم عنها ّله ال رضى

. وغيره)) .     ماجه ابن رواه القعدة

لكانت                        رجب، فى اعتمر قد كان فلو أربع، على َتِزد لم ُه ُعَمَر أن خلف ول

  : فى            بعُضهن ُيقال أن إل ًا، ست لكانت رمضان، فى اعتمر قد كان ولو ًا، خمس

: الواقع             وإنما يقع، لم وهذا ِقْعدة، ال ذى فى وبعُضهن رمضان، فى وبعضهن رجب،

ّله              ال رضى عباس وابن عنه، ّله ال رضى أنس قال كما ِقْعدة ال ذى فى اعتماُره

أن              (( عائشة، عن سننه فى داود أبو روى وقد عنها، ّله ال رضى وعائشة عنه،

      . (( فى        ّله فلع ًا محفوظ كان إذا وهذا شّوال فى اعتمر وسلم عليه الله صلى النبى

ْعدة             . ِق ال ذى فى بها أحرم إنما ولكن شّوال، فى خرج حين ِة َن ْعَرا الِج ُعمرة

فصل         

مكة             إلى داخلً كانت كلها وسلم عليه الله صلى الرسول ُعَمر كون فى

الناس                       من كثيٌر يفعُل كما مكة من ًا خارج واِحدة ٌة ُعْمَر ِه ِر ُعْم فى يكن ولم

ثلث              بمكة الوحى بعد أقام وقد مكة، ِلى إ داخلً ّلها ُك ُه ُعَمُر كانت وإنما اليوم،

أصلً              . المدة تلك فى مكة من ًا خارج اعتمر أنه عنه ُينقل لم سنة عشرة

ُة                     ُعْمر هى وشرعها، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل فعلها التى ُعْمرة فال

هذا               يفعل ولم ِليعتمَر، الحل إلى فيخُرج بها كان َمن ُة ُعْمر ل مكة، إلى الداخل

ّلت                ُأه قد كانت لنها معه، كان َمن سائر بين وحدها عائشة إل قّط أحد عهده على

وأخبرها          ِرنة، قا وصارت ُعمرة، ال على الحّج فأدخلت فأمرها، فحاضت، بالُعمرة
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فى             فوجدت ُعْمرتها، و حجتها عن وقع قد والمروة الصفا وبين بالبيت طوافها أّن

ولم           متمتعات كّن فإنهّن مستقلين، ُعْمرة و بحج صواحباتها َيرجَع أن نفسها

من              ُيعِمَرها أن أخاها فأمر َحّجتها، ضمن فى ُعْمرة ب هى ُع وترج ِرّن، يق ولم يحضن

كان               ممن أحد ول الحّجة تلك فى التنعيم من هو يعتِمْر ولم لقلبها، ًا تطييب التنعيم

تعالى             . ّله ال شاء إن قريب عن له وبسط لهذا تقرير مزيد وسيأتى معه،

فصل         

الحج             أشهر فى كانت كلها وسلم عليه الله صلى الرسول ُعَمر كون فى

مرات                     خمَس الهجرة بعد مكة وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول دخل

فى             أحرم إليها، الدخول عن ّد وُص الُحديبية، إلى وصل فإنه الولى، المرِة ِسوى

دخلها              ثم الُحليفة، ذى من الُحديبية عام فأحرم قبله، ل الميقات ِمن ِمنهّن أربع

الثالثة              المرة فى دخلها ثم خرج، ثم ًا، ثلث بها وأقام ُعْمرته، فقضى الثانية، المرة

من               ُعْمرة ب دخلها ثم ُحنين، إلى منها خرج ثم إحرام، بغير رمضان فى الفتح عاَم

إلى             مكة من يخرج فلم ليلً، وخرج ليلً، ُعْمرة ال هذه فى ودخلها الِجعرانة

إلى              دخوله حال فى منها أحرم وإنما اليوم، مكة أهُل يفعُل كما ليعتِمر الِجعرانة

أصبح              فلما بها، فبات الِجعرانة، إلى فوره من رجع ليلً، ُعْمرته قضى ولما مكة،

ْطِن         [   َب ِب َجْمٍع طريق الطريق جاَمع حتى ِرَف َس بطن من خرج الشمُس، وزالِت

. الناس]         من كثير على ُعمرة ال هذه خفيت ولهذا ، َسِرف

ْدى                            َه ل مخالفًة الحج، أشهر فى كانت ّلها ك ُه ُعَمَر أن والمقصود،

   : أفجر         من هى ويقولون الحج، أشهر فى ُعْمرة ال يكرهون كانوا فإنهم المشركين،

شك               بل رجب فى منه أفضُل الحج أشهر فى العتمار أن على دليل وهذا الفُجور،

.

عنه                     صح فقد نظر، فموضع رمضان، فى العتمار وبين بينه المفاضلُة وأما

ًة               ُعْمَر َأّن وأخبرها رمضان، فى تعتِمَر أن معه، الحُج فاتها لما َمعِقل أم أمر أنه

َحّجة    . ِدُل ْع َت َرَمَضاَن فى
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          : ولكّن          البقاع، وأفضُل الزمان، أفضُل رمضان ُعْمرة فى اجتمع فقد ًا وأيض

ّقها               وأح الوقات أولى إلّ ِه ِر ُعَم فى وسلم عليه الله صلى لنبيه ِليختار يكن لم ّله ال

الشهر             وهذه أشهره، فى الحج وقوع نظيَر الحج أشهر فى ُة ُعْمر ال فكانت بها،

فأولى             أصغر، حّج ُة والعمر لها، ًا وقت وجعلها العبادة، بهذه تعالى ّله ال خّصها قد

فَمن             فيه، ّله ال نستخير مما وهذا ُطها، أوس ْعدة ِق ال وذو الحج، أشهُر بها الزمنة

إليه      . فليرشد علم، فضُل عنده كان

           : رمضان           فى ِغل يشت كان وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول إن ُيقال وقد

العبادات              تلك بين الجمُع ُيمكنه يكن ولم ُعْمرة، ال ِمن أهّم هو بما العبادات ِمن

الحج       أشهر إلى ُعمرة ال فأّخر ُعمرة، ال وبيَن

من                               ذلك ترك فى ما مع رمضاَن فى العبادات تلك على نفسه ووّفر

ذلك،             إلى ُلمة ا لبادرت رمضان، فى اعتمَر لو فإنه بهم، والرأفة ُأمته ب الرحمة

النفوس            أكثُر تسمح ل وُربما ِم، والصو ِة ُعْمر ال بين ُع الجم عليها ّق يُش وكان

فتحُصل           رمضان، ِم وصو ُعْمرة ال تحصيل على ًا حرص العبادة هذه فى بالفطر

أن              ُيحب وهو العمل من ًا كثير يتُرك كان وقد الحج، أشهر إلى فأّخرها المشقُة،

عليهم    . المشقة خشية يعمله،

)) : ّنى                     إ فقال ذلك؟ فى عائشة له فقالت ًا، حزين منه خرج البيت، دخل ولما

       (( زمزم       ُسقاة مع يستسقى ينزل أن وهّم ، ُأّمتى َعلى ْقُت َق َش ْد َق ُكوَن َأ َأْن َأَخاُف

أعلم        .   . ّله وال بعده ِسقايتهم على ُلها َأه َلب ْغ ُي أن فخاف للحاج،

فصل         

واحدة                مرة إل السنة فى اعتمر أنه وسلم عليه الله صلى عنه ُيحفظ لم أنه فى

واحدة،                       مّرة إل السنة فى اعتمر أنه وسلم، عليه َله ال صلى عنه ُيحفظ ولم

مرتين،              سنة فى اعتَمَر أنه الناس بعُض ظن وقد مرتين، سنة فى يعتِمُر ولم

     )) عليه         الله صلى ّله ال رسول أن عائشة، عن سننه فى داود أبو رواه بما واحتج

 :  . ((        : وليس   قالوا شّوال فى ُعْمرة و ْعدة، ِق ال ذى فى ُعْمرة َتين ُعْمَر اعتَمَر وسلم،
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قد             وغيرهم عباس، وابن وعائشة، ًا، أنس فإن اعتمر، ما مجموع ذكَر بها ُد المرا

مرة:               مرتين، سنة فى اعتمر أنه به َدها ُمرا أن ِلَم ُع ف ٍر، ُعَم َع َب أر اعتمر إنه قالوا

عنها،             ًا محفوظ كان وإن وهم، الحديث وهذا شّوال، فى ومرة ْعدة، ِق ال ذى فى

     : ذى           فى كانت الولى ُة ُعْمر ال ريب بل ٍر ُعَم أربع اعتمَر فإنه قّط، يقع لم هذا فإن

فى             القضية ُعْمرة فاعتمر القابل، العام إلى يعتِمْر لم ثم الحديبية، ُعمرة ْعدة ِق ال

فى               ثمان سنَة فتحها حتى مكة إلى يخُرج ولم المدينة إلى رجع ثم ِقْعدة، ال ذى

ّله               ال وهَزم ّوال ش من ست فى ُحنين إلى خرج ثم العام، ذلك يعتِمْر ولم رمضان،

أنس              قال كما ْعدة ِق ال ذى فى ذلك وكان ُعْمرة، ب وأحرم مكة، إلى فرجع أعداءه،

فيه             وخرج ّوال، ش فى ّو العد لقى ولكن شوال؟ فى اعتمر فمتى عباس، وابُن

ْع               َيْجَم ولم ليلً، ْعدة ِق ال ذى فى ّو العد أمر من فرغ لما ُعمرته وقضى مكة، من

عليه               ّله ال صلى بأيامه ِعناية له وَمْن َده، بع ول َله َقب ول ُعمرتين، بين العاَم ذلك

ذلك         . فى يرتاُب ول يشّك ل وأحواله، وسيرته وسلم

           : ذلك           ُيثبتوا لم إذا ًا ِمرار السنة فى ُعْمرة ال ّبون يستِح شئ فبأى قيل فإن

:        : مالك       فقال المسألة، هذه فى ِلف ُت اخ قد قيل وسلم؟ عليه الله صلى النبى عن

أصحابه             من ُمطّرف وخالفه واحدة، ُعمرة من أكثَر السنة فى يعتِمَر أن أكره

:          : ّواز    الم ابن وقال ًا، ِمرار السنة فى ُعمرة بال بأس ل مطّرف قال ّواز، الَم وابُن

ُيمنع                أن أرى ول شهر، فى مّرتين عائشُة اعتمرت وقد بأس، به يكون ل أن أرجو

فى              الخير من الزدياد من ول الطاعات، من بشئ ّله ال إلى التقرب من ٌد أح

  - ّله              ال رحمه حنيفة أبا أن إل الجمهور، قوُل وهذا نص، منه بالمنع يأت ولم موضع،

      : التشريق،-       وأيام النحر، ويوَم عرفة، يوم فيها ُيعتمر ل أيام خمسة استثنى تعالى

     : خاصة،      التشريق وأياَم النحر، يوَم تعالى ّله ال رحمه يوسف أبو واستثنى

سنة       .     فى عائشة واعتمرت التشريق أيام لرمى َنى بِم ِئت البا الشافعية واستثنت

  :      : َعلى .   ََأ فقال أحد؟ عليها ينكر لم للقاسم فقيل مرتين

فاعتمر         . خرج ْأَسه، َر َحّمَم إذا أنس وكان المؤمنين؟، ُأّم
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قال                       وقد ًا، ِمرار السنة فى يعتمر كان أنه عنه، ّله ال رضى علّى عن ُيذكر و

   . ((      )) : هذا،    فى ويكفى ُهَما َن ْي َب لما ٌة ّفاَر َك ُعْمَرة ال إلى ُة ُعَمَر ال وسلم عليه ّله ال صلى

التى             ِتها عمر سوى ّتنعيم ال من عائشة أعمَر وسلم، عليه الله صلى النبّى أن

     : ُعْمرة،         ال رفضت قد كانت عائشة ُيقال ول واحد، ٍم عا فى وذلك بها، ّلت أه كانت

قال             .   وقد رفُضها َيِصُح ل ُعْمرة ال لن عنها، قضاء التنعيم من بها ّلت أه التى فهذه

:   ((    )) : لفظ      وفى ِتك ُعْمَر َو ِلَحّجِك ُفك َوا َط ُعِك َيَس وسلم عليه الله صلى النبى لها

. (( ًا((   َجميع ْنهَما ِم ْلِت َل َح

:        :      : لها           قال وسلم عليه ّله ال صلى أنه البخارى صحيح فى ثبت قد قيل فإن

 )) :    (( َرأَسِك((     ُقضى ان آخر لفظ وفى ، َتِشطى واْم ْأَسِك َر ُقضى وان َتك ُعْمَر ُفضى ار

    ((    )) : رفضها))   فى صريح فهذا ، ُعْمَرة ال َدعى و بالَحّج، ّلى ِه َأ لفظ وفى ، وامتشطى

.    :  ((  )) :  : بالمتشاط   لها أمره والثانى ، ودعيها ارُفضيها قوله أحدهما وجهين، من

      :(( )) :   : فى          وكونى عليها، والقتصار أفعالها اتركى ارُفضيها قوله معنى قيل

 ((   )) : لما         ، ًا َجِميع ُهما ْن ِم ْلِت َل َح بقوله المراد هو هذا يكوَن أن ويتعين معها، َحّجة

   ((    )) : فى    صريح فهذا ، ِتِك ُعْمَر و ِلَحّجِك ُفِك َطوا ُعِك َيَس وقوله الحج، أعماَل قضت

بانقضاء            وأنها عليها، والقتصاُر ُلها أعما ُرفَضْت وإنما ُيرفض، لم ُعْمرة ال إحرام أن

ُعْمرة             ب َتأتى إذ لقلبها، ًا تطييب التنعيم من أعمرها ثم ُتها، وعمر حّجها انقضى حّجها

(( ))          ، صحيحه فى مسلم روى ما ًا، ّين ب ًا إيضاح ذلك ويوضح كصواحباتها، ّلة ِق مست

       : عليه       الله صلى ّله ال رسول مع خرجنا قالت عنها عروة، عن الزهرى، حديث من

ِهّل              ُأ ولم عرفة، يوُم كان حتى ًا حائض أزل فلم فِحضُت، الوداع، َحّجة فى وسلم

وامتِشَط،             رأسى ُقَض أن أن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول فأمرنى ُعمرة، ب إلّ

       : بعث     َحّجى، قضيُت إذا حتى ذلك، ففعلُت قالت ُعْمرة، ال وأترك بالحج، ِهّل ُأ و

أن              وأمرنى بكر، أبى بن الرحمن عبد وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول معى

حديٌث           .   فهذا منها ِهّل ُأ ولم الحّج أدركنى التى ُعمرتى مكاَن التنعيم من أعتِمَر

ِرمة             ُمْح بقيت وأنها ُعْمرتها، من ّلت أح تكن لم أنها والصراحة، الصحة غاية فى
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صلى             ّله ال رسول قوُل وذلك نفسها، عن خبُرها فهذا الحّج، عليها أدخلت حتى

التوفيق          . ّله وبال الخر، يوافق منهما ُكّل لها، وسلم عليه الله

     )) : بينهما،               لما ٌة ّفار ك ِة ُعْمر ال إلى ُة ُعْمر ال وسلم عليه ّله ال صلى قوله وفى

       (( فى       ُعْمرة وال الحج بين التفريق على دليٌل الجنة إل جزاء له ليس المبروُر والَحّج

مرة،               إل السنة فى ُتفعل ل كالحج، ُة العمر كانت لو إذ ذلك، على وتنبيٌه التكرار،

ُيفّرق    . ولم بينهما لًسّوى

  : فى                    َتِمْر ْع ا قال أنه عنه، ّله ال رضى علّى عن ّله، ال رحمه الشافعى وروى

أبى   .            عن ناجية، أبى بن ُسويد عن إسرائيل، عن وكيع، وروى مرة شهر كل

.((      )) :      : ًا  مرار ْقَت َط َأ إْن ِر ْه الّش فى َتِمْر ْع ا عنه ّله ال رضى علّى قال قال جعفر،

ًا               أنس أن أنس، ولد بعض عن حسين، أبى بن سفيان عن منصور، بن سعيد وذكر

َتَمَر          . ْع فا ِم ِعي ْن ّت ال إلى َخَرَج ْأُسُه، َر َفَحّمَم بمكة كان إذا كان

فصل         

         

َحّجته         فى وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه سياق فى

َحجة                       وهى واحدة، َحّجٍة ِسوى المدينة إلى هجرته بعد َيُحّج لم ّنه أ خلف ل

عشر       . سنَة كانت أنها خلف ول الَوداع،

            : رضى          ّله ال عبد بن جابر عن الترمذى، فروى الهجرة؟ قبل حّج هل ِلَف ُت واخ

          )) : أن   قبل ْين َت َحّج ِحجج، ثلَث وسلم عليه الله صلى النبى حّج قال عنه، ّله ال

     :   . (( من       غريب حديث هذا الترمذى قال ُعْمرة معها هاجر ما بعد وَحّجة ُيهاجر،

           : من  .  يعرفه فلم هذا، عن البخارى يعنى ًا محمد وسألُت قال سفيان حديث

.     : ًا    محفوظ الحديث ّد ُيع ل رواية وفى الثورى، حديث

من             .           الحّج إلى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول بادر الحج فرُض نزل ولما

: تعالى              قوله وأما عشر، أو تسع سنة إلى تأّخر الحج فرَض فإّن تأخير، غير

 : ] { البقرة{    ِه ّل ِل َة ُعْمَر َوال الَحّج ِتّموا َأ عام]      196َو سّت سنَة نزلت وإن فإنها ،
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بعد            ُعمرة ال وإتمام بإتمامه المُر فيها وإنما الحج، ّيُة فرض فيها فليس الحديبية،

    : تأخير         لكم أين َفِمْن قيل فإن البتداء، وجوَب يقتضى ل وذلك فيهما، الشروع

       : عاَم       نزل عمران آل سورِة صدر لن قيل العاشرة؟ أو التاسعة إلى فرضه نزول

وصالحهم             وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسول على نجران ُد وف ِدم َق وفيه الوفود،

سورة              صدُر نزل وفيها تسع، سنة تبوك عاَم نزلت إنما والجزية الجزية، ِء أدا على

أن            عليه ويدّل ُباهلة، والم التوحيد إلى ودعاهم الكتاب، أهل وناظَر عمران، آل

أنزل               لما المشركين من التجارة من فاتهم ما على نفوسهم فى وجدوا مكة أهَل

         } : الَحَراَم  َد الَمْسِج ْا ُبو ْقَر َي َفل َنَجٌس ُكوَن ِر الُمْش ّنَما إ ُنوا آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ
َ ي تعالى ّله ال

 : ] { التوبة   َذا َه ِهْم َعاِم َد ْع هذه]        28َب ونزوُل بالجزية، ذلك من تعالى ّله ال فأعاضهم ،

مكة              فى بذلك ّذن يؤ ّديق الّص وبعث تسع، سنة فى كان إنما بها، ُة والمنادا اليات،

غير              قاله قد ذكرناه الذى وهذا عنه، ّله ال رضى بعلّى وأردفه الحج، مواسم فى

. أعلم     ّله وال َلف، الَس من واحد

فصل         

وسلم        عليه الله صلى النبى َحّجه وصف فى

أنه                      الناس أعلم الحّج على وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول عزم ولما

الحّج            ُيريدون ِدُموا َق َف المدينة، حول َمْن ذلك وسِمع معه، للخروج فتجهزوا حاج،

ُيحَصون،             ل ُق خلئ الطريق فى ووافاه وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوِل مع

من              وخرَج البصر، ّد م شماله وعن يمينه، وعن خلفه، ومن يديه، بين ِمن ُنوا فكا

ًا،               أربع بها الظهَر ّلى ص أن بعد ِة ْعد ِق ال ذى ِمن ِقيَن َب ِلِسّت الظهر بعد ًا نهار المدينة

وسننه         . ِته وواجبا الحرام فيها ّلمهم ع ُخطبًة ذلك قبل وخطبهم

 :  :      : أن                     والظاهر قلُت الخميس، يوَم خروُجه وكان حزم ابن وقال

 : أن            إحداها مقدمات، بثلث قوله على حزم ابُن واحتج السبت، يوم كان خروَجه

      : يوَم        كان الِحجة ذى استهلل أن والثانية القعدة، ذى من ِقيَن َب ِلِسّت كان خروجه
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           : كان  خروجه أن على واحتج الجمعة، يوَم كان عرفة يوم أن والثالثة الخميس،

 : عباس            ابن حديث من البخارى روى بما ِقْعدة، ال ذى من بقين لِست

فذكر((            ...))  َهَن ّد وا َتَرّجَل ما بعد المدينة ِمن وسلم عليه الله صلى النبّى انطلق

.      : ْعدة  ِق ال ِذى من َبقين لخمس وذلك وقال الحديث،

            : وهو            الجمعة، ْوَم َي كان عرفة، ْوَم َي أن على عمر ابُن نّص وقد حزم ابن قال

يوم            ْعدة ِق ال ذى فآخر الخميس، ليلة شك بل الِحجة ذى واستهلل التاسع،

إذ             الخميس، يوَم كان ْعدة، ِق ال ذى من َبقين لِسّت خُروُجه كان فإذا الربعاء،

سواه     . لياٍل سّت بعده الباقى

 : يوم                     وهى َبقين ِلخمّس خرج أنه فى صريٌح الحديث أن اخترناه، ما ووجه

 : يكون         قوله وعلى خمس، فهذه والربعاء، والثلثاء، والثنين، والحد، السبت،

خلُف   .            فهو كان، ّيهما وأ لسّت، كان الخروج، يوم ْد ِع َي لم فإن بقين لسبّع خروجه

َيِصّح .             فل لخمس، ل بقين ليال لِست خروُجه كان الليالى، اعتبر وإن الحديث

إذا              ما بخلِف البتة، الشهر من خمس بقاء وبيَن الخميس، يوم خروجه بين الجمُع

أن              عليه ويدّل شك، بل خمٌس الخروج بيوم الباقى فإن السبت، يوم الخروُج كان

وما              الحرام، شأن ِمنبره على خطبته فى لهم ذكر وسلم عليه الله صلى النبى

         : أنه    ُينقل لم لنه الجمعة، يوَم كان هذا أن والظاهر بالمدينة، ِرُم المح َبُس يل

هذه              عنهما ّله ال رضى عمر ابُن شهد وقد الُخطبة، لحضور فيهم ونادى جمعهم،

ّلمهم    .            ُيع أن وسلم عليه ّله ال صلى عادته ِمن وكان منبره على بالمدينة الخطبة

التى              الجمعة به الوقات فأولى فعله، حضر إذا إليه يحتاجون ما وقت كّل فى

           : غير   من يوم بعُض وبينها وبينه الجمعة َع َد ِلي يكن لم أنه والظاهر خروُجه، يليها

وقد            ّدين، ال تعليمهم على الناس أحرُص وهو ُق، الخل إليه اجتمع وقد ضرورة،

أعلم             . ّله وال تفويت، بل ممكٌن الحج وبين بينه والجمُع العظيم، الجمع ذلك حضر

وعائشة                       عنه، ّله ال رضى عباس ابن قول أن حزم، بن محمد أبو علم ولما

            : بأن   ّوله أ قوله مع يلتئُم ل ْعدة، ِق ال ذى من َبقين لخمس خرج عنها ّله ال رضى
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    : الُحليفة:          ذى بين وليس قال لخمس، كان الُحليفة ِذى من اندفاعه أن معناه قال

وبهذا             ّلتها، ِلق القريبة المرحلة هذه ْد َع ُت فلم فقط، أميال أربعُة إل المدينة وبين

        : لذى   .  بقين لخمٍس المدينة من خروُجه كان ولو قال الحاديث جميُع ِلف تأت

ًا،             أربع ّلى لتص الجمعة لن خطأ، وهذا الجمعة، ْوَم َي شك بل خروُجه لكان ْعدة، ِق ال

   : ثم         .  ًا، وضوح ويزيده قال ًا أربع بالمدينة معه الظهر ّلوا ص أنهم أنس، ذكر وقد

    )) : صلى        ّله ال رسوُل كان ّلما ق مالك بن كعب حديث البخارى، طريق من ساق

 :    (( أن           آخر لفظ وفى ، الخميس يوَم إل خرج، إذا سفر فى يخُرج وسلم عليه الله

فبطل             الخميس، يوَم يخُرج أن ُيحب كان وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول

حينئذ             لنه السبت، يوم خروُجه وبطل أنس، عن ذكرنا لما الجمعة يوَم خروجه

أحد              . يقله لم ما وهذا الِقعدة، ذى من َبقين لربٍع المدينة من ًا خارج يكون

            : من          خروجه يوم من المستقبلة َلة اللي الُحليفة بذى ُته مبي صّح قد ًا وأيض قال

   : خروُجه          كان لو يعنى الحد، يوم الُحليفة ذى من اندفاعه يكون فكان المدينة،

ُصبح              دخلها أنه عنه وصّح مكة، دخوله ليلَة ُطوى بذى ُته مبي وصح السبت، يوم

سبعَة              مكة إلى المدينة من سفره ُة مد تكوُن هذا فعلى الِحّجة، ذى من رابعة

ْعدة،              ِق ال ِلذى َبقين لربع ذلك كان لو المدينة من ًا خارج يكون كان لنه أيام،

الرابعة،            الليلة استقبال وفى الِحجة، ذى من ْوَن َل َخ لثلث مكة على واستوى

خروجه               أن فصّح أحد، يقله لم وأمٌر بإجماع، خطأ وهذا مزيد، ل لياٍل ُع سب فتلك

عنها            التعاُرض وانتفى ّلها، ك الرواياُت وائتلفت ْعدة ِق ال ذى من بقين ِلسٍت كان

انتهى   . ّله، ال بحمد

          : السبت،          يوَم خروجه مع عنها ُمنتٍف والتعارض متوافقة، متآلفة هى قلت

بن        .      محمد أبى قول وأما ذكرناه كما عليه أّولها الذى الستكراه عنها ويزوُل

خروُجه:((            لكان ْعدة، ِق ال ذى من َبقين لخمٍس ِة المدين من خروُجه كان لو حزم

خروجه  ...))            ويكون لخمس، يخُرج أن يصح بل لزم، فغيُر آخره إلى الجمعة يوَم

وهى               العدد، من التاء حذف قد الراوى رأى أنه محمد أبا غّر والذى السبت، يوم
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كان             إذا يكون إنما وهذا بقين، ليال لخمس ففهم المؤنث، من ُتحذف إنما

بعينه             وهذا بقين، ليال لربع لكان السبت، يوم كان فلو الجمعة، يوم الخروُج

وإنما              بقين، ليال لخمس يكن لم الخميس، يوم خروُجه كان لو فإنه عليه، ِلُب ينق

بالتاريخ            ّيد المق الخروج ُيؤّول أن إلى اضطر ولهذا بقين، ليال لست يكون

من              إذ ذلك، إلى له ضرورة ول الُحليفة، ذى من الندفاع على بخمس المذكور

الخروج             تاريخ عن الخبار فوقع ًا، ناقص كان ْعدة ِق ال ذى شهُر يكون أن الممكن

فى             والناس العرب ُة عاد وهذه الشهر، من المعتاد على ًء بنا منه بقين بخمس

بعد               عنه الخبار يقع ثم كماله، على ًء بنا الشهر من بقى بما ُيؤّرُخوا أن تواريخهم،

: القائُل            يقول أن فيِصّح التاريُخ، عليهم ِلف يخت لئل كذلك، نقصه وظهور انقضائه،

وِعشرين،          ًا تسع الشهر ويكون بقين، لخمس كتب والعشرين، الخامس يوم

اجتمعت             إذا والعرب الخروج، بيوم شك بل أيام خمسة كان الباقى فإن ًا وأيض

من             ُق أسب وهى الشهر، أوُل لنها الليالى لفَظ ّلبت غ التاريخ، فى واليام الليالى

    : اليام،        باعتبار َبقين لخمٍس ُيقال أن فيِصّح اليام، ُدها ومرا الليالى، فتذكر اليوم،

ول             بقين، لخمٍس خروجه يكون أن حينئذ فصّح الليالى، باعتبار العدد لفظ ّكر ُيذ و

يوَم   .             إل قّط يخُرج يكن لم أنه فيه فليس كعب، حديُث وأما الجمعة يوم يكون

فى               ّيد يتق يكن لم أنه ريب ول خروجه، أكثَر كان ذلك أن فيه وإنما الخميس،

الخميس     . بيوم الغزوات إلى خروجه

             : ل           يلزم، ل أنه ّين تب فقد لربع، ًا خارج لكان السبت، يوَم خرج لو قوله وأما

اليام     . باعتبار ول الليالى، باعتبار

         )) : من           خروجه يوم ِمن َلة َب المستق الليلة الُحليفة بذى بات إنه قوله وأما

سفره))..             ُة مد تكون أن السبت يوم خروجه من يلزم فإنه آخره، إلى المدينة

الشهر              من بقى وقد السبت يوَم خرج إذا فإنه منه، عجيٌب فهذا أيام، سبعة

المدينة             من خروجه فبين الِحجة، ذى ِمن َمضين لربع مكة ودخل أيام، خمسُة

التى             الطريق فإن الوجوه، من بوجه مشكل غيُر وهذا أيام، تسعة مكة ودخوله

68



سير             من ُع أسر العرب وسيُر المقدار، هذا وبينها المدينة بين مكة إلى سلكها

ّله          ...  وال ّثقال ال والزواِمل والكجاوات المحامل عدم مع سيما ول بكثير، الحضر

أعلم .

ثم                            ًا، أربع بالمسجد بالمدينة الظهر ّلى فص َحّجه، سياق إلى عدنا

بذى           فنزل والعصر، الظهر بين وخرج ورداءه، إزاره ولبس ّدهن، وا ترّجل

والعشاء،            المغرب، بها ّلى وص بها بات ثم ركعتين، العصر بها ّلى فص الُحليفة،

وطاف           معه، ّلهن ُك نساؤه وكان صلوات، خمس بها ّلى فص والظهر، والصبح،

ُغسل            غير لحرامه ًا ثاني ُغسلً اغتسل الحرام، أراد فلما الليلة، ِتلك عليهن

ترك              وقد للجنابة، الول الُغسل غير اغتسل أنه حزم ابن يذكر ولم الول، الِجماع

يكون               أن وإما عنده، يثبت لم لنه ًا، عمد تركه يكون أن فإما ِذكره، الناس بعُض

      )): وسلم        عليه الله صلى النبّى رأى إنه ثابت بن ُد زي قال وقد منه، ًا سهو تركه

.    :   . (( غريب   حسن حديث الترمذى قال واغتسل لهلله تجّرد

   )) : صلى                                ّله ال رسول كان قالت عائشة عن الدارقطنى، وذكر

ّيبته           .   ط ثم َنان ُأْش و بخطمى رأسه غسل ِرَم، ُيح أن أراد إذا وسلم عليه الله

الِمسك             وبيص كان حتى ورأسه، بدنه فى مسك فيه وطيٍب ٍة ِريَر َذ ِب بيدها عائشة

ثم             ورداءه، إزاره لبس ثم يغسله، ولم استدامه ثم ِلحيته، و مفارقه فى ُيرى

    (( أنه         عنه ُينقل ولم ، مصله فى ُعمرة وال بالحّج َهّل أ ثم ركعتين، الظهر ّلى ص

. الظهر      فرض غير ركعتين للحرام ّلى ص

صفحَة                    ّق فش اليمن، جانبها فى وأشعَرها نعلين، ُبدنه الحرام قبل ّلد وق

عنها     ّدَم ال َلَت وَس َسناِمها،

.           : ذلك           فى صريحة صحيحة ًا حديث وعشرين ِلبضعة ًا قارن أحرم إنه قلنا وإنما

  )):         : ّله          ال رسوُل ّتع تم قال عمر، ابن عن الصحيحين فى أخرجاه ما أحدها

معه              فساق وأهدى، الحج، إلى بالُعمرة الوداع َحّجة فى وسلم عليه الله صلى
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ثم              ُعمرة، بال َهّل َأ ف وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل وبدأ الُحليفة، ذى ِمن َى ْد َه ال

.   ((.... الحديث  وذكر بالحّج أهّل

           : عن          أخبرته عائشة عن عروة، عن ًا، أيض الصحيحين فى أخرجاه ما وثانيها

سواء           . عمر ابن حديث بمثل وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوِل

            : نافع،          عن الليث، عن ُقتيبة، حديث من صحيحه فى مسلم روى ما وثالثها

: قال              ثم ًا، واحد ًا طواف لهما وطاف ُعمرة، ال إلى الحّج قرن ّنه أ عمر، ابن عن

. (( وسلم((        عليه الله صلى ّله ال رسوُل فعل هكذا

              : حدثنا          معاوية ابن هو زهير حدثنا النفيلى، عن داود، أبو روى ما ورابعها

       : عليه   ((   الله صلى ّله ال رسوُل اعتمَر كم عمر ابُن سئل مجاهد عن إسحاق

        :   .  : صلى  ّله ال رسوَل أن عمر ابُن ِلَم َع لقد عائشُة فقالت مرتين فقال وسلم؟

. (( بَحّجته         قرن التى ِسوى ًا ثلث اعتمر وسلم عليه الله

(... يتبع(

      )) : بين@               قرن وسلم، عليه ّله ال صلى ّنه إ عمر ابن قوَل هذا ُيناقض ولم

 :          (( ُة  ُعمر ُعمرتان أنهما ريب ول المفردة، الكاملة ُعْمرة ال أراد لنه ، ُعمرة وال الحّج

ْيِن،          َت ّل المستق ُعْمرتين ال أرادت عنها ّله ال رضى وعائشة الِجعرانة، ُة ُعمر و القضاء

أربع         . أنها ريب ول عنها، ّد ُص والتى الِقران، ُعمَرة و

            : جابر          عن أبيه، عن محمد بن جعفر عن الثورى، سفيان رواه ما وخامسها

  : قبل          ((   َحّجتيِن ِحجج ثلَث حّج وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول أن ّله، ال عبد بن

.    (( وغيره        الترمذى رواه ُعمرة معها هاجر ما بعد وَحّجة ُيهاجر، أن

    :         : عبد          بن داود حدثنا قال وقتيبة ّنفيلى، ال عن داود، أبو رواه ما وسادسها

)) : اعتمر            قال عباس، ابن عن عكرمة، عن دينار، بن عمرو عن العطار، الرحمن

 :    : حين        والثانية الُحديبية، َة ُعمر ٍر ُعَم َع أرب وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل

مع            قرن التى والرابعة الِجعرانة، من والثالثة قابل، ِمن ٍة ُعمر على ُؤوا تواط

َحّجته)) .
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            : عنه          ّله ال رضى الخطاب بن عمر عن صحيحه فى البخارى رواه ما وسابعها

)) : أتانى:           يقول َعقيق ال بوادى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل سمعُت قال

:       : ُقْل                َو الُمباَرِك، َوادى ال َذ َه فى َصّل فقال وجّل، َعّز ّبى َر ِمْن آٍت َلة ْي ّل ال

.(( ٍة   َحّج فى ٌة ُعْمَر

   )) :          : رضى          علّى مع كنت قال عازب بن البّراء عن داود أبو رواه ما وثامنها

معه              فأصبُت اليمن، على وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل ُه َأّمَر حين عنه ّله ال

عليه              الله صلى ّله ال رسول على اليمن من علّى ِدَم َق فلما َهٍب، ذ ِمن َواقّى َأ

           : نضحت  وقد َغات، ِبي َص ًا ثياب ِبَسْت َل قد عنها ّله ال رضى فاطمة وجدُت قال وسلم

          : أمر   قد وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول فإن مالك؟ فقالت َنُضوٍح، ِب البيت

        :   : وسلم   عليه الله صلى النبّى بإهلل أهللُت إنى لها فقلُت قال ّلوا، فأَح َبه أصحا

:  :  ((  )) : ُقلُت:         قال ؟ صنعَت كيف لى فقال وسلم، عليه الله صلى النبّى فأتيُت قال

   )) : َى،        ْد َه ال ْقُت ُس قد فإنى قال وسلم، عليه الله صلى النبّى بإهلل أهللُت

الحديث...))   . وذكر ، ْنُت َقَر و

           : بن          عيسى حدثنا الدمشقى، يزيد بن عمران عن النسائى رواه ما وتاسعها

بن             مروان عن الُحسين، بن علّى عن البطين، مسلم عن العمش، حدثنا يونس،

          )) : ُعمرة  ِب ّبى ُيل عنه ّله ال رضى ًا علي فسمع عثمان، عند ًا جالس كنُت قال الحكم

      :       : صلى  ّله ال رسوَل سمعُت لكنى َلى ب قال َذا؟ َه َعْن َهى ْن ُت ُكن َت ألم فقال وَحّجٍة،

عليه               الله صلى ّله ال رسوِل قوَل ْع َد أ فلم ًا، جميع بهما ّبى َل ُي وسلم عليه الله

.(( ِلَك  ْو َق ِل وسلم

            : ِهلل          بن ُحميد عن ُشعبة، حديث ِمن صحيحه فى مسلم رواه ما وعاشرها

     :     : أن:    ّلُه ال عسى ًا حديث ّدثك ُأح حصين بن عمران قال قال ًا ُمطّرف سمعُت قال

     ))        : لم  ثم ُعْمرة، و ٍة َحّج بين جمع وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول إّن به ينفعَك

.(( ُيحّرُم        ُقرآن ِزْل ْن َي ولم ماَت، ّتى ح عنه ْنَه َي
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          : عن           ُعيينة، بن وسفيان القطان، سعيد بن يحيى رواه ما عشرها وحادى

 )) : َع             َجَم إنما قال أبيه عن قتادة، أبى بن ّله ال عبد عن خالد، أبى بن إسماعيل

َيُحّج              ل أنه علم لنه ُعْمرة، وال الحّج ْيَن َب وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل

إليهما)) .     . صحيحة طرق وله َبعدها

:           : قال           مالك بِن ُسراقة حديث من أحمد المام رواه ما عشرها وثانى

    )) : إلى        الَحّج فى ُة ُعْمَر ال َلِت َدَخ يقول وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل سمعُت

 .          :  (( إسناده  َدِع َوا ال َحّجة فى وسلم عليه الله صلى ّنبّى ال َقَرَن َو َقاَل ، ِة َياَم ِق ال ِم ْو َي

ثقات.

          : َطلَحَة           أبى حديث من ماجه وابن أحمد، المام رواه ما عشرها وثالُث

 (( ورواه((           ُعْمَرة وال الَحّج ْيَن َب َع َجَم وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل أن ّى ِر النصا

أرطاة     . بن الحجاج وفيه الدارقطنى،

))          : أّن           الباهلى زياد بن الهْرَماس حديث ِمن أحمد رواه ما عشرها ورابُع

. (             (ِ ُعْمَرة وال الَحّج ْيَن َب َدِع َوا ال ِة َحّج فى قرن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول

)) :           : إنما           قال أوفى أبى ابن أن صحيح بإسناد البزار رواه ما عشرها وخامُس

يُحّج               ل أنه علم لنه ُعْمَرة، وال الحّج بين وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول جمع

 :          :   (( ل   آخرون وقال إسناده، فى أخطأ عطاء بن يزيد إن قيل وقد ذلك عاِمه بعد

دليل     . بغير تخطئته إلى سبيَل

))           : أن           ّله، ال عبد بن جابر حديث ِمن أحمد، المام رواه ما عشرها وسادُس

ًا            َواف َط ُهَما َل َطاَف َف َة، ُعْمَر وال الَحّج َقَرَن وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسوَل

ِة)).            درج عن ِزل ين ل ُثه وحدي أرطاة، بُن الحجاُج وفيه الترمذى، ورواه ًا واِحد

ّثقات        . ال ُيخالف أو بشئ، ْد ِر ينف لم ما الَحَسِن

 :          : سمعُت           قالت سلمة ُأّم حديث من أحمد، المام رواه ما عشرها وسابُع

. ((       )) : َحّج       فى ٍة ُعْمَر ِب ٍد ُمَحّم آَل يا ّلوا ِه َأ ُقول ي وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول
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        : حفصَة           عن لمسلم، واللفظ الصحيحين فى أخرجاه ما عشرها وثامن

        : ِمْن:       ْنَت َأ َتِحّل َلْم َو ّلوا ح ّناِس ال شأُن ما وسلم عليه الله صلى للنبى قلُت قالت

((           )) :  ، الَحّج ِمَن َأِحّل ّتى َح َأِحّل فل َرأسى، ْدُت ّب َل و ْديي، َه ْدُت ّل َق ّنى إ قال ِتَك؟ ُعْمَر

َيِحّل                حتى ُعْمرة ال من َيحّل ل فإنه َحج، معها ٍة ُعمر فى كان أنه على يدل وهذا

ل             مفردة، ًة ُعمر المعتِمر لن ألزُم، والشافعّى مالك أصل على وهذا الَحج، من

على           فالحديُث الِقران، ُعْمرة يمنعه وإنما التحلل، من الهدُى عندهما يمنعه

نص  . أصلهما

          : بن           ّله ال عبد بن محمد عن والترمذى، النسائى، رواه ما عشرها وتاسُع

وقاص،              أبى بن َد سع َع سِم أنه المطلب، عبد بن الحارث بن نوفل بن الحارث

ُعْمرة             بال التمتع يذكران وهما سفيان، أبى بُن معاويُة حّج عاَم قيس بن والضحاَك

  :           : ما    بئَس سعد فقال ّلِه، ال أمَر ِهَل َج َمْن إل ذلك ُع يصن ل الضحاك فقال الحّج، إلى

:          : سعد    .   قال ذلك، عن نهى الخطاب بَن عمَر فإن الضحاك قال أخى ابَن يا قلَت

: الترمذى            قال معه، وصنعناها وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوُل صنعها قد

صحيح   . حسن حديث

     : الِقران،                        ّتع تم وهو نوعيه، ُد أح الَحج إلى ُعْمرة بال هنا بالتمتع ومراده

ولهذا           بذلك، شِهدوا والتأويل التنزيَل شهدوا الذين والصحابة القرآن، لغُة فإنه

           : فبدأ   الَحّج، إلى ُعْمرة بال وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل تمتع عمر ابُن قال

   : صنعه         الذى فإن ًا وأيض عائشة، قالت وكذلك بالحّج، أهّل ثّم ُعْمرة، بال فأهّل

أحمد،               به قطع كما شك، بل الِقران ُمتعة هو وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسول

     )) : عليه        الله صلى ّله ال رسول ّتع تم قال حصين بن عمران أن ذلك على ويدل

  )) :      .   (( عسى   ًا حديث ّدثك ُأح لمطّرف قال الذى وهو عليه متفق معه ّتعنا وتم وسلم،

ثّم                ٍة، ُعْمَر و َحّج ْين َب جمع وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوَل إن به، َعك ينف أن ّله ال

.  :       . (( ّتع     تم بقوله ِقرانه عن فأخبر مسلم، وهوفىصحيح َماَت ّتى ح ْنُه َع ْنَه َي لم

ُعْمرة:     . و حج بين جمع وبقوله
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:          : قال            ّيب المس بن سعيد عن الصحيحين فى ثبت ما ًا أيض عليه ويدل

       : ُعمرة،((     ال أو الُمتعة عن ينهى عثماُن كان فقال َفان، ُعْس ب وعثماُن علّى اجتمع

             : عنه؟  تنهى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل فعله أمر إلى ُتريد ما علّى فقال

          :    : ذلك،  علّى رأى أن فلما َعك، أد أن أستطيع ل إنى فقال ْنك، ِم دعنا عثماُن قال

 .    . (( مسلم   لفظ هذا ًا جميع ِهما ِب أهّل

 : ما           ((        علّى فقال الُمتعة، فى َفاَن ُعْس ب ُعثمان و علّى اختلف البخارى ولفظ

ذلك                رأى فلما وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوُل فعله ٍر أم عن تنهى أن إل تريد

.(( جميعا    بهما أهّل علّى،

 )) : عثمان                  شهدُت قال الحكم بِن مروان حديث من َده وح البخارى وأخرج

: بهما              أهّل ذلك، علّى رأى فلما بينهما، ُيْجَمَع وأن الُمتعة، عن ينهى وعثماُن ًا، وعلي

          : وسلم    عليه الله صلى ّله ال رسوِل ّنة ّسـ َع َد َل كنُت ما وقال وَحّجة، ٍة ُعْمَر ب ْيَك ّب ل

. (( أحد  ِلقول

فعله                       الذى هو هذا وأن عندهم، ًا ّتع متم كان بينهما، جمع َمن أن ّين، ُيب فهذا

صلى              ّله ال رسوَل أن على عثماُن وافقه وقد وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوُل

       : ّله         ال رسوُل فعله أمر إلى ُتريد ما له قال لما فإنه ذلك، فعل وسلم عليه الله

       : عليه         الله صلى ّله ال رسوُل ْله يفع لم له يقل لم عنه، تنهى وسلم عليه الله صلى

صلى              النبى موافقة إلى علّى قصد ثم لنكره، ذلك، على وافقه أنه ولول وسلم،

ًا               جميع بهما وأهّل ُينسخ، لم فعله أن وبيان ذلك، فى به والقتداء وسلم، عليه الله

ّولً،            متأ عثمان عنها نهى ّنة لّسـ ًا وإظهار الِقران، فى ومتابعته به للقتداء ًا تقرير

العشرين      . تمام مستقل دليل فهذا وحينئذ

          : ُعروة،           عن شهاب، ابن عن الموطأ، فى مالك رواه ما والعشرون الحادى

         )) : َحّجة    عاَم وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول مع خرجنا قالت أنها عائشة عن

  )) : َعه           َم كاَن َمْن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل قال ثم ُعمرة، ب فأهللنا الوداع،

. (( ًا            َجِميع منهما َيِحّل ّتى َح َيِحّل ل ُثّم ِة، ُعْمَر ال َع َم بالَحّج ِلْل ْه ُي ْل َف ٌى، ْد َه
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              : دل          وقد به، أمر ما إلى بادر َمن أولى فهو ُى، ْد َه ال معه كان أنه ومعلوم

ونذكرها      . ذكرناها التى الحاديث سائُر عليه

ساق                     َمن على الِقران إيجاب إلى َلف والَخ َلف الَس من جماعة ذهب وقد

   : بن          ّله ال ُد عب منهم َى، الهد َيُسق لم َمن على المفردة ُعْمرة بال والتمتع ْدَى، َه ال

عليه             الله صلى ّله ال رسول فعله عما العدوُل يُجوز ل فعندهم وجماعة، عباس

معه              َى ْد َه ل َمن ُكّل وأمر ْدى، َه ال وساق قرن فإنه أصحابه، به وأمر وسلم،

         : القول     وهذا أمر، كما أو فعل، كما نفعل أن فالواجب مفردة، ُعْمرة إلى بالفسخ

إن              سنذكرها كثيرة، وجوه من ُعْمرة ال إلى الحج فسخ حّرم َمن قول ِمن أصّح

تعالى   . ّله ال شاء

         : بن           أنس عن ِقلبة، أبى الصحيحين فى أخرجاه ما والعشرون الثانى

          )) : بالمدينة .  معه ونحُن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل بنا ّلى ص قال مالك

ّتى             ح ِكَب ر ثم أصبح، ّتى ح بها فباَت ركعتين، الُحليفة بذى والعصَر ًا، أربع الظهَر

وأهّل              ُعْمرة، و بَحّج أهّل ثّم ّبر وك ّبح وس ّله ال َد َحِم البيداء، على ُته راِحل به استوت

ّلوا             أه ِة َي ّتْرو ال يوُم كان إذا حتى ّلوا، فح الناس، أمَر َنا، َقدم فلما بهما، الناُس

. ((ِ بالَحج

 :          : سمعُت            قال أنس عن المزنى، ّله ال عبد بن بكر عن ًا أيض الصحيحين وفي

 : فحدثُت            بكر قال ًا، جميع ُعمرة وال بالحّج ّبى ُيل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول

         : عمر،    ابن بقول ُته ّدث فح ًا، أنس فلقيُت َده، وح بالَحّج ّبى ل فقال عمر، ابَن بذلك

:             : يقول  وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل سمعُت ًا، ْبيان ِص إل ّدوننا تع ما أنس فقال

.           . (( َوشٌئ((   سنٌة أو سنٌة، الّسّن فى ُعمر وابن أنس وبين ًا وَحّج ًة ُعْمَر ْيَك ّب َل

صهيب،                      بن العزيز وعبد إسحاق، أبى بن يحيى عن مسلم، صحيح وفى

        : أهّل     وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل سمعُت قال ًا أنس سِمعوا أنهم وُحميد،

. (( ًا: ((   وَحّج ًة ُعْمَر ْيَك ّب َل بهما
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: قال                     أنس عن النصارى، سعيد بن يحيى عن القاضى، يوسف أبو وروى

. ((    )) : ًا       مع ٍة ُعْمَر و ِبَحّج ْيَك ّب َل يقول وسلم عليه الله صلى النبّى سمعُت

  )) : صلى                  النبّى سمعت قال أنس عن أسماء، أبى حديث من النسائى وروى

.(( ِهَما     ِب ّبى َل ُي وسلم، عليه الله

   )) : الله                 صلى النبى أن أنس عن البصرى، الحسن حديث من ًا أيض وروى

. (( الظهر        ّلى ص حين ُعْمرة وال بالَحّج أهّل وسلم عليه

أنس،                      عن الخطاب، بن عمر مولى أسلم بن زيد حديث من البزار، وروى

التيمى         .     ُسليمان حديث ومن ُعْمرة و بَحّج أهّل وسلم، عليه الله صلى النبى أن

   : بن           ُمصعب حدثنا وكيع وذكر مثله، أنس عن قدامة أبى وعن كذلك، أنس عن

        :     : عن  البنانى، ثابت عن ليلى، أبى ابُن وحدثنا قال مثله، ًا أنس سمعت قال سليم

         : حدثنا    جعفر، بن محمد حدثنا بشار، بن محمد حدثنا الخشنى وذكر مثله، أنس

. مثله       أنس عن قزعة، أبى عن شعبة،

الله                ((     صلى ّله ال رسوُل اعتمر أنس عن قتادة، عن البخارى، صحيح وفى

.   ((..    : ّدم      تق وقد َحّجته مع ُعْمرة و وقال فذكرها ُعَمر، َبع أر وسلم عليه

          : هلل،            بن وُحميد قلبة أبى عن أيوب، عن معمر، حدثنا الرزاق عبد وذكر

أن              أنس، عن ّتِفقون م ّلهم ُك الثقات، من ًا نفس عشر ستة فهؤلء مثله، أنس عن

الحسن             وهم ًا، مع ُعمرة و بَحّج إهللً كان وسلم عليه الله صلى النبى لفظ

وقتادة،            الطويل، الرحمن عبد بن وُحميد هلل، بن وُحميد ِقلبة، وأبو البصرى،

العزيز             وعبد المزنى، ّله ال عبد بن وبكر ُبنانى، ال وثابت النصارى، سعيد بن ويحيى

ومصعب            أسلم، بن وزيد إسحاق، أبى بن ويحيى التيمى، وسليمان ُصهيب، بن

بن               ُسويد وهو قزعة وأبو حسين، بن عاصم ُقدامة وأبو أسماء، وأبو سليم، بُن

الباهلى  . حجر

منه،                         سمعه الذى وسلم عليه الله صلى إهلله لفظ عن أنس أخبار فهذه

بالِقران،               نفسه عن وسلم عليه الله صلى إخباره عن ُيخبران والبّراء علّى وهذا
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بن                عمُر وهذا فعله، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل َأن ُيخبر ًا، أيض على وهذا

ّبه              ر أن وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوِل عن ُيخبر عنه، ّله ال رضى الخطاب

أنه              يخبر، ًا أيض على وهذا الحرام، عند يقوله الذى ّلفظ ال ّلمه وع يفعله، بأن أمره

ذكرنا              َمْن بقيُة وهؤلء ًا، جميع بهما ّبى ُيل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل َع سم

َمن                  به ويأمر آله، به يأُمُر وسلم عليه ّله ال صلى هو وهذا فعله، بأنه عنه، يخبرون

ْدى  . َه ال ساق

      : بن               ّله ال ُد وعب المؤمنين، أم عائشة البيان بغاية الِقران ُوا َو َر الذين وهؤلء

أبى               بن وعلّى الخطاب، بن وعمر عباس، بن ّله ال وعبد ّله، ال عبد بن وجابر عمر،

الُحصين،              بن وِعمران ، له علّى وتقرير لعلّى، بإقراره عفان بن وعثمان طالب،

طلحة،             وأبو أوفى، أبى وابُن قتادة، وأبو المؤمنين، أم وحفصة عازب، بن والبراء

هم              فهؤلء وقاص، أبى بن ُد وسع مالك، بن وأنُس سلمة، ُأّم و زياد، بن والِهرماس

لفظ              روى َمن ومنهم فعله، روى َمن منهم عنهم، ّله ال رضى ًا صحابي عشر سبعَة

به            . أمره روى َمن ومنهم نفسه، عن خبره روى َمن ومنهم إحرامه،

         : عباس؟           وابن وعائشة، ًا، وجابر عمر، ابن منهم تجعلون كيف قيل فإن

  ((        )) : لفظ   وفى بالحج وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول أهّل تقول عائشُة وهذه

          (( أحدهما((  هذا لفظان، وله مسلم فى والثانى فىالصحيحين والول الحج أفرد

 . ((   )) :     ( ذكره((   َده وح بالحّج ّبى ل يقول عمر ابُن وهذا ،(ً ُمفِردا بالحج أهّل والثانى

      )) : وسلم     عليه الله صلى ّله ال رسول وأهّل يقول عباس ابن وهذا البخارى،

.    ((  )) : ماجه))      ابن رواه الحج أفرد يقول جابر وهذا مسلم، رواه بالحج

         : أحاديث          فإن وتساقطت، تعارضت هؤلء عن الحاديث كانت إن قيل

ول              الِقران، على فيها ُحجة ل ذكرتم َمن أحاديث أن فهب تتعارض، لم الباقين

صراحتها           مع الباقين أحاديث عن للعدول الموجُب فما لتعارضها، الفراد على

َمن            ظّن وإنما بينها، تعارض ول ًا بعض بعُضها ُق ّد ُيص ُثهم وأحادي فكيف وصحتها؟
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الصطلح           على وحملها ألفاظهم، من الصحابة بمراد إحاطته لعدم التعارض ظن

بعدهم  . الحادث

بلفظه،                            نسوقه أحاديثهم اتفاق فى ًا فصلًحسن السلم لشيخ ورأيت

ًا:            اختلف إل بمختلفة ليست متفقة الباب هذا فى الحاديث أن والصواُب قال

عندهم              والتمتع ّتع، تم أنه عنهم ثبت الصحابة فإن ذلك، غير فى ُله مث يقع ًا يسير

 : ففى             الول أما تمتع، أنه عنهم ُروى أفرد، أنه عنهم ُروى والذين الِقران، يتناوُل

     : وكان      ُعسفاَن، ب وعثمان على اجتمع قال ّيب المس بن سعيد عن الصحيحين

   )) : أمر           إلى تريد ما عنه ّله ال رضى علّى فقال ُعمرة، ال أو الُمتعة عن ينهى عثمان

.   : ِمنك           دعنا عثمان فقال عنه؟ تنهى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل فعله

بهما:      .         أهّل ذلك، عنه رضى علّى رأى فلما َدعك أ أن ُع أستطي ل إنى فقال

فعله))              الذى هو هذا وأن عندهم، ًا متمتع كان بينهما جمع َمن أن ُيبين هذا ًا جميع

وسلم              عليه الله صلى النبى أن على عثمان ووافقه وسلم، عليه الله صلى النبى

         : ِرع      ُش وهل ل؟ أم حقنا فى الفضل ذلك هل بينهما ُع النزا كان لكن ذلك، فعل

وعثمان،              علّى اتفق فقد الفقهاء؟ فيه تنازع كما حقنا فى ُعْمرة ال إلى الحج فسُخ

: قال             مطّرف عن الصحيحين وفى الِقران، عندهم بالتمتع والمراد ّتع، تم أنه على

حّج    ((          بين جمع وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول إن حصين بن ِعمران قال

  . (( رواية             وفى يحّرمه قرآن فيه ينزل ولم مات، حتى عنه ينه لم إنه ثم ُعْمرة، و

من:              وهو ِعمران فهذا معه، وتمتعنا وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل ّتع تم عنه

عند             ِرن والقا ُعْمرة، وال الحّج بين جمع وأنه تمتع، أنه أخبر الّولين، السابقين أجّل

 } : َع          ّت َتَم َفَمن تعالى قوله فى ودخل ْدَى، َه ال عليه أوجبوا ولهذا ّتع، متم الصحابة

 : ] { البقرة       ْدِى َه ْل ا ِمَن ْيَسَر َت اْس َفَما الَحّج َلى إ ِة ُعْمَر عن]    196ِبال عمر حديث وذكر ،

    :     )) : ِدى     َوا ال َذا ه فى َصّل فقال ّبى ر ِمْن آٍت أتانى وسلم عليه الله صلى النبى

 . ((    : َحّجة  فى ٌة ُعْمَر وقل الُمباَرِك
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      :    : ُحصين،          بن وِعمران وعلّى، وعثمان، عمر، الراشدون الخلفاء فهؤلء قال

ُعمرة              ال بين قرن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول أن السانيد، بأصح عنهم روَى

عليه              الله صلى النبى ِسمع أنه يذكر أنس وهذا ًا، تمتع ذلك يسمون وكانوا والحج،

ًا     . جميع ُعمرة وال بالحّج ّبى ُيل وسلم

وحده،                       بالحج ّبى ل أنه عمر، ابن عن المزنى، ّله ال عبد بن بكُر ذكره وما

ونافع               ابنه، سالم مثل بكر من عمر ابن فى أثبُت هم الذين الثقات أن فجوابه

          : الحج،    إلى ُعْمرة بال وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل ّتع تم قال أنه عنه َوْوا َر

تغليط       .         من أولى عمر ابن عن بكر فتغليُط بكر من عمر ابن فى أثبُت وهؤلء

ُيشبه              و وسلم، عليه الله صلى النبّى على هو تغليطه من وأولى عنه، ونافع سالم

      :      : كانوا     الحج، إفراد فإن بالحج، ّبى ل قال أنه فظن الحج، َد أفر له قال عمر ابن أن

  : قرن            إنه قال َمن على منهم رد وذلك الحج، أعمال إفراد به ُيريدون و ُيطلقونه

   : من          حّل إنه يقول َمن وعلى سعيين، فيه وسعى طوافين، فيه طاف ًا ِقران

ما               هذا يبين هؤلء، على ّد تر الحج، أفرد أنه الصحابة من روى َمن فرواية إحرامه،

     : صلى          ّله ال رسول مع أهللنا قال عمر، ابن عن نافع، عن صحيحه فى مسلم رواه

.    : ًا       مفرد بالحّج أهل رواية وفى ًا، ُمفرد بالحّج وسلم عليه الله

         : أهّل             وسلم عليه الله صلى النبى أن مقصودها إن قيل إذا الرواية فهذه

            : صلى   النبى أن عمر، ابن عن ذلك، من أصّح بإسناد ثبت فقد قيل ًا، مفرد بحج

بالَحج،              أهّل ثم ُعْمرة بال فأهّل بدأ، وأنه الَحج، إلى ُعْمرة بال تمتع وسلم عليه الله

عمر،                ابن عن هذا عارض وما عمر ابن عن سالم، عن الزهرى، رواية ِمن وهذا

ابن               يكون أن وإما له، ًا موافق مقُصوده يكون أن وإما عليه، ًا غلط يكون أن إما

ِهَم                 َو كما أفرد، أنه ظّن َيِحّل، لم وسلم عليه الله صلى النبّى أن علم لما عمر

            : عليه  الله صلى والنبى منه، ًا نسيان ذلك وكان رجب، فى اعتمر إنه قوله فى

حديث               ساق ثم أفرد، أنه ظن المفرد حال هذا وكان إحرامه، من َيِحّل لما وسلم

((...       )) : وسلم     عليه الله صلى ّله ال رسوُل ّتع تم أبيه عن سالم، عن الزهرى،
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         : أبيه .   عن سالم حديث بمثل عائشة عن ُعروة، وحدثنى الزهرى وقول الحديث

أهِل:              أعلم الزهرى حديث من وهو الرض، وجه على حديٍث أصح ِمن فهذا قال

وعائشة             . عمر ابن حديث أصح من وهو أبيه، عن سالم، عن ّنة، بالّسـ زمانه

الله                  ((    صلى النبى أن الصحيحين فى عنها ّله ال رضى عائشة عن ثبت وقد

     . (( باتفاق        الَحّج بعد يعتِمْر ولم َحّجته مع الرابعة ُعَمر، َع أرب اعتمر وسلم عليه

الخاص          . التمتع أو ِقران، ّتع تم ًا ّتع متم يكون أن فيتعيُن العلماء،

 )) : فعل                    هكذا وقال ُعْمرة، وال الَحّج بين قرن أنه عمر، ابن عن صح وقد

.     (( الصحيح      فى البخارى رواه وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل

   :         : عمر،          وابن عائشة، ثلثة فهم الحج، إفراد عنهم ِقَل ُن الذين وأما قال

   : إلى         ُعْمرة بال تمتع أنه عمر وابن عائشة وحديث التمتع، عنهم ِقَل ُن والثلثة وجابر،

أو              الحج، أعمال ُد إفرا فمعناه عنهما، ذلك فى صح وما حديثهما، من أصّح الَحّج

أكابُر            رواها متواترة التمتع أحاديث فإن كنظائره، غلط منه وقَع يكون أن

 : وابُن         عائشة، ًا أيض ورواها حصين، بن وِعمران وعلى، وعثمان، كعمر، الصحابة،

. الصحابة              من عشر بضعة وسلم عليه الله صلى النبى عن رواها بل وجابر، عمر،

           : النبى          أن على عباس، وابن عمر، وابن وعائشة، أنس، اتفق وقد قلت

إحداهن               كون فى عمر ابُن وهم وإنما ُعَمر، أربع اعتمر وسلم عليه الله صلى

  :  .        : أفرد    إنه قالوا عباس ابن سوى وهم َحّجته، مع ُعْمرة و قالوا وكلهم رجب، فى

      :  .  : بين     تناقض ول وهذا، وهذا، هذا، فقالوا تمتع قالوا أنس، سوى وهم الحج،

وكان            ّنسكين، ال بين وقرن الحج، أعمال وأفرد ِقران، َع ّت َتَم َع تمت فإنه أقوالهم،

الطوافين           أحد على اقتصاره باعتبار ًا ومفرد ّنسكين، ال بين جمعه باعتبار ًا قارن

السفرين       . أحد بترك ترّفهه باعتبار ًا ّتع ومتم والسعيين،

واعتبر                     ، بعض إلى بعضها الحاديث وجمع ، الصحابة ألفاَظ تأمل وَمن

عنه              وانقشعت ، الصواب ْبُح ُص له أسفر ، الصحابة لغَة وفهم ، ببعض بعضها
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لطريق           والموفق ، الرشاد لسبيل الهادى ّله وال ، والضطراب الختلف ظلمة

السداد .

وأتى  :                ، منه فرغ ثم ، ًا مفرد بالحج أتى أنه به وأراد الحج أفرد إنه قال فَمن

يقله                 لم غلط فهذا ، الناس من كثيٌر يظن كما ، غيره أو التنعيم من بعده ُعْمرة بال

وإن               .  الحديث أئمة من أحد ول ، الربعة الئمة ول ، التابعين ول الصحابة من أحد

                ، َلف والَخ َلف الَس من طائفة قاله كما معه يعتِمْر لم ، ًا مفرد ًا َحّج َحّج أنه به أراد

أنه              به أراد وإن ، ّين َب ت كما ترده الصريحة الصحيحة والحاديث ، ًا أيض فوهم

وعلى              ، أصاب فقد ، أعمال ُعْمرة لل يفرد ولم وحده الحج أعمال على اقتصر

للَحّج    .   :          طاف أنه به أراد فإن ، قرن إنه قال وَمن الحاديث جميع تدل قوله

ًا               سعي ُعْمرة ولل ، ًا سعي للَحّج وسعى ، حدة على ًا طواف ُعْمرة ولل ، حدة على ًا طواف

لهما               وطاف ، ّنسكين ال بين قرن أنه أراد وإن ، قوله ترد الثابتة فالحاديث ،

            ، لقوله تشهد الصحيحة فالحاديث ، ًا واحد ًا سعي لهما وسعى ، ًا واحد ًا طواف

الصواب   . هو ُله وقو

بالَحّج           :               أحرم ثم ، منه حّل ًا ّتع َتَم ّتع تم أنه أراد فإن ، ّتع تم إنه قال وَمن

َيِحّل                لم ًا تمتع تمتع أنه أراد وإن ، غلط وهو قوله ّد تر فالحاديث ، ًا مستأنف ًا إحرام

َله              قو ّد تر الكثيرة فالحاديث ، ْدى َه ال ْوق َس لجل إحرامه على بقى بل ، منه

جميع                 عليه تدل الذى الصواُب فهو ، الِقران تمتع أراد وإن ، ًا غلط أقّل وهو ، ًا أيض

والختلف           . الشكاُل عنها ويزول ، ُلها شم به ويأتلف ، الثابتة الحاديث

فصل                  

وسلم              عليه الله صلى النبى ُعَمر فى العلماء بعض فيها وقع التى الغاليط فى

طوائف          . خمُس وسلم عليه الله صلى النبّى ُعَمر فى ِلط َغ

مضبوطٌة :   :            ُه ُعَمَر فإن ، غلط وهذا ، رجب فى اعتمر إنه قال َمن إحداها

البتة          .  منها شئ إلى رجب فى يخُرج لم ، محفوظة
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أعلم :   :              ّله وال والظاهر ، وهم ًا أيض وهذا ، شّوال فى اعتمر ّنه إ قال َمن الثانية

    :            ، ّوال ش فى اعتمر فقال شّوال فى اعتكف وأنه ، هذا فى ِلَط َغ الرواة بعَض أن

ثلث     : ((         وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول اعتمر وقوله ، الحديث سياق لكن

أو :         ))       ، عائشة أن على يدل َدة ْع ِق ال ذى فى ُعْمرتين و ، ّوال ش فى ُعْمرة ٍر ُعَم

ُعْمرة      . ال قصد إنما ، دونها َمْن

من          :   :             أحد ْله ُق ي لم وهذا ، َحجه بعد ّتنعيم ال من اعتمر ّنه إ قال َمن الثالثة

ّنة            . بالّسـ له ِخبرة ل ومن ، العوام ّنه يظ وإنما ، العلم أهل

الصحيحُة          :   :          ّنة والّسـ ، أصلً َحّجته فى يعتِمْر لم ّنه إ قال َمن الرابعة

القول        . هذا ِطُل ُتب ّدها ر ُيمكن ل التى المستفيضة

من          :   :            بالحج بعدها أحرم ثم ، منها حّل ُعْمرة اعتمر ّنه إ قال َمن الخامسة

وترده        . القول هذا ِطُل ُتب الصحيحُة والحاديث ، مكة

فصل         

وسلم              عليه الله صلى النبى حج فى العلماء بعض فيها وقع التى الوهام فى

طوائف              . خمُس َحجه فى ووهم

معه           :   :       . يعتِمْر لم ًا مفرد ًا َحّج َحّج قالت التى الولى الطائفة

كما          :   :             ، بالحج بعده أحرم ثم ، منه حّل ًا تمتع ًا متمتع حّج قال َمن الثانية

وغيره     . يعلى أبو القاضى قاله

ولم          :   :            ، ْدى َه ال ْوق َس لجل منه َيِحّل لم ًا تمتع ًا متمتع حج قال َمن الثالثة

وغيره          ((  ))  . المغنى صاحب قدامة بن محمد أبو قاله كما ، ًا قارن يكن

سعيين          :   :           . له وسعى ، طوافين له طاف ًا ِقران ًا قارن حّج قال َمن الرابعة

التنعيم          :   :         . من بعده واعتمر ، ًا مفرد ًا َحّج حّج قال َمن الخامسة

فصل         

وسلم              عليه الله صلى النبى إحرام فى العلماء بعض فيها وقع التى الغاليط فى

طوائف              . خمُس إحرامه فى وغلط
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عليها          :   :       . واستمر ، َدها وح ُعمرة بال ّبى ل قال َمن إحداها

عليه          :   :       . واستمر ، وحده بالَحّج ّبى ل قال َمن الثانية

ذلك          :   :             أن وزعم ، ُعْمرة ال عليه أدخل ثم ، ًا ُمفرد بالَحّج ّبى ل قال َمن الثالثة

به  . خاص

ثانى          :   :           فى الَحج عليها أدخل ثم ، وحدها بالُعمرة ّبى ل قال َمن الرابعة

الحال .

بعد          :   :            ّينه ع ثم ، ًا ُنُسك فيه ّين يع لم ًا مطلق ًا إحرام أحرم قال َمن الخامسة

إحرامه .

يحّل          :             ولم ، الحرام أنشأ حين ِمْن ًا مع ُعمرة وال بالَحّج أحرم أنه والصواُب

ًا              . واحد ًا سعي لهما وسعى ، ًا واحد ًا طواف لهما فطاف ، ًا جميع منهما حّل حتى

يعلُمه            ًا تواتر تواترت التى المستفيضة النصوُص عليه ّلت د كما ، ْدى َه ال وساق

أعلم  ..   . ّله وال الحديث أهُل

فصل          

والغلط          الوهم منشأ وبيان ، القوال بهذه القائلين أعذار فى

ّله             :            ال رضى عمر بن ّله ال عبد فحديث ، رجب فى اعتمر قال َمن ُعذر أما

ّلطته             .   غ وقد عليه متفق رجب فى اعتمر وسلم عليه الله صلى النبى أن ، عنهما

بن      (( ))     :     ُة ُعرو و أنا دخلُت قال ، مجاهد عن الصحيحين فى كما ، وغيُرها عائشُة

ناٌس               وإذا ، عائشة ُحْجَرِة إلى ًا جالس عمر بن ّله ال عبد فإذا ، المسجد الزبير

بدعة       :    .  :  . فقال صلتهم عن فسألناه قال ، الضحى َة صل المسجد فى ّلون ُيص

إحداهن   :           :  .  : ًا أربع قال ؟ وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل اعتمر كم له ُقلنا ثم

فى       .  :       المؤمنين ُأّم عائشَة استناَن وسمعنا قال عليه ّد َنُر أن فكرهنا ، رجب فى

عبد    :              أبو يقوُل ما تسمعيَن أل المؤمنين ُأّم يا أو ُأّمه يا ُة عرو فقال ، الُحْجَرِة

وسلم   :    :  :        عليه الله صلى ّله ال رسوَل إّن يقول قال يقوُل؟ ما قالت ؟ الرحمن

ما       .  :        ، الرحمن عبد أبا ّلُه ال يرَحُم قالت رجب فى إحداهن ، ُعَمٍر َبع أر اعتمر
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    .            ، أنس قال وكذلك قط رجب فى اعتمر وما ، ٌد ِه شا وهو إل قّط ًة ُعْمر اعتمر

الصواب  :            . هو وهذا ، ْعدة ِق ال ذى فى كانت ّلها ُك ُعَمَره إن عباس وابُن

فصل         

ّوال          ش فى اعتمر وسلم عليه الله صلى إنه قال فيمن

 ((  ))          :            ، الموطأ فى مالك رواه ما ُذره فع ، ّوال ش فى اعتمر قال َمْن وأما

يعتمر                  لم ، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل أن ، أبيه عن ، ُعروة بِن هشام عن

الحديث           .    هذا ولكن ْعدة ِق ال ذى فى واثنتين ، شّوال فى ُهّن إحدا ، ًا ثلث إل

ابن                 أصاب ما فيه أصابه ُعروة ِمن وإما ، هشام ِمن إما ًا، أيض غلط وهو ، مرسل

قال .               .  ُعه رف َيِصّح ل ًا أيض غلط وهو ، عائشة عن ًا مرفوع داود أبو رواه وقد عمر

قلت   :           .  : النقل صحة فى مالك عن ُيذكر مما ًا مسند روايته وليس البر عبد ابُن

قالوا     :           : مالك بَن وأنَس ، عباس وابن ، عائشة أن عائشة عن بطلنه على ويدّل

هو            .   وهذا ْعدة ِق ال ذى فى إل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل َتِمْر يع لم

ُعمرة              و ، ْعدة ِق ال ذى فى كانتا ، ّية َقِض ال ُعمرة و ِة َي ِب ْي َد الُح ُعْمرة فإن ، الصواب

ذى              ّول أ فى كانت ًا أيض َنة ْعَرا الِج ُعمرة و ، ْعدة ِق ال ذى فى كانت إنما الِقران

من                وفرغ ، العدو للقاء شّوال فى مكة من خرج أنه الشتباه وقع وإنما ، ِقْعدة ال

               ، ليلً منها وخرج ، الِجعرانة من ًا ليلًمعتِمر مكة ودخَل ، ِئَمهم غنا وقسم ، عدوه

ّله            ..  وال الكعبّى ُمحّرٌش قال وكذلك ، الناس من كثير على هذه ُته ُعْمر فخفيت

أعلم .

فصل         

(... يتبع(

الحج@              بعد التنعيم من اعتمر وسلم عليه الله صلى أنه ظن َمن خطأ فى

هذا                          فإن ، ًا ُعذر له أعلم فل ، الحج بعد التنعيم ِمن اعتمر أنه ظن َمن وأما

ولعل                ، إماٌم قاله ول ، قط ٌد أح ْله ينق ولم ، َحّجته من المستفيض ِم المعلو خلُف

ُبد                  ل الفاق أهِل ِمن الَحج أفرد َمْن كّل أن ورأى ، الَحّج أفرد أنه َسِمع هذا ظاّن
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على                وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول َحّجة َنّزل ف ، التنعيم إلى بعده يخُرج أن له

َلِط     . َغ ال عيُن وهذا ، ذلك

فصل         

أصلً              َحجته فى يعتمر لم وسلم عليه الله صلى إنه قال َمن عذر فى

أفرد            :              أنه سمع لما أنه فعذُره ، أصلً َحجته فى يعتمْر لم إنه قال َمن وأما

الَحجة          :       تلك فى يعتِمْر لم إنه قال َحجته بعد َيعتِمْر لم أنه ًا يقين وعلم ، الحج

كما           َله قو ّد تُر الصحيحة المستفيضة والحاديُث ، ّدمة المتق ُعْمرة بال منه ًء اكتفا

وقالت         : ((     ))  بها استمتعنا ٌة عمر هذه قال وقد ، ًا وجه عشرين من أكثر من ّدم تق

مالك :               : بن سراقة وقال ؟ ُعمرتك من أنت َتِحّل ولم ّلوا َح الناِس شأن ما حفصة

              ، وعائشة ، عمر ابن قال وكذلك ، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل َع ّت تم

أنه                ، وعائشة ، عباس وابن ، أنس وصّرح ، عباس وابن ، حصين بن وِعمران

الربع       . ِه ِر ُعَم إحدى وهى َحجته فى اعتمر

فصل         

منها             حّل ُعْمرة اعتمر وسلم عليه الله صلى إنه قال َمن عذر فى

وَمْن            :             يعلى أبو القاضى قاله كما ، منها حّل ُعْمرة اعتمر إنه قال َمن وأما

أنه               وغيرهم حصين بِن وِعمراَن ، وعائشة عمر ابن عن صّح ما فعذُرهم ، وافقه

لم                 أنه ويحتمل ، منه َحّل ٌع ّت تم أنه يحتِمل وهذا ، ّتع تم وسلم عليه الله صلى

فى               وحديثه ، المروة على َقص بِمْش رأسه عن قصر أنه معاويُة أخبر فلما ، َيِحّل

غير((  ))               فى هذا يكوَن أن ُيمكُن ول ، إحرامه من َحّل أنه على دّل الصحيحين

لم                وسلم عليه الله صلى والنبّى ، الفتح بعد أسلم إنما معاوية لن ، الوداع َحّجِة

لوجهين             : ِة ْعران الج ُعْمرة فى يكون أن يمكن ول ، ًا ِرم ُمح الفتح زمن يكن

َحّجته          :       : ((    )) . فى وذلك الصحيح الحديِث ألفاظ بعض فى أن أحدهما

 ((     )) :       :          ، العشر أيام فى وذلك صحيح بإسناد النسائى رواية فى أن والثانى

                ، خاصة له كانت المتعة أن روى َمن رواية هؤلء وحمل ، َحجته فى كان إنما وهذا
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ساق              َمْن دون ْدى َه ال ْوق َس مع الحرام من بالتحليل خّصوا منهم طائفًة أن على

:  . وقالوا             العباس أبو شيُخنا منهم ، آخرون عليهم ذلك وأنكر ، الصحابة من ْدَى َه ال

عليه             الله صلى النبّى أن له ّين تب ، الصحيحة المستفيضة الحاديث تأمل َمن

ْدى           . َه ال ساق ممن ٌد أح ول هو ل ، َيِحّل لم وسلم

فصل          

َحّجته       صفة فى وهموا الذين أعذار فى

فى            :            ما فعذره فيه، يعتِمْر لم ، ًا مفرد ًا حج حّج إنه قال َمن أما

عليه((  ))      :        الله صلى ّله ال رسوِل َع َم خرجنا قالت أنها ، عائشة عن الصحيحين

ّنا                 وِم ، ُعْمرة و بَحّج أهّل َمْن ّنا وِم ، ُعْمرة ب أهّل َمْن ّنا َفِم ، الوداع ِة َحّج عاَم وسلم

هذا            .  :  وقالوا بالَحّج وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل وأهّل ، بَحج أهّل َمْن

وحده        . بالَحّج إهلله فى صريح ، والتنويع التقسيُم

بالَحّج            : ((          أهّل ، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول أن عنها ولمسلم

ًا )). ُمفرد

عليه          ((   ))    :  ((      الله صلى ّله ال رسول أن عمر ابن عن البخارى صحيح وفى

ُه    )). َد َوْح بالحّج ّبى ل وسلم

عليه          ((   ))     : ((      الله صلى ّله ال رسول أن عباس ابن عن ، مسلم صحيح وفى

بالحج   )). أهّل وسلم

عليه          ((    ))    ((       الله صلى ّله ال رسول أن جابر عن ، ماجه ابن سنن وفى

الحج    )). أفرد ، وسلم

وسلم          ((   ))  ((         عليه الله صلى ّله ال رسول َع َم خرجنا عنه مسلم صحيح وفى

َة        )). ُعْمَر ال ِرُف نع لسنا ، الَحّج إل ِوى ْن َن ل

ّله          ((   ))       : ((   ال رسوُل َحّج قال الزبير بن ُعروة عن ، البخارى صحيح وفى

أنه                 ، مكة ِدَم َق حين به بدأ شئ ّول أ أّن عائشُة فأخبرتنى ، وسلم عليه الله صلى

         [     ]      ، عنه ّله ال رضى بكر أبو حّج ثم ، ٌة ُعْمَر تكن لم ثم ، بالبيت طاَف ثم ، توّضأ
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ّله                  ال رضى ُعَمُر ثم ، ٌة ُعمر ُكن ت لم ثم ، بالبيت َواُف ّط ال ، به بدأ شئ أّول فكان

لم                  ثم ، ْيِت َب بال ُطواُف ال به بدأ شئ ّوُل أ ُته فرأي ، ُعثماُن حّج ثم ، ذلك ِمثُل عنه

بن               :   ِر الزبي أبى مع حججُت ثم ، عمر بُن ّله ال وعبد ، ُمعاوية ثم ، ٌة ُعمر ُكن َت

فعل                  رأيُت ثم ، ُة ُعمر ُكن َت لم ثم ، بالبيت الطواف به بدأ شئ أّول فكان ، ّوام الع

أحد                  ول َنه ُلو يسأ فل ، عندهم ُعمر ابن وهذا ، ًة ُعْمَر ُقْضها ين لم ثم ، عمر ابُن ذلك

ّطواف            ال من ّوَل أ أقدامهم ُعون َيَض حين بشئ يبدؤون ُنوا كا ما َمَضى ممن

ّول                 أ بشئ تبدآن ل ، َدَماِن ْق َت حين وخالتى ُأمى رأيُت وقد ، ّلون َيِح ل ثم ، بالبيت

هى                ّلت أه أنها ُأّمى أخبرتنى وقد ، َتِحلِّن ل إنهما ثم ، به ُطوفان ت ْيِت َب ال ِمن

((. ّلوا            َح ْكَن الّر مَسُحوا فلما ، ُعْمرة ب وفلٌن ، وفلٌن ، والُزبيُر ُتها ُأخ و

بن          ((    )) :         حماد حدثنا ، إسماعيل بن موسى حدثنا داود أبى سنن وفى

                 ، عائشة عن ، أبيه عن ، ُعروة بن هشام عن كلهما ، خالد بُن ْيُب َه ُو و ، سلمة

             )) ، الِحّجة ذِى ِلهلِل ِفين َوا ُم وسلم عليه الله صلى ّله ال َرُسوِل مع َنا خرْج قالت

           ) : ِهّل     ُي َأْن َد أرا وَمْن ، ِهّل ُي ْل َف بَحّج ُيهّل َأْن َء َشا َمْن قال ِة الُحليف بذى كان فلما

عليه   )))             الله صلى عنه قال بأن حديثه فى ْيب َه ُو انفرد ثم ، ُعْمَرِة ب ِهّل ُي ْل َف ٍة ُعْمَر ب

ِهّل : ((        )) .   : ((    ُأ ف أنا َأّما و الخر وقال ُعْمَرٍة ب ْلُت َل ْه َل ، ْيُت َد ْه َأ ّنى أ لول ّنى فإ وسلم

ًا )) .         . مفرد بالَحّج أهّل أنه ، الروايتين بمجموع فصّح بالَحّج

ُحكمه                      فى عذُرهم ما ولكن ، ترى كما ظاهر عذُرهم القوِل هذا فأرباب

 ((    )) :          ، وقرنت َى ْد َه ال ُسقُت بقوله عنها وأخبر ، نفسه على به حكم الذى وخبره

أصدق                من فهو ، غيره من حينئذ إليه وأقرُب ، ناقته بطن تحت هو َمن وخبر

عنه   : ((    ))         ّناِس ال أعلم ِمْن هو َمْن وخبر ، ٍة ُعْمَر و ٍة ِبَحّج ْيَك ّب َل يقول يسمعُه الناس

أهّل                 أنه ُيخبر حين ، عنه ّله ال رضى طالب أبى بن علّى ، وسلم عليه ّله ال صلى

أنه               على لها تقريره فى حفصَة زوجته وخبُر ، ًا جميع بهما ّبى ول ، ًا جميع بهما

مع                 بأنه وأجابها ، ّدقها ص بل ، عليها ذلك ِكْر ْن ُي فلم ، منها َيِحّل لم ُعمرة ب معتِمٌر

ْنكُره                   ُي بل ، أصلً ُعه يسم باطل على ِقّر ُي ل وسلم عليه ّله ال صلى وهو ، حاج ذلك
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من               جاءه الذى بالوحى نفسه عن وسلم عليه ّله ال صلى خبره عن عذرهم وما ،

من                  عنه أخبر َمن خبر عن عذرهم وما ، ُعْمَرٍة فى ٍة بَحّج ِهّل ُي أن فيه يأُمره ، ربه

ّله                  ال صلى عنه أخبر َمن وخبر ، بعدها يُحّج ل أنه علم لنه ، قرن أنه ، أصحابه

ذلك           :       من شٌئ الحّج أفرد إنه قال َمن مع وليس ، حّجته مع اعتَمر أنه وسلم عليه

يأمُرنى       :          ربى من آٍت أتانى ول ، أفردت ّنى إ عنه منهم ٌد أح ُقْل َي فلم ، ّتة الب

هم     :              ّلوا َح كما ، َحّجتك ِمن َتِحّل ولم ، ّلوا َح الناِس باُل ما ٌد أح قال ول ، بالفراد

         :   :     ، مفرد بَحج ول ، البتة مفردة ُعمرة ب ْيَك ّب ل يقول ُته سمع ٌد أح قال ول ، ُعمرة ب

من   :              أربعة عليه شهد وقد ، َحجته بعد الرابعة ُعَمر أربع اعتمر إنه ٌد أح قال ول

بأن                إل ذلك دفع إلى سبيَل ول ، قارن بأنه نفسه عن ِبُر ُيخ سمعوه أنهم الصحابة

عما :   .           أخبر َمن إلى والغلِط الوهم َق تطّر أن ًا قطع ومعلوم يسمعوه لم يقال

ُته             :  سمع قال َمن إلى التكذيب َطّرق َت من أولى كذلك ّنه يظ فعله ِمن هو فهمه

ِر                 خب ِبخلِف ، التكذيُب إل إليه يتطرق ل هذا فإن ، يسمعه لم وإنه وكذا كذا يقول

نّزه                 ولقد ، الكذب إلى ُينسب ل فإنه ، ًا واهم وكان فعله ِمن ّنه ظ عما أخبر َمن

ولم           :     كذا يقول سمعناه يقولوا أن عن وحفصة ، والبّراء ، ًا وأنس ، ًا علي ّله ال

ولم          :      وكذا كذا افعل أن إليه يرسل أن ، وتعالى تبارك ّبه ر نّزهه ، يسمعوه

عنه               الفراد ذكروا والذين فكيف ، الباطل وأبطِل ، الُمحال أمحل ِمن هذا ، يفعله

             ، العمال إفراد أرادوا وإنما ، ناقضوهم ول ، مقصودهم فى هؤلء ُيخالفوا لم

وَمن             .  المفرد عمل على ٌة زياد عمله فى ليس فإنه ، المفرد عمل على واقتصاره

عبد                  بن بكر سمع كما ، فهمه ما بحسب ّبر ع فإنه ، هذا خلف ِهم ُيو ما عنهم روى

المعنى    :     :        . على فحمله ، وحده بالحّج ّبى ل فقال ، الحج أفرد يقول عمر بَن ّله ال

           :      ، بالحّج أهّل ثم ، ُعمرة بال فأهّل فبدأ ، ّتع تم إنه موله ونافع عنه ابنه سالم وقال

فإنه                   ، به أمر بأنه عنه هذا تأويل َيِصّح ول ، بكر به أخبر ما بخلف ُيخبُر سالم فهذا

عن  :              الفراد ُوا َو َر الذين وكذا ، بالحّج أهّل ثم ، ُعمرة بال فأهّل وبدأ بقوله فّسره

         :      ، ُة عرو عنها الِقران وروى ، والقاسم ، ُعروة فهما ، عنها ّله ال رضى عائشة
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فإن             .  الِقران عنه يروى والّزهرى ، الفراد ُعروة عن يروى السود وأبو ، ومجاهد

على             الفراد ِروايُة َلْت ُحِم وإن ، مجاهد رواية سلمت ، الروايتين ُقَط تسا ّدرنا ق

قول               أن ريب ول ، ًا بعض بعضها ّدق وص الروايات تصادقت ، الحج أعمال أفرد أنه

معان    :       : لثلثة محتمل ، الحّج أفرد عمر وابن ، عائشة

ًا          :    . مفرد به الهلل أحدها

أعماله          :   . ُد إفرا الثانى

فإنها          :              ، ُعْمرة ال بخلِف ، غيرها معها َيُحّج لم واحدة َحجًة حّج أنه الثالث

مرات   . أربع كانت

             :           ، بالحج أهّل ثم ، ُعْمرة بال فأهّل وبدأ ، الحج إلى بالُعمرة ّتع تم قولهما وأما

               ، بالمجمل ّده ر يجوز فل ، واحد معنى غير يحتِمل ل صريح فهذا ، َله ِفع فحكيا

ُيناقض               ما بالحّج أهّل أنه ، عائشة عن وعمرة يزيد بن السود رواية فى وليس

ُعْمرته               و ، ًا قطع بالحّج ِهل ُم حاج ِرن القا فإن ، قرن أنه عنها ُعروة و مجاهد رواية

ُضمت                 فإن ، صادق غيُر فهو ، بالحج أهّل أنه عنها أخبر فمن ، َحجته من جزء

من               ّين تب ، ُعروة رواية إلى ُضمتا ثم ، والسود عمرة رواية إلى مجاهد ِرواية

قوُل               َتِمْل يح لم لو حتى ، ًا بعض بعّضها ّدق وص ، ًا قارن كان أنه الروايات مجموع

سبيل              سبيله يكون أن ًا ْطع َق َوَجَب َل ، ًا مفرد به الهلل معنى إل عمر وابن عائشة

عليه   :         :     ّله ال صلى إنه عروة أو عائشة وقول ، رجب فى اعتمر عمر ابن قول

أصلً              سبيل ل الصريحة الصحيحة الحاديث تلك أن إل ، شّوال فى اعتمر وسلم

تقديم                إلى سبيل ول ، عليه ّلت د ما غير على وحملها تأويلها ول رواتها تكذيب إلى

            ، فيها عنهم ِلَف ُت واخ ، رواتها على اضطربت قد التى المجملة الرواية هذه

عليها        . ُلهم مث أو منهم أوثق هو َمْن وعارضهم

من            :            شئ فيه ليس حديثه من فالصريُح ، الَحّج أفرد إنه جابر قول وأما

ما                 هذا فى فأين ، الحج إل ينوون ل أنهم أنفسهم عنهم إخباُره فيه وإنما ، هذا

ًا            . مفرد بالحّج ّبى ل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول أن على يدل
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عليه                       الله صلى ّله ال رسول أن ، ماجه ابن رواه الذى الخُر حديثه وأما

بن        .  :      جعفر عن الدراوردى طريق أجودها طرق ثلث فله ، الَحج أفرد وسلم

ومروى               ، الوداع َحّجة فى الطويل حديثه من مختصر ًا يقين وهذا ، أبيه عن محمد

وأهّل       .  :     ، بالَحّج أهّل وقالوا ذلك فى الدراوردى خالفوا والناس ، بالمعنى

أبى .   :           بن العزيز عبد عن ، ُمصعب بن ُمطّرف فيها الثانى والطريق بالتوحيد

هو         :     :   ليس قلُت ، مجهول هو حزم ابن قال ، وُمطّرف جعفر عن ، حازم

موسى،              بن وبشر ، البخارى عنه روى ، مالك أخت ابُن ولكنه ، بمجهول

إسماعيل .    :          من إلّى أحّب هو ، الحديث مضطرب صدوق حاتم أبو قال وجماعة

فى       :           رأى حزم ابن محمد أبا وكأّن ، بمناكير يأتى عدى ابن وقال ، أويس أبى بن

مطّرف              وهو ، مصعب أبو ُمطّرف هو وإنما ، فجهله ُمصعب بن ُمطّرف النسخة

محمد                 ، ًا أيض هذا فى ِلَط َغ وممن ، يسار بن سليمان بن مطّرف بن الله عبد ابن

عن     ((  ))  :      المدنى ُمصعب بن ُمطّرف فقال الضعفاء كتابه فى الذهبى عثمان بن

        :  .     ، والدراوردى ، ذئب أبى ابن عن والراوى قلُت الحديث منكر ذئب أبى ابن

قوُل               غّره وإنما ، الحديث بمنكر وليس ، المدنى ُمصعب أبو ُمطّرف هو ، ومالك

ِة  :                رواي من هى لكن ، جملة عدى ابُن منها له ساق ثم ، بمناكير يأتى عدى ابِن

منه             . فيها والبلء ، الدارقطنى ّذبه ك ، عنه صالح بن داود بن أحمد

هو           :            َمن فيه ُينظر ّهاب الو عبد بن محمد فيها جابر لحديث الثالث والطريق

                ، معين ابن عند ثقة فهو ، الطائفى كان إن ، مسلم بن محمد عن ُله حا وما

فيه        :         العبارة هذه أر ولم ، البتة ساقط حزم ابن وقال ، أحمد المام عند ضعيف

َمن          :        أدرى فل ، غيره كان وإن حزم ابُن قال ، مسلم به استشهد وقد ، لغيره

عن   :               هذا صح فلو حال وبكّل ، ًا يقين الطائفى هو بل ، بغيره ليس قلت ؟ هو

              ، الثقات الرواة وسائر ، عمر وابِن عائشة عن المروّى حكم حكمه لكان ، جابر

   :           :  ، الَحج أفرد وقالوا ، المعنى على حملوه هؤلء فلعّل ، بالَحّج أهّل قالوا إنما

َمن          :       ِقُض ُينا ل ، بالَحج أهّل قال فَمن ، الحّج فى دخلت إذا ُعمرة ال أن ومعلوم
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ما :          .   :      يحتِمل ، الحّج أفرد قال وَمن أجمل وذاك ، فّصل هذا بل ، بهما أهّل قال

ْيَك           :    : ((  ّب ل يقول سمعه إنه عنه قّط ٌد أح قال هل ولكن ، الثلثة الوجوه من ذكرنا

تلك  ))                على ّدْم َق ُي لم ذلك َد ُوِج لو حتى ، إليه سبيل ل ما هذا ، مفردة ِبَحّجٍة

ُله               حم أو هذا تغليُط وكان ، البتة دفعها إلى سبيَل ل والتى ذكرناها التى الساطين

وقد                 ، ذلك ُبت يث ولم فكيف ، ًا متعين أثنائه فى ًا قارن صار وأنه ، الحرام أول على

ّله                 ال رضى جابر عن ، أبيه عن ، محمد بن جعفر عن ، الثورى ُسفيان عن ّدمنا ق

زكريا              .   رواه الوداع َحّجة فى قرن ، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول أن ، عنه

سفيان                 عن ، الُحباب ابن زيد عن ، َطوانى َق ال زياد أبى بن ّله ال عبد عن ، الساجى

كما       :           ، بالَحّج ّبى ول ، بالَحّج وأفرد ، بالَحّج أهّل قوله وبين هذا بين تناقض ول ،

ّدم . تق

فصل         

الِقران      روى َمن لرواية الترجيح فى

عشرة                 . لوجوه الِقران روى َمن لرواية الترجيُح فحصل

ّدم          :     . تق كما أكثُر أنهم أحدها

ّيناه          :        . ب كما ّوعت تن بذلك الخبار ُطرق أن الثانى

عن          :              أخبر َمن وفيهم ، ًا صريح ولفظه سماعه عن أخبر َمن فيهم أن الثالث

يجئ                  ولم ، بذلك له ربه أمر عن أخبر َمن وفيهم ، ذلك فعل بأنه نفسه عن إخباره

الفراد     . فى ذلك من شٌئ

لها           :          . ُعَمر أربع اعتمر أنه روى َمن روايات ُق تصدي الرابع

الفراد           :          . روايات بخلف ، التأويل تحتِمُل ل صريحة أنها الخامس

والذاكر          :            ، َفْوها َن أو الفراد أهُل عنها سكت ًة زياد متضّمنة أنها السادس

النافى         . على ّدم مق ِبُت ْث والُم ، الساكت على ّدم مق الزائد

          :     :          ، عباس وابُن ، وجابر ، عمر وابُن ، عائشة أربعة الفراد رواة أن السابع

عداهم              َمن رواية ِلَمْت َس ، رواياتهم ُقِط تسا إلى ِصرنا فإن ، الِقران ُوا َو َر والربعة
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لم              َمن برواية ُذ الخ وجب ، الترجيح ِلى إ ِصرنا وإن ، معارض عن للِقران

             ، الخطاب بن وعمَر ، وأنس ، كالبّراء ، اختلفت ول عنه الروايُة ِطرب تض

ّدم          . تق ممن معهم وَمن ، وحفصة ، حصين بن وِعمران

عنه          :             . ليعدل يكن فلم ، ّبه ر من به ُأِمَر الذى ّنُسك ال أنه الثامن

به          :               ِليأمرهم يكن فلم ، ْدى َه ال ساق َمن ُكّل به ُأمر الذى ّنُسك ال ّنه أ التاسع

ُيخالفه         . و ْدى َه ال هو يسوق ثم ، ْدى َه ال ُقوا َسا إذا

يكن          :               ولم ، لهم واختاره ، ِتِه بي وأهَل آله به َأمر الذى ّنُسك ال ّنه أ العاشر

لنفسه      . اختاَر ما إل لهم ِليختاَر

يوم                : ((       إلى الَحّج فى ُعْمرة ال دخلت قوله وهو ، عشر حادى ترجيٌح َثّمَت َو

بحيث ))                ، فيه الداخل كالجزء أو ، منه ًا ُجزء صارت قد أنها يقتضى وهذا ، القيامة

معه               . الشئ فى الداخل يكون كما الحّج مع تكون وإنما ، وبينه بينها ُيفصل ل

ابن            :           َبّى للّصـ عنه ّله ال رضى الخطاب بن عمر قوُل وهو عشر ثانى وترجيح

                ، ربيعة ابن سلمان أو ، ُصوحان بن زيد عليه فأنكر ، ُعمرة و بحّج أهّل وقد معبد

ُيوافق   :            وهذا ، وسلم عليه الله صلى محمد نبيك ّنة لّسـ ِديَت ُه عمر له فقال

بهما                بالهلِل ّله ال من جاءه الوحى أن وسلم عليه ّله ال صلى عنه عمر رواية

ِبها               . له ّله ال أمَر وامتثَل ، َلها َع َف التى ُته ّن ّسـ الِقران أن على فدّل ، ًا جميع

فيقع             :           ، ّنُسكين ال من ُكّل عن ُله أعما ُع تق القارَن أن عشر ثالث وترجيح

وعمل              ، أحدهما عن وقوعه ِمن أكمُل وذلك ، ًا مع عنهما ُيه وسع ُفه وطوا إحراُمه

ِحدة    . على فعل كل

أفضُل            :          ْدى َه ال ْوق َس على اشتمل الذى ّنُسَك ال أن وهو عشر رابع وترجيح

من                 واحد كل عن ُيه ْد َه كان ، َقرَن فإذا ، ْدى َه ال عن خل ُنُسٍك ِمن ريب بل

ّله                 ال رسوُل أمَر أعلم ّله وال ولهذا ، ْدى َه عن منهما ُنُسٌك َيْخُل فلم ، ّنُسكين ال

إلى               وأشار ، ًا مع ُعْمرة وال بالَحّج ِهّل ُي أن ْدى َه ال ساق َمن وسلم عليه الله صلى

ْنُت        : ((     )) . َقر َو َى ْد َه ال ْقُت ُس إنى بقوله البّراء حديث من عليه المتفق فى ذلك
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الفراد                     :          من أفضُل التمتع أن ثبت قد أنه وهو عشر خامس وترجيح

أن   :             وُمحاٌل ، إليه الَحّج بفسخ أمرهم وسلم عليه ّله ال ّلى ص أنه منها كثيرة لوجوه

لم        .  :      كونه على تأّسف أنه ومنها دونه هو الذى المفُضول إلى الفاِضل من َلُهم ُق ْن َي

ُتها  : ((           ْل َع َلَج و َى ْد َه ال ْقُت ُس لَما َبْرُت ْد َت اْس َما َأْمرى ِمْن ْلُت َب ْق َت اْس لو بقوله يفعله

الذى )) .  :         .  :    الحّج أن ومنها ْدَى َه ال َيُسِق لم َمن ُكّل به َأمر أنه ومنها ًة ُعْمر

َيُسق              لم لمن والتمتع ، ْدَى َه ال ساق لمن الِقران أصحابه وفعل فعله عليه استقر

متمتع                ِمن أفضُل فهو ، ْدى َه ال ساق إذا والمتمتع ، هذه غير كثيرة ولوجوه ، ْدى َه ال

والَحَرم        :          . الِحّل بين فيه جمع ما إل ْدى َه ل القولين أحد فى بل ، مكة من اشتراه

ساق               متمتع وِمن ، يسق لم متمتع من أفضُل السائق فالقاِرن ، هذا ثبت فإذا

               ، الِحّل أدنى ِمن ْدى َه ال ُق يسو إنما والمتمتع ، أحرم حين من ساق قد لنه ْدى َه ال

؟               الحل أدنى من ساقه ّتع متم من أفضل ، ًا ْدي َه ْق َيُس لم ٌد ِر ُمف ُيجعل فكيف

واضح              . ّله ال بحمد وهذا ، الميقات من ساقه قارن من أفضل ُجِعل إذا فكيف

فصل                  

إحرامه                من فيه حّل ًا تمتع ًا متمتع حج وسلم عليه الله صلى إنه قال َمن عذر فى

يوَم             :             أحرم ثم ، إحرامه من فيه حّل ًا تمتع ًا متمتع َحّج إنه قال َمن قول وأما

عن                قّصَر أنه ، معاوية حديث من ّدم تق ما فعذره ، ْدى َه ال ْوق َس مع بالحّج ِة ّتروي ال

فى            :   وذلك لفظ وفى العشر فى َقٍص ِبِمْش وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول

أصاب  .               ما فيه وأصابه ، فيه ّلطوه وغ ، معاوية على الناُس أنكره مما وهذا ُحّجته

الصحيحة    :          الحاديث سائر فإن ، رجب فى اعتمر إنه قوله فى عمر ابَن

لم               وسلم عليه ّله ال صلى أنه على تدل كلها ّددة المتع الوجوه من المستفيضة

َمعَى            : ((    َأّن ْولَ َل بقوله نفسه عن أخبر ولذلك ، النحر يوم إلّ إحرامه من َيِحّل

ْنَحَر  ))   : ((         )) . َأ ّتى ح ُأِحّل َفلَ ْنُت َقَر َو َى ْد َه ال ْقُت ُس ّنى ِإ وقوله ، ْلُت َل َلْح َى ْد َه ال

سيما                  ل ، عنه غيره خبر بخلف ، الغلُط ول الوهُم يدخله فل ، نفسه عن خبٌر وهذا

من                  يأخذ لم أنه ، الغفيُر الجّم به عنه وأخبر ، نفسه عن به أخبر ما ِلُف يخا ًا خبر
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                ، النحر يوَم َلق َح حتى إحرامه على بقى وأنه ، حلق ول بتقصير ل ، ًا شيئ شعره

ثم                ، أسلم قد حينئذ كان فإنه ، الِجْعرانة عمرة فى رأسه عن قّصَر معاوية ولعل

ّلها                 ك كانت ُه ُعَمَر أن عمر ابُن نسى كما ، العشر فى كان ذلك أن فظن ، نسى

والوهم   .  :  [  ]          ، فيها معه كان وقد ، رجب فى إحداهن كانت وقال َة ْعد ِق ال ذى فى

صار         .       ، عليه الدليل قام فإذا وسلم عليه الله صلى الرسول سوى َمن على جائٌز

ًا . واجب

استوفاه           :            يكن لم شعر بقية رأسه عن قّصَر لعله معاوية إن قيل وقد

وهذا                ، حزم بن محمد أبو ذكره ، المروة على معاوية فأخذه ، النحر يوم الحلُّق

بعد                 منه ُيبقى ثم ، منه ُيقّصر ًا شعر ًا غلط ُيبقى ل الحلّق فإن ، وهمه ِمن ًا أيض

طلحة               أبا فأصاب ، الصحابة بين رأسه شعر قسم وقد ، النحر يوم بقية التقصير

            ، والشعرتين ، الشعرة ، الخر الّشَق اقتسموا الصحابة وبقية ، الّشقين أحد

ُيه              سع وهو ًا واحد ًا سعي إل ِة والمرو الّصفا بين َع يس لم فإنه ًا وأيض ، والشعرات

وهم                فهذا ، ًا قطع الَحّج بعد اعتمر ول ، الفاضة طواِف عقب َع يس لم ، الول

الحسن .  :             فيه أخطأ ، وخطأ غلط فيه وقع معاوية إلى السناد هذا وقيل َمْحٌض

ُحجير،                 ابن هشام عن هو وإنما ، طاووس ابن عن ، معمر عن فجعله ، علّى ابن

ضعيف     :  . وهشام ، طاووس ابن عن

رسوِل          :       :     رأس عن قّصْرُت معاوية عن البخارى فى الذى والحديُث قلت

مسلم               : عند والذى ، َذا َه على ْد ِز َي َلْم َو ، َقٍص بمْش وسلم عليه الله صلى ّله ال

ِة            . َو الَمْر َلى َع َقٍص ِبِمْش وسلم عليه الله صلى ّله ال َرُسوِل َرأِس َعْن َقّصْرُت

ذلك  ((  ))   . غير الصحيحين فى وليس

وهى             : ((    ))      ، الصحيح فى فليست العشر أيام فى روى َمن روايُة وأما

عباس      .           ابن عن عطاء عن راويها سعد بن قيس قال معاوية من وهم أو ، معلولة

إن       .       :  ِه ّل بال ِلُف نح فنحن ، قيس وصدق معاوية على هذا ِكُروَن ُين والناس ، عنه

قّط      . العشر فى كان ما هذا
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عن                        ، قتادة عن ، داود أبو رواه الذى الحديث فى معاوية وهم هذا ويشبه

هل             :  وسلم عليه الله صلى النبّى لصحاب قال معاوية أن ، الُهنائى شيخ أبى

ِد               ُلو ُج ُكوِب ُر َعْن َو ، َذا َك َعْن َهى َن وسلم عليه الله صلى النبّى أّن تعلُمون

؟   :  .  :          ِة ُعْمَر وال الَحّج ْيَن َب ْقَرَن ُي َأْن َهى َن ّنُه َأ َلُموَن ْع َت َف قال َعم َن قالوا ؟ ِر ّنُمو ال

إن :       :      .    :  ِه ّل بال ُد َه َنْش ونحن ُتم َنِسي ُكْم ّن ِك َل َو َها َع َم َها ّن إ َأما َقاَل َف ، َفلَ ، ِه ِذ ه َأّما َقالوا

وسلم                 عليه الله صلى ّله ال رسوُل ينَه فلم ، عليه كذٌب أو ، معاوية ِمن وهم هذا

الثقات                 على ّدم يق أن فضلًعن ، به ُيحتج ل شيخ شيخ وأبو ، قّط ذلك عن

ابن              خيوان واسمه كثير أبى بن ويحيى قتادة عنه روى وإن ، العلم ّفاظ الح

مجهول       . وهو المعجمة بالخاء خلدة

فصل         

ًا            متمتع َحّج وسلم عليه الله صلى أنه زعم َمن على الرد فى

قاله            :            كما ْدى َه ال ْوق َس لجل منه َيِحّل لم ًا ّتع تم ًا ّتع متم حّج قال َمن وأما

ّله ((  ))        :    ال رسوُل ّتع تم عمر وابن عائشة قوُل فعذُرهم ، وطائفة المغنى صاحب

عمرتك    .    :         من َتحّل ولم ّلوا ح الناس شأن ما حفصة وقول وسلم عليه الله صلى

وصنعناها     :          وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل صنعها قد المتعة فى سعد وقول ؟

السائُل          :       : له فقال ؟ حلل هى الَحّج متعة عن سأله لمن عمر ابن وقول ، معُه

ّله       :           ال رسوُل َها َع َن وَص ، عنها نهى أبى كان إن أرأيَت فقال ، عنها نهى قد أباَك إن

عليه                 ّله ال ّلى ص ِه ّل ال رسوِل أَمر أم ، ُع ِب ّت َت أبى أأَمر ، وسلم وآله عليه ّله ال ّلى ص

فقال     :          .  وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول أمَر بل الرجل فقال ؟ وسلم وآله

ّلم:           . وس ِه وآل عليه ّله ال ّلى ص ِه ّل ال رسوُل َعها َن َص لقد

ولهذا           :             ، معه ْدَى َه ل الذى ُع المتمت يحّل كما لحّل ُى ْد َه ال ولول هؤلء قال

ُق : ((      ))        سو الحّل ِمن له المانع أن فأخبر ْلُت َل َلْح َى ْد َه ال َمعَى أّن لول قال

قد               القول هذا وأرباُب ، ُى ْد َه ال ل ِقراُن ال الحّل من يمنعه إنما والقارُن ، ْدى َه ال

ولكّن             ِة ُعْمر ال من التحلل قبل بالَحّج أحَرم ِلكونه ، ًا قارن َتع المتم هذا ُيسّمون
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الَحج               عليها ُيدِخَل ثم ، ُعْمرة بال ِم ُيحر أو ، ًا جميع بهما ِرم ُيح أن المعروَف الِقران

الطواف  . قبل

من                           :  أحدهما ، وجهين من السائق والمتمتع القاِرن بين والفرق

ابتداء              فى إما ، الطواف قبل بالَحّج ِرم ُيح الذى هو القارن فإن ، الحرام

أثنائه     . فى أو ، الحرام

سعى          :                وإل ، أولً به أتى فإن ، واحد سعٌى إل عليه ليس القارن أن والثانى

رواية          .    أحمد وعن الجمهور عند ثاٍن سعى عليه ُع والمتمت ، الفاضة طواف عقيَب

َع :              يس لم وسلم عليه الله صلى والنبى ، كالقارن واحد سعى يكفيه أنه أخرى

القوِل            . هذا على ًا متمتع يكوُن فكيف ، الفاضة طواِف عقيَب ًا ثاني ًا سعي

ولها           : :             ، اللزام يتوجه ول ، ًا متمتع يكون ، الخرى الرواية فعلى قيل فإن

جابر           ((  ))    عن ، صحيحه فى مسلم رواه ما وهو ، الصحيح الحديث من قوى وجه

إل :               والمروة الصفا بين أصحابُه ول ، وسلم عليه الله صلى النبى يطِف لم قال

سفياُن  .          .    روى وقد ّتعين متم ُنوا كا أكثَرهم أّن مع ، هذا الول طواَفه ًا واحد ًا طواف

أصحاب       :   :      من ٌد أح طاف ما طاووس حلف قال ُكهيل بن سلمَة عن ، ّى الثور

ًا            . واحد ًا طواف إل ُعمرته و ِلَحّجه وسلم وآله عليه ّله ال ّلى ص ّله ال رسوِل

بل          :               ، القول بهذا ُلون يقو ل ، ًا خاص ًا تمتع ًا متمتع كان أنه نظروا الذين قيل

لم               أنه ، وسلم وآله عليه ّله ال ّلى ص ّنته ّسـ ِمن والمعلوُم ، َسعيين عليه ُيوِجبون

وقدم                  ، قرن أنه ، عمر ابن عن ، الصحيح فى ثبت كما ، ًا واحد ًا سعي إل َع يس

                ، قّصر ول ْق ِل يح ولم ، ذلك على يزد ولم ، والمروة وبالصفا بالبيت فطاف ، مكة

أنه                  ورأى ، رأسه َلق وح فنَحَر ، النحر يوُم كان حتى ، منه حرم شئ ِمن َحّل ول

الله         :     رسوُل فعل هكذا وقال ، الول بطواِفه ُعْمرة وال الحّج طواَف قضى قد

ُعْمرته     .         : و َحّجه به قضى الذى الول بطوافه ومراده وسلم وآله عليه ّله ال صلى

ريب      . بل والمروة الصفا بين الطواُف
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صلى                     :    النبّى أن وجابر ، عمر ابن عن ، ونافع عطاء عن ، الدارقطنى وذكر

              ، ًا واحد ًا سعي وسعى ، ًا واحد ًا طواف ُعمرته و لَحّجه طاف إنما ، وسلم عليه الله

إما                  ُبد ول ، أمرين ِد أح على يدل فهذا َدِر الّص بعد بينهما يسَع فلم ، مكة ِدَم َق ثم

غيَره                يقوَل أن سعييِن المتمتع على أوجَب َمن ُيمكن ل الذى وهو ، ًا قارن يكون أن

أنه               بيان فى ّدمت تق التى الحاديث ولكن ، واحد سعٌى يكفيه المتمتع أن وإما ،

عنها         .  َدل ُيع فل ، ذلك فى صريحٌة ًا قارن كان

ِعمران                         عن ، ُمطّرف عن ، هلل بن ُحميد عن ، شعبُة روى فقد قيل فإن

وسعى               ، طوافين طاف ، ّلم وس وآله عليه ّله ال ّلى ص النبّى أن ، ُحصين بن

حدثنا .      :        ، الزدى يحيى بن محمد حدثنا صاعد ابن عن الدارقطنى رواه سعيين

الدارقطنى       .  :      .   : قال غلط وهو معلول خبر هذا قيل شعبة عن ، داود بن ّله ال عبد

بهذا :          ]     والصواب متنه فى فوهم ، حفظه من بهذا ّدث ح يحيى بن محمد إن يقال

ّله :             وال ُعمرة وال الَحّج بين قرن وسلم وآله عليه ّله ال ّلى ص النبّى أن السناد

غلط .             .  الحديث هذا أن على يدل ما تعالى ّله ال شاء إن وسيأتى أعلم

ّلى                        ص ّله ال رسوَل أّن إلى ذهب إنما ، قدامة بن محمد أبا الشيخ أن وأظن

َع                التمت أن على نّص قد أحمد المام رأى لنه ، ًا متمتع كان وسلم وآله عليه ّله ال

              ، الفضَل إل ِلرسوله ِليختاَر يكن لم ُسبحانه ّله ال أن ورأى ، الِقران ِمن أفضُل

من                 فأخذ ، َيِحّل لم أنه فى صريحٌة أنها ورأى ، تمتع بأنه جاءت قد الحاديَث ورأى

ُيرجح               لم أحمد ولكن ، منه َيِحّل لم ًا خاص ًا تمتع تمتع أنه الربع المقدمات هذه

أشّك              :   ل القائل وهو كيف ، ًا متمتع حّج وسلم عليه الله صلى النبّى لكون ، التمتع

ِلكونه               التمتع اختار وإنما ، ًا قارن كان وسلم وآله عليه ّله ال ّلى ص ّله ال رسوَل أن

به               أمر ّلذى ا وهو ، وسلم وآله عليه ّله ال ّلى ص ّله ال رسول ِمن المرين آِخَر

فوته         . على وتأّسف ، إليه َحّجهم َيفسُخوا أن الصحابة

فِمن                                ، أفضل فالِقران ، َى ْد َه ال ساق إذا أنه ، َوِزى الَمْر عنه نقل ولكن

وأنه               ، ًة واحد روايًة المسألة جعل َمن وِمنهم ، ثانية رواية هذا َجعل َمْن أصحابه
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طريقة               وهذه ، أفضُل ّتع فالتم ْق َيُس لم وإن ، أفضُل فالِقران ، َى ْد َه ال ساق إن

لم               وسلم وآله عليه ّله ال ّلى ص والنبّى ، أحمد بأصوِل تليق التى وهى ، شيخنا

ولم                ُعْمرة جعلها كان أنه ّد و بل ، َى ْد َه ال سوقه مع ٌة ُعْمر جعلها كان أنه يتمّن

َى  . الهد َيُسِق

يترك                              :           أو ، ِرَن ْق َي و َق يسو أن ، أفضُل المرين ّى فأ ُيقال أن بقى

فعله           . أنه وسلم عليه الله صلى النبّى ّد و كما َع ّت ويتم ْوق الّس

أمراِن          :       . المسألة هذه فى تعارض قد قيل

ّله           :               ال يكن ولم ، ْدى َه ال وساق قرن وسلم عليه الله صلى أنه ُدهما أح

                ، تعالى ربه من به الوحى جاءه وقد سيما ول ، المور أفضَل إل له ِليختار سبحانه

وسلم       . عليه الله صلى ْديه َه ْدى َه ال وخيُر

(... يتبع(

          )) :           @، َى ْد َه ال ْقُت ُس لَما َبْرُت ْد َت اْس ما َأْمرى من ْلُت َب ْق َت اْس لو قوله والثانى

وقت  )) .              هو فيه تكلم الذى الوقُت هذا كان لو أنه ، يقتضى فهذا ًة ُعْمَر َها ُت ْل َع َلَج َو

               ، فعله الذى هو استدبره الذى لن ، ْدى َه ال َيُسق ولم ُعْمرة ب أحرم لكان ، إحرامه

ّين                 فب ، أماَمُه هو بل ، ُد بع يفعله لم الذى هو استقبله والذى ، خلفه فصار ومضى

ل                أنه ومعلوم ، ْدى َه دون ُعْمرة بال الحرام وهو ، استدبره لما مستقبلً كان لو أنه

َيدّل               وهذا ، الفضَل يختاُر إنما بل ، المفضوِل إلى الفضل عن ِقَل ينت أن يختاُر

التمتع       . ترجيُح منه المريِن آِخر أن على

ُقْل                :        َي لم وسلم عليه ّله ال صلى هو يقوَل أن الّسوِق مع ِقراَن ال رّجح ولمن

ّلوا                َيِح أن عليهم ّق ش الصحابة لن بل ، مرُجوح مفضوٌل فعله الذى أن لجل ، هذا

مع               به ُأِمُروا ما ِليفعلوا موافقتهم يختار وكان ، ًا ُمِحرم هو بقائه مع إحرامهم من

من              فيه لما ، المفضول إلى الفضل عن ينتِقل وقد ، ومحبة وقبول انشراٍح

ٍة       : ((       ّلي ِه َبَجا ٍد ْه َع ُثو ِدي َح َقوَمِك أّن ْولَ َل لعائشة قال كما ، القلوب وتأليف الموافقة

الموافقة     ))        لجل الولى هو ما ترُك فهذا ْيِن َب َبا َها ل ْلُت َع وَج َبَة ْع ّك ال َقْضُت َن َل
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ْدى               . َه بل للُمتعة اختياُره فكذلك ، الحال هذه فى َلْولى ا هو هذا فصار ، والتأليف

له                 جمع قد سبحانه ّله ال ويكون ، ّناه وتم ّده و ما وبين فعله ما بين جمع هذا وفى

         :        ، فعله ما أجَر فأعطاه ، له ّده وو ّنيه بتم والثانى ، له بفعله ُدهما أح ، المرين بين

ْق              َيُس ولم ّتحلُل ال ُله ّل يتخ ُنُسٌك يكون وكيف ، ّناه وتم الموافقة من نواه ما وأجَر

وكيف                ، ٍة َدن َب مائَة فيه ساق وقد ، ّلل تح ّلله يتخ لم ُنُسٍك ِمن أفضَل َى ْد َه ال فيه

ربه                 من الوحُى به وأتاه ، له ّله ال اختاره ّنُسك من حقه فى أفضل ُنُسٌك يكون

وإنشاؤه           :             ، الحراُم فيه تكّرَر قد لكن ، تحلل تخلله وإن التمتع قيل فإن

؟          الحرام فيه يتكرر ل والِقران ، للرب محبوبة عبادة

الفضل          :             من بذلك إليه والتقرب ، ْدى َه ال بسوق ّله ال شعائر تعظيم فى قيل

ُق               وسو ، تكّرره مقام قائمٌة استدامته إن ثم ، الحرام تكرر مجرد فى ليس ما

مقامه      . يقوُم له مقابل ل ْدى َه ال

            :                    ، منه َيِحّل تمتع أو ُعْمرة بال َبه عقي يأتى إفراد ، أفضُل ّيما فأ قيل فإن

؟     َبه عقي بالحج ُيِحرُم ثم

ّله          :              ال اختاره الذى ّنُسِك ال من أفضُل قّط ًا ُنُسك أن نظن أن ّله ال معاذ قيل

صلى               ّله ال رسوُل يفعله لم ُنُسك فى نقول وأن ، ُلّمة ا وسادات ، الخلق لفضل

من                غيُرهم ول بل ، معه َحّجوا الذين الصحابة من أحد ول ، وسلم عليه الله

أفضَل :              الرض وجه على َحج يكون فكيف ، بأمره فعلوه مما أفضُل إنه أصحابه

واختاره               ، الخلق ْفَضُل أ به ُأِمَر و ، عليه ّله ال صلواُت النبى حّجه الذى الَحّج ِمن

قّط                  َحّج ل ، فعله كان أنه ّد وو ، إليه النساك من عداه ما بفسخ وأمرهم ، لهم

لم   .             ولمن ، بالِقران َى ْد َه ال ساق لمن المر عنه صح وإن وهذا هذا من أكمُل

              ، ذلك بوجوب القائلين ّلُة ِق ُيوحْشك ول ، نظر ِخلفه ِز جوا ففى ، بالتمتع يسْق

              ، الظاهر أهل من وجماعًة عباس بن ّله ال َد عب ِزُف ْن َي ل الذى البحَر فيهم فإن

المستعان     ..   . ّله وال الناس بين َكُم الَح هى ّنة والّسـ

فصل         
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               ، طوافين له طاف ًا ِقران ًا قارن حج وسلم عليه الله صلى إنه قال َمن عذر فى

سعيين   له وسعى

            :            ، سعيين له وسعى ، طوافين له طاف ًا ِقران ًا ِرن قا َحّج إنه قال َمن وأما

              ، مجاهد حديث من الدارقطنى رواه ما ْذُره ُع ف ، الكوفة فقهاء من كثير قاله كما

وطاف   :         :     :  قال ، واحد سبيلهما وقال ، ًا مع ُعْمرة و َحّج بين جمع أنه عمر ابن عن

الله      .  :       صلى ّله ال رسول رأيُت هكذا وقال سعيين لهما وسعى ، طوافين لهما

صنعت     . كما صنع وسلم عليه

َعى                        وَس ، طوافين لهما وطاَف ، بينهما جمع أنه ، طالب أبى بن علّى وعن

كما    :           َع صن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول رأيت هكذا وقال ، سعيين لهما

صنعُت .

                       ، ًا قارن كان وسلم عليه الله صلى النبى أن ًا أيض عنه ّله ال رضى علّى وعن

سعيين      . وسعى ، ْيِن َف طوا فطاف

الله                  :      صلى ّله ال رسوُل طاَف قال مسعود بن ّله ال عبد عن ، علقمة وعن

               ، وعلّى ، وعمر ، بكر وأبو ، سعيين وسعى ، طوافين ُعمرته و لَحّجته وسلم عليه

مسعود  . وابن

         :              ، ْيِن َف طوا طاف وسلم عليه الله صلى النبّى أن ُحصين بن ِعمران وعن

سعيين   وسعى

منها                         َيِصّح ل بل ، صحيحًة الحاديُث هذه كانت لو ، العذَر هذا أحسن وما

واحد  . حرف

يروه                     :   لم الدارقطنى وقال ، ُعمارة بن الحسن ففيه ، عمر ابن حديث أما

الحديث          . متروك وهو ، ُعمارة بن الحسن غيُر الحكم عن

وقال                      .  داود أبى بن حفص فيرويه ، الول عنه ّله ال رضى علّى حديُث وأما

يضع  :        :    ّذاب ك هو خراش ابن وقال ، الحديث متروك حفص ومسلم أحمد

ضعيف            . ، ليلى أبى بن الرحمن عبد بن محمد وفيه ، الحديث
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            :            ، على بن عمر بن محمد بن ّله ال عبد بن عيسى فيرويه الثانى حديثه وأما

له        :       : يقال ّله ال عبد بن عيسى الدارقطنى قال جده عن أبيه عن أبى حدثنى

الحديث     . متروك وهو ، مبارك

حماد                         عن ، يزيد بن عمرو بردة أبو فيرويه ، ّله ال عبد عن علقمة حديث وأما

فى     .   :        دونه وَمْن ، ضعيف بردة وأبو الدارقطنى قال علقمة عن ، إبراهيم عن

خبيث  ..  .         :    . ّذاب ك هو يحيى قال ، أبان بن العزيز عبد وفيه انتهى ضعفاء السناد

الحديث   :   . متروك والنسائى الرازى وقال

                       ، الزدى يحيى بن محمد فيه ِلَط َغ مما فهو ، حصين بن ِعمران حديث وأما

إنه                :  ويقال ، ًا ِمرار الصواب على به ّدث ح وقد ، فيه فوهم ، حفظه من به ّدث وح

والسعى     . الطواف ذكر عن رجع

حديث                   ((  ))   من صحيحه فى حبان وابن ، والترمذى ، أحمد المام روى وقد

رسول               :   قال قال عمر ابن عن ، نافع عن ، عمر بن ّله ال ُعبيد عن ، الدراوردى

َطواٌف     : ((          ُهَما َل ُه َأ َأْجَز ، ِه ِت ُعْمَر َو ِه ِت َحّج بين َقَرَن َمْن وسلم عليه الله صلى ّله ال

ٌد )) .   : ((         َواِح ْعٌى َوَس َطواٌف ُه َأ َأْجَز ِة ُعْمَر وال بالَحّج َأْحَرَم َمْن الترمذى ولفظ ٌد واِح

ًا      )) . َجميع ِمنهما َيِحّل ّتى َح ، عنهما

رسول          ((  ))        :    َع َم خرجنا قالت عنها ّله ال رضى عائشَة عن ، الصحيحين وفى

َكاَن              :   َمْن قال ثم ، ُعمرة ب فأهللنا ، الوداع َحّجِة فى وسلم عليه الله صلى ّله ال

فطاف               ، ًا َجِميع ُهَما ْن ِم َيحّل ّتى ح َيِحّل ل ُثّم ، ِة ُعْمَر وال بالَحّج ُيهّل ْل َف ٌى ْد َه َعُه َم

                ، َنى ِم ِمْن ُعوا َرَج أْن َد ْع َب آَخَر ًا َواف َط ُفوا َطا ثم ، ّلوا َح ُثّم ، ِة ُعْمر بال ّلوا َه َأ ِذيَن ّل ا

ًا           )) . واِحد ًا َف َوا َط ُفوا َطا ّنَما فإ ، ِة ُعْمَر وال الَحّج ْيَن َب ُعوا َجَم ِذيَن ّل ا َأّما َو

َفِك                   : ((   طوا إّن ِئشة ِلعا قال وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل أّن وصّح

ِتِك       )) . ُعْمَر َو لَحّجِك ِفيِك ْك َي ، ِة َو والَمْر َفا ِبالّص و ْيِت َب بال

رسوَل                         أن ، عباس ابن عن ، عطاء عن ، سليمان أبى بن الملك عبد وروى

أحد           .   :  الملك وعبد ُعمرته و لَحّجه ًا واِحد ًا طواف طاف ، وسلم عليه الله صلى ّله ال
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له         .    : يقال وكان السنن وأصحاب ، مسلم به احتج ، المشهورين الثقات

ْلَك               ِت َو الشفعة، حديُث عليه ُأنكر وإنما ، جرح ول بضعف فيه ُيتكلم ولم ، الميزان

َها     َعاُر عنه ِهٌر َظا ٌة َكا َش

عليه                       الله صلى النبى أن ، عنه ّله ال رضى جابر عن الترمذى روى وقد

فيه               كان وإن ، وهذا ًا واحد ًا طواف لهما وطاف ، ُعمرة وال الحّج بين َقرَن وسلم

                ، الرزاق وعبد ، نمير وابن ، وشعبة ، سفيان عنه روى فقد ، أرطاة بن الحجاج

وعيب  .   :            ، منه رأسه من يخُرُج بما أعرُف أحد بقَى وما الثورى قال عنه والخلق

ابن       .   :       وقال ، الحفاِظ من كان أحمد وقال منه ِلَم َس من وقّل ، التدليُس عليه

فهو :       .    :   :    ، ّدثنا ح قال إذا حاتم أبو وقال يدلس صدوق وهو ، بالقوى ليس معين

بن      .         ليث حديث من ، الدارقطنى روى وقد وحفظه صدقه فى نرتاُب ل صادق

              :   ، عمر ابن وعن ، جابٍر عن ، ومجاهد ، وطاووس ، عطاء حدثنى قال سليم أبى

بين   :            وأصحابه هو ُطْف َي لم وسلم عليه الله صلى النبّى أن عباس ابن وعن

به       .        احتج ، سليم أبى بن وليث وَحجهم ُعْمرتهم ل ًا واِحد ًا طواف إل والمروة الّصفا

وقال           :      ، به بأس ل معين ابُن وقال ، مسلم به واستشهد ، الربعة السنن أهُل

وطاووس :            عطاء بين الجمَع عليه أنكروا وإنما ، ّنة ُسـ صاحَب كان ُقطنى الدار

:        :    . أحمد  وقال ، العلم أوعية من كان الوارث عبد وقال فحسب ومجاهد

رواية              فى ويحيى ، النسائى وضّعفه ، الناس عنه ّدث ح ولكن ، الحديث مضطِرب

الصحة      .      . رتبة يبلغ لم وإن حسن حديثه هذا ومثل ، عنه

عليه          ((  ))    :       الله صلى ّله ال رسوُل دخل قال جابر عن الصحيحين وفى

ِحْضُت        : ((   ))   :   قد فقالت ؟ ِكيِك ْب ُي ما َقاَل َف تبكى َدها وج ثم ، عائشة على وسلم

ّلى          : ((    )) أه ُثّم َتِسلى ْغ ا فقال ، ْيِت َب بال ُطْف أ ولم َأِحّل ولم الناس َحّل وقد

             ، ِة َو والَمْر وبالصفا بالكعبة طافت ، طُهرت إذا حتى ِقَف الموا وقفت ثم ، ففعلت

ًا  : ((       )) . َجِميع ِتِك ُعْمَر َو َحّجِك ِمْن ْلِت َل َح ْد َق قال ثم
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القارن                :      :   أن والثانى ، قارنة كانت أنها أحدها ، ُأمور ثلثة على يدل وهذا

ِة     .  :        ُعْمر ال ِتلك ُء قضا عليها يجب ل أنه والثالث واحد وسعٌى ٌد واح طواٌف يكفيه

              ، بحيضها ُعْمرة ال إحرام َتْرُفض وأنها ، الحّج عليها أدخلت ثم ، فيها حاضت التى

بل              ، ُقدوم ال أولًطواَف ُطْف َت َلم وعائشة ، عليها والقتصاَر أعمالها رفضت وإنما

والسعُى               الفاضة طواُف كان فإذا ، ذلك مع وسعت ، ّتعريِف ال َد ْع ب إل ُطْف َت لم

واحد              وسعى ، الفاضة طواف مع القدوم طواُف يكفيه فلن ، ِرَن القا يكفى ُد بع

فصارت             ، الول الطواف عليها ّذر تع عائشة لكن ، َلْولى ا بطريق أحدهما مع

فعلت              كما تفعُل ، الول الطواُف عليها ّذر يتع التى المرأة فإن ، ُحّجًة قّصتها

الفاضة              طواُف لهما ويكفيها ، قارنًة وتصيُر ، ُعْمرة ال على الَحّج ُتدِخُل ، عائشة

عقيبه  . والسعُى

ُطْف              :          َي لم وسلم عليه ّله ال صلى أنه يبين ومما تيمية ابن السلم شيخ قال

الَحّج          :     جمعوا الذين وأما عنها ّله ال رضى عائشة قوُل سعيين سعى ول ، َطوافيِن

النبى           :    يطف لم جابر وقول عليه متفق ًا واحد ًا طواف طافوا فإنما ، ُعْمرة وال

طوافه              ، ًا واحد ًا طواف إل والمروة الصفا بين وأصحابه وسلم عليه الله صلى

      )) :   (( َعْن )) ((  ِة َو والَمْر َفا بالّص ُفِك َطوا ْنِك َع ِزئ ُيْج لعائشة وله مسلم رواه الول

ُفِك  )) ((  ))       : ((  َطوا داود أبى رواية فى لها وقوله مسلم رواه ِتِك ُعْمَر َو َحّجِك

فى        )).    لها وقوله ًا جميع ِتِك ُعْمَر َو لَحّجِك ِفيِك ْك َي ِة َو والَمْر َفا الّص ْيَن َب َو ْيِت َب بال

ِمْن         : ((    ْلِت َل َح قد والمروة الصفا وبين بالكعبة طافت لما عليه المتفق الحديث

الله   ))  :         صلى ّله ال رسول حجَة نقلوا الذين والصحابة قال ًا جميع ِتِك ُعْمَر َو َحّجِك

أمرهم  .            ، والمروة الصفا وبين بالبيت طافوا لما أنهم نقلوا ّلهم ُك وسلم عليه

أن     .             منهم أحد ُقْل ْن َي ولم ، ِر ّنْح ال يوَم إل َيحّل ل فإنه ْدى َه ال ساق َمن إل بالتحليِل

مما        .        هذا مثل أن ، المعلوم ومن وسعى طاف ثم ، وسعى طاف منهم ًا أحد

لم     .           أنه ِلَم ُع ، الصحابة من ٌد أح ينقله لم فلما نقله على والدواعى الهمم تتوفر

يكن .
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                      ، علّى عن ، الكوفيون يرويه أثٌر ، والسعيين بالطوافين قال َمن وعمدة

عنهما       . ّله ال رضى مسعود ابن عن وآخر

القارَن                          أن ، عنه ّله ال رضى علّى عن ، أبيه عن ، محمد بن جعفر روى وقد

رواه               وما ، الكوفة أهل روى ما خلف ، واحد وسعٌى ، واحد طواٌف يكفيه

ولهذا               ، مجروحون أو مجهولون رجاله ما ومنه ، منقطع هو ما منه ، العراقيون

عن         :       ذلك فى ُروى ما كل حزم ابُن قال حتى ذلك فى النقل ُء علما طعن

الله        .         صلى النبى عن ذلك فى ِقَل ُن وقد واحدة كلمٌة ول منه َيِصّح ل ، الصحابة

من        .    :     ٌد أح طاف ما طاووس حلف وقد ريب بل موضوع هو ما ، وسلم عليه

وقد              ، ًا واحد ًا طواف إل ُعْمرته و لَحّجته وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول أصحاب

                ، عنهم ّله ال رضى وغيرهم ، وجابر ، عباس وابن ، عمر ابن عن ذلك مثُل ثبت

بل               ، ُيخالفوها فلم ، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول بَحجة الناس أعلُم ُهْم و

واحدة            . ًة مر إل والمروة َفا بالّص يطوفوا لم أنهم فى صريحة الثار هذه

َسعٌى                              أو سعيان عليهما هل ، والمتمتع القارن فى الناُس تنازع وقد

وغيره     :     . أحمد مذهب فى أقوال ثلثة على ؟ واحد

فى          :              أحمد عليه نص كما ، واحد سعى إل منهما واحد على ليس أحدها

الصفا    .    :   :      بين يسعى كم المتمتع لبى قلت ّله ال عبد قال ّله ال عبد ابنه رواية

فل   :       .       ، ًا واحد ًا طواف طاف وإن أجود فهو ، طوافين طاف إن قال ؟ والمروة

َلف .   :        . الَس من واحد غير عن منقول وهذا شيخنا قال بأس

القول          :            هو وهذا ، واحد سعى عليه والقارن سعيان عليه المتمتع الثانى

ّله             . ال رحمهما والشافعى مالك أصحاب من يقوله َمن وقول ، مذهبه فى الثانى

             :          ، ّله ال رحمه حنيفة أبى كمذهب ، سعيين منهما ٍد واح كل على أن والثالث

قول          .      بسط هو ّدم تق والذى أعلم ّله وال ، ّله ال رحمه أحمد مذهب قولًفى ُيذكر و

أعلم  ..   . ّله وال وشرحه شيخنا

فصل         
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اعتمر                ًا مفرد ًا حج حج وسلم عليه الله صلى إنه قال فيمن البتة عذر ل أنه فى

التنعيم   من عقيبه

ُيعلم            :            فل ، التنعيم من َقيبه ع اعتمر ًا ِرد مف ًا حج حّج إنه قالوا الذين وأما

المفردين                َدة عا وأن ، الحج أفرد أنه سمعوا أنهم من ّدم تق ما إل البتة عذٌر لهم

كذلك         . فعل أنه فتوهموا ، التنعيم من َتِمُروا يع أن

فصل         

وسلم         عليه الله صلى إهلله فى غلط فيمن

واستمر                 :      وحدها ُعْمرة بال ّبى ل إنه قال فَمن ، إهلله فى غلطوا الذين وأما

والمتمتع               ، تمتع وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول أن سمع أنه فعذُره ، عليها

ما      .        :  عنها ّله ال رضى حفصة له قالت وقد بشروطها مفردة ُعْمرة ب أهّل َمن عنده

ْيَك               :  ّب َل قال أنه على يدل ل هذا وكل ؟ ُعمرتك ِمن َتِحّل ولم ّلوا َح ّناِس ال شأن

والحاديُث               ، محض وهم فهو ، البتة عنه أحد هذا ُقْل ْن َي ولم ، ٍة َد ْفَر ُم ٍة ُعْمَر ِب

هذا        . ِطُل ْب ُت إهلله فى لفظه فى المستفيضُة الصحيحُة

فصل         

عليه              واستمر وحده بالحج ّبى ل وسلم عليه الله صلى إنه قال َمن عذر فى

عمن            :            ذكرنا ما ُذره فع ، عليه واستمر وحده بالَحّج ّبى ل إنه قال َمن وأما

قط :                 أحد يقل لم وأنه ، ذلك على الكلُم ّدم تق وقد ، بالَحّج ّبى ول الَحّج أفرد قال

ذلك  :             . بخلف صّرحوا ، لفظه نقلوا الذين وإن ، مفردة بَحّجة ْيَك ّب َل قال إنه

فصل         

ُعْمرة            ال عليه أدخل ثم وحده بالحج ّبى ل إنه قال َمن عذر فى

بذلك            :              أنه وظن ، ُعْمرة ال عليه أدخل ثم ، وحده بالحّج ّبى ل إنه قال َمن وأما

على             فحملها ، صحيحة بالحج إفراده أحاديث رأى أنه فعذره ، الحاديث تجتمع

    :  :           ، َحجة فى ُعْمرة قل فقال تعالى ّبه ر من آٍت أتاه إنه ثم ، إحرامه ابتداء

ّنى        .      : ((  إ عازب بن للبّراء قال ولهذا ًا قارن فصار ، الَحّج على حينئذ ُعْمرة ال فأدخل
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ًا   ))             وأيض ، أثنائه فى ًا قارن ، إحرامه ابتداء فى ًا ِرد مف فكان ، ْنُت َقَر َو َى ْد َه ال ْقُت ُس

قال                  : ول ، ُعْمرة ال أفرد ول ، ُعْمرة بال ّبى ل ول ، ُعْمرة بال َهّل أ إنه ُقل َي لم ًا أحد فإن

         :        ، الَحّج وأفرد ، بالَحّج ّبى ول ، بالَحّج َأهّل قالوا بل ، ُعْمرة ال إل ننوى ل خرجنا

جاءه                 ثم ، بالَحِّج أولً وقع الحرام أن على يدل وهذا ، الحّج إل ننوى ل وخرجنا

              ، وصدق ، بهما ّبى ُيل أنس َفسمعه بهما ّبى فل ، بالِقران تعالى ربه من الوحُى

أولًوصدقوا            . وحده بالَحّج ّبى ُيل وجابر ، عمر وابُن ، عائشُة وسمعته

الضطراب           :        . عنها ويزوُل ، الحاديث تتفق وبهذا قالوا

                     ، ًا لغو ويرونه ، الحج على ُعْمرة ال إدخال ُيجيزوَن ل المقالة ِذه ه وأرباُب

ومما :           .  :  قالوا غيره دون وسلم عليه الله صلى بالنبّي خاص ذلك إن ويقولون

بهما   :     :       :   أهّل قال وأنس ، وحده بالَحّج ّبى ل قال عمر ابن أن ذلك على يدل

بالَحّج              إهلله على ًا سابق بالِقران إهلله يكون أن يمكن فل صادق وكلهما ، ًا جميع

وينقل                 ، مفرد بَحّج ذلك بعد يْحِرم أن يمكن لم ، ًا قارن أحرم إذا لنه ، وحده

               ، وعائشة ، عمر ابُن فسمعه ، ًا ِرد ُمف بالحّج أحرم أنه ّين فتع ، الفراد إلى الحرام

جاءه                لما ًا جميع بهما فأهّل ، ُعمرة ال عليه أدخل ثم ، ُعوه َسِم ما فنقلوا ، وجابر

نفسه                 عن أخبر ثم ، سمعه ما فنقل ، بهما يهل أنس فسِمعه ، ربه من الوحى

              ، أحاديثهم فاتفقت ، بالِقران الصحابة من ِذكره تقدم َمن عنه وأخبر ، قرن بأنه

مع    .  :     :   خرجنا عائشة قوُل عليه ويدّل قالوا والتناقُض الضطراُب عنها وزال

ٍة       .  : ((        ُعمر و ِبَحّج ِهّل ُي أن منكم أراد َمن فقال وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول

قالت               )) .  ِهّل ُي ْل َف ٍة ُعْمَر ِب ِهّل ُي َأْن َد َأرا وَمْن ، ِهّل ُي ْل َف ِبَحّج ِهّل ُي أْن َد أرا َوَمْن ، ِهّل ُي ْل َف

فهذا :                ، معه ناس به وأهّل ، بحج وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول فأهّل عائشُة

ذلك               . بعد كان ِقرانه أن ِلم ُع ف ، إحرامه ابتداء فى ًا ِفرد ُم كان أنه على يدل

ودعوى                     ، ّدمة المتق الحاديث مخالفة من القوِل هذا فى أن َريَب ول

ّده              ير ما ُلمة ا ّق ح فى َيصّح ل بإحرام وسلم عليه الله صلى للنبى التخصيِص
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الظهر       :         وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول ّلى ص قال ًا أنس أن ّده ير ومما ، ُيبطله و

الظهر               . ّلى ص حين ُعْمرة وال بالَحّج وأهّل ، البيداء جبل َد ِع وَص ، ركب ثم ، بالبيداء

َوادى              : ((     ال َذا َه فى َصّل له قال ِه رب ِمن ُه جاء الذى أن عمر، حديث وفى

وسلم  :    )) .         عليه الله صلى ّله ال رسوُل فعل فكذلك َحّجٍة فى ٌة ُعْمَر ُقْل و الُمباَرِك

بذى                 ّظهر ال ّلى فص ، سواء فعله أنه أنس وروى ، به ُأِمَر أنه عمر روى فالذى ،

ُعْمرة    : ((    )) . و ًا َحّج لبيك قال ثم ، الُحليفة

وهما                         ، قولين على الَحّج على ِة ُعمر ال إدخاِل جواز فى الناُس واختلف

حنيفة     :           كأبى بالصّحة قالوا والذين ، َيِصّح ل أنه أشهرهما ، أحمد عن روايتان

ويسعى              ، طوافين يطوف القاِرن وأن ، ُأصولهم على ْوه َن َب ، ّله ال رحمهم وأصحابه

الحرام              على عمِل زيادة التزم فقد ، الَحّج على ُعْمرة ال أدخل فإذا ، سعيين

بهذا     :         :    يستفد لم قال ، واحد وسعٌى ، واحد طواٌف يكفيه قال وَمن ، َده وح بالَحّج

فل                ، ُنقصانه بل ، عمل َدة زيا به يلتزم ولم ، السفرين أحد سقوط إل الدخال

الجمهور     . مذهب وهذا ، يجوز

فصل             

الحج               عليها أدخل ثم ، ُعْمرة ب أحرم وسلم عليه الله صلى إنه القائلين عذر فى

ابِن           :             قوُل ُعذرهم ف ، الَحّج عليها أدخل ثم ، ُعْمرة ب أحرم إنه القائلون وأما

إلى : ((            ُعْمرة بال الوداع َحّجة فى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل ّتع تم عمر

الله                صلى ّله ال رسوُل وبدأ ، الُحليفة ذى من َى ْد َه ال معه فساق ، وأهدى ، الَحّج

عليه         ))    متفق بالَحّج أهّل ثم ِة ُعْمر بال هّل فأ وسلم عليه

ذلك                        ُيبين و ، الَحّج عليها أدخل ثم ، ُعْمرة بال أولً أحرم أنه فى ظاهر وهذا

قد             :    أنى ُدكم ِه ُأْش قال ثم ُعمرة ب أهّل الزبير ابن زمن َحّج لما عمر ابن أن ًا أيض

ًا               جميع بهما ِهّل ُي انطلق ثم ، ْيد َد ُق ب اشتراه ًا ْدي َه وأهدى ، ُعْمرتى مع ًا َحّج أوجبُت

                ، ينحر ولم ، ذلك على يزد ولم ، والمروة وبالصفا بالبيت فطاف ، مكة ِدَم َق حتى

فنحر                 ، النحر يوم كان حتى منه حرم شئ من َيِحّل ولم ، ُيقّصْر ولم ْق يحل ولم
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وقال            .  : الول َطوافه ب ُعْمرة وال الَحج طواَف قضى قد ذلك أن ورأى ، وحلق

فى        .        ًا متمتع كان أنه ، هؤلء فعند وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول فعل هكذا

الحّج               وإدخاُل ، قبلهم الذين ِمن ُذر أع وهؤلء ، أثنائه فى ًا ِرن قا ، إحرامه ابتداء

عائشة               وسلم عليه الله صلى النبى أمر وقد ، ُيعرف نزاع بل جائز ُعمرة ال على

الحاديث              ُق سيا ولكن ، ِرنًة قا فصارت ، ُعمرة ال على الحج بإدخال عنها ّله ال رضى

الظهر       .        صلى حين أنه أخبر ًا أنس فإن المقالة هذه أرباب على ّد ير ، الصحيحة

ّله    ((  ))     :     ال رسول مع خرجنا قالت ، عائشة عن الصحيح وفى ًا، جميع بهما أهّل

رسوُل              فقال ، الِحّجة ذى ِهلل ل ِفيَن َوا ُم الوداع َحّجة فى وسلم عليه الله صلى

ّنى     : ((           َأ ْولَ فل ، ِهّل ُي ْل َف ٍة ُعْمَر ب ِهّل ُي َأْن ُكم ْن ِم َد َأرا َمْن وسلم عليه الله صلى ّلِه ال

أهّل   ))  :           َمن ومنهم ، ُعْمرة ب أهّل َمن القوم ِمن وكان قالت ُعْمَرٍة ِب ْلُت َل ْه َل ْيُت َد ْه َأ

فهذا   :      ...       مسلم رواه الحديث وذكرت ُعْمرة ب أهّل ممن أنا فكنت فقالت ، بالحج

وبين                 ، هذا عائشة قوِل بين جمعت فإذا ، بعمرٍة ذاك إذ ِهل ُي لم أنه فى صريح

           : ((  ))  ، الوداع َحّجة فى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول تمتع الصحيح فى قولها

فى  :            ُكّل وال ، بالحّج وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل وأهّل قولهـا ْيَن َب و

              ((  ))، الِقران ُعْمرة تنف لم وأنها ، مفردة ًة ُعْمر نفت إنما أنها علمَت ، الصحيح

ُعْمرة               فإن ، بالحج َله إهل ُيناقض ل ذلك وأن ، ّدم تق كما ًا تمتع ُيسمونها وكانوا

ُعْمرة          :       ال أعماَل فإن ، الَحج أفرد قولها ُينافى ول ، منه وجزء ، ضمنه ِفى الِقران

بالفعل             . ًا إفراد ذلك كان ، ُله أعما َدْت ِفر ُأ و ، الَحج أعمال فى دخلت لما

عمر                    :     ابِن حديَث إن قيل وقد ، بالقول إفراد فهو ، ًا ِرد مف بالَحّج التلبية وأما

               :، الَحّج إلى ُعْمرة بال الوداع َحّجة فى تمتع وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول أن

مروى               ، بالَحج أهّل ثم ، ُعْمرة بال فأهّل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل وبدأ

فتنة                فى َحجه عام ذلك فعل الذى هو عمر ابن وأن ، الخر حديثه من بالمعنى

أنى          :        ُدكم ِه ُأش ، واحد إل ُنهما شأ ما قال ثم ، بالعمرة فأهّل بدأ وأنه ، الزبير ابن

هكذا               :  الحديث آخر فى قال ثم ، ًا جميع بهما فأهّل ، ُعمرتى مع ًا َحّج أوجبت قد

108



       .       ، واحد طواف على اقتصاره أراد وإنما وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل فعل

عليه         :       الله صلى ّله ال رسوَل أن به وُروى ، المعنى على َفُحِمَل ، واحد وَسعٌى

وهذا                 ، عمر ابُن ذلك فعل الذى وإنما ، بالَحّج أهّل ثم ، ُعْمرة بال فأهّل بدأ وسلم

ْلُت          : ((      َل َه َل َى ْد َه ال ِعى َم أن لول عنه قالت عائشة فإن ، ّين متع بل ، ببعيد ليس

وعمر ))    :           ، ُعْمرة و ًا َحّج أوجب ، الظهر ّلى ص حين إنه عنه قال وأنس ُعْمَرٍة ِب

بذلك             . فأمره ربه من جاءه الوحى أن عنه أخبر ، عنه ّله ال رضى

بمثل           :     :       عائشة عن أخبره عروة إن الزهرى بقول تصنعون فما قيل فإن

؟       عمر ابن عن ، سالم حديث

وسلم          :               عليه ّله ال صلى أنه هو ، ذلك من عائشة به أخبرت الذى قيل

فى              (( عنها عروة ِلرواية ُق المواف هو وهذا ، ُعْمرته و َحّجه عن ًا واحد ًا طواف طاف

ثم ))            ، والمروة الّصفا وبيَن بالبيت ُعْمرة بال ّلوا أه ّلذين ا وطاف ، الصحيحين

جمعوا                الذين وأما ، لَحّجهم َنى ِم من رجعوا أن بعد آخر ًا طواف طافوا ثم ، ّلوا ح

أبيه               عن سالم رواه الذى مثُل فهذا ، ًا واحد ًا طواف طافوا فإنما ، ُعْمرة وال الَحّج

فأهّل .    :          بدأ وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول إن عائشة تقول وكيف سواء

قال        :         : وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول إن قالت وقد ، بالَحّج أهّل ثم ، ُعمرة بال

عليه((       ))  :       الله صلى ّله ال رسوُل وأهّل وقالت ٍة ُعْمَر ِب ْلُت َل ْه َل َى ْد َه ال ِِعَى َم َأّن ْولَ َل

ُعْمرة                  ب إحرامه ابتدء فى ِهّل ُي لم وسلم عليه ّله ال صلى أنه ، ِلَم ُع َف ؟ بالَحّج وسلم

أعلم ..   . ّله وال مفردة

فصل         

ّينه             ع ثم ًا ُنُسك فيه يعين لم ، ًا مطلق ًا إحرام أحرم إنه قالوا فيمن

بعد            :              ّينه ع ثم ، ًا ُنسك فيه ّين يع لم ، ًا مطلق ًا إحرام أحرم ّنه إ قالوا الذين وأما

رحمه              الشافعى أقوال ُد أح وهو ، والمروة َفا الّص بين وهو القضاء جاءه لما ذلك

ينتظر      ((   )) .  :     خرج أنه وثبت قال الحديث اختلف كتاب فى عليه نص ، ّله ال

َمن               أن َبه أصحا فأمر ، والمروة َفا الّص بين ما وهو القضاء عليه فنزل ، القضاء
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انتظار             :    وصف ومن قال ثم ، ًة ُعْمر يجعله أن ْدى َه معه يكن ولم أهّل منهم كان

الفرض               نزول بعد المدينة من يحج لم إذ ، القضاء وسلم عليه الله صلى النبى

قد                لنه ، أحفظ يكون أن ُيشبه ف ، ُعْمرة وال الَحّج من ّله ال وّسع فيما للختيار ًا طلب

             ، القضاء ِظُر ينت الَحّج فى عنه ِفَظ ُح كذلك ، القضاء فانتظر ، ْيِن َن بالمتلِع ُأتى

      ((  ))        ، عنها ّله ال رضى عائشة عن الصحيحين فى ثبت ما ، القول هذا أرباب وعذر

ُعْمرة : ((              )) ول ًا َحّج نذكر ل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول مع خرجنا قالت

مع  : ((       ))    : ((   خرجنا عنها رواية وفى ُعْمرة ول ًا َحّج يذكر ل ّبى َل ُي لفظ وفى

أمر                 مكة من دنونا إذا حتى ، الَحّج إل نرى ل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول

وبين               بالبيت طاف إذا ْدى َه معه يكن لم َمْن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل

َيِحّل    )) . أن والمروة َفا الّص

ل           :           المدينة من وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل خرج طاووس وقال

َفا             الّص بين وهو ُء القضا عليه فنزل ، َء القضا ِظُر ينت ُعْمرة ول ًا َحّج ُيسّمى

يجعلها               أن ْدى َه معه يكن ولم بالَحّج أهّل منهم كان َمن َبه أصحا فأمر ، والمروة

الحديَث ...  . ُعْمرة

وسلم                      : عليه الله صلى النبى َحّجة سياق فى الطويل حديثه فى جابر وقال

حتى              َء َقْصوا ال ركب ثم ، المسجد فى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول ّلى فص

راكب              من يديه بين بصرى ّد م إلى َنظرُت ِء البيدا على ُته ناق به استوت إذا

                ، ذلك ِمثُل خلفه وِمْن ، ذلك مثُل ِره َيسا وعن ، ذلك مثُل يمينه وعن ، وماٍش

يعلم              وهو القرآُن ِزُل ْن َي وعليه ، ِرنا ُه أظ بين وسلم عليه الله صلى ّله ال ورسوُل

    )) :             ، ْيَك ّب َل ُهّم ّل ال ْيَك ّب َل ِد بالتوحي فأهّل ، ِه ِب َنا ْل َعِم ، شئ من به َعِمَل فما ، َله تأوي

وأهّل               )) .  َلَك َشريَك ل ، ْلَك والُم َلَك ْعَمَة ّن وال َد الَحْم إّن ، ْيَك ّب َل َلَك ِريَك َش ل ْيَك ّب َل

فأخبر              ُته تلبي وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل ِزَم َل و به، ّلون ِه ُي الذى بهذا الناُس

ول                   ، ُعْمرة ول ًا َحّج إليها أضاف أنه يذكُر ولم ، التلبية هذه على يزد لم أنه ، جابر
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الذى              ّنُسَك ال تعيينه أحاديث ُيناقض ما العذار هذه من شئ فى وليس ، ًا ِقران

الِقران       . وأنه ، البتداء فى به أحرم

ول                      ، َداُت المسن الساطيُن به ُيعاَرُض ل مرَسل فهو ، طاووس حديُث فأما

بينه      .         فيما كان للقضاء فانتظاُره ، صح ولو حسن ول صحيح بوجه اتصاله ُيعرف

فقال               : تعالى ربه ِمْن آٍت أتاه ، الوادى بذلك وهو القضاء فجاءه ، الميقات وبين

الذى((       :    ))     ُء القضا فهذا ، َحّجٍة فى ٌة ُعْمَر ُقْل َو َباَرِك الُم َوادى ال َذا َه فى َصّل

ُء         .   :    القضا عليه نزل طاووس وقول ِقراَن ال له ّين فع ، الحرام قبل جاءه ، انتظره

              ، بإحرامه عليه نزل الذى القضاء غير آخر قضاء هو ، والمروة َفا الّص بين وهو

              ، والمروة الّصفا بين عليه نزل الذى ُء القضا وأما ، العقيق بوادى كان ذلك فإن

يكن                لم َمْن ُكّل أمر فحينئذ ، ُعْمرة ال إلى الصحابَة به أمَر الذى الفسخ ُء قضا فهو

ما         : ((      ِرى أْم مْن ْلُت َب ْق َت اْس لو وقال ُعْمرة إلى َحّجُه يفَسَخ أن منهم ْدى َه معه

       ((      ، بالوحى حتم أمَر هذا وكان ، ًة ُعْمَر ُتها ْل َع َلَج َو ْدى َه ال ْقُت ُس لما َبْرُت ْد َت اْس

ُلوه     : ((      )) . َع ْاف َف ِه ِب ُكْم آمُر ِذى ّل ا ُظُروا ان قال فيه توّقفوا لما فانهم

ًا            :       .     محفوظ كان إن فهذا ُعْمرة ول ًا َحّج نذكر ل خرجنا عائشة قول فأما

الصحيحة              الروايات سائر ناقض وإل ، الحرام قبل ما على حمله وجب ، عنها

ممن                 وأنها ، ُعْمرة ب أهّل َمْن ومنهم ، بَحّج الميقات عند أهّل َمن منهم أن ، عنها

            :   .  ، الحرام ابتداء فى فهذا ، ُعْمرة ول ًا َحّج نذكر ل ّبى نل قولها وأما ُعْمرة ب أهّل

سمعوا  :              الذين فإن ًا قطع باطل هذا ، مكة إلى ذلك على استمروا إنهم تقل ولم

وأخبروا                ، ذلك على شهدوا ، به أهّل وما وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول إحراَم

لم       .           أنها ُته غاي لكان ، ذلك عائشَة عن صح ولو رواياتهم رد إلى سبيل ول ، به

والرجاُل             ، فأثبته الصحابة من غيرها وحفظه فنفته ، الميقات عند إهللهم تحفظ

النساء    . من أعلُم بذلك

وسلم               :        عليه الله صلى ّله ال رسوُل وأهّل عنه ّله ال رضى جابر قول وأما

ّنُسَك               ال لتعيينه نفٌى فيه وليس ، تلبيته صفة عن إخباُره إل فيه فليس ، بالتوحيد
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صريحة      .         الحاديث هذه كانت ولو ، حال وبكل الوجوه من بوجه به أحرم الذى

             ، لكثرتها ، منها بالخذ أولى الثبات أهِل أحاديُث لكانت ، التعيين نفى فى

وهذا               ، نفى َمن على خفيت لزيادة متضمنة ّينة مب َتة ِب ْث ُم وأنها ، واتصالها ، وصحتها

التوفيق      . ّله وبال ، واضح ّله ال بحمد

فصل         

وسلم         عليه ّله ال صلى َحّجته سياق إلى ولنرجع

المعجمة                      بالغين وهو ِغْسل بال رأسه وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول ّبد ول

ل                 حتى الشعر به ُد ّب ُيل ونحوه ْطِمّى َخ ِمن الرأس به ُيغسل ما وهو ِكفٍل وزن على

ّلت                  استق لما أهّل ثم ، ًا أيض وأهّل ، ناقته على ركب ثم ، ُمصله فى وأهّل ، ينتِشر

حين   .    :   ..        وأهّل ، مصله فى أوجب لقد ّله ال وايُم عباس ابن قال البيداء على به

البيداء          . شرف على عل حين وأهّل ، ناقته به استقلت

فمن                        ، منه جزء ُعْمرة ال لن ، تارة وبالَحّج ، تارة ُعمرة وال بالَحّج ِهّل ُي وكان

ّظهر  :    :    :      :     ال قبَل ذلك كان حزم ابن قال ، أفرد وقيل ، تمتع وقيل ، َقَرَن قيل َثّم

أحد       :           يقل ولم ، الظهر صلة بعد أهّل إنما أنه والمحفوُظ ، منه وهم وهذا ، بيسير

ما             .     :  عمر ابُن قال وقد هذا له أين من أدرى ول ، الظهر قبل كان إحَرامه إن قط

بعيُره               . به قام حين الشجرة عند ِمن إل وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسول أهّل

الصحيح   :          ((  )) . فى والحديثان ، ركب ثم ، الظهَر ّلى ص إنه أنس قال وقد

ّبى                         ل ثم ، ّظهر ال ِة صل َد بع أهّل إنما ّنه أ ّين تب ، الخر إلى َدهما أح جمعت فإذا

َلَك : ((               ْعَمَة ّن وال َد الَحْم إّن ، ْيَك ّب َل َلَك َشريَك ل ّبيك َل ، ْيَك ّب َل ُهّم ّل ال ْيَك ّب ل فقال

وأمَرهم    )) .          ، ُبه أصحا َعها َسِم حتى ِة التلبي بهذه َته صو ورفع َلَك ِريَك َش ل ْلَك والُم

بالتلبية       . َتهم أصوا ُعوا يرف أن له ّله ال بأمر

تحته                         . ُته وَزاِمل ِرية عّما ول ، َدج ْو َه ول ، َمْحِمٍل فى ل ، َرْحل على َحّجه وكان

ونحوها              ، ِرية َعّما وال ، َدِج ْو َه وال ، الَمْحِمِل فى ِرم الُمْح ركوِب جواز فى ِلف ُت اخ وقد
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وأبى        :      الشافعى مذهُب وهو الجواُز أحدهما أحمد عن روايتان هما ، قولين على

مالك .  :     . مذهب وهو المنع والثانى حنيفة

فصل         

ثم                       ، الثلثة النساِك بين الحرام عند ّيرهم خ وسلم عليه ّله ال صلى ّنه إ ثم

معه               يكن لم لمن ُعْمرة ال إلى والِقران الَحج فسخ إلى مكة من ُدنّوهم عند َبهم ند

ِة        . المرو عند عليهم ذلك ّتم ح ثم ، ٌى ْد َه

بذى                             عنها ّله ال رضى بكر أبى زوجُة ُعميٍس ِبنُت ُء أسما َدْت َل وو

أن              وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل فأمرها ، بكر أبى بن َد محّم الُحليفة

إحداها       .        : ، ُسنن ثلُث ِقصتها فى وكان ِهّل ُت و ُتحرم و ، بثوب ِفَر ْث َت َتْس و ، تغتِسَل

الحرام    :       :   أن والثالثة ، لحرامها تغتِسل الحائَض أن والثانية ، المحرم غسُل

الحائض   . ِمن َيِصّح

                     ، ِة المذكور ِته بتلبي ّبى ُيل وهو وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل سار ثم

عليهم           . ِكُر ُين ول ِقّرهم ُي وهو ، ُقُصون َين و فيها ُدون يزي معه والناُس

َدعوه                       : (( فقال ، ًا َعقير وْحٍش ِحمار رأى ، بالّروحاء ُنوا كا فلما ، َته تلبي ولزم

وسلم     ))          عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوِل إلَى ُبه َصاِح َفجاء ُبه َصاِح َيأتَى َأْن ُيوِشُك ّنه فإ

عليه :               الله صلى ّله ال َرُسوُل َأمَر َف ، ِر الِحما َذا َه ِب ُكم َن ْأ َش ، ّله ال رُسوَل يا َقاَل َف ،

َفاِق      . الّر ْيَن َب َقَسَمُه َف ٍر ْك َب َبا َأ وسلم

ْده                                َيِص لم إذا الَحلل صيد ِمن ِم ِر الُمْح أكِل جواز على دليل هذا وفى

قتادة                 كأبى فهو ، الُحليفة بذى يمّر لم ّله فلع ، ِرم ُيْح لم صاحبه كوُن وأما ، لجله

بل            :     ، لك وهبُت لفظ إلى ِقُر تفت ل ِهبة ال أن على القصُة هذه وتدل قصته، فى

على               ُدّل َت و ، بالتحّرى عظامه مع اللحم قسمته على وتدل ، عليها ُدّل َي بما َتِصّح

وعلى                ، أخذه لمن ل أثبته لمن وأنه ، امتناعه وإزالة ، بالثبات َلُك ُيم َد الصي أن

القاسم              كون وعلى ، الِقسمة فى التوكيل وعلى ، الوحشى الِحمار لحم أكِل ِحّل

ًا . واحد

113



فصل                   

(... يتبع(

@

ِظّل                        فى ِقٌف َحا ظبٌى إذا ، َعْرِج وال ِة َث الّروي بين ِة َثاي ُل با كان إذا حتى مضى ثم

ِوزوا                . ُيجا حتى ، الناس من ٌد أح ُبه ِري َي ل عنده يقف أن رجلً فأمر ، سهم فيه

فلم                ، حللً كان الحمار صاد الذى أن ، الحمار وقصِة ، الظبى قصة بين والفرُق

                 ، أكله فى لهم يأذْن فلم ، ِرمون مح وهم حلل أنه يعلم لم وهذا ، أكله من يمنع

ُيجاوزوه          . حتى ٌد أح يأخذه لئل ، عنده ِقُف َي َمن ّكل وو

الِحّل           :            عدم فى الميتة بمنزلة ُله يجع للصيد ِرم الُمْح قتَل أن على دليل وفيه

ُته         . ّي ِل ما ْع َتِض لم ، حللً كان لو إذ ،

فصل         

                      ، واحدة بكر أبى َلُة ِزَما و ُته ِزمال وكانت ، َعْرِج بال نزل إذا حتى سار ثم

إلى                بكر وأبو وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل فجلس ، بكر لبى غلم مع وكانت

ِظر               ينت بكر وأبو ، جانبه إلى زوجته ُء وأسما ، الخر جانبه إلى وعائشُة ، جانبه

فقال           :     : ؟ بعيُرك أين فقال ، البعير معه ليس الغلم طلع إذ ، والزمالة الغلم

ورسوُل      :    .  :    ُبه يضر َفطِفق قال ّله ُتِض واحد بعير بكر أبو فقال ، البارحة ُته أضلل

       :        ، ُع َن يص ما ِرم الُمْح هذا إلى ُظروا ان ويقول ، يتبّسم وسلم عليه الله صلى ّله ال

ومن             .  ويتبسم ذلك يقول أن على وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل يزيد وما

غلمه        ((    )) . ّدب يؤ المحرم باب ، القصة هذه على داود أبى تراجم

فصل         

أهدى                        ، ِء بالبوا كان إذا حتى ، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل مضى ثم

ْيَك            : ((     َل َع ُه ّد َنُر َلْم ّنا إ فقال ، عليه ّده فر ، وحشّى ٍر ِحَما َعُجَز ّثاَمَة َج بن الّصعُب له

   ((      )) : ((  ))  .(( لفظ   وفى ، ًا وحشي ًا ِحمار له أهدى أنه الصحيحين وفى ُحُرٌم ّنا َأ إلّ

وْحٍش: ((    )) . حمار لحم لمسلم

114



صلى            :      :     الله لرسوِل َى ِد ْه ُأ الحديث فى يقوُل سفياُن كان الُحميدى وقال

ُقْل          :       ي لم وربما ، ًا دم ُطُر يق سفيان قال وربما ، وْحٍش ِحمار لحُم وسلم عليه ّله ال

ّتى       :         ح لحم إلى صار ثم ، وحش ِحماَر قال ربما خل فيما سفيان وكان ذلك،

وحٍش .   :       :    . حمار ِرجل رواية وفى ، وحٍش ِر ِحما ّق ش رواية وفى مات

                        ، أبيه عن ِرى الّضْم ّية ُأم بن عمرو عن ، جعفر عن ، سعيد بن يحيى وروى

              ، بالُجحفة وهو وْحٍش ِر ِحما َعُجَز وسلم عليه الله صلى للنبى ُأهدى ، الّصعِب عن

    .    :   .    ، ًا محفوظ كان فإن صحيح إسناد وهذا البيهقى قال القوم وأكل منه فأكل

ّلحم      . ال وقبل ، الحى ّد ر فكأنه

صلى             :         للنبى أهدى ّثامة َج بن الّصعُب كان فإن ّله ال رحمه الشافعى وقال

له                أهدى كان وإن ، وحش حمار ذبُح ِرم للُمْح فليس ، ًا ّّي ح الحماَر وسلم عليه الله

فى                 وإيضاحه ، عليه ّده فر ، له ِصيد أنه علم يكون أن يحتِمُل فقد ، الحمار لحم

ّدث  .  :   :          ح َمن حديث من أثبُت ًا حمار له ُأهدى أنه مالك وحديُث قال جابر حديث

حمار      . لحم من له ُأهدى أنه

الواقعَة          :                فإن ، شك بل فغلط ، جعفر عن ، سعيد بن يحيى حديث أما قلت

المنكرة               . ّذة الشا الرواية هذه إل ، منه يأكل لم أنه ُة الروا اتفق وقد ، واحدة

روى                                َمن فرواية ، ًا لحم أو ، ّيا ح أهداه الذى كون فى الختلُف وأما

أوجه    . لثلثة أولى ًا لحم

    :          :          ، ًا دم يقطر أنه ضبطها حتى الواقعَة وضبَط ، حفظها قد راويها أن أحدها

له            . ُيؤبه ل الذى المر لهذا حتى للقصة حفظه على يدل وهذا

ُيناقض          :               فل ، منه لحم وأنه ، الِحمار بعَض كونه فى صريح هذا أن الثانى

للحم :                تسمية ، ًا لحم َوى ر َمن رواية على حمله ُيمكن بل ، ًا حمار له ُأهدى قوله

اللغة        . تأباه ل مما وهذا ، الحيوان باسم

ّنما          : :            وإ ، أبعاضه من بعض أنه على متفقة الروايات سائر أن الثالث

ول                    ؟ منه لحم أو ، ِرجله أو ، ّقه ِش أو ، عجُزه هو هل ، البعض ذلك فى اختلفوا
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وفيه                ، َعُجز ال فيه الذى هو الّشق يكون أن يمكن إذ ، الروايات هذه بين تناقَض

ًا              : ((  )) حمار قوله عن عيينة ابُن رجع وقد ، وهذا بهذا عنه التعبيُر فصح ، الّرجل

إنما   : ((   ))   .         أنه له ّين تب أنه على يدل وهذا مات حتى حمار لحم قوله على وثبت

فإّن                  ، قتادة أبو صاده لما أكله وبين هذا بين تعارض ول ، ًا حيوان ل ًا لحم له ُأهدى

واحد               غيُر ذكر قد الّصعب وقصة ، ست سنة الُحديبية عام كانت قتادة أبى قصة

له       :     ((   ))  الوداع حجة كتاب فى الطبرى المحّب منهم ، الوداع َحّجة فى كانت أنها

كعب.          .        بن يزيد وحمار الظبى قصة وفى فيه ُينظر مما وهذا ُعَمره بعض فى أو

؟                أعلم ّله وال ُعَمره بعض فى أو ، الوداع َحّجة فى كانت هل ، َبهزى ال السلمى

أنه               على الّصعب وحديث ، لجله يصده لم أنه على قتادة أبى حديُث ُحِمل فإن

ُكم           : ((    َل َبّر ال ُد ْي َص المرفوع جابر حديث لذلك وشهد ، الشكاُل زال ، لجله صيد

ابن       )) .         المطلب بأن ُأِعّل قد الحديُث كان وإن ُكْم َل ُد ُيَصا ْو َأ ُه ُدو َتِصي َلْم َما َحلٌل

النسائى            . قاله ، منه سماع له ُيعرف ل جابر عن راويه حنطب

اصطاد            ((   ))  :        ، الطريق بعض فى كان فلما له الوداع َحجة فى الطبرى قال

وسلم               عليه الله صلى النبى ّله فأح ، ًا ُمحرم يكن ولم ، ًا وحشي ًا حمار قتادة أبو

منه    :              وهم وهذا ؟ إليه أشار أو ، بشئ منكم أحد أمره هل سألهم أن بعد لصحابه

فى               روى هكذا ، الُحديبية عام كانت إنما قتادة أبى ِقصة فإن ، ّله ال رحمه

الله((  ))        :      صلى النبّى مع انطلقنا قال عنه ابنه ّله ال عبد حديث من الصحيحين

الحمار             ِقصة فذكر ، ِرم أح ولم ُبه أصحا فأحرم ، الُحديبية عاَم وسلم عليه

الوحشى .

فصل         

وادى             :  : ((        ))   :  قال ؟ هذا ٍد وا ّى أ ؛ بكر أبا يا قال َفان ُعْس بوادى مّر فلما

ّليُف .  : ((           ال ُهما ُطُم ُخ ْين َأْحَمَر ْيِن ْكَر َب على ِلٌح وَصا ٌد ُهو به َمّر لقد قال ُعْسفان

المام          ))    ذكره َق ِتي َع ال ْيَت َب ال َيَحّجوَن ّبوَن َل ُي ، ّنماُر ال ُهم ُت ِدي وأْر ، ُء َبا الع ُهم ُأُزُر َو

المسند   فى أحمد
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ّلت                               أه كانت وقد ، عنها ّله ال رضى عائشُة حاضت ، ِرَف َبَس كان فلما

؟             : ((    ِكيِك ْب ُي ما قال ، تبكى وهى وسلم عليه الله صلى النبّى عليها فدخل ، ُعْمرة ب

         )) :    :   ((  ، َدَم آ َناِت َب َلى َع ّلُه ال َبُه َت َك ْد َق شٌئ َذا َه قال ، َعْم َن قالت ؟ ِفْسِت َن ّلِك َع َل

ْيِت          )) . َب بال ُطوفى َت ل َأْن ْيَر َغ ، الَحاّج َعُل ْف َي َما َعلى ْف ا

فإذا               :        ؟ ِردة مف أو متمتعة كانت هل عائشة قصة فى ُء العلما تنازع وقد

الَحّج               عليها وأدخلت ، الفراد إلى انتقلت أو ، َتها ُعْمر رفضت فهل ، متمتعًة كانت

وإذا                 ؟ ل أم واجبة كانت التنعيم ِمن بها أتت التى ُعمرة ال وهل ، قارنًة وصارت ،

فى                ًا أيض واختلفوا ؟ ل أم السلم ُعْمرة عن ِزئٌة ُمج هى فهل ، واجبًة تكن لم

ّله              ال بحول ذلك فى الشافى البيان نذكر ونحن ، ُطهرها وموضع ، حيضها موضع

وتوفيقه .

المرأة                              أن وهى ، عائشة قصة على مبنية مسألة فى ُء الفقها واختلف

ُفُض              تر فهل ، التعريِف قبَل الطواُف ُيمكنها ولم ، فحاضت ، ُعْمرة بال أحرمت إذا

؟               ِرنة قا وتصير ُعْمرة ال على الحج ُتدخل أو ، ًا مفرد بالَحّج ِهّل ُت و ، ُعْمرة بال الحراَم

فقهاء   :          :  وبالثانى ، وأصحابه حنيفة أبو منهم ، ُكوفة ال ُء فقها الول بالقول فقال

وأتباعه .  :           أحمد كالمام الحديث أهل مذهُب وهو ، ومالك الشافعى منهم الحجاز

.

أنها           :   ((  ))         ، عائشة عن ، ُعروة عن ، الصحيحين فى ثبت الكوفيون قال

الصفا : ((              بين ول ْيِت َب بال ُطْف َأ لم ِئض حا وأنا ّكَة م ِدمُت فق ، ُعْمرة ب أهللُت قالت

فقال              : ، وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسول إلى ذلك فشكوُت ، والمروة

ْلُت((           )) .  :  َع َف َف َلْت َقا َة ُعْمَر ال َدِعى و ، بالَحّج ّلى َأه و ، ِطى َتِش واْم ، َرأَسِك ُقِضى ان

الّرحمَن              ِد ْب َع َع َم وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل َلنى أْرَس ، الَحّج ْيُت َقَض ّلما َف

قالوا        .  : ((    )) .  : ِتك ُعْمَر َكاُن َم ِه ِذ ه َقاَل َف ْنه ِم َتَمْرُت ْع َفا ، ِم ِعي ْن ّت ال َلى إ ٍر ْك َب أبى ْبِن

             ، بالَحّج وأحرَمْت ُعْمرتها رفضت أنها وعلى ، متمتعة كانت أنها على يدّل فهذا

َرأَسِك     : ((   ))  : ((   ُقضى ان ولقوله َتِك ُعْمَر دعى وسلم عليه ّله ال صلى لقوله
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قال ))                 ولنه ، تمتِشَط أن لها جاز لما ، إحرامها على باقية كانت ولو ، ِطى َتِش واْم

ُتها      : ((    )) .    ُعْمَر كانت ولو ِتِك ُعْمَر مكاُن هذه التنعيم من بها أتت التى ُعْمرة لل

مستقلًة            . ًة ُعْمر كانت بل ، َنها مكا هذه تكن لم ، باقية الولى

طرقها           :           بين ُتم وجمع ، التأّمِل ّق ح عائشة ِقصَة تأملتم لو الجمهور قال

مسلم            ((   )) : صحيح ففى ، ُعْمرة ال ُفِض تر ولم ، قرنت أنها لكم ّين لتب ، وأطرافها

         :       ، ِرَف ِبَس كانت إذا حتى ، ُعْمرة ب عائشة ّلت أه قال ، عنه ّله ال رضى جابر عن

               ، تبكى فوجدها ، عائشة على وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول دخل ثم ، َكْت َعَر

           :   ((   )) : ، َأِحّل ولم ، الناس َأحّل وقد ِحضُت قد أنى شأنى قالت ؟ ُنِك شأ ما فقال

َبُه          : ((      َت َك قد أمر َذا ه إّن قال ، الَن الَحّج إلى ُبوَن َه ْذ َي ّناُس َوال ْيِت َب ِبال ُطْف أ ولم

ِقف          ))     الموا ووقفِت ، ففعلت بالَحّج ّلى َأه ُثّم ، َتِسلى ْغ فا ، َدَم آ َبناِت على ّلُه ال

ْلِت          .   : ((   َل َح ْد َق قال ثم والمروة وبالّصفا ِة بالكعب طافت ، طُهرت إذا حتى ، ّلها ُك

أطف   ))  :           لم أنى نفسى فى ُد َأِج إنى ّله ال رسوَل يا قالت ُعْمَرتِك و َحّجِك ِمْن

ِم   .  : ((         )) . ِعي ْن ّت ال ِمَن ْعِمْرها َفأ الّرْحَمن َد ْب َع يا ِبها َهْب َْذ فا قال حججُت حتى بالبيت

ِدْمُت          ((   )) :     :     َق و ، ُعمرة ب أهللُت عنها طاووس حديث من مسلم صحيح وفى

عليه               الله صلى النبّى لها فقاَل ، ّلها ُك الَمناِسَك ْكُت َنَس َف ، ِحْضُت ّتى ح ُطْف َأ ولم

ِتِك   : ((     )) . ُعْمَر و َلِحّجِك ُفِك َوا َط ُعِك َيَس ّنفر ال ْوَم َي وسلم

                       ، مفرد َحّج فى ل ، ُعْمرة و َحّج فى كانت أنها ، صريحة نصوص فهذه

لم               أنها فى وصريحٌة ، واِحد وسعٌى ، واحد طواٌف يكفيه ِرن القا أن فى وصريحة

بعض             .   وفى منه َتِحّل لم هى كما إحرامها فى بقيت بل ، ُعْمرة ال إحراَم ُفْض تر

يناقض  : ((         )) .   ول َيرُزَقكيها أْن ّلُه ال َعسى َف ، ِتك ُعْمَر فى كونى الحديث ألفاظ

لها  : ((   )) .           : قال لما ، َكها وتر رفَضها به ُد المرا كان فلو َتِك ُعْمَر َدعى قوله هذا

ُد((     ))     :     المرا ليس أعمالها دعى المراد أن ِلم ُع ف ، ِتِك ُعمر و ِلَحّجك ُفِك طوا ُعِك يس

إحرامها   . رفَض به
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       ((    )) :           ، الناس على أعضل مما فهذا ، ِطى َتِش وام ْأَسِك َر ُقِضى ان قوله وأما

مسالك    : أربعة فيه ولهم

الحنفية          :          . قالت كما ، ُعْمرة ال رفض على دليل أنه ُدها أح

ول           :            ، رأسه يمُشط أن ِرم للُمْح يجوز أنه على دليٌل أنه الثانى المسلك

قوُل                وهذا ِه تحريم ول ، ذلك من منعه على إجماع ول ّنة ّسـ ول كتاب من دليَل

وغيره   . حزم ابن

وخالف            :            ، بها انفرد َة عرو بأن ّدها ور ، اللفظة هذه تعليُل الثالث المسلك

فلم             ، وغيرهم والسود والقاسم طاووس َثها حدي روى وقد ، الرواة سائَر بها

ابن     .  :          هشام عن ، زيد بن حماد روى وقد قالوا اللفظة هذه منهم أحد يذكر

غيُر              :   ّدثنى ح فيه فقال الحج فى حيضها حديَث ، عائشة عن ، أبيه عن ، عروة

ُقِضى           : ((    ْن َوا َتِك ُعْمَر َدِعى لها قال وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول أن ، واحد

     :       (( لم  عروة أن على يدّل فهذا قالوا ، الحديث تمام وذكر ِطى  َتِش ْام َو ْأَسِك َر

عائشة     . من الزيادة هذه يسمع

تخرجى           :   : ((   ))       ل بحالها َدِعيها أى ، َة ُعْمَر ال َدِعى قوله أن الرابع المسلك

وجهان       :    : عليه ويدل قالوا ، َكها تر ُد المرا وليس ، منها

ِتك          :  : ((     )) . ُعْمَر َو ِلَحّجِك ُفِك َوا َط ُعِك َيَس قوله ُدهما أح

على           :  : ((    )) .  :      حمله ِمن أولى وهذا قالوا ِتِك ُعمَر فى كونى قوله الثانى

فعائشة    .  :   : ((    ))  ِتِك ُعْمَر َكاُن َم ِذه ه ُله قو وأما قالوا التناقض من لسلمته رفضها

َفها              طوا أن وسلم عليه الله صلى النبى فأخبرها ، مفردة ُعْمرة ب تأتى أن ّبت أح

              ، قارنة فصارت ، َحّجها فى دخلت قد ُعْمرتها وأن ، ُعْمرتها و َحّجتها عن وقع

َكاُن              : ((   َم ِذه ه قال ، ذلك لها حصل فلما ، أولً قصدت كما ًة مفرد ًة ُعْمر إل فأبت

ِتِك )) . ُعْمَر

الَحّج؟                 :   :    َد ْع َب اعتمرِت ِلعائشة قلُت قال ، السود عن ، الثرم سنن وفى

ْيَت :            . َب ال ُزرُت ًة زيار إل كانت ما ، ُعْمرٍة كانت ما ِه ّل وال قالت
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ألّحت            :           حين عائشَة وسلم عليه الله صلى النبّى أعمر إنما أحمد المام قال

    )) :         :   ، الرحمن عبد يا فقال ؟، ُنُسٍك ِب ُع وأرِج ، ُنُسكين ب الناُس ُع َيْرِج فقالت ، عليه

ْنه ))        . ِم فأعمرها ، الِحّل أدنى إلى فنظر ْعِمْرها أ

فصل         

أولً        عائشة به أحرمت فيما الناس اختلف فى

قولين                   : أولًعلى عائشة به أحرمت فيما الناُس واختلف

الحاديث          :            . من ذكرنا ِلما الصواب هو وهذا ، مفردة ُعمرة أنه أحدهما

فى (( ))    :          وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول َع م خرجنا قالت ، عنها الصحيح وفى

وسلم              : عليه الله صلى ّلِه ال رسوُل فقال ، الِحّجِة ذى لهلل ُموافين َداع الو ِة َحّج

قالت((              )) .  ٍة ُعْمَر ِب ْلُت َل ْه َل ْيُت َد ْه َأ ّنى أ ْولَ َل َف ِهّل ُي ْل َف ، ُعْمَرة ِب ِهّل ُي أن ُكم ْن ِم َد أرا َمْن

ِمّمْن:              :    َنا أ ْنُت ُك ف َقالت ، بالَحّج َهّل َأ َمْن ُهْم ْن وِم ، ٍة ُعْمَر ِب أهّل َمْن ِم ْو َق ال ِمَن َوكان

ّلى  ... ))    .    : ((    ِه وأ َة ُعْمَر ال َدِعى الحديث فى وقوله ِديَث الَح َكَرِت َوذ ، ٍة ُعْمَر ب َهّل َأ

ُعْمرة ))              . ب كان إحرامها أن فى صريح وهو مكة من ًا قريب ِرَف ِبَس لها قاله بالَحّج

َبّر           :            : ال عبد ابُن قال ، ُمفِردة وكانت بالَحّج أولً أحرمت أنها الثانى القول

على                ُدّل َي ما عائشة عن ّلهم ك ُة َعْمَر و ، يزيد بن ُد والسو ، محمد بُن القاِسُم روى

ّله        :    :     ال رسوِل مع خرجنا عنها َعمرة حديُث منها ، ُعْمرة ب ل بَحّج ِرمة ُمْح كانت أنها

                ، مثله يزيد بن السود وحديُث ، الَحّج ّنه أ إل نرى ل ، وسلم عليه الله صلى

قال  : ((          .  : بالَحّج وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسوِل َع َم َنا ّبي ل القاسم وحديث

بن     : ((     ))     إسماعيل قال ، ُعْمَرٍة ِب َهّل َأ ِفيَمْن ْنُت ُك عنها قوله فى ُعروة ّلطوا وغ

التى :               الروايات على َعمرة و ، والقاسم ، َد السو يعنى هؤلء َع اجتم قد إسحاق

أن             :   ُيشبه و قال ، غلط ُعروة عن ُرويت التى الروايات أن بذلك فعلمنا ، ذكرنا

ٍة                ُعمر ب َتِحّل وأن ، بالبيت الطواُف ُيمكنها لم يكون أن فيه وقع إنما ، الغلُط يكون

تترُك               أن وسلم عليه الله صلى النبّى فأمرها ، َى ْد َه ال َيُسِق لم َمن فعل كما

وأنها              ، معتِمرة كانت أنها المعنى بهذا ّهُموا فتو ، الَحّج على وتمضى ، ّطواَف ال
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أنها     .    :         ، ّله ال عبد بن جابُر روى وقد عمر أبو قال بالَحّج وابتدأت ، َتها ُعْمر تركت

      :  .        ، ُعروة على دخل الذى والغلُط قالوا ُعروة عنها روى كما ، ُعْمرٍة ب ّلًة ٍه ُم كانت

ّلى    : ((          ِه وأ ، ُعْمَرة ال َدِعى َو ، َتِِشطى واْم ، ْأَسِك َر ُقِضى ان قوله فى كان إنما

بالَحّج )) .

أن                     :      ، واحد غيُر ّدثنى ح أبيه عن ، ُعروة بن ِهشام عن ، زيد بن حماد وروى

      )) :        ، ْأَسِك َر ُقِضى ْن وا ، َتِك ُعْمَر َدِعى لها قال وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول

هذا      )) .         يسمع لم ُعروة أن ، حماد ّين فب الَحاّج َعُل ْف َي َما َعلى ْف وا ، ِطى َتِش واْم

عائشة   .  من الكلم

            :          ، لها مدفع ل التى الصريحِة ِة الصحيح النصوِص هذه ّد ر العجب ِمن قلت

كانت               أنها فى ًا ظاهر ليس مجمل بلفظ ألبتة تأويلً تحتِمل ول ، فيها مطعَن ول

مع              :   خرجنا ُلها قو ، ِردة ُمف كانت أنها زعم َمن به احتّج ما َية غا فإن ، ِردة مف

َظن                ُي أ العجب، ّله ل فيا ، الَحّج ّنه أ إل نرى ل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول

إذا                للجنابة المغتسل أن كما ، ًا متمتع للحّج خرج بل ، الَحّج لغير خرج أنه ّتع بالمتم

المؤمنين      :        أّم وصدقت ؟ الجنابة ِلغسِل خرجُت يقول أن ُع ِن يمت ل فتوضأ بدأ

صلى                 بأمره ، ُعمرة ب أحرمت ّتى ح الَحّج ّنه أ إل ترى ل كانت إذ ، عنها ّله ال رضى

ًا        . بعض بعُضه ُق ّد ُيَص وكلُمها ، وسلم عليه ّله ال

قال           :             فقد ، بالحّج وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول مع َنا ّبي ل ُلها قو وأما

فى   ((  )) :          عنها طاووس قال وكذلك ، بُعمرة ّلت أه إنها الصحيحين فى عنها جابر

           ((   ))، عنها الرواياُت تعارضت فلو ، عنها مجاهد قال وكذلك ، مسلم صحيح

فى               تعاُرض ول كيف ، التابعين رواية ِمن بها َذ ُيؤخ أن أولى عنها الصحابة فروايُة

أصحابه     :           . وبفعل ، بفعله منه ذلك يصدق ، كذا فعلنا القائَل فإن ، البتة ذلك

الله                 :      صلى ّله ال رسوُل َع ّت تم عمر ابن قول فى يقولون أنهم العجب ومن

لمره       :        إليه الفعَل فأضاف ، ُبه أصحا تمتع معناه ، الَحّج إلى ُعْمرة بال وسلم عليه

ّلذين       :          ا الصحابة جنُس به َد المرا أن ، بالَحّج ّبينا ل عائشة قول فى ُقلتم فهلّ ، به
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عليه    :     :        الله صلى ِه ّل ال رسوِل مع خرجنا قالت كما ، فعلنا وقولها ، بالحّج ْوا ّب َل

           . أن     ًا غلط الرواية هذه تكن لم إن ًا قطع ويتعيُن ونحوه معه وسافرنا ، وسلم

وكيف            ُعمرة ب أحرمت كانت أنها ، الصريحة الصحيحِة للحاديِث ذلك على ُتحمل

منها               ُع يسم وكان ، بحديثها الناس أعلُم وهم ، الغلط إلى ذلك فى ُعروة ُينسب

واِسطة   . بل مشافهًة

عليه              :          الله صلى ّله ال رسوَل أن واحد غيُر حدثنى حماد رواية فى قوله وأما

خالف   : ((   ))          إذا ّده ور ، تعليله إلى يحتاُج إنما فهذا َتِك ُعْمَر َدِعى لها قال وسلم

              ، ُعمرة ب أحرمت أنها لها وشهد ، ّدقها وص وافقها إذا فأما ، عنها الثابتة الرواياِت

َد                 حما أن مع هذا ، وحفظه ضبطه به ّدث ح الذى وأّن ، محفوظ أنه على يدل فهذا

وخالفه         :      ، واحد غيُر ّدثنى فح قوله وهى ، ّللة المع الرواية بهذه انفرد زيد بن

فالكثرون         .      ، التعارُض ّدَر ُق فلو عائشة عن ، ُعروة متصلًعن فرووه ، جماعة

وهو              بحديثها الناِس أعلم تغليُط يكون كيف ، العجب ّله ل فيا ، بالصواب أولى

     ((     )) :    ، محتمل مجمل بلفظ ًا سائغ ُعْمرة ب أهّل فيمن وكنت عنها قوله فى ُعروة

وجوه             من الِقصة ُق سيا له شهد الذى الصريح الصحيح النص على به ُيقضى و

جابر               :  بعمرة ّلت أه أنها ، عنها رووا أربعة ، فهؤلء ؟، بعضها ذكر تقدم قد متعددة

               ، والسود ، َعمرة و ، القاسم روايُة كانت فلو ، ومجاهد ، وطاووس ، ُعروة و ،

فيهم            ولن ، لكثرتهم بالتقديم أولى ُتهم رواي لكانت ، هؤلء لرواية معارضة

عنها           . ّله ال رضى خالته بحديث وعلمه ، ُعروة ولفضل ، ًا جابر

تترك            :           أن أمرها لما وسلم عليه الله صلى النبى إن قوله العجب ومن

الله               صلى فالنبّى ، معتِمرة كانت ّنها أ َذا له ّهموا تو ، الَحّج على وتمضَى ، الطواَف

ّلى             : ((  وأه لها فقال ، بالَحّج إهللً ُتنشئ و ُعْمرة ال َع تد أن أمرها إنما وسلم عليه

المر ))   :            راوى ّلط ُيغ وكيف ، فيه امضى ول ، عليه استمرى يقل ولم بالَحّج

            ، رسوله ّنة وّسـ ِه ّل ال كتاب فى فأين ؟ ّد الرا لمذهب مخالفته بمجّرد بالمتشاط

الثقات             تغليُط َيسوغ ول ، شعره تسريَح ِرم الُمْح على ُيحّرم ما ُلمة ا وإجماع
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ِمن    .           ُيمنع لم ، الشعر تقطيع من أمن وإن والُمْحِرم والتقليد ، الراء لنصرة

ُع               المن فهذا ، بالتسريح الشعر من شئ سقوط من يأمن لم وإن ، رأسه تسريح

ول               كتاب يدل لم فإن ، المتنازعين بين ْفِصُل َي والدليل ، واجتهاد نزاع محّل منه

جائز        . فهو ، منعه على إجماع ول ّنة ّسـ

فصل         

مسالك                      . أربعُة التنعيم من عائشُة بها أتت التى الُعمرة هذه فى وللناس

وقع          :             وسعيها فطوافها وإل ، لها ًا وجبر لقلبها ًا تطييب زيادة كانت أنها أحدها

فصارت              ، ُعْمرة ال على الَحّج أدخلت ثم ، متمتعة وكانت ، ُعْمرتها و َحّجها عن

الشافعى               مسلك وهذا ، غيره على تدل ل والحاديُث ، القواِل أصّح وهذا ، قاِرنة

وغيرهما  . وأحمد

عنها           :            ِقَل وتنت ، َها َت ُعْمر ُفَض تر أن أمرها ، حاضت لما أنها الثانى المسلك

أحرمت                التى ُعْمرتها ل ًء قضا تعتِمر أن أمرها ، الَحج من ّلت ح فلما ، مفرد َحّج إلى

ُة                ُعْمر ال فهذه ، القول هذا وعلى ، تبعه وَمن حنيفة أبى مسلُك وهذا ، أولً بها

وكل                ، جائزة كانت الول القول وعلى ، منها ُبد ول ، واجبة ّقها ح فى كانت

إما              ، القولين هذين على فهى ، التعريف قبل الطواُف يمكنها ولم حاضت متمتعة

إلى               ُعْمرة ال عن تنتقَل أن وإما ، قارنة وتصيَر ، ُعْمرة ال على الَحّج ْدِخَل ُت أن

ُعْمرة       . ال وتقضى ، مفِردة وتصيَر ، الَحّج

             :           ، مفردة ُعْمرة ب تأتَى أن من ّد ُب يكن لم ، قرنت لما أنها الثالث المسلك

أحمد              . عن الروايتين أحد وهذا ، السلم ُعْمرة عن ُتجزئ ل القارن ُعمرة لن

لجل           :           ُقدوم ال طواِف من امتنعت وإنما ، ُمفِردة كانت أنها الرابع المسلك

هى             ُة ُعْمر ال وهذه الَحّج وقضت ، ُهرت ط حتى الفراد على واستمرت ، الحيض

المالكية،            من وغيره إسحاق بن إسماعيل القاضى مسلك وهذا ، السلم ُعْمرة

. الحديث               فى المسالك أضعُف هو بل ، الضعف ِمن المسلك هذا فى ما يخفى ول

المناسك                    : أصول من عظيمة أصول منه يؤخذ ، هذا عائشة وحديث
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واحد          :       . وسعى واحد بطواف القاِرن اكتفاء أحدها

زوج          :            ّية صف حديَث أن كما ، الحائض عن القدوم طواِف سقوُط الثانى

عنها           . الوداع طواف ُسقوط فى أصل وسلم عليه الله صلى النبى

            :           ، للطاهر يجوز كما ، جائز للحائض ُعْمرة ال على الحّج إدخاَل أن الثالث

ذلك       . إلى محتاجة معذورة لنها ، وأولى

بالبيت          :             . تطوُف ل أنها إل ، ّلها ك الحّج أفعال تفعل الحائَض أن الرابع

الِحّل          :     . ِمن التنعيم أن الخامس

واحد          :           . شهر فى بل ، واحدة سنة فى ُعْمرتين جواُز السادس

الحّج          :             ْدِخَل ُي أن الفوات يأمِن لم إذا ّتع المتم حق فى َع المشرو أن السابع

فيه       . أصل عائشة وحديث ، ُعْمرة ال على

فإن          :              ، غيره ّبها يستح َمن مع وليس ، المكية ُعْمرة ال فى أصل أنه الثامن

ًا                 خارج مكة من معه َحّج ممن أحد ول هو يعتمر لم وسلم عليه الله صلى النبى

             ، لقولهم أصلً عائشة قصة المكية ُعْمرة ال أصحاُب فجعل ، وحدها عائشَة إل منها

َمن               عند المرفوضة ُعْمرة لل ًَء قضا تكون أن إما ُعْمرتها فإن ، فيها لهم دللة ول

لقلبها :                ًا وتطييب ، محضة زيادة تكون أو ، لها ًء قضا واجبة فهى ، رفضتها إنها يقول

َحّجها   :           عن أجزأها وسعيها طوافها وأن ، قاِرنة كانت إنها يقول َمن عند

أعلم .   . ّله وال ُعْمرتها و

فصل         

                     ، للفقهاء قولن ففيه ، السلم ُعمرة عن مجزئًة تلك ُعمرتها كوُن وأما

التى       :     :    المشروعة ُة ُعْمر ال قالوا ، ُتجزئ ل قالوا والذين ، أحمد عن روايتان وهما

ُعمرة            :  لهما ثالَث ل نوعان وفعلها وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل شرعها

وأوجبها               ، الطريق أثناء فى إليها وندب ، الميقات عند فيها أذن التى وهى التمتع

ُينشأ          :     التى المفردة ُعْمرة ال الثانية ، والمروة الصفا عند ْدَى َه ال َيُسِق لم َمن على

كلتيهما               وفى ، هاتين غير مفردة ُعْمرة ُيشرع ولم ، ّدمة المتق ُعَمره ك ، سفر لها
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وأما                ، ُتشرع فلم ، الِحّل أدنى إلى الخارج ُعْمرة وأما ، مكة إلى داخل المعتِمر

بنّص              عنها أجزأت قد ِقرانها ُعمرة ف وإل ، محضة زيارة فكانت ، عائشة ُعمرة

عن               ُتجزئ ِرن القا ُعْمرة أن على دليل وهذا ، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول

وسلم               عليه الله صلى النبّى فإن ، به المقطوع الصواب هو وهذا ، السلم ُعْمرة

وفى  : ((     ))   : ((  ))  يجزئك لفظ وفى ِتِك ُعمر و لحّجِك ُفِك َطوا ُعِك َيَس لعائشة قال

كّل : ((  )) .  : ((        ))   وأمر الِقياَمة يوم إلى الحّج فى ُة ُعمر ال دخلِت وقال ْكِفيك َي لفظ

معه               قرن ممن ًا أحد يأمر ولم ، ُعْمرة وال الَحّج بين ِرَن يق أن ْدى َه ال ساق َمن

عن             القارن ُعمرة إجزاء فصّح ، الِقران ُعْمرة غير أخرى ُعْمرة ب ْدى َه ال وساق

التوفيق      . ّله وبال ، ًا قطع السلم ُعمرة

فصل         

فيه،                     ِلف ُت اخ قد ُطهرها ُع وموض ريب، بل ِرَف ِبَس فهو حيِضها، موُضع وأما

وهى:             عرفة يوُم ّلها أظ أنها عنها ُعروة ،وروى عنها مجاهد روى هكذا بعرفة، فقيل

معنيين،            على حزم ابُن حملهما وقد صحيحان، ،والحديثان بينهما تنافى ول حائض

   :   :       :  ، بعرفة ّهرُت تط قالت لنها قال عنده، بها للوقوف الغتسال هو عرفة ُطْهر ف

ُثه     :          وحدي النحر، يوم أنه ُطهرها، يوم القاسم ذكر وقد قال ، ُطهِر ال غيُر والتطهر

عرفة ((   )) .  :          يوَم كانت أنها على ُة وعرو القاسُم اتفق وقد قال مسلم صحيح فى

إسماعيل،         :     بن محمد حدثنا داود أبو روى وقد منها، الناس أقرُب وهما ًا، حائض

    : ّله           ال رسول مع خرجنا عنها أبيه، عن عروة، ابن هشام عن سلمة، بن حماد حدثنا

 :   ... فلما        وفيه الحديث، فذكرت الِحّجة ذى هلل ُموافين وسلم عليه الله صلى

 :     . إنه        حزم ابُن قال لكن صحيح إسناد ،وهذا ِئشُة عا ُهَرْت َط البطحاء، ليلُة كانت

ليلَة           :    ُهرت َط إنها قوله وهو ، عنها كلهم هؤلء روى لما مخالف منكر، حديث

لما             أننا إل محاٌل ليال،وهذا بأربع النحر ِم يو بعد كانت البطحاء وليلُة البطحاء،

ممن             لنها بها، ّلق التع فسقط عائشة، كلم ِمن ليست اللفظة هذه وجدنا تدبرنا
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        : وهيُب      هذا سلمة بن حماد حديث روى وقد قال بنفسها، أعلُم وهى عائشة، دون

. اللفظة         هذه يذكرا فلم زيد، بن وحماد خالد، بن

بن          :             حّماد حديث على معه وَمن زيد بن حّماد حديث تقديُم يتعين قلت

لوجوه  : سلمة

سلمة           :        . بن حّماد من وأثبت أحفُظ أنه أحدها

عنها           :            . الخبار فيه وحديثه ، نفسها عن إخباُرها فيه َثهم حدي أن الثانى

ًا          :          :    حائض أزل فلم وفيه ، الحديَث عنها ُعروة عن روى الزهرى أن الثالث

قال               لكن ، عنها والقاسم مجاهد ّينها ب التى هى الغاية وهذه ، عرفة يوُم حتى

النحر  :      :   . يوم قال والقاسم ، بعرفة فتطهرت عنها مجاهد

فصل         

وسلم         عليه ّله ال صلى َحّجته سياق إلى عدنا

َأْن               : ((         َأَحّب َف ، ٌى ْد َه َعُه َم ُكْن ي َلْم َمْن لصحابه قال ، ِبَسِرف كان فلما

رتبة          )) .      فوق أخرى رتبة وهذه َفلَ ٌى َهد َعُه َم َكاَن َوَمْن ، َعْل ْف َي ْل َف ، ًة ُعْمَر َها َل َع َيْج

الميقات   . عند التخيير

        :                         ، ُعْمرة يجعلها أن معه ْدى َه ل َمْن ًا حتم ًا أمر أمر ، بمكة كان فلما

شئ                 ذلك ينسخ ولم ، إحرامه على ُيقيم أن ، ْدى َه معه وَمن ، إحرامه من َيِحّل و

هل                ، إليها بالفسخ أمرهم التى الُعمرة هذه عن مالك بُن ُسراقة سأله بل ، البتة

الحّج      :  : ((          فى َلْت َدَخ ْد َق َة ُعْمَر ال وإن ، َبد ِلل َبْل قال ِد َب ِلل َأْم ، ِلَك َذ ِهْم َعاِم ِل هى

ِقياَمة   )) . ال ِم ْو َي َلى إ

أربعَة                      ُعْمرة ال إلى الَحّج بفسِخ المَر وسلم عليه ّله ال صلى عنه روى وقد

ُأّما         :     وحفصة ، عائشُة وهم ، صحاح ّلها ك ُثهم وأحادي ، أصحابه ِمن عشَر

وسلم               عليه الله صلى ّله ال رسول بنُت وفاطمُة ، طالب أبى بن وعلّى ، المؤمنين

               ، الُخدرى سعيد وأبو ، ّله ال عبد بن وجابُر ، ّديق الّص بكر أبى بنت ُء وأسما ،

                ، الشعرى موسى وأبو ، مالك بن وأنُس ، عمر بن ّله ال ُد وعب ، عازب بن ُء والبرا
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ِلِجّى              ْد الُم ِلٍك َما بن وُسَراقُة ، الُجهنى ٍد َب مع بُن ُة ْبَر وَس ، عباس ابن ّله ال ُد وعب

الحاديث   ..      . هذه إلى نشير ونحن عنهْم ّله ال رضى

وسلم          ((  )) :           عليه الله صلى النبّى ِدَم َق ، عباس ابن عن الصحيحين ففى

ذلك             َظم فتعا ، ُعْمرة ُلوها يجع أن فأمرهم ، بالَحّج ّلين ُمه ٍة رابع ِبيَحَة َص وأصحابه

ّله   :         : ((   )) . ُك الِحّل فقال ؟ الحّل ّى أ ؛ ّله ال رسول يا فقالوا ، عندهم

ْوَن            :          َل َخ لربع ُبه وأصحا وسلم عليه الله صلى النبى ِدم ق لمسلم لفظ وفى

عليه               الله صلى ّله ال رسوُل فأمرهم ، بالحج ّبون ُيل وهم ، مكة إلى العشر من

ُعْمرة       :       ب إحرامهم يجعلوا أن أصحابه وأمر لفظ وفى ، ًة ُعمر يجعلوها أن وسلم

ْدى     . َه ال معه كان َمن إل

وسلم ((  ))      :       عليه الله صلى النبّى أهّل ّله ال عبد بِن جابر عن الصحيحين وفى

وسلم              عليه الله صلى النبى غير ْدى َه منهم أحد مع وليس ، بالحّج وأصحابه

بما             :   أهللُت فقال ، ْدى َه ومعه اليمن من عنه ّله ال رضى على ِدَم َق و ، وطلحة

أن               وسلم عليه الله صلى النبّى فأمرهم ، وسلم عليه الله صلى النبّى به أهّل

: قالوا               ، ُى ْد َه ال معه كان َمن إل ّلوا َيِح و ، ويقصروا ، ويطوفوا ، ُعْمرة يجعلوها

فقال               : وسلم عليه الله صلى النبّى ذلك فبلغ ؟ ُطُر يق أحدنا َكُر َذ َو َنى ِم إلى ُق ِل ننط

ْلُت((               )) َل َلْح َى ْد َه ال معَى أّن ْول َل و ، ْيُت َد ْه َأ َما َبْرُت ْد َت اْس َما َأْمرى ِمْن ْلُت َب ْق َت اْس لو

        )) :    :   .، ُكم ُق َد َأْص و ، ّله ل ُكم ْتقا َأ ّنى أ ُتم ِلْم َع ْد َق َل فقال فينا فقام لفظ وفى

َما               َأْمرى ِمْن ْلُت َب ْق َت اْس ِو َل و ، ّلون َتِح َكما ْلت َل لَح ْدى َه ال معَى أّن ْولَ َل َو ، ُكْم َبّر َأ و

َنا       ))        :  أمر لفظ وفى ، َعنا وأط وَسمعنا ، ْلنا َل َفَح ّلوا فُح ، َى ْد َه ال َأُسق لم ، َبْرُت ْد َت اْس

َنى               . ِم إلى َنا ْه َتوّج إذا ِرَم ُنْح أن ، ْلنا أحل َلّما وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل

؛ :           :     ِه ّل ال َرُسوَل َيا ْعُشم ُج ْبِن ِلك َما بُن َقُة ُسَرا َقاَل َف ، َطح ْب َل ا من ْلنا َل ْه َأ ف قال

اللفُظ      : ((  )) .        وهذا الصحيح فى ّلها ك اللفاُظ وهذه ِد َب ِلل قال ؟ ِد َب َل ل َأْم َذا َه َنا َعاِم ِل

يكون       :          حينئذ فإنه ، بهم ًا خاص كان ذلك إن قال َمْن قوِل إبطال فى صريح الخير

ِد             :   . َب ِلل ّنُه إ يقول وسلم عليه الله صلى ّله ال ورسوُل ، للبد ل وحده ذلك ِلعامهم
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وسلم          ((  )) :            عليه الله صلى ّله ال رسول ِدَم َق ، عمر ابن عن المسند وفى

َء            : ((   َشا َمْن وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل فقال ، بالحّج ّليَن ُمه ُبه وأصحا مكة

ُدنا        )) .  :       أح أيروُح ؛ ّله ال رسوَل يا ُلوا قا ُى ْد َه ال َعه َم َكاَن َمْن إلّ ًة ُعْمَر َلها َع َيْج أْن

الَمجاِمُر       : ((  ))   . َطعِت وَس َعْم َن قال ؟ ًا ّي َمن ُطُر َيق َكُره َذ َو َنى ِم إلى

صلى           :        :     ِه ّل ال رسوِل مع َنا خرْج ِبيه أ
َ َعْن ، ْبَرة َس بن الّربيع عن السنن وفى

يا              :  ْدلجّى الُم َمالك بن ُسراقة قال ، ُعسفان ب ّنا ُك إذا حتى ، وسلم عليه الله

َوَجّل            : ((     َعّز ّله ال إّن َقال َف ، ْوَم َي ال ُدوا ِل ُو ّنما َكأ ٍم ْو َق َء َقَضا َنا ل ْقِض ا ؛ ّله ال رسول

ْين               ب َعى وَس ْيِت َب بال ّوَف َط َت َفمن ، ِدْمتم َق فإذا ، ًة ُعْمَر َحّجة فى ُكم ْي َل َع ْدَخَل َأ ْد َق

ْدى         )) . َه َعُه َم َمْن إلّ َحّل ْد َفق ، َوة والَمْر َفا الّص

عليه          ((  ))   :        الله صلى ّله ال رسوِل َع م َنا خرْج عائشة عن الصحيحين وفى

النبّى      ...     :       قال ، مكة َنا ِدْم َق فلما وفيه ، الحديَث فذكرِت الَحّج إل ُكُر ْذ َن ل ، وسلم

كان     : ((   ))      َمْن إل الناُس فأحّل ًة ُعْمَر َها َعلو اْج لصحابه وسلم عليه الله صلى

الحديث  ...    . باقى َكَرْت وذ ْدى َه ال معه

إل            :            َنرى ل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول مع َنا خرْج للبخارى لفظ وفى

يكن                لم َمن وسلم عليه الله صلى النبّى فأمر ، بالبيت َنا ْف ّو تط َنا ِدْم َق فلما ، الَحّج

فأحللن                . ، ْقن َيُس لم ونساؤه ْدى َه ال َق سا يكن لم َمن فحّل ، َيِحّل أن ْدى َه ال ساق

          )) :     ، غضباُن وهو وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل علّى دخل لمسلم لفظ وفى

أَمْرُت :         .  :      ّنى أ َعْرِت َش ما َو أ قال النار ّله ال أدخله ِه ّل ال رسوَل يا أغَضبَك َمْن فقلُت

ْقُت             .   ُس ما َبْرُت ْد َت اْس ما َأْمرى من ْلُت َب ْق َت اْس ولو ، ُدون ّد َتَر َي ُهم فإذا ، ٍر َأْم ب ّناَس ال

بن         )) .   :    يحيى عن مالك وقال ّلوا َح كما أِحّل ُثّم ، َيُه ِر َت َأْش ّتى َح معى َى ْد َه ال

الله      :    :      صلى رسوِل َع م َنا خرْج تقوُل عائشة سمعُت قالت ، َعْمرة عن ، سعيد

َنونا                 َد فلما ، الَحّج أنه إل َنرى ول ، ْعدة ِق ال ذى ِمن ِقيَن َب لياٍل لخمس وسلم عليه

طاَف                 إذا ْدى َه معه يكن لم َمن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل أمَر ، مكة ِمن
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هذا            :   فذكرُت سعيد بن يحيى قال ، َيِحّل أن والمروة الصفا بين وسعى بالبيت

وجهه      :      . على بالحديِث ِه ّل وال أتتك فقال ، محمد بن للقاسم الحديَث

النبّى          ((   )) :      :      أن ، حفصُة ّدثتنى ح قال ، عمر ابن عن مسلم صحيح وفى

َعَك              :   َن َم ما ْلُت ُق َف ، َوداِع ال ِة َحّج َعاَم ْلَن ِل َيْح أن أزواجه أمر وسلم عليه الله صلى

ْنَحَر    : ((            َأ ّتى َح َأِحّل َفل ، ْديى َه ْدُت ّل َق و ، ْأِسى َر ْدُت ّب َل ّنى ِإ فقال ؟ َتِحّل َأْن

َى )) . ْد َه ال

خرجنا          ((   )) :           ، عنهما ّله ال رضى بكر أبى بنت أسماء عن مسلم صحيح وفى

ُقْم         : ((       َي ْل َف ، ٌى ْد َه َعُه َم َكاَن َمْن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل فقال ، ِرِميَن ُمح

الحديث          )) ...   . وذكرِت ِلْل َيْح ْل َف ، ٌى ْد َه َعُه َم ُكْن َي َلْم وَمْن ، إْحراِمه َلى َع

(... يتبع(

َع@          ((   ))  :       :   َم َنا خرْج قال ، الُخدرى سعيد أبى عن ًا أيض مسلم صحيح وفى

أَمرنا               ّكة م َنا ِدْم َق فلما ، ًا ُصراخ بالحّج َنْصُرُخ ، وسلم عليه الله صلى ّله ال َرسوِل

                ، َنى ِم إلى َنا َوُرْح ، ِة َي ِو ّتْر ال ْوُم َي َكاَن فلما ، َى ْد َه ال َق َسا َمْن إل ًة ُعْمر َلها َع َنْج أن

بالَحّج  . َنا أهلل

َهّل          ((   )) :         :  أ قال ، عنهما ّله ال رضى عباس ابن عن البخارى صحيح وفى

            ، َداع َو ال ِة َحّج فى وسلم عليه الله صلى النبى وأزواُج ، ْنصاُر َل وا الُمهاجُروَن

ُلوا            : ((  َع اْج وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل قال ، ّكة َم َنا ِدْم َق فلما َنا وأهلل

.   ...(( الحديث       وذكر ْدى َه ال َد ّل َق َمْن إلّ ًة ُعْمَر بالَحّج ُكم َل ْهلَ إ

الله                   ((  ))     :      صلى ّله ال رسوُل خرَج عازب بن البّراء عن السنن وفى

ُكم            : ((   َحّج َعلوا اْج قال ، مكة َنا ِدم َق فلما ، بالحّج َنا فأحرْم ، ُبه وأصحا وسلم عليه

            : ؟ )) .   ًة ُعْمَر ُلها نجع فكيف ، بالَحّج أحرمنا قد ؛ ّلِه ال رسول يا الناُس فقال ُعْمَرة

انطلق : ((     ))         ثم ، َغِضَب َف ، القوَل عليه ُدوا ّد فر ُه َعلو ْف َفا ِه ِب ُكْم آُمُر َما ُظُروا ْن ا فقال

َمْن            :  َقالت ف وجهه فى الغَضب فرأِت ، َغْضباُن وهو عائشة على دخل ّتى ح

ُع     : ((          )) . َب ّت ُي َفل ًا َأْمر آُمُر َنا َأ و ْغَضُب َأ ل ِلَى َوَما َقاَل َف ، ّلُه ال أغضبه َبَك ْغَض َأ
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إلى                        فسخُه علينا ًا فرض لرأينا ، بَحّج أحرمنا لو ّنا أ علينا ّله ال ُد ِه ُنش ، ونحن

ِه             .  ّل فوال لمره ًا واتباع ، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوِل غضِب ِمن ًا تفادي ُعْمرة

به                 خّص ول ، ُيعارضه واِحد َحْرٌف صّح ول ، ُه َد ْع َب ول ِه ِت َحيا فى هذا ُنِسَخ ما

يسأله              : أن ُسراقة ِلسان على سبحانه ّله ال أجرى بل ، بعدهم َمْن ُدوَن َبه أصحا

على                 ّدم ُنق ما ندرى فما ، البد لبد كائن ذلك بأّن فأجاب ؟ بهم مختٌص ذلك هل

وسلم              عليه الله صلى ّله ال رسول غضب الذى ّكد المؤ المر وهذا ، الحاديث هذه

خالفه   . َمن على

يا                       :  له قال وقد شبيب بن لسلمة يقول إذ ّله ال رحمه أحمد المام َدّر ّله ول

تقوُل           :  :     :  قال ؟ هى وما قال ًة واِحد ّلًة َخ إل َحسن ِعندى ِرك أم ُكّل ؛ الله عبد أبا

ذلك    .  :            فى عندى ، عقلً لَك أرى كنُت ؛ سلمة يا فقال ُعْمرة ال إلى الَحّج بفسخ

؟،               ْولَك َق ِل ُكها أأتر ، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول عن ًا صحاح ًا حديث عشر أحد

ِدَم          ((  ))             َق لما عنه ّله ال رضى ًا علي أن ، عازب بن البّراء عن السنن وفى

ًا               ثياب لبست وقد فاطمَة أدرك ، اليمن من وسلم عليه الله صلى ّله ال َرُسوِل على

صلى       :     :     ِه ّل ال َرُسوَل إّن َلت َفقا ؟ ُلِك َبا َما َقاَل َف ، َنُضوٍح ِب ْيَت َب ال َنَضَحِت و ، ًا ِبيغ َص

ّلوا      . َفَح َبه أْصَحا َأَمر وسلم عليه الله

قال             :            :  قال ، مجاهد عن ، يزيد عن ، فضيل ابُن ّدثنا ح شيبة أبى ابُن وقال

ابُن    :        .     ِه ّل ال ُد عب فقال َذا َه ُكم أعما قوَل ُعوا َد و ، الَحّج ُدوا ِر أف الزبير بُن ِه ّل ال ُد عب

إليها، :                فأرسَل ؟ هذا َعْن ُأّمك تسأُل أل ، لنَت َبه قل ّله ال أعمى ّلذى ا إن عباس

ًا :               ُحّجاج ّلم وس وآله عليه ّلُه ال ّلى ص ِه ّل ال رسول َع َم ِجئنا ، ّباس َع ْبُن ا َق َد َص َلْت فقا

الّرَجاِل             ْيَن َب الَمَجاِمُر َعِت َط َس ّتى ح ، ّله ُك الحلَل فحللنا ، ًة ُعْمَر فجعلناها ،

ّنساء . وال

ِتيه          ((   ))      :     أستف عطاء على دخلُت قال ، ِشهاب ابن عن البخارى صحيح وفى

يوم  :      :          وسلم عليه الله صلى النبى مع حّج أنه ّله ال عبد بُن جابُر ّدثنى ح فقال ،

ُكم           : ((    إْحراِم ِمْن ّلوا َأِح لهم فقال ، ًا مفرد بالحّج ّلوا أه وقد ، معه ُبدن ال ساق
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َكاَن                َذا إ ّتى َح ، َحللً ِقيُموا أ ُثّم ، َقّصُروا و ، َوة ْلمر وا َفا الّص ْيَن َب و ، ْيِت َب بال َواٍف َط ِب

ُلها          )) .  :   َع َنْج ْيَف َك ُلوا فقا َعٌة ْت ُم بها ُتم ِدْم َق التى ُلوا َع واْج بالَحّج ّلوا ِه فأ ، ِة َي ِو ّتْر ال َيوُم

          )) :      ، ْدى َه ال ْقُت ُس أنى ْول َل َف ، به ُكم آُمُر َما ُلوا َع ْف ا فقال ؟ الَحّج َنا ْي َسّم ْد َق َو َعًة ْت ُم

ُى               ْد َه ال َغ ُل ْب َي ّتى َح ، َحَراٌم ّنى ِم يِحّل ل ِكْن َل َو ، ِه ِب ُكم ُت َأَمْر ّلذى ا ْثَل ِم ْلُت َع َف َل

ُلوا ))   . ففع ، ّله َمِح

وأصحابه          ((  ))   :        وسلم عليه الله صلى النبّى أهّل عنه ًا أيض صحيحه وفى

أن ...   .  :         أصحابه وسلم عليه الله صلى النبّى فأمر وفيه الحديث وذكر بالَحّج

إلى           :  :   أننطلق فقالوا ْدى َه ال ساق َمن إل يقّصروا ثم ، ويطوفوا ، ًة ُعمر يجعلوها

ْلُت            : ((   َب ْق َت اْس لو فقال وسلم عليه الله صلى النبّى َلغ فب ؟ ُطر يق أَحدنا َكُر َذ و َنى ِم

ْلُت            )) . َل َلْح ، ْدى َه ال معى أّن ْول ول ْيُت َد ْه َأ ما َبْرُت ْد َت اْس َما َأْمرى ِمْن

ُطفنا          ((   ))     :       ، ّكة م ِدمنا َق إذا حتى الوداع َحجة فى عنه مسلم صحيح وفى

ّنا               ِم َيِحّل أن ، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل َنا فأمر ، والمروة وبالّصفا بالكعبة

فواقعنا       :  :     : ((   ))   ، ّله ُك الِحّل قال ؟ ماذا ِحّل ُقلنا ف قال ، ْدى َه معه ُكن ي لم َمْن

ثم                 ، ليال ُع أرب إل َعرفة ْيَن َب و بيننا ْيس َل و ، َبنا ثيا َنا ِبْس َل و ، ّطيب بال َنا ّيب َتط و ، َء ّنَسا ال

التروية   .  ْوَم َي أهللنا

َيِحّل             : ((         ْل َف ، ٌى ْد َه َعُه َم ْيَس َل ُكم ْن م َكاَن فَمْن لمسلم آَخر لفظ وفى

وَمْن              وسلم عليه الله صلى النبّى إل وقّصروا ُهم ّل ُك الناُس فحّل ، ًة ُعْمَر ْلها َع َيْج ْل َو

ِبالَحّج              ّلوا َه َأ َف ، َنى ِم إلى ُهوا ،توّج التروية ْوُم َي كان فلما ، ْدى َه َعُه َم َكان

النبّى          ((   ))   :         أن ، عنه ّله ال رضَى أنس عن صحيح بإسناد البزار مسند وفى

              ، مكة قدموا فلما ، ُعْمرة وال بالَحّج ُبه وأصحا َو ُه أهّل ، وسلم عليه الله صلى

وسلم             وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسوُل وأمرهم ، والمروة والصفا بالبيت طافوا

ّلوا              : ((  َأِح وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسول فقال ، ذلك فهابوا ، ّلوا َيِح أن

ِء       ))       . ّنَسا ال إلى ّلوا َح ّتى َح ّلوا فأح ، ْلُت َل َلْح ، َى ْد َه ال َمعى َأّن ْولَ َل َف
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الله          ((   )) :     : ((      صلى ِه ّل ال َرُسوُل ّلى ص قال ، أنس عن البخارى صحيح وفى

ثم              ، ركعتين الُحليفة بذى والعصر ، ًا أربع الظهَر بالمدينة معه ونحُن وسلم عليه

                ، ّله ال َد َحِم ، ِء البيدا على ُته راحل به استوت حتى ركب ثم ، أصبح حتى بها بات

                ، ّلوا فح الناس أمر َنا ِدْم َق فلما ، بهما الناُس وأهّل ، ُعمرة و بَحّج أهّل ثم ، ّبح وس

الحديث        )) ....    . باقى وذكر بالَحّج ّلوا أه ، ّتروية ال يوُم كان إذا حتى

رسوُل          ((  ))  :       :   بعثنى قال ، الشعرى موسى أبى عن ًا أيض صحيحه وفى

َقاَل               : َف ، بالبطحاء وهو فجئت ، باليمن قومى إلى وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال

َقاَل((   ))   :        .  : َف وسلم عليه الله صلى ِبّى ّن ال َهلِل ِإ ب ْلُت َل ْه َأ ْلُت ُق َف ؟ ْلَت َل ْه َأ ِبَم

         :   ((     ))، ِة َو والَمْر َفا ِبالّص َو ْيِت َب بال ْفُت ُط ف ، َأَمَرنى ف ، ل قلُت ؟ ْدى َه ِمْن َعَك َم َهْل

ْلُت   . َل َأْح َف َأمَرنى ثّم

ِذه          ((   )) :         :   َه ما ّباس ع لبن قال ِم ْي ُهَج ال بنى رجلًمن أن مسلم صحيح وفى

ّنة              :  ّسـ َقاَل َف ؟ َحّل ْد َق َف ْيِت َب بال َطاَف َمْن أّن ، ّناس بال َبت ّغ تش ْد َق التى ُفتيا ال

ُتم        . َرِغْم وإْن ّلم وَس وآله ِه ْي َل َع ّلُه ال ّلى َص ُكم ّي ِب َن

أو                         ، ِرد مف ِمن معه ْدى َه ل ممن بالبيت طاف َمن ُكّل ، عباس ابُن وصدق

لها                    ّد را ل التى ّنة الّسـ هى هذه ، ًا حكم وإما ، ًا وجوب إما حّل فقد ، ّتع متم أو ، ِرن قا

      )) :          ، هاهنا ِمْن ّنهاُر ال َبَر ْد أ َذا إ وسلم وآله عليه ّله ال صلى كقوله وهذا ، مدفع ول

أفطر        ))      :  المعنى يكون أن إما ، ِئم الّصا َطَر ْف أ فقد ، هاهنا ِمْن الليل َبَل ْق وأ

هذا             .   فهكذا إفطار وقَت حقه فى الوقُت وصار ، إفطاره وقت دخل أو ، ًا حكم

الوقت                 ذلك يكون أن وإما ، ًا ُحكم حّل قد يكون أن إما ، بالبيت طاف قد الذى

                  ، ْدى َه معه يكن لم ما ، إل ليس ِحّل وقُت هو بل ، إحرام وقَت ليس حقه فى

ّنة   . الّسـ صريُح وهذا

ل          ((   ))     :     :  يقوُل عباس ابُن كان قال عطاء عن ًا أيض مسلم صحيح وفى

     :   .        ، َلُه ْب َق َو َعّرِف الُم َد ْع َب َو ُه يقوُل وكاَن َحّل إل حاّج غيُر ول َحاج بالبيِت يطوف
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ّلوا                َيِح أن أمرهم حين ، وسلم وآله عليه ّله ال صلى النبّى أمر ِمن ذلك ُذ يأخ وكان

َداع   . َو ال ِة َحّج فى

وسلم          ((   )) :           عليه الله صلى النبى أن ، عباس ابن عن مسلم صحيح وفى

ّلُه : ((               ُك الِحّل َيِحّل ْل َف ، ُى ْد َه ال َعُه َم ُكْن َي َلْم َفَمْن ، بها َنا ْع َت َتْم اْس ٌة ُعْمَر هذه قال

َياَمَة        )) . ِق ال ِم ْو َي إلى الَحّج فى ُة ُعْمَر ال َلِت َدَخ ْد َق َف

ابن            :             عِن ، الّشعثاء أبى عن ، قتادة عن ، معمر حدثنا الرزاق عبد وقال

ْو  :              أ َء َشا ٍة ُعْمَر إلى ّيُره ُيَص ْيِت َي بال ّطواَف ال فإّن ، بالَحّج ِهلً ُم َء َجا َمْن قال عباس

. َرِغُموا    :        :      وإْن ِهْم ّبي َن ّنة ّسـ ِهَي َقاَل ، ْيَك َل َع ِلَك َذ ِكُروَن ْن ُي ّناَس ال إن ْلُت ُق ، َبى َأ

وروى                       ، وغيرهم ْينا سّم َمْن وسلم عليه الله صلى النبى عِن هذا روى وقد

ُيوجب               و ، الشّك يرفع نقلً منقولً صار حتى ، التابعين كبار ِمن طوائُف عنهم ذلك

بيت          :        أهل مذهُب وهو ، يقع لم يقول أو ، ينكره أن ًا أحد ُيمكن ول ، اليقيَن

عباس              ابِن وبحرها ُلمة ا ْبر َح ومذهُب ، وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسوِل

والحديث            ّنة الّسـ أهل إمام ومذهُب ، الشعرى موسى أبى ومذهُب ، ِه وأصحاب

الحسن              بن ّله ال عبد ومذهب ، معه الحديث وأهل ، وأتباعه حنبل بن أحمد

الظاهر       . أهل ومذهب ، البصرة قاضى العنبرى

أعذار                         . لهم ، الحاديث هذه خالفوا والذين

منسوخة           :   . أنها الول العذر

فى           :          ُكتهم مشار ِلغيرهم يجوُز ل ، بالصحابة مخصوصة أنها الثانى العذر

حكمها .

ما           :           ُع مجمو وهذا ، ُحكمها خلف على ُدّل َي بما معارُضتها الثالث العذر

عنها   . به اعتذروا

وتوفيقه                       . ّله ال بمعونة فيها ما ّيُن ونب ، ًا ْذر ُع ًا ْذر ُع العذار هذه نذكر ونحن

منها                                  يأتوا لم ، ُأمور أربعة إلى فيحتاج ، النسخ وهو ، الول العذر أما

مع               تكوُن ثم ، لهذه معارضة النصوُص ِتلك تكون ، ُأخر نصوص إلى يحتاج بشئ
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قال         .    :  للنسخ ّدعون الم قال عنها تأخّرها ُيثبت ثم ، لها مقاومة المعارضة هذه

: قال    :           ، حازم أبى بن أبان حدثنا ، الفريابى حدثنا الّسجستانى الخطاب بن عمر

عنه                 ّله ال رضى الخطاب بِن ُعَمَر عن ، ُعمر ابن عن ، حفص بن بكر أبو حدثنى

             )) :    ، وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسوَل إن ؛ الناس ّيها أ يا ولى لما قال أنه

عنه      ))     ((  ))   مسنده فى البزار رواه علينا حّرمها ثم ُتعة الم لنا أحّل

ل            :         التى الّرواسى الجبال ُمقاومة فى لكم ًا عجب للفسخ المبيحون قال

سند               ل ، الحديُث فهذا ، وشمالً ًا يمين الّرياُح تسفيه ، َمهيِل ِثيٍب َك ِب الّرياُح ُعها ِز ُتزع

                  ، ُنه مت وأما ، الحديث أهِل عند علينا ُحجة به تقوُم ل فإنه ، ُده سن أما ، متن ول

وآله              عليه ّله ال صلى الله رسوُل ّلها أح التى النساء ُمتعة فيه بالمتعة المراد فإن

لوجوه             . ، البتة ذلك غيُر فيها يجوز ل ، حّرمها ثم ، وسلم

أو          :               ، واجبة إما بل ، محّرمة غيُر الَحّج ُمتعة أّن على ُلمة ا ُع إجما أحدها

ًا                قولًخامس ُلمة ل نعلم ول ، جائزة أو ، مستحبة أو ، الطلق على النساك أفضُل

بالتحريم  . فيها

أنه          :                ، وجه غير ِمن عنه صّح ، عنه ّله ال رضى الخطاب بَن ُعَمَر أن الثانى

سننه:         .     (( )) فى الثرم ذكره لتمتعُت حججُت لو ثم ، لتمتعُت حججُت لو قال

وغيره 

أنهى             ((  )) :         :  سئل أنه ، ّله ال عبد بن سالم عن مصنفه فى الرزاق عبد وذكر

رجلً      :              أن ، نافع عن وذكر ؟ تعالى ّله ال ِكتاِب َد ْع َب َأ ، ل قال ؟ الَحّج ُمتعة عن عمر

قال  :        :  .         أنه ، عباس ابن عن ًا أيض وذكر ل قال ؟ الحج ُمتعة عن عمر أنهى له قال

   :              :، اعتمرُت لو يقول ُته سمع عَمر يعنى الُمتعة عن نهى أنه يزعمون الذى هذا

ّتعُت    . لتم ، حججُت ثم

النهى              :          بعد بالتمتع القول إلى ُع الرجو عمر عن صّح حزم بن محمد أبو قال

منسوخ             . أنه عنده صح بما القول إلى يرجَع أن محال وهذا ، عنه
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وسلم          :              عليه الله صلى قال وقد ، عنها ينهى أن المحال من أنه الثالث

قطع  :         : ((   ))    وهذا ، للبد بل فقال ؟ للبد أم ذلك ِلعاِمهم هى هل سأله لمن

             ، عليها النسخ ورود يستحيل التى الحكام ُد أح وهذا ، عليها النسخ ورود لتوهم

ِلخبره             خلف ل فإنه ، ودوامه باستمراره المصدوق الصادق أخبر الذى الحكُم وهو

.

فصل         

بالصحابة     ذلك اختصاص دعوى فى

بوجوه           :        : واحتجوا ، بالصحابة ذلك اختصاِص دعوى الثانى العذر

بن          :               يحيى عن ، ُسفيان حدثنا ، الُحميدى الزبير بُن ِه ّل ال ُد عب رواه ما أحدها

صلى          :        ّله ال رسوِل ِمن الحّج فسُخ كان قال أنه ذر أبى عن ، ّقِع الُمَر عن ، سعيد

خاصة      . َنا ل وسلم وآله عليه ّله ال

ذر           :              أبى عن ، زيد بُن يعقوب حدثنا ، ُعبيدة بن موسى حدثنا وكيع وقال

َأْصَحاَب :               َنا َل ُرْخَصًة َنْت َكا ّنها إ ، ًة ُعْمَر َتُه َحّج َعَل َيْج َأْن َنا َد ْع َب ٍد َلَح ُكْن َي لم قال

ّلم      . َوَس ِه ِل َوآ ِه ْي َل َع ّلُه ال ّلى َص ٍد َمَحّم

حدثنا           :            ، الفضل بُن سلمُة حدثنا ، موسى بن يوسف ّدثنا ح البزار وقال

ذر                 : لبى ُقلنا ، شريك بن يزيد عن ، السدى الرحمن عبد عن ، إسحاق بن محمد

    :            ، َذاَك َو ُتْم ْن َأ ما فقال ؟ معه ُتم وأن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل ّتع تم كيف

المتعة         . يعنى ، فيه َنا َل ُرّخَص َشٌئ َذاَك ّنما إ

حدثنا       :             ، موسى بن ّله ال ُعبيد حدثنا ، موسى بن يوسف حدثنا البزار وقال

بن                والحارث أبيه عن ، التيمى بكر أبى عن ، المهاجر بن إبراهيم عن ، إسرائيل

الله  :       :       صلى ّله ال رسوُل أعطاناها رخصٌة ِة والمتع الحّج فى ذر أبو قال قال سويد

وسلم  . عليه

محمد            :             أخبرنا ، زائدة أبى ابن عن ، الّسِرى بن ّناد ه حدثنا داود أبو وقال

أن                 السود بن سليم أو سليمان عن ، السود بن الرحمن عبد عن إسحاق ابن

135



ِذيَن                 ّل ا ْكِب ِللّر إلّ ِلَك َذ ُكْن َي لم ، ٍة ُعْمَر إلى َفَسَخها ُثّم َحّج فيمن يقوُل كان ذر أبا

وسلم        . عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوِل َع َم ُنوا َكا

الَحّج          ((   )) :    .  :     فى َعُة ْت الُم َنِت كا قال ذر أبى عن مسلم صحيح وفى

ُرْخَصًة        .   : ((    َنا َل َنْت َكا لفظ وفى َخاّصًة ّلم َوَس ِه ِل َوآ ِه ْي َل َع ّلُه ال ّلى َص ُمَحّمد َلْصَحاِب

 ((       )) :          ((، َخاصًة َنا َل إلّ َتاِن َع ْت الُم َتِصّح ل آخر لفظ وفى ، الَحّج فى َعَة ْت الُم ْعنى َي ،

 ((      )) :    .     ، ُكم َن ُدو َخاّصًة َنا َل َنْت َكا ّنَما إ آخر لفظ وفى الَحّج َعَة ْت وُم ِء ّنَسا ال َعَة ْت ُم ِنى َيع

الَحّج   . َعَة ْت ُم ِنى ْع َي

       :   ((   ))           ، أبيه عن ، التيمى إبراهيم عن صحيح بإسناد النسائى سنن وفى

َنْت       :           َكا ّنَما إ ، َشٍئ فى َها ْن ِم ُتم َلْس و ، ُكْم َل ْيَسْت َل الحّج ِعة ُمت فى ، ذر أبى عن

وسلم          . وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسول أصحاَب َنا َل ُرْخَصًة

قلت          ((     ))        :  قال الحارث بن بلل حديث من ، والنسائى داود أبى سنن وفى

؟:                 عامة للناس أم ، خاّصة لنا ُعمرة ال إلى الحّج فسَخ أرأيَت ؛ ّله ال رسول يا

المام        : ((    ))    ورواه ، ًَخاّصة َنا َل َبْل وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسوُل فقال

أحمد .

: قال               :         ، أبيه عن ، التيمى إبراهيم عن صحيح بإسناد عوانة أبى مسند وفى

ُكْم      :      . َل ْيَسْت َل ، َنا َل َنْت َكا َقال َف الَحّج ِة َع ْت ُم عن ْثَماُن ُع ِئَل ُس

بالصحابة                  . التخصيص على به استدلوا ما ُع مجمو هذا

        :               ، ذلك من شئ فى لكم ُحجة ل له ُبون والموِج ، للفسخ المجّوزون قال

قائل                عن صحيح وبين ، البتة إليه ُنِسب عمن َيِصّح ل باطل بين الثار هذه فإّن

المعصوم       . نصوُص به ُتعاَرض ل معصوم ِر غي

ّدم           :             ُيق أن فضلًعن ، ُحجة بروايته تقوم ممن ليس الُمَرّقع فإن الول أما

ِرَض     .         ُعو وقد حنبل بن أحمد قال وقد المدفوعة غيِر الصحيحة النصوص على

وآله  :               عليه ّله ال صلى النبى عن ذر أبو روى وقد ؟ السدى الُمرّقع وَمن بحديثه

ذلك       .        :   أّن صح إْن عنه نقل ما وغاية ُعْمرة ال إلى الَحّج بفسخ المر ، وسلم
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إّن     .         :  الشعرى موسى وأبو ، عباس ابن قال وقد رأيه فهو ، بالصحابة مختّص

الصحيحُة             النصوُص وسلمت ، برأيهما معاَرض ذر أبى فرأى ، ُلمة ل عام ذلك

ّله             ال صلى النبى بنص باطلٌة الختصاص دعوى أن المعلوم من ثم ، الصريحة

لبد              فسخ ُعْمرة وكانت عنها السؤال وقع التى ُعْمرة ال تلك أن وسلم وآله عليه

                ، ذر أبى عن المروى من ًا سند أصح وهذا ، قرن دوَن َقرن ب َتختّص ل ، البد

عنه        . صّح لو منه به ُيؤخذ أن وأولى

قد                   ..            وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسول أصحاَب رأينا فإذا ًا وأيض

وأمر                فعله أنه وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسول عن صّح قد أمر فى اختلفوا

فقوُل    :        :       ، البد إلى باٍق هو بعضهم وقال ، خاص أو منسوخ إنه بعُضهم فقال ، به

ما                أقّل وإّن ، ببرهان إل َبُل ُيق فل ، للصل مخالف اختصاَصه أو نسَخه ّدعى ا َمن

            ، المتنازعين بين تفِصل والحجُة ، وعمومه بقاءه ّدعى ا َمن ُته معارض الباب فى

الفسخ       .      :   إن وعثمان ذر أبو قال فإذا ورسوله ّله ال إلى التنازع عند ّد الر والواجُب

     :            ، عام وحكُمه باٍق إنه عباس بن ّله ال وعبد موسى أبو وقال ، خاص أو منسوخ

الدليل      . والختصاص النسخ ّدعى ا َمن فعلى

ُيعاَرض                        ول ، َتُب ْك يـ ل فحديث الحارث بن بلل حديث المرفوع حديثه وأما

الثابتة    . الساطين تلك بمثله

طاف              :           إن حّجه يفسَخ أن بالحج ِهّل للُم يرى أبى كان أحمد بن ّله ال عبد قال

الله    .    :       رسول من المرين آِخُر هى المتعة فى وقال والمروة الصفا وبين بالبيت

ُكم     .       .: ((   َحّج ُلوا َع اْج وسلم وآله عليه ّله ال صلى وقال وسلم وآله عليه ّله ال صلى

الحج، )) .    :   :        فسخ فى الحارث بن بلل فحديث لبى فقلت ّله ال عبد قال ًة ُعْمَر

حديث  : ((   ))   :            هذا ، الرجل هذا ُيعرف ل ، به أقول ل قال ؟ خاصة لنا قوله يعنى

لفظه           .   . هذا يثبُت عندى الحارث بن بلل حديُث ليس ، بالمعروف إسناده ليس

أن          :               َيِصّح ل الحديث هذا وأن ، أحمد المام قول صحة على يدل ومما قلت

يفسخوا              أن أمرهم التى الُمتعة تلك عن أخبر وسلم وآله عليه ّله ال صلى النبى
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من                 هذا ؟ خاصة لهم أنها هذا بعد عنه ُبت يث فكيف ، ِد الب ِد َب َل أنها إليها َحّجهم

إلى  .     : ((      الَحّج فى ُة ُعْمَر ال َلِت َدَخ ويقول بالفسخ يأمرهم وكيف المحال أمحل

فنحن  ))            :  بعدهم َمن دون بالصحابة مختص ذلك أن عنه يثبت ثم ، َياَمة ِق ال ِم ْو َي

الله                 صلى ّله ال رسول عن يصح ل ، هذا الحارث بن بلل حديث أن ، ّلِه بال ُد َه َنْش

روايات               على ، الحارث بن بلل روايُة ّدم ُتق وكيف ، عليه غلط وهو وسلم عليه

وآله              عليه ّله ال صلى ّله ال رسول عن رووا الذين العلم حملِة ، الثبات الثقات

وآله                عليه الله صلى الله رسول عن ًا ثابت هذا يكون كيف ثم ، روايته خلَف وسلم

عمره              طول عليه ويناظر ، بخلفه ُيفتى عنه ّله ال رضى عباس وابُن ، وسلم

وسلم             وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسول وأصحاُب ، والعام الخاص من بمشهد

حتى        :         لغيرنا ليس ، بنا ًا مختص كان هذا منهم واحد رجٌل له يقول ول ، متواِفرون

؟              بهم ذلك اختصاص يرى كان ذر أبا أن ، الصحابة موت بعد يظهر

ليست                  :     لهم كانت إنها الحج متعة فى عنه ّله ال رضى عثمان قول وأما

وعثمان                ذر أبى عن المروى أن على ، سواء ذر أبى قول حكم فحكمه ، لغيرهم

ُأمور   : ثلثة يحتمل

الفسخ          :            . حّرم َمْن فهمه الذى وهو ، بالصحابة ذلك جواز اختصاص أحدها

ّلُه          :            ال ّدس ق شيخنا يراه كان الذى وهو ، بالصحابة وجوبه اختصاُص الثانى

عليه  :             ّله ال صلى ّله ال رسول لمر الفسخ عليهم ُفِرض قد كانوا إنهم يقول روحه

إلى              المبادرة فى توقفوا عندما وغضبه ، عليهم وحتمه ، به لهم وسلم وآله

البحُر .              ذلك َبى أ لكْن ، القيامة يوم إلى ُلمة فل ، والستحباب الجواز وأما امتثاله

مفرد               كل على ًا فرض وأن ، القيامة يوم إلى ُلمة ل الوجوب وجعل ، عباس ابُن

قوله                    إلى وأنا ، يشأ لم وإن َحّل قد بل ، بد ول يحّل أن ، ْدى َه ال يسق لم وقارن

شيخنا     . قول إلى منى أميُل

أو           :            ًا ِرن قا ًا حج يبتدئ أن الصحابة بعد من لحد ليس أنه الثالث الحتمال

َأَمَر                  ما يفعل أن عليه فرض لكن ، الفسخ إلى معه يحتاج هذا بل ، ْدى َه بل ًا مفرد
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لم               لمن التمتع من المر آخر فى أصحابه وسلم وآله عليه ّله ال صلى النبّى به

      .           ، مفرد بحج َيحرم أن وأّما ذلك عنه صح كما ، ساق لمن والِقران ، َى ْد َه ال َيُسِق

بل                ، ذلك له فليس ، متعة ويجعله ، ُمفردٍة ُعمرة إلى الطواف عند يفسخه ثم

صلى              النبّى أمر قبل المفرد بالحج الحرام ابتدؤوا فإنهم ، للصحابة كان إنما هذا

إليه              والفسخ بالتمتع أمره استقر فلما ، إليه والفسخ بالتمتع وسلم وآله عليه ّله ال

يفسخه          . ثم ، ُيفرد و ُيخالفه أن لحد يكن لم ،

الحتمال                    على راجحين إما رأيتهما ، الخيرين الحتمالين هذين تأملَت وإذا

             ، جملة به الصريحة الثابتة الحاديث معارضُة وتسقط ، له مساويين أو ، الول

التوفيق  . ّله وبال

الحج              ((  ))    :     فى المتعة أن ذر أبى عن صحيحه فى مسلم رواه ما وأما

من   .               أحد به يقول ل فهذا ، المتعة أصل به أريد إن ، فهذا خاّصة لهم كانت

به          .    أريد وإن القيامة يوم إلى جوازها على متفقون المسلمون بل ، المسلمين

وذكر       .    ((  )) :  سننه فى الثرم وقال ّدمة المتق الثلثة الوجوه احتمل ، الفسخ متعة

                ، العمش عن ، سفيان عن ّدثه ح مهدى بن الرحمن عبد أن ، حنبل بن أحمد لنا

أحمد               .   فقال خاصة لنا كانت ، الحج متعة فى ، ذر أبى عن ، التيمى إبراهيم عن

   } :            : َلى  إ ِة ُعْمَر ْل ِبا َع ّت َتَم َفَمن وَجّل َعّز ّله ال كتاب فى هى ، ذر أبا ّله ال رحم حنبل بن

 : البقرة} [ ْلَحّج ].196ا

خاص             :     :      أو منسوخ ذلك إن وعثمان ذر أبى قول الفسخ من المانعون قال

ّدعى               ا َمن على خفيت علم زيادة قائله فمع ، بالرأى ُله مث ُيقال ل ، بالصحابة

صاحب             بمنزلة فهو ، ًا وعموم ًء بقا النص لحال مستصِحب فإنه ، وعمومه بقاءه

التى            ّينة الب صاحب بمنزلة واختصاصه فسخه ّدعى وم ، ّدعاة الم ْين َع ال فى اليد

اليد    . صاحب على ّدم ُتق

شك            :             ل رأى هذا بل ، فيه شك ل فاسد قول هذا للفسخ المجّوزون قال

                  ، حصيْن بن ِعمراُن ذر وأبى عثمان من أعظُم هو َمْن رأى بأنه صّرح وقد ، فيه
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عليه ((  ))    :        ّله ال صلى ّله ال رسول مع تمتعنا للبخارى واللفظ الصحيحين ففى

آيُة          .   :   نزلت مسلم ولفظ شاء ما برأيه رجل فقال ، ُقرآُن ال ونزل وسلم وآله

صلى      :          ّله ال رسوُل بها وأمرنا ، الحج ُمتعة يعنى وَجّل َعّز ّله ال كتاب فى المتعة

ّله                  ال رسوُل عنها ينه ولم ، الحج ُمتعة تنسخ آية تنزل لم ثم ، وسلم وآله عليه ّله ال

يريد             .   :  لفظ وفى شاء ما برأيه رجٌل قال ، مات حتى وسلم وآله عليه ّله ال صلى

عمر .

َأْمُر                     :     :  َأ عنها نهى أباك إن له وقال ، عنها سأله لمن عمر بن ّله ال عبد وقال

؟،              . َأبى َأْمُر أو َع َب ّت ُي أن ّق أح وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال َرُسوِل

ِزَل                   :    ْن َت أن ُيوِشُك وعمر بكر بأبى فيها ُيعاِرضه كان لمن عباس ابن وقال

         :      ، وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسوُل قاَل أقوُل ، السماء من ٌة ِحَجاَر عليكم

عثماُن :              :  يقول َمن جواُب ل ، العلماء جواُب فهذا ؟ وعمر بكر أبو قال ُلون وتقو

ابُن               قال فهلّ ، منكم وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال برسول أعلُم ذر وأبو

وآله      :           عليه ّله ال صلى ّله ال برسول أعلُم وعمُر بكر أبو عمر بن ّله ال ُد وعب ، عباس

الجواب                بهذا يرضى التابعين من ٌد أح ول ، الصحابة ِمن ٌد أح يكن ولم ، منا وسلم

ِه               ّل بال أعلَم كانوا وهم ، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوِل عن نٍص دفع فى

ثم               ، المعصوم غيِر َى رأ المعصوم قول على ّدُموا َق ُي أن من له وأتقى ، ورسوله

علّى           .    :  ببقائها قال وقد القيامة يوم إلى باقية بأنها ، المعصوم عن النّص ثبت قد

                 ، عباس وابن ، عمر وابن ، وّقاص أبى بن ُد وسع ، عنه ّله ال رضى طالب أبى بن

رأى               ذلك أن على ويدل ، التابعين وجمهور ، ّيب المس بن وسعيد ، موسى وأبو

بن                عمَر أن ، وسلم عليه الله صلى النبّى إلى مرفوع أنه إلى ُينسب ل محض

أمير            :   يا الشعرى موسى أبو له قال عنها نهى لما عنه ّله ال رضى ّطاب الخ

ّله         :        ال فإّن ، َنا ّب َر َتاب ِك ِب ْذ َنأُخ إن فقال ؟ ّنُسك ال شأِن فى أحدثَت ما ؛ المؤمنين

 : ] { البقرة : {    ِه ّل ِل َة ُعْمَر وال الَحّج ِتّموا َأ َو ُقول ّله]     196ي ال َرُسوِل ِة ّن ِبّسـ ْذ ْأُخ َن وإْن ،

َيِحّل                لم وسلم وآله عليه ّله ال صلى ِه ّل ال َرُسوَل فإّن ، ّلم َوَس ِه ِل َوآ ِه ْي َل َع ّلُه ال ّلى ص
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المتعة                إلى الفسخ منع أن على ، وعمر موسى أبى من َفاٌق ّت ا َذا َه َف ، َنَحَر ّتى َح

ّله                ال رسول عن ليس ، ّنُسك ال فى أحدثه ِمنه رأى هو إنما ، ًء ابتدا بها والحرام

الناَس    .            ُيفتى كان موسى وأبو ، استدل بما له استدل وإن وسلم عليه الله صلى

حتى               عمر خلفة من ًا وصدر ، ّلها ُك عنه ّله ال رضى بكر أبى خلفة فى بالفسخ

عمر                أحدثه رأى أنه على واتفقا ، ذلك عن نهيه فى عنه ّله ال رضى عمُر فاوض

عنه           . ُع الرجو عنه صّح ثم ، ُنُسك ال فى عنه ّله ال رضى

فصل         

خلفها        على يدل بما الفتح أحاديث معارضة فى

         :            ، خلفها على يدل بما الفسخ أحاديث معارضُة وهو الثالث العذر وأما

       ((  ))      ، ُعروة عن ، الزهرى حديث من صحيحه فى مسلم رواه ما منها فذكروا

وسلم       :         عليه الله صلى ّلِه ال رسوِل مع خرجنا قالت ، عنها ّله ال رضى عائشة عن

مكة                 َنا ِدْم َق حتى ، بحج أهّل َمْن ومنا ، ُعمرة ب أهّل َمن فمنا ، الوداع َحجة فى

      )) :        ، ِد ْه ُي َلْم َو ٍة ُعْمر ِب َأْحَرَم َمْن وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسوُل فقاَل

                ، ِبَحّج َهّل أ وَمْن ، َيه ْد َه ْنَحَر َي ّتى َح َيِحّل فل ، َدى ْه وأ ٍة ُعْمَر ِب َأْحَرَم وَمْن ، ِلْل َيْح ْل َف

الحديث  ))     . باقى وذكر ، َحّجه ُيتّم ْل َف

أبى          :     ((  ))        عن ، مالك حديث من ًا أيض صحيحه فى مسلم رواه ما ومنها

ِة     :           َحّج عاَم وسلم وآله عليه ّله ال صلى رسوِل مع َخرجنا عنها ُعروة عن ، السود

                 ، بالحّج أهّل َمْن وِمنا ، ُعمرة و بحج أهّل من ّنا وم ، ُعمرة ب أهّل َمن فِمنا ، َوداع ال

               ، فحّل بعمرة أهّل َمْن فأّما ، بالحّج وسلم وآله عليه ّله ال ّلى ص ِه ّل ال رسوُل وأهّل

النحر               . يوُم حتى ّلوا َيِح فلم ، ُعمرة وال الحّج َع َجَم أو ، بحّج أهّل َمْن وأّما

بن         :      :          محمد عن ، العبدى بشر بن محمد حدثنا شيبة أبى ابُن رواه ما منها

قالت                : ، عائشة عن ، ِطب حا بن الرحمن عبد بن يحيى حدثنى ، علقمة بن عمرو

  : َمْن             ّنا فِم أنواع ثلثة على ِللحّج ّلم وس وآله عليه ّلُه ال ّلى ص ِه ّل ال رسوِل مع َنا َخَرْج

فَمن                 ، مفردة ُعمرة ب أهّل َمْن ّنا وِم ، ُمفرد ِبَحّج أهّل َمن ومنا ، ٍة وَحّج ٍة ُعمر ب َهّل َأ
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مناِسَك                قضى ّتى ح منه َحُرَم مما شٍئ ِمن يِحّل لم ، ًا مع ٍة ُعمر و بحّج أهّل كاَن

مناِسَك                 قضى حتى منه َحُرَم مما شئ ِمن َيِحّل لم ، مفرد بحّج أهّل وَمْن ، الحّج

حُرم              مما حّل والمروة، وبالّصفا بالبيِت فطاَف ، ٍة مفرد ٍة ُعمر ب أهّل وَمْن ، الحج

ًا    . َحّج استقبل حتى منه

عمرو          :     ((  ))        عن ، وهب ابن حديث من صحيحه فى مسلم رواه ما ومنها

لى                :   سل له قال ، ِعراق ال أهِل ِمن رُجلً أّن ، َفٍل ْو َن بن محمد عن ، الحاِرث بِن

َكر                  فذ ؟ ل أم أيِحّل ، بالبيت طاَف فإذا ، بالحّج أهّل رجل عن ، الزبير بن ُعروة

فأخبرتنى   :            ، وسلم وآله عليه ّله ال ّلى ص ِه ّل ال رسوُل حّج قد وفيه ، الحديث

حّج                 ..   ثم ْيِت َب بال َطاَف ثّم ، توضأ أنه ، مكة ِدَم َق حين به بدأ شئ أول أن ، عائشة

ُعَمُر                ..   ثم ٌة ُعْمَر تكن لم ثم ، بالبيت الطواُف به بدأ شٍئ ّوَل أ كان ثم ، بكر أبو

تكن  ..                لم ثم ، بالبيت الطواُف به بدأ شئ ّوُل أ ُته فرأي ، عثماُن حّج ثم ذلك مثُل

                . ، ّوام الع بن الزبير أبى مع حججُت ثم ، عمر بُن ّله ال ُد وعب معاوية ثم ٌة ُعْمر

المهاجرين                رأيُت ثّم ، ٌة ُعْمَر تكن لم ثم ، بالبيت الطواُف به بدأ شئ ّوَل أ فكان

ابُن                 ذلك فعل رأيت َمْن آِخُر ثم ، ٌة ُعْمَر ُكْن َت لم ثم ، ذلك ُلون يفع ، والنصار

ممن                  ٌد أح ول ؟ يسألونه أفل ، عندهم عمَر ابُن فهذا ، ُعمرة ب ُقْضها ين لم ثم ، عمر

ثم              ، ْيِت َب بال ّطواف ال ِمَن ّوَل أ أقداَمهم يضعون ِحيَن بشىء َيبدؤون كانوا ما مضى

الطواف               من ّوَل أ ٍء بشى ْبدآِن َت ل َدَماِن ْق َت حين وخالتى ُأمى رأيُت وقد ، ّلون َيِح ل

َتِحلِّن       . ل ثم ِبه تطوفان ، بالبيت

بحمد                              فيها ُمعارضة ول ، الفسخ أحاديَث به عارضوا ما مجموع فهذا

ِه  . ّنـ وَم ّله ال

فيه                       ِلَط َغ َف عائشة عن ، ُعروة عن ، الزهرى حديث وهو الول الحديُث أما

فإن                  ، عقيل شيخه أو ، الليث ّده َج أو ، شعيب أبوه أو ، شعيب بن الملك ُد عب

أن                ُنوا ّي وب عنها ، عروة عن ، الزهرى عن ، والناُس ، ومعمر مالك رواه الحديث

َيِحّل                 أن ، وسعى طاف إذا ْدى َه معه ُكْن َي لم َمْن أمر وسلم عليه الله صلى النبى
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ّله.   :          :     ال رسول مع خرجنا عنها ، َة َعْمَر عن ، سعيد بن يحيى عن مالك فقال

               ، الحّج إل نرى ول ، الِقعدة لذى بقين لياٍل ِلَخمس وسلم وآله عليه ّله ال صلى

معه                 يكن لم َمْن وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسوُل أمر ، مكة من دنونا فلما

قال               .  الحديث وذكر َيِحّل أن ، والمروة الصفا بين وسعى بالبيت طاف إذا ، ْدى َه

على :         :     بالحديِث ِه ّل وال أتتك فقال ، محمد بن لقاسم الحديَث هذا فذكرُت يحيى

وجهه .

ِه            :             ّل ال رسول مع خرجنا ، عنها ، السود عن ، إبراهيم عن منصور وقال

فأمر                 ، ْيِت َب بال َنا ْف ّو َط َت ، َنا ِدْم َق فلما ، الحّج إل نرى ول وسلم وآله عليه ّله ال ّلى ص

لم                  َمْن فحّل ، َيِحّل أن ، َى ْد َه ال ساق يكن لم َمن وسلم وآله عليه ّله ال صلى النبّى

ْلَن        . َل فأْح ْقَن َيُس لم ونساؤه ، ْدَى َه ال ساق يكن

مع                     :   خرجنا عنها ، ُعروة عن ، شهاب ابن عن كلُهما ومعمر مالك وقال

قال                ثم ، ُعمرة ب فأهللنا ، الوداع َحجة عام وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسول

َع       : ((         َم ِبالَحّج ِهّل ُي ْل ف ، ٌى ْد َه َعُه َم َكاَن َمْن وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسوُل

ًا        )) . َجميع منهما َيِحّل ّتى َح َيِحّل ولَ ، ُعْمَرة ال

عن                           ، أبيه عن ، سالم به أخبر الذى بمثل عنها ُعروة عن شهاب ابن وقال

وآله     .  :        عليه ّله ال صلى ّله ال رسول تمتع ولفظه وسلم عليه الله صلى النبى

ذى               من َى الهد معه فساق ، فأهدى ، الَحّج إلى بالعمرة الوداع َحّجة فى وسلم

أهّل                ثم ، ُعمرة بال فأهّل ، وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسوُل بدأ ، الُحليفة

الَحّج               إلى ُعمرة بال وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسوِل مع الناُس ّتع وتم ، بالَحّج

ِدَم                  َق فلّما ، ِد ْه ُي لم َمن ومنهم ، َى ْد َه ال معه فساق ، أهدى َمْن الناس ِمَن فكاَن ،

ّنه          : ((       فإ ، ْهدى أ ُكم ْن ِم َكاَن َمْن الناس قال ، ّكَة َم وسلم وآله عليه ّله ال صلى النبى

                ، ْيِت َب ِبال ُطْف َي ْل َف َدى ْه أ ُكْن َي لْم وَمْن ، َحّجُه ْقِضَى َي ّتى َح ْنُه ِم َحُرَم شئ ِمْن َيِحّل ل

                ، ًا ْدي َه ْد َيِج َلْم فَمْن ، ِد ْه ُي ْل و بالَحّج ِهّل ُي ْل ُثّم ، َيِحّل ْل َو ُيقّصْر َول ، َوة والَمْر َفا الّص ْيَن َب و

.    ... (( الحديث           باقى وذكر ِله  ْه أ إلى َع َرَج إذا ٍة َع ْب وَس ، الَحّج فى ّيام أ ِة َث َثل َفِصياُم
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عن             :           ، أبيه عن ، القاسم بن الرحمن عبد عن الماِجُشون العزيز عبد وقال

الَحّج :               ... إل ُكُر ْذ َن ل ، وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسوِل َع م خرجنا عائشة

عليه  .    :           ّله ال صلى ّله ال رسوُل قال ، ّكة َم َقدْمُت فلما قالت ، وفيه الحديث فذكر

ْدى   : ((           )) . َه ال َعُه َم َكاَن َمْن إلّ ّناُس ال فأَحّل ، ًة ُعْمَر ُلوها َع اْج لصحابه وسلم وآله

ّله           :      :       ال ّلى ص ِه ّل ال َرُسوِل مع خرجنا عائشة عن ، إبراهيم عن العمش وقال

الحديَث              ...   . وذكَر َنِحّل َأْن َنا ُأِمْر ، َنا ِدْم َق فلما ، الَحّج إل ُكر ْذ ن ل وسلم وآله عليه

ّله     :      :     ال رسول َع َم خرجنا عائشة عن ، أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد وقال

قالت                .  : ْثُت َطِم ، ِرَف َس َنا ْئ ِج فلما ، الَحّج إل نذكر ول ، وسلم وآله عليه ّله ال ّلى ص

ما           .  : ((  فقال أبكى وأنا وسلم وآله عليه ّله ال ّلى ص ّله ال رسوُل َلّى َع فدخَل

وفيه ))   :  :          .  : الحديَث فذكر َعاَم ال َأُحّج لَ ّنى أ ْدُت ِد ِو َل ِه ّل وال ْلُت ُق َف قالت ؟ ِكيك ْب ُي

 ((   )) :           ، ًة ُعْمر َها ُلو َع اْج وسلم وآله عليه ّله ال صلى النبى قال ، مكة ِدْمُت َق فلما

ُى :        . ْد َه ال َعُه َم َكاَن ْمن إلّ الناُس َفَحّل قالت

وابن             ((  ))         ، جابر رواه لما موافق وهذا ، الصحيح فى اللفاظ هذه وكل

                ، والبراء ، وأسماء ، سعيد وأبو ، عباس وابن ، موسى وأبو ، وأنس ، عمر

بالحلل،              ّلهم ُك َبه أصحا وسلم وآله عليه ّله ال صلى أمره من ، وغيرهم ، وحفصة

أن         .        على ، ّلهم ُك هؤلء اتفاق وفى ًة ُعْمَر حجهم يجعلوا وأن ، ْدى َه ال ساق َمْن إل

الذى                يجعلوا وأن ، يحلوا أن ّلهم ك أصحابه أمر ، وسلم وآله عليه ّله ال صلى النبى

وقع                 ٍم ووه ، الرواية هذه غلط على دليٌل ، ْدى َه ال ساق َمْن إل ، ُمتعًة به قدموا

                 ، عروة عن ، الزهرى عن ، عقيل عن ، الليث رواية من أنها ذلك ُيبين ، فيها

ما                  مثَل عنها ، عروة عن ، الزهرى عن ، عقيل عن روى الذى هو ، بعينه والليث

وآله                 عليه ّله ال صلى النبى تمتع فى ، أبيه عن ، سالم عن الزهرى عن ، رواه

َيِحّل         . أن أهدى يكن لم لمن وأمره ، وسلم

على                 زاد الرواة بعُض وإنما ، ًا بعض بعُضها ُق ّد ُيص عائشة أحاديث فإذا ، تأملنا ثم

رواه             وبعضهم ، بعضه على اقتصر وبعُضهم ، الحديث اختصر وبعضهم ، بعض
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وإنما .   :           ، الحلل من بالحّج أهّل َمْن منع فيه ليس المذكور والحديث بالمعنى

                ، إحرامه على بقاؤه به فالمراد ، ًا محفوظ هذا كان فإن ، الحج ِتّم ُي أن أمره فيه

قد                ًا زائد ًا أمر هذا ويكون ، عمرة وجعله ، بالحلل المر قبل هذا يكون أن فيتعين

             ، والِقران والتمتع الفراد بين التخيير على طرأ كما ، بالتمام المر على طرأ

ًا               ناسخ بالفسخ والمر ، بالفسخ للمر ًا ناسخ هذا كان وإل ، ُبد ول هذا ويتعين

               ، بنقضه يأمرهم لم بالِحّل أمرهم أن بعد فإنه ، ًا قطع محاٌل وهذا ، بالفراد للذن

يكون               أن ًا محفوظ كان إن ّيُن فيتع ، ًا قطع باطل هذا ، الول الحرام على ِء والبقا

أعلم          ..   . ّله وال البتة هذا غير يجوز ول ، بالفسخ لهم المر قبل

فصل  

أو                  .  : ((      بحّج أهّل َمْن وأما وفيه عنها ، عروة عن ، السود أبى حديُث وأما

عبد          )) .     بن يحيى وحديث النحر يوم كان حتى ّلوا َيِح فلم ، ُعمرة وال الحّج َع جم

شئ    : ((           من َيِحّل لم ، ًا مع ُعمرة و بحّج أهّل كان فَمن عنها حاطب بن الرحمن

ِلَك             )) . َذ َك ٍد ِر ْف ُم ِبَحّج َهّل أ وَمْن ، الَحّج َمناِسَك ْقِضَى َي حتى منه َحُرَم مما

بن             :    أحمد حدثنا الثرم قال ، َكرا ُين أن أهٌل وهما ، الحفاُظ أنكرهما قد ، فحديثان

عن                  ، السود أبى عن ، أنس بن مالك عن ، مهدى بن الرحمن عبد حدثنا ، حنبل

ّنا    : ((           فم ، وسلم وآله عليه ّله ال صلى ِه ّل ال رسول مع خرجنا عائشة عن ، ُعروة

َأهّل                و ، ِة ُعمَر وال ِبالَحّج َهّل َأ َمْن ّنا َوِم ، ِة ُعْمَر بال َهّل َأ َمْن ّنا َوِم ، بالَحّج َأهّل َمْن

ّلوا               فأح ، ِة ُعْمَر بال َهّل َأ َمْن فأّما ، وسلم وآله ْيِه َل َع ّلُه ال ّلى ص ِه ّل ال َرُسوُل بالَحّج

ّلوا     .         َيِح َلْم َف ، ِة ُعْمَر وال بالَحّج َهّل َأ َمْن َأّما َو ِة َو والَمْر َفا َوبالّص ْيِت َب ِبال ُفوا َطا ِحيَن

هذا   ))     :         ، َعَجِب ال ِمن الحديِث هذا فى ْيش َأ حنبل بن أحمد فقال ، ّنْحِر ال ِم ْو َي َلى إ

فقال    :   :            ؟ بخلفه ، عائشة عن ، عروة عن ، الزهرى له فقلُت الثرم فقال ، خطأ

حديثان:      .       :   هذان حزم بن محمد أبو الحافظ وقال عروة بن وهشام ، نعم

            :    ، ِه ِن ْه َو َو ، ِته ُنكَر ِب خفاء ل حديٌث النحو هذا فى السود ولبى قال ، ًا جد منكران

              . ، عنه البخارى طريق من ساق ثم ؟ رواه َمن على جاز كيف والعجب ُبطلنه و
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ّديق               الّص بكر أبى بنَت أسماء ُع َيْسَم كان أنه ّدثه ح ، أسماء مولى ّله ال عبد أن

نزلنا       :     :   لقد رسوله على ّله ال ّلى ص بالَحُجوِن َمّرْت ُكلما تقول عنهما ّله ال رضى

أنا               فاعتمرُت ، ُدنا أزوا قليلٌة ، ظهُرنا قليٌل ، ِخفاٌف يومئذ ونحُن ، هاهنا معه

ْنا        .         َل َل ْه َأ ُثّم ، َنا ْل َل َأْح ، البيَت مسحنا فلما وفلن ، وفلن ، والزبيُر ، عائشة وأختى

ِبالَحّج   . َعِشّى ال ِمَن

لوجهين  :              بالحديِث علم أقّل له ممن أحد على بها َء خفا ل وهلٌة وهذه قال

شك    : بل فيه باطلين

أهل          :  :            من أحد بين خلف ول ، عائشة ُأختى و أنا فاعتمرُت قوله ُدهما أح

التنعيم                من أعمرها ولذلك ، مكة دخولها أول فى تعتمر لم عائشة أن فى ، النقل

عائشة                عن ورواه ، ّله ال عبد بن جابر رواه هكذا ، الحصبة ليلة الحج تمام بعد

               ، وعروة ، محمد بن والقاسم ، ُمليكة أبى وابِن ، يزيد بن كالسود ، الثبات

ومجاهد   . ، وطاووس

من           :   :          أهللنا ثم ، أحللنا ، البيَت مسحنا فلما فيه قوله الثانى الموضع

                 ، وعائشة ، مالك بن وأنَس ، ًا جابر لن ، فيه شّك ل باطل وهذا ، بالحج العشى

بالحّج               إحللهم وأن ، مكة دخولهم يوَم كان الحلل أن َوْوا ر ّلهم ُك ، عباس وابَن

شك           . بل أيام ثلثة المذكورين اليومين وبين ، التروية يوم كان

فيه          :              محمد أبو ُأتى وإنما صحيح وهو ، باطل ول بمنكر ليس الحديُث قلت

شك               . بل وقع وهكذا ، وعائشة هى اعتمرت أنها أخبرت أسماء فإن ، فهمه ِمن

ُيصبه  :              لم وعمن ، نفسها عن منها فإخبار ، َنا ْل َل أْح البيت مسحنا فلما قولها وأما

يوم              البيت مسحت عائشة بأن ُتصّرْح لم وهى ، عائشة أصاَب الذى الحيض عذُر

ولم                ، ُعمرة ب قدمت عائشة أن ريَب ول ، اليوم ذلك ّلت ح وأنها ، مكة دخولهم

قيل            .   : فإذا ِرنًة قا وصارت ، الحّج عليها فأدخلت ، ِرَف ِبَس حاضْت حتى عليها تزل

يكن                لم ، بعمرة قدمت أو ، وسلم وآله عليه ّله ال صلى النبى مع عائشة اعتمرت

ًا  .  كذب هذا
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من            :          :    ّلوا َأه إنهم ُقْل َت لم فهى ، بالحج َعِشّى ال ِمن أهللنا ثم قولها وأما

التروية               . يوم عشّى أرادت وإنما ، محمد أبو قال ما ليلزم ، القدوم يوم عشى

               ، بعينه اليوم ذلك بعشى فيه ُيصّرح أن إلى وبيانه ظهوره فى يحتاج ل هذا ومثل

أحاديث               ّد فر ، غيره إلى الوهام تذهُب ل مما وأنه ، به والعام الخاص لعلم

إليه        . سبيل ل مما الوهم هذا بمثل الثقات

يعنى            :         ، عائشة عن المذكورين للحديثين الوجوه وأسلُم محمد أبو قال

     :          ، بحّج ّلوا أه ّلذيَن ا إن بقولها المراد أن على روايتهما ُتخّرَج أن ، ُهما أنكَر اللذين

إنما                ، الحج مناِسك ْوا َقَض حين النحر يوُم كان حتى ّلوا َيِح لم ، ُعمرة و بحّج أو

وبهذا               ، الحديثين هذين عن ُة ّنكر ال تنتفى وبهذا ، ْدى َه ال معه كان َمْن بذلك عنت

عن               السود أبو ذكره ما خلف يذكر ُعروة عن الزهرى لن ، كلها الحاديُث ِلف تأت

عبد               بن يحيى خالف وقد ، السود أبى من أحفُظ شك بل والزهرى ، عروة

فى                 ل ، إليه الرحمن عبد بن يحيى ُيقَرن ل َمْن الباب هذا فى عائشة عن الرحمن

                  ، يزيد ابن كالسود ، لعائشة بطانة فى ول ، َجللة فى ول ، ثقة فى ول ، حفظ

بنت               َة َعْمَر و ، عائشة مولى ذكوان عمرو َأبى و ، بكر أبى بن محمد بن والقاسم

والبطانة             الخصوصية أهُل هم وهؤلء ، عائشة حجر فى وكانت ، الرحمن عبد

انفرد                  لو ، منهم واحد روايُة أو ُتهم رواي لكانت ، كذلك يكونوا لم ولو ؟ فكيف ، بها

وليس                ، ويحيى السود أبى رواية على زيادة فيها لن ، بها يؤخذ أن الواجُب هى

هؤلء                 وافق وقد فكيف ، وأخبر وذكر ، علم َمن على ُحّجَة َفَل َغ أو ، َهَل َج َمن

ذكرنا           . اللذين ِيى ويح السود أبى بحديث ّلق التع فسقط عائشة عن ّلُة الِج

            :          ، مسندين غير موقوفان ، ويحيى السود أبى حديثى فإن ، ًا وأيض قال

ّله                 ال صلى النبّى أن ُكرا يذ أن دون ، ذكرت ما فعل َمن فعل عنها ذكرا إنما لنهما

ّله                 ال صلى النبى دون أحد فى ُحّجة ول ، ّلوا َيِح ل أن أمرهم ، وسلم وآله عليه

وآله                 عليه ّله ال صلى النبى أمُر صح وقد ، ذكراه ما صّح فلو ، وسلم وآله عليه

لكانوا              ّلوا َيِح ولم ، بذلك المأمورون فتمادى ، بالفسخ معه ْدى َه ل َمْن وسلم
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حديث                 أن ًا يقين فثبت ، منه وبّرأهم ، ذلك من ّله ال أعاذهم وقد ، تعالى ّله ل عصاة

الحاديُث       :         جاءت وهكذا ، ْدى َه معه كان َمن فيهما عنى إنما ، ويحيى السود أبى

بأن                 ، ْدى َه ال معه َمن أمر وسلم وآله عليه ّله ال صلى بأنه ، أوردناها التى الصحاح

طريق            .     من ساق ثم ًا جميع منهما يحّل حتى َيِحّل ل ثم ، ُعمرة ال مع ًا حج يجمع

ِلْل           : ((       ْه ُي ْل َف ، ٌى ْد َه َعُه َم كاَن َمْن ترفعه عنها ، عروة عن ، شهاب ابن عن ، مالك

كما          ))   :    الحديث فهذا قال ، َجِميَعا ُهَما ْن ِم َيِحّل ّتى َح َيِحّل ل ُثّم ، ِة ُعْمَر وال ِبالَحّج

فى                  ، شك بل المراد أنه ذكرنا ما ُيبين ، عائشة عن ، عروة طريق من ، ترى

الشكال              الن وارتفع ، عائشة عن يحيى وحديث عروة عن ، السود أبى حديث

العالمين      . رب ّله ل والحمد ، جملة

ُعروة          :           :   : عن فيه قوله ًا حذف السود أبى حديِث فى أن ّيُن ُيب ومما قال

ول((               )) .  ّلوا ح ، الركن مسُحوا فلما ، فقط ُعمرة ب أقبلوا ، والّزبير َلته وخا ُأّمه أن

الّصفا                 بين يسعى حتى ، الّركن بمسِح َيِحّل ل ُعمرة ب أقبل َمن أن ، أحد بين خلف

الحاديث             سائُر ّينه ب ًا حذف الحديث فى أن فصّح ، الركن مسح بعد َوِة والَمْر

التوفيق        ..   . ّله وبال جملة به التشغيُب وبطل ، ذكرنا التى الصحاح

فصل         

(... يتبع(

                         @، وعمر ، بكر أبى فعل من ، عروة عن ، السود أبى حديث فى ما وأما

              ، جوابه فأحسن ، عباس ابن أجابه فقد ، عمر وابن ، والنصار ، والمهاجرين

عن  .               ، ُجبير بن سعيد عن ، عمرو بن فضيل عن ، العمش فروى بجوابه ُيكتفى ف

بكر              :    أبو نهى عروة فقال ، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل َع تمت ، عباس ابن

ّله   .    :     :    ال رسول قال أقول ، ستهلكون أراكم عباس ابن فقال الُمتعة عن ُعَمُر و

وعمر      :     . بكر أبو قال وتقول ، وسلم عليه الله صلى

عباس            :        :     : لبن ُعروة قال قال ، أيوب عن ، َمعمر حدثنا الرزاق عبد وقال

فقال          :     .  ّيُة ُعَر يا ُأّمك سل عباس ابُن فقال ؟، الُمتعة فى ُتَرّخُص ّله ال ّتقى ت أل
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ُمنتهين :            :     أراكم ما ِه ّل وال عباس ابُن فقال ، يفعل فلم ، وعمر بكر أبو أّما ُعروة

عن               ُثونا ّد ُتح و ، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول عن ُثكم ّد ُأح ، ّله ال ُكُم َب ّذ َع ُي حتى

وسلم      :          عليه الله صلى ّله ال رسول ِة ّن ِبّسـ أعلُم ُهما َل ُعروة فقال ؟ وعمر بكر أبى

منك    . لها ُع وأتب ،

عن                         ، زيد بن حماد عن ، حرب بن سليمان عن ، الكجى مسلم أبو وأخرج

ِمن                لرجل قال ، الزبير بن ُعروة عن ، َليكة ُم أبى ابن عن ، السختيانى أيوب

ِر       :       َعْش ال هؤلء فى ُعمَرِة بال ّناس ال تأُمُر وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول أصحاِب

بكر      :          :    أبا فإن ُعروة قال ؟ ذلك عن ُأّمك َتسأُل لَ َو أ قال ؟، ُعمرة فيها وليس ،

إل       :           وجّل عّز ّله ال أرى ما ، ُتم هلك هاهنا ِمن الرجل قال ، ذلك يفعل لم ُعَمَر و

بأبى              ُتخبرونى و ، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوِل عن ّدثكم أح ّنى إ ، ُكم ُب ّذ َع ُي َس

عليه  .   :           الله صلى ِه ّل ال رسوِل ِة ّن ِبّسـ َلم أع كانا ِه ّل وال إنهما ُة عرو قال وعمر بكر

الرجُل     . فسكت ، ْنَك ِم وسلم

ونذكر                        ، نذكره بجواب ، هذا قوله عن ُعروة حزم بن محمد أبو أجاب ثم

لشيخنا    . منه أحَسن ًا جواب

ّله            :    :       ال رسول ِة ّن ِبُسـ أعلُم عباس ابُن لعروة نقول ونحن محمد أبو قال

ثلثتهم                بهم وأولى ، منك وخيٌر ، منك وعَمر بكر وبأبى ، وسلم عليه الله صلى

ثم       .        .  منك وأصدق أعلم ، المؤمنين أم وعائشُة مسلم ذلك فى يشّك ل ، منك

قالت              :  قال ّله ال عبد عن ، ِبيعى الّس إسحاق أبى عن ، الثورى طريق من ساق

الناس :       :   .  :    أعلم هو قالت عباس ابن قالوا ؟ ِم ْوِس الَم على ْعِمَل ُت اس من عائشة

خير .    :              هو وَمن ، عروة قاله ما خلف عنها روى قد أنه مع محمد أبو قال بالحج

عن          .        ، البزار طريق من ساق ثم وأوثق ، وأصدق ، وأعلم ، وأفضل ، عروة من

عن                  ، وطاووس ، عطاء عن ، ليث عن ، الودى إدريس بن ّله ال عبد عن ، الشج

وأول  :              .  وعمر ، بكر وأبو ، وسلم وآله عليه ّله ال صلى ّله ال رسول تمتع عباس ابن

معاوية    . عنها نهى َمن
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ابن                         عن ، طاووس عن ، ليث عن ، الثورى عن ، الرزاق عبد طريق ومن

     .          : ، وعمر ، مات حتى بكر وأبو وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول تمتع عباس

معاوية  .     :  . عنها نهى َمن وأول كذلك وعثمان

والترمذى          :          ((  ))  المسند فى أحمد المام رواه ، هذا عباس ابن حديث قلت

حسن.  :   . حديث وقال

قال              :           : ، أبيه عن ، طاووس ابن عن معمر حدثنا قال ، الرزاق عبد وذكر

أمَر          :      ّناِس لل ّيَن فتب تقوُم أل الخطاب بن لعمر موسى وأبو ، كعب بن ُأبّى قال

ُلها     :           . فأفع أنا أما ، ِلَمَها َع وقد إل أحد َبقى وهل عمر فقال ؟ المتعة هذه

حدثنا                       :  قال ، المنهال بن حجاُج حدثنا ، البغوى العزيز ِد عب بُن على وذكر

أراد                   عمر أن ، الحسن عن حميد أو سليمان أبى بن حماد عن ، سلمة بُن ُد حما

أهل      :           ْنهى َي أن وأراد ، الماِل ِلَك ذ عن ّيٌة ِن َغ الكعبة وقال ، الكعبة مال يأخذ أن

قد                :  كعب بُن ُأبّى فقال ، الحج ُمتعة عن ينهى أن وأراد ، َبوِل بال ُغوا ِب َيْص أن اليمن

وبأصحابه             وبه ، الماُل هذا ُبه وأصحا وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل رأى

عليه                الله صلى ّله ال رسوُل كان وقد ، ْذه تأخ فل وأنت ، يأخذه فلم إليه، الحاجُة

ُغ              َب ُتْص أنها علم وقد ، عنها ينَه فلم ، اليمانية الثياَب َبسون يل ُبه وأصحا وسلم

ِزِل                ْن ُي ولم ، عنها ينه فلم وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول مع ّتعنا تم وقد بالبول،

ًا    . نهي فيها تعالى ّلُه ال

          :             ، لتمتعُت حججُت ثم ، السنة وسط فى اعتمرُت لو عمر قوُل ّدم تق وقد

عن      .     .     ، قيس عن سلمة بن حماد ورواه لتمتعُت ، َحجة خمسين حججُت ولو

         :       ، حججت ثم ، مرتين سنة فى اعتمرُت لو عنه ، عباس ابن عن ، طاووس

ابن    .             عن ، طاووس عن ، كهيل بن سلمة عن ، والثورى ُعمرة َحجتى مع لجعلت

عن   :           .   :  عيينة وابن لتمتعت ، حججت ثم ، اعتمرُت ثم ، اعتمرُت لو عنه ، عباس

   : يزعُمون              الذى هذا قال ، عباس ابن عن ، طاووس عن ، وليث ، ُحجير بن هشام
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لتمتعت          :        ، حججت ثم ، اعتمرُت لو يقول ُته سمع عمر يعنى المتعة عن نهى أنه

بمتعة.    :            . إل قط رجل حجة تمت ما ، مرة وكذا كذا عباس ابن قال

ينه                                 لم ، عنه ّله ال رضى ُعَمَر أن فهو ، شيخنا ذكره الذى الجواب وأما

فاختار      :          ، بينهما ُلوا ْفِص َت أن ِتكم ُعمر و ِلَحّجكم َتّم َأ إّن قال وإنما ، البتة المتعة عن

               ، بلده من له ُينشئه بسفر منهما واحد كل ُد إفرا وهو ، ُلمور ا أفضَل لهم ُعَمُر

ذلك              : على نّص وقد ، ُأخرى َسفرة بدون الخاص والتمتع الِقران من أفضل وهذا

هو            .   وهذا وغيرهم تعالى ّله ال رحمهم والشافعى ، ومالك ، حنيفة وأبو ، أحمد

              ، للناس يختاره ُعمر وكان ، عنهما ّله ال رضى وعمر بكر أبو فعله الذى الفراد

عنهما     . ّله ال رضى علٌى وكذلك

{ ِه           : {    ّل ل َة ُعْمَر وال الَحّج ِتّموا َأ و تعالى قوله فى عنهما ّله ال رضى وعلى عمر وقال

 : ّله]  :           196البقرة[ ال صلى قال وقد ِلِك أه ِة ْيَر َو ُد ِمن بهما ِرَم ُتح أن ُهما إتمام قال

إلى     : ((     ))     الحاّج رجع فإذا ِبِك َنَص ِر ْد َق َعلى أْجُرِك ُعمرتها فى لعائشة وسلم عليه

أو                 ، يحّج حتى وأقام ، الحّج ِر أشه قبل واعتمر ، منها ُعمرة ال فأنشأ ، ِله أه ِة ْيَر َو ُد

من                 ٍد واح بكل أتى قد فهاهنا ، حّج ثم ، أهله إلى ورجع ، أشهره فى اعتمر

غيره               . من أفضُل فهو ، الكمال على بهما إتياٌن وهذا ، أهله ُدويرِة من النسكين

عن          :              نهى أنه منهم ِلَط َغ َمن فظّن ، للناس عمر اختاره الذى فهذا قلت

ترِك                على حمله َمن ومنهم ، الفسخ متعة على َنهيه حمل َمن ِمنهم ثم ، المتعة

بروايات            عنه النهى رواياِت عارض َمن ومنهم ، عليه للفراد ًا ترجيح الولى

عنه                كما ، عمر عن روايتين ذلك فى جعل َمن ومنهم ، ذكرناها وقد ، الستحباب

عنه               ورجع ، ًا قديم قولً النهى جعل َمن ومنهم ، المسائل من غيرهما فى روايتان

عنده                 من رآه ًا رأي النهى ّد ُع َي َمن ومنهم ، حزم بن محمد أبو سلك كما ، ًا أخير

الَراِك         . ِظّل فى ِبنسائهم ِرِسيَن ُمع الحاّج َظّل َي أن لكراهته

قال            :              ، يزيد بن السود عن ، النخعى إبراهيم عن ، حماد عن حنيفة أبو قال

ُمَرّجٍل:                برجل هو فإذا ، عرفة عشيَة بعرفة الخطاب بن ُعَمَر مع واقف أنا بينما
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فقال          :     :  .  نعم قال ؟ أنت ِرٌم أمح عمر له فقال ، ّطيب ال ريُح منه يفوُح ، شعَره

إنى :           .  :  قال َفُر ْد ال َبُر ْغ َل ا َعُث الْش ِرُم المح إنما ، محرم بهيئة هيئتك ما عمر

ل               :  ذلك عند عمر فقال ، اليوَم أحرمُت وإنما ، أهلى معى وكان ، ًا ّتع متم ِدمُت َق

فى               ِهّن ِب لعّرُسوا ، لهم الُمتعة فى َرّخْصُت لو فإنى ، اليام هذه فى ّتُعوا تتم

. رآه      .          رأى عمر من هذا أن ، يبين وهذا ًا ُحّجاج ِهّن ِب راحوا ثم ، الراك

عليه            :             الله صلى النبى طاف وقد ؟ ذلك وحبذا ؟ ماذا فكان حزم ابن قال

الحرام              قبل مباح الوطء أن خلف ول ، ًا ِرم مح أصبح ثم نسائه، على وسلم

أعلم    . ّله وال عين بطرفة

فصل         

فسادهما                    ّيُن ونب ُهما نذكر ، أخريين طريقتين الفسخ من المانعون سلك وقد

..

         :  :           ، الفسخ جواز فى بعدهم وَمْن َبُة الصحا اختلف إذا قالوا الولى الطريقة

أهل              من كثير عند فيها يجوُز ل عما للعبادة ِصيانًة منه َع المن يقتضى فالحتياُط

أكثرهم    . بل ، العلم

لهم           :           ّين ِليب بالفسخ أمرهم وسلم عليه الله صلى النبى أن الثانية والطريقة

أشهر              فى ُعمرة ال يكرهون كانوا الجاهلية ْهَل أ لن ، الحج أشهر فى ُعمرة ال جواَز

ّلِت    :             ح فقد ، َفُر َص َلَخ ْنَس وا ، َثُر َل ا َفا َع و ، َبُر ّد ال َأ َبَر إذا ُقولون ي وكانوا ، الحج

لهم              ليبين ، بالفسخ وسلم عليه الله صلى النبّى فأمرهم ، َتَمَر ْع ا ِلَمِن ُة ُعْمَر ال

باطلتان         . الطريقتان وهاتان ، الحج أشهر فى الُعمرة جواَز

فإذا                    :            ، ّنُة الّسـ تتبين لم إذا ، يشرع إنما الحتياَط فلن الولى أما

الختلف             لجل ُكها تر كان فإن ، خالفها ما وترُك ُعها ّتبا ا هو فالحتياُط ّينت تب

نوعان            : فالحتياُط ، وأحوُط أحوُط ، ُعها َتبا وا خالفها ما فترُك ، ًا احتياط

                     ، ّنة الّسـ ِخلف من للخروج واحتياٌط ، العلماء خلف ِمن للخروج احتياٌط

الخر      . على أحدهما ُرجحاُن يخفى ول
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أقوال          ..            :  ثلثَة الفسخ فى للناس فإّن ، هنا ٌع ممتن الحتياط فإن ًا وأيض

محّرم          :   . أنه أحدها

َلف          :          . والَخ َلف الَس من جماعة قوُل وهو ، واجب أنه الثانى

أولى          :            حّرمه َمن خلف من بالخروج الحتياط فليس ، مستَحٌب أنه الثالث

الخلف             من بالخروج الحتياُط ّذر تع وإذا ، أوجبه َمن خلف من بالخروج بالحتياط

ّنة       . الّسـ خلف من بالخروج الحتياُط ّين تع ،

فصل         

عديدة             :      . وجوه من ًا ُبطلن فأظهُر الثانية الطريقة وأما

فى          :             الثلث ُه ُعَمَر ذلك قبل اعتمر وسلم عليه الله صلى النبّى أن ُدها أح

فكيف                ، الحج ِر أشه أوسُط وهو ، ذلك ّدم تق كما ، َدة ْع ِق ال ذى فى الحج أشهر

بفسخ              أمرهم بعد إل الحج أشهر فى العتمار جواَز يعلموا لم الصحابة أن ُيظن

؟           مرات ثلَث لذلك فعله ّدم تق وقد ، ُعمرة ال إلى الحج

َمْن          :     ((  ))       : ((  الميقات عند لهم قال أنه ، الصحيحين فى ثبت قد أنه الثانى

ِهّل                 ُي َأْن َء َشا وَمْن ، َعْل ْف َي ْل َف ٍة ِبَحّج ِهّل ُي َأْن َء َشا وَمْن ، َعُل ْف َي ْل َف ٍة ُعْمَر ِب ِهّل ُي أْن َء َشا

          ((   ، الميقات عند الحج أشهر فى العتمار جواَز لهم ّين فب َعْل ْف َي ْل َف ٍة ُعْمَر و بَحّج

لم               إن ّله ال ولعمُر ؟ بالفسخ إل جوازها يعلموا لم فكيف ، معه المسلمين وعامُة

بالفسخ            . جواَزها يعلموا ل أن أجدُر فهم ، بذلك جواَزها يعلمون يكونوا

أن          :               َى ْد َه ال ساق َمن وأمَر ، ّلل يتح أن َى ْد َه ال َيُسِق لم َمن أَمَر أنه الثالث

يدل               وهذا ، ومحِرم ِرم مح بين ففرق ، ّله َمِح ُى الهد يبلغ حتى إحرامه على يبقى

التى                ّلة ِع وال ، الول الحرام ُد مجر ل ، التحلل من المانُع هو ْدى َه ال َق سو أن على

التأثير              جعل وسلم عليه الله صلى فالنبّي ، محرم دوم بمحِرم تختص ل ذكروها

لغيره        . ل ًا وعدم ًا وجود ْدى َه لل وعدمه الِحل فى

َفة          :   :          مخال قَصد وسلم عليه الله صلى النبّى كان إذا يقال أن الرابع

إنما                كان إذا لنه ، ّلة ِع ال لهذه أفضُل الفسَخ أن دليلًعلى هذا كان ، المشركين
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ًا             مشروع يبقى الفسخ أن على دليلً يكوُن كان ، المشركين لمخالفة بذلك أمرهم

عليه                الله صلى النبى فعله ما فإن ، ًا استحباب وإما ًا وجوب إما ، القيامة يوم إلى

إلى            مشروع هو ، المشركين ْدى َه ل مخالفًة المناسك فى ُلمته وشرعه وسلم

عرفَة              من ُيِفيُضون كانوا المشركين فإن ، ًا استحباب أو ًا وجوب إما ، القيامة يوم

وكانوا              ، الشمُس ُلع ْط َت حتى مزدلفة من ُيفيضون ل وكانوا ، الشمس غروب قبل

وقال :              : ، وسلم عليه الله صلى النبّى فخالفهم ، ِغيَر ُن ْيَما َك ِبيُر َث ْق ِر أْش يقولون

الّشْمُس((             )) . َبِت َغَر ّتى َح َفَة َعَر ِمْن ِفْض ُن َلْم َف ، ِكين ِر الُمْش َى ْد ه ُينا ْد َه َلَف َخا

كقول                        ، دم َيجبُره واجٌب وإما ، مالك كقول ، ركن إما ، المخالفة وهذه

له                . الخر كالقول ، ّنة ّسـ وإما ، القولين أحد فى والشافعى ، حنيفة وأبى ، أحمد

باتفاق                                   ّنة ّسـ الشمس طلوع قبل مزدلفة من والفاضة

فخالفهم               ، َجْمع من تفيض بل ، بعرفة َتقُف ل كانت قريٌش وكذلك ، المسلمين

قوله                نزل ذلك وفى ، منها وأفاَض ، بعرفاٍت ووقف ، وسلم عليه الله صلى النبى

 : ] { البقرة : {      ّناُس ال َفاَض َأ ْيُث َح ِمْن ِفيُضوا َأ ُثّم من]   199تعالى المخالفة وهذه ،

الواجُب            هى المشركين فيها ِلُف ُنَخا التى فالُمور ، المسلمين باتفاق الحّج أركاِن

إن              :  ُيقال وكيف ؟ ُمحّرم فيها يكون فكيف ، مكروه فيها ليس ، المستحّب أو

مع              ، المشركين ُنُسك  ِلُف ُيخا ُنُسٍك ِب أصحابه أمر وسلم عليه الله صلى النبّى

حج             :     كما حّج َمْن يقال أو ؟ به أمرهم الذى ِمن أفضَل ، عنه نهاهم الذى كون

المهاجرين            من الّولين السابقين حّج ِمن أفضُل فحّجه ، يتمتع فلم المشركون

وسلم         . عليه الله صلى ّله ال رسول ِر بأم ، والنصار

ُة          :     ((  ))     : ((   ُعْمَر ال َلِت َدَخ قال أنه ، عنه الصحيحين فى ثبت قد أنه الخامس

َقاَل     )) .   :          : َف ؟ ِد َب ِلل أم ، َذا ََه َنا َعاِم ِل ِه ِذ َه َنا ُت ُعْمَر له وقيل الِقياَمة ْوم َي إلى الَحّج فى

الِقياَمة((              )) . ْوم َي إلى الَحّج فى ُة ُعْمَر ال َلت َدَخ ، ِد َب َل ا ِد َلب َبْل ، ل

جابر                     حديث فى ًا صريح جاء كما ، الفسخ ُعْمرة عن سؤالهم وكان

ِمْن .  :          : ((    ْلُت َب ْق َت اْس لو قال ، َوِة المر َلى َع طوافه آخُر كان إذا حتى قال الطويل
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َعُه                َم ْيَس َل ُكم ْن ِم َكاَن فَمْن ، ًة ُعْمَر ُتها ْل َع َلَج و ، َى ْد َه ال َأُسق َلْم ، َبْرُت ْد َت اْس َما ِرى أم

؛     ))       :     ّله ال رسول يا فقال مالك بُن ُسراقة فقاَم ، ًة ُعْمَر ْلها َع َيْج ْل َو ، ُيِحّل ْل َف ْدى، َه

ًة               َد واِح َعه ِب أصا وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل ّبَك فش ؟ للبد أم ، هذا ألعامنا

َبد    : ((            )) .  َل ا ِد َب َل َبْل ل ، ْين َمّرت الَحّج فى ُعْمَرة ال َلِت َدَخ وقال ، الخرى فى

ذى           :            ِمن َمَضْت ٍة ِبع را صبح وسلم عليه الله صلى رسوُل ِدَم َق لفظ وفى

أْن       :           َنا َأَمَر َخْمٌس إل عرفَة وبين بيننا يكن لم لما فقلنا ، نحّل أن فأمرنا ، الِحجة

وفيه         ..   .  : الحديَث فذكر ِنّى الَم َنا ِكيُر َذا َم ُطُر ْق َت َفَة َعَر ْأتَى َن َف ، ِئنا ِنَسا إلى ْفِضَى ُن

لبد    :       : ((  )) . فقال ؟ للبد أم هذا ِلعامنا مالك بُن ُسراقة فقال

وسلم          ((   ))  :         عليه الله صلى للنبّى قال ُسراقة أن عنه البخارى صحيح وفى

الله:         : ((   ))      صلى ّله ال رسوُل ّين فب ِد َب َل ِل بل َقاَل ؟ ّله ال َرُسوَل َيا ِه ِذ َه َخاَصًة ُكْم َل أ

وأن                ، ِللبد إليها حّجه منهم فسخ َمن فسخ التى ُعمرة ال تلك أن ، وسلم عليه

الحج       .        . بعُض التمتع عمرة أن ّين ُيب وهذا القيامة ِم يو إلى الحّج فى دخلت ُعمرة ال

ِد                : ((    )) َب َل ا ِد َب ل َبْل بقوله الستدلل على الناس بعُض اعترض وقد

            :   ، العام بذلك يختّص ل بها الفرض سقوَط أن ، المراد أن أحدهما ، باعتراضين

  :               ، للبد ُقْل َي لم ذلك أراد لو فإنه ، باطل العتراُض وهذا ، البد إلى ُطه ِق ُيس بل

ولنه                ، المسلمين لجميع يكون إنما بل ، ّينة مع طائفة حق فى يكون ل البد فإن

بذلك : ((        ))      أرادوا لو ولنهم ، َياَمِة ِق ال ْوم َي َلى إ الَحّج فى ُة ُعْمَر ال َلِت َدَخ قال

عن              السؤاُل كان بل ، ُعمرة ال على اقتصروا لما ، الوجوب تكرار عن السؤاَل

تكرار     : ((        ))     أرادوا ولو ؟ ِد َب َل ِل أم ، َذا َه َنا ِلعاِم هذه ُعمرتنا له قالوا ولنهم ، الحج

؟            :       ِه ّل ال رسوَل يا عام أكّل الحج فى له قالوا كما ، له ُلوا لقا ، عام ُكّل وجوبها

َعْم       : ((       :  َن ْلُت ُق ْو َل ، ُكم ُت ْك َتَر َما َذُرونى بقوله الحّج فى به أجابهم بما ولجابهم

فهذا )) .    :    .  : ((    )) .  َبد ال ِد َب َل َبْل فقال خاصة لكم هذه له قالوا ولنهم َبْت َوَج َل

الختصاص       . عدم فى صريحان ، والجواب السؤال
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وهذا          :  :             ، الحّج ِر أشه فى العتمار جواَز به ُيريد إنما ذلك إن قوله الثانى

عليه              الله صلى النبّى سأل إنما السائَل فإن ، قبله الذى ِمن أبطُل العتراُض

                ، الحّج ِر أشه فى ُعمرة ال جواز عن ل ، الحّج َفسُخ هى التى الُمتعة عن فيه وسلم

حينئذ                : سراقُة له فقال ، الحّج بفسخ معه َى ْد َه ل َمن أمره ِقَب َع سأله إنما لنه

ل                  ، عنه سأله ما نفس عن وسلم عليه ّله ال صلى فأجابه ؟ للبد أم ، َنا ِلعاِم هذا

 ((        )) :   .    ، ِة َياَم ِق ال ِم ْو َي إلى الَحّج فى ُة ُعْمَر ال َلِت َدَخ قوله وفى عنه يسأله لم عّما

ِم               يو إلى مستِمر ذلك أن جلٌى بياٌن ، بالحلل معه ْدى َه ل َمن أمره عقب

.   .. التوفيق     ّله وبال الُخصوص دعوى فبطل ، الِقياَمة

فيه          :             ول ، الحديِث فى ليست ، ذكرتموها التى ّلة ِع ال هذه أن السادس

ل                 فإنها ، صحيحًة كانت وإْن ، بها اعتراُضكم بطل ، باطلًة كانت فإن ، إليها ٌة إشار

معلولها             دواَم اقتضت صّحْت إن بل ، الوجوه ِمن بوجه بالصحابة الختصاص تلزم

           ، أصحابه َة ّو وق َته ّو ق المشركيَن َى ِر ُي ِل َع ِر ُش الّرَمَل أن كما ، واستمراره

على           ّلة ِع ال بتلك الحتجاُج فبطل ، القيامة يوم إلى ُته مشروعي واستمرت

تقدير     . كل على بهم الختصاص

ُعمرة          :             ال بجواز بالعلم يكتفوا لم إذا ، عنهم ّله ال رضى َبَة الصحا أّن السابع

الميقات                عند فيها لهم بإذنه ول ، أعوام ثلثَة معه لها فعلهم على الحّج أشهر فى

حتى               بذلك َتفَى ْك َي ل أن أحرى بعدهم َفَمْن ، ُعمرة ال إلى الحّج بفسخ أمرهم حتى

ًء              واقتدا ، وسلم عليه الله صلى النبى لمر ًا ّتباع ا ، ُعمرة ال إلى الحّج ْفَسَخ َي

به      :          اكتفى ما بدون ذلك من نكتفى نحن ّنا إ قائل يقوَل أن إل ، بأصحابه

ّله                بال ُذ نعو جهٌل وهذا ، إليه هم احتاجوا ما إلى الجواز فى نحتاج ول ، َبة الصحا

منه .

َبه          :              أصحا يأمر أن ، وسلم عليه الله صلى ّله ال برسول َظّن ُي ل أنه الثامن

هذا             ارتكاب بغير تعليُمه ُيمكن ًا مباح بذلك ّلمهم ِليع ، حرام هو الذى بالفسخ

كلفًة           . وأقل ، دللًة وأوضح ، ًا بيان منه وبأسهل ، المحظور
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أو           :        .  :      واجب إما ًا إذ فهو قيل ًا حرام به أمرهم حين الفسخ يكن لم قيل فإن

أو .              إيجابه بعد حّرمه الذى فَمن ، طائفة منهما واحد بكل قال وقد مستَحب

فهذه                      ، الستحباَب أو الوجوَب هذا رفع إجماع أو نص وأّى ، استحبابه

عنها    . محيص ل مطالبة

ما           :       : ((      ِرى أْم ِمْن ْلُت َب ْق َت اْس لو قال وسلم عليه ّله ال صلى أنه التاسع

عليه       ))        ّله ال صلى له ّدد تج أفترى ، ًة ُعْمَر ُتها ْل َع َلَج و ، َى ْد َه ال ْقُت ُس َلَما َبْرُت، ْد َت اْس

؟               فواتها على تأّسف حتى ، الحج أشهر فى العمرة بجواز العلم ذلك عند وسلم

المحال    . أعظم من هذا

ولم          :               ، قرن وَمْن ، أفرد كان َمن ، ُعمرة ال إلى بالفسخ أمر أنه العاشر

فكيف  .  :            ، حجته مع الحج أشهر فى اعتمر قد القارن أن ومعلوم ْدى َه ال َيُسِق

بها                أتى وقد ، الحج أشهر فى الُعمرة جواز له ّين ليب ُعمرة إلى ِقرانه بفسِخ يأمره

؟     الحج إليها وضم ،

          :                    ، الصول لقياس موافق ، الُعمرة إلى الحّج فسخ أن عشر الحادى

به   .               النّص فجاء ، جوازه يقتضى القياُس لكان ، النّص به يرد لم ولو له مخالف ل

مما               أكثَر التزم إذا ِرم المح بأن وقرره ، السلم شيخ قاله ، القياس وفق على

بل      .            جاز ، الحج عليها أدخل ثم ، بالُعمرة أحرم فلو الئمة باتفاق جاز ، لزمه كان

وهو                 ، الجمهور عند يجز لم ، الُعمرة عليه أدخل ثم ، بالحّج أحرم وإذا ، نزاع

ًء                بنا ، ذلك ُيجّوز حنيفة وأبو ، مذهبه ظاهر فى والشافعى ، وأحمد ، مالك مذهب

قياس          .  :   وهذا قال سعيين ويسعى ، طوافين يطوف القارن أن فى أصله على

سعيين      :       . ويسعى ، طوافين يطوُف أنه القارن فى أحمد عن ّيِة المحك الرواية

صار          .      ، ًا متمتع صار فإذا الحج إل يلتزم لم بالحج ِرُم فالمح ، كذلك كان وإذا

ذلك               . فجاَز ، عليه كان مما أكثَر بالفسخ التزمه ما فكان ، وحج لُعمرة ًا ملتزم

إلى                 ًا حج فسخ أنه ظّن َمن على هذا أشكل وإنما ، ًا مستحب كان ، أفضَل كان ولما

بل                  يجز لم ، مفردة ُعمرة إلى الحج يفسخ أن أراد لو فإنه ، كذلك وليس ، ُعمرة
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من                والمتمتع ، ُعمرة ال بعد يحج أن ّيته ِن ِمن كان لمن جائز الفسُخ وإنما ، نزاع

وسلم               : عليه الله صلى النبى قال كما ، الحج فى داخل فهو بالُعمرة يحرم حين

الياَم((        )) .        يصوَم أن له يجوز ، ولهذا َياَمة ِق ال ِم ْو َي إلى الحّج فى ُة ُعْمَر ال َلِت َدَخ

الحج              . فى الحال تلك فى أنه على فدل ، بالُعمرة ِرُم ُيح حين ِمن الثلثَة

بعده               . يغتِسُل ثم ، بالوضوء الُجنُب يبدأ فكما ، ذلك بعد بالحج إحراُمه وأما

وقال             .  الجنابة من اغتسل إذا ، يفعل وسلم عليه الله صلى النبّى كان وكذلك

فغسل    : ((       )) .  َها ْن ِم ِء ُوُضو ال َواِضع وَم ، َها ِن َياِم ِبَم ْأَن َد ْب ا ابنته غسل فى ِللنسوة

الغسل    . بعض الوضوء مواضع

ِحلً           :     .  :        بالفسخ استفاد ، فسخ إذا أنه أحدها أوجه لثلثة باطل هذا قيل فإن

التزمه          . ما دون فهو ، الول بإحرامه منه ًا ممنوع كان

فسخ          :              الذى ّنُسِك ال ِمن أكمُل ، أولً التزمه قد كان ّلذى ا ّنُسَك ال أن الثانى

ًا                 ُجبران ْدى َه إلى يحتاج ، إليه ُيفسخ والذى ، ُجبران إلى الول يحتاج ل ولهذا ، إليه

مجبور           . ُنُسٍك من أفضُل ، فيه ُجبران ل ُنُسٌك و ، له

به          :               إبدالها يجوَز ل فلن ، الحج على ُعمرة ال إدخاُل َيُجْز َلم إذا أنه الثالث

والحرى     . ْولى َل ا بطريق إليها وفسخه

المجمل                   .   : أما ومفّصل مجمل ، طريقين من ، الوجوه هذه عن فالجواب

تقديم             بالتزام عنها والجواب ، ّنة الّسـ مجرد على اعتراضات الوجوه هذه أن فهو

بطلنه                وبيان ، ًا قطع باطل فهو ، ّنة الّسـ ُيخالف رأى كل وأن ، الراء على الوحى

ًا             تبع ّنة الّسـ وليست ، ّنة للّسـ تبع والراء ، له الصريحة الصحيحة ّنة الّسـ لمخالفة

للراء .

وفق           :            على الفسَخ أن التزمنا ّنا فإ ، بصدده نحن الذى وهو المفّصل وأما

بأن              :  جوابه الول فالوجه هذا وعلى ، اللتزام بهذا الوفاء من بد فل ، القياس

النبى                 لمر ، فيه ِحّل ل الذى الفراد من أفضل فهو التحلل ّلله َتخ وإن التمتع

الحّج               بفسخ أصحابه ولمره ، به بالحرام معه ْدى َه ل َمن وسلم عليه الله صلى
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                ، ّله ال كتاب فى ، عليه المنصوُص ّنسُك ال ولنه ، به أحرم كان أنه ّنيه ولتم ، إليه

على              غيره فى ُفوا واختل ، استحبابه على بل ، جوازه على أجمعت ُلّمة ا ولن

َد               بع إليه بالفسخ أمرهم حين َغِضَب ، وسلم عليه الله صلى النبى فإن ، قولين

من               أفضَل قّط َحّجة تكون أن ًا قطع الُمحال من ولنه ، فتوّقفوا ، بالحّج الحرام

أمرهم               وقد ، وسلم عليه الله صلى ّيهم نب مع العالمين وأفضل ، القرون خيِر َحّجة

الحج                هذا غيُر يكون أن المحال فمن ، ْدى َه ال ساق َمْن إل متعة يجعلوها بأن ّلهم ُك

فهذا                 ، ّيه لنب سبحانه ّلُه ال اختاره كما ، ْدى َه ال وساق قرن من َحّج إل ، منه أفضَل

هذين               . من أفضُل حّج ّى فأ ، َع التمت لصحابه واختار ، ّيه لنب ّله ال اختاره الذى هو

           ، المرجوِح المفضول إلى الفاِضل ّنُسِك ال من َلهم ُق ين أن المحال من ولنه

البقاء             من أفضُل ّنُسِك ال هذا فرجحان ، َعها موِض هذا ليس كثيرة ُأَخر ولوجوه

الثانى            . الوجه بطلُن بهذا تبين وقد ، بالفسخ يفوته الذى الحرام على

وجوه            :          . من باطل فكلم ، ْدى َه بال مجبور ُنُسك إنه ُلكم قو وأما

            :                    ، ُنُسك ال تمام ِمن وهو ، مقصودة عبادة التمتع فى ْدَى َه ال أن أحدها

عبادة                تمام من وهو ، للمقيم ُلضحية ا بمنزلة وهو ، ُجبران دم ل ُشكران دم وهو

             ، الضحية على المشتمل العيد بمنزلة ، الدم على المشتِمل ّنُسُك فال ، اليوم هذا

سائل             . دم إراقة بمثل ، اليوم ذلك فى ّله ال إلى ُقّرَب ُت ما فإنه

صلى                       النبى أن ، ّديق الّص بكر أبى حديث من ، وغيره الترمذى روى وقد

ُع    :      : ((   )) .   رف والعّج ّثّج وال َعّج ال فقال ؟ ْفَضُل َأ الحّج ّى أ ِئل ُس وسلم عليه الله

ُيحّصَل    :    .   :     أن ُد المفر ِكُن ُيم قيل فإن ْدى َه ال دم إراقُة ّثّج وال ، بالتلبية الصوت

وعلى  .  :          ، ّتع والمتم ِرن القا حق فى جاءت إنما مشروعيتها قيل الفضيلة هذه

؟             والقارن المتمتع ْدى َه ثواب من ُبها ثوا فأين ، حقه فى استحبابها تقدير

ثبت                    :              وقد ، منه الكُل جاز لما ، ُجبران دَم كان لو أنه الثانى الوجه

                 ، ٍة َع َبْض ِب ٍة َن َد َب كل ِمن َأَمَر فإنه ، ْديه َه ِمن أكَل أنه وسلم عليه الله صلى النبّى عن

عليه               الواجُب كان وإن ِقَها، َمَر ِمن ِرَب وَش ، لحمها ِمن فأكَل ، ِر ْد ِق فى َلْت ِع َفُج
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ّين                يتع لم ٌع ُمشا فيها والواجُب ، الِمائة ِمَن ِة َن َد َب ُكّل ِمْن َكَل أ ّنه فإ ، بدنة َع ْب ُس

ْدى   :     ((  )) :      َه ال ِمَن َءه ِنَسا َعم أط أنه الصحيحين فى ثبت قد فإنه ًا وأيض ، بقسمة

فى             فثبت ، أحمد المام به احتج ، َعاٍت ّت َتَم ُم ُكّن َو ُهّن ْن َع َذبَحُه ِذى ّل ا

أْرَسَل((  ))              ثم ، نسائه َعْن أهدى ّنه أ ، عنها ّله ال رضى عائشة عن الصحيحين

ُيذبح        :       فيما قال وتعالى سبحانه فإن ًا وأيض ، ُهّن ْن َع َبَحُه َذ الذى ْدى َه ال ِمن إليهّن

 : ] { الحج   : {     َفِقيَر ال ِئَس َبا ال ِعُموا ْط َوأ َها ْن ِم ُلوا ُك َف ِدى َه ال ِمَن َنى يتناوُل]  28بِم وهذا ،

ْدى              َه ذبُح هناك َع المشرو فـإن ، به يختّص لم إن ًا قطع والِقران التمتع َى ْد َه

ُكّل  .              من ، وسلم عليه الله صلى النبّى أمر أعلُم ّلُه وال هاهنا ومن والِقران الُمتعة

ْديه              . َه جميع به ُعّم َي ِل بالكل ربه امتثالًلمر ِقدر فى َلْت ِع ُفج ، ٍة َع َبْض ِب ٍة َن َد َب

        : يجوز                             فل الصل، فى محظوٌر الُجبران سبب أن الثالث الوجه

به،              مأمور ُتع والتم محظور، فعُل أو واجب، ترُك إما فإنه لعذر، إل عليه القداُم

فلو              الكثرين، عند استحباب أمر أو وغيره، عباس كابن طائفة عند إيجاب أمر إما

 : إنه    .          ُلهم قو فبطل عذر، بغير سببه على القداُم ِز َيُج لم ُجبران َدَم َدُمُه كان

بسببه              لهم وأباح عباده، على به ّله ال َع وّس وهذا ُنُسك، دم أنه ِلم ُع و دمُجبران،

فهو            المشقة، من عليهم الحرام استمرار فى لما الحرام أثناء فى التحلل

ْدى            َه من وكان ّفين، الُخ على المسح وبمنزلة السفر، فى والِفطر القصر بمنزلة

َأْن          ((    ُيِحّب َلى َعا َت ّلُه وال وهذا، هذا فعُل أصحابه ْدى َه و وسلم عليه الله صلى النبى

      (( عليه       َيّسَره بما العبد لخذ ُته فمحب ُتُه ْعِصي َم َتى ْؤ ُت َأْن ُه ْكَر َي َكما ِه، ِبُرَخِص َذ ْؤَخ ُي

كان              وإن ُى ْد َه وال منه، ومنعه عليه حّرمه ما لرتكاب منه كراهته مثُل له، ّهله وس

من              الحج أشهر فى قدم لمن أفضُل فهو السفرين، أحد ُقوط بس ترّفهه بدلًعن

جعلها              َمن عند كالجمعة ًا واجب يكون قد والبدل عقيبه، ويعتِمر مفرد بحّج يأتَى أن

كان             فإذا بدل، وهو عليه واجب فإنه الماء، استعمال عن للعاجز وكالتيمم بدلً،

أن             يمنع ل ّلِل التح وتخلل بالجواز، أولى ًا مستَحب فكونه ًا، واجب يكون قد البدُل

بعد             إل ُيفعل ول بالتفاق، ركن فإنه الفاضة، كطواف واحدة عبادة الجميُع يكون
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وصوُم             التام، الِحّل بعد ُيفعل وهو َنى، ِم أيام الجمار رمُى وكذلك الول، ّلل التح

قال              ولهذا واحدة، ًة عباد يكون أن ذلك يمنع ول لياليه، فى الفطُر ّلله يتخ رمضان

.   ...          : أعلم  ّله وال واحدة عبادة لنه كله، للشهر واحدة ّية ِن ِب يجزئ إنه وغيره مالك

فصل                           

            : إليها           فسُخه يجوَز ل فلن الحّج، على ُعمرة ال إدخاُل يجز لم إذا ُلكم قو وأما

      . وما       المرين، بين التلُزم وجُه وما ًا ِطحن نرى ول َعًة َعَج َج فنسمع وأحرى، أولى

كان              إن بهذا القائُل ثم عليها؟ برهاٌن بأيديكم ليس التى الدعوى هذه على الدليُل

  . كان            وإن القياس هذا بفساد معترف غيُر فهو ّله، ال رحمه حنيفة أبى أصحاب ِمن

   : قد           ُعمرة ال ْدِخُل ُم ُيقال ثم سبيلً، إليه يجد فل قياسه بصحة طولب غيرهم، من

 . فإذا             للعمرة آخر ًا طواف ثم للحّج، ًا طواف يطوُف كان فإنه التزمه، كان مما نقص

وقد            الجمهور، قول وهو الصحيحة، ّنة بالّسـ واحد وسعٌى واحد طواٌف كفاه قرن،

          . ُنُسكه    نقل بل التزمه، مما ُقْض ين لم فإنه الفاسخ، وأما يلتزمه كان مما نقص

تقدير،             كل على القياُس فبطل واجبات، وأكثر وأفضُل، منه، أكمُل هو ما إلى

. الحمد  ّله ول

فصل         

 . وسلم        عليه ّله ال صلى َحّجته ِسياق إلى ُعدنا

الن                       المعروفة وهى ُطوى بذى نزل أن إلى وسلم عليه ّله ال صلى نهض ثّم

ثم               الّصبح، بها ّلى وص الِحجة، ذى من ْوَن َل َخ لربع الحد ليلَة بها فبات الزاهر، بآبار

التى              ُعليا ال ّية الثن ِمن أعلها ِمن ًا نهار فدخلها مكة، ِلى إ ونهض يومه، ِمْن اغتسَل

من             دخل الحج وفى أسفلها، من يدخل الُعمرة فى وكان الَحُجوِن، على ِرُف ُتْش

. ضحًى           وذلك المسجد دخَل حتى سار ثم أسفلها، ِمن وخرج أعلها،

اليوَم                      الناُس ُيسّميه الذى مناف عبد بنى باِب من َله دخ أنه الطبرانى، وذكر

. شيبة   بنى باَب
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          : البيت            استقبل يعلى، دار من ًا مكان دخل إذا كان أنه أحمد المام وذكر

فدعا.

   )) :        : َذا           َه َتَك ْي َب ْد ز ُهّم ّل ال قال البيت، إلى نظر إذا كان أنه الطبرانى وذكر

        .(( يديه،    ُع يرف رؤيته عند كان أنه عنه، وروى َبًة َها َوَم ًا ْكريم َت َو ًا ِظيم ْع َت َو ًا َتْشريف

          )) : َهذا  ْد ِز ُهّم ّل ال بالّسلم، ّبنا َر ّينا َح الّسلُم ْنَك وِم الّسلُم ْنَت َأ ُهّم ّل ال ُقول وي ّبر ُيك و

ًا            َتْشريف و ًا ْكريم َت ُه َتَمَر ْع ا ْو َأ َحّجُه َمْن ْد ِز و َبًة، َها َوَم ًا ِريم ْك َت َو ًا ِظيم ْع َت َو ًا ِريف َتْش ْيَت َب ال

           (( بِن  ُعَمَر من المّسيب بن ُد سعي هذا سمع ولكن مرسل، وهو ًا ِبّر و ًا ْعظيم َت و

. يقوله     عنه ّله ال رضى ّطاب الخ

فإّن                             المسجد، تحيَة يركع ولم البيت إلى َد َعَم المسجد، دخل فلما

ُيزاِحْم           ولم استلمه السود، الحَجر حاذى فلما ّطواُف، ال الحرام ِد المسج تحيَة

 : نويُت             ُقْل َي َلم و يديه، يرفع ولم اليمانى، الّركن جهة إلى عنه ّدم يتق ولم عليه،

عنده،              علم ل َمن يفعله كما ْكبير ّت بال افتتحه ول وكذا، كذا السبوع هذا بطوافى

عنه              انفتل ثم بدنه بجميع السود الَحَجَر حاذى ول الُمنكرات، َدع ِب ال ِمن هو بل

عن             البيَت وجعل يمينه، عن أخذ ثم واستلمه، َله استقب بل ِشقه، على وَجعله

الكعبة             ظهر ِعند ول الميزاب، تحت ول ُدعاء، ب الباب عند ُع يد ولم يساره،

بين              عنه ِفَظ ُح بل بتعليِمه، ول بفعله، ل ًا، معين ًا ِذكر َواِف ّط ِلل ّقَت و ول وأركانها

: ] { البقرة: {           ّنار ال َذاَب َع َنا ِق و َنًة َحَس ِة الِخَر ِفى َو َنًة َحَس َيا ْن ّد ال فى َنا ِت آ َنا ّب َر الركنين

مشيه،]           201 فى ُيسرع وكان الول، الشواط الثلثة َذا َه طوافه فى ورَمل

كتفه            وأبدى كتفيه، أحد على طرفيه فجعل بردائه واضطبع ُخطاه، بين ِرُب ُيقا و

ّبل            وق بمحجنه، استلمه أو إليه أشار السود، الحجر حاذى وكلما ومنكبه، الخرى

.       . اليمانى     الركن استلم أنه عنه، وثبت الرأس ّية محن عصا والمحجُن المحجن،

ابن               عن الدارقطنى، روى وقد استلمه، عند يده ّبل ق ول ّبله، ق أنه عنه يثبْت ولم

خده: ((            ويضع اليمانى، الركن ّبُل ُيق وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول كان عباس

  : الحديِث))           صالُح أحمد المام قال ُهرمز، بن مسلم بن ّله ال عبد وفيه ، عليه
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         . ُيسّمى  فإنه السود، الحجُر ههنا، ِنى اليما بالّركن َد المرا ولكن غيره ّعفه وض

       : يلى       الذى الركن مع له ويقال اليمانيان، الخر الركن مع له ُيقاُل و اليمانى الركَن

.  :       : الشاميان    الِحجر يليان اللذين للّركنين ويقال العراقيان، الباب ناحية من الِحجر

   : ثبت         ولكن الغربيان، الكعبة ظهر ِمن الِحجر يلى والذى اليمانى، للركن ويقال

         . ثم     عليه، يده فوضع بيده، استلمه أنه عنه، وثبت السود الحجر ّبل ق أنه عنه،

أنه             ًا، أيض عنه وروى صفات، ثلث فهذه بمحجن، استلمه أنه عنه، وثبت ّبلها، ق

. يبكى     طويلً عليه شفتيه وضع

:        : قال              اليمانى، الّركن استلم إذا كان أنه جيد بإسناد عنه الطبرانى وذكر

.(( َبر((    ْك أ ّله وال ّله ال بْسم

.((  )) : َبر                أك ّلُه ال قال السود الحجر على أتى كلما وكان

بن                      ّله ال عبد بن َفر جع عن النبيل، عاصم وأبو الطيالسى، داود أبو وذكر

:            )) : قال  ُثّم عليه، َد وَسَج الَحَجَر ّبَل َق جعفر بن عباد بن محمد رأيُت قال عثمان

    : الخطاب         بن عمر رأيُت ّباس ع ابن وقال عليه، ويسُجد ُله ّب ُيق عباس ابَن رأيُت

         :   . هكذا   فعل وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسوَل رأيُت قال ثم عليه َد وسَج َله ّب ق

ففعلُت)).

       )) : ثم              عليه، َد َسَج ثم اليمانى، الُركن ّبل ق أنه عباس ابن عن البيهقّى وروى

.(( مرات      ثلَث عليه َد َسَج ثم ّبله، ق

       )) : على             سجد وسلم عليه الله صلى النبى رأيُت قال عنه، ًا أيض وذكر

.((ِ الَحَجر

اليمانيين                     إل الركان ِمن َيَمّس ولم وسلم، عليه الله صلى ِلْم يست ولم

        : ولكن.     ّله، ال لبيِت ِهجرة استلََمهما ٌد أح ْع َد َي ولم ّله ال رحمه الشافعى قال فقط

. ْنُه             َع َأْمَسَك َعّما َأْمَسَك و وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوُل َلَم َت اس ما َلم َت اْس

فصل         
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  } : ِم                  َقا ّم ِمن ُذوا ّتِخ َوا فقرأ المقام، خلِف إلى جاء طوافه، ِمن فرغ فلما

 : ] { البقرة  ُمَصلى ِهيَم ْبَرا قرأ]       125إ البيت، وبيَن بينه َقاُم والَم ركعتين، ّلى فص ،

لتفسير           منه بياٌن المذكورة الية وقراءته الخلص بسورتى الفاتحة بعد فيهما

أقبل              َصلته، من فرغ فلما وسلم، عليه ّله ال صلى بفعله منه ّله ال ومراد القرآن،

. فاستلمه    ِد، السو الحجر إلى

})) :  . إّن                             قرأ منه َقُرب فلما يقابله، الذى الباب ِمن الّصفا إلى خرج ثم

 : ] { البقرة     ّله ال ِر ِئ َعا َش ِمن َة َو َوالَمْر َفا ))  158الّص رواية]      وفى ، به ّله ال بدأ بما أبدأ

       .   (( فاستقبَل: (( البيت، رأى حتى عليه َرقى ثم المر بصيغة ، ابدؤوا النسائى

          )) . َلُه     َو ْلُك الُم َلُه َله، َشريَك ل ُه َد وْح ّلُه ال إل إله ل وقال ّبره، وك ّله ال َد فوّح الِقبلة،

َده،               ْب َع َنَصَر و ُه، َد ْع َو ْنَجَز َأ ُه، َد وْح ّلُه ال إلّ إله ل قدير، شٍئ ُكّل َعلى َو ُه َو ُد الَحْم

.          .(( مرات   ثلَث هذا ِمثَل وقال ذلك، بين دعا ثم َده وْح الْحَزاَب َهَزَم و

:   . له                   فقيل الّصفا فى الذى الّشّق وهو ْدع، الّص على مسعود ابُن وقام

         : ِه((      ْي َل َع َلْت ِز ْن ُأ الذى َقاُم َم ْيُره َغ َله إ ل ِذى ّل وا َذا َه قال الرحمن؟ عبد َبا أ يا هاهنا

.   (( البيهقى  ذكره البقرة ُة سور

سعى                     الوادى، بطن فى قدماه ّبت انص فلما يمشى، المروة إلى نزل ثم

        . الميلين      قبل اليوم وذلك عنه، صّح الذى هذا مشى َعد، َأْص و الوادى جاوز إذا ّتى ح

      :  . وضعه،     عن يتغير لم الوادى أن والظاهر وآخره المسعى أول فى الخضرين

     :   .(( روى     ((  وقد ًا، ماشي كان أنه هذا وظاهر مسلم صحيح فى عنه جابر قال هكذا

 :           (( طاَف  (( يقوُل ّله ال عبد بن جابر سمع أنه الزبير، أبى عن صحيحه فى مسلم

َفا             الّص ْيَن َب و ْيِت، َب بال ِته َل َراِح على َداع َو ال ِة َحّج فى وسلم عليه الله صلى النبّى

مسلم           وروى ْوه، غش قد ّناَس ال َفإن ُلوه َيْسأ ِل و ِرَف ُيْش ِل َو ّناُس ال ُه َيرا ِل ِة َو والَمْر

        )) : ول     وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسول يطف لم جابر عن الزبير أبى عن

.(( الول         طوافه ًا واِحد ًا َواف َط إل والمروة َفا الّص بين ُبه أصحا
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           : انصّب            فقد بعيُره، به انصّب إذا الراكب لن بينهما، تعاُرض ل حزم ابُن قال

. جسده       سائر مع ًا أيض قدماه ّبْت وانص ّله، ُك

ًا                      ماشي َعى َس أنه وهو هذا، ِمن أحسُن آخر وجه بينهما الجمع فى وعندى

 :(( عن            (( مسلم صحيح ففى به، ًا مصّرح ذلك جاء وقد ًا، راكب َيه سع أتّم ثم أولً،

      :   )) : ِة   والمرو َفا الّص بين ّطواِف ال عن أخبرنى عباس لبن قلت قال ّطفيل، ال أبى

:  :    :  . ْلُت        ُق قال ُبوا وكذ ُقوا صد قال ّـنة ّس أنه يزعُمون قوَمك فإن هو؟ ّنة أّسـ ًا، راكب

         : ْيه     َل َع ُثَر َك وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوَل إّن قال ُبوا؟ وكذ ُقوا َصد ُلك ْو َق ما

:  .          : قال  ُيوِت ُب ال ِمَن ُق ِت َوا َع ال َخَرَج َتى َح ٌد، ُمَحّم َذا َه ٌد، ُمَحّم َذا َه ُلوَن ُقو َي ّناُس، ال

  :  . ُثَر            َك َلما َف َقاَل ِه ْي َد َي ْيَن َب ّناُس ال ُيْضَرُب ل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل وكاَن

.(( أفضُل     والّسعى والمشُى ِكَب، َر ِه، ْي َل َع

فصل         

كان                      أو قدميه، على كان هل فيه، ِلَف ُت فاخ قدومه، عند بالبيت طواُفه وأما

 )) :       :(( النبى  ((  طاَف قالت عنها، ّله ال رضى عائشة عن مسلم صحيح ففى ًا؟ راكب

ْكَن             الّر ِلُم يست بعيره على الكعبة ْوَل َح َداع َو ال ِة َحّج فى وسلم عليه الله صلى

.(( الناُس     ْنه ع ُيْضَرَب أن كراهية

    )) :     :(( عليه          ((   الله صلى النبّى ِدَم َق قال عباس، ابن عن داود أبى سنن وفى

استلمه            ْكِن، الّر على أتى ّلَما ك ِلته، راح على َفطاَف ِكى، َت َيْش وهو مكة وسلم

  :    . النبى        رأيُت الطفيل أبو قال ركعتين ّلى فص أناخ، طوافه، ِمن َغ َفَر فلما بِمْحَجٍن،

ثم             ِنه، بِمْحج الحجر ِلُم َت َيْس بعيره، على البيِت حوَل يطوُف وسلم عليه الله صلى

.        . ِر)).      َبعي ال ِر ْك ِذ ِب مسلم بإسناد البيهقى، عند وهو البعير ِذكر دون مسلم رواه ّبله يق

عنه              حكى ًا جابر فإن ُقدوم، ال طواِف فى ل الفاضة، طواف فى أعلم ّلُه وال وهذا

. المشى          مع إل يكون ل وذلك ُلَول، ا الثلثة فى الرمَل

        : لن             قدميه، فعلى َدِمه، لمق طافه الذى ُسبعه أما ّله ال رحمه الشافعى قال

يكون              أن يجوز فل أربعة، ومشى أشواط، ثلثة رمل أنه فيه، عنه حكى ًا جابر
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     . الذى         ُسبعه أن حفظ وقد واحد ُسبٍع فى ًا وراكب ًا ماشي الطواف عنه يحكى جابٌر

     : ابن         عن ُعيينة، ابن عن الشافعى ذكر ثم النحر، يوَم طوافه فى فيه ركب

َهّجروا              ُي أن َبه أصحا أَمَر وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل أن أبيه، عن طاووس،

: قال            أحِسبه ِه، ِن ِبمْحَج الّركن يستلم راحلته ليلًعلى نسائه فى وأفاض بالفاضة،

. المحجن   طرف ّبل فيق

            : فى          عنه جابر رواه ما خلف فهو مرسل، أنه مع هذا قلت

           (( وابُن(( عائشة روت وكذلك ًا، نهار النحر يوم الفاضة طواَف طاف أنه الصحيح

         : وهو      مكة قدم وسلم عليه الله صلى النبى إن عباس ابن وقول سيأتى كما عمر،

     . فهو        ًا، محفوظ كان إن هذا استلمه الركن أتى كلما راحلته، على فطاف يشتكى،

القدوم،              طواف من ُلَول ا الثلثة فى الرمل عنه صح فقد وإل ُعَمره، إحدى فى

       : رمل         َمن فإن بعيره، على رمل إنه السعى فى حزم ابن قال كما يقول أن إل

طواف               فى ًا راكب كان أنه الحاديِث من شئ فى ليس لكن رمل، فقد بعيره، على

. أعلم.   ّله وال القدوم

فصل

(... يتبع(

         : ًا@            أيض والمروة الصفا بين وسلم عليه ّله ال صلى وطاف حزم ابن وقال

رحمه             وغلطه أوهامه ِمن وهذا ًا، أربع ويمشى ًا، ثلث َيُخّب بعيره على ًا راكب ًا، سبع

عليه                الله صلى النبى عن أحد رواه ول غيره، قّط هذا ُقْل ي لم ًا أحد فإن ّله، ال

           . إلى  ونقله محمد، أبو ِلط فغ بالبيت، الطواف فى هو إنما وهذا البتة وسلم

        . من    رواه بما عليه ُله استدل ذلك، من وأعجُب والمروة الصفا بين الطواف

ِدم     ((         َق حيَن طاَف وسلم عليه الله صلى النبى أن عمر، ابن عن البخارى، طريق

حين             فركع ًا، أربع ومشى أطواف، ثلثَة َخّب ثم شئ، ّول أ الركَن واستلم مكة،

الّصفا،            فأتى فانصرف، ّلم س ثم َركعتين، َقام الَم عند ّلى وص بالبيت، َفه طوا َقَضى
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   :  .    ((... عدد     نجد ولم قال الحديث باقى وذكر أشواط سبعة والمروِة بالّصفا فطاف

.   . لفظه        هذا عليه متفق ولكنه ًا، منصوص والمروة الّصفا بين الّرَمل

  .        :   : الّرَمُل          وأما ّلها ك الشواط فى الوادى بطن فى السعُى عليه ُق المتف قلت

   . عنه،           شيخنا وسألت غيُره نعلُم فيما نقله ول ُقله، ي فلم خاّصة، َول ُل ا الثلثة فى

. تعالى:          ّله ال رحمه يحّج لم وهو أغلطه، ِمن هذا فقال

       : يحتِسُب               وكان مرة، َة عشر َبع أر سعى إنه قال َمن غلُط الغلَط، هذا ويشبه

          . عنه    ينقله لم وسلم، عليه ّله ال صلى عليه غلط وهذا واحدة مرة ورجوِعه بذهابه

بعُض             إليه ذهب وإن ُلهم، أقوا اشتهرت الذين الئمة من ٌد أح قاله ول أحد،

        . الله     صلى أنه القول، هذا ُبطلن يبين ومما الئمة إلى المنتسبين من المتأخرين

مرة              ُع والرجو الذهاُب كان ولو بالمروة، سعيه ختم أنه عنه، خلف ل وسلم عليه

. الّصفا       على يقع إنما ختُمه لكان واحدة،

عليها،                             ِقَى َر المروة، إلى وصل إذا وسلم عليه ّله ال صلى وكان

سعيه             أكمل فلما الّصفا، على فعل كما وفعل ووّحده، ّلَه ال ّبر وك البيَت، واستقبل

ًا،                 مفرد أو كان ًا قارن ّد، ُب ول ًا حتم َيِحّل أن معه ْدى َه ل َمن ُكّل أمَر المروة، عند

يبقوا             وأن المخيط، ُلبس و ّطيب، وال ّنساء، ال ِء َوْط ِمن ّلُه ُك الِحّل ّلوا َيِح أن وأمرهم

 )) :   . ْلُت          َب ْق َت اْس لو قال وهناك ْديه َه أجِل ِمن هو َيِحّل ولم ِة، َي ِو ّتْر ال يوم إلى كذلك

.(( ًة         ُعْمَر ُتها ْل َع َلج َو َى، ْد َه ال ْقُت ُس لما َبْرُت ْد َت اْس ما َأْمرى من

. تقدم                      فيما ّناه بي قد ًا، قطع غلط وهو ًا، أيض هو أحّل أنه روى وقد

   . سراقُة                سأله وهناك مرة وللمقّصرين ًا، ثلث بالمغفرة ّلقين للمح دعا ُهناك و

    : خاصة،         ِلعاِمهم ذلك هل والحلل بالفسخ لهم أمره عقيَب ْعُشم ُج بن مالك بن

           .((  )) : ول   طلحُة، ول علّى، ول ُعمر، ول بكر، أبو َيِحّل ولم ِللبد َبْل فقال للبد؟ أم

. ْدى    َه ال أجل من الزبيُر

فإنها                     عائشة إل قارنات، ُكّن و فأحللن، وسلم، عليه ّله ال صلى نساؤه وأما

معها              يكن لم لنها ّلت، ح وفاطمة لحيضها، عليها الحل ّذِر تع أجل من َتِحّل لم
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وسلم               عليه الله صلى وأمر ْديه، َه أجل ِمن َيِحّل لم عنه ّله ال رضى وعلّى ْدى، َه

لم                إن َيِحّل وأن ْدى، َه معه كان إن إحرامه على ُيقيم أن كإهلله بإهلِل أهل َمن

. ْدى   َه معه يكن

فيه                      ِزل نا هو الذى بمنزله التروية يوم إلى بمكة َقامه ُم مدة ّلى ُيص وكان

الحد           يوم الّصلة ْقُصُر َي ّيام أ أربعَة بظاهرمكة فأقام ّكة، م ِهر َظا ب بالمسلمين

ِمن            معه بمن توّجه ُضحًى، الخميس يوُم كان فلما والربعاء، والثلثاء والثنين

ُلوا             يدُخ ولم رحالهم، ِمن منهم أحّل كان َمْن بالحّج فأحرم َنى، ِم إلى المسلمين

إلى            وصل فلما ظهورهم، خلَف ومكُة أحرُموا بل منه، فأحرُموا المسجد، إلى

فلما             الجمعة، ليلَة وكان بها، وبات والعصَر، الظهَر بها ّلى وص بها، نزل َنى، ِم

طريق             يمين على ضّب طريق على وأخذ عرفة، إلى منها سار الشمُس، طلعِت

ِكُر             ْن ُي ول ذلك ُع يسَم وهو ّبُر، الُمك ومنهم ّبى، المل أصحابه ِمن وكان اليوم، ّناس ال

قرية              وهى بأمره، َنِمَرة ِب له َبْت ِر ُض قد ّبة ُق ال فوجد هؤلء، على ول هؤلء على

بناقته             أمر الشمُس، زالت إذا حتى بها، فنزل اليوم، خراٌب وهى عرفات، شرقى

. َنَة           ُعَر أرض من الوادى َبطن أتى حتى سار ثم َفُرِحلْت، َقصواء ال

قواِعد                            فيها قّرَر عظيمة ُخطبة راِحلته على وهو ّناَس ال فخطب

التى           المحّرمات تحريَم فيها وقّرر والجاهلية، الّشْرِك َد قواِع فيها َدَم َه و السلم،

ُأموَر           فيها ووضع والعراض، والمواُل، ُء، ّدما ال وهى تحريمها، على الِملُل اتفقت

بالنساء           وأوصاهم وأبطله، ّله ُك الجاهلية ربا فيها ووضع قدميه، تحَت الجاهلية

ُة            ِكسو وال ُق الرز لهن الواجَب وأن عليهن، والذى لهن الذى الحّق وذكر ًا، خير

بيوتهن            إلى ْلن ْدَخ َأ إذا َبهن ضر للزواج وأباح بتقدير، ذلك ّدر ُيق ولم بالمعروف،

لن            أنهم وأخبر ّله، ال بكتاب بالعتصام فيها ُلّمة ا وأوصى أزواُجهن، يكرهه َمْن

 : بماذا           واستنطقهم عنه، مسؤولون أنهم أخبرهم ثم به، معتصمين داموا ما ّلوا َيِض

       : فرفع    َنَصْحَت، و ْيَت ّد َأ و َغت ّل َب قد أنك نشهد فقالوا يشهدون، وبماذا ُلون، يقو
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ُدهم            شاه ّلغ َب ُي أن وأمرهم مرات، ثلَث عليهم ّلَه ال واستشهد السماء، إلى ُأصبعه

َبهم. غائ

          : عبد            أّم وهى ِهللية ال الحارث بنت الفضل أّم إليه وأرسلت حزم ابن قال

الُخطبة،              أتم فلما بعيره على وهو ّناس ال أماَم فشربه لبن، بقدح عباس، بن ّله ال

إنما              اللبن، شربه ِقصة فإن ّله، ال رحمه وهمه من وهذا الصلة، فأقام بللً أمر

(( الصحيحين            (( فى جاء هكذا بها، ووقف عرفة إلى سار حين هذا بعد كانت

         )) : وسلم    عليه الله صلى النبى ِصيام فى ّكوا َش الناَس أن ميمونة عن به ًا مصّرح

والناُس            منه ِرب فش الموقف، فى واِقف وهو بِحلب إليه فأرسلت عرفة، يوَم

.((   )) : بعرفة)).   واقف وهو لفظ وفى ينظرون

من                    وليست َنة، ُعَر ِب خطب فإنه الموقف، من يكن لم ُخطبته ُع وموض

َفة،            َعر ِب ووقف َنة، ُعَر ِب وخطب َة، َنِمَر ِب نَزل وسلم عليه الله صلى وهو الموقف،

بللً            أَمَر أتمها، فلما بينهما، جلس خطبتين، تكن ولم واحدة، ُخطبة وخطب

يوَم            وكان بالقراءة، فيهما أسّر ركعتين الظهر ّلى فص الصلة، أقام ثم ّذن، فأ

ركعتين             العصر ّلى فص أقام ثم جمعة، ّلى ُيص ل ِفر المسا أن على فدل الجمعة،

بالتمام،             يأمرهم ولم ريب، بل ًا وجمع ًا قصر ِته بَصل ْوا ّل وص مكة، أهل ومعه ًا أيض

 ((     )) :    : فقد     ، ْفٌر َس ْوٌم َق ّنا فإ ُكم َت َصل ِتّموا أ لهم قال إنه قال وَمن الجمع، بترك ول

        . بجوف       الفتح غزاة فى ذلك لهم قال وإنما ًا قبيح وهما ووهم ًا، ّين ب ًا غلط فيه غلط

. مقيمين      ديارهم فى كانوا حيث مكة،

     : ويجمعون                       ْقُصُرون َي ّكة َم أهل أن العلماء أقواِل أصّح كان ولهذا

أن               على دليل، أوضُح هذا وفى وسلم، عليه الله صلى النبى مع ُلوا فع كما بعرفة،

فى             ّنُسِك لل تأثير ول معلومة، بأيام ول معلومة، بمسافٍة ُد ّد يتح ل القصر سفر

مقتضى              هذا ، السفُر وهو ًا سبب ّله ال جعله لما التأثيُر وإنما البتة، الصلة قصر

. المحددون        إليه ذهب لما وجه ول ، السنة
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ذيل                                      فى فوقف الموقَف، أتى حتى ركب صلته، من فرغ فلما

على            وكان يديه، بين الُمشاة ْبَل َح وجعل ْبلة، ِق ال واستقبل الّصَخراِت، عند الجبل

أن            ّناس ال وأمر الشمس، غروب إلى والبتهال والتضّرع ّدعاء ال فى َذ فأخ بعيره،

)) : ْفُت             َق و قال بل ذلك، بموقفه تختص ل عرفة أن وأخبر َنَة، ُعَر بطن عن ُعوا يرف

.(( ِقٌف    ْو َم ّلها ُك َفُة َعَر و هاهنا

إرث                     ِمن فإنها بها، ويقفوا مشاعرهم، على يكونوا أن الناس إلى وأرسل

)) : الَحّج            فقال الحّج، عن فسألوه ٍد، َنْج أهل من ناٌس أقبل وهنالك إبراهيم أبيهم

َفَمْن               َثٌة، َثل َنى ِم ّياُم أ َحّجُه، َتّم َجْمٍع، ِة َل ْي َل ِمْن ْبِح الّص ِة َصلَ ْبَل َق َجاء َمن َفُة، َعَر

.(( عليه           ْثَم ِإ َفلَ َأّخَر َت وَمْن ِه، ْي َل َع ْثَم إ فل ْين، ْوَم َي فى َعّجَل َت

المسكين،                           كاستطعام صدره إلى يديه ًا رافع دعائه فى وكان

. َفَة       َعَر ِم ْو َي ُء َعا ُد َعاء ّد ال ْيَر َخ أّن وأخبرهم

  )) : ُد                  الَحْم َلَك ُهَم ّل ال الموقف فى وسلم عليه الله صلى دعائه من وذكر

ِتى،           وَمَما َى، َيا وَمْح ُنُسكى، َو َصلتى َلَك ُهّم ّل ال ُقوُل، ن ِمّما ًا ْير وَخ ُقوُل، َن ِذى ّل كا

ِة             َوَس َوْس َو ِر، ْب َق ال َذاِب َع ِمْن ِبَك ُذ ُعو َأ ّنى إ ُهّم ّل ال ُتراثى، ّبى ر َلَك و َمآبى، َوإليَك

 (( ذكره             الّريُح به ِتِجئ َما َشّر ِمْن ِبَك ُذ ُعو َأ ّنى إ ُهّم ّل ال ِر، الْم َوَشتاِت ِر، ْد الّص

الترمذى.

      )) : سّرى              َلُم ْع َت و َكانى، َم َتَرى و َكلمى، ُع َتْسَم ُهّم ّل ال هناك ُدعائه ِمن ِكَر ُذ ومما

ِغيُث           َت الُمْس َفقيُر، ال َبائُس ال َأنا َأْمرى، ِمْن َشٌئ ْيَك َل ع يخفى ل َعلنيتى، و

الِمْسكين،         َمْسألَة َألَك َأْس ُنوبى، ُذ ِب ِرُف المعت ِقّر الم ُق، ِف الُمش َوجُل َوال َتجيُر، الُمْس

َعْت           َخَض َمْن ِر، ِري الض ِئِف الَخا َء َعا ُد ُعوَك ْد َأ َو ِليِل، ّذ ال ِنِب ْذ الُم ْبتهاَل ا ْيَك إل ِهُل َت ْب وأ

َتْجعلنى             ل ُهّم ّل ال َلَك، ُفُه ْن َأ وَرِغَم ُه، ُد َجَس وذّل ُه، َنا ْي َع َلَك َفاَضْت و ُتُه، َب َق َر َلَك

(( ِطيَن             ْع الُم ْيَر َخ َيا و ُؤولين، الَمْس ْيَر خ يا ًا، رحيم ًا ُؤوف َر بى ُكن و ًا، ِقي َش َرّب ِئَك ُدعا ِب

. الطبراني  ذكره
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:           : قال            ّده َج عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو حديث من أحمد المام وذكر

     )) : ل          ْه َد وح ّلُه ال إلّ إله ل َعَرفة ْوَم َي وسلم عليه الله صلى ّنبّى ال ِء ُدعا أكثُر كان

.(( ِدير             َق شئ ُكّل َعلى َو ُه َو ْيُر الَخ ِه ِد َي ِب ُد، الحم َلُه و ْلُك الُم َلُه َلُه، ِريَك ش

وسلم                      عليه ّله ال ّلى ص أنه عنه، ّلُه ال رضى علّى حديث من البيهقّى وذكر

       : ِريَك: ((       َش ل َده َوْح ّله ال إلّ إله ل َفَة َعَر ِب ْبلى َق ِمْن َياء ْنب َل ا ِء ُدعا و ُدعائى َثُر ْك َأ قال

ًا،               ُنور َقلبى فى َعل اْج ُهّم ّل ال ِدير، َق َشئ ُكّل َعلى َو ُه و ُد الَحْم َلُه و ْلُك الُم َلُه َله،

ِرى،             ْد َص لى اْشَرْح ُهّم ّل ال ًا، ُنور َبَصرى وفى ًا، ُنور َسْمعى وفى ًا، ُنور ْدرى َص وفى

ِر،            ْب َق ال ِة ْتن ِف و الْمر، َتات وَش ِر، ْد الّص َوْسواِس ِمْن ِبَك ُذ ُعو وأ َأْمرى، لى َيّسْر و

َما                 وَشّر ِر، ّنها ال فى ِلُج َي ما وَشّر ْيل، ّل ال فى ِلُج َي ما َشّر ِمْن ِبَك ُذ ُعو أ إنى ُهّم ّل ال

.(( ْهر      ّد ال ِئق َبوا وَشّر الّرياُح، ِه ِب ُهّب َت

. لين              فيها الدعية هذه ُد وأساني

      } : ِتى            ْعَم ِن ُكْم ْي َل َع ْتَمْمُت َأ و ُكْم َن ِدي ُكْم َل ْلُت ْكَم َأ ْوَم َي ال عليه َلْت ِز ُأن وهناك

 : ] { المائدة    ًا ِدين الْسلَم ُكُم َل ].3َوَرِضيُت

فمات،                            ِرم مح وهو راحلته عن المسلمين من رجل سقط وهناك

وأن               ِطيٍب، ِب ُيَمّس ول ِه، ْي َب ْو َث فى ّفَن ُيك أن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول فأمر

ْوَم              َي ُثُه َع ْب َي َلى َعا َت ّله ال َأّن َبَر َأْخ و ُهُه، َوْج ول ْأُسه، َر ّطى َغ ُي ول ٍر، ْد َوِس ٍء بَما َغّسل ُي

. ّبى  َل ُي ِة َياَم ِق ال

. ًا               ُحكم عشر اثنا القصة هذه وفى

.            : به          وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول لمر الميت، غسِل وجوُب الول

          : ُه                    ْد ِز َي لم بالموت نجس لو لنه بالموت، ْنُجُس َي ل أنه الثانى الحكم

على            المنّجسون ساعد فإن عينية، للحيوان الموِت نجاسة لن نجاسة، إل ُله غس

    : يزد          لم ُهُر، يط ل قالوا وإن بالموت، ًا َنجس يكون أن بطل َغسل، بال ُهُر ْط َي أنه

. نجاسة      إل وغاسله وثيابه َنه أكفا الغسُل
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           : ُيقتصر           ل ٍر ْد وِس ٍء بما ُيغّسل أن الميت، ّق ح فى َع المشرو أّن الثالث الحكم

ثلثة              فى بالسدر وسلم عليه الله صلى النبى أمر وقد وحده، الماء على به

  : .     :  . غسل   فى والثالث بالماءوالسدر ابنته غسل فى والثانى ُدها أح هذا مواضع،

الحائض.

. أحمد                   مذهب فى قولن ِئض الحا ّق ح فى ِر الّسد وجوب وفى

         : هو                    كما َته، ّي طهور ُبه ُل يس ل بالطاهرات، الماء ّير تغ أّن الرابع الحكم

أصحابه            من المتأّخرون كان وإن أحمد، عن الروايتين أنّص وهو الجمهور، مذهب

             . أن  ابنته َغسِل فى أمر بل َقراح، ٍء بما ذلك بعد بغسله يأمر ولم خلفها على

عنه،            لنهى ّية، ِر ّطهو ال سلبه ولو الكافور، من ًا شيئ الخيرة الغسلة فى ْلَن يجع

هو             بل مجاورة، تغير يكوَن حتى رائحته من الَماء اكتساب َد مجر ُد القص وليس

. ِور           مجا ل ِلط مخا ُفور بكا يحُصل إنما وهذا ُته، وتقوي وتصليبه البدِن تطييب

        : ُد                             عب هذا فى تناظر وقد للمحرم، الغسل إباحُة الخامس الحكم

بأّن            النصارى، أيوب ُبو أ بينهما َفَصَل َف َمْخَرَمَة، بُن َوُر والِمْس عباس، بُن ِه ّل ال

    . يغتِسل         أنه على واتفقوا ِرٌم ُمْح وهو اغتسَل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل

ِستر               نوع لنه الماء، فى رأسه ّيَب َغ ُي أن ّله ال رحمه مالك كره ولكن الجنابة، من

. عباس              وابُن الخطاب بن عمُر فعله فقد به، بأس ل أنه والصحيُح له،

      : الماء                                      من ممنوع غيُر المحرم أن السادس الحكم

عنه،.            الروايتين أظهر فى وأحمد الشافعّى، فأباحه ذلك، فى ِلَف ُت اخ وقد ِر ْد والّس

  :  . فعل،           فإن قال عنه صالح ابنه رواية فى وأحمد حنيفة، وأبو مالك، منه ومنع

.     : صدقة     فعليه فعل، إن حنيفة أبى صاحبا وقال أهدى،

. علل            ثلث وللمانعين

.          : ّلى          التف من ممنوع وهو رأسه، من َواّم َه ال ُتل يق أنه إحداها

.       : الحرام          ُينافى َعٍث َش وإزالُة ّفه، تر أنه الثانية

 .         : الخطمى          سيما ول ّطيب، ال فأشبه َته، رائح ّذ ِل َت يس أنه الثالثة
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      : ورسوله              ّلُه ال ُيحّرم ولم للنص، جوازه والصواب ًا، جد واهية الثلث والعلل

الطيب            من ْدُر الّس وليس القمل، قتل ول بالغتسال، َعِث الّش إزالة المحِرم على

. شئ  فى

        : لن                    ْين، ّد ال وعلى الميراث، على ّدم مق الكفَن أن السابع الحكم

وارثه،               عن يسأل ولم ثوبيه، فى ّفن ُيك أن أمر وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل

. لسأل        الحاُل، اختلف ولو عليه، ْيٍن َد عن ول

الممات،                     بعد فكذلك َدينه، قضاء على ّدمة مق الحياة فى ِكسوته أن وكما

. عليه         ّوُل َع ُي ل شاذ خلف وفيه الجمهور، كلُم هذا

          : وهذا           ورداء، إزاٌر وهما ثوبين، على الكفن فى القتصاِر جواز الثامن الحكم

        :     . القدرة،  عند أثواب ثلثة من أقّل يجوز ل يعلى أبو القاضى وقال الجمهور قول

والصحيح              أيتام، له لمن بالثلثة التكفين يجز لم ثوبين، على القتصاُر جاز لو لنه

. الرفيع        مع بالخشن ُينقض ُه ذكر وما قوله، خلف

         : الله                    صلى النبى لن ّطيب، ال من ٌع ممنو المحرم أن التاسع الحكم

الصل               هو وهذا ًا، ّبي مل ُيبعث أنه له شهادته مع ًا، طيب ُيَمّس أن نهى وسلم عليه

. ّطيب     ال ِمن ِرم المح منع فى

     )) :     (( َمّسه          (( ًا ْيئ َش َياب ّث ال ِمَن َبُسوا ْل َت ل عمر ابن حديث من الصحيحين وفى

.(( َفَران   ْع َز ْو َأ َوْرٌس

ّبُة،                      الُج ْنُه َع َع ْنَز ُت أن ُلوق، بالَخ تضّمَخ ما بعد ّبة ُج فى أحرم الذى وأمر

        . من    ِرم المح منع مداُر الثلثة الحاديث هذه فعلى ُلوِق الَخ َثُر َأ ْنُه َع ْغَسَل ُي و

عن.            هو إنما الخيرين، الحديثين فى النهى فإن القصة، هذه وأصرُحها الطيب

. وغيره              الحرام فى عام عنه النهى فإن الَخلوَق، سيما ل الطيب، من خاّص نوع

به،                         يمس أو ًا، طيب ُيقرب أن نهى قد وسلم عليه الله صلى النبى كان وإذا

َمن             حّرمه فإنما مّس، غير من شّمه وأما والثياب، والبدن، الرأَس، ذلك تناول

يجب             فيه معلوٌم َع إجما ول بصريحه، يتناوله ل النهى فلفُظ وإل بالقياس، حّرمه
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إلى            يدعو شمه فإّن الوسائل، تحريم باب من تحريُمه ولكن إليه، المصير

غيره،             إلى وسيلة لنه الجنبية، إلى النظر يحرم كما والثياب، البدِن فى ملمسته

ُيباح            كما الّراِجحة، المصلحة أو للحاجة، ُيباح فإنه ِئل، الوسا تحريم َحُرَم وما

. ّبها            ُط َي أو يعاملها، أو عليها، َد ِه َش ومن ُطوبة، والمخ ِة، َتاَم الُمس َلَمة ا إلى النظر

إذا             فأما ّلذة، وال ّفه للتر الطيب شّم قصد ِمن المحرُم ُيمنع فإنما هذا، وعلى

شرائه،              عند لستعلمه ًا قصد شّمه أو منه، قصد غير من َأنفه إلى الرائحُة وصلت

:     : والثانى         الفجأة، نظر بمنزلة فالول أنفه، ّد س عليه يجب ولم منه، ُيمنع لم

للمحرم           أباحوا الذين أن هذا، ُيوّضح ومما والخاطب، الُمستام نظر بمنزلة

الحرام،            بعد َشّمه تعّمد بإباحة صّرح َمن منهم الحرام، قبل الطيب استداَمة

  :   ((  ))  : بأس      ل يوسف لبى الفقه جوامع فى فقالوا حنيفة، أبى أصحاب بذلك صّرح

   :(( يتصُل         (( ّطيب ال إن المفيد صاحب قال إحرامه، قبل به ّيب تط ًا طيب يشم بأن

حق              فى كالّسحور فيصير إحرامه، بعد التعب أذى به ليدفع له ًا تبع فيصير به،

. عنه             بائن فإنه الثوب، بخلف الصوم، فى والعطش الجوع أذى به يدفُع الصائم

من                     ممنوع هو كما استدامته، من ممنوع هو هل الفقهاء، اختلف وقد

  :   . استدامته       جواُز الجمهور فمذهب قولين على ُته؟ استدام له يجوز أو ابتدائه،

ّيُب              يتط كان أنه وسلم عليه الله صلى النبى عن الصحيحة ّنة بالّسـ ثبت لما ًا اتباع

)) :   . وهو          لفظ وفى إْحَراِمه َد ْع َب ِقه ِر َفا َم فى ّطيِب ال ِبيُص َو ُيَرى ثم ِه، إْحَراِم ْبَل َق

        .((  )) : َمن))   ّوله تأ الذى الباطَل التأويل يدفع هذا وكل َثلٍث َد ْع َب لفظ وفى ّبى ُيل

  :   . رسوُل:          كان لفظ وفى أثره ذهب اغتسل، فلما الحرام، قبل كان ذلك إن قال

ِبيُص                َو ُيَرى ثم ُد، َيِج َما َيِب ْط َأ ب ّيَب َتط ِرَم، ُيح أن أراد إذا وسلم عليه الله صلى ّله ال

.        . بأصحابه      الراء ونصرة ُد، التقلي ُع يصن ما ّله ول ِلَك ذ َد ْع َب ِه ِت َي ِلح َو ِه ْأِس َر فى ّطيِب ال

 :          : أّن            أحدهما أمران، هذا ّد وير به، ًا مختص كان ذلك إن منهم آخرون وقال

. ِبدليل      إل ُع ُتْسَم ل الختصاص، دعوى
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     ))       : الله          صلى رسوِل مع نخُرُج كنا عائشة، عن داود، أبو رواه ما والثانى

َقْت            ِر َع َذا َفإ ِم، الْحَرا َد ْن ِع ّيِب َط الُم بالّسّك َنا َه َبا ِج ُد ُنَضّم َف مكة، إلى وسلم عليه

.(( َنا            َها ْن َي َفلَ وسلم عليه الله صلى ّنبّى ال ُه َيَرا َف َها، ِه َوْج َلى َع َساَل َنا، َدا إح

        : فيه                    والمراتُب رأسه، تغطية ِمن ممنوع ِرم الُمح أن العاشر الحكم

  : متصل:         كّل فالول فيه، َلف ومخت بالتفاق، وجائٌز بالتفاق، منه ممنوع ثلث

. وغيرها         ِة، َذ والُخو ِة، ّطاقي وال ِة، َع ّب ُق وال ِة، ِعَماَم كال الرأس، لستر ُد ُيرا ملمس

          : الله          صلى النبى عِن صّح وقد ونحوها، والّشَجرِة، ْيِت، َب وال كالخيمة، والثانى

أن               ِرم المح منع ًا مالك أن إل ِرٌم، ُمْح َو ُه و َة َنِمَر ِب ّبٌة ُق َلُه َبْت ِر ُض أنه وسلم، عليه

أن            ِرم المح ُبُه أصحا ومنع الكثرون، وخالفه به، ِظّل َت ِليس شجرة على َبه ثو َع يَض

. الَمْحِمِل    ِظّل فى َيْمِشَى

   :       : قوُل          وهو الجواز، أقوال ثلثة فيه َدِج، ْو َه وال ِة، والَمَحاَر كالَمْحِمل، والثالث

     .  : مذهُب      وهو افتدى، فعل، فإن المنع والثانى ّله، ال رحمهما حنيفة وأبى الشافعى

         :  . عن   رواياٌت والثلثُة عليه، ِفديَة فل فعل، فإن المنع، والثالث ّله ال رحمه مالٍك

. ّله   ال رحمه أحمد

         : هذه            فى ِلف ُت اخ وقد وجهه، تغطية من المحرم منع عشر الحادى الحكم

    : وأبى.      مالك، ومذهب إباحته، رواية فى وأحمد الشافعى فمذهب المسألة

 :        : عثماُن،    الصحابة من ستة قال وبإباحته منه، المنع رواية فى وأحمد حنيفة،

وجابٌر             وقاص، أبى بن ُد وسع والزبيُر، ثابت، بن ُد وزي عوف، بن الرحمن ُد وعب

        :     . كان   وإن وجهه، تغطية فله ًا، حي كان إن شاذ ثالث قول وفيه عنهم ّله ال رضى

. بظاهريته           اللئق وهو حزم، ابُن قاله وجهه، تغطيُة يجز لم ًا، ميت

: قوله                  وبمفهوم الباحة، وبأصل الصحابة، هؤلء بأقوال المبيحون واحتج

   ((   )) :    (( اللفظة((   هذه بأن ، وجهه ُتَخّمروا ول قوله عن وأجابوا ، َرأَسه ُتَخّمُروا ولَ

         :   . سنين،   عشر بعد عنه ُته سأل ثم بشر، أبو حدثنيه شعبة قال فيه محفوظة غير

 :  .((     )) : وهذا       قالوا َوْجَهه ولَ ْأَسُه، َر ُتَخّمروا ل قال أنه إل كان، كما بالحديث فجاء
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   )) :     :  . ُتَخّمروا   َول َهُه، َوْج َخّمُروا الحديث فى روى وقد قالوا ضعفها على يدل

ْأَسُه)). َر

         : وهذا                     به، ُع ِط ينق ل وأنه الموت، بعد ِم الحرا ُء بقا عشر الثانى الحكم

ُد،            أحم قال وبه عنهم، ّله ال رضى وغيرهم عباس، وابن وعلّى، عثماَن، مذهُب

  : الحراُم       ينقطع والوزاعى ومالك، حنيفة، أبو وقال وإسحاق، والشافعى،

 )) : َماَت           َذا إ وسلم عليه الله صلى لقوله بالَحلل، ُيصنع كما به ُيصنع و بالموت،

.(( َثلٍث      ِمْن إلّ ُلُه َعَم َع َط َق ْن ا ُكُم ُد َأَح

             : فى          ُلوا قا كما به، خاص لنه ُته، راحل وقصته الذى حديث فى دليَل ول قالوا

.    : به   مختصة إنها ّنَجاِشّى ال على صلته

         : فى           وقوله ُتقبل، فل الصِل، خلف على التخصيص دعوى الجمهور قال

    .    (( به،: ((     ًا مختص كان فلو ّلة ِع ال إلى إشارة ، ًا ّبي ُمل ِة ِقياَم ال ْوَم َي َعُث ْب ُي ّنه فإ الحديث

  .      : قال        وقد القاصرة ّلة ِع بال التعليُل يصح ل قيل إن سيما ول ّلة، ِع ال إلى ُيشر لم

     )) : ُثوَن      َع ْب ُي ُهم ّن فإ ُومهم، ُل ُك ب ِهم، ثياب فى ُهْم ُلو َزّم فقال ُأُحد، ُشهداء فى هذا نظير

     .(( وهو        بهم، مختص غيُر وهذا الِمْسِك ِريُح والّريُح ّدم، ال ْوُن َل ْوُن ّل ال ِة القياَم َيوَم

  :   .((        )) : هذا  إن تقولوا ولم ًا ّبي َل ُم القيامة يوم ُيبعث فإنه ِه، ْوبي َث فى ُه ُنو ّف َك قوله نظيُر

ذكرتم              ما إمكان مع الشهداء سائر إلى الحكم ّديتم ع بل فقط، ُأُحد بشهداء خاص

         . فى   وسلم عليه الله صلى النبى وشهادة الفرق؟ وما فيه التخصيص من

        : التى   والحكمة الشرع لصول موافق الحديث هذا فإن ًا وأيض واحدة، الموضعين

ِعث               ُب حالة على مات وَمن عليه، مات ما على ُيبعث العبد فإن المعاد، عليها رتب

.   . أعلم           ّله وال به شاهدة الشرع أصول لكان الحديث، هذا يرد لم فلو عليها

فصل                  

. وسلم        عليه الله صلى َحّجته ِسياق إلى عدنا

من                   أفاض الّصفرة، ذهبت بحيُث ُبها غرو واستحكم الشمُس، غربت فلما

ِته،            ناق ِزمام إليه وضّم بالسكينة، وأفاض خلفه، زيد بَن ُأسامَة وأردف عرفة،
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    )) : َنَة،        ِكي الّس ُكم ْي َل َع ؛ ّناُس ال َها ّي َأ يقول ُهو و ِه ِل َرْح َطَرَف ُيِصيُب ل رأَسها إن حتى

.   :  .(( بالسراع    ليس أى باليَضاع ْيَس َل ِبّر ال فإّن

كانت                    وهكذا َضّب، طريق من َعَرفة ودخل ْيِن، ِزَم الَمأ طريق من وأفاض

حكمُة             ّدم تق وقد الطريق، ُيخالف أن ِد، العيا فى وسلُمه عليه ّله ال صلواُت عادته

. العيد       فى ْديه َه على الكلم عند ذلك

 . فإذا                     َبطئ ال ول بالّسريِع، ليس الّسير من ضرٌب وهو َق، َن َع ال يسيُر جعل ثم

       : من       ًة ربو أتى وكلما ذلك، فوق رفعه أى سيره، َنّص ُع، ّتس الم وهو ًة َفْجو وجد

. تصعد        قليلًحتى ِزمامها للناقة أرخى الّربى، تلك

     . الطريق،                 أثناء فى كان فلما التلبيَة يقطع لم ذلك، مسيره فى ّبى ُيل وكان

: أسامة            له فقال ًا، خفيف ًا وضوء وتوضأ فبال، عليه، وسلمه ّلِه ال صلواُت نزل

.((  -   - )) : َأَماَمك     ّلى الُمَص أو الصلة فقال ّله، ال َرسول يا الصلة

ّذن                     فأ بالذان، أمر ثم الّصلة، وضوء فتوضأ المزدلفة، أتى حتى سار ثم

ّطوا            ح فلما الجمال، وتبريِك الّرَحال، حّط قبل المغرَب ّلى َفَص أقام، ثم ّذُن، المؤ

ُيصّل             ولم أذان، بل بإقامة الِخرة ِعشاء ّلى ص ثم ُة، الّصل فأقيمِت أمر ِرحالهم،

        :   . أذان،  بل بإقامتين وُروى وإقامتين، بأذانين صلّهما أنه ُروى وقد ًا شيئ بينهما

. بعرفة:        فعل كما وإقامتين، بأذان صلهما أنه والصحيح

َتى                       ْيل َل إحياء فى عنه صّح ول الليلة، تلك ُيْحى ولم أصبح، حتى نام ثم

. شئ  العيدين

ُطلوِع                  ((            ْبَل َق َنى ِم إلى ّدُموا يتق أن ِله أه ِة ِلضعف الليلة تلك فى ِذَن َأ و

َع             ُل تط حتى َة الَجْمَر َيْرُموا ل أن وأمرهم ِر، َقَم ال ِة غيبوب ِعند ذلك وكاَن الفجر،

. وغيره))      الترمذى صححه صحيح حديث الّشمُس

     )) : عليه               الله صلى ّله ال رسوُل أرسَل عنها ّله ال رضى عائشَة حديُث وأما

فأفاَضت،            َمَضت، ثم ِر، َفْج ال ْبَل َق الجمَرة فرَمِت ِر، ّنح ال ليلَة سلمَة ُأّم ب وسلم

(( عندها             تعنى وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسول يكوُن الذى اليوُم ذلك وكان
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أن              إنكاره على يدّل ومما وغيُره، أحمد المام أنكره منكر، فحديث داود، أبو رواه

النحر:               يوم الّصبح َة صل ُتوافى أن أمرها وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول أن فيه

 : رواية.   وفى بمكة

.          (( ًا((  قطع المحال من وهذا َيه، ِف ُتوا أن فأحب يوَمها، وكان ، بمكة ُتوافيه

       :      : أبيه،           عن هشام، عن معاوية، أبو حدثنا ّله ال عبد أبو لى قال الثرم قال

         )) : يوَم     ُتوافيه أن أمرها وسلم عليه الله صلى النبى أن سلمة ُأم بنِت زينب عن

.      (( خطأ  وهو غيره، ُيسنده لم ، بمكة النحر

       )) :    : أن           أمرها وسلم، عليه الله صلى النبى إن مرسلً أبيه عن وكيع وقال

        (( النبّى      أن ًا، أيض أعجُب وهذا هذا، نحو أو ، بمكة النحر يوَم الصبح َة صل َيه ِف ُتوا

:  . قال             ذلك ينكر بمكة؟ يصنُع ما الّصبح، وقت النحر يوم وسلم عليه الله صلى

 )) :     : أن       أمرها أبيه عن هشام عن فقال ُته، فسأل سعيد، بن يحيى إلى فجئُت

  :    :  .    :  (( عبد))  (( سل يحيى لى وقال قال فرق ْيِن َذ وبين قال ُتوافيه وليس ُتوافى

 :   .       : سها    الخلل قال أبيه عن هشام عن سفيان هكذا فقال فسألته، عنه، الرحمن

  .   :    (( )) : فى     وأصاب َنى ِم توافى وكيع قال وإنما ، ُتوافيه وكيع عن حكايته فى الثرم

.(( )) :       (( َنى: (( ِم قوله فى وأخطأ أصحابه، قال كما ُتوافى قوله

           : ابن           سليمان عن ِعمران، بن هارون حدثنا حرب، بن على أنبأنا الخلل قال

 :    )) : ّدمنى         ق قالت سلمة، ُأم أخبرتنى قال أبيه، عن عروة، بن هشام عن داود، أبى

:  . قالت            َفة ِل المزد َلة َلي أهله من ّدم ق فيمن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل

.(( َنى             ِم إلى رجعُت ثم الصبح، بها فصليُت مكة، إلى مضيُت ثم بليل، فرميُت

.   :     :      : داود          ابن ويقال الخولنى، الدمشقى هو هذا داود أبى بن سليمان قلت

   .       : بن     عثمان وقال بشئ ليس الجزيرة أهل من رجل أحمد عن زرعة أبو قال

. ضعيف:  سعيد

   (( ))        : بن          القاسم عن الصحيحين فى ثبت ما بطلنه، على يدل ومما قلت

       )) : وسلم    عليه الله صلى ّلِه ال رسوَل ُة ْود َس استأذنْت قالت عائشة، عن محمد،
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: َلت            قا َطًة، ِب َث اْمَرأة َنِت َكا و ّناِس، ال ِة ْطَم َح ْبَل َق و َله، ْب َق َع َف ْد َت أن َفة، ِل َد المز َلَة ْي َل

ُكوَن            َأ َلْن و ِه، ِع ْف َد ِب َنا ْع َف َد َف َنا، َبْح َأْص ّتى َح َنا ِبْس وُح ِه، ِع ْف َد ْبَل َق َفَخَرَجْت َها، َل ِذَن َأ ف

ِمْن             إلّى َأَحّب ُة َد ْو َس ْتُه َن َذ ْأ َت اْس َكَما وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوَل ْنُت َذ َأ َت اْس

.            .(( معه  دفعن إنما سودة، غير نساءه أن ّين ُيب الصحيُح، الحديث فهذا ِبِه ْفُروٍح َم

         : عنها،           وغيُره الدارقطنى رواه الذى عائشة بحديث تصنعون فما قيل فإن

َجْمٍع،       ((        َلَة ْي َل َجْمع ِمْن يخُرْجَن أن َءه ِنسا أمر وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول أن

.(( ماتت           حتى ذلك تصنُع وكانت منزلها، فى ُتصبح ثم الجمرة، َفيرِميَن

 :   .          : ُثها          حدي ًا أيض ّده وير واحد غيُر َبه ّذ ك رواته، أحد حميد بن محمد يرده قيل

      )) :  (( صلى  (( ّله ال رسوَل استأذنُت كنت أنى ْدُت ِد َو وقولها الصحيحين فى الذى

.(      (ُ سودة ْنته َذ استأ كما وسلم، عليه الله

          : الذى           بالحديث تصنعوَن فما الحديث، هذا ّد ر ُيمكنكم أنكم َهْب َف قيل وإن

وسلم،              عليه الله صلى ّله ال رسول أن حبيبة، ُأم عن صحيحه، فى مسلم رواه

    :  . فى     ثبت قد قيل بليل َجْمٍع ِمن بها بعث

            (( ِه،(( ِل ْه َأ َفَة َع َض َلَة ْي ّل ال ْلَك ِت ّدم َق وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل أن الصحيحين

         . عنده     ِنساءه حبس أنه وثبت َدة، سو ّدم ق أنه وثبت ّدم ق فيَمن ّباِس ع ْبُن ا َكاَن و

     .       . ًا   إذ فهى ًا، محفوظ كان فإن مسلم به انفرد حبيبَة، ُأم وحديُث بدفعه دفعن حتى

. ّدمها    ق التى الضعفة من

           : النبى           أن عباس، ابن عن أحمد، الماُم رواه بما تصنعون فما قيل فإن

          )) : مع    الجمرة َفَرَمُوا ِر، ّنْح ال ْوَم َي َنى ِم إلى أهله مع به بعث وسلم عليه الله صلى

          : والترمذى)).  أحمد، الماُم ًا أيض رواه الذى الخر َثه حدي عليه ّدُم ُنق قيل الفجر

 )) : َتْرُموا           ل وقال ِه ِل أه ضعفَة ّدم ق وسلم عليه الله صلى النبّى أن وصححه،

      :    .(( عليه    الله صلى ّله ال رسوُل َنا ّدَم َق فيه أحمد ولفظ الّشْمَس َع ُل ْط َت ّتى ح َة الَجْمَر

َنا             َذ ْفَخا َأ َطُح ْل َي َعَل َفَج َجْمٍع، ِمْن َنا َل ُحُمَراٍت َلى َع ِلِب ّط الُم ِد ْب َع بنى ِلَمَة ْي َغ ُأ وسلم

ُقوُل:  َي َو
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      .(( النبى((         نهى وفيه منه، أصح لنه الّشْمس َع ُل ْط َت ّتى َح َة الَجْمَر َتْرُموا ل ؛ ُبنى ْى َأ

بذكر             محفوظ وهو الشمس، طلوع قبل الجمرة رمى عن وسلم عليه الله صلى

         :     . ل  أنه فإذا تأملنا ثم الفجر، مع رموها أنهم فيه إنما الخر والحديث فيه القصة

َع             ُل تط حتى الجمرة يرُموا ل أن الصبيان أمر فإنه الحاديث، هذه ْيَن َب تعارض

ْيَن              فرَم النساء، من ّدمه ق َمن أما الرمى، تقديم فى لهم ُعذر ل فإنه الشمس،

وهذا           ِهم، ْطِم وَح الناس مزاحمة من عليهن والخوف للُعذر الّشْمِس طلوِع قبل

ٍر             َب ِك أو بمرض، للعذر الشمس، طلوع قبل الرمى جواز ّنة الّسـ عليه دلت الذى

. ذلك            له يجوز فل الصحيُح، ِدُر القا وأما لجله، الناس مزاحمُة عليه ّق َيُش

      : للقادر              ًا مطلق الليل نصف بعد الجواُز أحدها مذاهب، ثلثة المسألة وفى

     : طلوع       بعد إل يجوُز ل والثانى ّله، ال رحمهما وأحمد الشافعى كقول والعاجز،

       : طلوِع       َد بع إل القدرة لهل يجوُز ل والثالث ّله، ال رحمه حنيفة أبى كقول الفجر،

       . التعجيُل      هو إنما ّنة، الّسـ عليه ّلت د والذى العلم أهل من جماعة كقول الشمس،

.   .. أعلم            ّله وال دليل بالنصف ّده ح َمن مع وليَس الليل، نصف ل القمر، غيبوبة بعد

فصل         

الحرام           ِر َع بالَمْش ووقوفه المزدلفة فى وسلم عليه الله صلى صلته فى

يوَم                      وإقامة بأذان ًا قطع َله قب ل الوقت أول فى صلّها الفجُر، طلع فلما

ِله              ورسو ّله ال ببراءة الذان يوُم وهو الكبر، الحّج يوُم وهو العيد، يوُم وهو النحر،

. مشرك   ُكّل ِمن

فى                     وأخذ ْبلة، ِق ال فاستقبل ِم، الَحَرا ِر َع الَمْش عند َفه ِق مو أتى حتى ِكَب ر ثم

ُطلوع           قبَل وذلك ًا، ّد ج أسفر حتى ّذكِر، وال والتهليِل، والتكبير، والتضّرع، ّدعاء ال

الشمس.

      : ْئُت                ِج ّنى إ ؛ ِه ّل ال رُسوَل يا فقال ّطائى، ال ُمَضّرس بُن ُة َو ُعْر سأله وهنالك

إلّ             َبٍل َج ِمْن ْكُت َتَر َما ِه ّل َوال ْفِسى، َن ْبُت َع ْت وأ َراِحلتى، ْلُت َل ْك أ ٍء، طّى َلْى َب َج ِمْن

)) : َمْن             وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل َقاَل َف َحّج؟ ِمْن ِلى َهْل َف ْيه، َل َع ْفُت َق َو
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ًا،               َنهار ْو أ ليلً ِلَك ذ ْبَل َق َفَة َعَر ب َقَف و ْد َق َو َع َف ْد َن ّتى ح َنا َع َم َقَف َو َو ِه ِذ ه َنا َت َصل َد ِه َش

.    :   .(( صحيح     حسن حديث الترمذى قال َثه َف َت َقضى و َحّجه، َتّم َأ ْد َق َف

ركن                             بها، والمبيَت َفة بُمزدل الوقوَف أن إلى ذهب َمن احتج وبهذا

عنهما،             ّله ال رضى الّزبير وابن عباس، ابِن الصحابة، ِمن اثنين مذهُب وهو كعرفة،

مذهب          وهو البصرى، والحسُن وعلقمة، والّشعبى، ّنَخعى، ال إبراهيُم ذهب وإليه

سلّم،            بن القاسم ُعبيد وأبى الظاهرى، وداود سليمان، أبى بن وحماد الوزاعى،

         : ولهم  للشافعية، الوجوه أحد وهو ُخزيمة، وابن جرير، ابُن المحّمدان واختاره

   } :   : ِر     َع الَمْش َد ِعن ّلَه ال ُكُروا ْذ فا تعالى قوله والثانية إحداها، هذه حجج، ثلُث

 : البقرة} [ ِم ].198الَحَرا

           : البياِن          مخرَج خرج الذى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول فعُل والثالثة

. به    المأمور ّذكر ال لهذا

       : ّد                م وسلم عليه الله صلى النبى أن أحدهما بأمرين، ًا ُركن يره لم َمن واحتّج

قبل             بعرفة وقف َمن أن يقتضى وهذا الفجر، طلوع إلى بعرفة الوقوف وقَت

يصّح             لم ًا ُركن بمزدلفة الوقوُف كان ولو َحّجه، صح زمان، بأيسر الفجر طلوع

َحّجه.

            : ّله          ال رسوُل ّدَم َق فلما ُء، والنسا الرجاُل فيه لشترك ًا، ركن كان لو أنه الثانى

نظر،             الدليلين وفى بُركن، ليس أنه ِلَم ُع بالليل، النساء وسلم عليه الله صلى

ّله             ال وذكر بمزدلفة، المبيت بعد ّدمهن ق إنما وسلم عليه الله صلى النبى فإن

     . إلى        بعرفة الوقوف توقيُت وأما ذلك هو والواجُب الخرة، عشاء لصلة بها تعالى

لهما             ًا وقت الليلة تلك وتكوُن ًا، ُركن بمزدلفة المبيت يكوَن أن ُينافى فل الفجر،

أن           عن ُيخرجه ل لحدهما الوقت وتضييق الصلواِت، من المجموعتين كوقت

. القدرة     حال لهما ًا وقت يكون

فصل         
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ثم              موقف، ّلها ُك مزدلفة أن الناس وأعلم موقفه، فى وسلم عليه ّله ال صلى وقف

ُأسامُة             وانطلق مسيره، فى ّبى ُيل وهو العباس بن للفضل ًا ِدف ُمْر َفَة ِل َد ُمْز ِمن سار

. ُقريش       ّباِق ُس فى رجليه على زيد بن

حصياٍت،                      َع سب الِجمار، َحصى له ُقَط ْل َي أن عباس ابَن أمر ذلك طريقه وفى

بالليل،               التقطها ول عنده، ِعلم ل َمن يفعُل كما الليلة تلك الجبل من يكسرها ولم

: ُقوُل            َي و ِه ّف َك فى ُهّن ُفُض ْن َي فجعل ْذِف، الَخ َحَصى ِمْن حصيات سبع له فالتقط

ّو((             ُل ُغ ال ُكْم َل ْب َق َكاَن َمْن َلَك ْه َأ ّنَما فإ ّدين، ال فى ّو ُل ُغ وال ُكم ّيا وإ فاْرموا، هؤلء َثال َأْم ب

.(( ّدين  ال فى

عن                             فسألته َجِميلٌة، َعَم ْث َخ ِمن ٌة امرأ له َعَرَضْت تلك، طريقه وفى

ْنُه،              َع َتُحّج َأْن َها َأَمَر ف ِة، َل الّراِح َلى َع َتْمِسُك َيْس ل ًا ِبير َك ًا ْيخ َش َوكاَن أبيها َعْن الحّج

ّق             الّش َلى إ َفُه َوَصَر ِه، ِه َوْج َلى َع ُه َد َي َع َوَض َف ِه، ْي َل إ ُظُر ْن َت و َها ْي َل إ ُظُر ْن َي َفْضُل ال َعَل وَج

 :       : َفُه     َصَر ِقيَل و ِه، ْي َل إ َها ِر َظ َن َعْن َهُه وْج َصَرف ِقيَل َف ًا، َوِسيم َفْضُل ال َكان َو ِر، الَخ

         : إليها    ُظُر ْن َي جعل الِقصة فى فإنه للْمَرين، َلُه َع َف ّنه أ َواُب َوالّص َها، ْي َل إ ِه ِر َظ َن َعْن

. ْيه  َل إ ُظُر ْن َت و

(... يتبع(

    : فإن@                                 ٌة، ِبيَر َك َعُجوٌز ّنها إ فقال ُأّمه، عن هنالك آخُر وسأله

   )) : َعلى         َكاَن ْو َل ْيَت َأ َأَر َقاَل َف َلها، ُت ْق َأ أْن َخِشيُت ُتها ْط َب َر وإْن َتْمِسْك، َتْس َلْم ُتها ْل َحَم

.((   )) :  .  :  (( ُأّمَك    عْن َفُحّج َقاَل َعْم َن َقاَل ؟ َيُه َقاِض ْنَت ُك َأ ْيٌن َد ُأّمك

فى                     َته عاد كانت وهذه الَسير، وأسرع َته ناق َحّرك ٍر، ُمَحّس ْطَن َب أتى فلما

ما             الفيل أصحاَب أصاَب ِلَك ُهنا فإن بأعدائه، ّلِه ال بأُس فيها نزل التى المواضع

: أى              فيه، َحَسَر الفيل لن ُمَحّسر، َى واد الوادى ذلك ُسّمى ولذلك علينا، ّله ال قّص

ثمود،             ِدياَر الِحْجَر ُسلوكه فى فعل وكذلك مكة، إلى الذهاب عن وانقطع أعيى،

. ْيَر     الّس وأسرع بثوبه، ّنع تق فإنه
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:             : َنُة          ُعَر و هذه، ِمن ول هذه، ِمن ل ِلفة، َد ُمز وبين َنى ِم بين برزٌخ وُمَحّسر

: َنى            فِم منهما، ليس برزخ مشعرين ُكّل فبين الحرام، ِر والمشع عرفة بين برزخ

 :      : حرم     ومزدلفة بمشعر، وليس الحرم، من وُمَحّسر َمشعر، وهى الحرم، من

.   : ومشعر        ِحل وعرفة الحل، من وهى ًا، َمشعر ليست َنُة ُعَر و ومشعر،

التى                    وهى الطريقين، بين الُوسطى َق الطري وسلم عليه ّله ال صلى وسلك

أسفِل             فى فوقف العقبة، جمرة فأتى َنى، ِم أتى حتى ُكبرى، ال الجمرة على تخُرج

على            وهو َة الجمر واستقبَل يمينه، عن َنى وِم ِره، يسا عن ْيَت َب ال وجعل الوادى،

ٍة،             حصا ُكّل َع َم ّبُر َك ُي واحدة، بعد واحدة الشمس، طلوع بعد ًا راكب فرماها راحلته،

. التلبية   قطع وحينئذ

ُأسامُة                     و وبلٌل ورمى الرمى، فى شرع حتى ّبى َل ُي ذلك مسيره فى وكان

 :   . دليل          هذا وفى الحر من بثوب ُله ّل ُيظ والخر ناقته، ِبِخطام ٌذ آِخ أحدهما معه،

َيوَم            الظلل هذا قصة كانت إن ونحوِه بالَمْحِمِل ِم ِر الُمْح استظلل جواز على

بياٌن               الحديث فى وليس فيها، ُحّجة فل َنى، ِم أيام فى بعده كانت وإن ثابتة، ّنحر ال

.   . أعلم    ّله وال كانت زمن أى فى

فصل         

فيها          وخطبته َنى ِم إلى وسلم عليه الله صلى رجوعه فى

ِم                     يو بُحرمة فيها أعلمهم بليغة ُخطبة الناَس فخطب َنى، ِم إلى رجع ثم

بالّسْمِع            وأمرهم البلد، جميع على مكَة وُحرمة ّله، ال عند وفضله وتحريمه، النحر

)) : ّلى           َع َل وقال َعنه، ِهْم ِك َناِس َم ِذ ِبأْخ ّناَس ال َأَمَر و ِه، ّل ال َتاِب ِك ِب ُهم َد َقا ِلَمن ِة َع ّطا وال

.(( هذا     َعاِمى َد ْع َب َأُحّج ل

ل                   أن الناَس وأمَر َلهم، مناز والنصار المهاجرين وأنزَل مناسكهم، ّلمُهم وع

ُرّب             ّنُه َأ َبَر َأْخ و ْنُه، َع ِليِغ ْب ّت ِبال َأَمَر َو ْعٍض، َب َقاَب ِر ُهم ْعُض َب ِرُب َيْض ًا ّفار ُك ُه َد ْع َب ُعوا َيْرج

. َساِمٍع    ِمْن َعى ْو َأ ّلٍغ َب ُم

.((      )) : ْفِسه            َن على إل َجاٍن َيْجنى ل خطبته فى وقال
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حولهم،                   والناُس يسارها، عن والنصاَر ْبلة، ِق ال يمين عن المهاجرين وأنزل

. منازلهم           فى َنى ِم أهُل سمعها حتى الناس َع أسما له ّله ال وفتح

     )) : ُكم،             ْهَر َش وُصوُموا ُكم، َخْمَس ّلوا وَص ّبكم، َر ُبدوا ْع ا تلك خطبته فى وقال

.(( ُكم      ّب َر ّنة َج ْدُخلوا َت ُكم، ِر َأْم ذا ُعوا َأطي و

.   : الوداع             َحجة فقالوا الناس، حينئذ وودع

)) : ل                      فقال َيرمَى، أن قبل ذبح وعّمن َيرمَى، أن قبل حلق عمن ُسئَل وهناك

        )) : عن))      ٍذ يومئ ِئَل س وسلم عليه ّله ال صلى ُته رأي ما عمرو بن ّلِه ال ُد عب قال َحَرَج

.((   )) : َحَرَج   َولَ ُلوا َع ْف ا قال إل شئ

   -     -   )) : والحلق،            الذبح، فى وسلم عليه ّله ال صلى له قيل إنه عباس ابن قال

.((  )) : َحَرَج    ل فقال والتأخير، والتقديم، والرمى،

       )) : ًا،             حاج وسلم عليه الله صلى النبى مع خرجُت شريك بُن ُأسامة وقال

         : ّدمت     ق أو أطوَف، أن قبل سعيُت ّله ال رسوَل يا ِئل َقا َفِمْن يأتونه، الناُس وكان

        )) : ِعْرَض      اقترَض َرُجٍل على إل َحَرَج لَ َحَرَج لَ يقول فكان ًا، شيئ أخّرُت أو ًا شيئ

.(( َلَك        َه و ِرَج َح الذى ِذلَك ف ِلٌم، َظا َو ُه و ِلم ُمْس َرُجٍل

.          : بمحفوظ          ليس الحديث هذا فى أطوف، أن قبل سعيُت وقوله

بعض:                . على بعضها والحلق والنحر، الرمى، تقديم والمحفوظ

وكان                             بيده، َنة َد َب وستين ًا ثلث فنحر َنى، بِم ِر ْنَح الَم إلى انصرف ثم

        . عمره،     ِسنى َد عد نحره الذى هذا ُد عد وكان ُيسرى ال ُدها ي معقولًة ِئمًة، قا ينحُرها

أن                 عنه، ّله ال رضى ًا علي أمر ثم المائة، من غبر ما ْنَحَر َي أن ًا علي وأمر أمسك ثم

فى            الَجّزار ِعطَى ُي ل أن وأمره المساكين، فى ِدها وُجلو ُلحوِمها و ِلها ِبجل َق يتصد

.((   )) :      : َع    َط َت ْق ا َء شا َمْن َقاَل و َنا، ِد ْن ِع ِمن ِه ِطي ْع ُت َنْحُن وقال منها، ًا شيئ ِتها، ِجَزار

   (( ))      : رضى           أنس عن الصحيحي فى الذى بالحديِث تصنعون فكيف قيل فإن

         )) : ًا،   أربع بالمدينة الظهَر وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل ّلى ص قال عنه، ّله ال

ّلُل            َه ُي فجعل راِحلته، ِكَب َر أصبَح، فلما بها، فباَت ركعتين، الُحليفة بذى والعصَر
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ّلوا،              َيِح َأن ُهم َأَمَر ّكَة، َم َدَخَل فلما ًا، َجِميع ِهَما ِب ّبى ل البيداء، َلى َع َعلَ فلما ّبُح، ُيَس و

ِة             َن ِدي ِبالَم وَضّحى ًا، ِقيام ْدِن ُب َع ْب َس ِه ِد َي ِب وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل َنَحَر و

.      :  .(( الحديثين  بين تعارض ل أنه فالجواب ْين َلَح َأْم ْيِن ْبَش َك

 .        : ٍة                       ثلث ٍه وجو أحد على أنس، حديث مخرج حزم بُن محمد أبو قال

              : قال          كما ُبدن، سبع ِمن أكثَر ِبيده ينحر لم وسلم عليه ّله ال ّلى ص أنه أحدها

ذلك                عن زال ثم وستين، ثلث تمام إلى ذلك بعد ما ينحُر َمن أمر وأنه أنس،

. بقى         ما فنحَر عنه، ّله ال رضى ًا علي وأمر المكاِن،

             : فقط          ًا سبع وسلم عليه ّله ال صلى نحره إل ُيشاهد لم أنس يكون أن الثانى

منهما     -     -     ُكٌل فأخبر للباقى، وسلم عليه ّله ال صلى نحره تماَم جابر وشاهد بيده،

. وشاهد   رأى بما

             : أنس،          قال كما ُبدن سبع ًا منفرد بيده نحر وسلم عليه ّله ال صلى أنه الثالث

بن               َفُة َغَر قال كما وستين، ثلث تمام كذلك فنحرا ًا، مع الحربة وعلّى هو أخذ ثم

          )) : بأعلى  أخذ قد يومئذ وسلم عليه الله صلى النبى شاهد أنه ِكندى ال الحارث

من              الباقى بنحر علّى انفرد ثم البدن بها ونحرا بأسفلها، فأخذ ًا علي وأمر ِة َب الَحْر

.   . أعلم))    ّله وال جابر قال كما ، المائة

          : عن           داود وأبو أحمد، الماُم رواه الذى بالحديِث تصنعون فكيف قيل فإن

           )) : ِه،  ِد َي ِب ِثيَن ثل فنحر َنه، ْد ُب وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسوُل َنَحَر لما قال علّى

.(( ِئَرها   َسا فنحرُت وأمرنى

   :          : فإن          علّى، هو ثلثين نحَر الذى فإن الراوى، على انقلب غلٌط هذا قلنا

نحر               ثم جابر، ول علّى، ُيشاهده لم بيده ًا سبع نحر وسلم عليه الله صلى النبى

الراوى            على فانقلب علّى، فنحرها ثلثون، المائة من فبقى أخرى، وستين ًا ثلث

. وسلم           عليه الله صلى النبّى نحره بما علّى نحره ما ُد عد

            : عليه           الله صلى النبّى عن ُقْرٍط، بن ّله ال عبد بحديث تصنعون فما قيل فإن

  .((          )) : اليوُم  وهو َقّر ال ْوُم َي ُثّم ّنحر، ال ْوُم َي ِه ّل ال َد ْن ِع ِم ّيا ال َظَم ْع أ إّن قال وسلم،
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          : ْقَن.  َطِف َف َخْمٌس َناٌت َد َب وسلم عليه الله صلى ّلِه ال ِلرُسوِل ُقّرَب و قال الثانى

      : َها،        َهْم ْف َأ َلْم ٍة ّي ِف َخ ٍة ِلَم َك ِب ّلَم َك َت َف َقاَل ُبها ُنو ُج َبْت َوَج َلّما َف ُأ؟ َد ْب َي ِهّن ِت ّي أ
َ ب ِه ْي َل إ ْفن ِل َد َيْز

.((   )) : َطع :    َت ْق ا َء َشا َمْن قال َقاَل؟ َما ْلُت ُق َف

            : إليه          ُتقّرب كانت وإنما ُجملة، إليه َقّرْب ُت لم المائة فإن ّدقه، ونص نقبله قيل

ْبَن            َقّر َت َي و ِدْرَن َبا ُي الّرَسُل ذلك وكان َرَسلً، َنات َد َب خمُس إليه منهن ُقّرَب ف أْرَسالً،

. منهن     واحدة ُكّل ب َدأ ِليب ِه ْي َل إ

   (( ))      : أبى           حديث من ، الصحيحين فى الذى بالحديث تصنعون فما قيل فإن

: آخره              فى وقال َنى، بِم ِر النح يوَم وسلم عليه الله صلى النبّى ُخطبة فى َة بكر

(( َنا((            َن ْي َب فقسمها ِم َن َغ ال ِمَن ٍة َع ْي ُجَز وإلى ُهَما، َبَح َذ َف ْيِن َلَح َأْم ْيِن ْبَش َك إلى َأ َف َك ْن ا ُثّم

. لمسلم  لفظه

. بالمدينة                      كان أنه أنس، حديث وفى بمكة، كان الكبشيِن ذبح أن هذا، ففى

.     : للناس          طريقتاِن هذا فى قيل

       :   : أملحين          بكبشين بالمدينة ضّحى وأنه أنس، قوُل القول أن إحداهما

ِره             نح بين ّيز وم أنس، ففّصل كبشيِن، إلى انكفأ ثم العيد، ّلى ص وأنه أقرنين،

أن             هذا على ويدل ِقصتان، أنهما ّين وب للكبشين، بالمدينة نحره وبين ُبدن، لل بمكة

ِبَل،               ال َنَحَر أنه ذكروا إنما َنى، بِم وسلم عليه الله صلى النبى نحر ذكر َمن َع جمي

قال               قد وجابر سوق، بل هناك الغنم نحر من أفضُل وهو ساقه، الذى ْدُى َه ال وهو

          : بعض    على اشتبه وإنما ُبدن، ال فنحر الرمى من رجع إنه الوداع َحّجة صفة فى

. ِهم            فو َنى بِم كان أنه فظن عيد، يوَم كانت الكبشين قصة أن الرواة،

  .       : عملِن           أنهما مسلكه سلك وَمن حزم، ابن طريقة الثانية الطريقة

َته          تضحي وأنس بمكة، َيته تضح بكرة أبو فذكر صحيحان، وحديثان ِيَراِن، متغا

 :           : ضّحى.  عائشة قالت كما والبَل، البقَر ونحر َنم، الغ النحر يوَم وذبح قال بالمدينة

فى            وهو بالبقر، أزواجه عن ٍذ ِئ ْوَم َي وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل

.(( الصحيحين((
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        )) :(( عائشة          ((  عن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل ذبَح مسلم صحيح وفى

.(( النحر   ْوَم َي ًة بقر

.(          )) :           (ً َدة واِح ًة بقر َداِع َو ال ِة َحّج فى ٍد محّم آِل َعْن نحَر ّنه أ السنن وفى

:            : ّله          ال شاء إن والصحيُح ْدى، َه ال مع التضحيُة له َع ِر ُش الحاّج أن ُبه ومذه

النبى             أن ٌد أح ُقْل ْن َي ولم للمقيم، ُلضحية ا بمنزلة له الحاج ْدى َه و الولى، الطريقُة

ُهم             ْدي َه كان بل ُلضحية، وا ْدِى َه ال بين جمعوا َبه، أصحا ول وسلم، عليه الله صلى

. بغيرها       ُأضحيٌة و َنى، بِم ْدى َه فهو أضاحيهم، هو

     ((    )) : اسُم            عليه َق ِل ْط ُأ ْدى َه فهو ، بالبقر ِنسائه عن ضّحى عائشة قول وأما

ُى            ْد َه ال هو عنهن نحره الذى فالبقُر ُى، ْد َه ال وعليهن متمتعاٍت، ُكّن وأنهن ُلضحية، ا

. يلزُمهن  الذى

     : عن                 البقرة إجزاء وهو إشكال، تسع وهن عنهن البقرة نحر قصة فى ولكن

. سبعة   من أكثر

لم                               عائشة أن وهو أصله، على بجواب عنه، حزم بن محمد أبو وأجاب

على             َى ْد َه ل وعنده متمتعاٌت، ُهّن و قارنة كانت فإنها ذلك، فى معهن تكن

عن             ُعروة، بن ِهشام حديث من مسلم رواه الذى بالحديث قوله َد ّي وأ ِرن، القا

          )) : ذى   ِهلل ل ُموافين وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوِل مع خرجنا عائشة عن أبيه،

عرفة            يوُم فأدركنى ّكَة، م َنا ِدم َق حتى فخرجنا ُعمرة، ِب أهّل فيمن فكنُت ِة، الِحّج

وسلم،              عليه الله صلى النبّى إلى ذلك فشكوُت ُعمرتى، من َأِحّل لم حائٌض وأنا

: )) .(( قالت: ((       بالَحّج ّلى وأه َتِشطى، واْم َرأَسِك، ُقضى ْن وا َتك ُعْمَر دعى فقال

الرحمن             عبد معى أرسَل َحّجنا، ّله ال قضى وقد َبِة الَحْص ليلُة كانت فلما ففعلُت،

َنا            َحّج ّله ال فقضى ُعمرة، ب فأهللُت ِعيم، ّتن ال إلى وخرج َدفنى، فأر بكر، أبى بن

.(( ْوٌم          َص ول َصدقٌة ول ْدى َه ذلك فى يكن ولم ُعمرتنا، و

   . الصحابُة،                  عليه والذى الناس عن حزم ابن به تفّرد فاسد مسلك وهذا

متمتع             هو بل ّتع، المتم يلزم كما ْدُى، َه ال يلزمه ِرن القا أن بعدهم وَمن والتابعون
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   : الكلَم          هذا أن فالصحيح الحديُث، هذا وأما ّدم، تق كما الصحابة لسان فى حقيقة

: فقال              به، مصرحا مسلم صحيح فى ذلك جاء عروة، بن هشام قول من الخيَر

رضى              عائشة عن أبيه، عن ُعروة، بن هشام حدثنا وكيع، حدثنا كريب، أبو حدثنا

  )) :     :   .   ... ّلُه  ال َقَضى إنه ذلك فى عروة قال آخره وفى الحديث فذكرت عنها ّله ال

.((          :   . صدقة  ول ِصيام، ول ٌى، ْد َه ذلك فى يكن ولم هشام قال ُعْمَرتها َو َها َحّج

          : وعبدة            نمير، فابُن لهشام، الكلَم هذا جعل وكيع كان إن محمد أبو قال

سمع             لنه هشام، إلى نسبه فوكيع ثقة، منهما ُكّل و عائشة، كلم فى أدخله

َيروى             فقد قالته، عائشُة تكون أن بدافع إياه هشام قوُل وليس يقوله، ًا هشام

بمتدافع،              هذا من شئ فليس ُيسنده، أن دون به ُيفتى ثم ُيسنده، ًا حديث ُء المر

  : ُكّل             أن ذلك من والصحيح هواه، اتبع وَمن ْنِصُف، ُي ل َمن هذا بمثِل ّلل يتع وإنما

         . َقا    ّد ُص عائشة، إلى القوَل نمير وابُن عبدة أضاف فإذا نقل فيما ّدق فمص ثقة

وتكون            صحيح، ُكٌل و لعدالته، ًا أيض َق ّد ُص ِهشام، إلى وكيع أضافه وإذا لعدالتهما،

. قاله    وهشام قالته، عائشة

           : له          ِفقه ل ممن أمثاله وظاهرية بظاهريته، اللئقُة هى الطريقُة هذه قلت

ل             وهؤلء بها، العناية وأهل علله، أطباء ّقاد ّن ال الئمة كفقه الحاديث، ِعلل فى

يقطعون            بل ُتهم ومعرف ُقهم ذو له ليس ممن خالفهم َمن قول إلى ُتون ِف يلت

إلى            ُتون ِف يلت ول والردئ، ِد ّي الج بين ُيميزون الذين ّقاد، ّن ال ِرِف الّصيا بمنزلة بخطئه

. ذلك     ِرف يع لم َمن خطإ

  : عائشة،                    قالت الكلم هذا فى يقول لم نمير وابن عبدة أن المعلوم، ومن

كلم             من أو كلمهما، من يكون أن يحتمِل ًا، إدراج الحديث فى أدرجاه وإنما

حفظ             فقد ّيز، وم فّصل وَمن ّيز، وم ففّصل وكيع، فجاء هشام، من أو ُعروة،

:     : وكيع          وقال عائشُة، قالت وعبدة نمير ابُن قال لو نعم غيره، أطلقه ما وأتقن

. وترجيح           نظر َع موِض وكان محمد، أبو قال ما لساغ هشاٌم، قال
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 : أنها                     أحدها ألفاظ، بثلثة جاء قد فهذا واحدة، بقرة وهى ًا تسع كونهن وأما

  :       : علينا    دخل والثالث بالبقر، يومئذ عنهن ضّحى أنه والثانى بينهن، واحدة بقرة

       :    : وسلم     عليه الله صلى ّله ال رسول ذبح فقيل هذا؟ ما فقلُت بقر، بلحم النحر يوم

. أزواجه  عن

 : سبعة                    فقيل والبقرة، َنة َد َب ال عنهم ُتجزئ َمن عدد فى الناُس اختلف وقد

.     : إسحاق        قول وهو عشرة، وقيل عنه، المشهور فى وأحمد الشافعى، قوُل وهو

َدَل                      َع َف ِنم، المغا بينهم َقَسَم وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوَل أن ثبت وقد

  -     -     . عن   ضّحى وسلم عليه الله ّلى ص أنه الحديُث، هذا َثبت و ٍه َيا ِش ِر َعْش ِب الَجُزوَر

. ببقرة    ِتسع وهن نسائه

َحّجهم                 ((     فى َنَة َد َب ال نحُروا أنهم جابر، عن الّزبير، أبى عن سفياُن، روى وقد

     (( ولم         مسلم شرط على وهو ، عشرٍة َعْن وسلم عليه الله صلى ّله ال َرُسوِل مع

        )) : ّليَن    ُمه وسلم عليه الله صلى ّله ال َرُسوِل مع خرجنا قوله أخرج وإنما يخرجه،

والمروة،           وبالّصفا بالبيِت ُطفنا مكة، ِدمنا َق فلما ِولداُن، وال ُء النسا معنا بالحّج

ٍة              سبع ُكّل ِر والبق البِل فى ِرك نشت أَن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل َنا َأَمَر و

.(( َدنة   َب فى منا

     )) :     :(( عليه          (( الله صلى النبى مع ّنا ك عباس ابن حديث من المسند وفى

ِر           الَجُزو وفى َعًة، ْب َس ِة البقر فى َنا ْك فاشتر الضحى، فحَضَر سفر، فى وسلم

.   : غريب).     حسن وقال والترمذى، ّنسائى ال ورواه (ً عشرة

        )) :  (( عاَم          (( وسلم عليه الله صلى ّله ال َرُسوِل مع َنا نحر عنه الصحيحين وفى

.(( سبعة       عن َة والبقر سبعة، عن َنَة َد َب ال ِة، َي ِب ْي َد الُح

         )) : بين       َحجته فى وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسوُل َشّرَك حذيفُة وقال

.      .(( ّله     ال رحمه أحمد الماُم ذكره سبعة عن البقرة فى المسلمين،

  : السبعة                   أحاديُث ُيقاِل أن إما ثلثة، وجوه أحد على ُتَخّرُج الحاديث، وهذه

         : لجل     الغنائم فى تقويٌم الغنم، ِمن بعشرة ِر البعي ْدُل َع ُيقال أن وإما َأَصّح، و أكثُر
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أن             وإما شرعى، تقديٌر فهو الهدايا، فى سبعة عن ُنه كو وأما الِقسمة، تعديِل

البعيُر:            كان بعِضها ففى والبل، ِكنة، والم الزِمنة، باختلف ِلُف يخت ذلك إن ُيقال

. سبعة             عن فجعله سبعة، ِدُل ْع َي بعضها وفى عشرة، عن فجعله شياه، عشر ِدُل ْع َي

. أعلم  ّله وال

         : ببقرة،             عنهن وضّحى ْدى، َه لل ًة بقر نسائه عن ذبح إنه محمد أبو قال وقد

فى              ما عرفَت وقد ًا، ْدي َه وستين ًا ثلث نفسه عن ونحر بكبشين، نفسه عن وضّحى

ُى              ْد َه و هى، هى بل ْدى، َه ال بقرة غيَر الّضِحية بقرة تكن ولم الوهم، من ذلك

. الفاقى    ضحية بمنزلة الحاّج

فصل         

أجزأه             مكة أو َنى ِم فى ذبح وحيثما بالمنحر الذبح يختص ل أنه فى

وأعلمهم                    َنى، بِم ِه ِر ْنَح ِبَم وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل ونحر

     (( أن((         على دليٌل هذا وفى ْنَحٌر َوَم ٌق ِري َط ّكَة َم ِفجاَج َأّن و ْنَحٌر، َم ّلها ُك َنى ِم أن

وقف               لـّما أنه كما أجزأه، مكة فجاج من نحر حيث بل َنى، بِم يختّص ل النحَر

)) :    .((     )) : ْفُت  َق َو وقال َفة، ِل َد بمز َقَف وو ِقٌف ْو َم َها ّل ُك َفُة َعَر َو هاهنا ْفُت َق َو قال بعرفة

           (( ٌء    َنا ِب َنى بِم له ُيبنى أن وسلم عليه ّله ال صلى وُسئل ِقٌف ْو َم ّلها ُك َفُة ِل َد َوُمْز هاهنا

    ((      )) : على    دليل هذا وفى ْيِه َل إ َق َب َس ِلَمْن َناٌخ ُم َنى ِم لَ، َقال َف الَحّر، ِمَن ّله ِظ ُي

َتِحَل              ير حتى به ّق أح فهو منها مكان إلى سبق َمن وأن فيها، المسلمين اشتراك

بذلك    ُكه ِل َيْم ول عنه،

فصل

رأسه         وسلم عليه الله صلى الله رسول حلق في

بالحلّق،                    استدعى نحره، وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل أكمَل فلما

رأسه    -          على قائم وهو ّله ال عبد بن ْعمر َم وهو ِللحلّق َقاَل َف رأسه، فحلق

        )) :  - عليه    الله صلى ِه ّل ال َرُسوُل َنَك َك َأْم ؛ ْعَمُر َم َيا َقاَل و ِه ِه َوْج فى َظر َن و بالموسى

      :   (( ؛       ِه ّل ال َرُسوَل يا ّله وال أَما معمر َقاَل َف الُموَسى ِدَك َي َوفى ِه ِن ُذ ُأ ِة َشْحَم ِمْن وسلم
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    ((    )) : أحمد        المام ذلك ذكر َلَك َقّر َأ ًا إذ َأَجْل َقاَل ِه، ّن وَم َلّى َع ِه ّل ال ِة ْعَم ِن َلِمْن ذلك إّن

   . ّله  ال رحمه

        :(( عليه            (( الله صلى ِللنبي َق َل َح الذي أن وزعموا صحيحه في البخاري وقال

 )) :    ... َأَشاَر         و ْذ، ُخ للحلق فقال انتهى، عوف بن نضلة بن ّله ال عبد بن معمر وسلم،

الَحلّق،               َلى إ َأَشاَر ُثّم ِليه، َي َمْن ْيَن َب ُه ْعَر َش َقَسَم ْنه، ِم َغ َفَر َفلما ْيَمِن، َل ا ِبه ِن َجا إلى

    ((      : صحيح     في وقع هكذا ، إليه فدفعه طلحة؟ أبو هاهنا قاَل ّثّم ْيَسر، ال ِنبُه َجا َق َل َفَح

مسلم.

   )) :      : صلى            ّله ال رسول أن أنس عن سيرين، ابن عن البخاري صحيح وفى

  .(( ل              وهذا شعره من أخذ َمن أول طلحة أبو كان رأسه، حلق لما وسلم، عليه الله

أصاب              ما مثُل اليمِن، ّق الّش ِمن طلحة أبا ُيصيب أن ِلجواز مسلم، ِة رواي ِقُض ُينا

  (( من         (( ًا أيض صحيحه في مسلم روى قد لكن اليسِر، بالّشِق ويختّص غيَره،

         )) : ونحَر   الجمَرة وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل َرَمى لما قال أنس، حديث

ّي،            النصار طلحَة أبا دعا ثم فحلقه، ْيَمَن َل ا ّقه ِش َق الَحلّ ناوَل َق، َل وح َكه، ُنُس

    (( )) : طلحة،       أبا فأعطاه فحلقه، ِلْق اْح فقال ْيَسَر، ال ّق الّش ناوله ثم إياه، فأعطاه

        .(( طلحة: ((   أبى نصيب أن تري كما الرواية، هذه ففي الناس بين اقسمه فقال

      .    : محمد     ّله ال عبد أبو الحافظ قال اليسر كان أنه الولى وفى اليمَن، ّق الّش كان

العلى             وعبد غياث، بن حفص رواية ِمن مسلم رواه المقدسي، الواحد عبد بن

)) : أن             أنس عن سيرين، بن محمد عن حسان، بن هشام عن العلى، عبد بن

  (( من            ورواه ، ِر ْيَس َل ا ّقه ِش ْعَر َش طلحة أبى إلى دفع وسلم، عليه الله صلى النبي

شعر        ((      طلحة أبى إلى دفع أنه حسان، بن هشام عن عيينة، بن سفيان رواية

..           :  .(( سفيان  رواية ّوى ُتق أراها سيرين ابن عن َعون، ابن ورواية قال اليمن ّقه ش

. أعلم  ّله وال

           : طريق          من سيرين، ابن عن ذكرناه ما عون، ابن برواية ُد يري قلت

.   . أعلم            ّله وال به اختص الذي الّشّق هو طلحة، أبو إليه سبق الذي وجعل البخاري،
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ّنه                      َأ و ْيَسَر، َل ا ّق الّش كان به اختص الذي طلحة أبى نصيَب أن َوى ْق ي والذي

هذا              وعلى عطائه، في ّنته ُسـ كانت وهذه َخّص، ثّم عّم، وسلم عليه الله صلى

    (( )) : ْيَمِن،        َل ا ِبه ِن َجا إلى وأَشاَر ْذ ُخ للحلِق قال أنه بعِضها في فإن الرواياِت، أكثُر

فحلقه             اليسر، ِنِب الجا إلى الحلّق إلى أشار ثم يليه، َمْن ْيَن َب شعره فقسم

  . لفظ            وفى ُته امرأ فإنها طلحة، أبى إلى دفُعه هذا ُيعارض ول ٍم، ُسلي ُأّم فأعطاه

: قال:           ثم الناس، بين والشعرتين الشعرة فوّزعه اليمن، ّق بالّش فبدأ آخر

.      : إليه.       فدفعه طلحة؟ أبو هاهنا قال ثم ذلك، مثَل به فصنع باليسر

           : أظفاره   ّلم ق ثم اليسر، ْأسه ر ّق ِش ْعَر َش طلحة أبى إلى دفع ثالث لفظ وفى

ّله              ال عبد بن محمد حديث من ّله، ال رحمه أحمد المام وذكر الناس، بين وقسمها

ورُجٌل     ((          المنحر، عند وسلم عليه الله صلى النبي َد ِه َش أنه ّدثه، ح أباه أن زيد، بن

ّله             ال رسوُل فحلق صاحبه، ول شٌئ ْبُه ُيِص فلم أضاِحَي، ْقِسُم َي وهو قريش من

ّلم             وق رجاٍل، على منه فقسم فأعطاه، ثوبه، في رأَسه وسلم عليه الله صلى

.((        : شعَره    يعني َتم، َك وال ّناء بالِح مخضوب َدنا ْن ِع ّنه فإ قال صاحبه، فأعطاه أظفاره

الصحابة،                   من كثيٌر وحلق ًة، َمّر ِرين َقّص ِللُم َو ًا، َثلث ِة ِفَر ْغ بالم ِقيَن ّل للمَح ودعا

   } : إن        الَحَراَم َد الَمْسِج ُلّن ْدُخ َت َل تعالى قوله مع وهذا بعُضهم، وقّصر أكثُرهم، بل

 : ] { الفتح      ِريَن َقّص َوُم ُكْم ُءوَس ُر ّلقيَن ُمَح ِنيَن آِم ّلُه ال َء عائشة]   27َشا قول ومع ،

         )) : أن   قبل لحرامه وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل ّيبُت ط عنها ّله ال رضى

        (( من     بإطلق وليس ُنُسٌك الحلق أن على دليل ، َيحّل أن ْبَل َق ولحلله ِرَم، ُيْح

محظور

فصل         

طواَف                      فطاف ًا، راكب الظهر قبل مكة إلى وسلم عليه ّله ال صلى أفاض ثم

يسع            ولم َيره، غ ُطْف ي ولم َدر، الّص َطواُف وهو ِة، َيار الّز طواُف وهو ِة، َفاَض ال

    : طاف          أنه زعمت طائفة طوائف ثلُث ذلك في خالف وقد الصواُب، هو هذا معه،

وطائفة          للفاضة، طاف ثم الفاضة، طواف سوى ُقدوم لل ًا طواف طوافين،
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ُطْف              َي لم أنه زعمت وطائفة ًا، قارن كان لكونه الطواِف هذا مع سعى أنه زعمت

ذلك،             في الّصواَب ُكُر فنذ الليل، إلى الزيارة طواَف أّخر وإنما اليوم، ذلك في

. التوفيق     وبالله الغلط منشأ ونبين

  -   -   :     : يطوُف           كم َع المتمت أعنى َرَجَع فإذا الله عبد لبى قلُت الثرم قال

         : في  عاودناه للزيارة، آخر ًا طواف ويطوف لحجه، ويسعى يطوُف قال ويسعى؟

. عليه     فثبت مرة، غير هذا

    :(( القارن      (( في الحكُم وكذلك المغني في المقدسي محمد أبو الشيخ قال

يبدآن              ّنهما فإ للقدوم، طافا ول ّنحِر، ال ِم يو قبَل مكة أتيا يكونا لم إذا والمفِرد

روت             بما واحتّج ّله، ال رحمه أحمد عليه نص الزيارة، طواف قبل ُقدوم ال بطواف

      )) : الصفا     وبين بالبيت، بالُعمرة ّلوا أه الذيَن فطاف قالت عنها، ّله ال رضى عائشُة

وأما              لَحّجهم، ِمنًى ِمن رجعوا أن بعد آخر ًا طواف طافوا ثم ّلوا، ح ثم والمروة،

    (( ّله        ال رحمه ُد أحم فحمل ، ًا واحد ًا طواف ُفوا طا فإنما ُعمَرة، وال الحّج ُعوا َجَم الذين

    : أن          ثبت قد ولنه قال القدوم، طواُف هو لحجهم طواَفهم أن على عائشة، قوَل

عند            المسجد كتحية له، ًا مسقط الزيارة طواف يكن فلم مشروع، القدوم طواَف

. المفروضة     بالصلة ّبس التل قبل دخوله

       :(( ِبالّصفا   (( و ًا سبع بالبيت فيطوف ًا، متمتع كان وإن مختصره في الخرقي وقال

الزيارة،             به ينوى ًا طواف بالبيت فيطوف يعود ثم للُعمرة، فعل كما ًا سبع والمروة

 : ] {   } : الحج   ِتيِق َع ال ْيِت َب ِبال ُفوا ّو ّط َي ْل َو تعالى قوله :  29وهو النبي]   إن قال فمن ،

والشيخ            فعَل، َكذا ه عندهم، وأصحابه كالقاضي ًا متمتع كان وسلم عليه الله صلى

  : أعلم             ول قال هذا، يفعل لم ولكن الخاص، التمتَع ًا متمتع كان أنه عنده، محمد أبو

ُع             المشرو بل الخرقي، ذكره الذي الطواف هذا على ّله ال عبد أبا وافق ًا أحد

عن             بها يكتفي فإنه الصلة، أقيمت وقد المسجد دخل كمن للزيارة، واحد طواف

الذين              أصحابه ول وسلم عليه الله صلى النبي عن َقْل ْن ُي لم ولنه المسجد، تحية

: قال               ًا، أحد به وسلم عليه الله صلى النبي أمر ول الوداع، حجة في معه تمتعوا
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     )) : رجعوا       أن بعد ًا واحد ًا طواف طافوا قالت فإنها هذا، على دليل عائشة وحديث

   .         (( هذا   كان ولو آخر ًا طواف تذكر ولم الزيارة، طواف هو وهذا لحجهم َنى ِم ِمن

ركُن             هو الذي الزيارة طواف بذكر ّلت أخ قد لكانت ُقدوم، ال طواَف ذكرته الذي

إل                ذكرت فما حال، كل وعلى عنه، ُيستغنى ما وذكرت به، إل ِتّم َي ل الذي الحج

طوافين؟        على به ُيستدل أين فمن ًا، واحد ًا طواف

           .. الله          صلى النبي بأمر الُعمرة إلى الحّج فقرنت حاضت، لما فإنها ًا وأيض

صلى  -            النبي به أمرها ول للقدوم، تطف لم للقدوم طافت تكن ولم وسلم عليه

في             َع ِر َلُش الواجب، بالطواف يسقط لم لو القدوم طواف ولن وسلم، عليه الله

فهو             البيت، إلى قدومه أّول لنه ُعمرة، ال طواف مع القدوم طواُف المعتمر حّق

.   ... كلمه            انتهى به وطوافه رؤيته بعد البيت إلى ُد ُعو َي الذي المتمتع من أولى به

             : كما          الحق هو أنكره الذي كان وإن الشكال، محمد أبي كلُم يرفع لم قلت

      : عرفة،        ِمن رجعوا لما الصحابة إن يقل لم ًا أحد فإن إنكاره، في والصواُب أنكره،

وسلم،             عليه الله صلى النبي ول بعده، للفاضة طاُفوا ثم ْوا، َع وَس للقدوم طافوا

ّتع              المتم بين فّرقت المؤمنين أّم أن الشكال، منشأ كان ولكن ًا، قطع يقع لم هذا

وأن             ًا، واحد ًا طواف َنى ِم من رجعوا أن بعد طافوا القاِرنين أن فأخبرت والقاِرن،

غيُر              وهذا لحّجهم، َنى ِم ِمن رجعوا أن بعد آخر ًا طواف طافوا ُعمرة بال ّلوا أه الذين

فيه،            بينهما فرق فل والمتمتع، القارُن فيه يشتِرك فإنه ًا، قطع الزيارة طواف

     : بعد         آخر ًا طواف ُفوا طا إنهم المتمتعين في َلها قو رأى لما محمد، أبا الشيخ ِكّن ول

          : والذي     طوافين، طافوا أنهم على يدل ما هذا في ليس قال َنى، ِم ِمن رجعوا أن

      : أو        عروة كلم من الزيادة هذه طائفة فقالت الشكال، يرفع لم ولكن حق، قاله

ولم              مرسل أنه فغايته كان، ولو يتبين، ل وهذا الحديث، في ُأدِرجت هشام، ابنه

      :  . عائشة،    به أخبرت الذي الطواف أن فالصواب بالرسال عنه الشكال يرتفع

الطواف            ل والمروة، الصفا بين الطواف هو والقارن، المتمتع بين به وفّرقت

واحد           بطواف اكتفوا أنهم القارنين عن فأخبرت جملة، الشكال وزال بالبيت،
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عن             وأخبرت ّق، الح هو وهذا النحر، َيوم آخر ًا طواف إليه ُيضيفوا لم بينهما،

الول             وذلك للحج، َنى ِم ِمن الرجوع بعد آخر ًا طواف بينهما طافوا أنهم المتمتعين،

لحديثها           موافق هذا، على الحديِث وتنزيل الجمهور، قوُل وهذا للعمرة، كان

    )) : َفا        الّص ْيَن َب َو ْيِت َب ِبال ُفِك َطوا ُعِك َيَس وسلم عليه الله صلى النبي قول وهو الخر،

.      (( الجمهور   قول ويوافق قارنة، وكانت ، ِتِك ُعْمَر َو ِلَحّجِك ِة َو َوالَمْر

  :(( يطف                  (( لم صحيحه في مسلم رواه الذي جابٍر حديث عليه ِكُل ُيش ولكن

ًا،              واحد ًا طواف إل والمروة الّصفا بين أصحابه ول وسلم وآله عليه ّله ال صلى النبّي

       :      . إحدى  هو كما واحد سعٌى المتمتع يكفى يقول َمن قول يوافق هذا الول طواَفه

وعلى              وغيره، ّله ال عبد ابنه رواية في عليها نص ّله، ال رحمه أحمد عن الروايتين

 :           : مراد  يقال أو النافي، على ّدم ُمق ِبت والمث نفى، وجابر أثبتت، عائشة فيقال هذا،

وعمر              ٍر بك كأبي ْدي، َه ال وساق وسلم عليه الله صلى النبي مع قرن َمن جابر

. ًا            واحد ًا سعي ْوا َع َس إنما فإنهم اليسار، وذوي عنهم، ّله ال رضى وعلي وطلحة

فيه             الزيادة تلك بأن عائشة، حديث ّلُل يع أو الصحابة، عموَم به المراد وليس

.   .. أعلم          ّله وال حديثها في للناس طرق ثلثة وهذه هشام قول من مدرجة

        : قبل                     بالحّج إحرامه بعد للقدوم ويسعى يطوُف المتمتع قال َمن وأما

ل؟              أم عنه منصوٌص َو ُه أ أدرى ول الشافعي، أصحاب قوُل وهو َنى، ِم إلى خروجه

            : الصحابة   من أحد ول وسلم، عليه الله صلى النبي يفعله لم فهذا محمد أبو قال

      : ُطوفوا،          ي أن ّكة م لهل أرى ل عباس ابن قال أحد، نقله ول به، أمرهم ول البتة،

. َنى             ِم من ُعوا َيْرِج حتى بالحّج إحرامهم بعد والمروِة الّصفا بين َيْسعوا أن ول

       : وإسحاق،    حنيفة، وأبى وأحمد، ومالك، الجمهور، قول عباس ابن قول وعلى

وغيرهم.

       : ويسعى            فيطوُف كالقادم، صار بالحج، أحرم لما قالوا ّبوه، استح والذين

          : ولم.  القدوم، طواُف فيبقى ُعمرة، ال عن وقع الوَل الطواف ولن قالوا ُقدوم لل

          . فإنه  واهيتاِن، الُحّجتاِن وهاتان بالحّج، ِم الحرا عقيَب ُله ْع ِف له ُتِحّب فاس به يأت
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القدوم،             طواف عن ًا مغني ُعمرة لل ُفه طوا فكان ُعمرة، ِلل طاف لما ًا قارن كان إنما

َتحية           مقاَم فقامت فيها، فدخل قائمة، الصلة فرأى المسجد، دخل كمن

. عنها   وأغنته المسجد،

لم                      وسلم، عليه الله صلى النبي مع بالَحّج أحرموا لما الصحابة فإن ًا وأيض

       . حنيفة،     أبى عن الحسن، بن محمد وروى ًا متمتع أكثرهم وكان َبه، عقي ُطوفوا ي

بعد             أحرم وإن للقدوم، وسعى طاف الزوال، قبل التروية يوَم أحرم إن أنه

َنى،              ِم إلى فوره من يخرج الزوال بعد بأنه الوقتين، بين َفّرق و ُطْف، َي لم الزوال،

عباس             ابن وقوُل فيطوف، يخرج ل الزوال وقبل بغيره، الخروج عن يشتِغل فل

. التوفيق        ّله وبال الصحابة، لعمل الموافق الصحيح هو والجمهور

فصل         

    -     -  : الطواف            هذا مع َعى َس وسلم عليه ّله ال صلى إنه قالت الثانية والطائفة

وهذا:              طوافيِن، إلى يحتاج كما سعييِن، إلى يحتاج القارن أن في ُحّجة هذا وقالوا

         : عائشُة،     قالته كما الول، َيه سع إل َع َيْس لم أنه والصواب تقدم، كما عليه غلٌط

فعليك              ّدم، تق كما باطلة ّلها ك بل واحد، حرٌف السعيين في عنه َيِصّح ولم وجابر،

بمراجعته.

فصل         

       :   : طاووس،           وهم الليل، إلى الزيارة طواَف أّخَر قالوا الذين الثالثة والطائفة

أبى            حديث من ماجه، وابن والنسائي، داود، أبى سنن ففي وعروة، ومجاهد،

أّخَر             وسلم، عليه الله صلى النبي أن عباس وابن عائشة عن المكي، الزبير

 :     :   . حديث     الترمذي قال الّزيارة، طواَف لفظ وفى الليل إلى النحر يوَم َفه طوا

حسن.

الذي                      وسلم عليه ّله ال صلى فعله من المعلوم خلف ّين ب غلٌط الحديث وهذا

فيه،               الناِس كلَم نذكر فنحُن وسلم، عليه ّله ال صلى بَحّجته العلم أهُل فيه َيُشّك ل

       :  (( هذا    (( عن البخاري إسماعيل بن محمد سألت له العلل كتاب في الترمذي قال
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   :         : ابن   ِمن أّما قال عباس؟ وابن عائشة من الزبير أبو َأَسمَع له وقلت الحديث،

  :     . أن       عندي القطان الحسن أبو وقال نظر عائشة من سماعه وفى فنعم، عباس،

ًا،             نهار يومئذ وسلم عليه الله صلى النبي طاف إنما بصحيح، ليس الحديث هذا

             : أن  بعد بها الظهَر ّلى فص َنى، ِم إلى رجع أو بمكة الظهر ّلى ص هل ُفوا اختل وإنما

        : وجابٌر      بها، الظهَر ّلى فص َنى، ِم إلى رجع إنه يقوُل عمر فابُن طوافه؟ من فرغ

)) : أبى:            رواية غير من عائشة حديث ظاهر وهو بمكة، الظهر ّلى ص إنه يقول

هذا))                من إل َو ُير لم شئ وهذا الليل، إلى الطواَف أّخر أنه فيها التي هذه الزبير

يروى              أنه عهد وقد عائشة، من ًا سماع هاهنا يذكر لم مدلس الزبير وأبو الطريق،

بواسطة،              عنه يروي أنه كذلك َد ِه ُع فقد ًا، أيض عباس ابن عن ول بواسطة، عنها

وابن              عائشة عن الزبير أبو يرويه فيما ّقُف التو فيجب منه، سمع قد كان وإن

ِرَف              ُع لو التدليس، من به ِرَف ُع ِلما منهما، َعه سما فيه ُكُر ْذ َي ل مما عباس

في               ّين ب فالمر عائشة، من سمع أنه لنا َيِصّح ولم فأّما هذا، ِلغير منها ُعه سما

عمن             كان إذا ّلس المد حديث قبول في العلماء ِلف يخت وإنما فيه، التوقف وجوب

  :    :    . ما      ُيرد آخرون ويقول ُيقبل، قوم يقول هاهنا منه ُعه وسما له ِلقاؤه علم قد

عمن             ّلُس، المد ُنه ِع ْن َع ُي ما وأما حديث، حديث في التصاُل ّين يتب حتى عنهم ُنه ِع ُيعن

   . نقول              كنا ولو ُيقبل ل بأنه فيه الخلَف أعلم فل منه، ُعه سما ول له ِلقاؤه ُيعلم لم

         : ُيعلم  لم ولو التصال على محموٌل ْيِن المتعاِصَر َعن ْن َع ُم بأن مسلم بقول

طواف            صحة ِمن قدمناه فلما ًا وأيض ّلسين، المد غير في ذلك فإنما التقاؤهما،

حتى             ّلسين المد حديث رد في والخلف ًا، نهار يومئذ وسلم عليه الله صلى النبي

في                شّك ل ما ُيعارضه لم إذا هو إنما انقطاعه، يعلم ّتى ح قبوله أو ُله، اتصا ُيعلم

.   ... كلمه         انتهى صحته في شك ل ما عارضه قد وهذا صحته

روى                       الرحمن عبد بَن سلمة أبا أن عائشة، على الّزبيِر أبى غلط على ويدل

          : ْوَم    َي َنا َفْض َأ َف وسلم، عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوِل َع َم َنا َحَجْج قالت ّنها أ عائشة، عن

 : أن.             عنها أبيه، عن القاسم، بن الرحمن عبد عن إسحاق، بن محمد وروى ّنْحِر ال
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وزار             ظهيرة، النحر يوم البيت فزاروا لصحابه أذن وسلم، عليه الله صلى النبي

. ًا            أيض غلط وهذا ليلً، نسائه مع وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول

          : جابر،           وحديُث عمر، ابن عن نافع حديُث الرواياِت هذه وأصّح البيهقي قال

.    : ًا      نهار طاف أنه يعنى عائشة، عن سلمة أبى وحديُث

            : وسلم          عليه الله صلى النبي فإن الطواِف، تسمية ِمن الغلُط نشأ إنما قلُت

.    (( عائشة        (( حديث من الصحيحين في ثبت كما الليل، إلى َداع َو ال طواَف أّخَر

: قالت:              أن إلى الحديث، فذكرت وسلم عليه الله صلى النبي مع خرجنا قالت

  )) : ِمَن         ِتَك بأْخ اْخُرْج فقال بكر، أبى بَن الرحمن َد ْب َع فدعا الُمَحّصَب، َنا ْل َنَز َف

  :   (( الله         َقَضى َف قالت بالُمَحّصِب هاهنا ائتياني ثم ُكما، ِف َوا َط ِمن َغا ْفُر ا ثم ِم، الَحَر

: فقال          بالمَحّصِب، فأتيناه ّليل، ال ْوِف َج في طوافنا ِمن وفرغنا ُعمرة، ال

         . :  (( ثم(( به، فطاَف بالبيِت، فمّر بالرحيل، الناِس في ّذن فأ نعم ُقلنا ؟ ُتَما ْغ َفَر

. المدينة    إلى ًا متوجه ارتحَل

أو                       الزبير، أبو فيه فغلط ريب، بل الليل إلى أّخره الذي الطواف هو فهذا

.     : الموفق    ّله وال الزيارة، طواف وقال ِبه، ّدثه ح َمْن

َداِع،                      َو ال َطواِف في ول الطواف، هذا في وسلم عليه ّله ال ّلى ص َيْرُمْل ولم

. ُقدوم     ال طواِف في َرَمَل وإنما

فصل         

(... يتبع(

@

  )) : ُكم                   َب ِل ْغ َي َأْن ْولَ َل فقال يسقون، وهم طواَفه قضى أن بعد زمزَم أتى ثّم

.       (( ِئم    َقا َو ُه و َفَشرَب َو، ْل ّد ال ُلوه ناو ُثّم ُكْم َع َم ْيُت َق َفَس ْلُت َنَز ل ّناُس، ال

     :        : النهي                   أن منه بيان بل وقيل ًا، قائم الشرب عن لنهيه نسٌخ َذا ه فقيل

.     : أظهر      وهذا للحاجة، بل وقيل َلْولى، ا وترك الختيار وجه على

198



في                                      مسلم فروى ًا؟ ماشي أو ًا راكب هذا طوافه في كان وهل

        )) :    (( في(( ْيِت َب بال وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسوُل طاَف قال جابر عن ، صحيحه

ِرَف،           ُيْش ول الناُس يراه لن ِنه ِبمْحَج الّركَن ِلم َيست َراِحلته على َداِع َو ال ِة َحّج

.(( ُه    ْو َغُش الناَس فإّن ُلوه، ِليسأ و

    )) :     (( عليه          (( الله صلى النبي طاَف قال عباس ابِن عن ، الصحيحين وفى

.(( ِبمْحَجٍن         ْكَن الّر ِلُم َت َيْس بعير على الوداع، َحجة في وسلم

ُقدوم                    ال بطواف وليس ليلً، كان فإنه الوداع، بطواف ليس الطواف، وهذا

لوجهين.

:             : قّط          أحد يقل ولم القدوم، طواف في الّرَمُل عنه صّح قد أنه أحدهما

.   : ْفُسُه     َن َرَمَل قالوا وإنما ُته، َل َراِح ِبه َلْت َرَم

      )) :     : عليه          الله صلى ّله ال رسوِل مع أفضُت سويد بن الشريد قول والثاني

.(( ًا        َجْمع أتى ّتى ح الْرَض قدماه َمّسْت فما وسلم،

رجع،                       أن إلى الرض قدماه مّست ما معه، أفاض حين من أنه ظاهره، وهذا

. معلوم        َنهما شأ فإن الطواف، بركعتي هذا ِقُض ينت ول

          :  : عرفة،          من معه الفاضة أراد إنما سويد، بن الشريد أن والظاهر قلت

            : النحر،  يوَم البيت إلى الفاضة ُيرد ولم مزدلفة، وهى ًا َجْمع أتى حتى قال ولهذا

مستقر،              بنزول ليس لنه ِكَب َر ثم بال، حين الّشعب عند بنزوله هذا ِقُض ينت ول

.   . أعلم      ّله وال ًا ِرض عا ًا مس الرَض قدماه مّست وإنما

فصل         

 :(( عن                   (( الصحيحين ففي يومئذ، الظهر ّلى ص أين ِلَف ُت واخ َنى، ِم إلى رجع ثم

       - الظهَر   -    ّلى فص رجع، ثم النحر، يوم أفاَض وسلم عليه ّله ال ّلى ص أنه ُعمر، ابِن

َنى. ِبم

  -    -    :(( ّظهَر          ((  ال ّلى ص وسلم عليه ّله ال ّلى ص أنه جابر، عن مسلم صحيح وفى

. عائشُة    قالت وكذلك ّكة بم
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: حزم                      بن محمد أبو فقال الخر، على القولين هذيِن ِد أح ترجيح في ِلَف ُت واخ

. بوجوه            القوَل هذا ورّجحوا جماعة، هذا على َعه ِب َت و أولى وجابر عائشة قول

.        : الواحد          من أولى وهما اثنين، روايُة أنه أحدها

            : ُقرب          ال من ولها وسلم، عليه الله ّلى ص به الناِس أخّص عائشة أن الثاني

. لغيرها      ليس ما والمزية به والختصاص

            : إلى          أولها من وسلم عليه الله صلى النبي ِلَحّجِة جابر سياق أن الثالث

ضبط            ّتى ح جزئياتها، ضبط حتى وضبطها، ِقّصَة ال ِفَظ َح وقد سياق، أتّم آخرها،

َجْمٍع              َلَة ْي َل وسلم عليه الله صلى النبي نزوُل وهو بالمناسك، ّلق يتع ل ًا أمر منها

هذا             ضبط فَمن ًا، خفيف ًا وضوء توضأ ثم الّشعب، عند حاَجته َقَضى ف ّطريق، ال في

. أولى        النحر يوَم صلته مكاِن بضبط فهو القدر،

            : دفع          وقد ِر، والنها الليِل تساوى وهو آذار، في كانت الوداع َحّجة أن الرابع

عظيمة،             ًا ْدن ُب ونحر الناَس، بها وخطب َنى، ِم إلى الشمس طلوع قبل مزدلفة ِمن

ّيب،            وتط رأَسه، َق َل وح الجمرة، ورمى منه، وأكل لحمها، من له ِبَخ ُط و َقسَمها، و

وهم             عليهم ووقف الّسقاية، نبيذ وِمن زمزم، ماء من وشرب فطاَف أفاض، ثم

معه             ِكُن ُيم ٍر مقدا في تنقضي ل أنها الظهر في تبدو أعمال وهذه يسقون،

. آذار          فصل في الظهر وقت ِرُك ُيد بحيُُث ِمنى، إلى ُع الرجو

         : كانت          فقد والمبقى، الناِقل مجرى جارياِن الحديثيِن، هذين أن الخامس

فيه -     -          ِزل نا هو الذي منزله في َة الصل َحجته في وسلم عليه ّله ال ّلى ص ُته عاد

عنهما            ّله ال رضى وعائشة جابر وضبط العادة، على عمر ابن فجرى بالمسلمين،

. المحفوظ            هو يكون بأن أولى فهو عادته، عن خارج هو الذي المر

: لوجوه                عمر، ابن قول أخرى طائفة ورّجحت

           : وَزَرافاٍت،          ًا وحدان َنى ِبم الصحابة ُتَصّل لم بمكة، ّظهر ال ّلى ص لو أنه أحدها

قّط،                 ٌد أح هذا ُقْل ْن َي ولم عنه، ًا نائب يكون إمام خلَف الصلة من ّد ُب لهم يكن لم بل

           : ّلى   ُيص ف إليهم يرجع أنه علُمه ولول بهم، ّلى ُيص َمن استناب إنه أحد يقول ول
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           : يقع  لم وحيث فلن، بكم ُيصّل فل عندكم، ولسُت ُة الصل َحَضَرِت إن لقال بهم،

إذا              عادتهم ِمن كان ول ًا، قطع ًا وحدان هناك الصحابة ّلى ص ول هذا، ول هذا

. عادتهم          على معه ّلوا ص أنهم ِلَم ُع ِزين، ِع ّلوا ُيص أن اجتمعوا

            : وكان          مقيمون، وهم البلد أهل بعُض َفُه ْل َخ لكان بمكة، ّلى ص لو أنه الثاني

وحيث             صلتهم، سلمه بعد فأتموا قاموا أنهم ُينقل ولم صلتهم، ِتّموا ُي أن يأمرهم

بمكة،                حينئذ ُيصّل لم أنه ِلَم ُع ًا، قطع النتفاء معلوم هو بل هذا، ول هذا ُينقل لم

      )) : ْوٌم         َق ّنا فإ ُكم َت َصل ِتّموا َأ ّكة َم ْهَل َأ يا قال أنه عنده، علم ل َمن بعض ُله ينق وما

. َحجته))        في ل الفتح، عاَم قاله فإنما ، ْفٌر َس

           : أن          ومعلوم الطواف، ركعتي ركع طاف، لما أنه المعلوم، من أنه الثالث

ركع             لما فلعله ومناسكه، أفعاله في به يقتدون خلفه كانوا المسلمين من ًا كثير

سيما             ول الظهر، ُة صل أنها الظاّن ظن به، ُدون يقت خلفه والناس الطواف، ركعتي

صلته              بخلف احتماله، رفُع ُيمكن ل الوهُم وهذا الظهر، وقت في ذلك كان إذا

. الفرض      غير تحتِمل ل فإنها َنى، ِبم

             : إنما          بل مكة، بجوف الفرض ّلى ص أنه َحجه في عنه ُيحفظ ل أنه الرابع

ل             نزلوا أين بهم ّلى ُيص كان مقامه ّدة ُم بالمسلمين بالبطح بمنزله ّلى ُيص كان

. العام       المنزل غير آخر مكان في ّلي ُيص

           : مسلم،          أفراد من جابر، وحديث عليه، متفق عمر، ابن حديث أن الخامس

وأشهر،             أحفظ، رواته فإن إسناده، في هو وكذلك منه، أصح عمر، ابن فحديث

يقع              وأين العمري، عمر بن ّله ال ُعبيد من إسماعيل بن حاتم يقع فأين وأتقن،

. نافع؟     حفظ ِمن جعفر حفظ

          : عنها          فُروى طوافه، وقت في اضطرَب قد عائشة، حديث أن السادس

     :     : الليل،    إلى ّطواف ال أّخر أنه الثاني ًا، نهار طاف أنه أحدها أوجه، ثلثة على

الصلة،:              مكان ول الفاضة، وقت فيه يضبط فلم يومه، آخر ِمن أفاض أنه الثالث

. عمر    ابن حديث بخلف
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             : رواية          من عائشة حديَث فإن نزاع، بل منه أصّح عمر ابِن حديَث أن السابع

إسحاق             وابن عنها، أبيه، عن القاسم، بن الرحمن عبد عن إسحاق، بن محمد

قول             على ّدم ُيق فكيف عنعنه، بل بالسماع، ُيصّرْح ولم به، الحتجاج في مختلف

.      : عمر  ابن عن نافع، حدثني ّله ال ُعبيد

 -    -       : ّلى          ص وسلم عليه ّله ال ّلى ص أنه ّين بالب ليس عائشة، حديث أن الثامن

        )) : ِر     آِخ ِمن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل أفاض هكذا لفظه فإن بمكة، الظهر

يرمى              التشريق ِم أيا ليالي بها فمكث َنى، ِم إلى رجع ثم ّظهر، ال ّلى َص ِحيَن ِه ْوِم َي

    (( الحديِث        هذا دللة فأين ، حصيات بسبع جمرة كل الشمس، زالت إذا الجمرة

قول              إلى الدللة صريح في هذا وأين بمكة، يومئذ الظهَر ّلى ص أنه على الصريحة،

  .   ((       )) : حديٌث  وأين ًا راجع يعنى ، َنى بِم الظهر ّلى ص ثم النحر، يوم أفاض عمر ابن

 . والله           به الحتجاج في ِلف ُت اخ حديٍث إلى إخراجه على الصحيح أصحاب اتفق

أعلم.

فصل         

          : وراء            ِمن بعيرها على اليوم ذلك في سلمة أّم وطافت حزم ابن قال

فأذن             اليوم، ذلك في وسلم عليه الله صلى النبي استأذنت َشاكية، وهى الناس

      (( سلمة،       (( ُأم بنت زينب حديث من صحيحه في مسلم رواه بما عليه واحتج لها،

         : أشتكى،    أني وسلم، عليه الله صلى النبي إلى شكوُت قالت سلمة، ُأم عن

    :  (( صلى: ((      ِه ّل ال َوَرُسوُل ْفُت ُط َف قالت َراكبة ْنِت َأ و ّناس ال ِء َورا ِمْن ُطوفي فقال

 * } : َتاٍب          ِك َو ِر ّطو َوال ُأ ْقَر َي َو ُه و ْيِت، َب ال ْنِب َج َلى إ ّلي ُيَص ٍذ ِئ َن ِحي وسلم عليه الله

 : الطور} [ ٍر ُطو النبي]          2-1َمْس لن الفاَضة، طواُف َو ُه الطواَف هذا أن ّيُن يتب ول ،

بالقراءة              جهر ول بالطور، الطواف ذلك ركعتي في يقرأ لم وسلم عليه الله صلى

: قال               َمن غلَط محمد أبو ّين ب وقد الناس، وراء من سلمة أّم ُعه تسم بحيث بالنهار

. ذلك       في فأصاب الليل، إلى أّخره إنه
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ُأّم                      ب أرسل وسلم، عليه الله صلى النبي أّن عائشة، حديث من صح وقد

هذا             يلتئُم فكيف فأفاضت مضت ثم الفجر، قبل َة الجمر فرمت النحر، ليلَة سلمة

جانب              إلى وسلم عليه الله صلى ّله ال ورسوُل الناس، َء ورا النحر يوَم طوافها مع

 : ] {   * } : الطور     ٍر ُطو َمْس َتاٍب ِك َو ِر ّطو َوال صلته في ويقرأ ّلى ُيص هذا] 2-1البيت ؟

أو             المغرِب، أو الفجر، صلة في كانت والقراءة، َة الصل هذه فإن الُمحال، ِمن

الله              صلى ّله ال رسوُل الوقت ذلك يكن ولم النحر، يوَم كانت أنها وأّما العشاِء،

. ّله         ال رحمه وهمه من فهذا ًا، قطع بمكة وسلم عليه

ًا                            واحد ًا سعي وسعت ًا، واحد ًا طواف اليوم ذلك في عائشة فطافت

ُفها            طوا فأجزأها حاضت ُثّم اليوم، ذلك ّيُة صف وطافت ُعمرتها، و َحّجها عن أجزأها

في        -     -  وسلم عليه ّله ال صلى ُته ّن ُس فاستقّرت ْع، ّد َو ُت ولم الوداع، طواف عن ذلك

وتكتفَي      -    -    ِرَن، ْق َت أن ، الوقوف قبل أو الطواف قبل حاضت إذا الطاهرة المرأة

عن            به اجتزأت الفاضة طواف بعد حاضت وإن واحد، وسعي واحد، بطواف

. الوداع  طواف

فصل                  

بها          وبياته َنى ِم إلى وسلم عليه الله صلى رجوعه في

فلما                       بها، فباَت ذلك، يومه ِمن َنى ِم إلى وسلم عليه ّله ال صلى رجع ثم

ولم            ِر، الجَما إلى رحله ِمن مشى زالت، فلما الّشْمِس، زواَل انتظَر َبَح، أص

َحَصياٍت           بسبع فرماها ْيِف، الَخ َد َمْسِج تلي التي الولى بالجمرة فبدأ َكْب، َيْر

    ((  )) : الجمرة       على ّدم تق ثم ، َبُر ْك أ ّلُه ال حصاة ُكّل مع يقول ٍة، واحد َد بع ًة واحد

بقدر             ِويلً َط ًا ُدعاء َعا َد َو ِه يدي َع رف ثم ْبلة، ِق ال مستقبَل فقام أسهَل، حتى أمامها

ذاَت            انحدَر ثم كذلك، فرماها الُوسطى، الَجمرة إلى أتى ثم البقرة، ُسوَرِة

ِفه             ُقو و ِمن ًا قريب يدعو يديه ًا رافع ْبلة ِق ال ِبَل مستق فوقَف الوادي، يلي مما َيساِر ال

واستعرض           الوادي، فاستبطن الَعقبة، جمرة وهي َثة ِل ّثا ال الجمَرة أتى ثم الوِل،

. كذلك            حصيات بسبع فرماها يمينه، عن َنى وِم ِره، يسا َعن ْيَت َب ال فجعل الَجمرة،
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واستقبل                              يمينه عن جعلها ول الُجّهال، يفعل كما أعلها ِمن ِيرِمها ولم

. الفقهاء         من واحد غيُر ذكره كما الرمي وقت البيَت

  : المكان                   لضيق فقيل عندها، يقف ولم فوره ِمن رجع الرمي، أكمل فلما

          : فلما  -   منها، الفراغ قبل العبادة نفس في كان دعاءه إن أصح وهو وقيل بالجبل،

منها            الفراغ قبل العبادة ُصلب في ُء والدعا الرمُي، فرغ العقبة، جمرة رمى

كان               إذ الصلة، في دعائه في ّنته ُس كانت كما وهذا منها، الفراغ بعد منه أفضُل

وَمن               الدعاء، ُد يعتا كان أنه عنه يثبت فلم منها، الفراغ بعد فأما ُصلبها، في يدعو

يدعو               ًا أحيان كان أنه الصحيح غير في ُروى وإن عليه، ِلط َغ فقد ذلك، عنه روى

. نظر       صحته وفى السلم، بعد عاِرض ٍء بدعا

           .. ّديق،          الّص ّلمها وع بها، يدعو كان التي أدعيته عامة أن ريَب فل وبالجملة

     )) : ُكّل          ُبَر ُد ُقوَل َت أْن ْنَس َت ل جبل بن معاذ حديُث وأما الصلة، ُصلب في هي إنما

    (( به:        ُيراد الصلة ُبر ُد ف ، ِتك ِعباد َوُحْسن ِرَك، ْك وُش ْكرَك ِذ َعلى ّنى َأِع ُهّم ّل ال ٍة َصل

)) : ّبُحوَن            ُتَس كقوله السلم بعد ما به ويراد الحيوان، ُبر ُد ك منها، السلم قبل آخرها

.    ...(( أعلم      ّله وال الحديث، َصلٍَة ُكّل ُبَر ُد وتحمدوَن ّبروَن وتك ّلَه ال

فصل         

بعدها؟             أو الظهر صلة قبل يرمى وسلم عليه الله صلى كان هل في

والذي                      َدها؟ بع أو الظهر صلة قبَل يرمى كان هل نفسي، في يزل ولم

وغيَره              ًا جابر لن ّلى، ُيص ف َيرجع ثم الصلة، قبل يرمي كان أنه الظن، على ِلُب يغ

  . فإن:          ًا، وأيض برميه الشمس زواَل ّقبوا فع الشمس، زالِت إذا يرمي كاَن قالوا

صلى            والنبي النحر، يوم لرمى الشمس كطلوع َنى، ِم أياَم للرمي الزوال وقت

ِعبادات               من ًا شيئ عليه ّدْم َق ُي لم الرمي، وقُت دخل لما النحر يوَم وسلم عليه الله

   (( عباس         (( ابن عن سننهما في رويا ماجه، وابَن الترمذي، فإن ًا وأيض اليوم، ذلك

           : زالت   إذا الِجماَر يرمى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل كان عنهما ّله ال رضى

:           : الترمذي.    وقال الظهر، ّلى ص رميه من فرغ إذا ما ْدَر َق ماجه ابن زاد الشمس
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     : إسناد       وفي أرطاة، بن الحجاج الترمذي حديث إسناد في ولكن حسن، حديث

            : الباب   في ليس ولكن به، ُيحتج ول شيبة، أبو عثمان ابن إبراهيُم ماجه ابن حديث

. هذا  غيُر

في                      ًا ماشي َنى ِم وأيام ًا، راكب النحر يوم يرمى كان أنه أحمد المام وذكر

. ورجوعه  ذهابه

فصل         

وقفات         ست وسلم عليه الله صلى ّته حَج تضمن في

. للدعاء                   وقفات ِسّت وسلم عليه ّله ال صلى َحّجته تضّمنت فقد

:   :    :    : والرابع           بعرفة، والثالث المروة، على والثاني الصفا، على الول الموقف

.    :     : الثانية  الجمرة عند والسادس الولى، الجمرة عند والخامس بمزدلفة،

فصل         

الحج         أيام في وسلم عليه الله صلى خطبه في

    : وقد                 النحر يوم خطبًة خطبتين َنى بِم الناس وسلم عليه ّله ال صلى وخطب

    :      : النحر،   يوم ثاني هو فقيل التشريق، ِم ّيا أ أوسط في الثانية َبة والخط ّدمت، تق

:      :      : قالت   نبهان، بنت َسّراء بحديث ذلك قال َمن واحتج خيارها، أي ُطها، أوس وهو

: - ((    )) : َلت        َقا ؟ َذا ه ٍم ْو َي ّي أ أتدرون يقول وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول سمعُت

)) :     :  - َذا      ه َقاَل َلُم، ْع َأ ُلُه َوَرُسو ّلُه ال ُلوا َقا الّرؤوس ْوَم َي ُعوَن ْد َت ّلذي ا ُِم ْو َي ال ُهو و

:     :  (( َقاَل        َلُم، ْع أ ُلُه وَرُسو ّلُه ال ُلوا قا ؟ َذا ه َلد َب ّي أ ْدُروَن َت َهْل ّتْشريِق، ال ِم ّيا أ ْوَسُط أ

         )) :   (( ألَ((   َذا، ه عامي َد ْع َب ُكْم َقا ْل َأ لَ ّلى َع َل ِرى ْد َأ لَ ّني إ َقال ُثّم ، الَحَراُم َعُر الَمْش َذا ه

في          َذا، ه ُكم ْوِم َي ِة َكُحْرَم َحَراٌم، ُكم ْي َل َع ُكم ْعَراَض َأ َو ُكم، َل َأْموا و ُكم، َء دَما َوإّن

ْغ             ّل َب ُي ْل َف ألَ ُكم، ِل ْعما َأ َعْن ُكم َل َأ َيْس َف ّبكم، َر ْوا ُق ْل َت ّتى َح َذا، ه ُكْم ِد َل َب في هذا، شهركم

         (( َماَت     ّتى َح ِليلً َق إلّ َبْث ْل َي َلْم ِدينة، الَم َنا ِدْم َق َلّما َف ؟ ْغُت ّل َب َهْل َألَ أقصاكم، ُكم َنا ْد َأ

.      :   .    . بالتفاق    النحر يوم ثاني هو الرؤوس ويوم داود أبو رواه وسلم عليه ّله ال صلى
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يسار،                     بن صدقة عن ِذي، َب الّر ُعبيدة بن موسى حديث من البيهقي، وذكر

 : ] {     } :    : النصر    ْتُح َف َوال ِه ّل ال َنْصُر َء َجا َذا إ ُة الّسوَر ِذه َه َلْت ِز ْن ُأ قال عمر، ابِن ،]1عن

أنه             ِرَف ُع و التشريِق، ِم ّيا أ وسط في وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوِل على

...((   )) : ّناُس        ال أيها يا فقال الناُس واجتمع َلْت، َفُرِح َقْصواء، ال براحلته فأمر ُع، الودا

. خطبته     في الحديث ذكر ثم

فصل         

عذر             له لمن َنى ِم خارج البيتوتة وسلم عليه الله صلى النبي ترخيص في

أجل                     ِمن َنى ِم ليالي بمكة َيبيت أن المطلب عبد بُن العباُس واستأذنه

. له   فأذن سقايته،

أن                     لهم فأرخص البل، عند َنى ِم ِرَج خا البيتوتة في ِبِل ال ُء ِرعا واستأذنه

. أحدهما             في َنه يرُمو النحر يوم َد ْع َب يومين رمَى ُعوا َيْجَم ثم ِر، ّنْح ال ْوَم َي َيْرُموا

.         :    : ِر           ْف ّن ال يوَم يرُمون ثم منهما، يوم أول في قال أنه ظننُت مالك قال

          : ًا   يوم َدعوا َي و ًا، يوم يرموا أن للّرعاء رّخص الحديث هذا في عيينة ابُن وقال

بل            ُكونه، يتر ل فإنهم الرمي، وأما َنى، بِم المبيت ترُك ّنة بالّس ّطائفتين ِلل فيجوز

يوم،              في يومين رمَى يجمعوا أن ولهم فيه، فيرُمون الليل، إلى ُيؤّخروه أن لهم

في             وللّرعاء السقاية، لهل رّخَص قد وسلم عليه الله صلى النبي كان وإذا

كان              أو عنه، ّلفه تخ ِمن َيخاُف مريض أو ضياعه، يخاُف مال له فَمن البيتوتة،

. أعلم            ّله وال هؤلء، على النص بتنبيه عنه سقطت البيتوتة، تمكنه ل ًا مريض

فصل

أيام                رمى أكمل حتى تأخر بل يومين في يتعجل لم وسلم عليه الله صلى أنه في

الثلثة  التشريق

ِم                       أيا رمَى أكمل ّتى ح تأخر بل يومين، في وسلم عليه ّله ال صلى يتعجل ولم

وهو            البطح، وهو الُمَحّصِب، إلى الظهر بعد الثلثاء يوَم وأفاض َثَة، الثل التشريق

ًا                توفيق ِله َق َث على وكان هناك، َبًة ُق فيه له ضرب قد رافع أبا فوجد ِكنانة، بنى ْيف َخ
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ّلى               فص وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوُل به يأمَره أن دون وَجّل، َعّز ّله ال ِمن

فطاف           مكة، إلى نهض ثم رقدة ورقد والِعشاء، والمغرَب، والعصَر، ّظهر، ال

: فقال             حائض، أنها صفية وأخبرته ّطواِف، ال هذا في َيْرُمْل ولم ًا، ليلًسحر للوداع

  .((  )) :     :   (( إليه((  َبْت وَرِغ ًا إذ ِفْر ْن َت ْل َف قال َفاَضْت َأ ْد َق إنها له ُلوا فقا ؟ هي ُتنا ِبَس أَحا

وبالصفا            بالبيت طوافها أن فأخبرها َدة، مفر ًة ُعمر ْعِمَرها ُي أن الليلة تلك عائشُة

فأمر             مفردة، ُعمرة تعتِمَر أن إل فأبت ُعمرتها، و حّجها عن َأ أجز قد والمروة

َفِت             وا ثّم َليلً ُعمرتها ِمن َغْت َفَر َف التنعيم، ِمن ْعِمَرها ُي أن الرحمن عبد أخاها

عليه             الله صلى ّله ال رسوُل فقال الليِل، ْوِف َج في فأتيا أخيها، َمَع الُمَحّصَب

        :  (( ثم: (( الناُس، فارتحَل أصحابه، في بالّرِحيل َدى فنا َعْم، َن قالت ؟ ُتَما ْغ َفَر وسلم

. البخاري        لفظ هذا الّصبح َة َصل قبَل بالبيت طاَف

          : في           الذي عنها السود حديث وبين هذا، بين تجمعون كيف قيل فإن

           :   (( إل(( َنَر ولم وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسول مع خرجنا قالت ًا؟ أيض الصحيح

    :      : ؛....    ّله ال رسول يا قلُت ِة، َب الَحْص ليلة كانت فلما وفيه الحديَث، فذكرِت الَحّج

      : َنا        ِدْم َق َيالي َل ْفِت ُط ْنِت ُك َما َو َأ َقاَل ٍة؟ ِبَحّج َأنا ُع َأْرج و ٍة، ُعْمَر و ٍة ِبَحّج ّناس ال ُع يرج

       )) :  .  :  : ُثّم  ٍة ُعْمَر ِب ّلي ِه َأ َف ِعيم، ْن ّت ال َلى إ أِخيِك َع َم َهبي ْذ فا َقاَل لَ ْلُت ُق َلْت َقا ّكَة؟ َم

       :   (( وسلم    عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل َلِقيني َف ِئَشُة َعا َلْت َقا َذا َك َو َذا َك َكاَن َم ُدِك ْوِع َم

. َها             ْن ِم ِبٌط َه ْن ُم َو ُه َو ٌة َد ِع ُمْص َنا َأ ْو أ َها، ْي َل َع َطٌة َهب ْن ُم َنا َأ و ّكَة، َم ِمْن ٌد ِع ُمْص َو ُه َو

منزله،             في انتظرها أنه الول، وفى ّطريق، ال في تلقيا أنهما الحديث، هذا ففي

  : وهو            لقيني ُلها قو وهو آخر، إشكاٌل فيه ثم أصحابه، في بالرحيِل نادى جاءت فلما

لقيها              قد فيكون الول، كاَن فإن بالعكس، أو عليها، َطة َهب ْن ُم َنا َأ و ّكَة َم ِمْن ٌد ِع ُمْص

انتظاره            َنافى ُي وهذا ُعمرة، لل عليها منهبطة وهى المدينة، إلى ًا راجع منها ًا ِعد ُمص

. بالمحّصب  لها

          : ّكة،     َم ِمْن ًة َد ِع ُمْص كانت أنها فيه، شك ل الذي الصواُب حزم بن محمد أبو قال

عليه            الله صلى ّله ال رسوُل وانتظرها ُعمرة، ال إلى ّدمت تق لنها ِبط، منه وهو
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المحّصِب            إلى منصِرفة فلقيها الَوداع، طواف إلى نهَض ثم جاءت، حتى وسلم

        : بعد       يكون أن يقتضي وهذا منها، منهبط وهو قالت فإنها يصح، ل وهذا مكة، عن

     : َوداع        ال طواف إلى نهض إنه محمد أبو يقول فكيف مكة، من والخروج المحّصب،

        . صريح      عنها القاسم وحديث يحج، لم محمد وأبو محال هذا مكة؟ ِمن منهبط وهو

ِر               ْف ّن ال بعد منزله في انتظرها وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل أن في ّدم تق كما

هذا            السود حديُث كان فإن بالرحيل، الناِس في ّذن وأ فارتحل، جاءت، حتى

          : من  ِعدة ُمص وأنا وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوُل لقيني ُبه فصوا ًا، محفوظ

فوافته            لميعاده، أصعدت ثم ُعمرتها، وقضت طافت فإنها إليها، منهبط وهو مكة،

وجه              ول بالرحيل، ّناِس ال في ّذن وأ فارتحل، للوداع، ّكة م إلى ُهبوط ال في أخذ قد

.        . وهم    وهما آخرين، بجمعين بينهما ُجِمَع وقد هذا غير السود لحديث

        :     : بعد          ومرة فراغها، وقبل بعثها، أن بعد ًة مر مرتين للوداع طاف أنه أحدهما

. فتأمله              يزيده بل الشكال، يرفع ل فإنه ّين، ب َوهٌم أنه مع وهذا للوداع، فراغها

          : على          المشقة خوَف العقبة ظهر إلى المحّصب من انتقل أنه الثاني

َعقبة،            ال إلى مصعد وهو مكة، إلى منهبطة وهى ْتُه َي ِق َل َف التحصيب، في المسلمين

      -     - وإنما     أصلً، العقبة من يخرج لم وسلم عليه الله صلى لنه الول، من أقبُح وهذا

    :  . ل        ذلك، تقدير فعلى ًا وأيض بالتفاق الّسفلى ِة ّي ِن ّث ال من مكة أسفل من خرج

. الحديثين    بين الجمع يحُصل

إلى                      مكة أسفل ِمن خروجه بعد رجع أنه حزم، بن محمد أبو وذكر

عليه             الله صلى ّله ال رسول ْع َيرج لم ًا، أيض وهم وهذا بالرحيل، وأمر المحّصب،

. المدينة           إلى فوره ِمن مّر وإنما المحّصب، إلى وداعه َد ْع َب وسلم

في                      بدائرة مكة على ّلق كالمح ليكون ذلك، فعل أنه تآليفه، بعض في وذكر

من              خرج ثم مكة، أعلى من دخل ثم ُطوى، بذي بات فإنه وخروجه، دخوله

تحُصل             حتى مكة يماني من ُع الرجو هذا ويكون المحّصب، إلى رجع ثم أسفلها،

ِمن               ّكة م أتى ثم ُطوى، بذي نزل جاء، لما وسلم عليه ّله ال صلى فإنه ُة، الدائر
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ثم                 به، نزل ّنُسِك، ال جميع من فرغ لما ثم الطواف، من فرغ لما به نزل ثم َداء، َك

بالرحيل             أمُره ويحمل المحّصب، أتى حتى يمينها من وأخذ ّكة َم أسفل من خرج

فأمرهم             يرحلوا، لم ًا قوم المحّصب إلى ذلك رجوعه في لقي أنه على ًا ثاني

. المدينة       إلى ذلك فوره ِمن وتوجه بالرحيل،

ُيضَحك                     الذي السمج البارد الهذيان بهذا وكتابه نفسه محمد أبو شان ولقد

  -     - عن        لرغبنا وسلم عليه ّله ال صلى عليه َلَط ِغ من أغلط على التنبيُه ولول منه،

          . به    ّلى وص بالمحّصب، نزل أنه فعله ِمن تراه كأنك والذي الكلم هذا مثل ذكر

بها            وطاف مكة، إلى نهض ثم ًة، رقد ورقد والعشاء، والمغرَب، والعصَر، الظهَر،

ول              المحّصب، إلى ْع يرج ولم المدينة، إلى أسفلها ِمن خرج ثم ليلً، الوداع طواف

        :(( عليه   ((  الله صلى ّله ال رسول أن أنس، عن البخاري صحيح ففي دائرة، دار

ثم          بالمحّصب، َرقدة ورقد والعشاء، والمغرب، والعصر، الظهر، ّلى ص وسلم،

. به     وطاف البيت، إلى ركب

       :   :(( عليه          (( الله صلى ّله ال رسوِل َع َم خرجنا عائشة عن الصحيحين وفى

        : فنزلنا     َنى، ِم ِمن َنا َفْر َن و الحّج، ّلُه ال قضى ِحين قالت ثم الحديَث، وذكرِت وسلم،

    )) : ُثّم         الحَرَم، ِمَن ِتَك ُأْخ ِب اْخُرْج له فقال بكر أبى بَن الرحمِن َد ْب َع َعا َد َف بالمحّصب،

    .(( َة،       ُعْمَر ال ّلُه ال َقَضى َف َلْت قا ِبالُمَحّصب هاهنا ِني َيا ِت ائ ُثّم ُكما، ِف َوا َط ِمْن َغا ْفُر ا

:  (( )) :  . َنا        ُقل ؟ ُتَما ْغ َفر َقاَل َف بالُمَحّصِب فأتيناه ْيِل، ّل ال ْوِف َج في َنا ِف َوا َط ِمْن وفرغنا

إلى.             ًا َوّجه َت ُم َتَحَل ار ُثّم ِه، ِب َطاَف َف ْيِت َب ِبال َفَمّر بالّرِحيل، ّناِس ال في ّذَن َأ َف َعْم َن

ِة. َن ِدي الَم

ابُن                      ذكره ما فساد على ّله وأد الرض، وجه على حديث أصح من فهذا

حديَث              أن على ودليل منها، شيء يقع لم التي التقديرات تلك ِمن وغيُره حزم،

. التوفيق              ّله وبال ذكرنا ما غير له وجه فل ًا، محفوظ كان وإن محفوظ، غيُر السود

على                              اتفاق؟ منزل أو ّنة، ُس هو هل التحصيب في َلُف الَس اختلف وقد

   (( ))       : هريرة،.   أبى عن الصحيحين في فإن الحج، سنن من هو طائفة فقالت قولين
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)) : َنْحُن              َنى ِم ِمْن ِفَر َين أن أراد حين قال وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل أن

  .(( بذلك            يعنى ْفر ُك ال َعلى َقاَسُموا َت ْيُث َح َنَة َنا ِك بنى ْيِف ِبَخ ّلُه ال َء َشا إن ًا َغد ُلون ِز َنا

ِلب،            ّط الم وبنى هاشم، بنى على تقاَسموا كنانة، وبنى ًا قريش أن وذلك المحّصب،

صلى             ّله ال رسوَل إليهم ُيسلموا حتى ٌء شي وبينهم بينهم يكوَن ول ُيناكحوهم، ألّ

في             السلم ِر ِئ شعا إظهاَر وسلم عليه الله صلى النبي َد فقص وسلم، عليه الله

عادته            كانت وهذه ورسوله، لله والعداوة ُكفر، ال ِئر شعا فيه أظهُروا الذي المكان

ُكفر            ال ِئر َشعا مواضع في ّتوحيد ال ِشعاَر ُيقيم أن عليه، وسلمه ّله ال صلوات

َع             ْوِض َم ِئِف ّطا ال ُد مسج َنى ُيب أن وسلم عليه الله صلى النبي أمر كما والّشرك،

. ُعّزى  وال اللّت

        :((  ))  : عليه          الله صلى ّنبي ال أن عمر، ابن عن مسلم صحيح وفى قالوا

   :     . يرى      كان أنه عنه لمسلم، رواية وفى ينزلونه كانوا وعمر، بكر، وأبا وسلم،

. ّنٌة  ُس ّتحِصيَب ال

      : والمغرب،              والعصَر، الظهَر، به ّلى ُيَص كان عمر ابن عن البخاري وقال

 . ذلك            فعل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل أن ويذكر ْهَجُع، َي و والعشاء،

هو           -     -       وإنما ّنة، ِبّس ليس أنه إلى وعائشُة عباس، ابُن منهم آخرون وذهب

       :(( ّنما   (( وإ ٍء، ِبَشي الُمَحّصُب ْيَس َل عباس، ابن عن الصحيحين ففي اتفاق، منزل

. ِه            ِلُخُروِج َأْسَمَح ُكوَن َي ِل وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل َلُه َنَز ِزٌل ْن َم َو ُه

         :(( الله          ((  صلى ِه ّل ال رسوُل يأُمْرني لم رافع، أبي عن مسلم صحيح وفي

. فنزل              جاء ثم َته، ّب ُق ضربُت أنا ولكن بالبطح، معي بمن أنزَل أن وسلم عليه

    )) : بنى       ْيِف ِبَخ ًا َغد ُلوَن ِز َنا َنْحُن رسوله لقول ًا تصديق بتوفيقه، فيه الله فأنزله

. عليه))            وسلمه ّله ال صلوات ِله ِلَرُسو ْنُه ِم َقًة َف َوا وَم ِه، ْي َل َع َعَزَم ِلَما ًا ْنِفيذ َت و ، َنة َنا ِك

فصل         

الكعبة        في وسلم عليه الله صلى دخوله في
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          : في            البيت وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسوُل دخل هل مسائل ثلُث هاهنا

ليلَة               الّصبح ّلى َص وهل ل؟ أم الوداع، بعد الملتزم في وقف وهل ل؟ أم َحّجته،

منها؟     ًا خارج أو بمكة، الَوداع

البيت                             دخل أنه وغيرهم، الفقهاء من كثيٌر فزعم الولى، المسألة فأما

بالنبّي              اقتداًء الحج ُسنن ِمْن البيِت دخوَل أن الناس من كثيٌر ويرى ِته، َحّج في

           . ول    َحجته في البيَت ْدُخِل َي لم أنه ُته، ّن ُس عليه ُدّل َت والذي وسلم عليه الله صلى

 :     (( دخَل       (( قال عمر ابن عن الصحيحين ففي الفتح، عام دخله وإنما ُعمرته، في

أناَخ               حتى ُلسامة، ناقة على مكة فتح يوم وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسوُل

النبي            فدخَل ففتح، به، فجاءه بالمفتاح، طلحة بن ُعثمان فدعا الكعبة، بفناء

الباب            عليهم فأجاُفوا طلحة، بن وعثماُن وبلٌل، وأسامُة، وسلم، عليه الله صلى

:  .       :    . فقلت   الباب بللًعلى فوجدُت الناس، فبادرُت ّله ال ُد عب قال فتحوه ثم ًا، ّي ِل َم

:  .    : قال         ّدمين المق العمودين بين قال وسلم؟ عليه الله صلى ّله ال رسول ّلى ص أين

. ّلى     ص كْم أسأله، أن ونسيُت

(... يتبع(

         (( عليه@          ((  الله صلى ّله ال رسوَل أّن عباس، ابن عن البخاري صحيح وفى

   : ِرَجت،           ُأْخ َف َها ِب فأمر قال ِلَهة، ال وفيه البيَت ْدُخَل َي أن أبى مكة، َقدم لما وسلم،

صلى           ِه ّل ال َرُسوُل َقاَل ف َلْزلَُم، ا ِهَما ِدي ْي أ فى وإسماعيَل ِهيَم ْبَرا إ َة ُصوَر فأَخرُجوا

.((           )) : َقّط   ِبها ْقِسما َت َيْس َلْم ُهَما ّن َأ ِلُموا َع ْد َق َل ِه ّل وال َأَما ّله، ال ُهُم َل َت َقا وسلم عليه الله

. ِه:         ِفي ُيَصّل ولم َواِحيه، َن فى ّبَر َك ف ْيَت، َب ال َدَخَل َف قال

 .           : وهذه          الخر في ُيصّل ولم أحدهما، فى ّلى ص ُدخولين، ذلك كان فقيل

جعلوا            كما أخرى، ِقصة ُلوه جع لفظ، اختلَف ْوا رأ كلما النقد، ضعفاء طريقُة

لختلف           ًا ِمرار َبعيَره جابر ِمن َءه اشترا ُلوا َع وَج ألفاظه، لختلف ًا ِمرار السراء

. ذلك         ونظائر سياقه، لختلف مّرتين َوداع ال طواَف وجعلوا ِظه، ألفا
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َمْن                     تغليط عن ُنون ُُب يج ول ِة، الطريق هذه عن ُبون فيرغ ّنقاد، ال الجهابذة وأما

: الئمة            من وغيُره البخاري قال الوهم، إلى ونسبته َلِط َغ ال ِمن ًا معصوم ليس

 :  . أن          والمقصود عباس ابن بخلف صلته، َد شاه مثبت لنه بلل، قوُل والقوُل

وفى              ِه، ِر ُعَم ول ِه َحّج فى ل الفتح، غزوِة فى كان إنما البيت دخوله

     :       (( أبى((  بن ّله ال لعبد قلُت قال خالد، أبى بن إسماعيل عن ، البخاري صحيح

. : ل:           قال ْيَت؟ َب ال ِه ِت ُعْمَر فى وسلم عليه الله صلى النبي أدخَل أوفى

           : ِريُر           َق وهو عندي ِمن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل خرَج عائشُة وقالت

    : ؛          ّله ال َرُسوَل يا فقلُت القلب، حزيُن وهو إلّى رجع ثم ْفِس، ّن ال ّيُب ط ْيِن، َع ال

      )) :  . ُكْن      َأ َلْم ّنى َأ ْدُت ِد َو َو الكعبة، دخلُت إني فقال وكذا كذا وأنَت عندي من خرجَت

     (( كان          أنه فيه ليس فهذا ، ِدى ْع َب ِمْن ُأّمتي ْبُت َع ْت َأ ْد َق َأكوَن َأْن َأَخاُف ّنى إ ْلُت، َع َف

الفتح،               َغزاة في كان أنه على ّتأّمّل ال َعَك أطل التأّمِل، ّق ح َتُه تأمل إذا بل َحجته، في

. ْيِن             َت َع ْك َر ِر الِحْج فى ّلى ُتَص أن فأمرها البيت، تدخل أن عائشة وسألته أعلم، ّله وال

فصل         

الملتزم        في وسلم عليه الله صلى وقوفه في

         : فعله            أنه عنه، روى فالذي الملتزم، فى وقوُفه وهى الثانية المسألة وأما

 )) : فتح             لما قال صفوان، أبى بن الرحمن عبد عن داود، أبى سنن ففي الفتح، يوم

الله             صلى ّله ال رسوَل فرأيُت انطلقُت، ّكَة، َم وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسوُل

إلى              َباِب ال ِمَن ْكَن الّر َلُموا است وقد ُبه َأْصَحا و َو ُه ِة َب ْع َك ال ِمَن َخَرَج َقد وسلم عليه

وسلم           عليه الله صلى ّله ال ورسوُل ْيِت، َب ال على ُهم َد ُدو ُخ ُعوا َوَض َو ِطيم، الَح

ُهم)). َط َوس

:           : قال             ّده، َج عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو حديث ِمن ًا أيض داود أبو وروى

   :    : ِمَن((         ِه ّل ِبال ُذ ُعو َن قال ُذ؟ ّو َع َت َت َألَ ْلُت ُق ِة َب ْع َك ال ُبَر ُد َذى َحا ّلما َف ّله، ال ِد َعب َع َم ْفُت ُط

َهُه             َوْج َو ُه ْدَر َص َع َوَض َف َباِب، َوال ْكِن الّر ْيَن َب َقاَم َف الَحَجَر، َلَم َت اْس ّتى َح َمَضى ُثّم النار،
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       : عليه     الله صلى ِه ّل ال َرُسوَل ْيُت َرأ َذا َك َه َقاَل و ًا، َبْسط ُهَما َط َبَس َو َكذا، َه ِه ْي َع ِذرا َو

.(( ُلُه  َع ْف َي وسلم

قال                      ولكن غيره، في يكوَن وأن الوداع، وقت في يكوَن أن يحتِمل فهذا

        : طواف    بعد الملتزم في ِقَف َي أن ُيستَحب إنه وغيُرهما بعده والشافعي مجاهد

َباِب،             وال الّركن بين ما ِزُم يلت عنهما ّله ال رضى عباس ابُن وكان ويدعو، الَوداع

             : ّله  وال ّياه، إ أعطاه إل ًا شيئ تعالى ّله ال يسأل ٌد أح بينهما ما يلتزُم ل يقول وكان

أعلم.

فصل         

الوداع            ليلة صبيحة الصبح صلة وسلم عليه الله صلى صلته موضع في

         : الصبح            صلة وسلم عليه ّله ال صلى صلته موِضُع وهى الثالثة المسألة وأما

  :     :(( إلى    (( شكوُت قالت سلمة، أّم َعن الصحيحين ففي الوداع، ليلة صبيحة

   )) : ّناِس         ال ِء َوَرا ِمْن ُطوفي َقاَل َف ِكى، َت أْش ّنى أ وسلم عليه الله صلى ّله ال َرسوِل

          :  .(( إلى  ّلى ُيص ِحينئذ وسلم عليه الله صلى ّله ال ورسوُل ُطفُت ف قالت َبٌة ِك َرا ْنِت َأ َو

 : ] { الطور     { *   ٍر ُطو َمْس َتاٍب ِك َو ِر ّطو َوال بـ ْقَرأ َي َو ُه و ْيِت، َب ال يحتِمل،]  2-1جنِب فهذا

في              فنظرنا ِره، وغي َوداِع ال طواف فى يكوَن وأن غيرها، وفى الفجر في يكوَن أن

        (( عليه      (( الله صلى أنه القصة، هذه في صحيحه في روى قد البخاري فإذا ذلك،

الُخروج،             وأرادِت بالبيت، طافت سلمة ُأّم تكن ولم الُخروج، أراد لما وسلم

    )) : ِفي        ُطو َف ْبِح، الّص ُة َصل ِقيَمْت ُأ إذا وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسوُل لها فقال

  .       (( محال    وهذا َخَرَجْت ّتى َح ُتَصّل َلْم َف ِلَك َذ َلْت َع َف َف ّلوَن ُيَص ّناُس وال ِرِك، ِعي َب َعلى

ْبَح              الّص ّلى ص ّنه أ فظهر ريب، بل الَوداع طواف فهو النحر، يوَم يكون أن ًا قطع

. بالطور         فيها يقرأ سلمة ُأم وسمعته البيت، عند يومئذ

فصل         

ِء،                       بالّروَحا كاَن فلما ِة، َن المدي إلى ًا راجع وسلم عليه ّله ال صلى ارتحل ثم

 :   :  ((  )) : َفَمِن     قالوا ِلُموَن، الُمْس ُلوا َقا َف ؟ ْوُم َق ال َمِن وقال عليهم، ّلم فس ًا، ركب لقى
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     ((      )) : ِمْن  َها َل ّا َصبي ٌة َأ اْمَر َعِت َف َفَر ، وسلم عليه الله صلى ّله ال َرُسوُل َقاَل َف ْوُم؟ َق ال

.((   )) :        : َأْجٌر  َلِك و َعْم، َن قال َحج؟ َذا َه ِل َأ ؛ ِه ّل ال َرُسوَل َيا َلْت َقا َف ِتها، ّف ِمح

)) : ل                      وقال َمّراٍت، َثلَث ّبَر َك َنَة، ِدي الَم َرأى َلّما َف َها، ِب باَت ِة، َف ْي َل الُح َذا أتى فلما

ِدير،                َق َشٍئ ُكّل َعلى َو ُه و ُد، الَحْم َلُه َو ْلُك، الُم َلُه َله، ِريَك َش ل ُه َد ًَوْح ّلُه ال إلّ إله

ُه،           َد ْب َع َنَصَر و ُه، َد ْع َو ّلُه ال َق َد َص ُدوَن، َحام ّبنا ِلَر ُدوَن، َساِج ُدوَن ِب َعا ِئبوَن َتا ُون ِب آي

         .(( ِريق   ط ِمن وَخَرج َعّرِس، الُم ِريق َط ِمن ًا نهار دخلها ثم َده َوْح الْحَزاَب َهَزَم و

. أعلم   ّله وال ِة الّشَجَر

فصل         

الوهام  فى

   :           : صلى          النبّى إن قال حيث الوداع، َحّجة فى حزم بن محمد لبى وهم فمنها

(( َحّجًة       ((      ِدُل ْع َت َرَمَضاَن، فى ًة ُعْمَر أّن خروجه وقَت ّناَس ال َلم ْع أ وسلم عليه الله

قال               إذ َحّجته، من المدينة إلى رجوعه بعد ذلك قال إنما َنه فإ ظاهر، ْهٌم َو وهذا

    :        : إلّ   َنا َل ُكْن َي َلْم َلْت َقا َعنا؟ َم َحَجْجِت ُكونى َت أْن َعِك َن َم ما ِرية ْنَصا َل ا َنان ِس ُلّم

:  . َقاَل            ِه ْي َل َع ْنَضُح َن ًا ناضح َنا َل َتَرَك و َناِضٍح، َلى َع ْبنى َوا َلدى َو ُبو َأ َفَحّج َناِضَحاِن،

  (( رواه((          هكذا َحّجًة ْقضى َت َرَمَضاَن فى ًة ُعْمَر فإّن َتمرى، ْع فا َرَمَضاُن، َء َجا َذا فإ

صحيحه    فى مسلم

داود،                       أبو رواه كما المدينة، َلى إ رجوعه بعد معقِل ُلّم هذا قال ًا أيض ِلَك وكذ

  : حّج            لما قالت ِقٍل، ْع َم أم ّدته ج عن سلم، بن ّله عبدال بن يوسف حديث من

ْعِقل              َم أبو فجعله جمل، لنا وكان َداع، َو ال حّجة وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل

الله             صلى ّله ال رسول وخرج ْعِقل، َم أبو فهلك مرٌض، فأصابنا ّله، ال سبيل فى

((     )) : ؟        َعنا َم َتْخُرجى َأْن َعِك َن َم َما َفقال ُته، جئ ِه، َحّج من َغ َفَر فلما وسلم، عليه

فأوصى:              عليه، َنُحّج الذى وهو جمل لنا وكان َمعِقل، أبو َلَك فه ّيأنا، ته لقد فقالت

       )) :  . ّله،      ال َسبيِل فى الَحّج فإّن ِه؟ ْي َل َع َخَرْجِت َهلّ َف قال ّله ال سبيل فى ْعقل َم أبو به

.(( كَحّجة           ّنها فإ َرَمَضاَن، فى َتمرى ْع فا َنا َع َم الَحّجُة ِذه ه ْتِك َت َفا ْذ إ َفأّما

214



فصل         

ذى                       من َبِقين ِلسٍت الخميس يوَم كان خروجه أّن وهو له، آخر ْهٌم َو ومنها

. السبت           يوَم كان خروجه وأن لخمس، خرج أنه ّدم تق وقد ِة، َد ْع ِق ال

فصل         

   ((  ))    : يوَم             خرج أنه الوداع َحجة فى الطبرى ذكر لبعضهم آخر ْهٌم َو ومنها

:          . الحديث   فى قوله القبيح، الوهم هذا على حمله والذى الّصلة بعد الجمعة

            (( إذ((   الجمعة، يوَم الخروُج يكون أن إل ُيمكن ل هذا أن فظن ، بقين ِلسٍت خرج

خطأ              وهذا ريب، بل الخميس يوم كان الِحجة ذى وأوُل الربعاء، يوم الست تماُم

بالمدينة              خروجه يوَم الظهَر ّلى ص أنه فيه، ريب ل الذى المعلوم من فإنه فاحش،

.(( الصحيحين        (( فى ذلك ثبت ركعتين، الُحليفة بذى والعصر ًا، أربع

      : وهو               السبت، يوَم كان خروجه إن ًا ثالث قولً َحجته فى الطبرى وحكى

ثلثة             ذلك فى وهم الواقدى، لكن أولً، رجحناه الذى القول وهو الواقدى، اختياُر

            : الظهر  خروجه يوَم ّلى ص وسلم عليه الله صلى النبى أن زعم أنه أحدها أوهام،

       : الظهر،     ِة صل َعقيَب اليوَم ذلَك أحرم أنه الثانى الوهم ركعتين، الُحليفة بذى

    : يوَم           كانت الوقفة أن الثالث الوهم الُحليفة، بذى بات أن بعد الغد من أحرم وإنما

. ّيٌن        ب ْهٌم َو وهو غيره، ْله يق لم وهذا السبت،

فصل         

     : وسلم،                عليه ّله ال صلى أنه وغيره ّله ال رحمه عياض للقاضى ْهٌم َو ومنها

ِمن              الوهم، هذا ومنشأ اغتسل، لما عنه ّطيب ال غسل ثم غسله، قبل ُهناَك ّيب تط

:         (( قالت    ((  أنها عنها ّله ال رضى عائشة حديِث فى مسلم صحيح فى وقع ما سياق

ُثّم((              ِلك، ذ َد َبع ِئه ِنسا َعلى طاَف ُثّم وسلم، عليه الله صلى ّله ال َرُسوَل ْبُت ّي َط

.(( ًا  ِرم ُمْح َبَح َأْص

       : وسلم              عليه الله صلى ّلِه ال رسوَل ّيبُت ط ُلها قو الوهم، هذا ّد ير والذى

   -  :  -      : رسول  ِرق مفا فى بريقه أى ّطيب ال ِبيِص َو إلى أنظر كأنى ُلها وقو لحرامه،
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     : من         ثلٍث بعد ّبى ُيل وهو لفظ وفى ِرم، ُمح وهو وسلم عليه الله صلى ّله ال

           : ُيحرم،   أن أراد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان لفظ وفى إحرامه،

هذه               وكل ذلك، بعد ولحيته رأسه فى ّطيِب ال َوبيَص أَرى ثم يجد، ما بأطيِب ّيب تط

. الصحيح   ألفاُظ اللفاظ

عن                      ِر، َتِش المن بن محمد بن إبراهيم حديث فإنه به، احتج الذى الحديُث وأما

          )) : َلى  َع ُطوُف َي ُثّم وسلم، عليه الله صلى ّلِه ال رسوَل ّيُب َط ُأ ْنُت ُك عنها أبيه،

.          .(( إحرامه    عند الثانى الطيب يمنع ما فيه ليس وهذا ًا ِرم ُمْح ِبُح ُيْص ُثّم ِه، ِئ ِنَسا

فصل         

       : قبل                أحرم وسلم عليه الله صلى أنه حزم بن محمد لبى آخر ْهٌم َو ومنها

صلة              عقيب أهّل وإنما الحاديث، من شىء فى ُينقل لم ظاهر، ْهٌم َو وهو الظهر،

وهذا              ِهّل، ُي وهو البيداء على به واستوت ناقته، ركب ثم ُمصله، موضع فى الظهر

. أعلم       ّله وال الظهر، صلة بعد كان ًا يقين

فصل         

       : تطوع،               َى ْد َه وكان نفسه، مع ْدى َه ال وساق قوله وهو له آخر ْهٌم َو ومنها

ْدى،               َه يلزمه ل ِرن القا أن الئمة، عن به انفرد الذى أصله على منه بناء وهذا

. القول        هذا بطلُن ّدم تق وقد المتمتع، يلزم وإنما

فصل         

         : ْهٌم              َو و أطلقه، بل ًا، ُنُسك إحرامه فى ّين ُيع لم إنه قال لمن آخر ْهٌم َو ومنها

            : يعلى،  أبو القاضى قاله كما بها، ًا متمتع كان مفردة ُعمرة ّين ع إنه قال ََمن

      :     (( لم (( ًا مجرد ًا مفرد ًا َحّج ّين ع إنه قال َمن ْهُم َو و وغيرهما، المغنى وصاحب

:           : قال     َمن ْهُم َو و الَحّج، عليها أدخل ثم ُعمرة، ّين ع إنه قال َمن ْهُم َو و معه، يعتِمر

وقد              خصائصه، ِمن وكان ذلك، بعد ُعمرة ال عليه أدخل ثم ًا، مفرد ًا حج ّين ع إنه

.   . أعلم       ّله وال فيه الصواِب ووجُه ذلك، مستند بياُن ّدم تق

فصل         

216



  :  (( لما                 ((  أنهم له الوداع َحجة فى الطبرى ّله ال عبد بن لحمد ْهٌم َو ومنها

منه             فأكل ًا، محرم يكن ولم ًا وحشي ًا ِحمار قتادة أبو صاد الطريق، ببعض كانوا

رواه             كما الُحديبية، ُعمرة فى كان إنما وهذا وسلم، عليه الله صلى النبّى

البخارى.

فصل         

  : دخل                    أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه الطبرى حكاه لبعضهم، آخر ْهٌم َو ومنها

. الِحجة              ذى من ٍة رابع ُصبح الحد يوم دخلها فإنما غلط، وهو الثلثاء يوم مكة

فصل         

          : كما             وسعيه، طوافه بعد حّل وسلم عليه ّله ال صلى إنه قال َمن ْهُم َو ومنها

أو              معاوية، ْهُم َو الوهم هذا مستند أن ّينا ب وقد ُبه، وأصحا يعلى أبو القاضى قاله

على              َقٍص ِبِمْش وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول عن قّصر أنه عنه روى َمْن

. حجته   فى المروة

فصل         

          : فى             اليمانى الّركن ّبل َق ُي كان وسلم عليه ّله ال صلى أنه زعم َمن ْهُم َو ومنها

الخر            وعلى عليه، ُيطلق لنه اليمانى، وسماه السود، الحجُر ذلك وإنما طوافه،

. ًا       منفرد باليمانى عنه الرواة بعُض ّبر فع اليمانيين،

فصل         

      : أشواط،                ثلثة السعى فى َرَمَل أنه حزم بن محمد لبى فاحش ْهٌم َو ومنها

القول             هذا على التفاق حكاية فى وهُمه الوهم، هذا من وأعجُب أربعة، ومشى

. سواه     أحد يقله لم الذى

فصل         

وكان                      ًا، شوط عشر أربعَة والمروة ّفا الص بين طاف أنه زعم َمن ْهُم َو ومنها

. بطلنه        بياُن ّدم تق وقد واحدة، ًة مر ُبه وإيا ُبه ذها

فصل         
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قبل                       ّنحر ال يوَم ْبَح الّص ّلى ص وسلم عليه ّله ال صلى ّنه أ زعم، َمن ْهُم َو ومنها

وسلم             عليه الله صلى النبى أن مسعود، ابن حديُث الوهم، هذا ُد َن َت وُمْس الوقت،

كانت              الذى ميقاتها قبَل به أراد إنما وهذا ميقاتها قبَل النحر يوَم الفجر ّلى ص

ابن              وحديث التأويل، هذا من ّد ُب ول يومئذ، عليه فعّجلها فيه، َيها ُيصل أن ُته عاد

 )): َتاِن            َصلَ ُهَما قال أنه عنه، البخارى صحيح فى فإنه هذا، على يدل إنما مسعود،

         : ُغ   ْبُز َي ِحيَن ِر َفْج وال ِلفة، َد الُمْز الناُس يأتى َدَما ْع َب ِرب ْغ الَم ُة َصلَ ِهَما ِت ْق َو َعْن ّولَِن ُتَح

      : ْبُح.        الّص َلُه ّيَن َب َت حين الّصبَح ّلى فص الوداع حّجة فى جابر حديث فى وقال َفْجُر ال

.(( ٍة  َقاَم َوإ َذاٍن َأ ب

فصل         

والمغرَب،                     عرفة، يوَم ًَعْصَر وال ّظهر ال ّلى ص أنه فى ِهَم َو َمن ْهُم َو ومنها

    : أذان        بل بإقامتين صلّهما قال َمن ْهُم َو و وإقامتين، بأذانين الليلة، تلك والِعشاء،

   :      : بأذان    ُهما صلّ أنه والصحيح واِحدة، ٍة بإقاَم بينهما جمع قال َمن ْهُم َو و أصلً،

. صلة    ِلكّل وإقامة واحد،

فصل         

ّذن                     أ ثّم بينهما، جلس ُخطبتين، بعرفة خطب أنه زعم َمن ْهُم َو ومنها

لم              وهذا الّصلة، أقام منها، فرغ فلما الثانية، الُخطبة فى أخذ فرغ، فلما ّذُن، المؤ

ُخطبته              أكمل لما أنه فى صريح، جابر وحديث البتة، الحاديث من شئ فى يجئ

. الخطبة        بعد الظهر ّلى فص الصلَة، وأقاَم بلل، ّذن أ

فصل         

         : فخطب،             قام فرغ، فلما ّذن، المؤ ّذن أ َد، ِع َص لما أنه ثور لبى ْهٌم َو ومنها

. الخطبة         بعد كان إنما الذان فإن ظاهر، وهم وهذا

فصل         

صلة                       َيه ُتواف أن وأمرها النحر، ليلَة سلمة ُأّم ّدم ق أنه روى، َمن ْهُم َو ومنها

. بيانه     ّدم تق وقد بمكة، الصبح
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فصل         

ّدم                       تق وقد الليل، إلى النحر يوَم الزيارة طواف أّخر أنه زعم، َمن ْهُم َو ومنها

الوهم              - هذا ومستند الَوداع، طواُف هو إنما الليل، إلى أّخره الذى وأن ذلك، بياُن

        )) : آخر  -    من وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسوُل أفاَض قالت عائشة أن أعلم ّله وال

على))             عنها فحمل عنها، أبيه، عن القاسم، بن الرحمن ُد عب قال كذلك ، يومه

.      : الليل  إلى الزيارة طواف أّخر وقيل المعنى،

فصل         

     :    : نسائه              مع ًة ومر بالنهار، مّرة مرتين أفاض إنه وقال ِهَم َو َمن ْهُم َو ومنها

القاسم،              ابن الرحمِن عبد عن قيس، بن عمر رواه ما الوهم، هذا ومستند بالليل،

فزاُروا    ((         لصحابه، ِذَن َأ وسلم، عليه الله صلى النبّى أن عائشة، عن أبيه، عن

.(( ليلً              نسائه مع وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل وزاَر ًة، ظهير ِر ّنح ال ْوَم َي البيَت

     : واحدة،                إفاضة ًا نهار أفاض أنه هذا خلف عائشة عن والصحيح غلط، وهذا

. التقليد           بأذيال المتمسكون العلم أهل ِضعاُف سلكها ًا، جد وخيمة طريقة وهذه

. أعلم  والله

فصل         

للزيارة،                      بعده طاَف ثم النحر، يوَم للقدوم طاف أنه زعم، َمن ْهُم َو ومنها

. ُنه     وبطل ذلك ُد مستن ّدم تق وقد

فصل         

    . أن                   على بذلك واحتج الطواف هذا مع سعى يومئذ أنه زعم َمن ْهُم َو ومنها

ًا              سعي إل يسع لم وأنه عنه، ذلك بطلُن ّدم تق وقد سعيين، إلى يحتاُج ِرن القا

. عنهما        ّله ال رضى وجابر عائشُة قالت كما ًا، واحد

(... يتبع(

فصل@         
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     : النحر          -    -    يوَم الظهر ّلى ص إنه قال َمن ْهُم َو الراجح القول على ومنها

.      : ّدم  تق كما َنى بِم صلها أنه والصحيح بمكة،

فصل         

َجْمع                       من أفاض حين ٍر ُمَحّس وادى فى ْع ِر ُيس لم أنه زعم َمن ْهُم َو ومنها

: عباس              ابن قوُل الوهم هذا ومستند العراب، فعل هو إنما ذلك وأن َنى، ِم إلى

ّلقوا              ع حتى الناس حافتى يِقفون كانوا البادية، أهل َبِل ِق من اليَضاع ُء ْد ب كان إنما

رؤى           ولقد بالناس، فنفروا تلك تقعقعت أفاضوا، فإذا َعاَب، والِج ِعِصّى وال َعاَب ِق ال

)) : َيا             يقول وهو َكها ِر َحا َيَمّس َل ناقته ْفَرى ِذ وإن وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوُل

     )) :   .(( ِبِل،     َوال ْيِل الَخ ِبايَجاِف ْيَس َل ِبّر ال إّن رواية وفى َنة ِكي الّس ُكم ْي َل َع ؛ ّناُس ال َها ّي َأ

            (( داود  أبو رواه َنى، ِم َتى َأ ّتى َح َها ْي َد َي َعًة ِف َرا ُتها ْي َأ َر َفَما ، ِة َن ِكي ِبالّس ُكْم ْي َل َع َف

      : أفاض      أنه زيد، بن ُأسامة ّدثنى ح الشعبى قال والشعبّى، طاووس أنكره ولذلك

عاديًة              ِرجلها ُته راحل ترفع فلم عرفة، ِمن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوِل مع

          :  . صلى   ّله ال رسوِل رديَف كان أنه عباس، بُن الفضُل وحدثنى قال ًا َجْمع بلغ حتى

 . وقال             الجمرة رمى ّتى ح عادية رجلها ُته راحل ترفع فلم َجْمع، فى وسلم عليه الله

   . الوهم:         هذا ومنشأ ُغبار ال يفوتوا أن ُيريدون السراع، هؤلء أحدث إنما عطاء

باليضاع            الناس ُة وجفا العراُب يفعله الذى عرفة من الدفع وقَت اليضاع ُه اشتبا

عليه              الله صلى ّله ال رسوُل ْله يفع لم بدعة هناك َع اليَضا فإن ٍر، ُمَحّس وادى فى

صلى              ّله ال رسول عن نقلها ّنة ُسـ محّسر وادى فى ُع واليضا عنه، نهى بل وسلم،

          : رضى   المطلب عبد بن والعباُس طالب، أبى بن وعلى جابر، وسلم عليه الله

ّد              أش ُيوِضع الزبير ابن وكان عنه، ّله ال رضى الخطاب بن عمُر وفعله عنهم، ّله ال

ل             أثبت، َمن قوُل هذا فى والقوُل الصحابة، ِمن وغيُرهم عائشُة وفعلته اليضاِع،

.   . أعلم   ّله وال نفى َمن قوُل

فصل
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         : ُكّل             ُيفيُض كان وسلم عليه الله صلى النبّى أن وغيره طاووس ْهُم َو ومنها

   :(( أبى         (( عن ُيذكر و صحيحه فى البخارى وقال البيت، إلى َنى ِم ليالى من ليلة

أياَم          ((    البيَت يزوُر كان وسلم عليه الله صلى النبّى أّن عباس ابِن عن حسان،

   : أبى))            من ُته سمع قال ًا كتاب ِهشام بُن ُذ ُمعا إلينا دفع َة، َعَر َعْر ابُن ورواه َنى ِم

            : صلى   ّله ال رسوَل أن عباس ابن عن حسان، أبى عن فيه وكان قال يقرأه، ولم

   :  .(( ًا    ((        أحد رأيُت وما قال َنى بِم دام ما ٍة ليل ُكّل البيت يزوُر كان وسلم عليه الله

 .  ... انتهى  عليه واطأه

        (( ْهٌم،            (( َو وهو مرسلً، أبيه عن طاووس ابن عن جامعه فى الثورى ورواه

وبقى               للفاضة، طاف أن بعد مكة إلى َيْرِجْع لم وسلم عليه الله صلى النبّى فإن

. وأعلم       ّله وال َوداع، ال حين إلى َنى ِم فى

فصل         

    :       : دائرة             مكة جعل إنه قال َمن ْهُم َو و مرتين، ّدع و إنه قال َمن ْهٌم َو ومنها

أسفلها،              من خرج ثم أعلها، من دخل ثم ُطَوى، بذى فبات وخروجه، دخوله فى

. الدائرة         فكملت مكة، يمين عن المحّصب إلى رجع ثم

فصل         

         : ّلها             ك فهذه العقبة، ظهر إلى المحّصب من انتقل أنه زعم َمن ْهُم َو ومنها

. التوفيق        ّله وبال مفّصلًومجملً، عليها ّهنا نب الوهام من

فصل         

والعقيقة          والضحايا الهدايا فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

  (( ُيعرف                (( ولم النعام ُسورة فى ِة المذكور ِة الثماني بالزواج مختصة وهى

ِمن              عقيقٌة ول ُأضحية، ول ْدى، َه الّصحابة عن ول وسلم، عليه ّله ال صلى عنه

.. آيات         أربع مجموع من القرآن من مأخوذ وهذا غيرها،

 : ] {    } :   : المائدة          ِم َعا َلن ا ِهيَمُة َب ُكم َل ّلْت ُأِح تعالى قوله ].1إحداها
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        } :   : ُهْم          َق َرَز َما َلى َع ُلوَماٍت ْع ّم ٍم ّيا أ فى ِه ّل ال اْسَم ُكُروا ْذ َي َو تعالى ُله قو والثانية

 : ] { الحج   ِم َعا ْن َل ا ِة ِهيَم َب ].28ّمْن

        } :   : َولَ          ّلُه ال ُكُم َق َرَز ِمّما ُلوا ُك ًا، َفْرَش َو َلًة َحُمو ِم َعا ْن َل ا َوِمَن تعالى ُله قو والثالثة

 : ] { النعام       *   َواج َأْز َيَة ِن َثَما ِبيٌن ُم ٌو ُد َع ُكْم َل ّنُه إ َطاِن، ْي الّش ُطواِت ُخ ُعوا ِب ّت ]143-142َت

. ذكرها  ثم

 : ] {   } :   : المائدة          ِة َب ْع َك ال َغ ِل َبا ًا ْدي َه تعالى ُله قو ].95الرابعة

وهذا                      الثمانية الزواُج هذه هو ْدى َه ال من الكعبَة ُلغ يب الذى أّن على فدّل

. عنه        ّله ال رضى طالب أبى بن علّى استنباُط

  :   : ُلضحية،                وا ُى، ْد َه ال ثلثة هى وعبادة ّله ال إلى ُقْربة هى التى والذبائح

والعقيقُة.

وأهدى                             البل، وأهدى َنم، الغ وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول فأهدى

ُته            ّن ُسـ وكانت َحجته، وفى ُعمرته، وفى مقامه، فى وأهدى البقَر، نسائه عن

. إشعارها    دون الغنم َد تقلي

. َحللً                      ِمنه كان شىء ِه ْي َل َع َيْحُرْم لم ُمقيم وهو ِيه ْد َه ب بعث إذا وكان

ًا                    يسير اليمِن َناِمها َس صفحة ّق فيُش َعَرها، َأْش و ّلدها ق البل، أهدى إذا وكان

      :   . أشعر   كذلك اليمنى، الصفحة فى والشعار الشافعى قال الدم َيسيَل حتى

. وسلم     عليه الله صلى ّنبّى ال

أن                      منه ٌء شى َطٍب َع على أشرف إذا َله رسو أمَر ِه، ْدي َه ب بعث إذا وكان

ٌد                أح ول هو، منه يأكل ول صفحته، على َله يجع ثم دمه، فى َله نع َغ َيْصب ثم َينحره،

ّله              لع فإنه للذريعة، ًا سد الكل هذا من ومنعه لحمه، يقِسُم ثم رفقته أهل من

يأكُل              ل أنه علم فإذا منه، ويأكل فينحره، َطب، الع ِرَف ُيشا ل حفظه فى قّصر ّبما ر

. حفظه     فى َهد اجت ًا، شيئ منه

.     : كذلك                ُة والبقر سبعة، عن البدنُة ّدم تق كما ْدى َه ال فى أصحابه بين وشّرك
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غيَره                     ًا ظهر َد َيِج حتى إليه احتاج إذا بالمعروف َبه ركو ْدى َه ال لسائق وأباح

.        : ولدها     عن فَضل ما َلبنها ِمن يشرُب عنه ّله ال رضى علّى وقال

ُيسرى،                     ال َلة معقو ّيدة، مق ًا، قيام البل نحَر وسلم عليه ّله ال صلى ُيه َهد وكان

وربما             بيده، ُنُسكه يذبح وكان ّبُر، ُيك و نحره، ِعند ّلَه ال ُيسّمى وكان ثلث، على

  . إذا               وكان المائة من بقى ما يذبح أن عنه ّله ال رضى ًا علي أمر كما بعضه، فى ّكل و

نحر              أنه ّدم تق وقد وذبح، ّبر، وك سّمى ثم ِصفاحها على َدمه ق وضع الغنم، ذبح

   :   ((     )): بمكة،  ُبدن ال مناِحُر عباس ابُن وقال ْنَحٌر َم َها ّل ُك ّكَة َم ِفجاَج إّن وقال َنى بِم

. بمكة            ينحُر عباس ابُن وكان مكة، ِمن َنى وِم الدماء، عن َهْت ُنّز ولكنها

وضحاياهم،                    َهداياهم من ُكلوا يأ أن ِته ُلّم وسلم عليه ّله ال صلى وأباَح

ذلَك             عليهم ّفْت َد ٍِة ّف لدا ثلٍث بعد منها ّدِخروا ي أن ًة مر ونهاهم منها، ويتزّودوا

. عليهم       ُيوّسعوا أن فأحّب الناس، ِمن العاَم

   : ِه                    ّل ال رسوُل َضّحى قال ثوبان عن نفير، بن ُجبير حديث من دواد أبو وذكر

 :  ((       )) : َفَما      قال ِة الّشا ِه ِذ ه َلْحَم َنا َل ِلْح َأْص َباُن ْو َث يا َقاَل ثم وسلم عليه الله صلى

. َنَة      ِدي الَم ِدَم َق ّتى َح َها ْن ِم ِعُمُه ْط ُأ ْلُت ِز

      : وسلم               عليه الله صلى ّله ال رسوَل أن فيها ولفظه القصة، هذه مسلم وروى

     :  ((   )): ْنُه     ِم ُكُل ْأ َي َيَزْل َلْم َف ُته، َفأْصلْح قال ّلْحَم ال َذا ه ِلْح َأْص الوداع َحجة فى له قال

. َنة   ِدي الَم َغ َل َب ّتى َح

  ((   )) : هذا،                فعل َع َط َت ْق ا َء َشا َمْن قال وُربما ْدى، َه ال ُلحوم قسم ّبما ُر وكان

َق             ُفّر و ونحوه، ُعرس ال فى ّنثار ال فى ّنهبة ال جواز على بهذا واستدل هذا، وفعل

. ّبيُن    َت َي ل بما بينهما

فصل         

القارن      أو المتمتع ْدى َه ذبح فى

ْدِى                      َه و ِة، المرو عند ُعمرة ال ْدى َه ذبُح وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه ِمن وكان

وسلم              عليه ّله ال صلى َيه ْد َه ينحر ولم يفعل، عمر ابُن كان وكذلك َنى، بِم الِقران
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ولم                البتة، الصحابة ِمن ٌد أح ول النحر، ِم يو قبل ينحره ولم َحّل، أن بعد إل قّط

يوم             مرتبة ُأمور أربعة فهى الرمى، وبعد الشمس، ُطلوع بعد إل ًا أيض ينحره

           : ّله  ال صلى ّتبها ر وهكذا الطواُف، ثم ُق، الحل ثّم ّنحُر، ال ثم الرمُى، أولها النحر،

َذلَك              أن ريَب ول البتة، الشمس طلوِع قبل النحر فى ُيرّخص ولم وسلم عليه

. الشمِس          طلوِع قبَل ُذبحت إذا ُلضحية ا حكُم فحكُمه ِيه، ْد َه ل مخالف

فصل         

الضاحى        فى وسلم عليه الله صلى ُيه هد وأما

بكبشين،                     ُيَضّحى وكان ُلضحية، ا ُع َد َي يكن لم وسلم عليه ّله ال صلى فإنه

     )) : ِمَن       ْيَس َل َف ِة، الّصل ْبَل َق َبَح َذ َمْن أن وأخبر العيد، صلة بعد ينحُرهما وكان

      .(( ُيه،        ْد َه و ُته ّن ُسـ عليه ّلت د ّلذى ا هذا ِه ِل ْه َل ّدَمُه َق َلْحٌم َو ُه ّنَما وإ ٍء، َشى فى ّنُسِك ال

به،              ّله ال نديُن الذى هو وهذا ِفعلها، َنفس ب بل والخطبة، الصلة بوقت العتباُر ل

. ّنة           الُمِس وهى ُه، َوا ِس ِمّما ِنّى ّث وال ْأِن الّض ِمن َع َذ الَج َيذبحوا أن وأمرهم

     ((    )) : ُبت             يث ل ٌع ُمنقط الحديَث لكّن ْبٌح َذ ِريِق ّتْش ال ِم ّيا أ ُكّل َقال أنه عنه وروى

ُله. وص

أيام                               أن على ُدل ي فل ثلٍث، َق فو الضاحى ِم لحو ِر ّدخا ا عن نهيُه وأما

أيام               ثلثة فوق ًا شيئ ّدِخَر ي أن الذابح نهى على دليل الحديث لن فقط، ثلثة الذبح

ما               النهى وقَت ّدخاُر ال له لجاز الثالث، اليوم إلى الذبح أّخر فلو ذبحه، يوم ِمن

ثلث              َق فو ّدخار ال عن نهيه من فهموا بالثلث، ّددوه ح ّلذين وا أيام، ثلثة وبين بينه

         : يحُرم      وقت فى ًا مشروع الذبُح يكون أن جائز وغيُر قالوا النحر، يوم من أولها أّن

.         : بحاله   الذبح وقت فبقى الكل تحريم ُنِسَخ ثم قالوا الكُل، فيه

            : فوق           ِر ّدخا ال عن إل ْنَه َي لم وسلم عليه الله صلى النبّى إن لهم فيقال

نهى                ما بين تلزم ول الخر، من أحدهما فأين ثلث، بعد التضحية عن ينه لم ثلث،

.. لوجهين      بثلث الذبح اختصاِص وبين عنه،
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           : إلى          ّدخار ال له فيجوُز والثالِث، الثانى اليوم فى الذبُح ُغ يسو أنه أحدهما

بعد               الذبح عن النهُى يثبت حتى الستدلُل لكم ِتّم َي ول الذبح، يوم من الثلث تمام

. هذا       إلى لكم سبيَل ول النحر، يوم

              : ثلثة          ّدخاُر ال حينئذ له لساغ النحر، يوم من ٍء جز آخر فى ذبح لو أنه الثانى

 : أياُم             عنه ّله ال رضى طالب أبى بن علّى قال وقد الحديث، بمقتضى بعده ٍم أيا

الحسِن،:            ِة البصر أهِل إمام مذهُب وهو بعده، أيام وثلثة الضحى، يوم النحر

فقهاء             ِم وإما الوزاعى، الشام أهِل ِم وإما رباح، أبى بن ِء عطا مكة أهل وإمام

بكونها            تختّص الثلثة ولن المنذر، ابُن واختاره ّله، ال رحمه الشافعى الحديث أهِل

هذه            فى إخوة فهى صياُمها، ويحُرم التشريق، َأيام و الرمى، وأيام َنى، ِم أيام

   . وجهين          من وروى إجماع ول نص بغير الذبح جواز فى تفترق فكيف الحكام،

 )) : َنى            ِم ُكّل قال أنه وسلم عليه الله صلى النبى عن الخر ُدهما أح ّد َيُش مختلفين

        (( انقطاع،     وفيه مطعم بن جبير حديث من وروى ، ْبٌح َذ ِيِق ّتشر ال ِم َأيا ُكّل َو ْنَحٌر، َم

. جابر         عن عطاء، عن زيد، بن ُأسامة حديث ومن

         : وفى             مأمون، ثقة المدينة أهل عند زيد بن ُأسامة سفيان بن يعقوب قال

. ُدها      أح هذا أقوال، أربعُة المسألة هذه

          : أحمد،          مذهُب وهذا بعده، ويوماِن ّنحر، ال يوُم الذبح، وقَت أّن والثانى

      : أصحاِب       من ٍد واح ِر غي قوُل هو أحمد قال ّله، ال رحمهم حنيفة وأبى ومالك،

ّله              ال رضى عباس وابن عمر، ابن عن الثرم وذكره وسلم، عليه الله صلى ٍد محم

عنهم.

            : بهذه          اختّص لنه سيرين، ابِن قوُل وهو واحد، يوٌم النحر وقَت أّن الثالث

 : أياُم            لها لقيل الثلثة، فى جاز ولو به، حكِمها اختصاص على فدّل ِة، التسمي

         : ُيضاف    العيد ولن التشريِق، ٍم ُ وأيا َنى، ِم وأياُم الرمى، أياُم لها قيل كما النحر،

.   : الفطر       عيد يقال كما واحد، يوٌم وهو ّنحر، ال إلى
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      :        : وثلثُة          المصار، فى واحد يوم أنه زيد بن وجابِر جبير، بِن ِد سعي قوُل الرابع

والحلِق،            والطواف الرمِى من المناسِك أعماِل أيام هناك لنها َنى، ِم فى أيام

. المصار      أهِل بخلف للذبح، ًا أيام فكانت

فصل         

ذى               من العشر دخل إذا شعره أو ظفره من يأخذ أن المضحى على الحظر فى

ُيَضّحى   حتى الِحّجة

يوُم           -     -:       ودخل ّتضحيَة، ال أراد َمن أن وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه ومن

صحيح            (( فى ذلك عن النهُى ثبت ًا، شيئ وبشره شعره ِمن ْذ يأُخ فل العشر،

.        : سلمة))     ُأّم على موقوف أنه عندى الصحيُح فقال الدارقطنى وأما مسلم

ُنها،                   واستحسا ِة، ُلضحي ا اختياُر وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه ِمن وكان

 : مقطوعة          أى َقْرِن، وال ُذِن َل ا ِء َبا َعْض ِب ُيَضّحى َأْن ونهى ُعيوب، ال ِمن وسلُمتها

َتْشَرَف            ُتْس َأْن وأمَر داود، أبو ذكره زاد، فما النصف َقرن، ال ومكسورة الذن،

          : ول   َلة، َب ُمقا ول َء، ْوَرا َع ِب ُيضّحى ل وأن سلمتها، إلى ُينظر أى ُذُن، ُل وا ْيُن َع ال

:       :  . ُة     َبَر َدا والُم ِنها، ُذ ُأ ّدُم َق ُم َع ِط ُق التى هى َلُة َب َقا والُم َء َقا َخْر ول َء، شرقا ول َبَرة، َدا ُم

.    :     : ُنها     ُذ ُأ َقْت ِر ُخ ّلتى ا ُء َقا والَخْر ُنها، ُذ ُأ ّقْت ُش ّلتى ا ُء َقا والّشُر َها، ِن ُذ ُأ َؤّخُر ُم َع ِط ُق ِتى ّل ا

. داود   أبو ذكره

   :     )) : َها،            َوُر َع ّيُن َب ال ُء ْوَرا َع ال َلَضاِحى ا فى ُئ ِز ُتْج لَ ٌع َب َأْر ًا أيض عنه وذكر

ْنقى،          ُت ل ّلتى ا ُة َكسيَر وال َها، َعَرُج ّيُن َب ال ُء َعْرَجا وال َها، َمَرُض ّيُن َب ال ِريَضُة والَم

.      :  (( فيها    ُمّخ ل هزالها من أى ْنقى ُت ل التى ُء َفا َعْج وال

ِة،                     َفر الُمْص عن نهى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل أّن ًا أيض وذكر

   :  . ُذنها    أ ُتستأصل التى َفرة فالُمُص َكْسراء وال ِة، َع ّي والُمَش َقاء، َبْخ وال ِة، َل ْأَص َت والُمْس

 :       : التى    َقاء َبْخ وال ِه، ِل َأْص ِمْن ُنها َقْر ُتؤِصَل اس التى َلُة ْأَص َت والُمس ِصَماُخها، َو ُد ْب َي حتى

 :        : َكِسيرة،   ال ُء َكْسَرا وال ًا، ْعف وَض ًا َعَجف الغنم تتبع ل التى ّيعة والمش ُنها، عي بخقت

. أعلم  ّله وال
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فصل                  

ّلى           بالُمص ُيضّحى أن وسلم عليه الله صلى ْديه َه من أن فى

داود                      أبو ذكره ّلى، بالُمص ُيضّحَى أن وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه ِمن وكان

منبره،             ِمن نزل ُخطبته َقَضى فلما ّلى، بالمص الضحى معه َد ِه َش أنه جابر عن

        )) : ُيَضّح     َلْم َعّمن َو ّنى َع َذا ه َبُر، ْك َأ ّلُه َوال ّله، ال ِم ِبْس وقال بيده فذبحه ْبٍش، َك ِب ُأتى و

         (( ))  (( وينَحُر  َبُح ْذ َي كان وسلم عليه الله صلى النبّى أّن الصحيحين وفى أمتى ِمْن

ّلى. بالمَص

       : ْيِن                      َلَح أْم أقرنين ْيِن كبش النحر يوَم ذبح أنه عنه داود أبو وذكر

     )) : َلْرَض    َوا الّسَماواِت َطَر َف ِذى ّل ِل ِهَى َوْج ْهُت وّج قال ُهَما َه وّج فلما َءيِن، ْوُجو َم

َرّب            ِه ّل ل َوَمَماتى َى َيا َوَمْح ِكى ُنُس َو َصلتى إّن ِكيَن، الُمْشر ِمَن َنا َأ وَما ًا، ِنيف َح

َعْن             َلَك، َو ْنَك ِم ُهّم ّل ال ِلِميَن، الُمْس ّوُل أ َنا َأ َو ُأِمْرُت ِلَك َذ ِب َو َلُه، َشريَك ل َلِميَن، َعا ال

.   (( َبح      َذ ُثّم َبُر ْك أ ّلُه وال ِه، ّل ال ِم ِبْس ِه، ِت ُأّم َو ٍد ُمَحّم

: وقال                      الِقتلة، ُيحِسنوا أن ُلوا قت وإذا الذبح، ُنوا ُيحِس أن ذبحوا إذا الناَس وأَمر

.(( ٍء((       َشى ُكّل َلى َع الْحَساَن َتَب َك ّلَه ال إن

الّرُجِل،                              َعًِن ُئ ِز ُتج الشاة أن وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه من وكان

   : أيوٍب           أبا سألُت يسار بن ُء عطا قال كما ُدهم، عد ُثَر َك ولو ِه ِت ْي َب ْهِل َأ َعْن و

وسلم؟: ((           عليه الله صلى ّله ال رسوِل ِد عه على الّضحايا كانت كيف ّى النصار

.(( ِعُموَن:            ْط ُي َو ُلوَن ُك ْأ َي َف ِه ِت ْي َب ْهِل َأ َعْن َو ْنُه َع ِة بالّشا ُيَضّحى الّرُجُل َكاَن إْن فقال

.    : صحيح           حسن حديث الترمذى قال

فصل         

العقيقة        فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

          (( ِة،          (( َق َعِقي ال َعِن ِئَل ُس وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسوَل أّن الموطأ فى

           (( من: ((   رجل عن أسلم، بن زيد عن ذكره السم، َه ِر َك كأنه َق ُقو ُع ال ُأِحّب لَ فقاَل

 :       :     . أنبأ    الرزاق عبد ذكره ما أسانيده وأحسُن البر عبد ابن قال أبيه عن َة، َضْمَر بنى
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:           : قال    جده عن أبيه، عن ّدث ُيح شعيب بن عمرو سمعُت قال قيس، ابن داود

((   )) : َق          ُقو ُع ال ُأِحّب ل فقال ِة، َق َعِقي ال َعِن وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسوُل ُسئل

 )) :          : َأَحّب    َمْن َقاَل َف ِه؟ ِد َل َو َعْن َنا ُد َأَح ْنُسُك َي ؛ ِه ّل ال َرُسوَل َيا ُلوا َقا الْسَم َه ِر َك ّنُه َأ َك و

.((       : َشاة      ِة َي ِر الَجا َعِن َو َتاِن، َشا ُغلَم ال َعِن َعْل ْف َي ْل َف ِه، ِد َل َو َعْن ْنُسَك َي أَن ُكم ْن ِم

   )) : َعِن                 َو َتاِن، َشا ُغلم ال َعِن عنها ّله ال رضى ِئَشَة عا حديث من عنه وصح

.(( ٌة  َشا ِة َي ِر الَجا

         )) : ْأُسُه                   َر ُق َل ُيْح و ِبِع، الّسا ْوَم َي ْنُه َع َبُح ْذ ُت ِه ِت َق َعِقي ِب َنٌة ِهي َر ُغلَم ُكّل وقال

ُيَسّمى)). َو

        :  : فى            والرهن أبويه، فى الشفاعة عن محبوٌس أنه معناه أحمد المام قال

 : ] {     } : المدثر:    َنٌة ِهي َر َبْت َكَس ِبَما ْفٍس َن ُكّل تعالى قال الحبس، ّلغة وظاهر] 38ال ،

ذلك               من يلزُم ول به، ُيراد خير عن محبوس ٌع ممنو نفسه، فى رهينٌة أنه الحديِث

ّق               َع َمْن ُله ينا عما العقيقَة أبويه بترك ِبَس ُح وإن الخرة، فى ذلك على ُيعاَقب أن

كسبه،              ِمن يكن لم وإن البوين تفريِط بسبب خير َلد الو يفوُت وقد أبواه، عنه

التسميَة،              ترك وإذا َده، َل و الشيطاُن يضّر لم أبوه، سّمى إذا الِجماع عند ّنه أ كما

. ْفُظ     الِح هذا للولد يحصل لم

َدَم                       وع لزوَمها فشبه منها، ُبد ل لزمة أنها على ُدّل ي إنما هذا فإّن ًا وأيض

         . ْعد    س بن كالليث َبها وجو يرى َمن بهذا ِدّل َت َيْس وقد بالرهن عنها المولود انفكاك

.   . أعلم    ّله وال الظاهر وأهل البصرى، والحسن

:           : الحديث                    هذا فى قتادة عن هّمام رواية فى تصنعون فكيف قيل فإن

:     (( ))  :     :   (( فقال(( بالدم؟ يصنُع كيف َدّمى ُي و قوله عن ُة قتاد ِئَل ُس همام قال َدّمى ُي و

على            ُع ُتوض ثم أوداُجها، بها َلت ِب ُتق واس صوفة، منها َذْت ُأِخ العقيقُة، ِبَحت ُذ إذا

. ُيحلق             و بعد رأسه ُيغسل ثم الخيط، مثَل رأسه على َتِسيَل حتى الّصبّى يافوِخ

       : ول:       َة، َسُمَر عن الحسن رواية من هذا قائل فِمن ذلك، فى الناُس َلف َت اخ قيل

       : هذا     العقيقة حديث َة َسُمَر عن الحسن ُع سما قائل وِمن عنه، ُعه سما َيِصّح
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  (( حبيب        (( عن صحيحه فى ّى البخار ذكره وقد وغيُره، ّى، ِترِمذ ال صّححه صحيح،

     :      : سِمع   ممن الَحَسَن َفَسِل اذهب سيرين بُن ُد محّم لى قال قال الشهيد بن

.    : َسُمَرة    من سمعته فقال فسأله العقيقة؟ حديَث

 .        : فقال              قولين على غلط؟ أو صحيحة، هى هل ُد بع ِة التدمي فى ِلَف ُت اخ ثم

  (( )) :  .       :(( هو   (( إنما ، َدّمى ُي و وقوله يحيى بن هّمام ِمن وهم هى سننه فى داود أبو

   (( )) :       :   (( أن(( أراد وإنما َدّمى ُي و فقال َغٌة ْث ُل َهّمام لسان فى كان غيُره وقال ُيَسّمى و

فقد               ُنه، ِلسا ِقْمه ُي ولم اللفظ، فى ِهَم َو كان وإن ًا همام فإن يِصح، ل وهذا ُيسّمى،

ّلغة              ال ُله تحتِم ل وهذا بذلك، فأجاب عنها سئل وأنه التدمية، صفَة قتادة عن حكى

والذين              الحسن، من أو قتادة، من فهو ًا، ْهم َو هنا التدمية لفُظ كان فإن بوجه،

         : وقتادة،    الحسن عن مروى وهذا العقيقة، ّنة ُسـ من إنه قالوا التدمية لفَظ أثبتوا

(( )) : َدّمى        ُي و قالوا وإسحاق، وأحمد، والشافعى، كمالك، التدمية، منعوا والذين

       :  (( )) : فأبطله   الجاهلية، أهِل عمِل ِمن كان وهذا قالوا ، ُيسّمى و هو وإنما غلط،

    : َذا           إ ِة ّي ِل ِه الَجا فى ّنا ُك قال ْيِب الُحَص بِن ُبريدة عن داود، أبو رواه ما بدليل السلُم،

َبُح              ْذ َن ّنا ُك بالْسلَم، ّلُه ال َء َجا َلّما َف َها، َدِم ِب ْأَسُه َر ّطَخ َل َو ًة َشا َبَح َذ ُغلٌم َنا ِد َلَح َد ِل ُو

      :  . الحسين     إسناده فى َكاَن وإْن َذا َه َو قالوا َفَران ْع ِبَز ّطُخه َل ُن َو ْأَسُه َر ُق ِل َنْح َو ًة َشا

: وسلم              عليه الله صلى النبّى قوِل إلى انضاف فإذا به، َتّج ُيح ول واقد، بن

:         (( قالوا((   بالذى؟ ّطخوه يل أن يأمرهم فكيف أذى، والدم َذى َل ا ْنُه َع ُطوا َأِمي

ْبٍش،             َك ْبٍش َك ِب ْيِن والُحَس الَحَسِن َعِن ّق َع وسلم عليه الله صلى النبّى أن ومعلوٌم

   : ّنته          ُسـ ِمن يكوُن وكيِف قالوا ِبه، أصحا ْدِى َه و ْديه، َه ِمْن ذلَك كاَن ول ِهَما، َدّم ُي َلْم َو

بأهِل            هذا ُق َيلي ّنته؟؟وإنما ُسـ فى ونظيٌر ٌد شاه لهذا وأين المولود، رأِس تنجيُس

الَجاهلية.

فصل         

والحسين         الحسن عن وسلم عليه الله صلى ّقه َع فى
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           : أن           ْديه َه أن على ُدّل َي كبٍش، ِبكبش والُحسيِن الحسن عن ّقه َع قيل فإن

وأنٍس             ّباس ع ابِن حديِث من الشبيلى الحق ُد عب صحح وقد ًا، رأس الرأِس على

ْبٍش             َك ِب الُحسيِن َعِن و ْبٍش، َك ِب الَحَسِن َعِن ّق َع وسلم عليه الله صلى النبى أّن

. منه          القابل العام فى والحسين ٍد ُأُح عاَم الحسن ُد مول َكاَن و

    : صلى                  ِه ّل ال رسوُل ّق َع قال عنه ّله ال رضى علّى حديث من ّى الترمذ وروى

     )) : ِة       َن ِز ِب ِقى ّد َتَص َو ْأَسُه، َر ِلِقى اْح ِطَمُة َفا يا وقال شاة، الحسِن عن وسلم عليه الله

            (( إسناده  يكن لم وإن وهذا ِدرهَم، بعَض ْو أ ًا ِدرهم ُنه وز َكاَن َف ّناه فوز ، ِفّضًة ِه ِر ْع َش

     :  . الرأس      على فكان ُنُسٌك، لنه ُلوا قا يكفيان عباس وابن َأنس متصلًفحديُث

        . عن    والشاة الذكر، عن الّشاتين أحاديَث أن فالجواب التمتع ِم ود ُلضحية كا ُله، مث

.. لوجوه      بها يؤخذ أن أولى ُلنثى، ا

        :    : الكعبية،          ِز ُكْر وأُّم عمرو، بن ّله ال ُد وعب عائشُة، َتها روا فإن ُتها، كثر ُدها أح

وأسماُء.

       : وسلم                عليه الله صلى ّلِه ال رسوَل سمعُت قالت ُكرز أّم عن داود أبو فروى

.(( ٌة: ((       َشا ِة ِري الَجا َعِن َو َتاِن، َئ ِف َكا ُم َتاِن َشا ِم ُغل ال َعِن يقول

   :  :    : مقاربتان،            أو مستويتاِن ُمكافئتاِن يقوُل أحمد وسمعُت داود أبو قال

الفتَح،:          يختاروَن ّدثون والمح بكسرها، َئتان ِف َكا وم الفاء، بفتح َفأتاِن َكا م هو قلُت

 .           : وروى  َأك كاف فقد ْأته، كاف َمْن كل لن الروايتين، بين فرَق ل الزمخشرى قال

 )) :         : ْيَر   ّط ال ِقّروا َأ يقول وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل سمعُت ُعه ترف عنها ًا أيض

      )) :    (( ٌة،  َشا ِة َي ِر الَجا َعِن َو َتاِن، َئ ِف َكا ُم َتاِن َشا ِم ُغل ال َعن يقول ُته وسمع َها ِت َنا ِك َم َلى َع

   )) :    (( ْثلِن،      ِم َتاِن َشا ِم ُغل ال َعِن ترفعه ًا أيض وعنها ، ًا َناث إ َأْم ُكّن ًا ْكَران ُذ أ ُكم َيُضّر لَ

.   :   (( صحيح   حديٌث الترمذى وقال ، ٌة َشا ِة َي ِر الَجا َعِن َو

(... يتبع(
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َعْن@                      و ذلك، فى ّده ج عن أبيه، عن ُشعيب، بن عمرو حديُث ّدم تق وقد

َعِن             َو َتاِن، َئ ِف َكا ُم َتاِن َشا ِم ُغل ال َعِن ُهم َأمَر وسلم عليه الله صلى النبّى أّن ِئشة عا

.    :   . صحيح  حسن حديث الترمذى قال ٌة َشا ِة َي الَجار

أسماء،                     عن مجاهد عن َعجلن، بِن ثابِت عن ّياش، َع بن إسماعيل وروى

     )) : َعِن       َو َتاِن َئ ِف َكا ُم َتاِن َشا ِم ُغل ال َعِن ّق َع ُي قال وسلم عليه الله صلى النبّى َعن

.(( ٌة  َشا ِة َي ِر الَجا

      :    :   : أبى           بنَت َء أسما تكون أن ينبغى فقال أسماء؟ َمن لحمد قلُت مهنا قال

بكر.

:      :   :   : قال            ِخداش، بُن ُد ِل َخا حدثنا لحمد قلُت مهنا قال الخلل كتاب وفى

         : ّدثه،      ح موسى ابن أيوب أن الحارث بن عمرو حدثنا قال وهب، بن ّله ال عبد حدثنا

: قال               وسلم عليه الله صلى النبّى أن أبيه، عن ّدثه، ح المزنى عبد بن يزيد أن

    )) :  (( ِم((       َن َغ ال َوفى ُع، َفَر ال ِبِل ال فى وقال ، ٍم َد ِب ْأُسُه َر ُيَمّس َولَ ِم، ُغل ال َعِن ّق َع ُي

           : الحديث،))   هذا ول المزنى، يزيد بن عبد ِرُف أع ول أعرفه، ما أحمد فقال ُع َفَر ال

        :   : عنهما  ّله ال رضى والحسين الحسِن وقصُة ِرفه، أع ل فقال أتنكره؟ له فقلُت

. واحد  حديُث

           : من          الشاتين وأحاديُث وسلم، عليه الله صلى النبى فعل من أنها الثانى

. الختصاص      يحتمل ُله ْع ِف و عام، ُله وقو َقوله،

.        : أولى          بها ُذ الخ فكان لزيادة، متضّمنة أنها الثالث

          : بهما          ُذ والخ الستحباب، على والقول الجواز، على ُدّل ي الفعل أن الرابع

. أحدهما     لتعطيل وجه فل ممكن،

           : الذى          والعام ُأُحد عام كانت والحسين الحسن عن الذبح قصة أن الخامس

النبى       ِمن َعْت َسِم ُكرز وأم بعده،

الحسن              عن الذبح بعد ست سنة الُحديبية عام روته ما وسلم عليه الله صلى

. الكبير      كتابه فى النسائى قاله والحسين،
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          : جنِس          بيان بها ُيراد أن يحتِمل والُحسين الحسِن ِقصة أن السادس

  : رسوُل          ضّحى عائشة قالت كما بالواحد، تخصيصه ل ِكباش ال ِمن وأنه المذبوح،

  : ل           الجنس ومرادها ًا، ِتسع وكن بقرة، نسائه عن وسلم عليه الله صلى ّله ال

. بالواحدة  التخصيص

 } :          : َكُر          ّذ ال ْيَس َل َو قال كما ُلنثى، ا على َكَر ّذ ال فّضل َنه ْبَحا ُس ّله ال أن السابع

 : عمران} [  آل َثى ْن ُل وقد]        36َكا الحكام، فى عليها ترجيُحه التفاضل هذا ومقتضى ،

والميراِث،           الشهادة، فى ُلنثيين، كا الذكر جعل فى التفضيل بهذا الشريعُة جاءت

. الحكام      بهذه العقيقُة َقِت ْلِح ُأ فكذلك ِة، والدي

          : فالعقيقُة          بعقيقته، رهيٌن فإنه المولود، عن ِعتق ال ُتشبه العقيقة أن الثامن

أن              كما بشاة، ُلنثى ا وعن بشاتين، الذكر عن َعّق ُي أن الولى وكاَن ِتقه، وتع ّكه ُف َت

   ((  ))   . أبى      عن وغيره الترمذى جامع فى كما الذكر ِعتق مقام يقوُم ُلنثيين ا ِعتق

   )) :        : َق  َت ْع َأ ٍم ِل ُمْس ٍء اْمرى ّيَما أ وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل قال قال ُأمامة

ٍء              ِرى اْم ّيَما َوأ ْنُه، ِم ًا ُعْضو ْنُه ِم ٍو ُعْض ُكّل ِزى ُيْج ِر، ّنا ال ِمَن َكُه َكا ِف َكاَن ًا، ِلم ُمْس ًا اْمَرء

ُهَما            ْن ِم ٍو ُعْض ُكّل ُيجزى ِر، ّنا ال ِمَن َكُه َكا ِف َتا َن َكا ْيِن َت ِلَم ُمْس ْيِن َت اْمَرأ َتق ْع َأ ٍم ِل ُمْس

ِر،            ّنا ال ِمَن َها َك َكا ِف كانت ِلَمًة ُمْس ًة َأ اْمر َقْت َت ْع َأ ٍة ِلَم ُمْس ٍة َأ اْمر ّيَما َأ و ْنُه، ِم ًا ُعْضو

.     (( صحيح      حديث وهذا ْنَها ِم ًا ُعْضو َها ْن ِم ٍو ُعْض ُكّل ُيْجزى

فصل

        (( النبّى             (( أن أبيه عن محمد، بن جعفر عن المراسيل فى داود أبو ذكر

والحسين             الحسن عن ِطمُة فا ْتها ّق ع التى العقيقة فى قال وسلم عليه الله صلى

         )) : ْكِسُروا   َت َولَ ِعُموا ْط َأ َو ُلوا ُك َو ِرْجٍل ِب ِة َل ِب َقا ال ْيِت َب َلى إ ُثوا َع ْب ا َأِن عنهما ّله ال رضى

.(( ًا  ْظم َع َها ْن ِم

فصل         

عليه                       الله صلى النبّى أن عنه، ّله ال رضى أنس حديث ِمن أيمن ابُن وذكر

فى              داود أبو قال الحديُث وهذا ُة، ّو ُب ّن ال ْتُه َء َجا َأْن َد ْع َب ِه ْفِس َن َعْن ّق َع وسلم
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           :(( بن(( ّله ال عبد عن جميل، بِن الهيثم بحديث َّّدثهم ح أحمد سمعُت مسائله

فقال               نفسه، عن َعّق وسلم عليه الله صلى النبّى أن أنس عن ُثمامة عن المثنى

ّق:                َع وسلم عليه الله صلى النبى أن أنس عن قتادة عن محرز بن ّله ال عبد أحمد

.        :   : المحرر    بن ّله ال عبد ّعف وض منكر، هذا أحمد قال مهنا قال نفسه، عن

فصل         

       )): فى                ّذَن َأ وسلم عليه الله صلى النبّى رأيُت قال رافع أبى عن داود أبو ذكر

.(( ِة            ِبالّصل َها ْن َع ّلُه ال َرِضَى ِطَمُة َفا ُأّمه ْتُه َد َل َو ِحيَن ِلّى َع ِبْن الَحَسِن ُذِن ُأ

فصل         

وِختانه          المولود تسمية فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

)) : َبُح                     ْذ ُت العقيقة فى َة َسُمَر عن الحسن، عن قتادة حديث فى ُله قو ّدم تق قد

        :   (( عبد   أبو لنا قال الصبّى؟ ُيَسّمى َكم ِل تذاكرنا الميمونى قال ُيَسّمى َو ِه ِع ِب ًَسا ْوَم َي

   : اليوم:          فى ُيسّمى فقال َسُمرة، وأما لثلثة، ُيسّمى أنه أنس عن ُيروى ّله ال

       : قال      ِرَك، ُيد حتى الغلم يختنون ل كانوا ّباس ع ابُن فقال َتان، الِخ فأّما السابع،

        : سابعه،:    يوَم الصبّى ُيختن أن يكره الحسن كان يقول أحمد سمعُت الميمونى

        :      : كره  وإنما بأس، فل السابع، يوَم ِتَن ُخ وإن قال ّله ال عبد أبا إن حنبل وقال

  :   . إبراهيُم         ختن مكحول قال شىء هذا فى وليس باليهود، يتشبه لئل ذلك الحسن

 . قال           الخلل ذكره سنة، عشرة لثلث إسماعيل وختن أيام، لسبعة إسحاق ابنه

        : إسماعيل    وِختان ولده، فى ّنة ُسـ إسحاق ِختان فصار تيمية ابن السلم شيخ

متى              وسلم عليه الله صلى النبّى ختان فى الخلُف ّدم تق وقد ولده، فى ّنة ُسـ

. ذلك  كان

فصل         

ُكنى         وال السماء فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

     )) : َرُجٌل                 ِه ّل ال َد ْن ِع ٍم اْس َع َن َأْخ إّن قال أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه ثبت

.(( ّلُه       ال إلّ ِلَك َم لَ َلْملَِك، ا ِلَك َم َتَسّمى
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       )) : الّرْحَمِن،             ُد ْب َع و ِه ّل ال ُد ْب َع ِه ّل ال َلى إ ِء الْسَما أَحّب قال أنه عنه وثبت

.(( ٌة      َوُمّر َحْرٌب َها َبُح ْق َأ و َهّماٌم، و ِرٌث َحا َها ُق َد َأْص َو

         )) : َلَح،             ْف َأ َولَ ًا َنِجيح َولَ ًا َباح َر َولَ ًا َيَسار ُغلَمَك ُتَسِميّن ل قال أنه عنه وثبت

.(( :      : ل  َقاُل ُي َف ُكوُن، َي َفلَ َو؟ ُه َثّمَت َأ َتُقوُل ّنَك َفإ

.((  )) : َلٌة                َجمي أنِت وقال عاصية، اسم ّير غ أنه عنه وثبت

         : باسم            وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول ّيره فغ ًة، َبّر َيَة ْير َو ُج اسم وكان

َية. ِر ْي َو ُج

        : أن              وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل نهى سلمة أّم بنُت زينُب وقالت

.((        )) : ُكم    ْن ِم ّبر ال ْهِل َأ ِب َلُم ْع َأ ّلُه ال ُكم، ُفَس ْن َأ ّكوا ُتَز لَ َقاَل َف ِم، الس ِبهذا ُيَسّمى

. ْيٍح                   ُشَر بأبى َكم الَح أبى اسَم ّيَر وغ بُزرعَة، َأْصَرم اسم ّير وغ

ْهُل                    (( الّس وقال َبى، فأ َسهلً وجعله المسيب بن سعيد ّد ج َحْزن اسم ّيَر وغ

.(( َهُن  َت ُيْم َو َطأ ُيو

         : ِزيز،            َع و َعاِص، ال اسَم وسلم عليه الله صلى النبّى ّيَر وغ داود أبو قال

ًا          حرب وسّمى ًا، ِهشام فسماه وِشهاب، وُحباب، ُغراب، و َكم، والَح َطان وَشي َلَة، ْت َع و

ِة          َل الّضل ْعُب وِش ًة، َخِضَر سّماها ًة ْفَر َع ًا وأرض ِعَث، المنب َع المضطج وسّمى ًا، ْلم ِس

بنى            َيَة ِو ُمغ بنى وسّمى الّرشدة، بنى سماهم الّزنية وبنو الُهدى، ْعَب ِش سماه

َة. َد ِرْش

فصل         

الباب    هذا فقه فى

يكوَن                    أن الحكمُة اقتضِت عليها، ّلًة ودا للمعانى، ِلَب قوا ُء السما كانت لما

المحِض            الجنبى بمنزلة معها المعنى يكون ل وأن وتناسٌب، ارتباٌط وبينها بينها

بل              ِبَخلفه، يشهد ُع ِق والوا ذلك، تأبى الحكيم ِحكمة فإن بها، له ّلَق تع ل الذى

والقبح،           الُحسن فى أسمائها عن ّثر تأ َياِت ْلُمَسّم ِل َو َيات، المسم فى تأثيٌر للسماء

: قيل      كما َثافة، َك وال واللطافة َقل، ّث وال ّفة والِخ
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ِبْه                            َق َل فى ّكرَت َف إن ُه َنا ْع َوَم إلّ َقٍب َل َذا َناَك ْي َع ْبَصَرْت َأ ّلما وق

ِه                     إلي ُدوا ْبَر َأ إذا وأمر الحَسن، السم يستِحّب وسلم عليه ّله ال صلى وكان

      . فى       َها ِئ أسما من المعانى يأخذ وكاَن ِه َوْج ال َحَسَن ِم الْس َحَسَن ُكوَن َي أن ًا ِريد َب

ِمْن              َطٍب ِبُر ُتوا ُأ ف ِفع، را بن ُعقبة دار فى َبه وأصحا أنه رأى كما واليقظة، ِم المنا

وأّن             ِة، الخر فى والعاقبَة الدنيا، فى الرفعَة لهم بأن َأّوله ف َطاَب، ْبِن ا َطِب ُر

يوَم             ِرهم أم ُسهولة ّوَل َتـأ و َطاَب، و أرطب قد لهم ّله ال اختاره قد الذى ّديَن ال

. إليـه       عمرو بن ُسهيل مجيـئ ِمن الحديبية

:  ((  )) : قال                  ؟ اْسُمَك ما فقال ُلبها، يح رجٌل فقام شاة، حلب إلى جماعة وندب

:    :  ((  )) :    (( )) : فقال  َحْرب، أظنه قال ؟ اْسُمَك ما فقال آَخُر َقاَم َف ، ِلْس اْج فقال ُمّرة،

.(( )) :   :  ((  )) :    (( ُلبها(( اح َقال َف ِعيُش، َي فقال ؟ اْسُمَك ما فقال آخُر َقاَم َف ، ِلْس اْج

فى                             َمّر كَما فيها، ُبوَر ُع ال ويكره السماء، َة المنكر ِكنَة الم يكره وكان

    : عنهما،        فعدَل ٍز، وُمخ فاِضٌح فقالوا اسميهما عن فسأل جبلين، بين غزواته بعِض

. بينهما   َيُجْز َلم و

والتناُسِب                                   الرتباط ِمن ّياِت والمسم السماء بين كان ولما

ْقُل            َع ال َبَر َع ِم، والجسا الرواِح بيَن وما ِئقها، وحقا ِء الشيا قوالب بين ما والقرابِة،

: فيقوُل              الشخَص، يرى وغيُره معاوية بن إياُس كان كما الخر، إلى منهما كل ِمن

السم              من العبور هذا ّد وِض ُء، ُيخطى يكاد فل ْيَت، َك و ْيَت َك اسُمه يكوَن أن ينبغى

: فقال              اسمه، رجلًعن عنه ّله ال رضى الخطاب بن عمر سأل كما مسماه، إلى

:    :   :   :    : قال  ِة، َق الُحَر ِمَن قال ِمّمن؟ قال َهاٌب، ِش قال أبيك؟ واسُم فقال ُة، َجْمَر

 :  .   :    :    : َهْب  اذ قال َظى َل َذاِت ِب قال ُنَك؟ مسك فأيَن قال ّنار، ال ِبحّرة قال ُلك؟ فمنز

إلى            اللفاظ من عمر َبَر َع َف كذلك، المَر فوجد فذهب مسكنك، احترق فقد

إلى             ُسهيل اسم من وسلم عليه الله صلى النبى َبَر َع كما ومعانيها، أرواحها

عليه             الله صلى النبّى أمر وقد كذلك، المُر فكان الُحديبية، ْوم َي أمرهم سهولة

هذا            - وفى بها، َياَمِة ِق ال يوَم ْوَن َع ُيد أنهم وأخبر أسمائهم، بتحسين ُأّمته وسلم

235



لتكون  -         السماء، لتحسين المناسبة الفعال تحسين على تنبيٌه أعلم ّله وال

. له         المناِسِب والوصِف الحسِن، بالسم الشهاد رؤوس على الدعوة

مطابقان                     اسمان وصفه ِمن وسلم عليه الله صلى للنبّى ّق ُت اش كيف وتأمل

محّمد،            المحمودة الصفات من فيه ما لكثرة فهو ومحّمد، أحمد وهما لمعناه،

ارتباَط          بالمسمى السُم فارتبط أحمد، غيره صفات على وفضلها ِلشرفها و

بأبى             هشام بن الحكم لبى وسلم عليه ّله ال صلى ُته تكني وكذلك بالجسد، الروِح

تكنيُة            ِلك وكذ ُكنية، ال بهذه ْلِق الَخ ّق أح وهو ومعناه، لوصفه مطابقة كنية جهل

كانت               لهب، ذاِت نار إلى مصيره كان لما لهب، بأبى ُعّزى ال لعبد وَجّل َعّز ّله ال

. ُق         وأخل ّق أح بها وهو وأوفَق، به َق ألي ُكنية ال هذه

ل                             ِرُب ْث َي واسمها المدينة، وسلم عليه الله صلى النبّى ِدَم َق ولما

         (( من      (( ِرب يث لفظ فى ما عنها زال لـّما طيبة بـ ّيره غ السم، هذا بغير ُتعرف

ًا             طيب به وازدادت السم، هذا استحقت ّطيب، ال من َطيبة معنى فى بما التثريب

. طيبها          إلى َا ِطيب وزادها السم، استحقاق فى ُبها ِطي ّثر فأ آخر،

قرب،                                    من ويستدعيه مسّماه، يقتضى الحسُن السُم كان ولما

ّله             ال إلى يدعوهم وهو العرب قبائل لبعض وسلم عليه الله صلى النبى قال

  (( كيف: ((          فانظر ُكم ِبي أ
َ واْسَم ُكم اْسَم َحّسَن ْد َق ّلَه ال إّن ِه، ّل ال ْبد َع َبنى َيا وتوحيده

المقتضى            المعنى من فيه وبما أبيهم، اسم بحسن ّله ال عبودية إلى دعاهم

مطابقة           َدُر َق ال اقتضى كيف بدر يوَم ِرزين المتبا الستة َء أسما وتأمل للدعوة،

      : من     أسماء ثلثة َد، والولي ُعتبَة، و شيبة، الكفاُر فكان يومئذ، لحوالهم أسمائهم

} : ّلُه            ال تعالى قال كما الضعف، نهاية له وشيبة الضعف، بداية له ُد فالولي الضعف،

ًا                ْعف َض ٍة ّو ُق ِد ْع َب ِمن َعَل َج ُثّم ًة ّو ُق ْعٍف َض ِد ْع َب ِمن َعَل َج ُثّم ْعٍف َض ّمن ُكم َق َل َخ ِذى ّل ا

 : الروم} [ َبًة ْي بهم،]         54َوَش َيِحّل عتٍب على أسماؤهم فدلت العتب، من ْتبة ُع و

     : ّله      ال رضى والحاِرث، ُة، وعبيد علٌى، المسلمين من أقرانهم وكان ُلهم، ينا ْعٍف وَض

هو           الذى والسعى والعبودية، العلو، وهى أوصافهم، ُتناسب أسماء ثلثة عنهم،
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السم           كان ولما الخرة، حرث فى وسعيهم بعبوديتهم عليهم َلْوا َع ف الحرث

أحّب            اقتضى ما ِه ّل ال إلى ِء السما أحّب كان فيه، ًا ّثر ومؤ لمسماه، ًا مقتضي

الله،            اسم إلى العبودية إضافُة وكان الرحمن، ِد وعب ّله، ال ِد كعب إليه، الوصاف

ُد           فعب والقادر، كالقاهر، غيرهما، إلى إضافتها من إليه أحّب الرحمن، واسم

لن               وهذا ّبه، ر ِد ْب َع من إليه أحّب ِه ّل ال ُد وعب القادر، عبد من إليه أحّب الرحمن

ِه              ّل ال بين الذى ّلُق والتع المحضة، العبوديُة هو إنما ّله ال وبين العبد بين الذى التعلق

التى           والغايُة وجوده، وكماُل ُده وجو كان فبرحمته المحضة، بالرحمة العبد وبيَن

فيكون            ًا، وتعظيم وإجللً ًا ورجاء ًا، وخوف محبًة وحده له ّله يتأ أن لجلها أوجده

تكون               أن يستحيُل التى اللهية معنى من ّله ال اسم فى لما عبده وقد ّلِه ِل ًا ْبد َع

ُد             عب كان الغضب، من إليه أحّب الرحمُة وكانت غَضبه ُته رحم غلبت ولما لغيره،

. القاهر      عبد من إليه أحّب الرحمن

فصل                           

السماء     من المحظور فى

إرادته                     على ويترتب الرادة، ُأ مبد والهّم بالرادة، ًا متحرك عبد كّل كان ولما

ينفّك            ل إذ حارث، واسُم هّمام اسُم السماء َق أصد كان ُبه، وكس ُته حرك

على             ملك ول وحده، ّلِه ِل ّق الح ْلُك الُم كان ولما معناهما، حقيقة عن مسماهما

(( شاه           ((  شاهان سُم له وأغَضبه ّله، ال عند وأوَضعه اسم أخنع كان سواه، الحقيقة

فتسميُة:            ّله، ال غير لحد ليس ذلك فإن السلطين، وسلطاُن الملوك، ملُك أى

. الباطَل         ُيحب ل ّله وال الباطل، أبطل من بهذا غيره

  :  ((  )) : قاضى               ليس وقال القضاة قاضى بهذا العلم أهل بعض ألحَق وقد

يقول              فإنما ًا أمر قضى إذا الذى الفاصلين، خيُر وهو ّق الح يقضى َمن إل القضاة

. فيكون:   كن له

    : الكل،                ُد ّي وس الناس، ُد ّي س والكذب والقبح الكراهة فى السم هذا ويلى

  )) : ِد            َل َو ُد ّي َس َنا أ قال كما خاصة، وسلم عليه الله صلى ّله ال لرسول إل ذلك وليس
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   :         (( الناس     ُد ّي س ّنه إ غيره عن يقول أن قّط لحد يجوز فل َفْخَر َولَ ِة َياَم ِق ال ْوَم َي َدَم آ

.     : آدم       ِد ول ّيد س ّنه إ يقول أن يجوز ل كما الكل، ُد ّي وس

فصل         

كان                    عندها، َبَحها وأق للنفوس شئ أكَره والُمّرة الحرِب مسمى كان ولما

وما            أشبههما، وما وَحْزن، حنظلة هذا قياس وعلى وُمّرة، ًا حرب السماء أقبُح

  (( فى         (( الحزونة َحْزن اسم ّثر أ كما مسمياتها، فى بتأثيرها السماء هذه أجدَر

. بيته     وأهِل ّيب المس بن سعيد

فصل         

النبياء           بأسماء التسمى إلى ُأّمته وسلم عليه الله صلى ندبه فى

ُلهم                   وأعما الخلق، أشرَف ُقهم وأخل آدم، بنى ساداِت ُء النبيا كان ولما

عليه           الله صلى النبّى فندب السماء، أشرَف أسماؤهم كانت العمال، َأَصّح

: عنه            والنسائى داود أبى سنن فى كما بأسمائهم، التسمى إلى ُأّمته وسلم

           (( ّكُر((   َذ ُي السَم أن إل المصالح من ذلك فى يكن لم ولو ِء َيا ِب ْن ال ِء َأْسَما ب ْوا َتَسّم

حفظ             من ذلك فى ما مع مصلحًة به لكفى بمعناه، ّلَق التع ويقتضى بمسّّماه،

. وأحوالهم           بأوصافهم ُؤهم أسما ّكر ُتذ وأن ُتنسى، ل وأن ِذكرها، و النبياء أسماء

فصل         

السماء      ببعض التسمية عن النهى فى

       : آخر               لمعنى فهذا ورباح، ونجيح وأفلَح يسار بـ الغلم تسمية عن النهى وأما

 - (( :    :  )) : ّله       وال ل ُيقال ف هو؟ َثّمَت َأ تقوُل فإنك قوله وهو الحديث، فى إليه أشار قد

الصحابى، -             قول من مدرجٌة أو المرفوع، الحديث تمام من الزيادة هذه هل أعلم

ّدها             َيُص و النفوس، تكَرهه ًا ّير تط ُتوجب قد كانت لما السماء هذه فإن حال وبكل

 :        : ل،       قال َلح؟ أف أو َباح، َر أو َيسار، أعندك لرجل قلت إذا كما بصدده، هى عما

َمن              فقّل ّيرين، المتط على سيما ل ُة َير ّط ال تقع وقد ذلك، ِمن وهو ْنَت أ ّيرت تط

: قيل         كما طائُره، وأصابه ُته، ِطيَر به ووقعت إل ّير تط
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ُبوُر                              ّث ال ُهو َف ٍر ّي َط َت ُم َلى َع إلّ ْيَر َط لَ ّنه أ ّلْم َع َت

أسباٍب                    من َعهم يمن أن بهم، ِم الرحي ُأّمته، ب الرءوف الشارع، حكمُة اقتضت

ُتَحّصُل            أسماء إلى عنها يعدل وأن َعه، وقو أو المكروه َع سما لهم ُتوجب

ضد              تعليق من ذلك إلى ينضاف ما مع أولى، هذا مفسدة، غير من َد المقصو

نجاح              ل َمن ًا ونجيح الناس، أعسر ِمن هو َمن ًا يسار ُيسمى بأن عليه، السم

ّله،              ال وعلى عليه الكذب فى وقع قد فيكون الخاسرين، من هو َمن ًا َباح وَر عنده،

فيجعل             عنده، ُيوجد فل اسمه، بمقتضى المسّمى َلب ُيطا أن وهو ًا أيض آخر وأمر

: قيل      كما ّبه، وس لذّمة ًا سبب ذلك

ِد                           َدا َسـ ِمن  ِفيَك َما ّله  وال ًا ِديــد َس ِهم ِل ْه َج ِمْن ْوَك َسّم

ِد                            َفَسـا وال ْوِن َك ال ِم َل َعا ِفى ًا َفَساد ُنه ْو َكــ ِذى ّلـ ا أنَت

: أبيات                    من ولى به، المسّمى ذم إلى السم بهذا الشاعر فتوصل

ًا                          ِئر َسا َوَرى ال فى ِه اْسِم ّد ِبِض َدى َتـ ْغ فا ًا ِلَح َصا ْيـتـه وَسّم

ًا                        ِهر َشــا َدا َغـ َف ِه ِف ْوَصا ل ِتــٌر َسا اْسَمُه بأّن َظــّن َو

عند                      الممدوح مرتبة لسقوط ًا وموِجب ًا ذم يكون ما المدح من أن كما وهذا

فل              عنده، ّنه وتظ به، ِدَح ُم بما النفوُس ُتطالبه ف فيه، ليس بما ُيمدح فإنه الناس،

ُيشبه              و المفسدة، هذه له تحُصْل لم مدح، بغير ِرَك ُت ولو ًا، َذّم ِلُب فتنق كذلك، ُه تجد

عليه               كان عما ُته مرتب ُقُص ْن َت فإنه عنها، ِزَل ُع ثم سيئة، ِولية ولى َمن حال حاله

: القائل              قال هذا وفى قبلها، عليه كان عما الناس نفوس فى ُقُص وين الولية، قبل

ِد                           ْقِصـ َوا ِه ِف َوْص فى ْغُل َت َفلَ لْمرٍئ ًا َء اْمَر ْفَت َوَص َما َذا إ

ِد                              َع ْب َل ا ِد الَم إلـى ِه فـي ُن ُنو ّظ ال ْغُل َت ْغُل َت إْن ّْنَك َفإ

ِد                         َه الَمْش َعِن ِغيِب الَمـ َفْضِل ِل َته ّظْم َع ْيُث َح ِمْن ُقـُص ْن َي َف

          : فى           ُع فيق كذلك، أنه نفسه فى ُده واعتقا المسمى ظّن وهو آخر وأمر

النبّى            نهى الذى المعنى هو وهذا غيره، على ِعَها ّف وتر وتعظيمها نفسه تزكية
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   )) :  (( ّله       (( ال ُكم، ُفَس ْن أ ّكوا ُتَز ل وقال َبّرة ُتسمى أن لجله وسلم عليه الله صلى

.(( ُكم    ْن ِم ِبّر ال ْهِل َأ ِب َلُم ْع أ

    : والطائع،              والُمطيِع، ّتقى، والم ّتقى، ال بـ التسمية ُتكره ف هذا وعلى

  . تسميُة      وأما والسديد ِد، والرشي والمنيب، ِلص، والمخ والُمحسن، والراضى،

ول             السماء، هذه من بشٍئ ُهم ُؤ ُدعا ول منه، التمكيُن يجوز فل بذلك، الكفار

. بذلك          تسميتهم ِمن يغَضب وَجّل َعّز ّله وال بها، عنهم الخباُر

فصل         

َنى  ُك ال فى

: الشاعر                    قال كما به وتنويٌه ّنى ْك ِللَم تكريم ُع نو فهى ْنية ُك ال وأما

َقُب                         ّل ال ُة َء ْو َوالّس ُبُه ّق ِل ُأ َولَ ِرَمه ْك ُل ِه ِدي َنا ُأ حيَن ِه ِني ْك َأ

ّله                      ال رضى ًا علي ّنى ًَك و يحيى، بأبى ًا ُصهيب وسلم عليه الله صلى النبى ّنى وك

بن               أنِس أخا ّنى وك إليه، كنيته أحّب وكانت الحسن، بأبى كنيته إلى تراب بأبى عنه

. ُعمير       بأبى البلوغ دون ًا صغير وكان مالك

له،                                ولد ل وَمن ولد، له َمن تكنيَة وسلم عليه ّله ال صلى ُيه ْد َه وكان

: قال               أنه عنه فصح القاسم، بأبى الكنية إل ُكنية عن نهى أنه عنه ُبت يث ولم

:        (( أقوال((     أربعة على ذلك فى الناُس فاختلف ِتى ْني ُك ِب ْوا ّن َك َت َولَ ِباْسِمى ْوا تسّم

            : قرنها          أو اسمه، عن أفردها سواء ًا، مطلق ُكنيته ب ّنى َك ّت ال يجوُز ل أنه أحدها

ُقه،           وإطل الصحيح الحديث هذا عموُم ُتهم وعمد مماته، َد وبع محياه وسواء به،

       : هذه      معنى َلّن كان إنما النهى لن قالوا الشافعى، عن ذلك البيهقى وحكى

: بقوله             ذلك إلى أشار وقد وسلم، عليه ّله ال صلى به مختصٌة والتسمية ُكنية ال

:  (( قالوا((             ُأِمْرُت ْيُث َح ُع َأَض َقاِسٌم، َنا أ ّنَما َوإ ًا، أَحد ُع َن َأْم َولَ ًا، َأَحد ِطى ْع ُأ لَ ِه ّل وال

جواز            فى هؤلء واختلف لغيره، الكمال على ليست الصفة هذه أن ومعلوم

أّن           إلى نظروا والمجيزون آخرون، ومنعه طائفة، فأجازه بقاسم، المولود تسمية

وهذا              ُكنية، ال من به اختّص فيما وسلم عليه الله صلى النبى مشاركة عدُم ّلة ِع ال
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فى             عنه نهى الذى المعنى أن إلى نظروا والمانعون السم، فى موجود غيُر

:   : قوله            وفى قالوا بالمنع، أولى هو أو سواء، السم فى هنا مثله موجود ُكنية ال

.    (( الختصاص((   بهذا إشعار قاسم أنا إنما

(... يتبع(

           : ِفرد@           ُأ فإذا ُكنيته، و اسمه بين الجمع عن هو إنما النهى أن الثانى القول

         :    . ذكر     ثم بينهما، يجمع ل أن رأى َمن باب داود أبو قال بأس فل الخر، عن ُدهما أح

 )) : تسّمى            َمن قال وسلم عليه الله صلى النبى أن جابر عن الزبير أبى حديث

  (( الترمذى          ورواه باسمى يتَسّم فل ُكنيتى ب ّنى تك وَمن ُكنيتى، ب َكّن َت َي فل باسمى

عجلن:             ابن محمد حديث من ًا أيض الترمذى رواه وقد غريب، حسن حديث وقال

     :    : الله      صلى ِه ّل ال َرُسوُل َهى َن ولفظه صحيح، حسن وقال هريرة أبى عن أبيه عن

 . قال            القاسم أبا ًا ُمحَمد ُيسّمى و ُكنيته، و ِه اسِم ْيَن َب ٌد أَح َع َيْجَم أن وسلم عليه

    (( ))      : التكنى   عن نهيه من الصحيحين فى لما مفّسر ّيد مق فهذا القول هذا أصحاُب

          : فإذا  ُكنية، وال بالسم الختصاص فى مشاركًة بينهما الجمع فى ولن قالوا ُكنيته، ب

. الختصاص      زال الخر، عن ُدهما أح َد ِر ْف ُأ

         : أصحاُب           واحتّج مالك، عن المنقوُل وهو بينهما الجمع جواُز الثالث القول

علّى              عن الحنفية، ابن محمد حديث من والترمذى داود، أبو رواه بما القول هذا

           :  : ِه    ُأَسّمي ِدَك ْع َب ِمْن ٌد َل َو لى َد ِل ُو إْن ؛ ّله ال رسوَل يا قلت قال عنه ّله ال رضى

.    :   (( )) : صحيح    حسن حديث الترمذى قال نعم قال ِتَك؟ َي ْن ُك ِب ِة ِني ْك َأ َو ِباْسِمَك

      : الله                صلى النبى إلى امرأة، جاءت قالت عائشة عن داود أبى سنن وفى

           : أبا   َّنيته وك ًا محمد ُته فسمي ًا ُغلم ْدُت َل َو إنى ؛ ّله ال َرُسوَل يا فقالت وسلم عليه

((      )) :       ، ِتى َي ْن ُك َوَحّرَم اْسِمى أَحّل ّلذى ا ما فقال ذلك؟ تكره أنك لى ِكَر ُذ ف القاسم،

   :   (( منسوخة ((      المنع وأحاديث هؤلء قال ؟ اْسِمى َأَحّل َو ِتى َي ْن ُك َحّرَم ِذى ّل ا َما أو

. الحديثين  بهذين
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           : صلى           النبى حياة فى منه ًا ممنوع كان القاسم بأبى التكنى أن الرابع القول

     : ًا        مختص كان ّنما إ ّنهى ال وسبُب قالوا وفاته، بعد جائز وهو وسلم، عليه الله

 :    :     (( يا     (( َبقيع بال رجل نادى قال أنس حديث من الصحيح فى ثبت قد فإنه بحياته،

   : ّله           ال رسوَل يا فقال وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل إليه فالتفَت القاسم، أبا

)) : ْوا             تسّم وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول فقال ًا، فلن دعوُت إنما ِنَك، ْع َأ َلْم إنى

  :        :  (( َد    ِل ُو إن بقوله ذلك إلى إشارة فيه علّى وحديُث قالوا ُكنيتى ب ّنوا َتك َول باْسِمى

عنه                ّله ال رضى علّى قال ولكن حياته، فى له يولد عمن يسأله ولم ٌد، َل َو بعدك ِمْن

        ((   )) : التسمية   فمنع لقوله، َبه ُيؤ ل َمن ّذ ش وقد لى رخصة وكانت الحديث، هذا فى

أن             والصواب ُكنيته، ب ّكنى الت عن النهى على ًا قياس وسلم عليه ّله ال صلى باسمه

ُع            والجم ّد، أش حياته فى والمنع منه، ممنوع ُكنيته ب والتكنى جائز، باسمه التسمى

الصحيح،           الحديث بمثله ُيعاَرض ل غريب عائشة وحديُث منه، ممنوع بينهما

فى             تساهل نوع فيه والترمذى نظر، صحته فى عنه ّله ال رضى علّى وحديث

          : سواه،    لمن المنع بقاء على يدل وهذا له، رخصة إنها علّى قال وقد التصحيح،

. أعلم  ّله وال

فصل         

آخرون،                    وأجازها عيسى، بأبى الكنيَة َلف والَخ َلف الَس من قوٌم كره وقد

أبا                ُيكنى له ًا ابن ضرب الخطاب بَن ُعَمَر أن أسلم بن زيد عن داود أبو فروى

   : أن           يكفيك أما عمر له فقال عيسى، بأبى ّنى تك شعبة بَن َة المغير وأن عيسى،

:          : فقال     ّنانى، ك وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل إّن فقال ّله؟ ال عبد بأبى َنى ْك ُت

َيَزل                 فلم َنا ِت ْلَج َج لفى ّنا وإ تأخر، وما ِبِه ْن َذ ِمْن ّدَم َق َت ما له ِفَر ُغ َقد ّله ال رسوَل إن

. َلَك      َه حتى ّله ال عبد بأبى ّنى ُيك

ُأّم                               و حبيبة، ُأّم ك َنى ُك ًا أيض لنسائه وكان ّله، ال ِد ْب َع ُأّم ب عائشة ّنى ك وقد

سلمة.

فصل                  
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ًا      َكْرم العنب تسمية عن النهى فى

: وقال                     ًا َكْرم َنِب ِع ال تسمية عن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل ونهى

          (( فى((   والمنافع الخير كثرة على ُدّل َت اللفظَة هذه لن وهذا الُمؤِمِن ْلُب َق َكْرُم ال

 : هل           ولكن َنب، ِع ال شجرة دون لذلك المستِحّق هو المؤمن وقلُب بها، المسّمى

به             أولى المؤمن قلب وأن السم، بهذا الِعنب شجرة تخصيِص عن النهُى ُد المرا

 (( ))  (( و         (( ُقوب الّر و الِمسكين فى قال كما َكْرم بال تسميته من ُيمنع فل منه،

           (( وصف(( منه المحّرم ِر الخم اتخاذ مع بهذا تسميته أّن ُد المرا أو ؟ ِلِس الُمف

إلى           ذريعٌة وذلك ِِم، المحّر الخبيِث الشراب هذا لصل والمنافع والخير بالكرم

رسوله             بمراد أعلم ّله وال محتمل، هذا إليه؟ النفوس وتهييِج ّله ال حّرم ما مدح

. ًا           َكْرم العنب شجُر ُيسمى ل أن والولى وسلم، عليه الله صلى

فصل         

بالعتمة     ِعشاء ال تسمية كراهة فى

      )) : َألَ              ُكم، ِت َصل اسم َلى َع ْعَراُب ال ُكُم ّن َب ِل ْغ َت ل وسلم عليه ّله ال صلى قال

   )) :     (( ِفى     َما َلُموَن ْع َي ْو َل قال أنه عنه وصح ، َتَمَة َع ال َها َن ُيَسّمو ُهْم ّن َوإ ُء، ِعَشا ال َها ّن َوإ

     :  (( بالعكس،     وقيل للمنع، ناسخ هذا فقيل ًا ْبو َح َلو َو ُهَما ْو َت َل ْبِح، والّص ِة َتَم َع ال

الحديثين،           بين تعاُرَض ول ّذر، متع بالتاريخ العلم فإن القولين، خلُف والصواب

ِعَشاء،               ال اسُم ْهَجَر ُي أن عن نهى وإنما ّلية، ُك بال العتمة اسم إطلق عن ْنَه َي لم فإنه

ُسميت              فإذا ِة، َتَم َع ال اسُم عليها ِلَب ْغ َي و كتابه، فى به ّله ال سّماها الذى السُم وهو

. أعلم         ّله وال بأس، فل العتمة، ًا أحيان عليها ُأطلق و ِعَشاَء ال

سّمى                             التى السماء على وسلم عليه ّله ال صلى منه محافظة وهذا

هجران             فى المتأخرون فعله كما غيُرها، عليها ويؤثر ُتهجر، فل العبادات، بها الله

الجهل           من هذا بسبب ونشأ عليها، الحادثة المصطلحات وإيثار النصوص، ألفاظ

ِر               وتأخي ّله  ال ّدمه ق ما تقديم على ُيحافظ كان كما وهذا عليم، به ّلُه ال ما والفساد

 .     ((     )) : ثم      بالصلة العيد فى وبدأ ِبِه ّلُه ال َدأ َب بَما َدأ ْب َأ وقال بالصفا، بدأ كما أخّره، ما
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     ((      )) : به     ّلُه ال بدأ لما ًا تقديم َلُه ُنَسَك َفل َها، َل ْب َق َبَح َذ َمْن أن وأخبر بعدها، ّنْحَر ال جعل

 : ] {   } : الكوثر  ْنَحْر وا ّبَك ِلَر َفَصّل قوله ثم]      2فى بالوجه، الوضوء أعضاء فى وبدأ

أّخره،            لما ًا وتأخير ّله، ال ّدمه ق لما ًا تقديم الّرجلين، ثم الرأس، ثم اليدين،

فى             ّدمه ق لما ًا تقديم العيد صلة على الفطر زكاة ّدم وق وّسطه، لما ًا وتوسيط

 : ] { العلى: {    *     ّلى َفَص ِه ّب َر اْسَم َكَر َذ َو ّكى َتَز َمن َلَح ْف َأ ْد َق ُه] 14-13قوله ونظائر

كثيرة.

فصل                  

اللفاظ           واختيار المنطق حفظ فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

وألطفها،                   وأجملها، َفاظ، الل أحسَن ُلمته ويختاُر ِخطابه، فى ّير يتخ كان

ًا            متفّحش ول ًا فاحش يكن فلم ُفحش، وال ِغلظة وال الجفاء أهِل ألفاظ من َعدها وأب

. ًا    ّظ َف ول ًا َصّخاب ول

كذلك،                     ليس َمْن ّق ح فى المصوُن الشريُف اللفُظ ْعَمَل َت ُيْس أن ُه يكر وكان

. أهله           ِمن ليس َمن ّق ح فى المكروه الَمهيُن اللفُظ َتعمل ُيْس وأن

  )) :  ((  )) : يُك                        إْن ّنه فإ وقال سيدنا يا للمنافق ُيقال أن منعُه الول فِمن

      (( ًا،      َكْرم ِعنب ال ُة شجر ُتسمى أن ُعه ومن ، َوَجّل َعّز ُكم ّب َر ُتْم ْط َأْسَخ ْد َق َف ًا ّيد َس

من            الحكم أبى لسم تغييره وكذلك َكم، الَح بأبى جهل أبى تسمية ومنُعه

.((      )) : الحكُم:    وإليه الحكم، هو ّله ال إّن وقال شريح، بأبى الصحابة

   : ِد                  ّي وللّسـ ِتى، ّب َوَر ّبى ر لسيدته أو ّيده لس يقول أن للمملوك ُيه نه ذلك وِمن

:     :     : المملوُك   ُقوُل َي و ِتى، َتا َف و َى َتا َف ِلُك الما ُقوُل َي ِكن َل و ِدى، ْب َع ِه ِك لمملو يقول أن

    )) : ِذى       ّل ا ُبها ِبي َط َو ٌق، ِفي َر رجٌل ْنَت أ طبيب أنه ّدعى ا لمن وقال ّيدتى، وس ّيدى س

وهو))            ًا، حكيم الطبيعة من بشئ ْلٌم ِع له الذى الكافَر ُيسّمون ِهلون والجا ، َها َق َل َخ

. الخلق   أسفه ِمن

       : وَمْن               َد، َرَش ْد َق َف َله َوَرُسو ّلَه ال ُيطع َمْن قال الذى للخطيب ُله قو هذا ومن

.((   )) : ْنَت   أ ِطيُب الَخ بئَس َوى َغ َقد َف ِهَما ْعِص َي
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  :       :  )) : َء            َشا َما ُلوا ُقو ِكن َل َو ُفلٌن، َء وَشا ّلُه ال َء َماَشا ُلوا ُقو َت لَ ُله قو ذلك ومن

 )) :      :    (( ِه     ّل ِل ِنى َت ْل َأَجع َقاَل َف ْئَت، وِش ّلُه ال َء َشا ما رجل له وقال ، ُفلٌَن َء َشا َما ُثّم ّلُه، ال

.((     : ُه  َد َوْح ّلُه ال َء َشا َما ُقل ًا؟ ّد ِن

  : ِه                    ّل بال أنا الشرك يتوّقى ل َمن قوُل عنه المنهى الشرك هذا معنى وفى

ّله               ال على ّكل متو وأنا وأنَت، ّلُه ال إل لى وما ِبَك، وَحْس ِه ّل ال َحْسِب فى وأنا ِبَك، َو

ِه              ّل ووال الرض، فى لى وأنت السماء فى لى ّلُه وال وِمنك، ِه ّل ال من وهذا وعليك،

للخالق،            ًا ّد ِن َق المخلو َها ُل ِئ قا فيها يجعل التى اللفاظ من هذا وأمثال ِتك، وحيا

   :    .     : ثم      ِه، ّل بال أنا قال إذا فأما وشئَت ّلُه ال َء َشا ما قوله من ًا ْبح ُق و ًا منع ّد أش وهى

  )) : ِلَى             َغ َبلَ لَ الثلثة حديث فى كما بذلك، بأس فل شئَت، ثم ّلُه، ال شاء وما بك،

    :        (( ثم     ّلُه ال شاء ما يقال أن الذن ّدم المتق الحديث فى وكما ، ِبَك ُثّم ِه ّل ِبال إل ْوَم َي ال

. فلن  َء شا

فصل         

الدهر     سب عن النهى فى

أهلها،                      ِمن ليس َمن على الذّم ألفاُظ ُتطلق أن وهو الثانى ِقْسُم ال وأما

((    )) :          ، ْهُر ّد ال َو ُه ّلَه ال إّن وقال ِر، الده سّب عن وسلم عليه ّله ال صلى نهيه فمثُل

       :    )) : ْهُر،   ّد ال وأنا ْهَر، ّد ال َيُسّب َف َدَم آ ْبُن ا ِذينى ْؤ ُي َوَجّل َعّز ّلُه ال ُقوُل َي آخر حديث وفى

  :   ))    (( َبَة     ْي َخ يا ُكم ُد أَح َلّن ُقو َي ل آخر حديث وفى ، َهاَر ّن وال ّليَل ال ّلُب َأق َلْمُر ا ِدى َي ِب

ِر)). ْه ّد ال

       :  . فإن              ُيَسب، أن بأهٍل ليس َمْن ّبه َس إحداها عظيمة مفاسد ثلُث هذا فى

أولى            ّبه فسا لتسخيره، ّلٌل مذ لمره، ٌد منقا ّله، ال خلق ِمن ُمَسّخٌر ٌق ْل َخ الدهَر

. منه   والسّب بالذّم

            : وأنه          وينفع، يضّر أنه ّنه لظ ّبه س إنما فإنه للشرك، متضّمن ّبه س أن الثانية

ورفع               َء، َطا الع ّق يستح ل َمن وأعطى الضرر، يستحق ل َمن ضّر قد ظالم ذلك مع

أظلم              من شاتميه عند وهو الِحرمان، ُق يستِح ل َمن وحرم الّرفعة، ّق يستح ل َمن
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ّهال            الُج من وكثيٌر ًا، جد ٌة كثير ّبه س فى الخونة الظلمة هؤلء وأشعاُر الظلمة،

. وتقبيِحه   بلعنه ُيصّرح

             : َع          َب ّت ا لو التى الفعال هذه فعل َمن على ُع يق إنما منهم السّب أن الثالثة

ُدوا          َحِم ُؤهم، أهوا وقعت وإذا والرض، السماواُت لفسدِت َءهم أهوا فيها الحّق

         . ُع،   ِن الما المعطى هو تعالى الدهر َفرّب المر، ِة حقيق وفى عليه َنْوا ْث َأ و الدهَر،

للدهر            ّبتهم فمس شئ، المر من له ليس والدهُر ِذّل، الم المعّز ُع، الراف ِفُض الخا

 (( من           (( الصحيحين فى كما َلى، تعا للرّب َيًة مؤذ كانت ولهذا وَجّل، َعّز ّله ل ّبة مس

:   )) : َلى          َتعا ّله ال قاَل قال وسلم عليه الله صلى النبى عن هريرة، أبى حديث

        (( له        بد ل أمرين بين دائر الدهر فساّب ، ْهُر ّد ال َنا َأ و ْهَر ّد ال َيُسّب ؛ َدَم آ ْبُن ا ِذينى ْؤ ُي

              . ّله  ال مع فاعل الدهر أن اعتقد إذا فإنه به، الّشرُك أو ِه، ّل ِل ّبه س إما أحدهما من

فعله،               َمن يسّب وهو ذلك فعل الذى هو وحده ّله ال أن اعتقد وإن مشرك، فهو

. ّله   ال سّب فقد

  :   )) : َطاُن                ْي الّش ِعَس َت ُكم ُد أَح َلّن ُقو َي لَ وسلم عليه ّله ال صلى ُله قو هذا ومن

 :     : ِم       بْس ُقْل َي ِل ِكْن َل َو ُتُه، ْع َصَر ِتى ّو ُق ِب ُقوُل َي َف ْيِت، َب ال ْثَل ِم ُكوَن َي ّتى َح َظُم َعا َت َي ّنُه َفإ

.(( َباِب       ّذ ال ْثَل ِم ُكوَن َي ّتى َح َغُر َتَصا َي ّنُه َفإ ِه، ّل ال

.((    :      )) : ًا            ّعن َل ُم َعُن ْل َت َل ّنَك إ ُقوُل َي َطاَن ْي الّش َعَن َل َذا إ َد ْب َع ال إّن آخر حديث وفى

        : ذلك             فإن الشيطان، ّلُه ال ّبح وق الشيطان، ّله ال أخزى القائل قوُل هذا ومثل

                ، إغوائه على يعينه مما وذلك ، بقوتى نلته قد أنى آدم ابن علم ويقول يفرحه كله

من               شىء مسه من وسلم عليه الله صلى النبى فأرشد ، ًا شيئ يفيده ول

أنفع                ذلك فإن ، منه بالله ويستعيذ ، اسمه ويذكر ، تعالى الله يذكر أن الشيطان

للشيطان    وأغيظ ، له

فصل         

   : نفسى     خبثت الرجل قول عن النهى فى
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 )) :         : ْفِسى،           َن َثْت ُب َخ الرجل يقوَل أن وسلم عليه ّله ال صلى ُيه نه ذلك ِمن

    :  :   ((   : ُقها،  ُل ُخ وساء نفسى، َثْت َغ أى واحد ومعناهما ْفِسى َن ِقَسْت َل ُقْل َي ِل ِكْن َل و

استعمال            إلى وأرشدهم َناعة، والش ُقبح ال من فيه لما الُخبث لفَظ لهم فكره

. منه        بأحسن المكروه اللفظ وإبداِل القبيح، وهجران الحسن،

فواِت                              بعد القائل قول عن وسلم عليه ّله ال صلى نهيه ذلك وِمن

((    (( )) )) :  (( َطاِن: ((     ْي الّش َعَمَل َتُح ْف َت لو إّن وقال َذا َك َو َذا َك ْلُت َع َف ّنى أ َلو المر

   )) : َء            َشا وَما ّلُه ال ّدَر َق يقول أن وهو الكلمة، هذه من له أنفُع هو ما إلى وأرشده

            : أقع))    لم أو فاتنى، ما ِنى ْت ُف َي لم وكذا، كذا فعلُت كنُت لو قوله لن وذلك َعَل َف

من               استدبر لما ِبل مستق غيُر فإنه البتة، ًة فائد عليه ُيجدى ل كلٌم فيه، وقعُت فيما

      (( ))   (( كما     (( كان لو المر أن ادعاء لو ضمن وفى ، لو بـ َته ْثَر َع مستِقيل وغيُر أمره،

ّنى               يتم مما وقع ما فإّن وشاءه، ّدَره وق ّله ال قضاه ما غيَر لكان نفسه، فى ّدره ق

     : لكان         كذا، فعلُت أنى لو قال فإذا ومشيئته، َدِره َق و ّله ال بقضاء وقع إنما خلَفه

ًا              كذب كلُمه تضّمن فقد ُمحال، ْقضّى الم ّدر المق خلُف إذ ُمحال، فهو وقع ما خلَف

 : لو            بقوله معارضته ِمن َلم َيْس لم َدر، َق بال التكذيب من ِلَم َس وإن وُمحالً، وجهلً

. علّى        ّلُه ال ّدر َق ما لدفعُت كذا، فعلُت أنى

             : ّناها           تم التى السباُب تلك إذ له، ٌد َجح ول َدر َق لل ٌد ر هذا فى ليس قيل فإن

          : فإن     َدُر، َق ال ذلك ّنى ع به لندفع َدر، َق ال لهذا وقفُت لو يقول فهو َدر، َق ال ِمن ًا أيض

ِة،            بالتوب الذنوب وقدُر ِء، بالدوا المرِض َدُر َق ُيدفع كما ببعض، بعُضه ُيدفع َدَر َق ال

. َدر      َق ال من فكلهما بالجهاد، العدّو وقدُر

             : فل          وقع، إذا وأما المكروه، َدر َق ال وقوِع قبل ُع ينف هذا ولكن حّق، هذا قيل

به                أولى فهو آخر، َدر َق ب تخفيفه أو دفعه إلى سبيٌل له كان وإن دفعه، إلى سبيَل

             : يدفع  الذى َله فع يستقبَل أن الحالة هذه فى ُته وظيف بل فعلته، كنُت لو قوله من

محٌض،                عجٌز فإنه وقوعه، فى مطمع ل ما ّنى يتم ول وقع، ما أثَر يخفف أو به

   : السباب         ُة مباشر هو ْيُس َك وال به، ويأمر ْيَس، َك ال ُيحب و العجز، على يلوُم ّله وال

247



عمل             تفتُح فهذه ومعاده، معاشه فى للعبد النافعة ِتها ُمّسببا بها ّلُه ال ربَط التى

إلى              وصار ُعه، ينف عما َعَجَز إذا فإنه الشيطان، عمَل يفتُح فإنه العجُز، وأما ِر، الخي

          : عمل   عليه ُيفتح َذا، َك فعلُت ولو َذا، َك و َذا َك َكاَن ْو َل بقوله ِطلة البا المانى

وسلم            عليه الله صلى النبّى استعاذ ولهذا والكسل، العجُز َبه با فإن الشيطان،

ُع            َل َوَض ُبْخُل، وال ْبُن، والُج والَحَزُن، الهّم، عنهما ويصدر شر، كّل مفتاُح وهما منهما،

 (( فلذلك         (( ، لو وعنوانها والكسل، العجز عن ُكلها فمصدُرها الّرَجاِل، َبُة َل َغ و ْيِن، ّد ال

 ((    (( )) )) : ّنى      فالمتم الشيطان عمل تفتُح لو فإن وسلم عليه الله صلى النبى قال

مفتاح           والعجُز المفاليِس، أموال رأُس التمنى فإن وأفلسهم، الناس أعجز ِمن

. شر  ُكّل

أعماِل                            أسباب عن َيعِجز َد العب فإن العجُز، ُكلها المعاصى وأصل

فى            ُع فيق وبينها، بينه وتحول المعاصى، عن ُده ِع ْب ُت التى السباب وعن الطاعات،

وسلم       -     - عليه ّله ال صلى استعاذته فى الشريف الحديُث هذا فجمع المعاصى،

على          مشتمل وهو ومصادَره، َده ِر وموا ِته، وغايا َيه ِد ومبا وفروعه، الشر ُأصوَل

((     )) : والَحَزِن       الهّم ِمَن ِبَك ُذ ُعو أ فقال قرينتان منها خصلتين ُكّل خصال، ثمانى

قمسين،            إلى سببه باعتبار ينقِسُم القلب على الوارد المكروه فإن قرينان، وهما

أمر               توقع يكون أن وإما الَحَزَن، ِدُث ُيح فهو ًا، ماضي ًا أمر ُبه سب يكون أن إما فإنه

بل              بالحزن، ُيدفع ل مضى ما فإن العجز، ِمن وكلهما الهم، ِدث ُيح فهو مستقبل،

     : َعَل،       َف َء َشا َوَما ِه ّل ال َدُر َق العبد وقول َدر، َق بال واليمان والصبر، والحمد، بالرضى،

عنه،                 يعجز فل دفعه، فى حيلة له يكون أن إما بل بالهّم، ًا أيض ُيدفع ل ُيستقبل وما

له                ُذ ويأخ لباسه، له ويلبُس منه، يجزع فل دفعه، فى حيلة له تكون ل أن وإما

والتوكل،            التوحيد، من حصينة ّنٍة بُج َتِجّن َيْس و به، اللئقة ُأهبته له ّهُب ويتأ ُعدته،

ول              شئ، كل فى ًا رب به والرضى له والستسلم تعالى الرب يدى بين والنطراح

على                ًا رب به يرَض لم هكذا، كان فإذا يكره، ما دون يحب فيما ًا رب به يرضى

العبد             َعاِن َف ين ل والَحَزُن فالهّم الطلق، على ًا عبد له الرب يرضاه فل الطلق،
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القلَب،           ُيوهنان و العزم، ُيضعفان فإنهما منفعتهما، من أكثُر ُتهما مضّر بل البتة،

أو            السير، َق طري عليه ويقطعان ُعه، ينف فيما الجتهاد وبين ِد العب بيَن ويحولن

شّمر              ُه، رآ ّلما ك الذى ِم َل َع ال عن َيْحُجبانه أو َفانه، َيِق و ِه ِن َقا َيعو أو وراء، إلى ُينكسانه

الهّم              عاقه إن بل السائر، ظهر على ثقيل ِحمل فهما سيره، فى ّد وج إليه،

هذا             من به انتفع ومعاده، معاشه فى ُه تضّر التى وإراداته شهواته عن والحزن

القلوب            على ْيِن َد الجن ْين َذ ه ّلط س أن الحكيم العزيز حكمة من وهذا الوجه،

عليه،           والتوكل إليه، والنابة ورجائه، وخوفه، محبته، من َغِة الفار عنه، المعرضة

الهموم            من به يبتليها بما ّدَها لير إليه، والنقطاع إليه، والِفرار به، ُلنِس وا

ِدية،          الُمْر وشهواتها معاصيها من كثير عن القلبية واللم والحزاِن ِم، والغمو

كان              الخيُر، بها أريد وإن الدار، هذه فى الجحيم من سجن فى القلوُب وهذه

إلى              ّلص تتخ حتى السجن هذا فى تزال ول معادها، فى الجحيم سجن من ّظها ح

دبيِب            محل فى محبته وجعل به، ُلنس وا ّله، ال على والقبال التوحيد، فضاء

والفرُح           ُؤه ورجا ُفه وخو ّبه وُح تعالى ْكُره ِذ يكون بحيث ووساوسه، القلب ِطر خوا

فقده،            متى الذى عليه، الغالَب القلب، على المستولى هو بذكره، والبتهاُج به

القلب                 خلِص إلى سبيَل ول بدونه، له بقاء ول به، إل له ِقوام ل الذى َتُه ُقو فقد

ّله               بال إل َغ بل ول بذلك، إل له ُدها وأفس أمراِضه أعظُم هى التى اللم هذه من

السيئات               ِرف َيص ول هو، إل بالحسنات يأتى ول هو، إل إليه ُيوِصل ل فإنه َده، وح

ومنه                اليجاد، فمنه له، ُه َأ َْي ه لمر، َده ْب َع َد أرا وإذا هو، إل عليه ُدّل ي ول هو، إل

فيه             أقامه فبحمده كان، مقام أّى مقام فى أقامه وإذا المداد، ومنه العداد،

ّلُه،                ال أعطى لما ِنع ما ول سواه، له ُلح يص ول غيُره به يليق ول فيه، أقامه وبحكمته

إنما                بل له، ًا ظالم بمنعه فيكون للعبد، هو ًا حق َده عب يمنع ول منع، لما ِطَى ُمع ول

ّلقه،           ويتم يديه، بين ّلل ويتذ إليه، وليتضّرع َده، ُب ليع ّبه بمحا إليه ِليتوّسل منعه

ِة             والظاهر ِة الباطن َذّراته من ٍة ذّر كل فى يشهد بحيث ّقه، ح إليه فقَره ُيعطى و

لم              وإن المر، نفس فى الواقُع هو وهذا النفاس، تعاُقب على إليه تامًة فاقة
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ِمن               ًا نقص ول منه، بخلً إليه محتاج ُد العب ما عبده الرّب يمنع فلم ُد العب يشهده

ّلِل              َذ ّت بال ِليعّزه و إليه، ّده لير منعه بل للعبد، حّق هو بما عليه ًا استئثار ول خزائنه،

المنع           ِة بمرار َقه ُيذي ول يديه، بين بالنكسار ُه ُبَر َيْج ِل و إليه، بالفتقار َيه ُيغن ول له،

له            بعز ّليه ويو العبودية، خلعة ُيلبسه ول إليه، الفقر َة ولذ له، الخضوع َة حلو

َفه           ولط ِبّره و عزته، فى َته ورحم ُقدرته، فى حكمته ُه َد ِه ُيْش ِل و الوليات، أشرَف

محبٌة           َنه وامتحا تأديٌب، َته وعقوب تولية، َله وعز ٌء، عطا منعه وأّن قهره، فى

. إليه        به يسوقه ٌق سائ عليه أعدائه وتسليَط وعطية،

فى                     أقاماه ُده وحم وحكمتُه فيه، أقيم ما غير بالعبد يليق فل وبالجملة

يجعُل              حيُث أعلُم ّلُه وال ّطاه، يتخ أن َيْحُسُن ول َواه، ِس به ُق يلي ل الذى مقامه

ْعٍض        {    َب ِب ْعَضهم َب ّنا َت َف ِلَك َذ َك َو َتُه رسال يجعل حيُث أعلُم ّلُه وال وفضله، ِه ِئ عطا َع مواق

: ] { النعام           ِكربَن ِبالّشا َلَم ْع َأ ب ّلُه ال ْيَس َل أ َنا، ِن ْي َب ّمن ِهْم ْي َل َع ّلُه ال َمّن ِء ُؤلَ َه َأ ُلوا ُقو َي ّل

الِحرمان،]         53 ومحاّل التخصيص، ومحاّل الفضل، بمواقع أعلُم سبحانه فهو ،

إليه            الفتقار إلى المنُع ّده ر فمن َحَرم، وحكمته وبحمده أعطى، وحكمته فبحمده

وقطعه            ُه، عطاؤ شغله وَمن ًا، عطاء حقه فى ُع المن انقلب ّلقِه، وتم له، ّلِل والتذ

مشؤوم              فهو ّله، ال عن َد العب شغل ما فكّل ًا، منع ّقه ح فى ُء العطا انقلب عنه،

ول                يفعل، أن عبده من ُيريد تعالى والرّب به، رحمة فهو إليه ّده ر ما وكّل عليه،

الستقامَة              ّنا م أراد ُسبحانه فهو َنه، ُيعي أن نفسه ِمن َنه سبحا ُيريد حتى الفعُل يقع

نفسه              من ُيريد حتى يقع ل َد المرا هذا أن وأخبرنا إليه، السبيل َذ واتخا ًا، دائم

       : من      وإرادة يفعل، أن عبده من إرادة إرادتان فهما لنا، ومشيئته عليها َنتنا إعا

كما                ًا، شيئ منها ِلك يم ول الرادة، بهذه إل الفعل إلى له سبيَل ول ُيعينه، أن نفسه

 : ] {        } : التكوير  َلِميَن َعا ْل ا َرّب ّلُه ال َء َيَشا َأن إلّ ُءوَن َتَشا َوَما تعالى كان]  29قال فإن

َة              َد إرا بها يستدعى بدنه إلى روِحه كنسبة روحه، إلى ُتها ِنسب أخرى، روح العبد مع

للعطاء،                قابٍل غير ّله فمح وإل فاعلً، ُد العب به يكون ما به يفعَل أن نفسه من ّله ال
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يلومّن              ول بالِحرَماِن، رجع ٍء، إنا بغير جاء فَمن ُء، العطا فيه يوضع إناء معه وليس

. نفسه  إل

والَحَزِن،                             الهّم ِمن استعاذ وسلم عليه الله صلى النبى أّن ُد والمقصو

ِه            وصلِح العبد كماِل ّلَف َتخ فإّن قرينان، وهما َكَسِل، وال ِز َعج ال وِمَن قريناِن، وهما

ُد                 ُيري ل لكن عليه، ًا قادر يكوَن أو عجز، فهو عليه، قدرته ِلعدم يكون أن إما عنه،

ومن              شر، كّل وحصوُل خير، ُكّل فواُت الصفتين، هاتين عن وينشأ كسل، فهو

ثم              البخل، وهو بماله، النفع وعن الجبن، وهو ببدنه، النفع عن ُله تعطي الشر ذلك

         : غلبُة    وهى بباطل، وغلبة ْين، ّد ال غلبة وهى بحق، غلبة غلبتان بذلك له ينشأ

الحديث            فى ُله قو هذا ومن والكسل، العجز ثمرة المفاسد هذه وكّل الّرجال،

)) :      : إّن      َقاَل َف ِكيُل، َو ال ْعَم ِن و ّلُه ال ِبَى َحْس فقال عليه، قضى الذى للرجل الصحيِح

  : ّلُه           ال ِبَى َحْس ُقْل َف أْمٌر َبَك َل َغ َذا فإ ْيِس، َك بال ْيَك َل َع ِكْن َل َو ِز، َعْج ال َلى َع ُلوُم َي ّله ال

         :   (( الذى  ْيس َك ال عن عجزه بعد الوكيُل ِنعَم و ّلُه ال ِبَى َحْس قال فهذا ، ِكيُل َو ال ْعَم ِن َو

ثّم               ًا، ّيس َك بها يكون التى السباَب فعَل فلو خصمه، على له لقضى به، قام لو

           : أن  كما موقعها، وقعت قد الكلمُة لكانت الوكيُل، ْعَم ِن و ّلُه ال ِبَى َحْس فقال ِلَب ُغ

شئ             بترِك ول ِكها، بتر يعِجْز ولم بها، المأموَر السباب فعل لما الخليَل، إبراهيم

   : ْعَم           ِن و ّلُه ال ِبَى َحْس الحال تلك فى قال النار، فى َقْوه وأل ّوه، عد غلبُه ثم منها،

ّتب          وتر أثرها، ّثرت فأ ّنها، مظا فى واستقرت موقعها، الكلمُة فوقعت َوكيُل ال

. مقتضاها  عليها

لما                                      ُأُحد يوم ُبه وأصحا وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل وكذلك

       : فتجهزوا      فاخشوهم، لكم جمعوا قد الناَس إن ُأُحد من إنصرافهم بعد لهم قيل

  : ّلُه         ال َنا ُب َحْس قالوا ثم نفوسهم، من ْيَس َك ال َطوهم وأع ّوهم، عد للقاء وخرجوا

. الوكيُل  ْعَم ِن و

  } : ّلَه                 ال ّتِق َي َوَمن تعالى قال ولهذا َبها، موج واقتضت أثَرَها، ِلمة الك فأثرت

 : ] { الطلق   *      َتِسُب َيْح ل ْيُث َح ِمْن ْقُه َيْرُز َو ًا َمْخَرج ّلُه َعْل َلى]   3-2َيْج َع ّكْل َتو َي َوَمن ،
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بها،              المأمور السباب قياُم هو الذى التقوى بعد التوكل فجعل ُبُه َحْس َو ُه َف ِه ّل ال

 } : ّلَه،            ال ُقوا ّت َوا آخر موضع فى قال وكما ُبه، حس فهو الله على ّكل تو إن فحينئذ

 : ] { المائدة    ُنوَن ْؤِم الُم ّكِل َو َت َي ْل َف ِه ّل ال َلى َع قيام]    11َو بدون والحسب فالتوكل

ّكل             تو فهو التوكل، من بنوٍع ًا مشوب كان فإن محض، عجز بها المأمور السباب

يجعل              بل توكلً، عجَزه يجعَل ول ًا، عجز َلُه ّك تو يجعَل أن للعبد ينبغى فل عجز،

. ّلها             ك بها إل ُد المقصو ِتّم َي ل التى بها المأمور السباب جملة ِمن َله ّك تو

   : التوكَل                         أن زعمت إحداهما الناس، من طائفتان غلط هاهنا ومن

اقتضتها            التى السباَب له ّطلت فع المراد، حصول فى كاٍف مستقّل سبب وحده

ما            بحسب وعجز تفريط نوع فى فوقعوا ّبباتها، مس إلى الموصلة ّله ال ِحكمُة

السباب،            عن بانفراده َته قو ظنوا حيث من ُلهم ّك تو ُعَف وَض السباب، من ّطلوا ع

الوجه،              هذا من قوة فيه كان وإن وهذا ًا، واحد ًا هم ّيروه وص ّله ُك الهّم فجمعوا

التفريُط            أضعفه بإفراده، التوكل جانُب قوى فكلما ُأخرى، جهة من َضعٌف ففيه

بالتوكل            ُله وكما السباب، ّله مح التوكَل فإن التوكل، محّل هو الذى السبب فى

فتوكل             ِبذر، ال فيها وألقى الرض، شق الذى الحّراِث كتوكل وهذا فيها، ّله ال على

ّكله             تو ُعف يض ولم حقه، ّكل التو أعطى قد فهذا ِته، وإنبا زرعه فى ّله ال على

ّده            ِج مع المسافة قطع فى المسافر ّكل تو وكذلك ًا، بور وتخليتها الرض بتعطيل

اجتهادهم             مع بثوابه والفوِز ّله ال عذاب من النجاة فى الكياس ّكل وتو ِر، ْي الّس فى

قام              َمن َحْسَب ّلُه ال ويكون أثُره، عليه ّتُب يتر الذى التوكُل هو فهذا طاعته، فى

صاِحبه،.             َحْسَب ّله ال وليس أثُره، عليه يترتُب فل والتفريِط، العجز توكُل وأما به

المأمور             السباب فعُل وتقواه ّتقاه، ا إذا عليه ّكل المتو َحْسَب يكون إنما ّله ال فإن

. ُتها   إضاع ل بها،

      : ّببات                             المس ارتباَط ورأت بالسباب، قامت التى الثانية والطائفة

فعلته             بما نالت وإن الطائفُة وهذه التوكل، جانب عن وأعرضت ًا، َدر وق ًا شرع بها
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ُته              وكفاي لهم ّله ال عوُن ول التوكل، أصحاِب ُة قو لها فليس نالته، ما السباب من

. ّكل            التو من فاتها ما بحسب عاجزة مخذولٌة هى بل عنهم، ُعه ودفا إياهم

   : أن                    سّره َمن َلف الَس بعُض قال كما ّله ال على التوكل فى ُقّوة ال كّل ُة ّو فالق

والكفاية          ّكل، للمتو مضمونة ُة فالقو ّله، ال على فليتوكل الناس أقوى يكون

التقوى             من ُقُص ْن َي ما بقدر ذلك من عليه ُقُص ْن َي وإنما عنه، والدفع والَحْسُب

على                 ضاق ما ُكّل ِمن ًا مخرج له ّله ال يجعل أن بد ل بهما تحققه فمع وإل والتوكل،

وسلم            عليه الله صلى النبى أن ُد والمقصو وكافيه، َبه حس ّلُه ال ويكوُن الناس،

ُعه،              ينف ما على يحرَص أن مطلوبه، ونيُل كماله، غايُة فيه ما إلى َد العب أرشد

((    )) : الوكيُل       ْعَم ِن و ّلُه ال ِبَى َحْس وقوُل التحّسب ُعه ينف وحينئذ جهده، فيه ُذَل ويب

((    )): َوكيٌُل         ال ْعَم ِن َو ّلُه ال ِبى َحْس قال ثم مصلحته، فاتته حتى وفّرط عجز َمن بخلف

ّتقاه،              ا َمن َحَسُب هو فإنما َبه، َحْس الحال هذا فى يكون ول يلومه، ّله ال فإن

. عليه  ّكل وتو

فصل         

ْكر        ّذ ال فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

كان                       بل وَجّل، َعّز ّله ل ًا ْكر ِذ الخلق أكمَل وسلم عليه الله صلى النبّى كان

ِه،               ّل ِل منه ًا ْكر ِذ للمة ُعه وتشري ُيه ونه ُه أمُر وكان واله، وما ّله ال ِذكر فى ّلُه ُك كلُمه

منه           ًا ِذكر ووعيده، ِده ووع وأفعاله، وأحكاِمِه ِته، وِصفا الرّب ِء أسما عن ُه وإخباُر

ودعاؤه            ُله وسؤا له، منه ًا ذكر وتسبيُحه ُده وحم ُده وتمجي بآلئه، عليه ُؤه وثنا له،

ًا              ذاكر فكان بقلبه، له منه ًا ِذكر ُته وصم وسكوته له، منه ًا ِذكر ُته ورهب ُته ورغب إياه،

ًا              قائم أنفاسه، مع يجرى َّلِه ِل ُه ْكُر ِذ وكان أحواله، جميع وعلى أحيانه، كل فى ّله ل

. وإقامته          وظعنه ِله ونزو ومسيره، وركوبه مشيه وفى جنبه، وعلى ًا وقاعد

.((         )) : ّنُشوُر             ال ِه ْي َل وإ َنا َت أَما َما َد ْع َب َنا أْحيا ِذى ّل ا ِه ّل ِل ُد الَحْم قال استيقَظ إذا وكان

          : ّله                    ال َد وَحِم ًا، َعْشر ّلَه ال ّبر َك ْيِل، ّل ال ِمَن َهّب َذا إ كان عائشُة وقالت

 ((   ))  ((   )) : ًا،  َعْشر ّدوِس ُق ال ِلِك الَم ْبَحاَن ُس ًا، َعْشر ِه ِد ِبَحْم َو ِه ّل ال ْبَحاَن ُس َقاَل و ًا، َعْشر
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      )) : َيا،       ّدن ال ِضيِق ِمْن ِبَك ُذ ُعو أ ّنى إ ُهّم ّل ال َقاَل ُثّم ًا، َعْشر ّلَل َه و ًا، َعْشر ّلَه ال َفَر ْغ َت واْس

.     (( الصلة   ِتُح ْف َت َيْس ُثّم ًا، َعْشر ِة َياَم ِق ال ِم ْو َي َوِضيِق

     )) :       : ُهّم           ّل ال َنَك، ْبَحا ُس ْنَت َأ إلّ إلَه لَ َقاَل ْيِل ّل ال ِمَن َقَظ ْي َت اْس إذا َكاَن ًا ْيض َأ وقالت

ِنى،             َت ْي َد َه ْذ إ َد ْع َب ِبى ْل َق ْغ ِز ُت َولَ ًا َلَم ِع ِنى ْد ِز ُهّم ّل ال َتَك، َرْحَم ُلَك َأ َأْس َو ِبى، ْن َذ ِل ِفُرَك ْغ َت َأْس

     (( داود        أبو ذكرهما ّهاُب َو ال َأنَت ّنَك إ َرْحَمًة، ْنَك ُد َل ِمْن ِلى َهْب َو

       )) : َلُه،                ِريَك َش لَ ُه َد َوْح ّلُه ال إلّ َلَه إ لَ َقاَل َف ْيل ّل ال من استيقَظ َمن أّن وأخبر

إلَه               َولَ ِه، ّل ال ْبَحاَن َوُس ِه، ّل ِل ُد الحم ِديٌر، َق َشٍئ ُكّل َلى َع َو ُه َو ُد، الَحْم َلُه َو ْلُك، الُم َلُه

:   - (([ َقاَل          } [  ُثّم ِم ِظي َع ال ِلّى َع ال ِه ّل ِبال إلّ َة ّو ُق َول ْوَل َح َولَ َبُر، ْك َأ ّلُه وال ّلُه، ال إلّ

َلْت((   -     -       ِب ُق ّلى، َوَص َأ َوّض َت فإْن َلُه، ُتِجيَب اس آخر، بدعاء دعا َأْو ِلى ِفر ْغ ا ُهّم ّل ال

البخارى))     ذكره ُته َصلَ

  : َلّما                    ّنُه إ ُه َد ْن ِع ِه ِت َمبي َلَة ْي َل وسلم عليه ّله ال صلى عنه عباس ابُن وقال

آِل           (( ِة ُسوَر ِمْن ِتيُم الَخوا َياِت ال َعْشَر ال َأ َقَر َو ِء الّسَما َلى إ ْأَسُه َر َع َف َر َقَظ، ْي َت اْس

 :  ] { عمران)): {     آل والْرِض َواِت الّسم ْلِق َخ ِفى إّن .190ِعْمَراَن ِرها]   آِخ إلى

         )) : َلَك           َو ِهّن، ِفي َوَمْن والْرِض الّسَماواِت ُنوُر ْنَت أ ُد الَحْم َلَك ُهّم ّل ال قال ثم

ُدَك            ْع َو َو ّق، الَح ْنَت َأ ُد الَحْم َلَك َو ِهّن، ِفي َوَمْن َلْرِض وا َواِت الّسَما ّيُم َق ْنَت أ ُد الَحْم

ٌد            وُمَحّم ّق، َح ّيوَن ِب ّن َوال ّق، َح ّناُر َوال ّق، َح ّنُة َوالَج ّق، َح ُؤَك َقا ِل َو ّق، الَح ُلَك ْو َق َو ّق، الَح

ْبُت،            َن أ ْيَك َل َوإ ْلُت، ّك َو َت ْيَك َل َع َو ْنُت، آَم ِبَك و َلْمُت، َأْس َلَك ُهّم ّل ال ٌق، َح َعُة َوالّسا ّق، َح

َوَما             أْسَرْرُت َوَما أّخْرُت، َوَما ّدمُت َق َما ِلى ِفْر ْغ َفا َكْمُت، َحا ْيَك َل َوإ َخاَصْمُت، ِبَك َو

.(( ِم               ِظي َع ال ِلّى َع ال ِه ّل بال إلّ َة ّو ُق َولَ ْوَل َح َولَ ْنَت، أ إلّ إلَه لَ ِهى، إل ْنَت َأ ْنُت، َل ْع َأ

 )) :       : َرّب               ُهّم ّل ال قال ّليِل ال ِمَن َقاَم َذا إ َكاَن عنها ّله ال رضى عائشُة قالت وقد

ِة،         َد َها والّش ْيِب َغ ال ِلَم َعا والْرِض، الّسَماواِت ِطَر َفا ِفيَل، َوإْسَرا ِئيَل َكا َوِمي ِئيَل ْبَرا ِج

ّق              الَح ِمَن ِه ِفي ِلَف ُت اْخ ِلَما ِنى ِد ْه إ ُفوَن، ِل َت َيْخ ِه ِفي ُنوا َكا ِفيَما ِدَك َبا ِع ْيَن َب ُكُم َتْح ْنَت َأ

.(( ٍم        ِقي َت ُمْس ِصَراٍط َلى إ ُء َتَشا َمْن ِدى ْه َت ّنَك إ بإذنك،

254



           : ِه           َفراِغ َد بع وتره ختم أوتر، إذا وكاَن َذلَك، ِب َتُه صل ِتُح يفت كان قالت ّبَما وُر

.     (( َته: ((   ْو َص ِة َث ِل ّثا بال ّد َيُم و ًا، ثلث ّدوِس ُق ال ِلِك الم ْبَحاَن ُس ِله ِبقو

      )) : ّنى                        إ ُهّم ّل ال ِه، ّل ال َلى َع ْلُت ّك َو َت ّله، ال بسم ُقوُل َي ِه ِت َبي ِمن َخرَج َذا إ َكاَن و

َهَل                  ُيْج ْو َأ َهَل َأْج ْو َأ َلَم، ْظ ُأ ْو َأ ِلَم ْظ َأ ْو َأ ُأَزّل، ْو َأ ِزّل أ َأو ُأَضّل، ْو أ َأِضّل َأْن ِبَك ُذ ُعو َأ

. صحيح))    ِديث َح َلّى َع

   :      )) : ْلُت              ّك َو َت ِه، ّل ال ِم ِبْس ِه ِت ْي َب ِمْن َخَرَج َذا إ َقاَل َمْن وسلم عليه ّله ال صلى وقال

     : ْنُه          َع َنّحى َت َو ِقيَت، ُو َو ِفيَت، ُك َو ِديَت، ُه َلُه َقاُل ُي ِه، ّل ِبال إلّ َة ّو ُق َولَ ْوَل َح َولَ ِه، ّل ال َلى َع

حسن))     حديث َطاُن ْي الّش

:        : ُقوُل                َي ُهو و الفجر ِة َصل إلى خرج ّنُه إ ُه ِعند مبيته ليلَة عنه عباس ابُن وقال

ًا،((             ُنوَر ِعى َسْم ِفى َعْل َواْج ًا، ُنوَر ِنى ِلَسا ِفى َعْل واْج ًا، ُنور ِبى ْل َق ِفى َعْل اْج ُهّم ّل ال

ِمْن             َعْل واْج ًا، ُنور أَماِمى وِمْن ًا، ُنوَر ْلِفى َخ ِمْن َعْل واْج ًا، ُنوَر ِرى َبَص ِفى َعْل واْج

.(( ًا          ُنور ِلى ِظْم ْع أ ُهّم ّل ال ًا، ُنور ِتى َتْح ِمْن َعْل َواْج ًا، ُنور ِقى ْو َف

: قال                     ّى ِر ْد الُخ ٍد سعي أبى عن ِفى، ْو َع ال ّية ِط َع َعن مرزوق، بن ُفضيل وقال

:        )) : َقاَل       َف ِة الّصلَ إلى ِه ِت ْي َب ِمْن َرُجٌل َخَرَج َما وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرسوُل قاَل

َأْخُرْج             َلْم ّنى َفإ ْيَك، َل إ َذا ه َى َمْمَشا ّق ِبَح َو ْيَك، َل َع ِليَن ِئ الّسا ّق ِبَح ُلَك َأ أْس ِنى إ ُهّم ّل ال

َء            َغا ِت ْب َوا ِطَك، ُسْخ َء َقا ّت ا َخَرْجُت ّنَما َوإ َعًة، ُسْم َولَ ًء، َيا ر َولَ ًا، أَشر َولَ ًا َطَر َب

ُنوَب              ّذ ال ِفُر ْغ َي لَ ّنُه َفإ ِبى، ُنو ُذ ِلى ِفَر ْغ َت َأْن َو ِر، ّنا ال ِمَن ِنى َذ ِق ْن ُت أْن ُلَك َأ َأْس ِتَك، َمْرَضا

ِه               ِه َوْج ِب ِه ْي َل َع ّلُه ال َبَل ْق َأ َو َلُه، ِفُروَن ْغ َت َيْس َلٍك َم ْلَف َأ ِعيَن ْب َس ِه ِب ّلُه ال ّكَل َو إلّ ْنَت، أ إلّ

.(( َته   َصل َيْقِضى ّتى َح

َد                      -     -      المسج دخل إذا كان أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه داود أبو وذكر

َطاِن: ((         ْي الّش ِمَن ِم، ِدي َق ال ِه ِن َطا ْل َوُس ِم، ِري َك ال ِه ِه َوْج ِب و ِم، ِظي َع ال ِه ّل ِبال ُذ ُعو َأ قال

.((     : ِم      ْو َي ال ِئَر َسا ّنى ِم ِفَظ ُح َطاُن ْي الّش قال ِلَك ذ َقاَل َذا َفإ ِم، الّرِجي
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     )) : َلى              َع ّلْم ُيَس ْل َف َد، الَمْسِج ُكُم ُد َأَح َدَخَل َذا إ وسلم عليه ّله ال صلى وقال

       : َخَرَج،      َذا َفإ ِتَك، َرْحَم َواَب ْب أ ِلى َتْح ْف ا ُهّم ّل ال ُقْل َي ْل َو وسلم عليه الله صلى ِبّى ّن ال

.(( ِلَك:      َفْض ِمْن ُلَك َأ أْس ّنى إ ُهّم ّل ال ُقْل َي ْل َف

          )) : ُثّم           ّلَم، َوَس ِه ِل َوآ ٍد ُمَحّم َلى َع ّلى َص َد الَمْسِج َدَخَل َذا إ كاَن ّنُه أ عنه ُذكر َو

َعلى: ((            ّلى َص َخَرَج َذا َفإ ِتَك، َرْحَم َواَب ْب أ ِلى َتْح ْف وا ذنوبى، ِلى ِفْر ْغ ا ُهّم ّل ال ُقوُل َي

.((         : ِلَك     َفْض َواَب ْب أ ِلى َتح ْف َوا ِبى ُنو ُذ ِلى ِفْر ْغ ا ُهّم ّل ال ُقوُل َي ُثّم ّلم، َوَس ِه ِل َوآ ٍد ُمحّم

َعّز                      ّلَه ال ُكُر ْذ َي الّشْمُس َع ُل تط ّتى َح ُمصلّه فى َلَس َج ْبَح، الّص ّلى ص َذا إ َكاَن و

َوَجّل.

       )) : َوبَك                      َيا، َنْح ِبَك َو َنا، ْي أْمَس ِبَك َو َنا، َبْح أْص ِبَك ُهّم ّل ال َبَح َأْص َذا إ يقول وكان

    (( صحيح   حديث ّنُشوُر ال ْيَك َل َوإ َنُموُت،

           )) : ل           ُه َد َوْح ّلُه ال إلّ َلَه إ َولَ ِه، ّل ِل ُد َوالَحْم ِه، ّل ِل ْلُك الُم َبَح َأْص َو َنا َبْح أْص ُقوُل َي وكان

َما               ْيَر َخ ُلَك َأ أْس َرّب ِديٌر، َق ٍء َشى ُكّل َلى َع َو ُه و ُد، الَحْم َلُه َو ْلُك، الُم َلُه َلُه، ِريَك َش

َرّب                ُه، َد ْع َب َما َوشّر ِم، ْو َي ال َذا ه شّر ِمْن ِبَك ُذ ُعو َوأ ُه، َد ْع َب َما ْيَر َوَخ ْوم، َي ال َذا ه ِفى

فى               َذاٍب َع و ِر، ّنا ال فى َذاٍب َع ِمْن ِبَك ُذ ُعو أ َرّب َبر، ِك ال ِء َوُسو َكَسِل، ال ِمَن ِبًَك ُذ ُعو أ

    .   ((...     : مسلم    ذكره ِه ِر آِخ إلى ِه ّل ِل ْلُك الُم َأْمَسى َو َنا ْي أْمَس َقاَل أْمَسى َذا وإ ِر، ْب َق ال

     : َبْحُت                 أْص َذا إ ُهّن ُل ُقو أ ِلَماٍت َك ِب ُمْرنى عنُه ّلُه ال رضَى ُق ّدي الّص ٍر َبك أبو له وقال

      )) :  : ِة،   َد َها والّش ْيِب َغ ال ِلَم َعا والْرِض، الّسَماواِت ِطَر َفا ُهّم ّل ال ُقْل َقاَل ْيُت، َأْمَس َذا وإ

ْفِسى،                َن َشّر ِمْن ِبك ُذ ُعو َأ ْنَت، أ إلّ إلَه ل َأْن ُد َه أْش ِلكه، َوَما َكُه ِلي َوَم ٍء َشى ُكّل َرّب

(( ٍم             ِل ُمْس َلى إ ُه َأُجّر ْو أ ًا ُسوء َنفِسى َلى َع ِرَف َت ْق أ وأْن ِه، َوِشْرك َطاِن ْي الّش َشّر َوِمْن

   (( صحيح: ((        حديث َعَك َمْضَج ْذَت أَخ َذا وإ ْيَت، أْمَس َذا َوإ َبْحَت َأْص َذا إ َها ْل ُق قال

        )) : ِء              َوَمَسا ٍم ْو َي ُكّل َباِح َص فى ُقوُل َي ٍد ْب َع ِمْن َما وسلم عليه ّله ال صلى وقال

              : َو  ُه َو ِء الّسَما َولَفى الْرِض فى ٌء َشى ِه اْسِم َع َم َيُضّر لَ ِذى ّل ا ِه ّل ال ِم ِبْس ٍة َل ْي َل ُكّل

    (( صحيح  -   -     حديث َشْىء ُه َيُضّر َلْم إلّ َمّراٍت َثلََت ِليُم َع ال ُع الّسِمي
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     :      )) : ًا،          َن ِدي ِم ِبالْسلَ َو ًا، ّب َر ِه ّل ِبال َرِضيُت ُيْمِسى َوِحيَن ِبُح ُيْص ِحيَن َقاَل َمْن وقال

     (( والحاكم        الترمذى صححه َيُه ُيْرِض أْن ِه ّل ال َلى َع ًا ّق َح َكاَن ًا، ّي ِب َن ٍد ِبُمَحّم َو

    :      )) : ُدَك،          ِه ُأْش َبْحُت أْص ّنى إ ُهّم ّل ال ُيْمِسى َوِحيَن ِبُح ُيْص ِحيَن َقاَل َمْن وقال

ْنَت،              أ إلّ َلَه إ لَ ِذى ّل ا ّلُه ال أنَت ّنَك أ ِقَك، ْل َخ َع َوَجِمي َتَك، َك ِئ َوَمل َعْرِشَك َلَة َحَم ُد ِه ُأْش َو

َق             َت ْع َأ ْيِن، َت َمّر َها َل َقا َوإْن ِر، ّنا ال ِمَن َعُه ْب ُر ّلُه ال َق َت ْع َأ ُلَك، َوَرُسو ُدَك ْب َع ًا ُمَحّمد َأّن َو

َها               َل َقا َوإْن ِر، ّنا ال ِمَن ِه َباِع َأْر َثة َثل ّلُه ال َق َت ْع َأ ًا، َثلث َها َل َقا وإْن ِر، ّنا ال ِمَن َفُه ِنْص ّلُه ال

    (( حسن     حديث ِر ّنا ال ِمَن ّلُه ال َقُه َت ْع َأ ًا َبع أْر

         :    )) : ِمْن          ٍد بأَح ْو أ ٍة ْعَم ِن ِمْن ِبى َبَح َأْص َما ُهّم ّل ال ِبُح ُيْص ِحيَن َقاَل َمْن وقاَل

ِه،              ْوِم َي ْكَر ُش ّدى أ ْد َق َف ْكُر، الّش َلَك َو ُد، الَحْم َلَك َلَك، ِريَك َش لَ َدَك َوْح ْنَك َفِم ِقَك، ْل َخ

    (( حسن          حديث ِه ِت َل ْي َل ْكَر ُش ّدى أ ْد َق َف ُيْمِسى، ْيَن ِح ِلَك َذ ْثَل ِم َقاَل َوَمْن

  )) : ُلَك                 َأ أْس ّنى إ ُهّم ّل ال َعواِت الد ِه ِذ به ُيْمِسى وحيَن ُيصبح حيَن يدعو َكاَن و

َى            َيا ْن ُد َو ِنى ِدي فى ِفية َعا َوال َو ْف َع ال ُلَك َأ َأْس ّنى إ ُهّم ّل ال والِخَرة، َيا ْن ّد ال فى َيَة ِف َعا ال

ّي،            َد َي ْين َب ِمْن ِنى ْظ اْحف ُهّم ّل ال ِتى، َعا ْو َر وآِمْن ِتى، ْوَرا َع ُتْر اْس ُهّم ّل ال ِلى، َوَما ِلى ْه َوأ

ِمْن             َتاَل ْغ ُأ أْن ِتَك َظَم َع ِب ُذ ُعو َأ َو ِقى، ْو َف َوِمْن ِلى، ِشَما َعْن َو يمينى َعْن َو ْلِفى، َخ َوِمْن

الحاكم))     صححه ِتى َتْح

      :    )) : َلِميَن،          َعا ال َرّب ِه ّل ِل ْلُك الُم َبَح َأْص َو َنا َبْح َأْص ُقْل َي ْل َف ُكم، ُد أَح َبَح أْص َذا إ وقال

       : ِبَك      ُذ ُعو َأ َو َتُه، َي َدا ِه َو َته َك َبَر َو ُه ُنوَر َو ُه َنْصَر َو ْتَحُه َف ِم ْو َي ْل ا َذا ه ْيَر َخ ُلَك َأ َأْس ّنى إ ُهّم ّل ال

    (( حسن             حديث ِلَك ذ ْثَل ِم ُقْل َي ْل َف أْمَسى، َذا إ ُثّم ُه، َد ْع َب َما َوَشّر ِه ِفي َما َشّر ِمْن

  :   )) : ِه                 ّل ال ْبَحاَن ُس ِبِحيَن ُتْص ْيَن ِح ِلى ُقو ِه ِت بنا ِلبعض قال أنه عنه داود أبو وذكَر

َيَشأ                َلْم َوَما َكاَن، ّلُه ال َء َشا َما ِم، ِظي َع ال ِلّى َع ال ِه ّل ِبال إلّ َة ّو ُق َولَ ْوَل َح َولَ ِه، ِد ِبَحْم َو

ًا،                ْلم ِع ٍء َشْى ُكّل ِب أَحاَط ْد َق ّله ال وأّن قديٌر، ٍء َشْى ُكّل َعلى ّلَه ال أّن َلُم ْع أ ُكْن، َي َلْم

ِفَظ             ُح ُيْمِسى ِحيَن ُهّن َل َقا َوَمْن ُيْمِسَى، ّتى َح ِفَظ ُح ِبُح، ُيْص ِحيَن ُهّن َل َقا َمْن ّنُه َفإ

.(( ِبَح  ُيْص ّتى َح
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        )) : َقَضى             َو َهّمَك، ّلُه ال َهَب ْذ أ َتُه ْل ُق َذا إ ًا َكلَم ّلُمَك َع ُأ ألَ النصار من لرجل وقال

 :     )) :      :  (( ُهّم  ّل ال ْيَت أْمَس َذا َوإ َبْحَت أْص َذا إ ُقل قاَل ِه، ّل ال َرُسوَل َيا َلى َب ْلُت ُق ؟ َنَك ْي َد ْنَك َع

ِمَن              ِبَك ُذ ُعو َأ َو َكَسِل، وال ِز َعْج ال ِمَن ِبَك ُذ ُعو َأ َو والَحَزِن، َهّم ال ِمَن ِبَك ُذ ُعو أ ّنى إ

  :  (( فأذهب         ُتهن، فقل قال الّرَجاِل ِر ْه َق و ْيِن ّد ال ِة َب َل َغ ِمْن ِبَك ُذ ُعو َأ َو ُبْخِل، َوال ْبِن الُج

. ْينى     َد عنى وقًَضى هّمى ّله ال

      )) : ِديِن             و الْخلِص، ِة ِلَم َك َو ِم، الْسلَ ِة ْطَر ِف َلى َع َنا َبْح أْص قال أصبح إذا وكان

ِمَن              َكاَن َوَما ًا، ِلم ُمْس ًا ِنيف َح ِهيَم ْبَرا إ َنا ِبي أ ِة ّل َوِم وسلم، عليه الله صلى ٍد ُمَحّم َنا ّي ِب َن

ِكيَن)). ِر الُمْش

 ((       )) : وقد                     وسلم عليه الله صلى محّمد نبينا ودين الحديث فى هكذا

: الصلة           فى والتشّهد َطِب الُخ فى كقوله ِئره نظا ْكُم ُح وله بعُضهم استشكله

        (( بأنه((     باليمان ّلف مك وسلم عليه ّله ال صلى فإنه ّله ال رسوُل ًا محمد أن ُد أشه

وجوبه              من أعظُم عليه ذلك ووجوُب خلقه، إلى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل

رسول              وهو منهم، هو التى ُلّمة ا وإلى نفسه إلى نبى فهو إليهم، المرَسل على

. ُأّمته     وإلى نفسه إلى ّله ال

  )) : أْن                   ُعِك َن َيْم َما ِه ابنت ِلفاطمة قال أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه َكُر ُيذ و

     :       : بك    ّيوُم َق َيا َحُّى، َيا ْيِت أْمَس َذا َوإ َبْحِت أْص َذا إ ِلى ُقو َت أْن ِه ِب ُأوِصيِك َما ِعى َتْسَم

.(( ْيٍن          َع طرفَة نفسى إلى ِنى ْل ِك َت ول شأنى، لى فأصلح أستغيث،

: الفاِت                      إصابَة ِه إلي شكا ِلرجل قال أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه ُيذكُر و

          :   : ْيَك(( َل َع َهُب ْذ َي ل ّنُه َفإ ِلى، َوَما ِلى ْه َأ َو ْفِسى، َن َلى َع ِه ّل ال ِم ِبْس َبْحَت أْص َذا إ ُقل

ٌء)). َشى

     )) : ًا                ِرْزق َو ًا، ِفع َنا ًا ْلم ِع ُلَك َأ أْس ّنى إ ُهّم ّل ال قاَل أصبح َذا إ كان أنه عنه َكر ُيذ و

.(( ّبلً   َق َت ُم َعَملً َو ًا، ّيب َط

(... يتبع(
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       : ثلَث@               ِبُح ُيص ِحيَن قاَل إذا العبد إن وسلم عليه ّله ال صلى عنه ُيذكر و

َتَك: ((           ْعَم ِن َلّى َع ْتِمْم َأ َف ٍر، ْت َوِس ٍة َي ِف َعا َو ٍة ْعَم ِن فى ْنَك ِم َبْحُت َأْص ّنى إ ُهّم ّل ال مرات

أْن              ِه ّل ال َلى َع ّقا َح َكاَن ِلك، ذ قاَل أْمسى، َذا وإ ِة، والِخَر َيا ّدن ال فى ْتَرَك َوِس َتَك َي ِف َعا َو

.(( ِه  ْي َل َع ِتّم ُي

      )) : ِبُح                 ُيْص ِحيَن ٍم ْو َي ُكّل فى َقاَل َمْن قال أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه َويذكر

-             : ِظيُم  َع ال َعْرِش ال َرّب َو ُه َو ْلُت ّك َتو ِه ْي َل َع َو ُه إلّ َله إ لَ ّلُه ال ِبَى َحْس ُيْمِسى َوِحيَن

.(( ِة  -         والِخَر َيا ْن ّد ال ِر َأْم ِمْن َهّمُه أ َما ّلُه ال ُه َفا َك َمّراٍت َع ْب َس

ِه،                       ِر َها َن ّوِل أ فى ِلَماِت َك ال ِه ِذ ه قاَل من أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه ُيذكر و

: ِبَح              ُيْص ّتى َح َبٌة ُمِصي ْبُه ُتِص َلْم ِه ِر َها َن آِخَر َها َل َقا َوَمْن ُيْمِسَى، ّتى َح َبٌة ُمِصي ْبُه ُتِص َلْم

َء((               َشا َما ِم، ِظي َع ال َعْرِش ال َرّب ْنَت َوأ ْلُت، ّك َو َت ْيَك َل َع ْنَت، أ إلّ إله لَ ّبى، َر ْنَت َأ ُهّم ّل ال

أّن                 َلُم ْع أ ِم، ِظي َع ال ِلّى َع ال ِه ّل بال إلّ َة ّو ُق َولَ ْوَل َح لَ ُكْن، َي َلْم ْأ َيَش َلْم َوَما َكاَن، ّلُه ال

ِبَك                ُذ ُعو َأ ّنى إ ُهّم ّل ال ًا، ْلم ِع ٍء َشْى ُكّل ِب أَحاَط ْد َق ّلَه ال َوأّن ِديٌر، َق ٍء َشْى ُكّل َلى َع ّلَه ال

((              ، ٍم ِقي َت ُمْس ِصَراٍط َلى َع ّبى َر إّن َها، ِت َي َناِص ِب ٌذ آِخ ْنَت أ ٍة ّب َدا ُكّل َوَشّر ْفِسى، َن َشّر ِمْن

       :     : وَجّل    َعّز ّلُه ال يكن ولم احترَق، ما فقاَل ُتك بي احترق ِد ق الدرداء لبى ِقيَل َقد و

. فذكرها           وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسوِل ِمْن ُهّن سمعت ِلَماٍت َك ِل ِليفعل،

       :     )) : ْنَت                   أ إلّ إلَه لَ ّبى، َر ْنَت َأ ُهّم ّل ال ُد العب ُقوَل َي أْن ِر َفا ْغ ِت الْس ُد ّي َس وقاَل

َما              َشّر ِمْن ِبَك ُذ ُعو أ ْعُت، َط َت اْس َما ِدَك ْع َو َو ِدَك ْه َع َلى َع َنا َوأ ُدَك، ْب َع َنا َوأ ِنى َت ْق َل َخ

ْنَت،               َأ إلّ ُنوَب ُذ ال ِفُر ْغ َي لَ ّنُه إ ِلى ِفْر ْغ َفا ِبى، ْن َذ ِب ُء ُبو َأ َو َلّى، َع ِتَك ْعَم ِن ِب َلَك ُء ُبو َأ ْعُت، َن َص

ِحيَن              َها َل َقا وَمْن ّنَة، الَج َدَخَل ِه، ْوِم َي ِمْن َفَماَت َها ِب ًا ِقن مو ِبُح ُيْص ِحيَن َها َل قا َمْن

.(( ّنَة        الَج َدَخَل ِه، ِت َل ْي َل ِمْن َفَماَت َها، ِب ًا ِقن ُمو ُيْمِسى

 -   -    : َلْم         ((      ٍة َمّر َئَة ِما ِه ِد ِبَحْم َو ِه ّل ال ْبَحاَن ُس ُيْمِسى َوِحيَن ِبُح ُيْص ِحيَن َقاَل وَمْن

.(( ِه                 ْي َل َع َد َزا ْو أ َقاَل، َما ْثَل ِم َقاَل ٌد أَح إلّ ِه ِب َء َجا ِمّما ْفَضَل َأ ِب ِة َياَم ِق ال ْوَم َي ٌد َأح ْأِت َي

        :      )) : َلُه،          ِريَك َش لَ ُه َد َوْح ّلُه ال إلّ َلَه إ لَ َمّراٍت َعْشَر ِبُح ُيْص ِحيَن َقاَل َمْن َقاَل َو

َناٍت،               َحَس َعْشَر َها ِب َلُه ّله ال َتَب َك ِديٌر، َق ٍء َشْى ُكّل َلى َع َو ُه َو ُد، الَحْم َلُه و ْلُك، الُم َلُه
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ِمَن             ْوَمُه َي ّلُه ال ُه َأَجار َو َقاٍب، ِر َعْشر ْدل ِع َك َنْت َكا َو َئاٍت، ّي َس َعْشَر بها ْنُه َع َوَمَحا

.(( ِبَح        ُيْص ّتى َح ِلَك ذ ْثُل َفِم أْمَسى َذا ِإ َو ِم، الّرِجي َطاِن ْي الّش

           :    )) : َلُه          َو ْلُك، الُم َلُه َلُه، ِريَك َش لَ ُه َد َوْح ّلُه ال إلّ َله إ لَ ِبُح ُيْص ْيَن ِح َقاَل َمْن وقال

َعْشر              َعدَل َلُه َنْت َكا ٍة، َمّر َئَة ِما ِم ْو َي ْل ا فى ِديٌر، َق ٍء َشى ُكّل َلى َع َو ُه َو ُد، الَحْم

ِمَن             ًا ِحْرز َلُه َنْت َكا َو َئة، ّي َس َئُة ِما َعْن َيْت َوُمِح ٍة، َن َحَس مائُة َلُه ِتَب ُك َو َقاٍب، ِر

َعِمَل               َرُجٌل إلّ ِه ِب َء َجا ِمّما ْفَضَل َأ ِب ٌد أَح ْأِت َي َلْم َو ُيْمِسَى، حتى ِلَك ذ ْوَمُه َي َطاِن ْي الّش

.(( ْنُه  ِم َثَر ْك أ

    -     -   (( ثابت،          (( بن َد زي ّلم ع وسلم عليه ّله ال صلى أنه ِه وغير المسند وفى

     )) : ْيُر        َوالَخ ْيَك، َد ْع َوَس ْيَك ّب َل ْيَك، ّب َل ُهّم ّل ال ْيَك ّب َل صباح كّل فى أهله ِه ب َد َه َعا يت أن وأمره

ْو               أ ِلٍف، َح ِمْن ْفُت َل َح ْو أ ْوٍل، َق ِمْن ْلُت ُق َما ُهّم ّل ال ْيَك، َل َوإ ِبَك َو ْنَك َوِم ْيَك، َد َي فى

ُكْن،                َي َلْم ْأ َتَش َلْم َوَما َكاَن، ْئَت ِش ما ّله، ُك ِلَك ذ ْى َد َي ْيَن َب ُتَك َئ َفَمِشي ٍر، ْذ َن ِمْن َذْرُت َن

ٍة                َصلَ ِمْن ْيَت ّل َص َما ُهّم ّل ال ِديٌر، َق ٍء َشْى ُكّل َلى َع ّنَك إ ِبَك، إلّ َة ّو ُق َولَ ْوَل َح َولَ

َيا              ْن ّد ال فى َوليى ْنَت َأ ْنَت، َع َل َمْن َلى َع َف ٍة، َن ْع َل ِمْن ْنَت َع َل َوَما ْيَت، ّل َص َمْن َلى َع َف

َلْرِض،         وا الّسماواِت ِطَر َفا ُهّم ّل ال ِلِحيَن، بالّصا ِنى ْق ْلِح َوأ ًا ِلم ُمْس ِنى ّف َو َت ِة والِخَر

       . َيا،      ْن ّد ال ِة َيا الَح ِه ِذ َه فى ْيَك َل إ ُد َه ْع أ ّنى َفإ ِم ْكَرا وال الَجلَِل َذا ِة، َد والّشها ْيِب َغ ال ِلَم َعا

َلَك، -    -            ِريَك َش لَ َدَك َوْح ْنَت أ إلّ إلَه لَ أْن ُد َه أْش ّنى َأ ِب ًا ِهيد َش ِبَك َفى َك َو ُدَك ِه ُأْش َو

ُدَك             ْب َع ًا ُمَحّمد أّن ُد َه َأْش َو ِديٌر، َق ٍء َشْى ُكّل َلى َع ْنَت َأ َو ُد، الَحْم َلَك َو ْلُك، الُم َلَك

َها،             ِفي ْيَب َر لَ َيٌة ِت آ ٌق َح َعُة َوالّسا ٌق، َح َءَك َقا ِل َو ٌق، َح َدَك ْع َو أّن ُد َه َأْش َو ُلَك، َوَرُسو

ْعٍف              َض إلى ِنى ْل ِك َت ْفِسى َن إلى ِنى ْل ِك َت إْن ّنَك أ ُد َه َوأْش ِر، ُبو ُق ال فى َمْن َعُث ْب َت ّنَك َأ َو

ِفُر               ْغ َي لَ إنه َها ّل ُك ِبى ُنو ُذ ِلى ِفْر ْغ َفا ِتَك، بَرْحَم إلّ ُق ِث أ لَ ّنى َوإ ٍة، َئ ِطي َوَخ ْنٍب َذ َو ٍة ْوَر َع َو

.(( ٍم         ُ الّرِحي ّواُب ّت ال ْنَت أ ّنَك إ َعلّى ُتْب َو ْنَت، أ إلّ ُنوَب ُذ ال

فصل         

ِه            ِو ونح الثوب لبس عند ْكر ّذ ال فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى
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ًا،                      قميص أو ِعمامًة، باسمه، سّماه ًا ثوب ّد استج َذا إ وسلم عليه ّله ال صلى كاَن

         )) : َع    ِن ُص َما ْيُر َوَخ ُه، ْيَر َخ ُلَك َأ أْس ِه، ِني َت ْو َكَس ْنَت أ ُد، الَحْم َلَك ُهّم ّل ال يقول ثم ًء، َدا ِر أو

.   (( صحيح         حديث َلُه َع ِن ُص َما َوَشّر ِه، َشّر ِمْن ِبَك ُذ ُعو َأ َو َلُه،

     :    )) : َذا             ه ِنى َكَسا ِذى ّل ا ِه ّل ِل ُد الَحْم َقاَل َف ًا ْوب َث ِبَس َل َمْن قال أنه عنه ُيذكر و

.(( ِه              ِب ْن َذ ِمْن ّدَم َق َت َما له ّله ال َفَر َغ ّوة، ُق َولَ ّنى ِم ْوٍل َح ِر ْي َغ ِمْن ِه ِني َق َوَرَز

 :         (( سمعُت          ((  قال عنه ّله ال رضى الخطاب بن ُعمر عن الترمذى جامع وفى

  :     )) : ِه       ّل ِل ُد الَحْم َقاَل َف ًا ِديد َج ًا ْوب َث ِبَس َل َمْن يقول وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل

ْوِب              ّث ال َلى إ َد َعَم ُثّم ِتى، َيا َح فى ِه ِب َوأتَجّمُل ِتى، ْوَر َع ِه ِب ِرى َوا ُأ َما ِنى َكَسا ِذى ّل ا

ًا               ّي َح ِه، ّل ال ِبيِل َس ِفى َو ِه، ّل ال َنِف َك وفى ِه، ّل ال ْفِظ ِح فى َكاَن به، َق ّد َتَص َف َق َل أْخ ِذى ّل ا

ًا)). ْيت َوَم

  )) : ثم                   ِلِقى، َأْخ َو ِلى ْب أ الجديد الثوب ألبسها لما خالد ُلّم قال أنه عنه وصّّح

.(( ْيِن  -  َت َمّر وأخلقى أبلى

         (( ًا          ((   ثوب ُعَمر على رأى وسلم عليه ّله ال صلى أنه ماجه ابن سنن وفى

  )) :    :  (( َوِعْش: ((    ًا، ِديد َج َبْس ْل ا فقاَل َغِسيٌل، َبْل َقاَل َف ؟ َغِسيٌل أْم َذا، ه ٌد ِدي َأَج فقاَل

.(( ًا   ِهيد َش وُمْت ًا، َحِميد

فصل         

منزله          إلى دخوله عند وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

يدخُل                      كان ولكن ُنهم، ّو يتخ بغتًة أهله ِليفجأ وسلم عليه ّله ال صلى يكن لم

بدأ             دخل، إذا وكان عليهم، ّلُم ُيَس وكان بدخوله، منهم ْلم ِع على أهله على

    ((    )) : حتى      سكت وربما ؟ ٍء َدا َغ ِمْن ُكْم َد ْن ِع َهْل قال وربما عنهم، سأل أو بالسؤال،

. تيّسر     ما يديه بين يحضَر

)) : ُد                      ْلَحْم ا بيته إلى انقلب إذا يقوُل كان أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه ُيذكر و

ِذى            ّل ا ِه ّل ِل ُد َوالَحْم ِنى، َقا َوَس ِنى َعَم ْط َأ ِذى ّل ا ِه ّل ِل ُد َوالَحْم ِنى، َوا َوآ ِنى، َفا َك ِذى ّل ا ِه ّل ِل

.(( ّنار        ال ِمَن ِنى ُتِجيَر أْن ُلَك َأ أْس ْفَضَل، َأ َف َلّى َع َمّن
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   )) : ِلَك                  ْه أ َلى َع ْلَت َدخ َذا إ َنس ل قال أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه وثبت

.    :   .(( صحيح      حَسن حديث الترمذى قال ِلَك ْه أ َلَى َع َو ْيَك َل َع َكًة َبَر ُكْن َي ّلْم َفَس

 :     )) : ُهّم                ّل ال ُقْل َي ْل َف َتُه، ْي َب الّرُجُل َلَج َو َذا إ وسلم عليه ّله ال صلى عنه السنن وفى

ُثّم              َنا، ْل ّك َو َت َنا ّب َر ّله ال َلى َع و َنا، َلْج َو ِه ّل ال ِم ِبْس الَمْخَرِج، ْيَر َوَخ َلِج، ْو الَم ْيَر َخ ُلَك َأ َأْس ّنى إ

.(( ِه   ِل ْه َأ َلى َع ّلْم ُيَس ِل

  :     )) : َخَرَج               َرُجٌل ّله ال َلى َع َضاِمٌن ُهْم ّل ُك َثٌة َثل وسلم عليه ّله ال صلى عنه وفيها

ِبَما               ُه ّد َيُر ْو أ ّنَة الَج َلُه ْدِخ ُي َف ُه ّفا َتو َي ّتى َح ِه ّل ال َلى َع َضاِمٌن َو ُه َف ِه، ّل ال ِبيِل َس فى ًا َغازي

ُه              ّفا َتو َي ّتى َح ّله ال َلى َع َضاِمٌن َو ُه َف ِد، الَمْسِج َلى إ َراَح َوَرُجٌل ٍة، ِنيم َغ َو ٍر أْج ِمْن َناَل

َو              ُه َف ٍم، ِبَسل َتُه ْي َب َدَخَل َوَرُجٌل ٍة، ِنيَم َغ َو ٍر أْج ِمْن َناَل ِبَما ُه ّد َيُر ْو أ ّنَة الَج َلُه ْدِخ ُي َف

.    (( صحيح   حديث ّله ال َلى َع َضاِمٌن

      )) : َد               ْن ِع ّلَه ال َكر َذ َف َتُه ْي َب الّرُجُل َدَخَل َذا إ وسلم عليه ّله ال صلى عنه وصح

         : ِر     ُك ْذ ي َلْم َف َدَخَل، َذا َوإ َء، َعَشا َولَ ُكْم َل ِبيَت َم ل َطاُن ْي الّش َقاَل ِه، َعاِم َط َد ْن َوِع ِه ِل ُدُخو

        : ِه،     َعاِم َط َد ْن ِع ّلَه ال ِر ُك ْذ ي َلْم َذا َوإ ِبيَت، الَم ُتُم ْك ْدَر َأ َطاُن ْي الَش َقاَل ِه، ِل ُدُخو َد ْن ِع ّلَه ال

.    (( مسلم:    ذكره َعَشاء وال ِبيَت الَم ُتُم ْك ْدَر أ َقاَل

فصل         

الخلء           دخوله عند ْكِر ّذ ال فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

 )) :       (( ّنى            (( إ ُهّم ّل ال الخلء دخوله عند يقوُل كان أنه الصحيحين فى عنه ثبت

.(( ِئِث     َبا والَخ ُبِث الُخ ِمَن ِبَك ُذ ُعو أ

. ذلك                    يقوَل أن الخلء دخل َمْن أمر أنه عنه أحمد وذكر

    :        )) : ِبَك           ُذ ُعو أ ّنى إ ُهّم ّل ال ُقوَل َي أْن َقُه ِف َمْر َدَخَل َذا إ ُكم ُد أَح ْعِجْز َي ل عنه ُيذكر و

.(( الّرِجيم       َطاِن ْي الّش ِبِث، الُمْخ الَخبيث ّنِجِس، ال الّرْجِس ِمَن

      )) : َدَم                آ ِنى َب ْوَراِت َع َو الِجّن ْيَن َب َما ْتُر َس قال وسلم عليه ّله ال صلى عنه ُيذكر و

.((   : ِه      ّل ال ِم ِبْس ُقوَل َي أْن ِنيَف َك ال ُكُم ُد أَح َدَخَل َذا إ
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ّد                       َيُر َلْم َف ُبوُل َي َو ُه َو ِه ْي َل َع ّلَم رجلًس أن وسلم عليه ّله ال صلى عنه وثبت

ِه. ْي َل َع

 )) :  : َيْخُرج                 لَ َقاَل َف الغائط على الحديث ُقت يم سبحانه ّله ال أن وأخبر

َوَجّل           َعّز ّله ال فإّن َثاِن، ّد َتَح َي ِهَما ِت ْوَرا َع َعْن َكاِشفيَن ِئَط َغا ال َباِن ِر َيْض الّرُجلَِن

.(( ِلَك   َذ َلى َع ُقُت َيْم

وأنه                               بغائط، ول ببوٍل َها ِبُر يستد ول ْبلة ِق ال ِبُل ْق يست ل كان أنه ّدَم َق ت وقد

بن             ومعقل هريرة، وأبى الفارسى، وسلمان أيوب، أبى حديث فى ذلك عن نهى

ّله               ال وعبد ّله، ال عبد بن وجابر الزبيدى، جزء بن الحارث بن ّله ال وعبد معقل، أبى

حسن،           ُئرها وسا صحيحٌة، الحاديث هذه وعامُة عنهم، ّله ال رضى عمر، بن

نهيه            صريُح ُيرد فل الدللة، ضعيُف وإما ِد، السن معلول إما لها ِرُض والمعا

     : الله       صلى ّله ال لرسول ِكَر ُذ عائشة عن ِعراك كحديث بذلك، عنه المستفيُض

 )) : قد          َو َأ فقال بفُروجهم، ْبلة ِق ال يستقبلوا أن يكرهون ًا أناس أن وسلم عليه

    :     (( ُروى     ما أحسن هو وقال أحمد المام رواه َلِة ْب ِق ال َبَل ِق َدتى َع ْق َم ّولوا ح ُلوها؟ فع

من              وغيُره ّى البخار فيه طعن قد الحديث هذا ولكن مرسلً، كان وإن الرخصة فى

 . قال            َنه تحسي ول َته تثبي أحمد المام كلُم يقتضى ول ُتوه، ِثب ُي ولم الحديث، أئمة

       :  (( إسماعيل   ((  ابن محمد ّله ال عبد أبا سألُت له الكبير العلل كتاب فى الترمذى

       : عن     عندى والصحيُح اضطراب، فيه حديٌث هذا فقال الحديث، هذا عن البخارى

. انتهى    قولها من عائشة

           : يسمع          لم فإنه وعائشة، عراك بين انقطاعه وهى ُأخرى، ّلة ِع وله قلت

وله              عائشة، عن رجل عن ّذاء الح خالد عن الثقفى الوّهاب عبد رواه وقد منها،

. الصلت        أبى بن خالد ضعف وهى أخرى، ّلة ِع

        )) : ُتستقبل             أن وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل نهى ٍر جاب حديُث ذلك ومن

   (( استغربه        الحديث وهذا ، يستقبلها بعام ُيقبض أن قبل فرأيتُه ببوٍل، ْبلُة ِق ال

 -   :(( يعنى       (( ًا محمد سألت العلل كتاب فى الترمذى وقال تحسينه، بعد الترمذى

263



        : ابن -     عن واحد غيُر رواه صحيح، حديث هذا فقال الحديث، هذا عن البخارى

فى              صحته على يدل لم إسحاق، ابن عن صحته البخارى مراد كان فإن إسحاق،

حديث             حكم حكُمها عين، واقعة فهى نفسه، فى صحته مراده كان وإن نفسه،

مستدبر             حاَجته يقضى وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل رأى لما عمر ابن

       : صلى     به وتخصيُصه وعكُسه، به، النهى نسُخ ستة ًا وجوه يحتِمُل وهذا الكعبة،

وأن             غيره، أو لمكان اقتضاه لعذر يكوَن وأن بالبنيان، وتخصيُصه وسلم، عليه ّله ال

هذه              من بواحد الجزم إلى سبيَل ول التحريم، على ليس النهى لن ًا، بيان يكون

سبيل              فل منها، الثانى الوجه يحتمل ل جابر حديُث كان وإن التعيين، على الوجوه

ابِن           وقوُل َتَمِل، المح بهذا المستفيضة الصريحة الصحيحة النهى أحاديث ترك إلى

وليس:             بها، النهى لختصاص منه ْهٌم َف الصحراء، فى ذلك عن نهى إنما عمر

أصحاب             قوِل سلمة مع للعموم أيوب أبى بفهم معاَرض وهو النهى، لفظ بحكاية

 : ما            لهم يقال فإنه والبنيان، الفضاء بين المفّرقين يلزم الذى التناقض من العموم

وإن               فاصل، ّد ح ذكر إلى سبيل ول البنيان؟ فى معه ذلك يجوُز الذى الحاجز ّد ح

بين            يحول الذى الفضاء فى جوازه لزمهم لذلك، ًا ّوز مج البنيان مطلق جعلوا

تكريٌم             النهى فإن ًا وأيض البنيان، فى كنظيره بعيد، أو قريب جبل وبينه البائل

فكم             البيت، بنفِس ًا مختص وليس بنيان، ول بفضاء يختلف ل وذلك ْبلة، ِق ال لجهة

البنيان             ُجدراُن تحول ما بمثل البيت وبين البائل بين حائل َكَمٍة وأ جبل من

ل              النهى، وقع الجهة وعلى وبينها، البائل بين حائل فل ْبلة، ِق ال جهُة وأما وأعظم،

. فتأمله    نفسه البيت على

فصل         

الخلء      من الخروج عند يقال فيما

:      (( )) : يقول               كان أنه عنه ُيذكر و ، َنَك ْفَرا ُغ قال الخلء من خرج إذا وكان

    (( ماجه((       ابن ذكره ِنى َفا َعا َو َذى، ال ّنى َع َهَب ْذ أ ِذى ّل ا ِه ّل ِل ُد الَحْم

فصل         
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الوضوء         أذكار فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

ثم                        الماء، فيه الذى الناء فى يديه وضع أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه ثبت

.((   )) : ِه  ّل ال ِم ِبْس َوّضؤوا ًَت للصحابة قال

:    ((  )) : فقاَل                 بالماء فجئ ٍء َوُضو ِب ِد َنا عنه ّله ال رضى لجابر قال أنه عنه وثبت

  :    :  ((   : ّله،((      ال بسم ْلُت ُق و َليه، َع ْبُت َب َفَص قال ّله ال ِم ِبْس ُقْل و علّى َفُصّب ِبُر َجا َيا ْذ ُخ

. ِبعه:       أَصا ْيَن َب ِمْن َيفوُر الماء فرأيُت قال

الخدرى                      سعيد وأبى زيد، بن وسعيد هريرة، أبى حديث من عنه أحمد وذكر

.    .((        )) : لين   أسانيدها وفى ْيِه َل َع ِه ّل ال اْسَم ِر ُك ْذ َي ًَلْم ِلَمن َء ُوُضو لَ عنهم ّله ال رضى

 :     )) : ُد                 َه أْش َقاَل ُثّم َء ُوُضو ال َغ َب أْس َمن قال أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه وصّح

َلُه               ِتَحْت ُف ُلُه، وَرُسو ُه ُد ْب َع ًا ُمَحّمد أّن ُد َه َأْش َو َلُه، ِريَك لََش ُه َد َوْح ّله ال إلّ إلَه لَ أْن

    (( مسلم       ذكره َء َشا َها ّي أ ِمْن ْدُخُل َي َيُة ِن ّثَما ال ِة ّن الَج َواُب ْب أ

     )) : ِمَن             ِنى ْل َع واْج ِبيَن َوا ّت ال ِمَن ِنى ْل َع اْج ُهّم ّل ال التشهد بعد الترمذى وزاد

    .      : مع))    ماجه ابن وزاد ِء الّسَما إلى ُه َظَر َن َع َف َر ثّم أحمد المام وزاد ِريَن ّه َط َت الُم

. مرات:     ثلث ذلك قول أحمد

:       (( ًا              (( مرفوع الخدرى سعيد أبى حديث من مسنده فى َمْخلد بن بقّى وذكر

        : إلّ((       إلَه لَ أْن ُد َه أْش ِدَك َوبَحْم ُهّم ّل ال َنَك ْبَحا ُس َقاَل ُثّم ِه، ِئ وُضو ِمْن َغ َفَر َف َأ َوّض َت َمْن

َتْحَت             َعْت ِف ُر ُثّم َطابٍع، ِب َها ْي ْل َع َع ُطب و ّق َر فى ِتَب ُك ْيَك، َل إ ُتوُب وأ ِفُرَك ْغ َت َأْس ْنَت أ

       (( كلم      من الكبير كتابه فى النسائى ورواه ، َياَمِة ِق ال ِم ْو َي إلى ْكَسْر ُي َلْم َف َعْرِش ال

        : فذكر     وضوئه، من فراغه بعد يقول ما باب النسائى وقاَل الخدرى، سعيد أبى

 :           . أتيُت   قال الشعرى موسى أبى حديث من صحيح بإسناد ذكر ثم تقدم ما بعض

)) : ُهّم           ّل ال ويدعو يقول ُته فسمع َأ، فتوّض ٍء بوضو وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوَل

:    :  (( ِه           ّل ال نبّى يا فقلُت ِقى ِرْز فى ِلى ِرْك َبا و َدارى، فى ِلى ْع َوّس َو ِبى، ْن َذ ِلى ِفْر ْغ ا

 :    ((    )) : باب     السنى ابن وقاَل ؟ ٍء َشْى ِمْن َكْت َتَر َهْل و قال وكذا، بكذا تدعو ُتك سمع

. فذكره      وضوئه ظهرانى بين يقول ما
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فصل         

وأذكاره         الذان فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

وشرع                      ترجيع، وبغير بترجيع التأذين سّن أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه ثبت

 )) : َقاَمِت          ْد َق ِة َقاَم ال ِة كلم تثنيُة عنه صح الذى ولكن وُفرادى، مثنى َقاَمَة ال

أول))              فى التكبير لفظ تكراُر عنه صّح وكذلك البتة، ُدَها إفرا عنُه يصح ولم ُة الّصل

  )) : أْن          ِبلٌَل ُأِمَر حديُث وأما مرتين، على القتصاُر عنه َيِصّح ولم ًا، أربع الذان

         (( فى    ًا صريح ُع التربي صّح وقد بأربع، الشفع ينافى فل َقاَمَة ال ِتَر ُيو َو َذاَن ال َع َف َيْش

. عنهم             ّله ال رضى محذورة وأبى الخطاب، بن وعمر زيد، بن ّله ال عبد حديث

كلمة                      ُء استثنا عنهما، ّله ال رضى عمر ابن عن صّح فقد القامة، ُد إفرا وأما

            : ْيِن  َت مّر وسلم عليه الله صلى ّله ال رُسوِل ِد ْه َع على الذاُن كاَن إنما فقال القامة،

.((       : ُة       الّصلَ َقاَمِت ْد َق ُة، الّصلَ َقاَمِت َقد يقول أنه غيَر ًة، مّر ًة مّر َقامُة وال ْيِن، َت َمّر

     )) :   (( ِتَر          ((  ُيو و َذاَن، ال َع َف َيْش أْن ِبلٌل ُأِمَر أنس عن البخارى صحيح وفى

.(( َقاَمة   ال إل َقاَمَة، ال

   )) : ْد                   َق ُة، الّصلَ َقاَمِت ْد َق القامة فى وعمر زيد بن ّله ال عبد حديث من وصح

.(( ُة  الّصلَ َقاَمِت

. الذان                     كلماِت سائر مع القامة كلمِة تثنيُة محذورة أبى حديث من وصح

بعُضها                      كان وإن منها، شئ فى كراهة ل مجزئة جائزة الوجوه هذه ُكّل و

بأذان            أخذ والشافعى، وإقامته، بلل بأذان أخذ أحمد فالمام بعض، ِمن أفضَل

ومالك             محذورة، أبى وإقامة بلل بأذان أخذ حنيفة وأبو بلل، وإقامة محذورة أبى

مرتين،              الذان فى التكبير على القتصار من المدينة أهل عمَل عليه رأى بما أخذ

متابعة            فى اجتهدوا فإنهم كلهم، ّله ال رحمهم واحدة، مرة القامة كلمة وعلى

ّنة. الّسـ

فصل         

وبعده            الذان عند ْكِر ّذ ال من ُلّمته وسلم عليه الله صلى شرعه فيما
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ُلّمته                      فشرع َده، وبع الذان عند ّذكر ال فى وسلم عليه ّله ال صلى ُيه ْد َه وأّما

: أنواع   خمسة منه

 )) :          : على          حّى لفظ فى إل ّذن، المؤ يقول كما السامع يقول أن أحدها

((      ))      (( ِه)) ((   ّل بال إلّ َة ّو ُق ولَ ْوَل َح ل بـ ُلهما إبدا عنه صح فإنه الفلح على حّى ، الصلة

 ((   )) ((   )) : ول      الفلح على حّى ، الصلة على حّى وبين بينها الجمُع عنه يجئ ولم

ُلهما            إبدا عنه صح الذى وسلم عليه ّله ال صلى ُيه ْد َه و الحيعلة، على القتصاُر

كلمات          فإن والسامع، ّذن المؤ لحال المطابقِة الحكمة مقتضى وهذا بالحوقلة،

لمن            الصلة إلى ٌء دعا الحيعلة وكلمة يقولها، أن للسامع َفَسّن ْكٌر، ِذ الذان

 )) : ْوَل           َح ل وهى العانة بكلمة الدعوة هذه على ِعيَن َت َيْس أن للسامع َفَسّن سمعه،

.(( العظيم      ّلى َع ال ِه ّل بال إلّ َة ّو ُق ولَ

           :   : ِه،          ّل ال َرُسوُل ًا ُمَحّمد وأّن ّلُه، ال إلّ إلَه ل أْن ُد َه َأْش َنا َأ و يقول أن الثانى

َلُه              ِفَر ُغ ِلَك ذ َقاَل َمْن أّن َبَر َأْخ َو َرُسولً، ٍد ِبُمَحّم و ًا، َن ِدي ِم َوبالْسلَ ًا، َرب ّله ِبال َرِضيُت

ُبُه. ْن َذ

            : إجابة          من َفراغه َد بع وسلم عليه الله صلى النبّى على ّلَى ُيص أن الثالث

ّلمه             ع كما البراهيمية الصلة هى إليه، ويصل ِبِه، عليه ّلى ُيص ما ْكَمُل وأ ّذن، المؤ

. المتحذلقون            تحذلق وإن منها أكمُل عليه َة صلَ فل عليه، ّلوا ُيص أن ُأّمته

     )) :      : ِة          والّصل ِة، ّتاّم ال ِة َو ْع ّد ال ِه ِذ ه َرّب ُهّم ّل ال عليه صلته بعد يقوَل أن الرابع

ل            ّنَك إ َتُه ْد َع و الذى ًا َمْحُمود ًا َقام َم ْثُه َع ْب وا َلَة، َفِضي وال َلَة َوِسي ال ًا ُمَحّمد آِت ِة، ِئَم َقا ال

     ((  )) :     (( وهكذا  لم، ول ألف بل ًا محمود ًا مقام اللفظ بهذا جاء هكذا َد َعا الِمي ِلُف ُتْخ

. وسلم      عليه ّله ال صلى عنه صح

           : َتَجاب          ُيْس فإنه فضله، من ّله ال ويسأَل ذلك، بعد لنفسه يدعَو أن الخامس

 -   )) :      (( ِنى   (( ْع َي ُلوَن ُقو َي َكَما ُقْل وسلم عليه ّله ال صلى عنه السنن فى كما له،

.(( َطْه -     ْع ُت َفَسْل ْيَت َته ْن ا َذا َفإ ِنيَن ّذ َؤ الُم
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   )) : ِدى                 َنا ُي حيَن َقاَل َمْن وسلم عليه الله صلى عنه أحمد المام وذكر

َواْرَض:            ٍد ُمَحّم َلى َع َصّل ِة، َع ِف ّنا ال ِة َوالّصل ّتاّمة ال ِة َو ْع ّد ال ِه ِذ ه َرّب ُهّم ّل ال ِدى َنا الُم

.(( َته         َو ْع َد َلُه ّلُه ال َتَجاَب اْس ُه، َد ْع َب َسَخَط ل ِرَضًى ْنُه َع

       : وسلم               عليه الله صلى ّله ال رسوُل ّلمنى ع عنها ّله ال رضى سلمة أّم َقالت و

       )) : َواُت     َأْص َو ِرَك، َها َن َباُر ْد َوإ ِلَك، ْي َل َباُل ْق إ َذا ه إّن ُهّم ّل ال المغرب أذان عند أقول أن

.    (( الترمذى  ذكره ِفْرلى ْغ َفا ِتَك، َعا ُد

        (( إذا            (( كان أنه يرفعه ُأمامة أبى حديث من المستدرك فى الحاكم وذكر

       )) : َها،   َل َتَجاِب والُمْس ِة، َب َتَجا الُمْس ِة ّتاّم ال ِة ْعو ّد ال ِه ِذ َه َرّب ُهّم ّل ال قال الذان سمع

ِلِحى           َصا ِمْن ِنى ْل َع َواْج َها، ْي َل َع ِنى ِي َأْح َو َها ْي َل َع ّفنى َو َت َوى، ْق ّت ال ِة ِلَم َك َو ّق الَح ِة ْعو َد

.         (( عليه    ًا موقوف عمر ابن حديث من البيهقى وذكره ، َياَمِة ِق ال ْوَم َي َعَملً َها ِل ْه أ

: القامة           -     -       ِة كلم عند يقول كان أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه ُذكر و

.(( َها((   َداَم وأ ّلُه ال َها َقاَم أ

    )) : َذاِن                ال بيَن ّد ُيَر لَ ُء َعا ّد ال وسلم عليه ّله ال صلى عنه السنن وفى

    )) : َيا))        ْن ّد ال فى ِفيَة َعا ال ّله ال ُلوا َس قال ّله؟ ال رسول يا نقوُل فما قالوا والقاَمِة

. صحيح))    حديث ِة والِخَر

         )) : َداٍع           َلى َع ّد ُتَر ّلما َق و ِء الّسَما ْبواَب أ ِفيهَما ّلُه ال َتُح ْف َي َتاِن، َع َسا عنه وفيها

.(( ّله:        ال ِبيِل َس فى والّصّف ِء، َدا ّن ال ِر ُحُضو َد ْن ِع ُته ْعو َد

فى                     والذكار انقضائها، بعد مفّصلًوالذكاِر الصلة أذكار فى ُيه ْد َه ّدم تق وقد

تعالى،            ّله ال ذكر إلى بالفزع الكسوف فى أمر وأنه والكسوف، والجنائز، العيدين،

ُحِسر              حتى ويدعو ُد َيْحَم و ّبر ُيك و ّلل ُيه يديه ًا رافع ًا قائم صلتها فى ّبح يس كان وأنه

. أعلم    ّله وال الشمس، عن

فصل         

الِحّجة           ذى عشر فى والتحميد والتكبير والتهليل الدعاء من الكثار فى
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فيه                      ويأُمر الِحّجة، ذى ِر َعْش فى الدعاء ِثُر ُيك وسلم عليه ّله ال صلى وكان

. والتحميد     والتكبير التهليل من بالكثار

من                               العصر إلى عرفة يوَم الفجر صلة من ّبر ُيك كان أنه عنه ُيذكر و

          )) : ِه    ّل ِل و َبُر ْك أ ّله وال ّلُه، ال إلّ إلَه لَ َبُر، ْك أ ّلُه ال َبُر، ْك أ ّلُه ال فيقول التشريق، أيام آخر

التكبير،))             يشفع هكذا ولفظه عليه، فالعمل إسناده، يصح ل كان وإن وهذا ُد الَحْم

ِكلهما              و فقط، ًا ثلث فعلهما ِمن عباس وابن جابر عن ُروى فإنما ًا، ثلث كونه وأما

      )) :    : ْبحاَن   وُس ًَا، كثير ّله ل ُد والحم ًا، كبير أكبُر ّله ال فقال زاد إن الشافعى قال حسن،

كره                ولو ّديَن ال له مخلصين ّياه، إ إل ُد نعب ول ّلُه، ال إل إلَه ل وأصيلً، ًة ُبكر ِه ّل ال

وحده،             الحزاَب وهزم َده، عب ونصَر وعده، َق َد ص ُه، َد وح ّلُه ال إل إله ل الكافرون،

.   (( ًا      حسن كان أكبُر ّلُه وال ّله ال إل إله ل

فصل                  

الهلل           رؤية عند ْكِر ّذ ال فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

     )) : ِة              والّسلََم واليَماِن، ِبالْمِن َنا ْي َل َع ّله ِه َأ ُهّم ّل ال يقول كان أنه عنه ُيذكر

.   :   (( حسن    حديٌث الترمذى قال ّلُه ال ّبَك َوَر ّبى َر ِم، والْسل

     )) : َلْمِن                ِبا َنا ْي َل َع ّلُه ِه أ ُهّم ّل ال َبُر، ْك أ ّلُه ال رؤيته عند يقول كان أنه عنه ُيذكر و

(( ّلُه           ال ّبَك َوَر َنا ّب َر َيْرَضى، و ّبنا ر ُيحّب ِلَما ِفيِق ْو ّت وال ِم والْسلَ ِة والّسلَم واليَماِن،

. الدارمى  ذكره

إذا                         كان وسلم عليه الله صلى ّله ال نبّى أن بلغه أنه قتادة عن داود أبو وذكر

 - ((         )) : َثلَث   َقَك َل َخ ِذى ّل ِبا ْنُت آَم ٍد، َوُرْش ٍر ْي َخ ِهلَُل ٍد، َوُرْش ٍر ْي َخ ِهلَُل قال الهلل رأى

 .((          : وفى-   َذا َك ِر ْه بَش َء َوَجا َذا، َك ِر بشه َهَب َذ ِذى ّل ا ِه ّل ِل ُد الَحْم ُقوُل َي ُثّم َمّراٍت

. لين  أسانيدها

(... يتبع(

   : هذا@                    فى ليس قال أنه سننه نسخ بعض فى وهو داود أبى عن ُيذكر و

. صحيح          مسند حديٌث وسلم عليه الله صلى النبى عن الباِب
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فصل         

وبعده           قبله الطعام أذكار فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

   ((  )) : بالتسمية،                الكل ويأمر ّلِه ال ِم بْس قال الطعام فى يده وضع إذا كان

ِه ((             ّل ال اْسَم ُكَر ْذ َي أْن َنِسَى فإْن َلى، َعا ت ِه ّل ال اْسَم ِر ُك ْذ َي ْل َف ُكم، ُد أَح َكَل أ َذا إ ويقول

.   ((       : صحيح   حديث ِه ِر َوآِخ ِله ّو أ فى ِه ّل ال ِم ِبْس ُقْل َي ْل َف ِه، ِل ّو أ فى

أحمد،                   لصحاب الوجهين ُد أح وهو الكل، عند التسمية وجوُب والصحيُح

مخالفتها            ُغ ّو يس َع إجما ول لها، ِرَض ُمعا ول صريحة، صحيحة بها المر وأحاديث

. وشرابه         طعامه فى الشيطان شريكُه َها ُك ِر وتا ظاهرها، عن ِرُجَها ُيْخ و

فصل         

الله             ُيسّمَى أن منهم واحد كل فعلى جماعة الكلون كان ما إذا فى

فسّمى                     جماعة، كانوا إذا الكلين أن وهى إليها، الحاجة تدعو مسألة وهاهنا

ل            أم َده، وح بتسميته طعامهم فى لهم الشيطان مشاركة تزوُل هل ُدهم، أح

الباقين،            عن الواحد تسمية إجزاء على الشافعى فنّص الجميع؟ بتسمية إل تزول

   : مشاركُة        ُترفع ل ُيقال وقد العاطس، وتشميِت السلم، ّد كر ُبه أصحا وجعله

حديث             فى جاء ولهذا غيره، تسميُة يكفيه ول هو، بتسميته إل للكل الشيطان

جارية:             فجاءت ًا، طعام وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول مع حضرنا ّنا إ حذيفة

عليه             الله صلى ّله ال رسوُل َذ فأخ الطعام، فى يدها لتضع فذهبْت َفع، ْد ُت كأنما

الله              صلى ّله ال رسول فقاَل بيده، فأخذ َفُع، ْد ُي ّنَما َأ َك أعرابى جاء ثّم بيدها، وسلم

           )) : َء  َجا ّنُه وإ ِه، ْي َل َع ِه ّل ال اْسُم َكَر ْذ ُي ل أْن َعاَم ّط ال َتِحّل َيْس َل َطاَن ْي الّش إّن وسلم عليه

ْذُت            َأَخ َف ِه، ِب َتِحّل َيْس ِل ْعَرابّى ال َذا ِبه َء َفَجا َها، ِد َي ِب ْذُت َأَخ َف َها، ِب َتِحّل َيْس ِل ِة َي ِر الَجا ِه ِذ ِبه

     (( وأكل،          ّله ال اسَم ذكَر ثم ِهَما ْي َد َي َع َم َيدى َلِفى ُه َد َي إّن ِه ِد َي ِب ْفِسى َن ِذى ّل وا ِه، ِد َي ِب

. الطعام            ذلك فى يده الشيطان وضع لما تكفى، الواحد تسمية كانت ولو

يده                       وضع قد يكن لم وسلم عليه الله صلى النبّى بأن ُيجاب قد ولكن

العرابّى،          وكذلك تسمية، بغيِر بالوضع ابتدأت الجارية ولكّن ُد، بع وسّمى
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تسمية             بعد ُيسّم لم َمن شارك الشيطان أن ُكم ل أين فِمن الشيطاُن، فشاركهما

حديث             من وصححه ّى الترمذ روى قد لكن ُيقاَل، أن ُيمكن مما فهذا غيره؟،

            : من  ِة ّت ِس فى ًا طعام يأكُل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل كان قالت عائشة

: وسلم            عليه الله صلى ّله ال َرُسوُل َقاَل َف ْيِن، َت ْقَم ُل ِب َلُه َك َأ َف أعرابى، فجاء أصحابه،

         (( وسلم((     عليه الله صلى ّله ال رسوَل أن المعلوم وِمن ، ُكم َفا َك َل َسّمى ْو َل ّنه إ أَما

الشيطاُن            شاركه يسّم، ولم فأكل العرابى هذا جاء فلما َسّموا، الستة وأولئك

. الجميع         لكفى سّمى ولو ُلقمتين، ِب الطعام فأكل أكله فى

النبى                     عن صّح وقد نظر، ففيها العاطس، وتشميِت السلم، ّد ر مسألُة وأّما

        )) : َمْن      ُكّل َلى َع ٌق َفَح ّله ال َد َفَحِم ُكم، ُد أَح َطَس َع َذا إ قال أنه وسلم عليه الله صلى

         (( الكل   مسألة وبين بينهما فالفرُق فيهما، الُحكم ّلَم ُس وإن َتُه ُيَشّم أْن َعُه َسِم

فإذا              ُيسّم، لم إذا أكله فى ِكل ال مشاركة إلى يتوصل إنما الشيطاَن فإن ِهٌر، ظا

له،              الشيطاِن مقارنة ِمن ُيسّم لم عمن سّمى َمن تسميُة تُجز لم غيُره، سّمى

َمن            بين الشركُة وتبقى بعضهم، بتسمية الشيطان مشاركة ِقّل َت بل معه، فيأكل

. أعلم     ّله وال وبينه، ُيسّم لم

   )) : ُيَسّمَى                  أْن َنِسَى َمْن وسلم عليه الله صلى النبى عن جابر عن ُيذكر و

 : ] {    } : الخلص   ٌد أَح ّلُه ال َو ُه ُقْل ْقَرأ َي ْل َف ِه، َعاِم َط َلى ))   1َع هذا]   ثبوت وفى َغ َفَر َذا إ

. نظر  الحديث

    )) : ًا                 ّيب ط ًا ِثير َك ًا َحْمد ِه ّل ِل ُد الَحْم يقول يديه بين من الطعاُم َع ِف ُر إذا وكان

.   .   (( البخارى          ذكره َوَجّل َعّز ّبنا َر ْنه َع ْغنًى َت ُمْس َولَ ّدٍع َو ُم َولَ ِفّى ْك َم غيَر ِه، ِفي ًا َباَرك ُم

.((       )) : ِلِميَن            ُمْس َنا َل َع َوَج َنا َقا َوَس َنا َعَم ْط أ ِذى ّل ا ِه ّل ل ُد الَحْم يقول كاَن وربَما

.((         )) : ًا           َمْخَرج َلُه َعَل َوَج َغُه ّو وس َقى َوَس َعَم ْط أ ِذى ّل ا ِه ّل ل ُد الَحْم يقول وكان

 ((     )) : وذكر               ، َوانا َوآ َنا َفا َك ِذى ّل ا ِه ّل ل ُد الَحْم يقوُل كان أنه عنه البخارّى وذكر

      :    )) : ِمْن    َذا َه ِنى َعَم ْط َأ ِذى ّل ا ِه ّل ل ُد الَحْم َقاَل َف ًا َطعاَم َكَل أ َمْن قال أنه عنه الترمذى

.   (( حسن            حديث ِه ِب ْن َذ ِمْن ّدَم َق َت َما َلُه ّلُه ال َفَر َغ ٍة، ّو ُق َول ّنى ِم ْوٍل َح ِر ْي َغ
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   ((  )) : ِمن                  َغ َفَر َذا فإ ِه ّل ال ِم ِبْس قال الطعاُم إليه ُقّرَب َذا إ كان أنه عنه ُيذكر و

       )) : َلَك  َف ْيَت، َي َأْح و ْيَت َد َه و ْيَت، َن ْق َأ َو ْيَت َن ْغ َأ و ْيَت، َق َوَس َعْمَت ٌط أ ُهّم ّل ال قال طعامه

.    (( صحيح    َوإْسناده ْيَت َط ْع َأ َما َعلى ُد الَحْم

     )) : َنا،                 َدا َه َو َنا ْي َل َع َمّن ِذى ّل ا ِه ّل ِل ُد الَحْم فرغ إذا يقوُل كان أنه عنه السنن وفى

.    (( حسن       حديث َنا َتا آ الْحَساِن ُكّل وِمْن َنا، َوا َأْر َو َنا َع َب َأْش ِذى ّل وا

    :     )) : ِه،             ِفي َنا َل ِرْك َبا ُهّم ّل ال ُقْل َي ْل َف ًا َعام َط ُكم ُد َأَح َكَل أ َذا إ ًا أيض عنه السنن وفى

      : ْنُه،        ِم َنا ْد ِز َو ِه ِفي َنا َل ِرْك َبا ُهّم ّل ال ُقْل َي ْل َف َنا، َب َل ّلُه ال َه َقا َس َوَمْن ْنُه، ِم ًا ْير َخ َنا ِعْم ْط َأ َو

.    (( حسن         حديث اللبن غير والشراب الطعام عن ُيجِزئ و شئ ليس فإنه

فى                       ّلَه ال ُد َيْحَم و َفاٍس، ْن أ َثة َثل ّفَس َن َت ِء َنا ال فى ِرَب َش َذا إ َكاَن أنه عنه ُيذكر و

. ِهّن     ِر آِخ فى ُه ُكُر َيْش َو َفٍس، َن ُكّل

فصل         

 )) : ُكم                    َد ْن ِع َهْل ُلهم ْأ يس ّبَما ُر ِه ِل أه على دخل إذا وسلم عليه ّله ال صلى وكان

َكت،))              َوَس َتَركُه َهُه ِر َك وإْن َلُه، َك أ ُه اشتها َذا إ َكاَن َبْل قّط، ًا َعام َط َعاَب َوَما ؟ َعاٌم َط

.((     )) : ِه  ِهي َت َأْش ل ّنى إ ُفُه َعا أ ُدنى أِج قال وربما

   : إل                   ِعندنا ما ُلوا فقا الداَم، َلُه أه سأل لما كقوله ًا، أحيان الطعاَم يمدح وكان

    ((   )) : تفضيل       هذا فى وليس ، الَخّل ْدُم ُل ا ْعَم ِن ُقوُل وي ْنُه ِم ُكُل يأ فجعل به فدعا َخّل،

التى              الحال تلك فى له مدح هو وإنما والَمَرق، َعَسل وال ّلحم وال اللبن على له

ًا               وتطييب ًا جبر َذا ه وقال منه، بالمدح أولى كان لبن، أو لحم َحَضَر ولو فيها، حضر

. الدام          أنواع سائر على له تفضيلً ل ّدمه، ق َمن لقلب

   ((  )) : ُقّرَب                 َمن وأمر ، ِئٌم َصا ّنى إ قال صائم وهو طعام إليه ُقّرَب إذا وكان

يأكل               أن ًا مفطر كان وإن ّدمه، ق لمن يدعو أى ّلَى، ُيَص أن صائم وهو الطعاُم إليه

منه.

)) : إّن                             وقال المنزل، رّب به أعلَم أحد، وتبعه ِلطعام ُدعَى إذا وكان

.(( َع          َرَج ْئَت ِش َوإْن َلُه، َذَن تأ أْن ْئَت ِش َفإْن َنا، َع ِب َت َذا ه
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ِلربيبه                     قال وكما الخل، حديث فى ّدم تق كما طعامه، على ّدث يتح وكاَن

.((     )) : َيليك      مّما ُكْل و ّلَه، ال َسّم ِكلُه ُيؤا وهو سلمة أبى ابن عمر

أهُل                     يفعلُه كما ًا، ِمرار عليهم الكل عرَض أضيافه على ُيكّرر كان وربما

له              ِه ِل وقو اللبن ُشرب قصة فى البخارى عند هريرة أبى حديث فى كما الكرم،

     :   (( )) :    (( ُد: (( أج ل ّق ِبالَح َثَك َع َب ِذى ّل َوا َقاَل ّتى َح اْشَرْب ُقوُل َي َزاَل َفَما اْشَرْب ًا ِمرار

. ًا  َلك َمْس َلُه

ّله                        ال عبد منزل فى فدعا لهم، ُعَو ْد َي حتى يخُرج لم قوم عند أكل إذا وكان

  ((        )) : ذكره   ُهْم َواْرَحْم ُهْم، َل ِفْر ْغ َوا ُهم، َت ْق َرَز ِفيَما ُهم َل ِرْك َبا ُهّم ّل ال فقاَل ُبسر، ابن

مسلم.

   )) : َكَل                َأ َو ِئُموَن، الّصا ُكْم َد ْن ِع َطَر ْف أ فقال ُعبادة بِن سعد منزل فى ودعا

.(( َكُة     ِئ الَمل ُكُم ْي َل َع ّلْت وَص ْبَراُر، ال ُكم َعاَم َط

بن             -     -       الهيثم أبو دعاه لما أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه داود أبو وذكر

   :  ((  )) : ِه       ّل ال َرُسوَل يا ُلوا َقا ُكْم أَخا ُبوا ِثي أ قال ُغوا فر فلما فأكلوا، وأصحابُه هو ّتيهان ال

         )) : ْوا    َع َد َف ُبُه، َشَرا ِرَب وُش َعاُمُه، َط ِكَل ُأ ف ُتُه، ْي َب ُدِخَل َذا إ الّرجَل إّن قال إثابتُه؟ وما ؛

.(( ُتُه   َب َثا إ ِلَك َفذ َلُه،

ًا           -     -       طعام فالتمس َلًة، لي منزله دخل أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه وصح

.((       )) : ِنى   َقا َس َمْن َواْسِق ِنى، َعَم ْط َأ َمْن ِعْم ْط َأ ُهّم ّل ال فقال يجده، فلم

((   )) :                  ، ِه ِب َبا ِبَش ْعُه ِت َأْم ُهّم ّل ال فقال ًا لبن سقاه الَحِمق بَن َعْمرو أن عنه ِكَر ُذ َو

. َء        ْيَضا َب ًة ْعَر َش َيَر َلْم َنًة َس ُنوَن َثَما ِه ْي َل َع َفَمّرْت

 )) : َرُجٌل                  أل مّرة فقاَل عليهم، ويثنى المساكيَن، ُيضيف لمن يدعو وكان

       (( ُقوِت    و ِتهما ُقو ب آثرا ْيِن َذ ّل ال وامرأته ّى للنصار وقال ، ّلُه ال رِحَمُه َذا ه ُيِضيُف

.((       )) : َلَة  ْي ّل ال ُكَما ِف ْي ِبَض ُكَما ِع ِني َص ِمْن ّلُه ال َعِجَب ْد َق َل ُهَما َف ْي َض ِصبيانهما
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ًا،                               عبد أو ًا ُحر ًا، كبير أو كان ًا صغير ٍد أح مؤاكلة ِمن َنُف ْأ ي ل َكاَن و

فوضعها              مجذوم بيد أخذ أنه عنه السنن أصحاب روى لقد حتى ًا، مهاجر أو ًا أعرابي

.((       )) : ِه    ْي َل َع ّكلً َو َت َو ِه، ّل ِبال َقًة ِث ِه ّل ال ِم ِبْس ُكْل فقال َقصعة ال فى معه

: ويقول                                    بالشمال، الكل عن وينهى باليمين، بالكل يأُمُر وكان

     (( بها،((      الكل تحريُم هذا ومقتضى ، ِلِه بِشَما َيْشَرُب َو ِه، ِل بِشَما ُكُل َيأ َطاَن ْي الّش إّن

لرجل               قال أنه عنه وصّح به، ّبه مش وإما شيطان، إما ِبَها، الكَل فإن الصحيح، وهو

)) :    :  ((  )) : لَ    فقال ُع، أستطي ل فقال ، ِنَك َيمي ِب ُكْل بشماله فأكل عنده، أكل

بفعله،))               عليه دعا لما ًا، جائز ذلك كان فلو بعدها، فيه إلى يده رفع فما ْعَت َط َت اْس

واستحقاق             العصيان فى أبلُغ فذلك المر، امتثال ترك على حمله ُه ْبُر ِك كان وإن

. عليه  الدعاء

      : ُقوا،                يتفّر ول طعامهم على ُعوا يجتِم أن ُعوَن يشب ل أنهم إليه َكْوا َش َمن وأمر

. فيه        لهم ُيبارك عليه ِه ّل ال اسَم ُكروا يذ وأن

        )) : َها،             ْي َل َع ُه ُد َيْحَم َلَة ْك َل ا ُكُل ْأ َي ِد ْب َع ال َعِن َليرَضى ّله ال إّن قال أنه عنه وصّح

.(( َها    ْي َل َع ُه ُد َيْحَم َبَة الّشْر َيْشَرُب َو

        )) : َناُموا             َت َول ِة، والّصلَ َوَجّل َعّز ِه ّل ال ِر ْك ِذ ِب ُكم َعاَم َط ُبوا ِذي َأ قال أنه عنه وروى

         (( التجربة   فى والواقع ًا صحيح يكون أن الحديث بهذا وأحرى ُكم ُب ُلو ق َو ْقُس َت َف ِه ْي َل َع

. به  ُد يشه

فصل         

العاطس           وتشميت والستئذاِن السلم فى وسلم عليه الله صلى ِيه ْد َه فى

    (( أن                (( ُهريرة أبى عن الصحيحين فى وسلم عليه ّله ال صلى عنه ثبت

َلى((            َع َو ْفَت َعَر َمْن َعلى الّسلََم َأ ْقَر َت َأْن َو ِم، َعا َّط ال َعاُم ْط إ ُه ْيَر َوَخ ِم الْسلَ ْفَضَل أ

.(( ِرْف   ْع َت َلْم َمْن

  : إلى          ((          َهْب ْذ ا َلُه َقاَل ّلُه ال َقه خل لـّما والّسلَُم ُة الّصلَ ِه ْي َل َع َدَم آ أن وفيهما

ُتَك            ّي َتِح َها ّن َفإ ِه، ِب َنَك ّيو ُيح َما ْع َتِم َواْس ِهْم، ْي َل َع ّلم َفَس ِة، َك ِئ الَمل ِمَن ِر َف ّن ال ِئَك َل أو
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:      :    : ُه   ُدو َفَزا ّله، ال َوَرْحَمُة ْيَك َل َع الّسلُم ُلوا َقا َف ُكْم، ْي َل َع الّسلَُم َقاَل َف ِتَك، ّي ُذّر ّيُة َتِح َو

 .(( ِه((  ّل ال َوَرْحمُة

إذا           -     - ((      أنهم وأخبرهم الّسلم ِء ْفَشا ِبإ أَمَر وسلم عليه ّله ال صلى أنه وفيهما

ّتى             َح ُنوَن ُيؤِم َول ُنوا، ْؤِم ُي ّتى َح ّنَة الَج ُلوَن ْدُخ َي ل ُهُم ّن َوأ ّبوا، َتَحا ُهُم َن ْي َب السلم أفشوا

ّبوا)). َتَحا َي

     :   :(( َع            (( َجَم ْد َق َف ُهّن، َع جم َمْن ثلٌث عّمار قال صحيحه فى البخارى وقال

. ِر:          َتا ْق ال ِمَن ُق َفا ْن وال َلم، َعا ِلل الّسلم ْذُل َب َو ْفِسَك، َن ِمْن ْنَصاُف ال اليَماَن

النصاف                           فإن وفروعه، الخير أصول الكلماُت هذه تضمنت وقد

ل             وأن كذلك، الناس حقوق وأداء موّفرة، كاملة ّله ال حقوق أداء عليه ُيوجب

يعاِملوه             أن ُيِحّب بما َلهم ُيعاِم و ُوسعهم، فوق ُيحّملهم ول له، ليس بما ُيطالبهم

لنفسه              ِه ِب ُكُم يح بما وعليهم لهم ويحكم منه، ُفوه ُيْع أن ُيحّب مما ُيعفيهم و به،

ول               لها، ليَس ما لها ّدعى ي فل نفسه، من نفسه إنصاُفه هذا فى ويدخُل وعليها،

ّبُرها          ويك ُينميها و ّله، ال بمعاصى وتحقيِرها إياها، وتصغيرِه لها، ِنيسه بتد ُيخبثها

إليه،           والنابة عليه، والتوكل ِئِه، ورجا ِه، ِف وخو ّبه وح وتوحيده، ّله ال بطاعة ُعها ويرف

ول             الخلق مع بها يكوُن ول ّبهم، ومحا الخلق مراضى على ّبه ومحا ِه ِت مرضا وإيثاَر

ُحبه               فى بنفسه ل ّله بال ويكون ّلُه، ال عزلها كما البين من ُلَها ِز يع بل ّله، ال مع

ِمن          نفسه فينجى ِه، ومخرِج ِه ومدخل ِه، ِت وسكو ِه وكلِم ومنعه، وعطائه ُبغضه، و

 } : َلى            َع ُلوا ْعَم ا بقوله ّله ال ذمهم ممن فيكون عليها، يعمل مكانًة لها يرى ول البين،

 : هود} [ ُكْم ِت َن َكا : 121، 93َم : 135النعام] [ له]    39الزمر] [ ليس المحض ُد فالعب

لسيده،           ملك ونفُسه لسيده، والعمال المنافع مستحُق فإنه عليها، يعمل مكانة

أصلً،                مكانة له ليس عليه، له مستحق هو ما سيده إلى يؤدَى أن على عامل فهو

يزال               ول آخر، نجٌم عليه حّل ًا نجم ّدى أ كلما ٍة، َنّجَم ُم حقوق على ُكوتب قد بل

. الكتابة         نجوم من شئ عليه بقى ما ًا عبد َتُب المكا
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ّقه                                     وح ربه، معرَفة عليه ُيوجب نفسه من إنصافه أن والمقصود

ّدعى             وي وفاطَرها َكها، مال بها ُيزاِحم ل وأن له، َقْت ِل ُخ وَما نفسه، ومعرفَة عليه،

ّدمه           يق أو هو، بمراده َعه ويدف سيده، َد مرا ويزاحم والستحقاق، الملكة لها

ِمثل             ِضيزى، قسمة وهى وُمراده، سيده مراد بين إرادته يقِسم أو عليه، ِثَره ويؤ

        } : َفلَ   ِهْم ِئ ِلُشَركا َكاَن َفَما َنا، ِئ َكا ِلُشر َذا َوه ِهْم ْعِم َبَز ِه ّل ِل َذا َه قالوا ِذيَن ال قسمة

: ] { النعام             ُكُموَن َيْح َما َء َسا ِهْم، ِئ َكا ُشَر إلى َيِصُل َو ُه َف ِه ّل ِل َكاَن َوَما ّله، ال َلى إ َيِصُل

136.[

ّله                      ال وبين وُشركائه نفسه بين القسمة هذه أهل ِمن يكوُن ل العبد فلينظر

جهولً،             ًا ظلوم َق ِل ُخ النسان فإن يشعُر، ل وهو عليه، ّبَس ُل وإل وظلمه لجهله

لم            َمن َق َل الخ ُينِصُف وكيف والجهل؟، الظلُم ُفُه وص ممن النصاُف َلُب ُيط فكيف

   )) : َتنى،          ْف ْنَص أ َما َدَم آ ْبَن ا وَجّل َعّز ّلُه ال يقول إلهى َأثر فى كما َق؟، ِل الَخا ْنِصِف ُي

َكْم              َو ْنَك، َع ِنٌى َغ َنا َأ َو ِم، َع ّن ِبال ْيَك َل إ ّبُب َتَح َأ َكْم ٌد، َصاِع إلّى وَشّرَك ِزٌل، َنا ْيَك َل إ ِرى ْي َخ

ْنَك             ِم إلّى ْعُرُج َي ِريُم َك ال َلُك الَم َيَزاُل ول إلّى، ِقيٌر َف ْنَت َوأ َعاِصى ِبالَم إلّى ّغَض َب َت َت

.(( ِبيٍح  َق َعَمٍل ِب

        )) : ُكُر            َتْش َو ُقَك َأْرُز َو ِرى، ْي َغ ُد ُب ْع َت َو ُتَك َلق َخ ِنى، َت ْف ْنَص أ َما َدَم آ ْبن ا آخر َثر أ وفى

َى)). َوا ِس

ْلم،                             ّظ ال أقبَح َها َلَم َظ و نفسه، ْنِصْف ُي لم َمن غيَره ُينِصُف كيف ثم

ُيعطيها             أنه ظن حيث من ِتَها ّذا ل أعظم َها َع ومن السعى، أعظَم ضررها فى َعى وس

ُيسعدها،             و ُيريحها أنه ظن حيث من الشقاء ُكّل وأشقاها التعب، ُكّل فأتعبها ّياَها، إ

ودّساها              حظوظها، ينيلها أنه يظن وهو ّله، ال من ّظها ح ِحرمانها فى ّد الج كل ّد وج

أنه             يظّن وهو التحقير، كّل ّقرها وح ُينميها، و ُيكبرها أنه يظّن وهو ِة، التدسي ُكّل

العبد             فعَل هذا كان إذا لنفسه؟ إنصاُفه هذا ممن النصاُف ُيرجى فكيف ّظمها، يع

. يفعل     بالجانب تراه فماذا بنفسه،
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    )) : جمع                فقد جمعهن، َمن ثلث عنه ّله ال رضى عمار قول أن والمقصود

 (( كلم:          ، القتار من والنفاق َلم، للعا السلم وبذل نفسك، من النصاف اليمان

. وفروعه    الخير لصول جامع

ُذُل                              يب بل أحد، على ّبر يتك ل ّنه وأ َعه تواض يتضمن َلم للعا السلم وبذل

ّبر           والمتك يعرفه، ل وَمن ِرفه يع وَمن والوضيِع، والشريِف والكبير، للصغير السلم

ُذُل                يب فكيف ًا، ِتيه و منه ًا كبر ِه علي ّلم س َمن ُكّل على السلم ّد َيُر ل فإنه هذا، ّد ِض

. أحد   ِلكل السلَم

وأّن                                       ّله، بال ِثقة ِة قو عن إل يصدُر فل القتار، من النفاق وأما

ِء             وسخا الدنيا، فى وُزهد ورحمة، ّكل، وتو يقين، قوة وعن أنفقه، ما ُفه ِل ُيخ ّله ال

ُده             يع َمن بوعد ًا وتكذيب وفضلً، منه ًة مغفر وعده َمْن بوعد ووثوق بها، نفس

. المستعان     ّله وال بالفحشاء، ويأمر الفقر،

فصل                           

والنساء           الِصبية على السلم فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

ذكره           -     -       عليهم، ّلم فس ِبصبيان، مّر أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه وثبت

 )) :      (( ًا.    (( ْوم َي مّر وسلم عليه ّله ال صلى عنه جامعه فى الترمذى وذكر مسلم

.(( بالتسليم     بيده فألوى نسوة، بجماعِة

      )) :     : وسلم            عليه الله صلى النبى علينا مّر يزيد بنت أسماء عن داود أبو وقال

        (( واحدة    القصة أن والظاهر الترمذى، حديِث رواية وهى ، علينا ّلم فس نسوة، فى

. بيده    عليهن ّلم س وأنه

       :(( َيُمّروَن          ((  ف الجمعة ِمن ُفوَن ِر ينص كانوا الصحابه أن البخارى صحيح وفى

السلق            ُأصول من ًا طعام لهم ّدم ُتق ف عليها، ّلموَن ُيس َف طريقهم، فى عجوز َلى َع

ِر. ِعي والَّش

   : العجوز                 على ّلم ُيس النساء على السلم مسألة فى الصواُب هو وهذا

. غيرهن    دوَن المحارم وذواِت
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فصل         

القاعد        على والماشى الكبير على الصغير تسليم فى

      (( والماّر            ((  الكبير، على الصغير تسليُم وغيره البخارى صحيح فى عنه وثبت

. الكثير        على والقليِل الماشى، على والراكب القاعد، على

.     :  (( القائم          ((  على الماشى ّلم ُيس عنه الترمذى جامع وفى

      :  (( على          ((  والماشى الماشى، على الراكُب ّلم يس عنه البزار مسند وفى

. أفضل      فهو بدأ، أيهما والماشيان القاِعد،

.((       )) :  (( ِم          ((   بالّسل ُهْم َأ َد َب َمْن ِه ّل بال ّناِس ال َلى ْو أ إّن عنه داود أبى سنن وفى

القوم،                     إلى المجئ عند السلُم وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه فى وكان

    )) : َذا        َوإ ّلْم، ُيَس ْل َف ُكْم، ُد أَح َد َع َق َذا إ قال أنه عنه وثبت عنهم، النصراف عند والسلُم

.(( ِة       الِخَر ِمَن ّق أَح َلى ُلو ا ْيَسِت َل َو ّلْم، ُيَس ْل َف َقاَم،

        )) : ُهَما             َن ْي َب َحاَل َفإْن ِه، ْي َل َع ّلم ُيَس ْل َف َبُه َصاِح ُكْم ُد أَح ِقَى َل َذا إ عنه داود أبو وذكر

.(( ًا        ْيض أ ِه ْي َل َع ّلْم ُيَس ْل َف َيُه، ِق َل ُثّم َداٌر، ِج أو ٌة َشَجَر

        )) : ْوَن،           َتَماَش َي وسلم عليه الله صلى ّله ال َرُسوِل أصحاُب كاَن أنس وقال

ّلَم             َس َها، ِئ َوَرا ِمْن ْوا َق َت ْل ا َذا َوإ َوِشَمالً، ًا َيِمين ُقوا َفّر َت َكَمٌة، َأ ْو َأ ٌة َشَجَر ُهم َت ْل َب ْق َت اْس َذا َفإ

.(( ْعٍض   َب َلى َع ُهم ْعُض َب

ُئ                             يبتد المسجد إلى الداِخل أن وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه ومن

قبَل            المسجد تحيُة فتكون القوم، على ّلم ُيس ف يجُئ ثم المسجد، تحيَة بركعتين

ِه               ّل ال ّق وح لهم، ٌق ح هو الخلق على والسلُم تعالى، ّلِه ال ّق ح تلك فإن أهله، تحية

ًا،            معروف ًا نزاع فيها فإن المالية، الحقوق بخلف بالتقديم، أحّق هذا مثل فى

بخلف           الحقين، لداء المالى الحق اتساع وعدُم الدمى حاجُة بينهما والفرُق

السلم.

ثم                    ركعتين، ُيصلى ف َد، المسج أحدهم يدخُل هكذا، معه القوم ُة عاد وكانت

بن              رفاعة حديث فى جاء ولهذا وسلم، عليه الله صلى النبى على ّلم فيس يجُئ،
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قال               ًا ْوم َي ِد المسج فى ِلس َجا ُهو َنَما ْي َب وسلم عيه الله صلى النبى أن رافع

ّلَم:             َفَس انَصرَف ثّم صلته، فأَخّف ّلى، فص كالبدوى، رجٌل جاء إذ معه ونحن ِرفاعة

)) : ْيَك            َل َع َو وسلم عليه الله صلى النبّى َقاَل َف وسلم، عليه الله صلى النبّى َلى َع

        ..(( عليه     ُينكر ولم صلته، عليه فأنكر الحديث وذكر ُتَصّل َلْم ّنَك َفإ َفَصّل، ْع، َفاْرج

. الصلة           بعد ما إلى وسلم عليه ّله ال صلى عليه السلم تأخيَر

:           : مترتبة           تحيات ثلُث جماعة فيه كان إذا المسجد لداخل ُيَسن ف هذا وعلى

    .       : تحيَة    ركعتيِن ّلى يص ثم ّله ال رسول على ُة والصل ّله ال بسم ِله دخو عند يقوَل أن

. القوم     على ّلُم ُيس ثم المسجد،

فصل         

ُع         ((            ُيْسِم و ِئَم، ّنا ال ِقُظ ُيو ل ًا ِليم تس ّلم ُيس ّليل، بال أهله على دَخَل إذا وكان

. مسلم))     ذكره َظاَن ْق َي ال

فصل         

الكلم      قبل بالسلم البدء فى

.((   )) : َكلم              ال ْبَل َق الّسلُم السلم عليه عنه الترمذى وذكر

.((       )) : ّلَم            ُيس ّتى َح ِم َعا ّط ال إلى ًا أَحد ُعوا ْد َت ل آخر لفظ وفى

. عليه                  فالعمل ًا، ضعيف قبله وما إسناده كان وإن وهذا

أبى                               بن العزيز عبد حديث من منه أحسن بإسناد أحمد أبو روى وقد

:        : وسلم       عليه الله صلى ّله ال رسوُل قال قال عمر ابن عن نافع، عن رواد،

.(( ُه((          ُبو ُتِجي َفل ِم، الّسلَ ْبَل َق َؤال بالّس ُكم َأ َد َب َفَمْن الّسؤاِل، ْبَل َق الّسلُم

  )) : ِلَمْن                     ُنوا َذ ْأ َت ل عنه ُيذكر و ِم، بالّسل ْأ ْبد َي َلْم ِلَمن َذُن َيأ ل كاَن أنه عنه ُيذكر و

.(( ِم   بالّسل ْأ ْبد َي َلْم

بعثه                       ُأمية بن صفوان أّن َبٍل، ْن َح بْن َة َد َل َك عن الترمذى رواه ما منها وأجود

إلى      ْيَس ِب َغا َوَض ٍة َي َدا َوِج َلبأ َو َبٍن َل ِب
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: َقاَل             ِدى َوا ال َلى ْع بأ وسلم عليه الله صلى والنبّى وسلم عليه الله صلى النبى

)) : ْع            اْرِج وسلم عليه الله صلى ِبّى ّن ال َقاَل َف ِذْن، َتأ َأْس َلْم َو ّلْم، ُأَس َلْم َو ِه، ّي َل َع ْلُت َدَخ َف

.     :  (( غريب:    حسن حديث هذا قال ؟، ْدُخُل أأ ُكْم، ْي َل َع الّسلُم ُقْل َف

ُركته                       ِمن ولكن وجهه، تلقاء ِمن الباَب ِبل ْق َت يْس لم قوم، باب أتى َذا إ وكان

.((    )) : ُكْم    ْي َل َع الّسلُم ُكم، ْي َل َع الّسلَُم فيقول ِر، ْيَس َل ا أو اليمن،

(... يتبع(

فصل@         

للغائب        السلم وتحمله يواجهه َمن على التسليم فى

عليه                     الّسلم ُيريد لمن الّسلَم ُيَحّمُل و ُيواجهه، َمن على بنفسه ّلم ُيس وكان

َعّز              ّله ال ِمن السلم تحّمل كما إليه، ّلغه يب لمن السلَم ويتحّمل عنه، الغائبين ِمن

: جبريُل              له قال لما عنها ّله ال رضى خويلد بنت خديجَة النساء ّديقِة ّص على وَجّل

 [ ] ((    [ َها((       [ َبّشْر َو ّنى وِم َها ّب ر ِمْن الّسلَم َها ْي َل َع ْأ ْقَر َفا ٍم، َعا َط ِب ْتَك َت أ ْد َق ِديَجُة َخ ِه ِذ َه

.(( ِة   ّن الَج فى ْيٍت َب ِب

 )) : ِريُل                  ْب ِج َذا َه عنها ّله ال رضى عائشَة الّصديق بنت الثانية ّديقة للّص وقال

.          :  (( أَرى   لَ َما َيَرى ُته، َكا َبَر َو ِه ّل ال َوَرْحَمُة الّسلُم ِه ْي َل َع َو َلْت َقا َف الّسلَم ْيِك َل َع ْأ ْقَر َي

فصل         

 ( ): وبركاته    إلى السلم انتهاء فى

 ))    (( )) : رجلً              أن عنه ّنسائى ال فذكر ، ُتُه وبركا إلى السلم انتهاء ُيه هد وكان

(( )) :           : ٌة  َعْشَر َقاَل َو وسلم عليه الله صلى النبّى ِه ْي َل َع ّد َفَر عليكم، الّسلُم فقال جاء

        : صلى      ِبّى ّن ال ِه ْي َل َع ّد َفَر ِه، ّل ال َوَرْحَمُة ُكْم ْي َل َع الّسلَُم َقاَل َف آَخُر، َء َجا ثم جلس، ُثّم

  :      (( )) : ُكْم    ْي َل َع الّسلُم َقاَل َف آَخُر، َء َوَجا َلَس َج ُثّم ِعْشُروَن َقاَل َو وسلم عليه الله

: َقاَل            َو وسلم، عليه الله صلى ّله ال رُسوُل ِه ْي َل َع ّد َفَر ُته، َكا َبَر و ّله ال َوَرْحَمُة

.           (( وحّسنه(( حصين، بن عمران حديث من والترمذى ّنسائى، ال ُه روا ُثوَن َثل
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:    )) : َقاَل                   َف آَخُر أتى ُثّم فيه وزاد أنِس، بن ِذ معا حديِث من داود أبو وذكره

  :  (( )) : ُكوُن       ت َذا هك َقاَل ف ُعوَن ًَب أْر َقاَل َف ُتُه، ِفَر ْغ َوَم ُتُه َكا َبَر َو ِه ّل ال َوَرْحَمُة ُكْم ْي َل َع الّسلُم

    :  : أبى)).         رواية من أنه إحداها علل ثلث له فإن الحديُث، هذا يثبت ول ِئُل َفَضا ال

      :  . معاذ        بن سهَل ًا أيض فيه أن الثانية به ُيحتج ول ميمون، بن الرحيم عبد مرحوم

           : بل    بالرواية يجزم لم رواته َد أح مريم أبى بن سعيد أن الثالثة كذلك، أيضا وهو

. يزيد:       بن نافع سمعُت أنى أظّن قال

      : الله                صلى بالنبّى يُمر رجل كان أنس عن الخر الحديُث َذا ه ِمن وأضعُف

           : َعليه   الله َصلى النبُى له فيقوُل ّله، ال رسول يا ْيَك َل َع الّسلُم يقول وسلم عليه

 :   (( يا: ((       له فقيل ُنه َوا َورْض ُته ِفَر ْغ َوَم ُته َكا َبَر َو ِه ّل ال َوَرْحَمُة الّسلُم ْيَك َل َع َو وسلم

: فقال              أصحابك؟ من ٍد أح على ّلمه ُتس ما ًا سلم هذا على ّلم ُتَس ؛ ّله ال رسول

   (( َلى((          َع َعى َيْر َكاَن و ، َرُجلً َعَشَر َعَة ِبْض ِر َأْج ِب ِرُف ْنَص َي َو ُه َو ِلَك، ذ ِمْن ُعنى َن َيْم وَما

ِه. ِب أْصَحا

فصل         

ًا   ثلث التسليم فى

صحيح                     (( فى كما ًا ثلث ّلَم ُيس أن وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه من وكان

       : وسلم))       عليه الله صلى ّله ال رسوُل كاَن قال عنُه ّله ال رضى أنس عن البخارى

ِهُم((              ْي َل َع ّلَم َفَس ٍم ْو َق َلى َع َتى أ َذا َوإ ْنُه، َع َهَم ْف ُت ّتى َح ًا َثلث َها َد َعا أ ٍة ِلَم َك ِب ّلَم َك َت َذا إ

            (( ُغهم  يبل ل الذين الكثير الجمع على السلم فى َيه ْد َه كان هذا ولعل ، ًا َثلث ّلَم َس

لم              الوَل أن ظّن إن والثالث، الثانى السلم إسماع فى َيه ْد َه أو واحد، سلم

لم               فلما ًا، ثلث ُعبادة بن سعد منزل إلى انتهى لما ّلم س كما السماع به يحُصل

ّلموَن             ُيس ُبه أصحا لكان ًا ثلث التسليَم الدائُم ُيه ْد َه كان فلو وإل رجع، أحد ُيجبه

تأمل               وَمن ًا، ثلث بيته دخل وإذا َا، ثلث لقيه َمن ُكّل على ّلُم ُيس وكان كذلك، عليه

فى              ًا عارض ًا أمر منه كان ِم السل تكرار وأّن كذلك، ليس المر أن ِلم ع َيه، ْد َه

. أعلم    ّله وال الحيان، بعض
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فصل         

منها            أفضل أو بمثلها التحية على والرد بالسلم لقيه َمن بدئه فى

أو                       تحيته ِمثَل ِه علي ّد ر ٌد، أح عليه ّلم س وإذا بالسلم، لقيه َمن يبدأ وكان

قضاء              وحالة الصلة، حالة مثل ِلعذر، إل تأخير، غير من الفور على منها أفضَل

الحاجة.

إل                       أصبعه ول رأسه ول بيده ّد َيُر يكن ولم عليه، ُه ّد ر المسلم ُع ُيسِم وكان

عدة               فى عنه ذلك ثبَت إشارة، عليه ّلم س َمن على يرد كان فإنه الصلة، فى

أبو               يرويه كحديث عنه يصح ل باطل بشئ إل يعارضها ما عنه يجئ ولم أحاديث،

 )) : َأَشاَر -   -         َمْن وسلم عليه الله صلى عنه هريرة أبى عن مجهول رجل غطفان

:      :   (( داود       أبى ابن لنا قال الدارقطنى قال َتُه َصل ْد ِع ُي ْل َف ْنُه، َع ْفهُم ُت ًة إَشاَر ِه ِت َصلَ فى

كان              أنه وسلم عليه الله صلى النبى عن والصحيح مجهول، رجل هذا غطفان أبو

. وسلم              عليه الله صلى النبى عن وغيرهما وجابر أنس رواه الصلة، فى ُيشير

فصل         

السلم   صفة فى

((    )) :                ، ِه ّل ال َوَرْحَمُة ُكم ْي َل َع الّسلُم يقول أن السلم ابتداء فى ْديه َه وكان

.   : السلم     عليك المبتدئ يقول أن يكره وكان

 :        : َليَك             َع ْلُت ُق َف وسلم عليه الله صلى النبّى أتيُت ُهجيمّى ال ّى ُجَر أبو قال

       )) : َتحيُة     الّسلُم ْيَك َل َع َفإّن الّسلُم، ْيَك َل َع ُقْل َت ل َقاَل َف ِه، ّل ال َرُسوَل َيا الّسلَُم

. صحيح))   حديث َتى ْو الَم

صلى                     عنه ثبت لما ًا معارض ُه ّنو وظ طائفة، على الحديُث هذا أشكل وقد

 ((  )) : بتقديم        ُكم ْي َل َع الّسلُم بلفظ الموات على السلم فى وسلم عليه ّله ال

   ((     )) : المشروع،    عن إخبار َتى ْو الَم ّيُة َتح السلم عليَك فإن قوله أن فظنوا السلم،

 )) : ْيَك           َل َع فإّن قوله معنى وإنما التعارض، َظّن لهم أوجب ًا غلط ذلك فى ُطوا ِل وغ
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   :       (( وغيَرهم   الشعراء إن أى ُع، المشرو ل الواقع، عن إخبار َتى ْو الَم ّيُة َتح الّسلُم

: قائلهم      كقول اللفظة، بهذه الموتى ّيون يح

َترّحمــا                            َي أْن َء شـا َما ُتـُه َوَرْحَم ٍم َعاِص ْبَن ْيَس َق ِه ّل ال َسلَُم ْيَك َل َع

ّدَمـا                           ته ٍم ْو َقــ َيـاُن ْن ُب ّنُه َلكــ َو ٍد واِح ْلَك ُه ُكه ْل ُه ْيُس َق َكاَن َفَما

كراهته                     وِمن الموات، بتحية ّيى ُيح أن وسلم عليه الله صلى النبّى فكره

. بها      ّلم المس على ّد ير لم لذلك

 (( ))   ((  )) : على             ْيَك َل َع وبتقديم بالواو، الّسلُم ْيَك َل َع َو ِم ّل الُمس على ّد ير وكان

. السلم  لفظ

(( الواو                                    (( ّد الرا حذف لو وهى مسألة، فى هاهنا الناُس وتكلم

 :         (( ل: ((  وغيُره المتولى منهم طائفة فقالت ًا؟ صحيح يكوُن َهْل الّسلَُم ْيَك َل َع فقاَل

 : هل              ُيعلم ل ولنه ّد، الر ّنة لُسـ ِلف مخا لنه ّد، الر فرُض به يسقط ول ًا، جواب يكون

وسلم               عليه الله صلى النبى ولن لهما، صالحة صورته فإن تحية؟ ابتداء أو رد، هو

    (( )) : على: ((      منه تنبيٌه فهذا ُكم ْي َل َع و ُلوا ُقو َف َتاِب، ِك ال ْهُل َأ ُكم ْي َل َع ّلَم َس َذا إ قال

      (( تقريَر      (( تقتضى الكلم هذا مثل فى الواو فإن السلم، أهِل على ّد الر وجوب

: يقولون             الذين الكتاب أهل على الرد فى بالواو ُأِمَر فإذا الثانى، وإثبات الول،

 ((  :      )) : ْكُرها   ِذ َف ُكم ْي َل َع و ُلوا ُقو َف َتاِب، ِك ال ْهُل أ ُكم ْي َل َع ّلَم َس َذا إ فقاَل عليكم، السام

  . وأحرى      أولى المسلمين على ّد الر فى

عليه                       ونص بالواو، كان لو كما صحيح، ٌد ر ذلك أن إلى أخرى طائفة وذهبت

 } : َتاَك           أ َهْل تعالى بقوله القول لهذا واحتج الكبير، كتابه فى ّله ال رحمه الشافعى

 : ] { الذاريات    *      ًا َسلَم ُلوا َقا َف ِه ْي َل َع ُلوا َدَخ ْذ إ ْكَرِميَن الُم ِهيَم ْبَرا إ ْيِف َض ِديُث -24َح

25           : الرد،]    فى الحذُف حُسَن ولكن هذا، من بد ل عليكم، سلم أى َسلٌم َقاَل ،

    (( عن       (( هريرة أبى عن الصحيحين فى بما واحتجوا البتداء، فى الحذف لجل

       )) : َقُه،      َل َخ َلّما َف ًا، ِذَراع ّتوَن ِس ُلُه ُطو َدَم آ ّلُه ال َق َل َخ قال وسلم عليه الله صلى النبى

           : َها  ّن َفإ َنَك، ّيو ُيَح َما ْع َتِم َفاْس ِة، َك ِئ الَمل ِمن َفر ّن ال ِئَك َل ُأو َلى َع ّلم َفَس َهْب ْذ ا َلُه َقاَل
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    :    : ّله،    ال َوَرْحَمُة ْيَك َل َع الّسلُم ُلوا َقا َف ُكم ْي َل َع الّسلُم َقاَل ف ِتَك، ّي ُذّر ّيُة َتِح َو ُتَك ّي َتِح

          .(( ُتُه: ((  تحي هذه أن وسلم عليه الله صلى النبّى أخبَر فقد ِه ّل ال َوَرْحَمُة ُه ُدو َفَزا

          : عدلً،   تحيته بمثل ّلَم الُمس ّيى ُيح أن ْأُموٌر َم ِه ْي َل َع ّلم المس ولن قالوا ُذّريته، وتحيُة

. بالعدِل            أتى قد كان سلمه، بمثل عليه ّد ر فإذا فضلً، منها وبأحسَن

  ((  :      )) : الحديُث           فهذا ، ُكم ْي َل َع َو ُلوا ُقو َف َتاِب ِك ال ْهُل َأ ُكْم ْي َل َع ّلَم َس َذا إ قوله وأما

   :       (( أبو    (( قال بالواو، أحدها أوجه، ثلثة على فروى فيه، الواو لفظة فى ِلَف ُت اخ قد

بن:               ّله ال عبد عن الثورى ورواه دينار، بن ّله ال عبد عن مالك رواه كذلك داود

  (( ))    (( )) : النسائى   ورواه الصحيحين فى سفيان وحديث ، فعليكم فيه فقال دينار،

   (( لمسلم          (( لفظ وفى ، الواو بإسقاط دينار بن ّله ال عبد عن ُعيينة ابن حديث من

.   - (( )) : واو:  بغير عليك فقل والنسائى

   (( )) :    : سفيان           وكان بالواو، وعليكم يروونه ّدثين المح عامُة الخطابى وقال

         (( )) : الواو،   حذف إذا أنه وذلك الصواُب، وهو الواو، بحذف عليكم يرويه عيينة ابن

معهم،            الشتراك يقع الواو وبإدخال عليهم، ًا مردود بعينه قالوه الذى قولهم صار

 ... انتهى          الشيئين بين والجتماع للعطف حرٌف الواو لن قالوا، فيما والدخول

كلمه.

   (( أنه                 (( على الكثرون الّسام فإن بمشكل، ليس الواو أمر من ذكره وما

بياٌن           بالواو التيان فى فيكون فيه، مشتركون عليه ّلم والمس ّلم والمس الموت،

به           ّق أح ّلم المس بأن إشعار ِفَها حذ وفى المشاركة، وإثبات الختصاص، لعدم

أحسُن             وهو الصواب، هو بالواو التياُن فيكون هذا وعلى عليه ّلم المس من وأولى

المللة             وهى بالسآمة، الّسام ُفّسر قد ولكن ُه، وغيُر مالك رواه كما حذفها، من

          : خلُف   هذا ولكن ّد، ب ول الواو حذف فالوجه هذا وعلى قالوا الدين، وسآمة

  )) : َء          َدا ْو الّس ّبَة الَح إّن الحديث فى جاء ولهذا اللغة، فى اللفظة هذه من المعروف

       (( بعض      ذهب وقد الموت، أنه يختلفون ول الّساَم إلّ ٍء َدا ُكّل ِمْن ٌء َفا ِش
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جمع      -   -    الحجارة، وهى السين بكسر الّسلم عليهم يرد أنه إلى الُمتحذلقين

. ّين     متع ّد الّر هذا ّد ور َلمة، ِس

فصل         

ِكتاب           ال أهِل على السلم فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

   )) : َذا                 َوإ ِم، ِبالّسل ُهْم َدؤو ْب َت ل قال ّنه أ وسلم عليه ّله ال صلى عنه َصّح

  :    (( هذا       إن ِقيل َقد لكن ، ِريِق ّط ال َيِق أْض َلى إ ُهْم ّطرو فاْض ِريِق، ّط ال فى ُهْم ُتمو َلقي

((   )) : بالّسلم          ُهْم َدؤو ْب َت لَ قال ُقريظة بنى إلى ساُروا لـّما ٍة خاص ٍة قضي فى كان

حاِل              بمثل ُله حا َنْت كا ِبَمْن َتّص يخ أو ًا، مطلق الذّمة ْهِل ل عام ْكٌم ُح هذا فهل

   (( أبى         (( حديث من صحيحه فى مسلم روى قد ولكن نظر، موِضُع هذا أولئك؟

    )) : ّنَصاَرى        ال َولَ َد ُهو َي ال َدؤوا ْب َت لَ قال وسلم عليه الله صلى النبّى أن ُهريرة

   (( هذا         أن ّظاهر وال ِه ِق َي َأْض إلى ُه َطّرو َفاْض ّطريق، ال فى ُهم َد أَح ُتم ْي ِق َل َذا َوإ ِم، بالّسل

. عام  حكم

   : بالسلم،                 ُيبدؤون ل أكثُرهم فقال ذلك، فى َلُف والَخ َلُف الَس اختلف وقد

وأبى              عباس، ابن عن ذلك ُروى عليهم، ّد ُير كما ابتدائهم جواز إلى آخرون وذهب

هذا             صاحُب لكن ّله، ال رحمه الشافعى مذهب فى وجه وهو ْيِريز، ُمَح ْبِن وا ُأمامة،

        :   : الفراد،  وبلفظ الرحمة، ذكر بدوِن فقط ْيَك، َل َع الّسلُم له ُيقال قال الوجه

           : خوف  أو إليه، له تكون حاجة ِمن راجحة ِلمصلحة ُء البتدا يجوُز طائفة وقالت

إبراهيم             عن ذلك ُيروى ذلك، يقتِضى ِلسبٍب أو بينهما، ٍة ِلقراب أو أذاه، ِمن

       :   . تركَت،  وإن الصالحوَن، ّلَم س فقد ّلْمَت، س إن الوزاعّى وقال وعلقَمة ّنخعى، ال

. ِلحون   الّصا ترك فقد

الصواُب،                   وهو وجوبه، على فالجمهوُر عليهم، الرد وجوب فى واختلفوا

            : والصواب  وأولى، البدع أهل على يجُب ل كما عليهم، ّد الر يجُب ل طائفة وقالت

بخلف            منهم، ًا وتحذير لهم، ًا تعزير البدع أهِل بهجر مأمورون ّنا أ والفرق الول،

. الذمة  أهل
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فصل         

ِمن           -     -        أخلٌط فيه مجلس على مّر أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه وثبت

. ْيهم       عل ّلم َفَس ِد، ُهو َي وال َثاِن، ْو َل ا ِة َد َب َع ِكيَن ِر والُمْش ِلِميَن، الُمْس

.((     )) : َدى                ُه ال َع َب ّت ا َمِن على الّسلُم ِه ِر ْي َغ َو ِهَرقَل إلى كتب أنه عنه وصّح

فصل         

أحدهم          ّلم ُيس أن مروا إذا الجماعة عن يجزئ هل فى

   )) : َذا           -     -   إ ِة َع الَجَما َعِن ُء ِزى ُيْج قال أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه ُكر ُيذ و

   (( هذا          إلى فذهب ُدُهم أَح ّد َيُر أْن ُلوِس الُج َعن ُء ِزى ُيْج َو ُهم، ُد َأَح ّلَم ُيَس أْن َمّروا

           : ما   لكن الجميع، مقام ُد الواح فيه يقوُم ِكفاية فرُض ّد الر إن قال َمْن الحديِث

خالد               بن سعيد رواية ِمن َد داو أبو رواه الحديث هذا فإن ًا، ثابت كان لو أحسنه

:       : الرازى      حاتم أبو وقال ضعيف، مدنى الرازى زرعة أبو قال المدنى، الخزاعى

.   :   .   : بالقوى    ليس الدارقطنى وقال نظر فيه البخارى وقال الحديث، ضعيف

فصل         

ّلغ             المب وعلى عليه يرد أن غيره عن السلم أحد ّلغه ب إذ ْديه َه فى

أن            -     -        غيره عن السلَم ٌد أح َغُه ّل ب إذا وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه من وكان

   :     (( ُئَك      (( ِر ْق ُي أبى إّن له قال رجلً أن السنن فى كما ّلغ، المب وعلى عليه ّد ير

.((    )) : الّسلَم   ِبيَك أ َلى َع َو ْيَك َل َع لُه َقاَل َف الّسلَم،

حتى                              ًا حدث أحدث َمن على ًا وَرد ًء ابتدا الّسلم ترُك ْديه َه من وكان

َيدرى              ول عليه، ّلم ُيس كعب وكان ْيه، َب وصاح مالك بَن كعَب هجر كما منه، يتوَب

. ل؟        أم ِه ْي َل َع ِم الّسل ّد بر َشفتيه َحّرَك َهْل

: فقال                      عليه، ّد ير فلم بَزعفران، ُلُه أه ّلقه َخ وقد ٍر، ياس بُن عماُر عليه ّلم وس

 .(( ْنَك((    َع َذا َه ْغِسْل فا ْذهْب ا

 )) : ّية                   صف ِطى ْع أ لها قال لـّما الثالث وبعَض شهرين جحش بنت زينب وهجر

.         : داود))     أبو ذكرهما ّيَة؟، ِد اليهو ْلَك ِت ِطى ْع أ َنا أ َقالت َف بعيُرها، اعتّل لما ًا َهر ظ
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فصل         

الستئذان        فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

    )) : َلَك           -     -   ِذَن ُأ َفإْن َثلٌَث، َذاُن ِتئ الْس قال أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه وصّح

.(( ْع  فاْرِج َوإلّ

    )) : أْجِل           -     -   ِمْن َذاُن ْئ ِت الْس ِعَل ُج ّنَما إ قال أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه وصّح

َبَصر)). ال

ِمْن           -     -          ِه ْي َل إ َظر َن ِذى ّل ا ْيَن َع َقأ َف ي أن أراد أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه وصّح

.((      )) : َبَصر    ال أْجِل ِمْن َذاُن ْئ ِت الْس ِعَل ُج ّنَما إ وقال حجرته، فى ُجْحٍر

        )) : ٍة             ِبَحَصا َتُه ْف َذ َفَخ ْذٍن، إ ِر ْي َغ ِب ْيَك َل َع َع َل ّط ا ًا اْمرء أّن ْو َل قال أنه عنه وصّح

.(( َناٌح      ُج ْيَك َل َع ُكْن َي َلْم َنُه، ْي َع ْأَت َق َف َف

          )) : ُهْم             َل َحّل ْد َق َف ِهم، ِن ْذ إ ِر ْي َغ ِب ِهْم ِت ْي َب فى ٍم ْو َق َلى َع َع َل ّط ا َمِن قال أنه عنه وصّح

.(( َنُه   ْي َع َقؤوا ْف َي أْن

         )) : فلَ             َنُه، ْي َع َقؤوا َف َف ِهْم، ِن ْذ إ ِر ْي َغ ِب ٍم ْو َق ْيِت َب فى َع َل ّط ا َمِن قال أنه عنه وصّح

.(( ِقَصاَص    ول َلُه، ِديَة

        : رجٌل،                    عليه واستأذن ًا، وتعليم فعلً الستئذان قبل التسليُم عنه وصح

  )) : َذا،:          َه إلى اْخُرْج ِلَرُجٍل وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل فقال ِلُج؟ َأ َأ فقاَل

:       :  :   (( َقاَل  َف الّرُجُل، فسمعه ْدُخل؟ َأ َأ ُكْم، ْي َل َع الّسلُم قل َلُه َقاَل َف ، َذان ْئ ِت الْس ّلْمُه َع َف

. َدَخَل           َف وسلم عليه الله صلى النبى له ِذَن َأ َف ْدُخُل؟ َأ َأ ُكم، ْي َل َع الّسلُم

ِه،                      ِئ ِنَسا ِمْن ًا ِلي ُمؤ ِه َت ِب َمْشُر فى وهو عنه، ّله ال َرِضَى ُعَمُر عليه َذَن ْأ َت اْس ولـّما

. ُعَمُر؟:          ْدُخُل َي أ عليكم، الّسلُم ّله، ال رسول َيا ْيَك َل َع الّسلُم قال

ولم            -     -        عليه دخل لما َبل ْن َح ْبِن َة َد َل َك ِل وسلم عليه ّله ال صلى قولُه ّدم تق وقد

. ((    : ؟: ((  ْدُخل َأ َأ ُكم ْي َل َع الّسلُم ُقْل َف ْع اْرج ّلم ُيس
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      : على                ٌد ور السلم، على الستئذان ّدُم ُيق قال َمن على ٌد ر السنن هذه وفى

            : لم  وإن بالّسلم، بدأ دخوله، قبل المنزل صاحب على ُنه عي وقعت إن قال َمن

. ّنة        للّسـ مخالفان والقولن، بالستئذان، بدأ عليه، عينه تقع

ُيؤذن                     -     -      ولم ًا ثلث َذَن استأ إذا وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه من وكان

        : الثلث،       على زاد يسمعوا، لم أنهم ظّن إن يقول َمن على ٌد ر وهو انصرف، له،

.       : ّنة    للّسـ مخالفان والقولن آخر، بلفٍظ ُه ُد ُيعي قال َمن على ٌد ور

فصل                  

اسمه        عن ِئل ُس إذا يرد كيف ِذن المستأ فى

    :    : أو                 فلن، بُن فلُن يقول ْنَت؟ أ َمْن له ِقيَل إذا ِذَن المستأ أن ْديه َه من وكان

         : لما      المعراج ليلة فى للملئكة ِريُل ْب ِج قال كما أنا، يقول ول َلقبه، أو ُكنيته، يذكر

      :   : سماء    كل فى ذلك واستمر ِجبريُل، فقال َمْن؟ فسألوه السماء باَب استفتح

سماء.

        (( فى           (( وسلم عليه الله صلى النبى َلس َج لما الصحيحين فى وكذلك

   :  (( )) : ثم         بكر، أبو قال ؟ َمن فقال فاستأذن عنه، ّله ال رضى بكر أبو وجاء َتان، ُبْس ال

.     :  (( )) : كذلك    عثماُن ثم عمر، قال ؟ َمن فقاَل فاستأذَن عمر، جاء

       :   (( فدققُت          (( وسلم، عليه الله صلى النبى أتيُت جابر عن ، الصحيحين وفى

.   ((  )) :   :   ((  )) : َها  َه ِر َك ّنُه َأ َك ، َنا أ َنا أ َقاَل َف َنا، أ فقلت ؟ ذا َمن فقال الباَب

    :  ((  )) : يكره               فلم هانئ، ُأّم قالت ؟ ِه ِذ ه َمْن لها قال هانئ، ُأّم استأذنت ولما

     :  ((  )) : قال       لما وكذلك ذر، ُبو َأ َقاَل ؟ َذا َه َمْن ذر لبى قال لما وكذلك ُكنية، ال ِذكرها

.   :  ((  )) : قتادة  أبو قال ؟ َذا َه َمْن قتادة لبى

فصل         

له        إذن الرجل إلى الرجل رسول أن فى

أبى              -     -      عن قتادة، حديث من وسلم عليه ّله ال صلى عنه داود أبو روى وقد

 )) :   .((     )) : ُدِعَى    َذا إ لفظ وفى ُنه ْذ إ الّرُجِل َلى إ الّرُجُل َرُسوُل ُهريرة أبى عن رافع،
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    . مقال،           فيه الحديث وهذا َلُه ْذٌن إ ِلَك ذ َفإّن الّرُسوِل، َع َم َء َجا ُثّم ٍم، َعا َط إلى ُكم ُد أَح

 .       :     : وقال    رافع أبى من يسمع لم قتادة يقول داود أبا سمعُت اللؤلؤى على أبو قال

        :   :(( هريرة،  (( أبى عن رافع، أبى عن قتادة، عن سعيد وقال صحيحه فى البخارى

     ((  )) : فى      النقطاع لجل ًا تعليق فذكره ، إذنه هو وسلم عليه الله صلى النبى عن

إسناده.

بعد                     الستئذان اعتبار أن على يدّل ًا حديث الباب هذا فى البخارى وذكر

      : عليه       الله صلى النبى مع دخلُت هريرة أبى عن مجاهد حديُث وهو الدعوة،

:  ((      )) : قال      إلّى ُهُم ْدع فا ِة، ّف الّص ْهِل أ إلى َهْب ْذ ا فقال قدح، فى ًا لبن فوجدُت وسلم،

 :    . بأن       طائفٌة قالت وقد ُلوا فدَخ لهم، فأذن فاستأذنوا، فأقبلوا، ُتهم، فدعو ُتهم، ْي َت أ
َ َف

إلى              يحتج لم تراخ، غير ِمن الفور على الداعى جاء فإن حالين، على الحديثين

. استئذان           إلى احتاَج الوقُت، وطال الدعوة، عن مجيئه تراخى وإن استئذان،

            : لم           المدعو، مجئ قبل له ِذَن أ قد َمن الداعى عند كان إن آخرون وقال

. يستأذن                حتى يدخل لم له، ِذَن أ قد َمن عنده يكن لم وإن آخر، استئذان إلى يحتج

(... يتبع(

ُيحب@                     َكان َم إلى دخل إذا وسلم، عليه الله صلى ّله ال رسوُل وكان

. بإذن            إل أحد عليه َيدخْل فلم الباَب، ُيْمِسُك َمن أَمَر فيه، النفراد

فصل         

ُلم           الُح يبلغ لم وَمن المماليَك به الله أمر الذى الستئذان فى

فى                     ُلَم، الُح ُلِغ ْب َي لم وَمْن المماليَك، به ّله ال أمر الذى الستئذاُن وأما

          : يأمُر  عباس ابُن فكان النوم، وعند الظهيرة، ووقَت الفجر، قبَل الثلِث العوراِت

     :       : بُحجة،  تأِت ولم منسوخة، اليُة طائفة فقالت بها، العمَل الناُس ترك ويقول به،

            : صرف  على يدل ما معها وليس وإيجاب، حتم ل وإرشاد، ندٍب أمُر طائفة وقال

      : الرجاُل،     وأما خاصة، ُء النسا بذلك المأمور طائفة وقالت ظاهره، عن المر

  (( يختص         (( ل الذين جمع فإن البطلن، ظاهُر وهذا الوقات، جميع فى ِذنون فيستأ
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:     . هذا         عكس طائفة وقالت ًا تغليب الذكور مع عليهن إطلُقه جاز وإن المؤنث، به

  (( )) : الموضعين،         فى الذين لفظ إلى ًا نظر النساء، دون الرجال بذلك المأموَر إن

. فتأمله     يأباه الية سياُق ولكن

         : زالت،           ثم للحاجة، الوقت ذلك فى بالستئذان المُر كان طائفة وقالت

    (( أهل          (( من ًا نفر أن سننه فى داود أبو فروى بزوالها، زال ّلٍة بع ثبت إذا والحكُم

           : ِبَما    فيها َنا ُأِمْر التى الية هذه ترى كيف عباس، ابن يا عباس لبن قالوا العراق

{ ...       } : ُكْم     ُن ْيَما َأ َكْت َل َم ِذيَن ّل ا ُكُم ْن ِذ ْأ َت َيْس ِل ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا ّيها َيأ ٌد أح بها َيعمُل ول َنا، ُأِمْر

 : :       58النور[    . ْتَر،]  الّس ُيِحّب بالمؤمنين، رحيٌم َحكيٌم ّله ال إن عباس ابُن فقال الية

يتيُمة              أو ُد الول أو ِدُم، الخا دخَل فربَما ِحَجال، ول ُتور ُس ُيوتهم ِلب ليَس الناُس وكان

فجاءهم           َوَراِت، َع ال تلك فى بالستئذان ّلُه ال فأمرهم أهله، على والرجُل الرجل،

. ُد         ْع َب بذلك ْعَمُل َي ًا أحد أر فلم والخير، ُتور بالّس ّلُه ال

يصنع                      ولم ِعكرمة، فى وطعن عباس، ابن عن هذا ثبوَت بعُضهم أنكر وقد

صاحبا             به احتج وقد المطلب، مولى عمرو أبى بن َعْمرو فى وطعن ًا، شيئ

. له        وجه ل واستبعاد ّنت تع هذا فإنكاُر الصحيح،

          : بها           والعمُل دافع، ول لها ِرَض ُمعا ل عامة محكمة الية طائفة وقالت

. الناس     أكثُر تركه وإن واجب،

            : فتُحه          باب فتح من الستئذاِن مقاَم يقوم ما هناك كان إن أنه والصحيح

عن              ذلك أغنى ونحوه، والخارج الداخل ّدد تر أو ستر، رفع أو الدخول، على دليل

قد              ّلة بع ّلٌل مع والحكم منه، ُبد فل مقامه، يقوُم ما يكن لم وإن الستئذان،

.   . أعلم          ّله وال انتفى انتفت وإذا الحكُم، َد ُوِج َدْت، ُوِج فإذا الية، إليها أشارت

فصل         

العطاس         أذكار فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

     )) : َثاؤَب،               ّت ال ُه ْكَر َي َو َطاَس، ُع ال ُيِحّب ّله ال إّن وسلم عليه ّله ال صلى عنه ثبت

: َلُه              ُقوَل َي أْن َعُه َسِم ِلم ُمْس ُكّل َلى َع ًا ّق َح َكاَن ّله، ال َد َوَحِم ُكم ُد َأَح َطَس َع َذا َفإ
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َما             ُه ّد َيُر ْل َف ُكم، ُد أح َءَب َثا َت َذا َفإ َطاِن، ْي الّش ِمَن َو ُه ّنَما فإ ُؤُب، َثا ّت ال وأّما ّلُه، ال َيْرَحُمَك

.   (( البخارى        ذكره َطاُن ْي الّش ْنُه ِم َضِحَك َءَب، َثا َت َذا إ ُكم َد َأَح َفإّن َع، َطا َت اْس

    :    )) :(( َلُه            (( ُقْل َي ْل َو ِه، ّل ِل ُد الَحْم ُقْل َي ْل َف ُكم ُد َأَح َطَس َع إذا صحيحه فى عنه وثبت

  :    :      : ّلُه   ال ُكم ِدي ْه َي ُقل َي ْل َف ّلُه، ال َيْرَحُمَك َلُه َقاَل َذا َفإ ّلُه، ال َيْرَحُمَك ُبُه َصاِح ْو َأ ُه َأُخو

.(( ُكم  َل َبا ِلُح ُيْص َو

     )) :   (( ُهَما،          (( َد أَح فشّمَت َرُجلِن، ُه َد ْن ِع َطَس َع أنه أنس عن الصحيحين وفى

     : َلْم       َف َطْسُت، َع َو ّتُه، َفَشّم ُفلٌن َطَس َع ْتُه ُيَشّم لم ّلذى ا َقاَل َف الَخر، ُيشّمِت ولم

.((       )) : ّله  ال ِد َتْحَم َلْم ْنَت وأ ّلَه، ال َد َحِم َذا َه َقاَل َف ِنى، ْت ُتَشّم

     )) :(( ُه،            ((  ُتو َفَشّم ّلَه، ال َد َفَحِم ُكم ُد أَح َطَس َع إذا مسلم صحيح فى عنه وثبت

.(( ُه      ُتو ُتَشّم َفلَ ّله، ال ِد َيْحَم َلْم فإْن

  )) :     :(( َلى            (( َع ِم ِل الُمْس ّق َح هريرة أبى حديث من صحيحه فى عنه وثبت

                 : ْنَصَحَك،  َت اْس َذا َوإ ْبُه، َفأج َعاك  َد َذا َوإ ِه، ْي َل َع ّلْم َفَس َتُه، ِقي َل َذا إ ِسٌت ِم ِل الُمْس

.(( ْعُه             َب ْت َفا َماَت َذا َوإ ْده، ُع َف ِرَض، َم َذا َوإ ْتُه، َفَشّم ّلَه، ال َد َوَحِم َطَس َع َذا َوإ َلُه، ْنَصْح فا

   :    )) : َلى             َع ِه ّل ِل ُد الَحْم ُقْل َي ْل َف ُكم ُد َأَح َطَس َع َذا إ صحيح بإسناد داودعنه وروىأبو

   :     : ِلُح      ُيْص َو ّلُه ال ُكُم ِدي ْه َي َو ُه ُقْل َي ْل َو ّله، ال َيْرَحُمَك ُبه َصاِح ْو َأ ُه َأُخو ُقْل َي ْل َو َحاٍل، ُكّل

ُكم)). َل َبا

   : والسلُم                  ّله، ِل ُد الَحْم فقال عمر، ابِن َد ِعن َطَس َع َرُجلً أن الترمذى، وروى

      :   : ّله      ال َرُسول على والسلُم ِه ّل ِل ُد الحم ُقوُل أ َنا وأ ُعَمَر ابُن َقاَل َف ِه، ّل ال رسوِل َلى َع

وسلم،             عليه الله صلى ّله ال رسوُل َنا ّلَم َع َذا َك َه ْيَس َل َو وسلم، عليه الله صلى

.      : حال    ُكّل على ِه ّل ِل ُد الحْم ُقوَل َن أْن َنا ّلَم َع ِكن َل َو

 :     )) : َيْرَحُمَك                َلُه َفِقيَل َطَس َع َذا إ َكاَن عمر ابن عن نافع، عن مالك، وذكر

.((       : ُكْم  َل َو َنا َل ِفُر ْغ َي و ُكم، ّيا وإ ّلُه ال َنا َيْرَحُم َقاَل ّلُه، ال
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       : َمْن                      ُكّل على ْين َع فرُض التشميَت أن به المبدوء الحديِث فظاهر

قولى            ُد أح وهذا عنهم، الواحد تشميُت ِزئ ُيْج ول ّله، ال ُد يحَم العاطس سمع

. له             دافع ول المالكيان، العربى بن بكر وأبو زيد، أبى ابُن واختاره العلماء،

        : عليه                               الله صلى النبى عند َطَس َع رجلً أن داود أبو روى وقد

)) :          : ْيَك  َل َع َو وسلم عليه الله صلى ّله ال رسوُل َقاَل َف ُكْم، ْي َل َع الّسلُم َقاَل َف وسلم،

 :  ((     )) :   (( فذكر   قال ّله ال ِد َيْحَم ْل َف ُكم، ُد َأَح َطَس َع َذا إ َقاَل ُثّم ، ُأّمَك َلى َع و الّسلُم

  -   -    : ّلُه      ال ِفُر ْغ َي ِهم ْي َل َع ِنى ْع َي ّد َيُر َل َو ّلُه، ال َيْرَحُمَك ُه َد ْن ِع َمْن َلُه، ُقْل ولي ِد، الَمَحاِم َبعَض

.(( ُكْم  َل َو َنا َل

قد                      سلَمه بأن إشعاُره وهى لطيفٌة، ُنكتٌة ّلم الُمس هذا ُأّم على السلم وفى

َذا                َه سلمه أن فكما ُأّمه، على السلُم هذا وقع كما ِبه، اللئق موقعه غير فى وقع

. هو      سلمه كذلك موضعه غير فى

ُأّمٌى                             فكأنه إليها، ونسبه ُأّمه، ب تذكيُره وهى منها، ألطُف أخرى ونكتٌة

فى              القوال ُد أح وهذا الرجاُل، ّبه تر لم تربيتها على باٍق ُلم، ا إلى منسوب محض

. ُلم       ا إلى نسبته على الباقى أنه ُلّمى، ا

.         : َتاَب            ِك ال يقرأ ول َتابة، ِك ال ُيحِسُن ل الذى فهو ُلّمى ا النبى وأما

كان                       ولو الفاتحة، ُيصحح ل الذى فهو خلفه، ُة الصل َتِصّح ل الذى ُلّمّى ا وأّما

. كثيرة   بعلوم ًا عالم

: له                      فيقال الجاهلية ِء بعزا تعّزى لمن الب َهِن ذكُر هاهنا ُلم ا ذكر ونظيُر

بدعوى             ِر ّب المتك لهذا ًا تذكير أحسن هاهنا الب َهِن ِذكُر َكاَن و ِبيَك، أ
َ َهَن اعُضْض

كما               ُه، ْوَر َط ّدى يتع أن َلُه ِغى َب ْن َي َفلَ أبيه، َهُن وهو منه، َخَرَج الذى ُعضو بال الجاهلية

    . رسوله           بمراد أعلم ّله وال ُأّميته على باٍق بأنه له، ًا تذكير أحسُن هاهنا ُلم ا ِذكَر أن

. وسلم    عليه الله صلى

بخروج                            ومنفعُة نعمُة ُعطاِس بال له حصلت قد ِطُس العا كان ولما

له              َع ُشر ًة، َعِسَر ًء أدوا له أحدثت فيه بقيت لو التى ِدماغه فى المحتِقنة البخرة
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الزلزلة              هذه بعد وهيئتها التئامها على أعضائه بقاء مع النعمة ِذِه َه على ّله ال ُد حم

. لها      الرض كزلزلة للبدن هى التى

  :  -   -   : بمعنًى                             هما فقيل والشين بالسين وشّمته سّمته يقال ولهذا

:  .       :  . وقيل     وُمَسّمٌت ُمشّمٌت فهو بخير، داٍع وكّل قال وغيره عبيدة أبو قاله واحد،

فإن            والدعة، السكون من حالته إلى وبعوده الّسمِت، بُحسن له دعاء بالمهملة

    :  . يصرَف      بأن له دعاء وبالمعجمة ًا وانزعاج حركًة العضاء فى ُيحدث ُعطاس ال

 :       : إذا        البعيَر كقّرد الشماتة، عنه أزال إذا فشّمته َءه، أعدا به ُيشّمُت ما عنه ّله ال

. عنه   َده ُقرا أزال

            : الشواِمت،          من مأخوذ ّله، ال طاعة فى قوائمه على بثباته له دعاء هو وقيل

. القوائم  وهى

          : ُعطاس،          ال ِنعمة على ِه ّل ال ِد بحْم لغاظته بالشيطاِن، له تشميٌت هو وقيل

ساء                َده، وَحِم ّلَه ال ُد العب ذكر فإذا ُيحبه، ّله ال فإن ّله، ال محاّب من به له حصل وما

        : عليه،     ِه ّل ال ُد وحم ّلُه، ال ّبه ُيح الذى ُعطاس ال نفُس منها وجوه، من الشيطان ذلك

ّله           ُك وذلك البال، وإصلُح بالهداية، لهم ودعاؤه بالرحمة، له المسلمين ُء ودعا

فسمى           وكآبته، وحزنه عدوه بغيظ المؤمن فتشميُت له، محزن للشيطان، غائظ

معنى             وهذا بعدوه، شماتته من ضمنه فى لما له، ًا تشميت بالرحمة له ُء الدعا

ِة            نعم منفعُة عندهما ُظَمْت َع و به، انتفعا والمشّمت، ِطُس العا له تنبه إذا لطيف

هو              الذى ُد الحْم ِه ّل ِل ف له، ّله ال محبة فى الّسّر ّين وتب والقلب، البدن فى الُعطاس

. جلله       وِعّز وجهه لكريم ينبغى كما ُله أه

فصل         

ُعطاس     ال فى الصوت غض فى

داود            -     -       أبو ذكره ما ُعطاس ال فى وسلم عليه ّله ال صلى ْديه َه من وكان

 ))        : َطس،    َع َذا إ وسلم عليه الله صلى ّله ال َرُسوُل كاَن هريرة أبى عن والترمذى،
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 :   . (( حديث           الترمذى قال َته ْو َص ِه ِب َغّض أو َفَض، َوَخ ِه، ِفي َلى َع َبُه ْو َث ْو أ ُه َد َي َع َوَض

صحيح

ْطَسَة           -     -:     َع وال َد، ِدي الّش ُؤَب َثا َت ال أّن وسلم عليه ّله ال صلى عنه ُيذكر و

. َطاِن   ْي الّش ِمَن َة َد ِدي الّش

.        : َطاِس           ُع وال ُؤِب َثا ّت ِبال ْوِت الّص َع ْف َر ُه ْكَر َي ّله ال أّن عنه ُيذكر و

 .((  )) :       : ُثّم                    ّلُه ال َيْرَحُمَك له فقال رجٌل، عنده عطَس أنه عنه وصّح

       .((  )) : المرة   فى قال أنه مسلم لفظ هذا ُكوم َمْز الّرُجُل فقاَل ُأْخَرى، َطَس َع

    :       : رسوِل   ِعند رجٌل َطس َع الكوع بن سلمة َعْن فيه فقال الترمذى وأما الثانية،

: وسلم              عليه الله صلى ّله ال رسوُل فقاَل شاهد، وأنا وسلم عليه الله صلى ّله ال

          (( عليه((  الله صلى ّله ال رُسوُل َقاَل َف َثَة، ِل ّثا وال َيَة ِن ّثا ال َطَس َع ُثّم ، ّلُه ال َيْرَحُمَك

.     :   .(( صحيح: ((   حسن حديث هذا الترمذى قال ُكوٌم َمْز َرُجٌل َذا َه وسلم

: عليه                       ًا موقوف هريرة أبى عن سعيد، أبى بن سعيد عن داود أبو روى وقد

.(( َكاٌم((       ُز َو ُه َف َد، َزا َفَما ًا، ثلث أَخاَك َشّمْت

         : صلى              النبى إلى الحديث رفع أنه إل أعلمه ل قال سعيد، عن رواية وفى

        :    . عن    قيس، بن موسى عن نعيم، أبو رواه داود أبو قال بمعناه وسلم عليه الله

.. وسلم              عليه الله صلى النبى عن هريرة، أبى عن سعيد، عن عجلن، بن محمد

انتهى. 

ُعصفور                    ب ُيعرف الكوفى الحضرمى هو رفعه الذى هذا قيس بن وموسى

.    :     .  : به.     بأس ل الرازى حاتم أبو وقال ثقة معين ابن يحيى قال ّنة الج

عليه                      الله صلى النبى عن الّزَرقى، ِرفاعة بن ُعبيد عن داود، أبو وذكر

((         )) :  ، ُكّف َف ْئَت ِش وإْن ْتُه، َفَشّم ْئَت، ِش َفإْن ًا، َثلث ِطَس َعا ال ُتَشّمُت قال وسلم،

 :         : أن    والثانية صحبة، له ليست هذا ًا عبيد فإن إرساله، إحداهما ّلتان، ِع له ولكن

. فيه           تكلم وقد الدالنى، الرحمن عبد بن يزيد خالد أبا فيه
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  )) : ُكم،                 ُد أَح َطَس َع َذا إ يرفعه هريرة أبى عن آخر، حديث الباب وفى

 (( وهذا            ، ّثلث ال َد ْع َب ْتُه ُتَشّم ول ُكوٌم، َمْز َو ُه َف ِة، َث ّثل ال َلى َع َد زا فإْن ِليُسه، َج ْتُه ُيَشّم ْل َف

       : قيس،        بن موسى عن نعيم، أبو رواه فيه قال الذى داود أبى حديُث هو الحديُث

. حسن            حديث وهو هريرة، أبى عن سعيد، عن عجلن، بن محمد عن

:               : قيل           به؟ ّلة ِع ل ممن له ُيدعى أن أولى فهو ُزكام، به كان إذا قيل فإن

. ووجع         داء ِبه وَمن للمريض، ُيدعى كما له ُيدعى

البدِن،                     ِخفة على ويدّل ِنعمة، وهو ّله، ال ُيحبه الذى ُعطاس ال ّنة ُسـ وأما

ُيدعى            عليها زاد وما الثلث، تمام إلى يكون فإنما َنِة، ِق َت المح البخرة وخُروج

. بالعافية  لصاحبه

     ((  )) : بالعافية،             له الدعاء على تنبيه ُكوٌم َمْز الّرُجُل الحديث هذا فى وقوله

هذه               على له تنبيٌه وفيه الثلث، بعد تشميته ترك من اعتذار وفيه ّلة، ِع الزكمة لن

كله       -     -  وسلم عليه الله صلى فكلمه أمُرَها، ُعَب فيص يهملها، ول ليتداركها ّلة ِع ال

. وهدى    وعلم ورحمة، حكمة

     :  : ّلَه،                       ال َد َحم إذا ِطَس العا أن إحداهما مسألتين فى الناس اختلف وقد

فيه            ُته؟ تشمي يسمعه لم لمن ُيَسّن هل بعض، دون الحاضرين بعُض فسمعه

          : َع  سما ُد المقصو وليس ّله، ال َد َحِم أنه ّقق تح إذا ُيشمته أنه والظهر قولن،

التشميُت،           عليه ترتب تحقق فمتى حمده، نفس المقصود وإنما للحمد، المشّمت

    . عليه         الله صلى والنبى بالحمد شفتيه حركة ورأى أخرَس، المشمت كان لو كما

.    ((    )) : الصواب  هو هذا فشّمتوه ّله، ال َد َحِم فإن قال وسلم

        : أن                                     حضره لمن ُيستحّب فهل الحمد، ترك إذا الثانية

 .     :    : وقال     فاعله من جهل وهذا قال ّكره، ُيذ ل العربى ابن قال الحمد؟ ّكَره ُيذ

:  . قال:            النخعى إبراهيم عن مروى وهو ّكره، ُيذ بل ذلك، زعم َمن أخطأ النووى

وظاهر           والتقوى، البّر على والتعاون بالمعروف، والمر النصيحة، باب من وهو

الذى              ُيشّمِت لم وسلم عليه الله صلى النبّى لّن العربى ابن قول يقوى ّنة الّسـ
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لـّما             الدعاء لبركة وحرماٌن له، تعزير وهذا ّكره، يذ ولم ّله، ال ِد َيْحَم َلْم َو َطَس َع

عن           وألسنتهم المؤمنين قلوب فصرَف ّله، ال فنسى الحمد، بركة نفسه حرم

وسلم             عليه الله صلى النبى لكان ّنة، ُسـ تذكيُره كان ولو له، والدعاء تشميته

. عليها     والعانة وتعليِمها، بفعلها أولى

فصل                                    

ُه،           -     -: ((     َد ْن ِع َطُسوَن َعا َت َي ُنوا َكا َد ُهو َي ال أّن وسلم عليه الله صلى عنه وصّح

.((     :     : ُكم    َل با ِلُح ُيْص َو ّلُه ال ُكُم ِدي ْه َي يقوُل فكان ّلُه، ال ُكُم َيْرَحُم ُهْم َل ُقوَل َي َأْن َيْرُجوَن

فصل         

وآدابه          السفر أذكار فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

    )) : ْع           -     -   َك َيْر ْل َف ِبالْمر، ُكم ُد أَح َهّم َذا إ قال أنه وسلم عليه ّله ال صلى عنه صّح

     : ِدُرَك      ْق َت َأْس َو ْلِمَك، ِع ِب ِيُرَك َتْخ َأْس ّنى إ ُهّم ّل ال ُقْل َي ْل ُثّم ِة، ِريَض َف ال ِر ْي َغ ِمْن ْيِن َت َع ْك َر

ْنَت             َأ َو َلُم، ْع َأ َولَ َلُم ْع َت َو ِدُر، ْق َأ َولَ ِدُر ْق َت ّنَك َفإ ِم، ِظي َع ال ِلَك َفْض ِمْن ُلَك َأ َأْس َو ِتَك، ْدَر ُق ِب

َعاِشى،              َوَم دينى فى لى ْيٌر َخ الْمَر َذا َه أّن َلم ْع َت ْنَت ُك إْن ُهّم ّل ال ُغيوب، ال َعلُّم

َلُمه             ْع َت ْنُت ُك وإْن فيه، لى ِرْك َبا َو لى، ُه ًَيّسْر َو لى، ُه ُدْر ْق َفا ِه، ِل َوآِج ِرى أْم َعاِجِل َو

ْنٌُه،            َع ِنى ْف ِر َواْص ّنى، ع ْفُه ِر َفاْص ِه، ِل َوآِج ِرى أْم َعاجِل َو َعاشى، وَم ِنى ِدي فى لى ًا َشر

 :    :  (( رواه        قال حاجته، ُيَسّمى و قال به َرّضنى ُثّم َكاَن، ْيُث َح ْيَر الَخ لى ُدْر ْق َوا

البخارى.

عليه                      كان عما الدعاء، بهذا ُأّمته وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول ّوض فع

التى            القرعة هذه نظيُره الذى بالزلم ِم والستسقا ِر ْي ّط ال زجر من الجاهلية أهُل

ولهذا             الغيب، فى لهم ُقِسَم ما ِعلَم بها ُلبون يط المشركين، إخواُن ُلها يفع كان

ّوضهم           وع للطلب، فيه والسين َقْسم، ال من استفعال وهو ًا، استقسام ذلك ُسمى

الخيُر            بيده ِلمن وسؤاٌل ّكٌل، وتو وعبوديٌة وافتقاٌر، ٌد توحي هو الذى الدعاء بهذا

فتح               إذا الذى ُهو، إل السيئات ِرُف يص ول هو، إل بالحسناِت يأتى ل الذى ّلُه، ك

َلها             إرسا ٌد أح يستطع لم أمسكها وإذا عنه، حبَسها ٌد أح ِطع يست لم رحمة لعبده
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     . الميموُن       ُع ِل الطا هو ُء، الدعا فهذا ونحوه الطالع واختياِر ِم، ْنجي ّت وال ِر التطي من إليه

ل            الحسنى، ّله ال من لهم سبقت الذين والتوفيق، السعادة أهل ِلُع طا السعيد،

فسوف            آخر، ًا إله ّله ال مع يجعلون الذين والِخذلن، والشقاء الِشرك أهل ِلع طا

يعلمون.

من                   كماله بصفاِت والقراَر َنه، سبحا بوجوده القرار ُء الدعا هذا فتضمن

والستعانَة          إليه، المر وتفويَض بربوبيته، والقرار والرادة، ُقدرة وال الِعلم كمال

به،             إل والقوة الَحْول ِمن ّبّرى والت نفسه، ُعهدة من والخروَج عليه، ّكَل والتو به،

وأن            لها، ِه ِت وإراد عليها، وقدرته نفسه بمصلحة علمه عن بعجزه العبد واعتراَف

. ّق       الح ِه وإله ِه ِر ِط واف ّيه َول بيد ّله ك ذلك

         (( صلى          ((   النبى عن وقاص، أبى بن سعد حديث من أحمد المام مسند وفى

        )) : َقَضى     بما ُه ورَضا ِه ّل ال ُة ِتَخاَر اْس َدَم آ ْبِن ا ِة َد َعا َس ِمْن قال أنه وسلم عليه الله

.(( ّله            ال َقَضى ِبَما ُطُه َوَسَخ ّله، ال ِة ِتَخاَر اْس َتْرُك َدَم آ ْبِن ا ِة َو َقا َش وِمْن ّله، ال

    : مضموُن               هو الذى التوكل بأمرين ًا مكتنف المقدور وقع كيف فتأمل

 . وعنوان           السعادة عنواُن وهما بعده، له ّله ال يقضى بما والّرضا قبله، الستخارة

قبل           ّكل والتو بعده، والسخط قبله، والستخارة التوكل ترُك َفه ِن يكت أن الشقاء

فى.            كما بعده، الرضا إلى العبودية انتقلت وتم، القضاء ُأبرم فإذا القضاء

.((    )) :      (( َقَضاء(( ال َد ْع َب الّرَضا ُلَك َأ َأْس َو المشهور الدعاء فى النسائى وزاد ، المسند

تنحل             ُء، القضا وقع فإذا ًا عزم يكون قد فإنه بالقضاء، الرضا من أبلغ وهذا

. ًا          مقام أو حالً كان القضاء، بعد الرضا حصل فإذا العزيمُة،

ُقدرته                   ب واستقَسام إليه، وتفويٌض ّله ال على ّكٌل َتو الستخارة أن ُد والمقصو

طعم              يذوق ل الذى ًا، رب به الرضا لوازم من وهى لعبده، اختياره وحسن وعلمه،

. سعادته            علمُة فذلك بعدها، بالمقدوِر رضى وإْن كذلك، يكن لم َمْن اليمان

     : الله                  صلى النبّى ُيرد لم قال عنه ّله ال رضى أنس عن وغيره، البيهقى وذكر

  )) : َتَشْرُت،          ْن ا ِبَك ُهّم ّل ال جلوسه من ينهض حين قال إل قّط ًا َفر َس وسلم عليه
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ِئى،           َرَجا ْنَت وأ ِتى، َق ِث ْنَت أ ُهّم ّل ال ْلُت، ّك َو َت ْيَك َل َع و َتَصْمُت، ْع ا ِبَك و ْهُت، َوّج َت ْيَك َل َوإ

   . َوَجّل             َجاُرَك، َعّز ّنى ِم ِه ِب َلُم ْع أ ْنَت أ َوَما َلُه، َتّم ْه َأ لَ َوَما ِنى َهّم َأ َما ْكِفنى ا ُهّم ّل ال

َنَما             ْي َأ ْير ْلَخ ِل ِنى ْه َوّج َو ِبى، ْن َذ ِلى ِفْر ْغ َوا َوى، ْق ّت ال ّودنى َز ُهّم ّل ال ْيُرَك، َغ َله إ ول َناؤَك، َث

. يخرج))   ثم ، ْهُت َوّج َت

فصل          

راحلته      ركب إذا يقوله ما فى

     )) : َوَما                 َذا، ه َنا َل َسّخر ّلذى ا ْبَحاَن ُس قال ثم ًا، ثلث ّبر ك راِحلته، ركب إذا وكاَن

    )) :   .(( َنا       ِر َف َس فى ُلَك َأ َأْس ّنى إ ُهّم ّل ال يقول ثم ُبون ِل َق ْن َلُم َنا ّب َر َلى إ ّنا َوإ ْين، ِن ِر ْق ُم َلُه ّنا ُك

ّنا              ع ْطو وا هذا، َنا َفَر َس َنا ْي َل َع ّوْن َه ُهّم ّل ال َتْرَضى، َما َعَمِل ال وِمَن َوى، ْق ّت وال ِبّر ال َذا ه

فى            َنا ْب اْصَح ُهّم ّل ال ْهِل، ال فى َفُة ِلي والَخ ِر، َف الّس فى الّصاِحُب ْنَت أ ُهّم ّل ال َده، ْع ُب

  )) :      .(( ُدوَن    ِب عا ُبون، ِئ تا ُبوَن ِي آ فيهّن وزاد قالهّن رجع َذا وإ َنا ِل ْه أ فى َنا ْف ُل واخ َنا، ِر َف َس

.(( ُدوَن  َحاِم َنا ّب ِلَر

  )) : فى            -     -    الّصاحُب ْنَت أ يقول كاَن أنه وسلم عليه الله صلى عنه أحمد وذكر

ِة             َب والكآ ِر َف الّس فى ِة َن ْب الّض ِمَن ِبَك ُذ ُعو أ ّنى إ ُهّم ّل ال ْهِل، ال فى َفُة ِلي َوالَخ َفر، الّس

   (( الرجوع         أراد َذا َوإ ، َفَر الّس َنا ْي َل َع ّوْن َه َو الْرَض، َنا َل ِبْض ْق ا ُهّم ّل ال َلِب، َق ْن الُم فى

  )) :     (( َنا: ((     ّب ِلَر ًا، ْوب َت ًا َب ْو َت قاَل َلُه ْه أ دخل َذا وإ ، ُدوَن َحاِم َنا ّب ِلَر ُدوَن ِب َعا ُبوَن ِئ َتا آيبون قال

.(( ًا     ْوب َح َنا ْي َل َع ِدُر ُيغا ل ًا، ْوب أ

    )) :      :(( ِمن          ((  ِبَك ُذ ُعو أ ّنى إ ُهّم ّل ال يقول سافر إذا كان أنه مسلم صحيح وفى

وِمْن            ِم، ُلو ْظ الَم ِة َو ْع َد وِمْن ِر، ْو َك ال َد ْع َب ِر ْو الَح َومَن َلِب، َق ْن الُم ِة َب َوكآ ِر، َف الّس ِء َثا ْع َو

 .(( والمال     ْهِل ال فى َظر ْن الَم ِء ُسو

فصل         

الركاب        فى َله ِرْج وضع إذا يقوله ما فى

 ((  )) : َذا                  َفإ ، الله ِم ِبْس قال ِه، ِت ّب َدا ُكوِب ِلُر َكاِب الّر فى َله ِرْج َع َوَض َذا إ وكاَن

:    -((  )) -  -((  )) : ُقوُل    َي ُثّم ًا، َثلث َبُر ْك أ الله ًا َثلث ِه ّل ِل ُد الَحْم َقاَل َها، ِر ْه َظ َلى َع َوى َت اْس
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 -(( ثّم((             ُبون ِل َق ْن َلُم َنا ّب َر َلى إ ّنا وإ ِنيَن، ِر ْق ُم َلُه ّنا ُك َوَما َذا، َه َنا َل َسّخَر ِذى ّل ا ْبَحاَن ُس

   -((  )) :    ((  )) -  -(( ثّم: ((  ًا، ثلث الله ْبَحاَن ُس ُقوُل َي ثّم ًا، َثلث َبُر ْك أ الله ًا َثلث ِه ّل ِل ُد الَحْم يقوُل

َلْمُت: ((            َظ ّنى إ َنَك ْبَحا ُس ِلِميَن، ّظا ال ِمَن ْنُت ُك ّنى إ َنَك ْبَحا ُس ْنَت أ إلّ َله إ ل يقول

.(( ْنَت         أ إلّ ّذنوَب ال ِفُر ْغ َي ل ّنه إ ِلى، ِفْر ْغ َفا ْفِسى، َن

         

  )) : َنَك                 ِدي الله ُع ِد ْو َت َأْس لحدهم يقوُل السفر فى َبه أصحا َع ّد و َذا إ وكاَن

.(( ِلَك   َعَم َوَخواتيَم َتَك، َن َأَما َو

:  .     :    : فقال             ِنى ْد ّو َفَز ًا، َفر َس ُد ِري ُأ ّنى إ الله رسوَل يا وقال رجل إليه وجاء

:  .  :  .((   )) :  .  :  .(( قال((   زدنى قال َبَك ْن َذ َلَك َفَر َغ َو قال ِنى ْد ِز قال َوى ْق ّت ال الله َدَك ّو َز

 .(( ْنَت((     ُك ُثَما ْي َح ْيَر الَخ َلَك َيّسَر و

    )) :     : َلى            َع ِر ِبي ْك ّت وال الله، َوى ْق بت ُأوصيك فقال ًا، سفر ُد أري ّنى إ رجل له وقال

.((       )) :    (( َفَر  الّس ِه ْي َل َع ّوْن َه َو َلْرَض، ا َلُه ِو اْز ُهّم ّل ال قال ّلى، و فلّما ، َشَرٍف ُكّل

ّبُروا،                             ك الثنايا، َعلُوا َذا إ ُبه، وأصحا وسلم عليه الله صلى النبّى وكان

. ذلك       على الصلة فوضعت ّبُحوا، س ُطوا، َب َه َذا َوإ

            : أو           الْرِض، ِمَن ًا َشَرف َعل إذا وسلم عليه الله صلى النبّى كان أنس وقال

.((           )) : ٍد  َحْم ُكّل َلى َع ُد الَحْم َلَك َو َشَرٍف، كّل َلى َع الّشَرُف َلَك ُهّم ّل ال قال ًا َنْشز

ذلَك،                              َق فو الّسيَر َع َف َر ًة، فجو َد َوَج َذا فإ َق، َن َع ال َحّجه فى سيُره وكان

.((        )) : َجَرٌس  َول ْلٌب َك فيها َقًة ْف ر َكُة ِئ الَمل َتْصَحُب ل يقول َكاَن و

 )) : َلُم                                   ْع َي ْو َل فقاَل بالليل، يسيَر أن ُه َد وْح للُمَسافر ُه يكر وكان

.(( ْيٍل         َل ِب َده َوْح ٌد أَح َسار ما ِة َد الوْح فى ما ّناَُس ال

   )) : َناِن                 ْث وال َطاٌن ْي َش َد َواِح ال أّن وأخبر رفقة، بل للواحد السفَر ُه ْكَر َي كان بل

.(( ْكٌب   َر َثُة ّثلَ وال َناِن، َطا ْي َش

    :     )) : ّتاّمات                    ال الله َكلماِت ب ُذ ُعو َأ ُقْل َي ْل َف ِزلً ْن َم ُكْم ُد أَح َنَزَل َذا إ يقول وكان

 )) :   .(( َنَزَل           َمْن مسلم ولفظ ْنُه ِم َتِحَل َيْر ّتى َح َشئ ُه َيُضّر ل ّنُه َفإ َق، َل َخ ما َشّر ِمْن
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            : ّتى   َح ٌء َشى ُه َيُضّر َلْم َق، َل َخ َما َشّر ِمْن ّتاّماِت ال الله ِلَماِت َك ِب ُذ ُعو أ َقاَل ثم ِزلً ْن َم

.(( ذلك    ْنزله َم ِمْن َتِحَل َيْر

: قال                                       الليل، َكُه َفأدَر سافر، أو غَزا َذا إ كاَن أنه عنه أحمد وذكر

ِفيِك،((                َق ِل ُخ ما وَشّر ِفيِك، َما َوَشّر َشّرِك ِمْن ِه بالل ُذ ُعو َأ الله، ّبِك َوَر ّبى َر أرُض يا

َشّر               وِمْن ْقَرٍب، َع َو ٍة ّي َوَح َأْسود، و ٍد أَس ُكّل َشّر ِمْن بالله ُذ أعو ْيِك، َل َع َدّب ما َوَشّر

.(( َد       َل َو وَما َوالد، َشّر وِمْن َلد، َب ال ِكِن َسا

     )) : َبَل                                      ال ُطوا ْع َأ َف الِخْصب، فى َفْرتم َسا إذا يقوُل وكان

:   .(( لفظ         وفى َيها ْق ِن فبادروا ِة، َن الّس فى ُتْم َفْر َسا َذا َوإ الرض، ِمَن َها ّظ َح

َواّب((          ّد ال ُق ُطُر َها ّن َفإ َق، ِري ّط ال ُبوا ِن َت َفاْج ُتم، َعّرْس َذا وإ ْيَر، الّس َها ْي َل َع ُعوا ِر فأْس

(( ْيِل   ّل بال َواّم َه ال َوى َوَمأ

: يراها                                                      حين قال دخولها ُيريد قريًة رأى إذا وكان

وَرّب((            ْلَن، َل ْق َأ وَما ْبِع الّس الْرضين َوَرّب ْلَن، َل ْظ َأ وما ْبِع الّس َواِت الّسَما َرّب ُهّم ّل ال

ْيَر             َوَخ ِة َي َقْر ال ِه ِذ ه ْيَر َخ ُلَك َأ َنْس ّنا إ ْين، َذَر َوَما الّريِح َوَرّب ْلَن، َل أْض َوَما الّشياطيِن

.(( َها        في َما َوَشّر َها َشّر ِمْن ِبَك ُذ ُعو َن و َها، ِل ْه أ

: قال                                                              ِر، الّسف فى الفجُر له بدا إذا وكاَن

بالله((             ًا ِئذ َعا َنا ْي َل َع ْفِضْل َأ َو َنا ْب َصاِح َنا ّب َر َنا، ْي َل َع ِه ِئ َبل وُحْسِن الله ِد ِبَحْم ٌع َساِم َع َسِم

.(( ِر  ّنا ال ِمَن

. ّو                     ُد َع ال َلُه َنا َي أْن َفَة مَخا ّو، ُد َع ال أْرِض إلى ُقْرآِن بال َفَر ُيَسا أن َهى ْن َي وكان

. ٍد                            ِري َب َفَة َمَسا ْو َل َو ٍم، َمْحَر ِر ْي َغ ِب ِفَر ُتَسا أْن َة َأ الَمْر ْنهى َي َكاَن َو

. ِه                      ِل ْه أ َلى إ َبَة ْو ال َعّجَل ُي أن ِه، ِر َف َس ِمْن َتُه ْهَم َن َقَضى َذا إ ِفَر الُمَسا ْأُمُر َي وكاَن

َثلَث                              الْرِض ِمَن َشَرٍف ُكّل َلى َع ّبر َك ُي ِه ِر َف َس ِمْن َفَل َق َذا إ َكاَن َو

            )) : َو   ُه َو ُد، الَحْم َلُه و ْلُك، الُم َلُه َلُه، ِريَك َش ل ُه َد َوْح الله إل إله ل ُقوُل َي ُثّم ِبيَراٍت، ْك َت

ُه،            َد ْع َو الله َق َد َص ُدوَن، َحاِم َنا ّب ِلَر ُدوَن، ِب َعا ُبوَن، ِئ َتا ُيبوَن آ ِديٌر، َق ٍء َشى ُكّل َلى َع

.(( ُه     َد َوْح الْحَزاَب َهَزَم َو ُه، َد ْب َع َنَصَر َو
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(... يتبع(

. ُهْم@                                      ْن َع ُتُه َب ْي َغ َلْت َطا َذا إ ْيلً َل َلُه ْه أ الّرُجُل َق ْطُر َي أْن ينهى وكان

.           :(( ّيًة          (( َعِش ْو أ ًة َو ْد ُغ ْيهّن َل َع ْدُخُل َي ْيلً َل َله ْه أ ُق ْطُر َي ل كان الصحيحين وفى

الله                               عبد قاَل ِه، ِت ْي َب ْهِل أ ِمْن َداِن ْل ِو ْل ِبا ّقى َل ُي ِه ِر َف َس ِمْن ِدَم َق َذا إ َكاَن َو

             : ِجَئ  ثم ِه، ْي َد َي ْيَن َب ِنى َل َفَحَم إليه، بى َق ِب َفُس سفر، ِمن ًة َمّر ِدَم َق وإنه جعفر بُن

  : َنَة          ِدي الَم فدخلنا قاَل َفه، خل فأردفه ُحسين، وإما َحَسن إما فاطَمَة، ابنى ِد َأَح ب

. ٍة   ّب َدا على َثًة َثل

 :   . عن                   الزهرى قال ِلِه ْه أ ِمْن َكان إذا ُله ّب َق ُي و ِه، ِر َف َس ِمْن ِدَم َقا ال ِنق يعت وكان

          : عليه   الله صلى الله ورسوُل المدينَة، حارثة بُن ُد زي قدم عائشة عن ُعروة،

وسلم              عليه الله صلى الله رسوُل إليه َقاَم َف َباَب، ال َع َقَر َف فأتاه، بيتى، فى وسلم

. َلُه            ّب َق َو َقُه َن َت ْع فا َده، ْع َب ول َله ْب َق ًا ُعريان رأيته ما ِه والل َبُه، ْو َث َيُجّر ًا ُعريان

          : وسلم،           عليه الله صلى النبّى تلقاه ُبه، وأصحا جعفٌر ِدَم َق لما عائشُة قالت

. َقُه     َن َت ْع َوا ِه ْي َن ْي َع ْيَن َب َما ّبَل َق َف

          : ِدُموا           َق إذا وسلم عليه الله صلى الله رسوِل أصحاُب وكان الشعبى قال

. ُقوا   َن َعا َت ٍر، َسَف ِمْن

. ْيِن                   َت َع ْك َر ِه ِفي َع َفَرك ِد، ِبالَمْسِج َأ َد َب ٍر، َف َس ِمْن ِدَم َق َذا إ َكاَن و

فصل         

النكاح         أذكار فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

 )) :     -     - ِه           ّل ِل ُد الَحْم ِة الحاَج ُخطبة ّلمهم ع أنه وسلم عليه الله صلى عنه ثبت

َنا،          ِل ْعَما أ َئاِت ّي َوَس َنا، ُفِس أن ِر ُشُرو ِمْن ِه ّل بال ُذ ُعو َن و ُه، ِفُر ْغ َت َنْس َو ُنُه، ِعي َت َنْس و ُه، ُد َنْحَم

الله،                 إلّ إلَه ل أْن ُد َه َأْش و له، َى ِد َها َفلَ ِلْل ُيْض وَمْن له، ُمِضّل َفل الله، ِد ْه َي َمْن

   } :     (( ُنوا     آَم ِذيَن ّل ا َها ّي َأ َيا ّثلَث ال َياِت ال ُأ ْقَر َي ُثّم ، ُلُه َوَرُسو ُده عب ًا ُمَحّمد أّن ُد َه َأْش َو

 :  ] { عمران         آل ِلُموَن ُمْس ُتم َأن َو إلّ ُتّن َتُمو َول ِه ِت َقا ُت ّق َح الله ُقوا ّت َها] { 102ا ّي َأ َيا ،

ُهَما             ْن ِم َبّث َو َها ْوَج َز َها ْن ِم َق َل َوَخ ٍة َد َواِح ْفٍس َن ّمْن ُكم َق َل َخ ِذى ّل ا ُكُم ّب َر ُقوا ّت ا ّناُس ال
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ُكْم             ْي َل َع َكاَن الله إّن َلْرَحاَم، وا ِه ِب ُلوَن َتَساء ِذى ّل ا الله ُقوا ّت َوا ًء، ِنَسا َو ًا ِثير َك ِرَجالً

 : النساء} [ ًا ِقيب ُكْم] {          *  1َر َل ِلْح ُيْص ًا ِديد َس ْولً َق ُلوا ُقو و الله ُقوا ّت ا ُنوا آَم ِذين ّل ا َها ّي َأ َيا ،

{ ًا            ِظيم َع ًا ْوز َف فاَز ْد َق َف َلُه َوَرُسو الله ِطِع ُي َوَمْن ُكْم، َب ُنو ُذ ُكْم َل ِفْر ْغ َي َو ُكْم َل ْعَما أ

 : ].71-70الحزاب[

:         :    : قال           غيرها؟ فى أو النكاح، خطبة فى هذه إسحاق لبى قلت شعبة قال

. حاجة   كل فى

          )) : ُع          ْد َي ْل َو ِتها، َي بناِص ْذ ْأُخ َي ْل َف ّبًة، دا أو ًا، ِدم َخا أو ًة، اْمَرأ ُكم ُد أَح َد َفا أ َذا إ وقال

      : َما        ْيَر وَخ ْيَرها، َخ ُلَك َأ أْس ّنى إ ُهّم ّل ال ُقْل َي ْل َو َوَجّل، َعّز الله ُيَسّمى َو ِة، َك َبَر ِبال الله

.(( ِه          ْي َل َع َلْت ِب ُج ما َوَشّر َها َشّر ِمْن ِبَك ُذ ُعو َأ و ِه، ْي َل َع َلْت ِب ُج

.((         )) : ٍر            ْي َخ فى ُكَما َن ْي َب َع َوَجَم ْيَك، َل َع َباَرَك َو َلَك الله َباَرَك للمتزوج يقوُل وكان

    :         )) : َنا          ْب ّن َج ُهّم ّل ال الله، ِم ِبْس قال َله، ْه َأ ِتَى ْأ َي أْن أراد إذا َدكم أَح أّن َلو وقال

ُه              َيُضّر َلْم ِلَك، ذ فى ٌد َل َو ُهَما َن ْي َب ّدْر َق ُي إْن فإنه َنا، َت ْق َرَز َما َطاَن ْي الّش ّنِب َوَج َطاَن، ْي الّش

.(( ًا  َبد َأ َطاٌن ْي َش

فصل         

ِله               وما أهله ِمن ُيعجبه ما رأى َمْن يقول فيما وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

          )) : أو              َماٍل، ول أهٍل، فى ْعَمًة ِن ٍد ْب َع َلى َع الله أنعم ما قال أنه أنس عن ُيذكر

              : َقاَل  ْد َق َو ْوِت، الَم ُدوَن َفًة آ ِه ِفي َيَرى َف ِه، ّل بال إلّ ّوة ُق ل الله، َء َشا ما فيقول ٍد، ول

 : ] { الكهف: {            ِه ّل ِبال إل َة ّو ُق ل الله َء َشا َما ْلَت ُق َتَك ّن َج ْلَت َدَخ ْذ إ ْولَ َل َو َلى َعا ])).39َت

فصل         

َتلى     ْب ُم رأى َمن يقول فيما

:      )) : فقاَل                 َتلى ْب ُم رأى َرُجٍل ِمْن ما قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه صّح

إلّ              ْفِضيلً، َت َق َل َخ مّمن َكثير َلى َع ِنى َل َفّض َو ِه، ِب َتلَك ْب ا مّما ِنى َفا َعا ِذى ّل ا ِه ّل ِل ُد الحْم

.(( َكاَن       َما ًا ِئن َكا ُء َبل ال ِلَك َذ ْبه ْيِص َلْم

فصل         
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ُة     ّطيَر ال لحقته َمن يقوله فيما

)) :      -     - َها           ُن أْحَس َقاَل َف ُه، ْند ِع ُة َيَر ّط ال ِكَرِت ُذ أنه وسلم عليه الله صلى عنه ِكَر ُذ

   : ِتى           َيأ ل ُهّم ّل ال ُقْل َف ُه ْكَر َت َما ِة َيَر ّط ال ِمَن ْيَت َأ َر َذا َفإ ًا، ِلم ُمْس ّد َتُر َولَ ْأُل َف ال

.(( ِبَك              إلّ َة ّو ُق َولَ ْوَل َح ول ْنَت، أ إلّ ّيئاِت الّس ُع َف ْد َي َولَ ْنَت، أ إلّ َناِت بالَحَس

          )) : َرّب            َولَ ْيُرَك، َخ إل ْيَر َخ َولَ ْيُرَك، َط إلّ ْيَر َط ل ُهّم ّل ال يقول َكعب َكاَن و

ِد               ْب َع ال ْنُز َك و ّكِل، َو ّت ال ْأُس لر َها ّن إ ِه، ِد َي ِب ْفِسى َن ِذى ّل وا ِبَك، إلّ َة ّو ُق ول ْوَل َح ول َغيُرَك،

.(( َشىء             ُه َيُضّر َلْم إلّ َيْمِضى ُثّم ِلَك، َذ َد ْن ِع ٌد ْب َع ُهّن ُل ُقو ي ول ِة، ّن الَج فى
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يكرهه        ما منامه فى رأى َمن يقوله فيما

     )) :-     - ِمَن           ْلُم والُح الله، ِمَن ِلَحُة الّصا َيا ْؤ الّر وسلم عليه الله صلى عنُه َصّح

ِه             ّل بال ْذ ّو َع َت َي ْل َو ًا، ثلث ِه ِر َيَسا َعْن ُفْث ْن َي ّل َف ًا، ْيئ َش َها ْن ِم ُه ْكَر َي َيا ُرؤ َرأى فَمْن َطاِن، ْي الّش

     . ْبِشْر،         َت َيْس ْل َف َنًة، َحَس َيا ُرؤ َأى َر َوإْن ًا أَحد َها ِب ِبْر ُيْخ َولَ ُه، َتُضّر ل َها ّن َفإ َطاِن، ْي الّش ِمَن

.(( ُيِحّب      َمْن إلّ َها ِب ِبْر ُيْخ َولَ

أْن                       ُه َأَمَر َو ِه، ْي َل َع َكاَن ِذى ّل ا ِه ِب ْن َج َعْن ّوَل َتَح َي أْن ُهُه ْكَر َي َما َرأى َمْن َأَمَر َو

ّلَى. ُيَص

        : من            ِه ّل بال َذ يستعي َوأن يساره، َعْن ُفَث ين أن أشياء بخمسِة فأمره

يقوَم               وأن عليه، كان الذى جنبه عن يتحّول وأن ًا، أحد بها ُيخبر ل وأن الّشيطان،

. شّرها            ُع َف يد هذا بل المكروهة، الرؤيا تضّره لم ذلك، فعل ومتى ّلى، ُيص

           )) : َها          ُقّص َي ول َعْت، َق َو ّبَرْت، ُع َذا فإ ّبْر، َع ُت َلْم َما ٍر ِئ َطا ِرْجِل َلى َع َيا ْؤ الّر وقال

.(( ْأى      َر ِذى ْو أ ّد، َوا إلّعلى

 : ُهّم                     ّل ال قال الرؤيا، عليه ُقّصت َذا إ عنه، الله رضى الخطاب بن عمر وكان

. َنا        ّو ُد َع ِل َف ًا، َشّر َكاَن وإْن َنا، َل َف ًا ْير َخ َكاَن إْن

    )) : ُقْل                َي ْل َف َيا، ْؤ ُر ِه َلي َع ِرَضْت ُع َمْن وسلم عليه الله صلى النبى عن ُيذكر و

.(( ًا    ْير َخ ِه ْي َل َع َعَرَض ِلَمْن
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 ((  )) : ثم                   ْيَت َأ َر ًا ْير َخ له يعبُرها أن قبل للرائى يقول كان أنه عنه ُيذكر و

َها. ُبُر ْع َي

   : بكر                    أبو كان قال سيرين، ابن عن أيوب، عن معمر، عن الرزاق، عبد وذكر

.       : وكذا       كذا يكوُن ُرؤياَك، َقْت َد َص إن قال ُرؤيا، ُبر ْع َي أن أراد إذا ّديق الّص

فصل          

الوسوسة           على به يستعيُن وَما َواِس، َوْس بال ُتلى اب َمن ُله ويفع ُله يقو فيما

عن                        مسعود، بن عتبة بن الله عبد بن الله ُعبيد عن ْيسان، َك بن صالُح روى

         )) : َلّمُة   َف َلّمًة، َطاِن ْي ْلّش ِل َو َلّمًة، َدَم آ ْبِن ا ْلِب َق ِب ّكِل َو الم َلِك ِللَم إّن يرفعه مسعود ابن

ٌد           َعا إي َطاِن، ْي الّش َلّمُة َو َثوابه، ِلِح َصا ُء َوَرَجا ّق، ِبالَح ٌق ِدي َتْص َو ِر، ْي ِبالَخ ٌد َعا إي َلِك الَم

الله،            ُدوا َفاْحم َلِك، الَم َلّمَة ُتْم ْد وَج َذا َفإ ِر، ْي الَخ ِمَن ُنوٌط ُق و ّق، بالَح ِذيٌب ْك َت َو بالّشّر،

.(( ِفُروه          ْغ َت َواْس ّله ِبال ُذوا ِعي َت َفاْس َطاِن، ْي الّش َلّمَة ُتْم ْد َوَج َذا َوإ ِه، ِل َفْض ِمْن ُلوه وَس

         : بينى               حال قد الشيطاَن إّن ؛ الله َرُسوَل يا العاص أبى بُن عثماُن له وقال

    :    )) : ْذ    ّو َع َت َف َتُه، أْحَسْس َذا َفإ ْنَزٌب، ِخ له َقاُل ُي َطاٌن ْي َش َذاَك قال ِقراءتى، و ِتى َصل ْيَن َب َو

.(( ًا      َثلث ِرَك َيَسا َعْن ُفْل ْت وا ْنُه، ِم ِه ّل ِبال

  -   - ُكوَن                 َي لن بالشىء ُيعّرض ِه نفِس فى ُد َيِج أحدهم أّن َبُة الصَحا إليه وشكى

       )) : ّد        َر ِذى ّل ا ِه ّل ِل ُد الَحْم َبُر، ْك أ الله َبُر، ْك أ الله فقال به، ّلَم َتك ي أْن من إليه أحّب ُحَمَمًة

.(( ِة   َوَس َوْس ال إلى ُه َد ْي َك

: له                     قيل إذا الفاعلين، فى التسلسل وسوسة ِمن ٍء بشى ُبلى من وأرشد

   } : ِهُر         ّظا وال َوالِخُر ّوُل َل ا َو ُه يقرأ أن الله؟ َلَق َخ فَمن الخلق، َلق َخ الله َذا ه

 : ] { الحديد     ِليٌم َع ٍء َشْى ُكّل ِب َو ُه َو ِطُن، َبا ].3وال

 : ما                     سأله وقد الحنفى الوليد بن سماك ُزميل لبى عباٍس ابُن قال كذلك

 :  .     :  :    : فقال     قال به ّلُم أتك ل ِه ّل وال قلُت قال ُهو؟ ما قال صدرى؟ فى ُه ُد أِج ٌء شى

        :    : الله:     أنزَل حتى أحد، ِلَك ذ ِمْن َنجا ما لى َقاَل َف بلى، قلُت َشك؟ ِمن أشىء لى

           } : ِمن  َتاَب ِك ال ُءوَن ْقَر َي ِذيَن ّل ا َئِل َفْس ْيَك َل إ َنا ْل ْنَز أ ّمّما َشّك ِفى ُكنَت َفإن وَجّل َعّز
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 : يونس} [ ِلَك ْب : { 94َق       :   : ّوُل]  َل ا َو ُه ُقْل َف ًا، شيئ نفسك فى وجدَت فإذا لى فقال قال

 : ] { الحديد       ِليٌم َع ٍء َشْى ُكّل ِب َو ُه َو ِطُن، َبا وال ِهُر ّظا وال ].3َوالِخُر

وأن                   العقل، ببديهة الباطل التسلسل بطلِن إلى الية بهذه فأرشدهم

فى             تنتهى كما شئ، َله َقب ليس أوٍل إلى تنتهى ابتدائها فى المخلوقات سلسلَة

شئ،               َقه فو ليس الذى العلّو هو ظهوَره أن كما شئ، َعده ب ليس آخر إلى آخِرها

ًا               مؤثر يكون شئ قبله كان ولو شئ، فيها دونه يكون ل التى الحاطة هو َنه ُبطو و

مخلوٍق،               ِر غي خالٍق إلى المر ينتهَى أن ّد ب ول الخلق، الرّب هو ذلك لكان فيه،

موجود              به، قائم شئ وكل بنفسه، قائم إليه، فقير شىء وكّل غيره، عن وغنى

          . عدمه،     بعد ُه فوجود سواه ما ُكّل و له، أول ل قديٌم به موجود شئ وكل بذاته،

الذى              والخر شىء، قبله ليس الذى ّوُل ال فهو به، شىء كل ُء وبقا بذاته، باٍق

. شئ             دونه ليس الذى الباطُن شئ، َقه فو ليس الذى الظاهر شئ، بعده ليس

:       )) : ُلهم              ِئ قا يقول ّتى َح َتَساءلوَن َي ّناُس ال َيزاُل ل وسلم عليه الله صلى وقال

ِه              ّل بال ْذ ِع َت َيْس ْل َف ًا، ْيئ َش ِلَك َذ ِمْن َد َوَج َفَمْن الله؟ َق َل َخ َفَمْن َق، ْل الَخ َق َل َخ الله هذا

        } : َو))    ُه ّنُه إ ِه، ّل بال ْذ ِع َت فاْس ٌغ َنْز َطاِن ْي الّش ِمَن ّنَك َغ ْنَز َي َوإّما َتعالى قال ْد وق ، ِه َت ْن َي ْل َو

 : ] { فصلت  ِليُم َع ال ُع ].36الّسِمي

       : ونوٍع              النس، شيطاُن وهو ًا، عيان ُيرى نوٍع نوعين على الشيطاُن كان ولما

أن              وسلم عليه الله صلى ّيه نب وتعالى سبحانه أمَر الجن، شيطاُن وهو ُيرى، ل

أحسُن،            هى بالتى والدفع والعفو، عنه، بالعراض النس شيطان شر ِمن َتفَى يك

العراف،            سورة فى النوعين بيَن وجمع منه، ّلِه بال بالستعاذة الجن شيطان ومن

دفع           فى ُغ أبل ّذكر وال القراءة فى والستعاذة فصلت، وسورة المؤمنين، وسورة

شّر           دفع فى ُغ أبل بالحسان والدفُع والعراُض ُو والعف الجن، شياطين شر

:  . قال  النس شياطيِن

ُلوِب                             ْط َم ْيُر َخ ُهَما بالُحْسنى ُع ْف ّد ال َأو ًا َع ِر َضا ُة َذ ِتعا الْس إل هـو فما

َمْحُجوِب                                َشّر ِمْن ّداء ال ُء َوا َد َذاَك َو ُيَرى ما َشّر ِمْن ِء ّدا ال ُء َوا َد َذا َفه
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فصل

غضبه       اشتد َمن ويفعله يقوله ما فى

      -     - ِء،          ُوُضو بال الغضب َة َجْمَر ْنُه َع ُيطفئ أن وسلم عليه الله صلى أمره

َطاِن            ْي الّش ِمَن ّله بال ِة والستعاذ ًا، َد َقاِع َكاَن إن ِطَجاع والض ًا، ِئَم َقا َكاَن إْن ِد والقعو

ِم. الّرجي

أن                      أمر آدم، ابن قلِب فى ٍر نا ِمن جمرتين ُة والشهو الغضُب كان ولما

: تعالى          قال كما الرجيم، الشيطان من والستعاذِة والصلة، بالوضوء، ُيطفئهما

 : ] { البقرة{     ُكْم ُفَس ْن َأ ْوَن ْنَس َت َو ِبّر بال ّناَس ال ْأُمُروَن َت .   44أ يحمل] ...  إنما وهذا الية

ِر           بالصب الستعانُة وهو جمرتها، بها ُيطفئون بما فأمرهم ِة، الشهو ّدة ش عليه

المعاصى           كانت ولما نزغاته، عند الشيطان من بالستعاذِة تعالى وأمر والصلة،

ِة            قو ونهايُة القتل، الغضِب ِة قو نهايُة وكان والشهوة، الغضب ِمن تتولد كلها

سورة            فى قرينين وجعلهما والّزنى، القتل بين تعالى الله جمع الّزنى، الشهوة

. الممتحنة       وسورة الفرقان، وسورة السراء، وسورة النعام،

           : الغضب          َتى قو شّر به يدفعون ما إلى عباده أرشد سبحانه أنه ُد والمقصو

. والستعاذة    الصلة من والشهوة

فصل         

يحب       ما رأى إذا يقوله ما فى

  )) :      -     - ِذى          ّل ا ِه ّل ِل ُد الَحْم قال ُيِحّب، َما َأى َر إذا وسلم عليه الله صلى وكان

.((     )) :      .(( َحاٍل   ُكّل َلى َع ِه ّل ِل ُد الَحْم قال ُه، ْكَر َي َما َأى َر َذا َوإ ِلَحاُت الّصا ِتّم َت ِه ِت ْعَم ِن ِب

فصل         

يناِسب               وبما يحب بما إليه تقّرب لمن يدعو كان وسلم عليه الله صلى أنه فى

        -     - َناِسُب،          ُي وبما ُيِحّب بما إليه تقّرب ِلَمن يدعو وسلم عليه الله صلى وكان

.((      )) : ِويَل       ْأ ّت ال ّلْمُه َع َو ّدين، ال فى ْهُه ّق َف ُهّم ّل ال قال ُه َء َوُضو ّباس ع ابن لُه َع َوَض فلما
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)) : َظَك                     ِف َح قال راِحلته، عن ماَل لّما بالليل ِه ِر َمسي فى َدة َتا َق أبو ّعَمُه َد ولّما

.(( ّيه     ِب َن ِه ِب َظَت ِف َح ِبما الله

      :      )) : فى          َغ َل ْب َأ ْد َق َف ًا، ْيَر َخ الله َجَزاَك ِه ِل َفاِع ِل َقاَل َف ْعُروٌف، َم ِه إلي َع ِن ُص َمْن وقال

ِء)). َنا ّث ال

 )) : الله                     َباَرَك وقال إياه، وّفاه ثم ماًل، ربيعة أبى بن الله عبد من واستقرض

.(( ُء         َدا وال ُد الَحْم َلِف الّس ُء َجَزا ّنَما إ ِلَك، َوما ِلَك ْه أ فى َلَك

   : َبّرَك                   ْوس، َد ِم َن َص ِة َلَص الَخ ِذى ِمن ِلى َبَج ال الله عبد بن ِريُر َج أَراَحُه ولّما

. َمّراٍت       َخْمَس َها ِل ِرَجا َو َأْحمس ِه ِت َل ِبي َق ْيِل َخ َلى َع

       -     - عليها                   كافأ فقبلها، هديٌة إليه ُأهديت إذا وسلم عليه الله صلى وكان

ابن              ْعِب ِللّص وسلم عليه الله صلى ِلِه ْو َق َك َها، ِدي ْه ُم إلى َذَر اعت َها ّد ر وإن منها، بأكثر

.    ((       )) : أعلُم      ّله وال ُحُرٌم ّنا أ إلّ ْيَك َل َع ُه ّد َنُر َلْم ّنا إ ِد ْي الّص َلْحَم ِه ْي َل إ َدى ْه َأ لما ّثامَة َج

فصل                  

َيكة          ّد ال صياح أو الحمار نهيق سمع َمن يقوله ما فى

        -     - ِه          ّل بال ُذوا ّو يتع أن ِر الِحَما َق ِهي َن ُعوا َسِم إذا ُأّمته وسلم عليه الله صلى وأمر

. ِه            ِل َفْض ِمْن الله ُلوا َأ َيْس َأْن ِة، َك َي ّد ال َياَح ِص ُعوا َسِم َذا وإ الّرِجيم، َطاِن ْي الّش مَن

      -     - ِريق،           الَح رؤية َد ْن ِع ِر ِبي ْك ّت بال ُهم َأَمَر أنه وسلم عليه الله صلى عنه ُيروى و

. ُئه   ِف ْط ُي ِبيَر ْك ّت ال َفإّن

      -     - ِمْن                   ُهم ِلَس َمْج ُلوا ُيْخ أن المجلِس َلهل وسلم عليه الله صلى وكره

          )) : إلّ     ِه في الله ُكروَن ْذ َي ل ِلٍس َمْج ِمْن يقوُموَن ٍم ْو َق ِمْن َما وقال وَجّل، َعّز الله ِر ْك ِذ

.(( ِر     الِحما ِة ِجيف ْثِل ِم َعْن َقاُموا

            )) : وَمِن          ٌة، ِتَر الله ِمَن ِه ْي َل َع َنْت َكا ِه ِفي الله ِر ُك َيذ لم ًا َعد َمق َد َع َق َمْن وقال

.(( ٌة           ِتَر الله من عليه كانت فيه، الله يذكُر ل ًا مضجع اضطجع

.  : الحسرة          ُة ّتَر وال

.((            )) : ٌة           ِتَر ِه ْي َل َع َنْت َكا إلّ ِه، ِفي الله ِر ُك ْذ َي َلْم ًا ِريق َط ٌد َأَح َلَك َس وما لفظ وفى
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      )) : ُطُه،              َغ َل ِه في ُثَر َك َف َمْجلٍس، فى َلَس َج َمْن وسلم عليه الله صلى وقاَل

         : ْنَت،      أ إلّ إله ل أْن ُد َه أْش ِدَك، وبَحْم ُهّم ّل ال َنَك ْبَحا ُس مجلسه من يقوم أن قبل فقال

.(( ِلَك           َذ ِلسه َمْج فى كاَن ما َلُه ِفَر ُغ إل ْيَك، َل إ ُتوُب َأ َو ِفُرَك ْغ َت أْس

-     -  ((  ))  (( وسلم          ((   عليه الله صلى أنه الحاكم مستدرك و داود أبى سنن وفى

     : ّنَك            إ ؛ الله َرُسوَل َيا َرُجٌل َلُه َقاَل َف ِلِس، ْلَمْج ا ِمَن ُقوَم َي أْن َد أَرا َذا إ ِلَك ذ ُقوُل ي َكاَن

    )) :  . فى       ُكوُن َي ِلَما ٌة ّفار َك ِلَك َذ قال َمَضى ِفيَما ُله ُقو َت ْنَت ُك َما ْولً َق ُقوُل َت َل

ِلِس)). الَمْج

فصل         

(... يتبع(

بالليل@       الرق شكا َمن يقول ما فى

   )) : ِفَراِشَك                  إلى ْيَت َو أ َذا إ له فقال بالليل، الرَق الوليد بُن ُد خال إليه وشكى

ّلْت،:            َق َأ َوَما ْبِع الّس َلْرِضيَن ا َوَرّب ّلْت، َظ َأ َوما ْبِع الّس السماوات َرّب ُهّم ّل ال فقل

أْن              ِمْن ًا َجميع ِهم ّل ُك ْلقَك َخ َشّر ِمْن ًا َجار لى ُكْن ّلْت، َأَض َوَما ِطين َيا الّش َوَرّب

إلّ               إلَه ولَ ُؤَك، َثنا َوَجّل َجاُرَك، َعّز َلّى، َع ْطغى َي َأْن ْو َأ َلّى، َع ُهم ْن ِم ٌد َأَح ْفُرَط َي

ْنَت)). أ

  )) :     -     - الله          ِلَماِت َك ِب ُذ ُعو َأ الفزع من َبه أصحا ّلُم َع ُي وسلم عليه الله صلى وكان

.(( َيْحُضُرون            وأْن ِطين، َيا الّش َهَمَزاِت شّر ومن عباده، َشّر َوِمْن ِه ِب َغَض ِمْن َتاّمة ال

    -     - َناِمه،              َم فى يفزع أنه وسلم عليه الله صلى ْيِه َل إ َكى َش رجلً أن ُيذكر و

. عنه: ((     ...))      فذهب فقالها ذكرها، ثم فقل ِفَراِشَك إلى ْيَت َو أ َذا إ فقال

 

فصل 

   - َقال       ُت أن ُه ْكَر َي وسلم عليه الله صلى كان ألفاظ فى

.  :       :   : ِقَسْت          َل ُقْل َي ْل َو ْفِسى، َن َجاَشْت ْو َأ ْفِسى، َن َثْت ُب َخ يقول أن َها ْن َفِم
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:  )) :          : ُلوا          ُقو َت ل وقال ِلَك، ذ َعْن َهى َن ًا، َكْرم َنِب ِع ال َشَجَر ُيَسّمى أن ومنها

.((   : َبلُة   والَح ْنُب ِع ال ُلوا ُقو ِكْن َل َو َكْرَم، ال

.((     )) :  .   : ُهْم             ُك َل ْه أ َو ُه َف ِلَك، ذ َقاَل َذا إ وقال ّناُس ال هلَك الرجُل يقوَل أن ِره وك

.      : ُه   ونحو الزماُن وفسد الناُس، فسد هذا معنى وفى

     :        : َء            َشا ُثّم الله، َء َشا َما َقاُل ُي َبْل ُفلٌن، َء َوَشا الله، َء َشا ما َقاَل ُي أن ونهى

  :    )) :      : َء    َشا َما قل ًا؟، ّد ِن ِه لل ِنى َت ْل َع َأَج َقاَل َف ْئَت، َوِش الله َء َشا َما َرُجٌل َلُه َقاَل َف ُفلٌن،

.(( ُه  َد َوْح الله

 :            : أنا            وكذلك وأنكر، أقبُح هو بل كذا، كاَن لما وفلٌن، الله لول َذا ه معنى وفى

ِكل             ّت م وأنا فلن، وَحْسِب الله َحْسِب فى وأنا ُفلن، وب ّلِه بال ُذ وأعو ُفلن، وب ِه ّل بال

. وَجّل             َعّز ِه لل ًا ّد ِن ًا فلن جعل قد هذا، فقائُل فلن، وعلى الله على

.     :       :   : ِه          َوَرْحمت الله َفْضِل ِب َنا ِطْر ُم ُقوُل ي بل َذا، َك َو َذا َك ِء ْو َن َب ِطْرنا ُم ُيقال أن ومنها

)) :   -     -   .     : َمْن          قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه صّح الله بغير ِلَف يح أن ومنها

.(( َأْشَرَك     ْد َق َف الله ِر ْي َغ ِب َلَف َح

.          :     : كذا          فعل إن كافر، أو نصرانى، أو ِدى، ُهو َي هو ِه ِف ِل َح فى يقول أن ومنها

.   :    : ِفُر          َكا يا ٍم ِلمسل يقوَل أن ومنها

.   :   .   :    : القضاة          قاضى قياسه وعلى ُلوِك الُم ِلُك َم للسلطان يقوَل أن ومنها

:      :      : لسيده          الغلُم ويقول ِتى، وأَم ِدى، ْب َع ِريته وجا ِلغلمه ُد ّي الّس يقول أن ومنها

.   :     : ّيدتى   وس ّيدى س الغلُم ُقِل َي ول وفتاتى، َتاى َف ُد ّي الّس ُقل ولي ربى،

            : ِه،          ِب َلْت ُأْرِس َما ْيَر َوَخ َها، ْيَر َخ الله يسأُل بل ّبْت، ه َذا إ الّريِح سّب ومنها

. به        ُأرسلت ما وشر َها شّر ِمْن ِه ّل بال ُذ ُعو َي و

     )) :      : كَما          َدَم، آ ِنى َب َيا َطا َخ ِهُب ْذ ُت َها ّن إ وقال عنه، نهى الُحّمى، سّب ومنها

.(( ِد    ِدي الَح َبَث َخ ْيُر ِك ال ِهُب ْذ ُي

)) :   -     -       : ل          قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه صّح ّديِك، ال سب عن ّنهُى ال ومنها

.(( ِة     للّصل ِقُظ ُيو ّنُه َفإ ّديَك، ال ّبوا َتُس
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        : القبائل          إلى َعاء ّد كال بعزائهم، َعّزى ّت وال الجاهلية، بدعوى الدعاء ومنها

والمشايخ،        ِئِق، والطرا ِللمذاهب، التعصُب ومثلُه وللنساب، لها ّية ِب َعص وال

ذلك،            إلى فيدعو إليه، ًا منتسب ُنُه وكو والعصبية، بالهوى بعض على بعضها وتفضيُل

. الجاهلية            دعوى ِمن هذا ُكّل به، الناس ِزُن َوي عليه، ِدى ُيعا و عليه، ُيوالى و

.          : ِعَشاء          ال لفُظ فيها ُيهَجُر غالبة تسمية ِة َتَم َع ِبال ِعَشاء ال تسميُة ومنها

  .          : ِبَر          ُتْخ وأن ِلث ّثا ال ُدوَن َناِن اث يتناجى وأن ِلم، الُمْس َباِب ِس َعن النهُى ومنها

. ُأْخَرى     ٍة امرأ ِبَمَحاِسِن ْوَجها َز ُة المرأ

      )) :     : إْن          ِنى واْرَحْم ْئَت، ِش إْن لى ِفْر ْغ ا ُهّم ّل ال ُدعائه فى يقوَل أن ومنها

ْئَت)). ِش

.    : ِلِف          الَح ِمَن الكثاُر ومنها

.        :    : الَسَماء          فى ُيرى الذى َذا ِله ُقَزح، ْوُس َق يقول أن كراهُة ومنها

.      : الله          ِه َوج ِب ًا أَحد يسأل أن ومنها

.     : بيثرب          المدينة يسّمَى أن ومنها

.             : ذلك          إلى الحاجة دعت إذا إل امرأته، ضَرَب فيم الرجُل ُيسأَل أن ومنها

.        :   : ّلُه          ُك ْيَل ّل ال قمُت أو ّلُه، ُك رمضاَن ُصْمُت يقول أْن ومنها

فصل         

الصريحة           بأسمائها عنها الكناية ينبغى التى الشياء عن الفصاح كراهة فى

عنها                   الكنايُة ينبغى التى ِء الشيا َعِن الفصاُح ِة َه المكرو اللفاِظ ومن

: الّصريحة  بأسمائها

 ...         :   : ونحو          سنة ألَف وِعشَت ّياَمَك، أ وأداَم َءك، بقا الله أطاَل يقوَل أن ومنها

ذلك.

.       :    : الكافر          ِم ف على ِتمه َخا الذى ّق وح ِئُم الصا يقول أن ومنها

:        .  :    : الله          ِة طاع فى ُقُه ْنِف ُي ِلَما يقول وأن ًا حقوق ُكوس للُم يقول أن ومنها

.       : ًا       كثير مالً الدنيا هذه فى أنفقُت يقوَل وأن َذا، َك َو َذا َك َخِسْرُت أو ِرْمُت َغ
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        :    : المسائل          فى كذا الله وحّرم َذا، ك اللُه أحّل المفتى يقوَل أن ومنها

. بتحريمه       النّص ورد فيما ُله يقو وإنما الجتهادية،

         : فإن                   ومجازاٍت، لفظية ِهَر ظوا ّنة والّسـ القرآن أدلَة ُيَسّمَى أن ومنها

تسمية             ذلك إلى أَضاَف إذا سيما ول القلوب، ِمن َتها ُحرم ِقُط ُتْس التسمية هذه

بهاتين            َحَصَل كم الله، إل إله فل َعقلية، َع ِط َقوا والفلسفة المتكلميَن ِه َب ُش

. والدين        والدنيا والديان، العقول فى فساد ِمن التسميتين

فصل                  

وبينها           بينه يكون وما أهله بِجماع الرجل ّدث ُيح أن كراهة فى

           : يفعله          كما وبينها، بينه يكوُن وما أهله، بِجَماع الرجُل ّدث ُيح أن ومنها

َلُة. َف الّس

.  ...    : ونحوه             وقالوا وذكروا، زعموا، اللفاظ من ُيكره ومما

       : أرضه،               فى الله ِئُب نا أو الله، خليفُة للسلطان يقول أن منها ُيكره ومما

ِئِب            َغا ال خليفُة وتعالى سبحانه ّلُه وال غائب، عن يكوُن إنما والنائَب الخليفة فإن

. المؤمن     عبده ووكيُل ِه، أهل فى

فصل         

(( ))  (( ))  (( عندى    (( و ، لى و ، أنا طغيان من التحذير فى

   (( ))  (( ))  (( اللفاَظ              (( هذه فإن ، عندى و ، لى و ، أنا طغيان من الحذر ُكّل وليحذر

 : ] {   }  : العراف      ْنُه ِم ْيٌر َخ َنا أ فـ وقارون وفرعون، إبليُس، بها ُتلى اب :12الثلثَة ص] [

76 : ] {   } الزخرف]   ِمْصَر ْلُك ُم ِلى و {   51لبليس، ٍم]   ْل ِع َلى َع ُتُه ِتي ُأو ّنَما إ و لفرعون،

 : القصص} [ ِدى ْن :  78ِع    (( ))     . ُد]  العب أنا العبد قول فى أنا ُوِضَعت ما وأحسُن لقارون

 :   (( ))  . لى    ...  قوله فى ، لى و ونحوه المعتِرف المستغفر، المخطئ، المذنب،

:   (( ))  . قوله        فى عندى و والذل الفقُر ولى المسكنُة، ولى الُجرم، ولى الذنب،

.(( ِدى((         ْن ِع ِلَك ذ ُكّل َو ِدى، َعْم َو ِئى، َط وَخ ِلى، َهْز َو ّدى، ِج لى ِفْر ْغ ا
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