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فصل

والزكاةالممدقةفي!ي!هديهفي

ومنونصابها،وقَدْرها،وقتها،فيهديأكملَالزكاةفيهديه(1كان)

ومصلحةالأموالأربابمصلحةفيهاوراعى.ومَصرِفها،عليهتجب

به)2(لنعمتهوقَيْدًا،ولصاحبهللمالطُهْرةًسبحانهاللّّهوجعلهاالمساكمِن،

عليهيحفظهبل،زكاتهأدّىمنعلىبالمالالنعمةَأزالَ)3(فماالأغنياء،على

له.وحارسًالهوحِصْنًاعليهسُوْرًاويجعلها،الآفاتِبهاعنهويدفع،لهويُنمِّيه

بيندَوْرًا)4(الأموالأكثروهي،المالمنأصنافٍأربعةفيجعلهاإنهثم

ضرورية:إليهاوحاجتُهم،الخلق

.رلثماوا(5)لزرعا:حدهاأ

والغنم.والبقرالإبل:الأنعامبهيمة:الثاني

والفضة.الذهبوهما،العالمقِوامُبهمااللذانالجوهران:الثالث

أنواعها.اختلافعلىالتجارةأموال:الرابع

كمالهاعندوالثمار)6(الزروعحولَوجعل،عامكلَّمرةًأوجبهاإنهثم

.المطبوع،مبب،ق،فيليست"كان"(1)

النسخ.خلافبها"النعمة"وقيَّد:المطبوعفي)2(

النسخ.بقيةمنوالمثبت."زالت"فما:المطبوعوفي."زال"فما:مب)3(

النسخ.منوالمثبت."دورانًا":المطبوعفي(4)

."الزروع":ق(5)

."لزروعوارلثماا":،عك،ج،ص(6)



(1مما)جمعةكلَّأوشهركلَّوجوبهاإذ،يكونماأعدلُوهذاواستوائها.

يكنفلم،بالمساكينيُضِرّممامرةًالعمرفيووجوبُها،الأموالبأربابيُضِرُّ

مرةً.عامكلَّوجوبهامنأعدلَ

فيالأموالأربابسعيبحسبالواجبمقاديربينفاوتَإنهثم

الإنسانصادفَهفيماالخُمسَفأوجبَ.ومشقَّتهذلكوسهولةتحصيلها،

أوجببلحَولًا،لهيعتبرولمالرِّكاز)2(.وهو،الأموالمنمحصَّلًامجموعًا

به.ظَفِرَمتىالخُمسَفيه

وكُلْفتهوتعبهتحصيلهمشقَّةكانتفيما-العُشروهو-نصفهوأوحط

وشَقَّها)3(أرضهاحَرْثَيُباشِرالتيوالزروعالثِّمارفيوذلك،ذلكفوق

ماء،(شِراءِ)هولاالعبد،منكُلْفةٍبلاعندهمنسَقْيَها)4(اللّهويتولَّئوبَذْرها،

ودولاب.بئرٍإثارةولا

)6(والدواليببالكُلْفةسَقْيَهالعبدتولَّىفيماالعُشرنصفَوأوجب

.المطبوعفيليست"مما"(1)

(41،5،23512،961396)99البخاريأخرجةالذيهريرةأبيحديثفيكما2))

.(0171)ومسلم

.والسياقللنسخومخالفللمعنىمفسدتحريف،"سَقْيَها":المطبوعفي)3(

من819()مسلموأخرجهعمر،بناللّهعبدحديثمن(1)483البخاريأخرجه(4)

اللّه.عبدبنجابرحديث

"."شرى:ص)5(

التيالاَلة:والدولاب.""والدوالي:المطبوع،مب،ص،ك،ب.""والدولاب:ع)6(

هيئة-علىتُصنعخشبةوهي،داليةجمعوالدوالي.بهاليستقىالدابةتُديرها
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ونحوها.والنواضح

علىموقوفًافيهالنَّماءكانفيماالعُشر-رُبعُوهو-ذلكنصفَوأوجبَ

وبالإدارة،تارةًالأرضفيبالضّرب(،1)متتابعالمالربمنمتصلٍعملٍ

والثمار.الزُّروعكُلفةمنأعظمُهذاكلفةأنريبَولا.تارةًوبالتربُّصِ،تارةً

واجبهافكان،التجارةنمومنوأكثرأظهرُوالثمارالزُّروعنموَّفإنَّوأيضًا

أكثروالأنهاربالسماءسُقِي)2(فيماالنّمووظهور،التجارةواجبمنأكثر

مجموعًامحصَّلًاوُجِدَفيماوظهورُه،والنواضِح)3(بالدواليبسُقِيمما

الجميع.منوأظهرأكثرُكالكنز

الذيللمالجعلقلَّ،وإنمالٍكلُّالمواساةَيحتمللاكانلماإنهثم

،الأموالبأربابتُجْحِفلافيهاالمواساة،مقدَّرةًنُصُبًاالمواساةتحتمله

وللذهب)5(درهمٍمائتيللورِقفجعل،المساكينمن4(موقعًا)وتقع

منأحمالٍخمسةوهي)6(،أوسُقٍخمسةَوالثِّماروللحبوبمثقالًا،عشرين

علىقائمبجأعالاَخروطرفه،حبلطرفبهايشدّثمالدلو،برأستثبتالصليب

بها.يستقىالبئررأس

.المطبوعفيليست""متتابع(1)

النسخ.منوالمثبت.يسقى"":المطبوعفي)2(

."بالدوالي":ك،ب،مب)3(

النسخ.بقيةمنوالمثبت.موقعها"":بمب،4()

وفية:،الصدقاتفريضةفيالصديقبكرأبيحديثمن(4541)البخاريأخرجه)5(

العشر".ربعالرقة"وفي

ومسلم(941،5041،4741،8441)5والبخاري6(25و6)53مالكأخرجه)6(

.الخدريسعيدأبيحديثمن)979(



خمسًا.وللابل،بقرةًثلاثينوللبقر،شاةًأربعينوللغنم،العربإبلأحمالِ

فإذاشاةً،فيهاأوجب)1(جنسهمنالمواساةيحتمللانصابهاكانلمالكن

نصابهااحتملَ،وعشرينخمسًاوصارتمراتخمسَالخمستكرَّرت

الواجب.هوفكانمنها،واحدًا

الإبلكثرةبحسبوالنقصانالزيادةفيالواجبهذاسِنَّقدَّرَإنه)2(ثم

وفوقه،لَبونوبنت،لَبونابنوفوقه،مَخاضوبنت،مَخاضابنمنوقلتها:

إلى،السنُّزادالإبلكثرتوكلماوالجَذَعة)3)،الجَذَعوفوقه،والحِقَّةالحِقُّ

زيادةمقابلةفيالواجبعددزيادةجعلفحينئذٍ،منتهاهإلئالسنُّيصلأن

.(4)المالعدد

ولا،المواساةيحتملقدرًاالأموالفيجعلأنحكمتُهفاقتضت

فيففرضشيء،إلئمعهيحتاجونولاالمساكينَ،ويكفيبها،يُجْحِف

ماالغنيُّبمنْعِه)5(:الطائفتينمنالظلمفوقعالفقراءَ،يكفيماالأغنياءأموال

النسخ.منوالمثبت"جنسها".:المطبوعفي(1)

النسخ.فيوليست."لما":المطبوعفيبعدها)2(

.مخاضبنتوالأنثى،التانيةفيودخلسنةًاستكملالذيالناقةولد:مخاضابن)3(

مضتفإذا.لبونبنتوالأنثي،لبونابنفهوالثالثةفيودخلسنتيناستكملفاذا

جَذَع،فالذكرالخامسةفيدخلتفاذا.حِقَّةوالأنثىحِقّ،فهوالرابعةفيودخلالثالمة

.(231،421)صللبعلي(""المطلعانظر:.جَذَعةوالأنثى

.(41،5341)48("البخاري"صحيحانظر:(4)

النسخ.خلاف"يمنع":المطبوعفي)5(



)2(الطائفتينبينمنفتولَّد،يستحقلاما(1بأخْذِه)والآخذُ،عليهوجب

الحِيَلأنواعَلهمأوجبتْشديدةوفاقة،المساكينعلىعظيمضررٌ

المسألة.فيوالإلحاف

أجزاء،ثمانيةَوجزَّأَهابنفسهالصدقةقِسمةَ)3(تولَّىسبحانهوالربّ

:الناسمنصنفانيجمعها

وضعفهاالحاجةشدةبحسبفيأخذ)4(،لحاجتهيأخذمنأحدهما:

السبيل.وابن،الرِّقابوفي،والمساكينالفقراء،:وهموقلتها،وكثرتها

قلوبُهم،والمؤلَّفةُعليها،العاملون:وهم،لمنفعتهيأخذمن:والثاني

ادلّه.سبيلفيوالغُزاة،البينذاتلإصلاحوالغارمون

فيلهسَهْمَفلا،للمسلمينمنفعةفيهولامحتاجًا،الاَخذيكنلمفإن

.الزكاة

فصل

منأحاسألهوإن،أعطاهالزكاةأهلمنأنهالرجلمنعَلِمإذا)5(وكان

ولالغنيفيهاحظَّلاأنهيخبرهأنبعدَ،أعطاهحالهيعرفولم)6(الزكاة

النسخ.خلافيأخذ"":المطبوعفي(1)

"."الظالمين:،عج2()

النسخ.منوالممبتقسم".":المطبوعفي)3(

"."لحاجة:مب،ب4()

النسخ.فيوليست!سًيم((.هديه"من:المطبوعفيبعدها)5(

النسخ.منوالمثبت."الزكاةأهل"من:المطبوعفي)6(



مكتسب)1(.لقويٍّ

حقِّها.فيويضَعُهاأهلها،منيأخذهاوكان

وما،المالبلدفيالذينالمستحقّينعلىالزكاةتفريقُهديهمنوكان

إلىسُعَاتَهيبعثكان)2(ولذلك!ي!،هوففرَّقَهاإليهحُمِلَتْمنهاعنهمفضَلَ

منالصدقةيأخذأنمعاذًا)3(أمربل،القرىإلىيبعثهميكنولم،البوادي

إليه.بحملها)5(يأمرهولم،فقراءهمويعطيهااليمن(أهل)4

منالظاهرةالأموالأهلإلىإلاسُعاتَةيبعثأنهديهمنيكنولم

النخيلأربابعلىفيخرُصُالخارصَيبعثوكانوالثمار،والزروعالمواشي

)7(.بقدرهالزكاةمنعليهمفيَحْسِبوَسَقًا،منةيجيءكموينظرنَخلِهم)6(،ثمرَ

"المجتبى"فيوالنسائي(1)633داودوأبو23(72971،630)أحمدأخرجه(1)

بنعديبنالدّهعبدحديثمن(1)499والدارقطني923(0)("و"الكبرى)8925(

والحديث،صحيحوإسنادهلمجمّ،اددّهرسولأصحابمنرجالأورجلينعنخيار

)876(."الغليلإرواءو"33(5/)5"الأمداود-أبي"صحيحفيالألبانيصححة

المسألةأنلهتوجيههفيالهلاليمخارقبنقبيصةحديثمن(4401)مسلموأخرج

بالفاقة.ومصاببالجائحةومصابالحمالةمتحمِّل:الثلاثةلأحدإلاتحللا

."وكذلك":ص،ج(2)

النسخ.منوالمثبتجبل".بن"معاذ:المطبوعفي)3(

النسخ.خلاف"أهلأغنياء"من:المطبوعفي(4)

."يأمرهم"ولم:،جك(5)

الكرومأهل"وعلىبعدها:،عجوفي.النسخبقيةمنوالمثبت."نخيلهم"تمر:مب)6(

النسخ.بقيةفيوليست.صفيالحذفعلامةوعليها.كرومهم"

=(181)9ماجهوابن2(16)8والنسائي6(44)والترمذي(061)3داودأبوأخرجه)7(
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يَعْرُولما(،1)عليهميخْرُصهفلاالربعأوالثلثلهميدَعَأنالخارصَيأمروكان

الثمارتؤكلأنقبلالزكاةتُحصَىلكيالخرصهذاوكان،النوائبمنالنخيلَ

.الزكاةقدرَويَضْمَنواشاؤوابماأربابُهافيهاوليتصرَّف2)،وتُفرَّق)

وزارعَه)4(،خيبرأهلمنساقاهمنإلىالخارصَيبعثكان)3(وكذلك

)5(عليهميبعثوكانشَطْرَها.ويُضمِّنُهموالزروعَالثِّمارعليهمفيخرُصُ

"تُطعِموني:اللّهعبدفقالمرةً)7(،يَرْشُوهأن(فأرادوا)ّ،رَواحةبناللّهعبد

إليُّمنأبغضُولأنتمإليُّ،الناسأحبِّعندمنجئتكملقدواللّه؟السُّحْتَ

داودأبوقالأسيد،بنعتابحديثمن(4221/)والبيهقي)2317(خزيمةوابن

حاتمأبيلابن""العللوانظر:."عتابمنيسمعلم"سعيد(:061)4عقب

البخاريأخرجه،تبوكإلىطريقهفيامرأةحديقة!سًك!النبيخرصوقد6(.)17

(4811).

(246)والترمذي(061)5داودوأبو(571،39061،49061)13أحمدأخرجه(1)

1،23)9خزيمةوابن2(282)"و"الكبرى2(194)""المجتبىفيوالنسائي

حثمة،أبيبنسهلحديثمن4(120/)والحاكم0328()حبانوابن232(0

"الفتح"فيالحافظعنةوسكت،مجهولنيار،بنمسعودبنالرحمنعبدوفية

قال(.01/511)"الأمداود-أني"ضعيففيالألبانيضعفهوالحديث274(.)3/

".بهأمرالخطاببنعمرأنصحتهعلىمتفقباسنادشاهدوله":الحاكم

النسخ.خلاف""وتُصرم:المطبوعفي2()

النسخ.خلاف""ولذلك:المطبوعفي)3(

."وزراعه":ك."رعوهوزا":ص(4)

النسخ.منوالمثبت.""إليهم:المطبوعفي5()

.الأولالجزءمنتصفمنبدأكبيرخرمبعدمنسخةمن48الورقةبدايةهنامن)6(

مب.،م،ب،قفيليست"مرة")7(
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أَعدِلَلاأنإيَّاهوحُبِّيلكمبُغضييَحمِلُنيولاوالخنازير،القِرَدةمنعِدَّتكم

.(1)والأرضالسماواتقامتبهذافقالوا:("،عليكم

البِغال،ولا،الرقيقولا)2(،الخيلمنالزكاةأخذهديةمنيكنولم

لاالتيوالفواكه،والمَقَاثي،المباطخولا،الخضراواتولاالحمير،ولا

ولمجملةً،منهالزكاةيأخذكانفانة،والرُّطَبالعنبإلاوتُدَّخَر)3(ممال

يَيْبَسْ.لمومامنهيَبِسَمابينيفرِّق

فصل

شعيببنعمروحديثمنداود)4(أبوفروى،العسلفيعنهواختُلِنس

بعُشُور!وّاللّهرسولإلىمُتْعَانبنيأحدهلالجاء:قالجدّهعنأبيهعن

!ماددّهرسوللهفحمىسَلَبَة،لهيقالواديًايحميأنسألةوكانله،نَحْل

يسألهوهببنسفيانإليهكتبالخطاببنعمروليفلما،الواديذلكً

"!وّاددّهرسولإلىيؤدِّيكانماإليكأدَّى"إنعمر:(إلية)ةفكتب،ذلكعن

وفي.يشاء"منيأكلهغيثٍذُبابُهوفانماوإلا،سَلَبةلهفَاحْمِنحلةعُشُورِمن

بنحوهوأخرجمرسلًا،يساربنسليمانعنشهابابنعن2(050)مالكأخرجه(1)

صحيح.وإسناده،عباسابنحديثمن(0182)ماجهوابن34(01)داودأبو

.المطبوعمنساقطة"لا"2()

الفعلعلىمعطوفًاكونهمنمفهوموالنفي.النسخخلافتدخر""ولا:المطبوعفي)3(

بلا.المنفي

حسن.شعيببنعمروإلىوالإسناد(،2016-0016)برقم)4(

.المطبوعفيليستإليه"")5(
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".قِربةٌقِرَبٍعَشْرِكل"من:الحديثهذافي(1)رواية

عنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن)2(""سننهفيماجةابنوروى

العُشرَ.العسلِمنأخذأنه:جدّه

رسوليا:قلت:قالالمُتَعِيسيَّارةأبيعن)3(أحمد"الإمام"مسندوفي

فحماهالي،احْمِهااللّه،رسوليا:قلت.العُشْرَ""اَدِّ:قالنَخلا،ليإناللّّه،

لب.

أبيعنالزهريعنمحرَّر)5(بناللّهعبدعن)4(الرزاقعبدوروى

منيُؤخذَأناليمنأهلإلى!ك!يوِوّاللّهرسولكتب:قالهريرةأنيعنسلمة

العُشْرُ.العسل

)2016(.برقم)1(

الكلاموسيأتيداود.أبيعندتوبعوقدحماد،بننعيمإسنادهوفي(،4182)برقم2()

المؤلف.عندالحديثعلى

والبيهقي(1)823ماجهوابن6()739الرزاقعبدأيضًاوأخرجه(،6081)9برقم)3(

-701)صالكبير""العللفيالبخاريقال،موسىبنسليمانوفيه(.4126/)

!يم".النبيأصحابمنأحدًايدركلمسليمان،مرسلحديث"هو(:801

،(4261/)والبيهقي35(0)3/الضعفاء""فيالعقيليوأخرجه7296(،)برقم(4)

يثبتفليسالعسلزكاة"وأما35(:1)3/العقيليوقال،متروكمحرربنالدّهوعبد

فِعله".الخطاببنعمرعنيصحوإنماشيء،!النبيعنفيه

،جمنوالمثبتمحرز(".بناللّه"عبد:ص،عمحرز".بناللّّه"عبيد:مب،ك،ق،)5(

938(.5/)"التهذيبتهذيب":انظر.الصوابوهو.""المصنففيلماموافقمب
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بنالحارثعنعِياض،بنأنسأخبرنا)1(:الشافعيقال

علىقدمتُ:قالذُبابأبيبنسعدعن،أبيهعنذُباب،أبيبنالرحمنعبد

عليهأسلموامالقومياجعلاللّّه،رسوليا:قلتثمفأسلمتُ!اللّّهرسول

أبواستعملنيثم،عليهمواستعملني!يمّادلّّهرسولففعل:قال،أموالهممن

فيقوميفكلَّمتُ:قال،السَّراةأهلمنيُعدُّ)2(وكان:قالعمر.ثمبكر،

؟ترىكمفقالوا:.تُزكَّىلاثمرةٍفيخيرَلافانه،زكاةفيه:لهمفقلت،العسل

بمافأخبرتُهالخطاببنعمرفلقيتُالعُشرَ،منهمفأخذتُالعشر.:فقلتُ

الإمامورواه.المسلمينصدقاتفيثمنَةجعلثمعمرفقبضَة:قال،كان

للشافعي.ولفطهأحمد،

)3(:البخاريفقالوحكمها،الأحاديثهذهفيالعلمأهلواختلف

في!لمجيمّالنبيعنيصحُّلا)4(:الترمذيوقال.يصحشيءالعسلزكاةفيليس

.مجهول،ذبابأنيبنالرحمنوعبد(،127)4/البيهقيوعنه99()3/"الأم"في(1)

عنذبابأبيبنالرحمنعبدبنالحارثعنفرويعياضبنأنسخولفوقد

الكبير"التاريخ"فيالبخاريصوبهالذيوهوسعد،عنأبيةعناللّهعبدبنمنير

أبيوابن(الفضيلةدارط-2161/)""الأموالفيعبيدابوأخرجه27(،21/)

بنومنير372(،)3/"الضعفاء"فيوالعقيلي(1)6728وأحمد(101)48شيبة

عن"236(:)5/الكبير""التاريخفيالبخاريقالاللّهعبدوأبوه؛ضعيفاللّهعبد

.(174)8/"الميزان"لسانوانظر:".يصحلم،ذبابأنيبنسعد

"سعد"0:""الأموفي.النسخبقيةمنوالمثبتمعه".":مب،م،بق،)2(

.(701)صالكبير""العللفيكما)3(

)962(.عقب"الجامع"في)4(
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العسلصدقةوجوبفيليسالمنذر)2(:ابنوقال.شيءٍكبيرُ)1(البابهذا

)3(:الشافعيوقال.فيهزكاةَفلا،إجماعولا!يوّاللّّهرسولعنيتبتحديثٌ

ضعيفالعشرُمنةيؤخذلاأنوفي،ضعيفالعشرَالعسلِفيأنَّفيالحديث

العزيز)4(.عبدبنعمرعنإلا

معلولة:كلُّهاالوجوبوأحاديث:هؤلاءقال

عن)6(اللّّهعبدبنصَدَقةروايةمنفهوعمر)5(،ابنحديثأما

معينبنويحيىأحمدالإمامضعَّفهوصدقة،عنهنافععنيساربنموسى

وقال.مرسل!يوِوّالنبيعننافععنهو)8(:البخاريوقالوغيرهما)7(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.فيعوليست."كثير":ب

.3(4)3/"لإشرافا"في

"الكبرىو"السنن(012)6/"السنن"معرفةفيالبيهقيعنهنقلهكماالقديمفيقاله

تحريف.وهو.العزيز"عبدبنعمرعن"ولا(":"المعرفةوفي(.4271/)

،15101)شيبةأبيوابن6796(-آ659)الرزاقوعبد)753(مالكخبرَهأخرج

وبالماءالسماءماءمنيسقىفيماالعشر"باب:البخاريبهوبوَّب(،52101

.(1)483الحديثعلىشيئًا"العسلفيالعزيزعبدبنعمريرَولم،الجاري

،(4/621)والبيهقي()4375""الأوسطفيوالطبراني62()9الترمذيأخرجه

الدمشقي،السمينادلّهعبدبنصدقةيقصد:،"مقالإسناده"في:الترمذيوقال

الحديث.منكرضعيف

تحريف.،""بن:المطبوعفي

،(4174/)الدوريبرواية"معينابنو"تاريخ(،)1313ادلّهعبدبرواية""العلل

31(.20/)"الاعندالو"ميزان

.(701)صالكبير""العللفيكما
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منكر.حديثوهذابشيء،ليسصدقة)1(:النسائي

عنة،موسىبنسليمانروايةمنفهوالمُتَعي،سيَّارةأبيحديثوأما

لمجي!ه.النبيأصحابمنأحدًايُدرِكلمموسىبنسليمان)2(:البخاريقال

العُشْرَ،العسلمنأخذع!ياّلهالنبيأنالآخرشعيببنعمروحديثوأما

ابنقال.عندهمضعيفهوعمرو،عنيرويهزيد)3(بنأسامةففيه

)4(
ولدفيليس(:)هالترمذيوقالبشيء.ليسواثلاثتهمزيدبنو:معين

ثقة.أسلمبنزيد

لودلالتَهأظهرَفما،هريرةأبيعنسلمةأبيعنالزهريحديثوأما

حديثةفيالبخاريقال)7(!الزهريعنراويهمحرَّر)6(بناللّّهعبدمنسلم

شيءالعسلزكاةفيوليس،الحديثمتروكمحرربناللّّهعبدهذا)8(:

يصح.

61(.)3/"التحقيق"تنقيحفيالهاديعبدابننقلة(1)

.(801-701صالكبير""العللفيكما2()

النسخ.فيوليستألسلم"."بن:المطبوعفيبعدها)3(

جميعًا".بشيءحديثهم"ليس:ولفظه(571)3/الدوريبرواية"تاريخه"في(4)

.(184)صالكبير"و"العلل71()9عقب""الجامحانظر:.نحوهأوبنصهأجدهلم)5(

تصحيف."محرز"،:م،ب،،عك،ق)6(

تحريف.الزبير("،"عن:مب،م،ب،ق)7(

زكاةفي"وليس:قولهوأما2(.21)5/الكبير""التاريخففيمحررابنعلىكلامهأما)8(

عنسألهلما(701)صالكبير(""العللفيالترمذيعنةنقلهفقديصح"شيءالعسل

عمر.ابنحديث
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عنمحمدبنالصَّلْترواه)1(:البيهقيفقالالشافعيحديثوأما

أبيه،عنادلّّه،عبدبنمنيرعنذُباب،أنيبنالحارثعن،عِياضٍبنأنس

بنالحارثعنعيسىبنصفوانرواهوكذلكسعد.عن

عنمنير،والدادلّّهعبد)3(:البخاريقال.ذُبابأبيبن)2(الرحمنعبد

لاهذامنير:المدينيبنعليوقال.حديثهيصحَّلم،ذبابأبيبنسعد

لي.قالكذا،الحديثهذافيإلانعرفه

اددّهرسولأنعلىيدلُّمايَحكيذُبابأبيبنوسعد)4(:الشافعيقال

أهلُه.بهلهفتَطوَّعرآهشيءهووإنما،العسلمنالصدقةبأخذيأمرهلم!ي!

فيماثابتةوالاَثارالسننلأنمنهيؤخذَلاأنواختياري(:)هالشافعيقال

عفْو.فكأنهثابتةً،فيهوليستمنه،يُؤخَذ

محمد،بنجعفرعنزيد،بنحسينحدثناآدم)6(:بنيحتىروىوقد

بنحسنوسئل)7(:يحيىقال.زكاةالعسلفيليس:قالعليعن،أبيهعن

شيئًا.فيهيرَفلم،العسلعنصالح

.(4/271)"الكبرىالسنن":وانظر(،231)6/"السننمعرفة"في(1)

ص،ج،ع.من"الرحمنعبدبن")2(

236(.)5/الكبير"التاريخ"في)3(

"الكبرىالسننو"(001)3/"الأم"فيوهو(.221)6/"السننمعرفة"فيكما(4)

.(4/271)للبيهقي

.(4127/)"الكبرىالسنن"فيعنهالزعفرانيعنالبيهقينقلكما،القديمفيقاله)5(

مرسلفهوعليًّا،يدركلمومحمد(،4/271،281)البيهقيأخرجهطريقةمن)6(

صحيح.

،ع.جفيليست"يحتىقال")7(

17



ثنا(:1)الحميديقالشيئًا.العسلمنيأخذلمأنهمعاذعنوذُكِر

بوَقْصِأُتِيَأنهجبلبنمعاذعن،طاوسعنمَيْسَرة،بنإبراهيمثنا،سفيان

!ي!اللّّهرسولفيهيأمرنيلمكلاهمامعاذ:فقالحسبتُه)2(،والعسلالبقر

بشيء.

جاءنا:قالبكر،أبيبنالدّهعبدعن،مالكأخبرنا)3(:الشافعيوقال

ولاالخيلمنيأخذلاأن،بمنًىوهوأبيإلىالعزيزعبدبنعمرمنكتاب

والشافعي.مالكذهبهذاوإلى.صدقةًالعسلمن

أنَّورأوا)4(،زكاةًالعسلفيأنإلىوجماعةٌحنيفةوأبوأحمدوذهب

طرقُها،واختلفتْمخارجُهاتعددتْوقدبعضًا،بعضُهايقوِّيالاَثارَهذه

والدادلّّهعبدعن)6(الرازيحاتمأبوسئلوقدبمسندها.يُعْضَد)5(ومرسَلُها

نعم.:قال؟حديثهيصح:ذُبابأبيبنسعدعنمنير

فوجبتْويُدَّخر،ويُكَالوالزَّهر،الشجرنَوْرِمنيتولَّدولأنة:هؤلاءقال

والثِّمار.كالحبوبالزكاةفيه

صحيح.مرسلفهومعاذًا،يدركلموطاوس(،271)4/البيهقيأخرجهطريقةمن(1)

.المطبوعفيليستحسبتُه"")2(

)752،"مالكو"موطأ(001)3/""الأمفيوهو(.412)6/"السننمعرفة"فيكما)3(

.(4/271)"الكبرىو"السنن753(

".الزكاة":مب،م(4)

يعتضد".":،ج،عص(5)

التاريخ"فيالبخاريقالوقد.حديته"أنكرلا"2(:70/)ه"والتعديل"الجرحفي)6(

يصح"."لم236(:/)هالكبير"
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والثِّمار.الزروعفيالكُلفةدونأخْذهفيوالكُلفة:قالوا

فإنالعُشْر،أرضمنأُخِذإذاالعُشرفيهيجبإنما:حنيفةأبوقالثم

وجبقدالخراجأرضلأن،عندهشيءفيهيجبلمالخراجأرضمنأُخِذ

لأجلها،آخرحقٌّفيهايجبفلموزرعها،ثمارهالأجلالخراجُمالكهاعلى

يكونفيماالحقُّوجبفلذلكعنها،حقٌّذمَّتِهفييجبلمالعشروأرضُ

منها.

مِلكهمنأُخِذفيماوأوجَبه،ذلكفيالأرضينبينأحمدالإماموسوَّى

خَراجيةً.(1أو)الأرضُكانتعُشْريةً،مواتأو

أنهأحدهما:،قولينعلىلا؟أمنِصابٌلههلالموجبوناختلفثم

معينًا.نصابًالهأن:والثاني.حنيفةأبيقولوهذا،وكثيرهقليلهفييجب

محمد)2(:وقال.أرطالٍعشرةُهو:يوسفأبوفقال،قَدْرهفياختُلِفثم

نصابهأحمد:وقال.بالعراقيرِطلًاوثلاثونستةوالفَرَقُ،أَفْراقٍخمسةهو

.أَفْرَاقٍعشرة

رطلًا.ستونإنه:أحدها،أقوالثلاثةعلىالفَرقفيأصحابهاختلفثم

أحمد،كلامظاهروهورِطلًا،عشرستة:والثالث.وثلاثونستةإنه:والثاني

أعلم.واللّّه

فصل

وفيفيهبارِكْ"اللهمَّ:يقولفتارةً،لهدعابالزكاةالرجلجاءهإذاوكان

)1(ج:"أم(".

النسخ.فيوليست"،الحسن"بن:المطبوعفيبعدها)2(
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كرائمِأخْذُهديهمنيكنولم)2(."عليهصَلِّ"اللهمَّ:يقولوتارةً(،1)"إبلِه

ذلك)3(.عنمعاذًانهىولهذا،المالوسطبل،الزكاةفيالأموال

فصل

يأكلأنللغنيِّيُبِيحوكانصدقتَة)4(،يشتريأنالمتصدِّقَينهىوكان

بَرِيرةعلىبةتُصدِّقَلحمٍمن!نرِوّوأكلالفقير،إليهأهداهاإذاالصدقةمن

)5(."هديَّةمنهاولنا،صدقةٌعليها"هو:وقال

جيشًاجهَّزَكما،الصدقةعلىالمسلمينلمصالحيستدينأححِانًاوكان

)7(.الصدقةقِلَاص)6(فييأخذأنعمروٍبناللّهعبدفأمر،الإبلفنَفِدَت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الدعاء""فيوالطبراني22(05)"الكبرىو"2(4)58"المجتبى"فيالنسائيأخرجه

حجر،بنوائلحديثمن(571)4/والبيهقي4(0)22/الكبير"و"2(0)13

.(1/004)والحاكم2(427)خزيمةابنصححه،صحيحوإسناده

حديثمن(01)78ومسلم635(63329،،41،6614)79البخاريأخرجه

أوفى.أبيبناددّهعبد

من(1)9ومسلم7372(،913،5841،6941،4743)5البخاريأخرجه

.عباسابنحديث

ومسلم(ومواضع،41،0941)98والبخاري767(76،)6مالكأخرجه

عمر.ابنحديثمن(1162)

ومسلم)ومواضع،41،5782،7905)39والبخاري)621ه)مالكأخرجه

عائشة.حديثمن(01)75

منوالقَلوص.النسخبقيةمنوالمثبت.قلاص""من:قلائص".ع"من:المطبوعفي

وقلائص.قِلاصعلىوتُجمع.الخلقالمجتمعةالفتتة:الإبل

63(/)13والطبرانيمختصرًا)3357(داودوأبو7(5،6520)39أحمدأخرجه

-عمرو،بنادلّهعبدحديثمن(56،57)3/والحاكم3)0،3450)53والدارقطني



.(1آذانها)فييَسِمُهاوكان،بيدهالصدقةإبلَيَسِمُوكان

مناستسلفَكماأربابها،منالصدقةَاستسلفَأمرٌعَراهإذاوكان

عامينِ)2(.صدقةَالعبّاس

فصل

الفطرزكاةفيهديهفي

وكبير،صغيرٍمنيَمُونُهمنوعلى،المسلمعلى!يرِوّاللّّهرسولفرضَها

)3(.زبيبٍأوأَقِطٍأوشعيرٍأوتمرٍمنصاعًاوعبد،حزوأنثى،ذكرٍ

)1(

)2(

)3(

شعيببنعمروحديثمن3(0)52الدارقطنيوأخرجه.واضطرابجهالةوفيه

إليهوأشار،وصححة288(287،)5/البيهقيطريقهومن،جدهعنأبيةعن

3(.4/74)""الفتحفيالحافظ

مالك.بنأنسحديثمن2(1911ومسلم5(425)البخاريأخرجة

والبيهقي5(1/005،10)"والتاريخ"المعرفةفيالفسويسفيانبنيعقوبأخرجة

علي.وبينالبختريأبيبينانقطاعوفيه،طالبأبيبنعليحديثمن(111)4/

بطريقعقبهثمعلي،عنحُجَيَّةعنالحكمطريقمن(4621)داودأبووأخرجة

أصح.أنهوقزَرمرسلًا،مسلمبنالحسنعنالحكمعنزاذانبنمنصورعنهشيم

فيالقصةهذهثبوت"ولش!:طرقهذكربعد26(4)3/"الفتح"فيالحافظقال

"البخاريصحيح"وفي."الطرقهذهبمجموعالنظرفيببعيدالعباسصدقةتعجيل

"!ي!النبيبعثقصةفيهريرةأبيحديثمن)839("مسلمو"صحيح(1)468

معها".ومثلهاعليَّ،فهيالعباس"وأما:للصدقةالخطاببنعمر

(51،4051،7051،1151،2151)30والبخاري774()773،مالكأخرجة

،051،6051)5البخاريوأخرجهعمر.بناددّهعبدحديثمن849()ومسلم

.الخدريسعيدأبيحديثمن(859)ومسلم(8051،0151
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منصَاعِ"ذصفتُ:عنهوروي)2(."دقيقمن(1"صاع):عنهوروي

!ُ")3(
بر

مكانَ)4(بُرٍّمنصاعٍنصفَجعلالخطاببنعمرأنوالمعروف

معاويةأن)6(""الصحيحينوفيداود)5(.أبوذكرهالأشياء.هذهمنالصاع

ذلك.قوَّمالذيهو

بعضًا:بعضُهايقوِّيومسندةمرسلةاَثار!ي!هالنبيعنوفية

قال:قالأبيهعنصُعَيرأبيبناللّّهعبدبنثعلبةحدثحما)7(فمنها:

أحمدالإمامرواه."اثنينكلِّعلىقَمْحٍأوبُرٍّمن))صاغ:!ك!ي!هاللّهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

صاعًا"."أو:المطبوعفي

من23(50)"و"الكبرى2(415)""المجتبىفيوالنسائي(161)8داودأبوأخرجه

البلخييحيى)بنحامد"قالداود:أبوقال.عيينةابنطريقمنسعيدأبيحديث

الزيادة"فهذه:قالثم("،سفيانفتركه،عليهفأنكرواداود(:أبيشيخالحافظالثقة

مرسلًارويأنه(4172/)البيهقيوذكر.النسائيقالوبه".عيينةابنمنوهْم

ذكرها.تسوىلاضعيفةأوجهمنوروي،بتابتوليسالتوهمطريقعلىموقوفًا

الناس"فعدل:ولفظهعمر،ابنحديثمن(849)ومسلم(1151)البخاريأخرجه

.بعدهماوانظربر".منصاعنصفبه

وشطب.،عجمنوالمتبت.مب،م،ك،ب،قفيليستبر"من..."والمعروف

.صفيعليها

أصحابمنسبعةخالفهوقد،لينفيهرواد،أبيبنالعزيزعبدوفيه(،116)4برقم

وضعفه.(184-181)ص"التمييز"فيعليهالكلاممسلموفصَّل،نافع

.الخدريسعيدأبيحديثمن(859)ومسلم(051)8البخاريأخرجه

النسخ.فيوليستأو".ثعلبةبنادلّه"عبدبعدها:المطبوعفي
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.(1ود)داوأبو

فيمناديًابعث!ي!النبيَّأنّجده،عنأبيهعنشعيببنعمرووقال

اوحرٍّ،انثىاوذكرٍ،مسلمكلعلىواجبةالفطرصدقةإنَّ"أَلا:مكةفِجَاجِ

قال)3(."طعاممنصاعًا)2(سواهأوقمحٍمنمُدَّانِ،كبيرٍأوصغيرٍ،عبدٍ

غريب.حسنحديث:الترمذي

أمر!ي!اللّّهرسولأنَّعمرابنحديثمن)4(الدارقطنيوروى

بنسليمانوفية.حنطةٍمنصاعٍبنصفالفطرزكاةفيحزمبنعمرو

)1(

)2(

)3(

)4(

الرزاقعبدوأخرجه(،161،0621)9داودوأبو2366(4،)23663أحمد

والحاكم(012،7012،9012،1112،8112)3والدارقطني(5578)

هذاإسنادفياختُلفوقدصُعَير.أبيبنثعلبةبنادلّهعبدعنطرقمن927()3/

عن:"وأصحها:وقال(11)59""عللهفيفيةالكلامالدارقطنيوفصّل،الحديث

نأعلىتدلالتابتة"الأخبار:البيهقيوقال.مرسلًا("المسيببنسعيدعنالزهري

.(2804/)"الراية"نصب:وانظر.!((اددّهرسولبعدكانقمحمنبمُدَّينالتعديل

"."صاع:ص

ابنعننوحبنسالمطريقمن2(080)والدارقطني674()الترمذيأخرجه

خالفهوقد؛لينفيه،نوحبنسالم.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنجريج

أخرجهمرسلًا،شعيببنعمروعنجريجابنعنفرواه058(0)الرزاقعبد

وقدالعقيليوقال2(.810،2820)والدارقطني385()6/"الضعفاء"فيالعقيلي

التحقيق""تنقيح:وانظر."أولىالرزاقعبد"وحديث:عدةطرقمنأخرجه

/3(211-013).

عنجريجابنعنالصنعانيشرحبيلبنمحمدطريقمن2(490،2014)برقم

"العلل"فيأمرهالدارقطنيوهّنشرحبيلوابنُ،بهنافععنموسىبنسليمان

.(691)7/"الميزان"لسان:وانظر277(.0مسألةتحت343،/21)
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بعضهم.فيهوتكلَّم،بعضهموثَّقه،موسى

منبرعلىرمضاناَخرفيعباسابنخطب:البصريالحسنوقال

"مَنْ:فقاليعلموا،لمالناسفكأنَّ،"صومِكمصدقةَ"أَخرِجوا:فقالالبصرة

.يعلمونلافإنَّهمفعلِّموهمإخوانكمإلىقُوموا؟المدينةأهلمنهاهنا

صاعِنصفَأو،شعيرٍأوتمرٍمنصاعًاالصدقةَهذه!يرواللّّهرسولفرضَ

عليُّقَدِمَفلما.كبير"أوصغيرٍ،أنثىأوذكرٍ،مملوكأوحُرٍّكلِّعلى(،1)قَمحٍ

كلمنصاعًاجعلتموهفلو،عليكمادلّّهأوسعَ"قد:قالالسعر)2(رخصَرأى

أما"عليُّ:فقال)4(:وعنده،والنسائي-لفظهوهذا-داود)3(أبورواه.شيء"

".وغيرِهبُرٍّمنصاعًااجْعَلُوهافأَوسِعوا،)5(ادلهأوسعَإذْ

فيأحمدقولقياسهو)6(:ويقول،المذهبَهذايُقوِّيشيخناوكان

أعلم.واللّّه،غيرهمنالواجبنصفُالبرمنفيهاالواجبأنالكفّارات،

النسخ.بقيةمنوالمثبتقمح"."من:المطبوعع،(1)

الشعير".":النسخبقيةوفي".السننو"،،عجفيكذا2()

والبيهقي3(124)الآثار"مشكل"فيوالطحاويالنسائيوأخرجة(،621)2برقم)3(

مرسل،وإسناده،بصريحديث":قالىأنةالمدينيابنعليعنوأسند(،4681/)

علىعباسابنكانأيامبالمدينةكانقط،رآهوماعباسابنمنيسمعلمالحسن

."البصرة

23(.0)6"و"الكبرى2(515)""المجتبىفي(4)

النسخ.فيوليست.عليكم"":المطبوعفيبعدها)5(

"وإالفروع(251)صللبعلي"و"الاختيارات35(31/)ه"الفتاوى"مجموعانظر:)6(

(/41.)23
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فصل

(1")"السننوفيالعيد.صلاةقبلالصدقةهذهإخراجُهديهمنوكان

الصلاةبعدأدَّاهاومن،مقبولةزكام!فهيالصلاةقبلَادَّاها"من:قالأنةعنه

".الصدقاتمنصدقةٌفهي

بزكاة!اللّّهرسولأمر)3(:قالعمرابنعن)2(""الصحيحينوفي

.الصلاةإلىالناسخروجقبلَتُؤدَّىأنالفطر

وأنهاالعيد،صلاةعنتأخيرهايجوزلاأنةالحديثينهذينومقتضى

لهذينمعارِضَلافانه،الصوابهووهذا.الصلاةمنبالفراغتفوتُ

ذلكيُقوِّيشيخناوكانبهما.القوليدفعإجماعولاناسخَ،ولاالحديثين

)4(
ولنصره

ذبحَمنوأنوقتها،علىلا،الإمامصلاةعلىالأضحيةترتيبونظيره

هوأيضًاوهذا.لحمشاةبل،أضحيةًذبيحتهتكنلمالإمامصلاةقبل

واللّه.الموضعينفي!لًخي!ادلّّهرسولهديوهو،الأخرىالمسألةفيالصواب

أعلم.

والبيهقي2(0)67الدازقطنيأيضًاوأخرجه(،1)827ماجهوابن(061)9داودأبو(1)

والحديث."مجروحقيهم"ليس:الدازقطنيقال،عباسابنحديثمن(4/621)

الألبانيوحسنه99(،/1)2المقدسيالضياءواختاره(،1/904)الحاكمصححه

3(.17)5/"الأمداود-أبي"صحيحفي

.(689)ومسلم(051)3البخاري(2)

النسخ.بقيةمنوالمثبت.أمرنا"":،ع،جك)3)

2(.1/00)6"الفتاوىمجموع"انظر:(4)
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فصر

علىيقسمهايكنولم،الصدقةبهذهالمساكينتخصيصُهديهمنوكان

ولاأصحابهمنأحدفعلَهولا،بذلكأمرَولا،قبضةًقبضةًالثمانيةالأصناف

المساكينعلىإلاإخراجُهايجوزلاأنهعندنا:القولينأحدبل،بعدهممَن

الأصنافعلىقسمتهابوجوبالقولمنأرجحُالقولوهذا،خاصَّةً

.(1)الثمانية

التطوعصقةفيدهفي

أعطاهشيئًايستكثرلاوكانيدُه،ملكتْبماصدقةًالناسأعظم!ييهكان

كثيرًا،أوكانقليلًا،أعطاهإلاعندهشيئًايُسأَل)2(لاوكانيستقِلُّه،ولاللّه

شيءأحبَّوالصدقةالعطاءوكانالفقر،يخافلامنعطاءَعطاؤهوكان

وكان،يأخذهبماالآخذسرورِمنأعظمَيعطيهبماوفرحُهسرورُهوكان،إليه

المرسلة.كالريحيمينُهبالخير،الناسأجودَ

بلباسه.وتارةً،بطعامهتارةً،نفسهعلىآثَرهمحتاحلهعرضإذاوكان

4(،)بالصدقةوتارةً،بالهبةفتارةً،وصدقتهعطائهأصناففييتنوَّع)3(وكان

بعدها(.وما5/271)"الفتاوى"مجموع:انظر(1)

النسخ.منوالمتبت.أحد"يسأل"لا:المطبوعفي2()

النسخ.منوالمثبت"."ينوع:المطبوعفي)3(

("."بالهدية:ص(4)
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جميعًا،والسِّلْعةَالتمنَالبائعيعطيثمالشيء2(يَشتري)وتارةً(،1)بالهديةوتازةً

وأفضلَ)5(،منهأكثرَفيردُّءَالشييقترضكانوتارةً(.4بجابر)3()فعلكما

وأمنهابأكثَرعليهاويكافئالهديةَويقبل.ثمنهمنأكثرفيعطيءَالشيويشتري

ممكن.بكلوالإحسانالصدقةضروبفيوتنوُّعًا)6(تلطُّفًابأضعافها،

،عندهمافيُخرِج،وبقولهوبحالهيملكهبماوإحسانهصدقنُهوكانت

البخيلراَهفإذا،وقولهبحالهإليهاويدعوعليها،ويحضّبالصدقةويأمر

هديَهورأىوصَحِبَهخالطهمنوكانوالعطاء،البذلإلىحالهدعاهالشَّحيح

والنَّدى.السماحةعننفسهيملكلا

أشرحَكانولذلك،والمعروفوالصدقةالإحسانإلىيدعوهديهوكان

المعروفوفِعْلللصدقةفإنقلبًا،وأنعمَهمنفسًا،وأطيبَهمصدرًا،الخَلْق)7(

شَرْحِمنبهاددّهخصَّهماإلىذلك)8(قانضافالصدر،شرجفيعجيبًاتأثيرًا

وإخراجِحسًّاصدرهوشَرْحِوتوابعها،وخصائصهاوالرسالةللنبوةصدره

منه.الشيطانحظِّ)9(

(".)1(ص:"بالهبة

النسخ.بقيةمنوالمثبت."بشراء":مبم،،بق،2()

النسخ.منوالمثبت.جابر""ببعير:المطبوعفي)3(

.(011رقم،1221،2221)3/ومسلم2(0)79البخاريرواه(4)

النسخ.فيوليست."وأكبر":المطبوعفيبعدها)5(

النسخ.بقيةفيوليست."وإحسانًا":جفيبعدها)6(

"."الناس:ص)7(

."ويضاف":مب،م،ب،ق)8(

خطأ.،""حض:ص()9
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!ي!لهالكمالعلىوحصولهاالصَّدرشرحأسبابفي

وقوتهكمالهحسبوعلىالتوحيد،الصدر:شرحأسبابفأعظم

صَذرأدلَّهُلثَ!جً!أَفَمَن:تعالىقال.صاحبهصدرانشراحُيكونوزيادتة

أَنأدلَّهُيُرِدِ)فَمَن:تعالىوقال22(.]الزمر:رَّبّهِء!مندؤُرٍلِئِنشنَوِفَهُوَعَكَ

حَرَجًاصيِّقًاور5َُصَذتحعَليُفِح!وأَنيُرِدلِئِنشنَووَمَنوزَهُصَذلمجثيخَويَهدِيَهُ

أعظممنوالتوحيدفالهدى125،.]الأنعام:ألسَّمَاًء!وفِى!أَنَّمَاجَمَّعَّدُ

الصدرضِيقأسبابأعظممنوالضلالوالشركالصدر،شرحأسباب

وانحراجة.

يَشرحفانه،الإيماننوروهوالعبد،قلبفيادلّّهيَقْذِفهالذيالنورومنها:

ضاقَ()1القلبمنالنورهذافُقِدفإذا.القلبويُفرحوُيوسِّعهالصدر

وأصعبِه.سجنٍأضيقِفيوصار،وحرِحَ

النوردخل"إذا:قالأنه!ييهالنبيعن)2(""جامعةفيالترمذيروىوقد

"الإنابة:قال؟ادلّهرسولياذلكعلامةوما:قالوا."وانشرحَانفسحَالقلبَ

".نزولهقبلللموتوالاستعدادالغرور،دارعنوالتَّجافِيالخلود،دارإلئ

النسخ.منوالمثبتالعبد"."قلب:المطبوعفي(1)

ابنحديثمن5(04)"الأصول"نوادرفيالترمذيالحكيمرواهوقد،فيهأجدهلم2()

بناللّهوعبدمسعودبناللّهعبدحديثمنأيضًاورُويجدًّا،ضعيفباسنادعمر

الألبانيأطالوقدمرسلًا.المدائنيجعفروأبيالبصريالحسنحديثومن،عباس

العللو"(918)5/"الدارقطني"علل:وانظر659(.)""الضعيفةفيعليةالكلام

3(.281/)("المتناهية
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وكذلكالنور،هذامننصيبهبحسبصدرهانشراحمنالعبدفنصيبُ)1(

تُضتقة.وهذهالصدر)2(يشرحهذا،الحسيةوالظلمةالحسيالنور

منأوسعَيكونحتىوُيوسِّعهالصدر،يشرحفإنة)3(،العلم:ومنها

اتَّسععلمفكلَّما،والحَبْسوالحَصَرَالضِّيىًيُورِثُةوالجهلالدنيا،

عنالموروثللعلمبل،علمٍلكلِّهذاوليسواتَّسعَ،صدرهانشرحالعبد

وأوسعهم(،4صدورًا)الناسأشرحُفأهلُه،النافعالعلموهو"!يوّ،الرسول

عيشًا.وأطيبهمأخلاقًا،وأحسنهمقلوبًا،

بعبادته،والتنعُّم،عليهوالإقبال،القلببكلومحبته،ادلّهإلىالإنابة:ومنها

الجنةفيكنتُإنأحيانًا:ليقولإنهحتىذلك،منالعبدلصدرأشرحُشيءَفلا

انشراحِفيعجيبتأثيروللمحبة.طيِّبعيثرٍفيإذًافإنيالحالهذهمثلفي

كانتوكلَّما،بهحسٌّلهمنإلايعرفهلا،القلبونعيمِالنفسوطيبِالصدر

البطَّالينرويةعندإلايضيقولاوأشرحَ،أفسحَالصدركانوأشدَّأقوىالمحبة

روحِه.حُمَّىومخالطتُهم،عينهِقَذَىفرؤيتهم،الشأنهذامنالفارغين

،بغيرهالقلبوتعلّق،ادلّّهعنالإعراضالصدر:ضيقأسبابأعظمومن

وسُجِنبةعُذِّبادلّّهغيرَشيئًاأحبَّمنفإن؛سواهومحبةُ،ذكرهعنوالغفلة

أنكدُولابالًا،أكسفُولامنه،أشقىالأرضفيفماالغير،ذلكمحبةفيقلبُه

قلبًا.أتعبُولاعيشًا،

النسخ.بقيةمنوالمثبت."فيصيب":مب،مص،ب،ق،(1)

النسخ.بقيةمنوالمثبت."تشرح"هذه:مب،مب،،ق2()

.صفيليست""فانه)3(

النسخ.منوالمثبت.صدرًا"":المطبوعفي(4)
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القلب،ولذة(،1)النفسوسرورُالدنيا،جنّةهيمحبةٌ:محبَّتانفهما

وحدَهاللّّهمحبَّةُوهيعينها،وقُرَّةُحياتهابلودواؤها،وغذاؤهاالروجونعيم

هيومحبة.إليهكلِّهاوالمحبةوالإرادةالميلقُوىوانجذابِ،القلببكلِّ

الألمسببوهيالصَّدر،وضِيق،القلبوسجنُ،النفسوغَمُّ،الروحعذاب

سبحانه.سواهمامحبةوهيوالعناءوالنكد

،موطنٍكلِّوفيحالٍكلِّعلىذكرهدوامُالصدر:شَرْحأسبابومن

فيعجيبتأثيروللغفلة،القلبونعيمِالصدرانشراحِفيعجيبتأثيرٌفللذِّكر

وعذابِه.وحَبْسِهضِيْقه

،والجاهالمالمنيمكنهبماونفْعُهم،الخلقإلىالإحسانومنها:

صدرًاالنَّاسأشرحُالمحسنالكريمفإن،الإحسانوأنواعبالبدنوالنفع

الناسأضيقُإحسانٌفيهليسالذيوالبخيلقلبًا،وأنعمُهمنفسًاوأطيبُهم

!ي!)2(اللّهرسولضربَوقدوهمًّا.غمًّاوأعظمُهمعيشًاوأنكدُهمصدرًا

كلَّما،حديدٍمنجُبَّتانِ)4(عليهمارجلينكمثلوالمتصدِّق)3(البخيلمتلَ

وتُعفِّيَبَنَانَه)6(تُجِنَّحتىوانبسطتْ،عليهاتسعتْبصدقةٍالمتصدِّق(هَمَّ)ه

عليه.تتَّسعْولممكانَها،حَلْقةٍكلُّلزِمتْبالصدقةالبخيلهَمَّوكلَّما،أثرَه

النسخ.بقيةفيوليست(".العيش"ولذة:صفيبعدها(1)

النسخ.فيوليست".الصحيح"في:المطبوعفيبعدها)2(

حديثمن(1201)ومسلم7957(،41،179،29952)43البخاريرواه)3(

اللَّهُك!.رَهريرةأبي

بالوجهين.والرواية.النسخمنوالمثبت.(""جُنَّتان:المطبوعفي(4)

النسخ.بقيةمنوالمثبت"تَصدَّق".:ص،ع،ج)5(

والرواية.النسخخلافوهو،تحريف،"ثيابه"يجرّ:المطبوعفي)6(
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صدرضيقِومَثَلُ،قلبهوانفساحِالمتصدِّق()1المؤمنصدرانشراحِمَثَلفهذا

قلبه.وانحصارِالبخيل

متَّسعُالبِطانواسعُالصدرمنشرحُالشُّجاعفإنالشَّجاعة،ومنها:

سرور،ولالهفرحةَلاقلبًا،وأحصرُهمصدرًاالناسأضيقُوالجبان،القلب

الروحسروروأما)2(،البهيمللحيوانماجنسمنإلانعيمولالذةَولا

كلَعلىمحرَّمٌهوكما،جَبانكلِّعلىفمحرَّموابتهاجُهاونعيمهاولذتها

تعالىوبأسمائهبهجاهلٍ،ذكرِهعنغافلٍاللّهعنمُعرِضٍكلوعلى،بخيل

.بغيرهالقلبمتعلِّقِ،ودينهِوصفاتِه

وذلك،وجَنَّةًرياضًا)4(القبر)3(فيليصيروالسرورالنعيمهذاوإن

كحالالقبرفيالعبدفحالوسجنًا.عذابًاالقبرفيينقلبوالحَصَرالضيق

بانشراحعبرةَولاوإطلاقًا)5(،وسَجْنًاوعذابًا،نعيمًاالصدرفيالقلب

تزولالعوارضفإن،لعارضٍهذاصدرِبضيقولا)7(لعارضٍهذاصدر)6(

انشراحَهتُوجِببالقلبقامتالتيالصفةعلىالمُعوَّلوإنماأسبابها،بزوال

.المستعانواللّّه،الميزانفهي،وحَبْسَه

.جفيليست"المؤمن"(1)

النسخ.خلاف""البهيمي:المطبوعفي)2(

."القبور":ج.تحريف،"القلب":ع)3(

مب.فيليست"رياضًا"(4)

النسخ.خلاف"وانطلاقًا":المطبرعفي)5(

،ع.ص،جفيليست"صدر")6(

بعد.وفيماهنا"العارض"هذا:النسخفي)7(
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التي،المذمومةالصِّفاتمنالقلبدَغَلإخراجأعظمها:منبلومنها

أتىإذاالعبدفإنالبُرْءِ،حصولوبينبينهوتحول،وعذابهضيقَهتُوجِب

منالمذمومةالأوصافتلكيُخرِج)2(ولم،صدرهتَشرحالتي(1)بالأسباب

تَعتَوِرانمادَّتانِلهتكونأنوغايتُه،بطائلٍصدرهانشراحِمنيَحْظَلم،قلبه

منهما.علطِالغالبةللمادةوهو،قلبهعلى

والاكلوالخُلْطةِ)3(والاستماعوالكلامالنظرِفضولِتركُومنها:

صص

تحْصُره،القلبفيوهمومًاوغمومًاآلامًاتستحيلالفضولهذهفإن،والنومِ

إلهفلا.منهاوالاَخرةالدنياعذابغالبُبلبها،ويتعذَّبوتُضيّفهوتَحْبِسه

أنكدَوما!بسهمٍالآفاتهذهمناَفةٍكلفيضربَمَنصَدْرَأضيقَما،ادلّهإلا

مَنعيشَأنعمَما،اللّهإلاإلهولا!قلبِةحَصَرَأشدَّوما،حالَةأسوأَوما،عيشَه

دائرةًهِمَّتُهوكانت!بسهْمٍالمحمودةالخصالتلكمنخصلةٍكلفيضربَ

نَجِوٍ!ألأَتج!إَرَلِنىإِدط):قولهمنوافرٌنصيمب(4فلهذا)حولَها،حائمةًعليها

الانفطار:]ألفُجَّارَلَنىجمَيصٍ!)!انَّ:قولهمنوافرنصيبٌولذاك،،13]الانفطار:

ادلّّه.إلايُحصِيهالامتفاوتةمراتبُوبينهما14،،

بهايحصلصفةكلفيالخلقأكملُلمجي!ادلّّهرسولأنوالمقصود

الخلقأكملُفهو،الروحوحياةُ،العينوقُرَّةُ،القلبواتساعُالصدر،انشراحُ

وأكملُ.الحسِّيالشرحمنبهخُصَّمامع،العينوقرّةِوالحياةالشرحهذافي

النسخ.بقيةمنوالمثبت."الأشياء":.ع""الأسباب:المطبوعفي(1)

"."تخرج:م،،جق،ص2()

النسخ.منوالمثبت."والمخالطة":المطبوعفي)3(

"فلها".:ص(4)
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ينالمتابعتِهحسبوعلى،عينٍوقرولذةًانشراحًاأكملُهملهمتابعةًالخلق

الكمالذِروةفيفهو.ينالماروحهولذةعينهِوقرَّةِصدرِهانشراحمنالعبدُ

بحسبذلكمنولائباعِهالوزر،ووَضْعِالذكرورَفْعِالصدرشَرْحمن

.المستعانوادلّّهاتّباعِه،مننصيبهم

عنهم،ودفاعِه،إياهموعِصْمتهلهم،اددّهحفْظِمننصيبٌلأتباعهوهكذا

.ومستكثِرٌفمستفِلّ،المتابعةمننصيبِهمبحسب،لهمونصْرِه،لهموإعزازِه

نفسَه.إلايلومنَّفلاذلكغيروجدَومن،اددّهفليحمدِخيرًاوجدَفمن

ح!
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فممل

الصِّيامفي!ي!ههديهفي

وفِطامها،الشَّهواتعنالنَّفسحَبْسَالصِّياممنالمقصودكانلمَّا)1(

سعادتهاغايةفيهمالطلبلتستعدَّ،الشَّهوانيَّةقوَّتهاوتعديل،المألوفاتعن

والظَّمأالجوعويكسر،الأبديَّةحياتهافيهممَّابهتزكو)2(ماوقبولِونعيمها،

المساكين،منالجائعةالاكبادبحالويذكِّرهاوسَوْرتها،حدَّتهامن

والشَّراب،الطَّعاممجاريبتضييقالعبدمنالشَّيطانمجاريَويُصيِّى)

فييضرُّهافيماالطَّبيعةبحكماسترسالهاعنالأعضاءلمحوى(ويَحْبِس)

ويلتجم)5(جماحهعنقوَّةٍوكلَّمنهاعضوٍكلَّويُسكِّنومعادها،معاشها

والمقرَّبين،الأبرارورياضة،المحاربينوجُنَّة،المتَّقينلِجامفهو.بلجامه

وإنَّماشيئًا،يفعللاالصَّائمفإنَّ،الأعمالسائربينمنالعالمينلربِّوهو

النَّفسمحبوباتتركُفهو،معبودهأجلمنوشرابهوطعامهشهوتهيترك

يطَّلعلاالدّهوبينالعبدبينسرٌّفهو،ومرضاتهاللّّهلمحبَّةإيتارًاوملذوذاتها)6(

وأمَّا،الظَّاهرةالمفطراتِ)8(تركهعلىمنهيطَّلعونقدوالعباد)7(،سواهعليه

.وآثارهالصياموصففيذُكرممامفهوموهو،صراحةًيأتِلمالما(جواب(1)

تحريف.،تذكر"":،عج(2)

النسخ.بقيةمنوالمثبت.""تضييق:مب،م".ع،"وتضيق:المطبوعفي)3(

.الأصولمنوالمثبت"."وتحبس:المطبوعفي(4)

النسخ.خلاف(""وتلجم:المطبوعفي)5(

النسخ.خلاف"وتلذذاتها":المطبوعفي)6(

.ك،قمنوالمثبتالعباد("."إذ:،عص،ج)7(

.الأصولمنوالمثبت.""ترك:المطبوعفي)8(
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،بشرٌعليهيطَّلعلا1()فأمرٌمعبودهأجلمنوشهوتهوشرابهطعامهترككونه

الصَّوم.حقيقةوذلك

الباطنة،والقوىالظَّاهرةالجوارححفظفيعجيبٌتأثيرٌوللصيام

عليهااستولتإذاالَّتيالفاسدةالموادَّلهاالجالبالتَّخليطعنوحِمْيتها

يحفظفالصَّومصحَّتها،منلها)2(المانعةالرَّديئةالموادِّواستفراغِأفسدتها،

الشَّهوات،أيديمنهااستلبتهماإليهاويعيدصحَّتها،والجوارح)3(القلبعلى

ءَامَنُوْاألّذَيفَ!يأيَّهُا:تعالىقالكماالتَّقوى،علىالعونِأكبرمنفهو

!ولَعَؤشقُوتَقتؤمِنألّذَيفَ!عَلتحُوُأ!يَاوُ!مَاكمُفكُتِبَ

.،831:البقرةأ

)4(."جُنَّة))الصَّوم:!م!النَّبيُّوقال

وجعلَهبالصِّيام،عليهلهقدرةَولاالننبّاحشهوةبهاشتدَّتمنوأمر

الشَّهوة)5(.هذهوِجاءَ

السَّليمةبالعقولمشهودةًكانتلمَّاالصَّوممصالحأنَّوالمقصود

وحميةً،إليهموإحسانًابهم)6(،رحمةًلعبادهادلّّهشرعه،المستقيمةوالفِطَر

.الاصولمنوالمثبت.أمر""فهو:المطبوعفي(1)

.السياقيقتضيهالمطبوعمنوالممبت"."له:النسخفي2()

.""القلوب:ع)3(

اللَّهُ!كَت!،رَهريرةأبيحديثمن(1511/621)ومسلم74()29البخاريرواه4()

.للبخاريواللفظ

اللَّهُ!كَئهُ.رَمسعودبناللّهعبدحديثمن(0041)ومسلم5(0آ)6البخاريرواه)5(

"لهم".:مب،م،ق)6(
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وجُنَّةً.لهم

تحصيلًا)2(زظمَة(،1)هديٍأكملَفيه!ي!اللّّهرسولهديدز

النُّفوس.علىوأسهلَهللمقصود،

وأصعبهاالأمورأشقِّمنوشهواتهامألوفاتهاعنالنُّفوسفَطْمكانولمَّا

النُّفوستوطَّنتلمَّا،الهجرةبعدالإسلاموسطإلىفرضةأُخِّر)3(عليها،

بالتَّدريج.إليةفنُقِلتْ،القرآنأوامرَوأَلِفتْ،والصَّلاةالتَّوحيدعلى

صاموقد!يهاللّّهرسولفتوفِّي،الهجرةمنالثَّانيةالسَّنةفيفرضةوكان

كلَّ)5(يطعمَأنوبينَبينهالتَّخييروجهعلىأوَّلًاوفُرِض)4(،رمضاناتٍتسع

الإطعاموجُعلالصَّوم)7(،تحتُّمإلىالتَّخييرذلكعن)6(نُقلثمَّمسكينًا،يوأ

يومٍكلِّعنويطعمانيفطرانفانَّهما،الصِّياميطيقالمإذاوالمرأةالكبيرللشّيخ

وللحاملويقضيا،يفطراأنوالمسافرللمريضورُخِّصمسكينًا)8(،

."الهدي":ع(1)

النسخ.خلاف"تحصيل"أعظم:المطبوعفي)2)

.تأخر"":مب،م،ق."فأخر":ك)3(

"الإنصاف"فيوالمرداوي(4/504)""الفروعفيمفلحابنحكاهإجماعًا،(4)

/3(96.)2

كل"."عن:المطبوعفي)5(

"من".:المطبوعفي)6(

أبيابنعن2(00)4/البيهقيووصلة)،الباريفتح-188/)4معلقًاالبخاريرواه)7(

"الأم-داودأبي"صحيحوانظر:.صحيحوسنده!يه!ير،ادلهرسولأصحابعنليلى

/2(431).

الذين)وعلىيقرأعباسابنسمحعطاءعن)054)هالبخازيرواهماعليةيدلُّ)8(
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سعزادتاولديهماعلىخافتاوإن،كذلكأنفسهماعلىخافتاإذاوالمرضع

وإنَّما،مرضٍلخوفيكنلمفطرهمافإنَّ،يومٍلكلِّمسكينٍإطعامَالقضاء

.الإسلامأوَّلفيالصَّحيحكفطر)1(المسكينبإطعامفجُبِرالصِّحَّة،معكان

)2(:ثلاثرتنثللصَّوموكان

التَّخيير.بوصفإيجابه:إحداها

الطَّعامعليهحرميطعمأنقبلنامإذاالصَّائمكانلكن،تحتُّمه:والثَّانية

عليهااستقرَّالَّتيوهي،الثَّالثةبالرُّتبةذلكفنسخ،القابلةاللَّيلةإلىوالشَّراب

القيامة.يومإلىالشَّرع

فصل

)3(وكان،العباداتأنواعمنالإكثارُرمضانشهرفي!يرِوّهديهمنوكان

منبالخيرأجودَجبريللقيهإذاوكان،رمضانفيالقراَنَيدارسهجبريل

فيهيكثر)4(،رمضانفييكونماوأجود،النَّاسأجودوكان،المرسلةالرِّيح

.والاعتكافوالذِّكروالصَّلاةالقرآنوتلاوةوالإحسانالصَّدقةمن

هو،بمنسوخة"ليست:عباسابنقال!،مسكينطعامفديةيطيقونهفلايطوقونه

يومكلمكانفيطعمانيصوما،أنيستطيعانلاالكبيرةوالمرأةالكبيرالشيخ

مسكينًا".

".للمسكينبالطعام":ك(1)

"ثلاثة".:مبم،،ص،ج،ع2()

"."فكان:مب،م)3(

آ!دلَّهُعَنطُ.رَعباسابنحديثمن23(0)8ومسلم35(،45)البخاريرواه(4)

37



الشُّهور،منغيرهبهيخصُّلا1(بما)العبادةمنرمضانيخصُّوكان

،العبادةعلىونهارهليلهساعاتِليوفِّرأحيانًافيه)2(ليواصلكانإنَّهحتَّى

"لستُ:فيقول،تواصلفإنَّك:لهفيقولون،الوصالعنأصحابهينهىوكان

يُطعمنيربِّيعند-اظلُّإنِّي)3(:روايةٍوفي-أبيتإنِّيكهيئتِكم،

.(4)"ويَسقيني

قولين.على(المذكور)ْوالشَّرابالطَّعامهذافيالنَّاساختلفوقد

ولا،اللَّفظحقيقةوهذاقالوا:،للفمحسِّيٌّوشرابٌطعامٌأنَّهأحدهما:

عنها.للعدولموجِبَ

منقلبهعلىيفيضوما،معارفهمنبهادلّّهيُغذِّيهمابهالمرادأنَّ:والثَّاني

منذلكوتوابع،إليهوالشَّوق،بحبِّه)6(ونعيمه،بقربهعينهوقُرَّة،مناجاتهلذَّة

وبهجة،العينوقرَّة،الارواحونعيم،القلوبغذاءهيالَّتيالأحوال

هذايَقوبدوقد،وأنفعُهوأجلُّهغذاءٍأعظمُبها)7(والقلبفللرُّوح.النُّفوس

)1(!تى:"ما".

النسخ.بقيةفيوليست.مبق،من"فية(")2(

النسخ.بقيةفيوليستمب،ق،من"إني")3(

عائشةحديثمن(5011)ومسلم(4691)البخاريفرواهاالأولىالروايةأما(4)

من(آ4011/0)ومسلم72(14)البخاريفرواهاالثانيةالروايةوأمَّااكأيلَّةُعَنهَا،رَ

اللَّةُ!ثكَتهُ.رَأنسحديث

.الأصولمنوالمثبت.""المذكورين:المطبوعفي5()

.الأصولبقيةمنوالمثبت.(""وتنعيمة:م("،"وتنعمة:المطبوعفي)6(

النسخ.خلافهو""بما:المطبوعفي)7(
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1(:قيل)كما،الزَّمانمنمدَّةًالأجسامغذاءعنيُغنيحتَّىالغذاءُ

الزَّادِعنوتُلهِيهاالشَّرابعنتَشْغَلُهاذكراكمنأحاديثُلها

حاديأعقابهافيحديثكومنبهتستضيءنورٌبوجهكلها

ميعادعندفتحياالقدومروجأوعدَهاالسَّيركَلالِمنشَكَتْ)2(إذا

والرُّوعالقلببغذاءالجسماستغناءيعلموذوق)3(تجربةٍأدنىلةومن

بمطلوبه،الظَّافرالفرحانالمسرورسيَّماولاالحيوانيِّ،الغذاءمنكثيرٍعن

محبوبهوألطافُ،عنهوالرِّضى،بقربهوتنعَّم،بمحتوبهعينُهقرَّتقدالذي

لهمُكرِلمبأمره،معتنٍبة،حفيّومحبوبه،وقتٍكلَّإليهتصلوتُحَفُهوهداياه

المحبِّ؟لهذاغذاءٍأعظمُهذافيأفليسله،التَّامَّةالمحبَّةمعالإكرامغايةَ

ولاأكملولاأجملولاأعظمولامنةأجلُّشيءلاالذيبالحبيبفكيف

قلبهأجزاءجميعَحبُّة)4(وملكَ،بحبِّهالمحبِّقلبامتلأإذاإحسانًاأعظم

هذاأفليس،حبيبةمعحالهوهذا.تمكُّنٍأعظمَمنهحبُّهوتمكَّن،وجوارحه

ربِّيعندأظلُّ"إنِّي:قالولهذاونهارًا؟ليلًاويَسقيهيُطعمهحبيبةعندالمحبُّ

فضلًاصائمًاكانلماللفموشرابًاطعامًاذلككانولو".ويَسقينييُطعمني

مواصلًا.يكونأنعن

وأنشدها.وغيره63(/1)"المعاني"ديوانفيحفصةأبيبنلإدريسالأبيات(1)

التخريج.وهناك(،131،411)ص"المحبين"روضةفيالمؤلف

"."اشتكت:ك2()

النسخ.بقيةمنوالمثبت"."شوق:مب،م،ق)3(

مب.م،ق،فيوليست"علية".:ك،عص،ج،فيبعدها)4(
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قالواإذ-للصحابةولقالمواصلًا،يكنلمباللَّيلذلككانفلووأيضًا

فأقرَّهم،"كهيئتكم"لستُ:يقلولم،أواصل(1لستُ)-:تواصلإنَّك:لة

منبيَّنهبماذلكفيوبينهمبينهالإلحاقَوقطحَإليه،الوصالنسبةعلى

اللّّهرسولأنَّعمربناللّهعبدحديثمن)2("مسلم"صحيحفيكما،الفارق

:قال،تواصلأنت:لهقيل،فنهاهمالنَّاس،فواصلَرمضانفيواصلَ"شَي!

".وأُسقىأُطعَم[نِّيمئلكم،لستُ"إنِّي

عن!يطاللّّهزسولنهى:الحديثلهذا)4(التخارستا-)3(. يقوفي

".وأُسقىاُطعَمإنِّي،مثلكملستُ"إنِّي(:قال)ه.تواصلإنَّك:قالوا،الوصال

عن!ي!اللّّهرسولنهى:هريرةأبيحديثمن)6("الصَّحيحين"وفي

رسولقال،تواصلاللّهرسوليافإنَّك:المسلمينمنرجلٌفقال،الوصال

".ويَسقينيربِّييُطعِمنيأبيتُإنِّي؟مثلي))واعركم:لمجيماللّّه

ألفاظبعتزوفي)7).وأنسعائشةحديثمنمثله""الصحيحينوفىِ

النسخ.بقيةفيوليست"قال".:ك،عفيقبلها(1)

55(.01/1)2برقم)2(

،م،مب.قفيليست"في")3(

.(2011/56)مسلمأيضًاورواهعمر،ابنحديثمن(6291)برقم(4)

.والبخاريالنسخبقيةفيوليست".مثلي"وأيكم:مب،م،قفيبعدها)5(

.(011/57)3ومسلم(5691)البخاري(6)

البخاريعندأنسوحديث(،011)5ومسلم(6491)البخاريعندعائشةحديث)7(

.(4011)ومسلم(1691)
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)2(."ويَسقينيربييُطعمنيأظلُّ"إني1(:أنس)حديث

بهمواصلَينتهواأنفأبَواالوصالعننهاهملمَّا!ي!النَّبيُّفإنَّوأيضًا

كالمنكِّل"لزدمممالهلالتأخَّر"لو:فقالالهلالرأواثمَّيومًا)3(،ثمَّيومًا،

)4(.الوصالعنينتهواأنأبَواحينلهم

المتعمِّقونيَاَعوِصالالواصَلْناالشَّهرلنامُدَّ"لو(:آخر)هلفظٍوفي

ربِّييُطعِمنيأظلُّإنِّيمئلي،لستم"إنَّكم:قالأو،"مئلكملستُإنِّيتعمُّقهم،

منكِّلًافعْلَهمفعلوقدمواصلًا،كونهمعويسقىيُطعَمأنَّهفأخبر."ويسقيني

ولا)7(تنكيلذلكفيكانلماويشربيأكلكانفلولهم)6(،معجِّزًابهم

.واضحٌادلّهبحمدوهذاوصالى،ولابل،تعجيزٌ

ففيالسَّحر،إلىفيةوأذن،بالأمَّةرحمةًالوصالعنع!ونهىوقد

لا":يقول!ي!النَّبيَّسمعأنَّهالخدريِّسعيدٍأبيعن)8("البخاريِّ"صحيح

.السَّحر"إلىقليواصلْيواصلَأنأرادقاعّيهمتُواصِلوا،

.(4011/06)ومسلم7(142)البخاريعند(1)

.والمطبوعمبم،ق،منساقطة"ويسقيني...متلهالصحيحينوفي")2(

".و"الصحيحينالنسخبقيةفيوليست.يومًا""ثم:جفيبعدها)3(

رَ!عَت!.هريرةأبيحديثمن(011/57)3ومسلم72(4)2البخاريرواه(4)

للَّة!كَنهُ.1رَأنسحديثمن6(011/0)4مسلمرواه)5(

.قفيليست"لهملا)6(

فليسالمطبوعأما.كمنوالمثبتوصالًا".و"تعجيزًا"و"تنكيلًا"":النسخبعضفي)7(

النسخ.جميعفيمثبتةوهي،في""فية

.(6791،)6391برقم)8(
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؟مكروهٌأومحرَّمأوجائزٌالوصالوهل،المسألةهذهحكمفما:قيلفإن

:أقوالٍثلاثةعلىالمسألةهذهفيالنَّاساختلفقد:قيل

الزبير)2(بناللّّهعبدعنيُروىوهذا،عليهقدر1(لمن)جائزأنَّهأحدها:

هذاأربابحجَّةومن.لامالايواصلالزبيرابنوكانالسَّلف)3(،منوغيره

فيكما،الوصالعنلهمنهيهمعبالصَّحابةواصل!ي!النَّبئيَأنَّالقول

"إنِّي:وقالالوصالعننهىأنَّه:هريرةأبيحديثمن")4("الصَّحيحين

فيةفهذا(.يومًا)هثمَّيومًابهمواصلَينتهواأنأبوافلمَّا،"كهيئتكملستُ

ينتهوا،أنأبوالماللتَّحريمالنَّهيكانفلو،الوصالعننهيهبعدبهموصاله

ذلك.بعدعليهأقرَّهمولَمَا

بهمالرَّحمةأرادأنَّهعُلِم،ولقرُّهميعلموهونهيهبعدفعلوهفلمَّاقالوا:

رحمةًالوصالعن!اللّّهرسول"نهى:عائشةقالتوقد،عنهموالتَّخفيف

عليه)6(.متَّفقٌ.("لهم

حنيفةوأبومالكمنهم،الوصاليجوزلا:أخرىطائفةٌوقالت

:"!ن".)1(ق،م،مب

ابنعلى"دخلت:قالعقربأبيبننوفلأبيعن)2969(شيبةأبيابنروى)2(

.ثقاتكلهمرجالة."مواصلوهوالشهر،منعشرخمسةصبيحةالزبير

1969(.،0969)"شيبةأبيابن"مصنفانظر:)3(

السنن""معرفةفيكماالشافعيعندطريقةومن)828(مالكعندهوبلفيهما،ليس4()

/6(4.)34

".و"الصحيحينكفيوليستيومًا"."ثم:مب،م،،ع،جق،صفيبعدها)5(

.تقدموقد(.011)5ومسلم(6491)البخاريرواه)6(
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لمإنَّهم-:عنهمحكاهوقد-البر13(عبدابنقال.والثَّوريُّوالشَّافعيُّ

)2(.لأحدٍيجيزوه

كراهةهيهلأصحابهواختلف)3(،كراهتهعلىنصَّالشَّافعيئُ:قلت

قالوا:!ي!،النَّبيِّبنهيالمحرِّمونواحتجَّ،وجهينعلى؟تنزيهٍأوتحريمٍ

التَّحريم.يقتضيوالنَّهي

يؤكِّده،بل،للتَّحريميكونأنيمنعلا"لهم"رحمةً:عائشةوقولقالوا:

وحمية!4(رحمةٌللأمَّةمناهيهسائربل،عليهمحرَّمهأنلهمرحمتهمنفإنَّ

.وصيانةٌ

نهاهم،وقدكيف،لهمتقريرًايكنفلمنهيهبعدبهممواصلتهوأمَّاقالوا:

فيالنَّهيمصلحةلأجلنهيهبعدالوصالمنهمفاحتملوتنكيلًا،تقريعًاولكن

نهاهمالَّتيالمفسدةبظهورعنهنهيهمفيالحكمةوبيانِ،زجرهمتأكيد

كانعنهالنَّهيحكمةوظهرتالوصالمفسدةلهمظهرتفإذا،لهملأجلها

الوصال(في)همالهمظهرإذافإنَّهم،لهوتركهمقبولهمإلىأدعىذلك

وظائفمنوأرجحأهمُّهوفيماوالتَّقصيرالعبادةفيبالمللمنهوأحسُّوا

الظَّاهرةبحقوقهاوالإتيان،فرائضهفيوالخشوع،اللّهأمرفيالقوَّةمن:الدِّين

لهمتبيَّن-وبينهالعبدبينويحولذلكينافيالشَّديدوالجوع،والباطنة

363(.1/)4"التمهيد"في1()

.فيعسنلأحد""(2)

.(95)ص"المزنيمختصر"في)3(

،ج،ع.كفيليست""وحمية(4)

في"."مابدل""مفسدة:مب،،عج)5(
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!م.دونهلهمفيهالَّتيوالمفسدة،الوصالعنالنَّهيحكمة

بأعظمالرَّاجحةالمصلحةلهذهالوصالعلىلهمإقرارهوليسقالوا:

ينفِرولئلَّا،التَّاليفلمصلحةا)2مسجدهفيالبولعلىالأعرابي1ِّ(إقرار)من

أخبرالَّتيالصَّلاةعلىصلاتهفيالمسيءإقرارهمنبأعظمولا،الإسلامعن

دينه،فيباطلةصلا!لىهيبل،مصلٍّغيرفاعلهاوأنَّصلاةً)3(،ليستأنَّها!!ر

والتَّعلُّم.التَّعليمفيأبلغفانَّه،الفرااغبعدوقبولهتعليمهلمصلحةعليهافأقرَّه

وإذا،استطعتممامنةفأْتوابشيءامريمم))إذا:!ي!قالوقد:قالوا

")4(.فاجتنبوهشيءٍعننهيتكم

:فقال،خصائصهمنالوصالأنَّعلىيدلُّماالحديثفيذكروقد:قالوا

خصائصه.منيكنلممباحًاكانولوكهيئتكم"،لست"إنِّي

قال:قالالخطَّاببنعمرحديثمن)5("الصَّحيحين"وفيقالوا:

وغَرَبتِهاهنا)6(،منالنَّهاروأدبرهاهنا،مناللَّيلُأقبل))إذا!موّ:اللّّهرسول

حديثمن)7(نحوه""الصَّحيحينوفي."الصَّائمافطرفقدالشَّمس،

."رهقرا!":ك(1)

اللَّةُ!ثكَنهُ.رَأنسحديثمن89(284/)ومسلم6(20)5البخاريرواه2()

".بصلاة":ع)3(

اللَّهُ!صكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(013/)1337ومسلم)7288(البخاريرواه(4)

.(0011)ومسلم(4591)البخاريرواه)5(

بقيةمنوالمثبت.صفيعليهاوشطب.مبم،ق،فيليستهاهنا"منالنهاروأدبر")6(

.البخاريفيلماموافقالنسخ

.كفيليست"نحوه")7(
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)1(.أوفىأبيبناللّهعبد

وذلكيفطر،لموإنالفطروقتبدخولحكمًامفطرًافجعلهقالوا:

شرعًا.الوصاليحيل

مابخيرٍأمَّتيتزالولا،الفطرةعلىأمَّتيتزاللا)اع!يروّ:قالوقد:قالوا

2(.الفطر"()عجَّلوا

الفطر،النَّاسعجَّلماظاهرًاالدِّينيزاللا":عنه)3(""السُّننوفي

."يؤخِّرونوالنَّصارئاليهود(4لأنَّ)

أعجلُهمإليَّعبادياحبّ:وجلَّعزَّاللّّه"قال:قالعنة()ه""ال!ننوفي

فطرًا".

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1011)ومسلم(591)5البخاريرواه

والحاكم)933(خزيمةوابن(14)8داودوأبو23582(23534،)أحمدأخرجه

تشتبكحتىالمغربيؤخّروالم"ما:وفيهعامر،بنعقبةحديثمن(1/091)

سعدبنسهلحديثمن(01)89ومسلم(1)579البخاريوأخرجه."النجوم

الفطر(".عجّلوامابخيرالناسيزال"لا:بلفظ

حديثمن(61)89ماجهوابن32()99"في"الكبرىوالنسائي)2353(داودأبو

حبَّانوابن2(0آ0)خزيمةابنوصححة(.0819)أحمدأيضًاورواه،هريرةأني

.(""النصارى:ذكرماجهابنعندوليس(.1/431)والحاكم35()30

"."إن:مب،م،!تى

أبيحديثمنكلهم35(،)70حبَّانوابن72(14)أحمدورواه7(،00)الترمذي

"تهذيبانظر:.فيةمتكلم،المعافريالرحمنعبدبنقُرَّةإسنادهوفي.هريرة

372(.)8/"التهذيب
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لممكروهًاكانوإذا،تركهفكيف(،1الفطور)تأخيركراهةيقتضيوهذا

مستحبَّةً.تكونأنالعبادةدرجاتأقلَّفإنَّ،عبادةًيكن

إلىسَحرٍمنيجوزالوصالإنَّ:الأقوالأعدلوهوالثَّالثوالقول

الخدريِّسعيدٍأبيلحديث،وإسحاقأحمدعنالمحفوظهووهذا،سَحرٍ

السَّحَر".إلىفليواصلْيواصلَأنأرادقاعيّهمتُواصِلوا،لا)ا:!ي!النَّبيِّعن

البخاريُّ)2(.رواه

عشائهبمنزلةالحقيقةفيوهوالصَّائم،علىوأسهلهالوصالأعدلوهذا

قدكانالسَّحرفيأكلهافإذا،أكلةٌواللَّيلةاليومفيلهفالصَّائمتأخَّر،أنَّهإلا

أعلم.وادلّّه.آخرهإلىاللَّيلأوَّلمننقلها

فصل

شهادةأو،محقَّقةٍبرؤيةٍإلارمضانصومفييدخللاأنههديهمنوكان

)4(،أعرابيٍّبشهادةمغوصامعمر)3(،ابنبشهادةصامكما،واحدٍشاهدٍ

النسخ.بقيةمنوالمثبت"الفطر".:،عمب(1)

.تقدموقد.(91،6791)63برقم2()

اللّهرسولفأخبرت،الهلالالناس"ترائى:قالعمرابنعن234(2)داودأبورواه)3(

والحاكم34()47حبَّانابنوصححه."بصيامهالناسوأمرفصامة،رأيتهأني!!يمّ

236(.)6/""المحلىفيحزموابن(1/423)

عمرابنحديثمن(1/424)والحاكم(6521)ماجةوابن96(1)الترمذيرواه(4)

مضطربة،عكرمةعنروايتهسماكًافإنَّ؛اضطرابإسنادهفيوالحديث.آ!دلَّةُعَتطُرَ

(4/51)"الغليل"إرواءانظر:مرسلًا.رواهومرَّةموصولًارواهفهنا،بأخرةوتغير

26(.21/)"الأم-داودأبيو"ضعيف
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فقدإخبارًاذلككانفان.الشَّهادةلفظيكلِّفهماولمخبرهما،علىواعتمد

لفظَالشَّاهديكلِّففلمشهادةًكانوإنالواحد،بخبررمضانفياكتفى

يومًا.ثلاثينشعبانعدَّةأكملشهادولارؤيةٌتكنلمفان.الشَّهادة

(1)شعبانأكملسحابأوغيمٌمنظرهدونالثَّلاثينليلةَحالَإذاوكان

بأنأمربلبه،أمرولاالإغماميوميصوميكنولم.صامثمَّيومًاثلاثين

ولا،وأمرهفعلهفهذا.كذلكيفعلوكان،غُمَّإذاثلاثينشعبانعدَّةيكمل

الحسابهوالقدْرفإنَّ)2(،"لهفاقدِرواعليكمغُمَّ"فإن:قولَههذايناقض

بالإكمالوالمراد)3(،"العدَّة"فأكمِلوا:قالكماالإكمالبهوالمرادالمقدَّر،

رواهالذيالصَّحيحالحديثفيقالكماغُمَّ،الذيالشَّهرعدَّة)4(إكمال

ولا،تَرَوهحتَّىتصوموالا":وقال."شعبانعدَّة"فاكمِلوا:)5(البخاريُّ

بإكمالأمر)7(فالذي)6(."العدَّةفأكملواعليكمغُمَّفإن،تروهحتَّىتفطروا

النسخ.بقيةمنوالمثبت(".شعبان"عدة:،عمب(1)

اكأيلَّهُعَن!ا.رَعمرابنحديثمن8(/0801)ومسلم(0091)البخاريرواه2()

بتمامة.لفظهسيأتي)3(

.كمنساقطة"إكمال"(4)

.(091)9برقم)5(

لأنَّ؛انقطاعوفيهاكأيلَّهُعَت!،رَعباسابنعنالديلييزيدبنثورعن)783(مالكرواه6()

اضِىتلَّهُعَت!،رَعباسابنحديثبهايصحُّأخرىطرقوللحديث.عباسابنيدركلمثورًا

عنةالبختريأبيعنمرةبنعمروعنشعبةطريقمن3(01/0)88مسلمرواهمامنها

بعدسيأنيماومنها،"العدةفأكملواعليكمأغميفان،لرؤيتهأمدَّهقداللّه"إن:ولفظهبه،

.(4/5)"الغليلإرواءو"(49)7/"لأما-داودأبيصحيح":وانظر.حديثين

."مرناأ":،عص7()
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منه.الفطروعندصيامهعندوهو،يغمُّالذيالشَّهرهوعدَّته

،تروهحتَّىتصوموافلاوعشرون،تسعٌ"الشَّهر:قولههذامنوأصرح

وإلىبلفظةالشَّهرأوَّلإلىراجعوهذا(.1)"العدَّةفأكملواعليكمغمَّفإن

جهةمنعليهدلَّماواعتبارُ،لفظهعليهدلَّماإلغاءيجوزفلا،بمعناهاَخره

المعنى.

فعدُّواعليكمغُمَّفان،وعشرونتسعوالشَّهرثلا"نون،"الشَّهر:وقال

)2(."ثلاةيين

فإن،لرويتهوأفطروالرويتهصوموا،رمضانقبلتصوموالا":وقال

.(4"()ثلا"لينفأكمِلواغَيايه!3(دونهحالت

صوموا)5(ثمَّالعدَّة،تُكمِلواأوالهلالترواحتَّىالشَّهرتَقدَّموالا":وقال

")6(.العدَّةتكملواأوالهلالترواحتَّى

ا!دلَّةُعَتطُ.رَعمرابنحديثمن9(و7-0801/4)ومسلم(091)7البخاريرواه(1)

البخاريعندوأصلهعمر.ابنحديثمن34(15)حبانابناللفظبهذارواه2()

السابق.الحديثتخريجفيكما،ومسلم

رأسه،فوقالإنسانأظلَّماكل:والغياية.النسخمنوالمثبت"،"غمامة:المطبوعفي)3(

ذلك.ونحووالظلوالغبرةكالسحابة

عباسابنحديثمن2(013)والنسائي)688(والترمذي)2327(داودأبورواه(4)

وانظر:.(1/424)والحاكم3(095)حبانوابنالترمذيوصححةآ!دلَّهُعَتطُ،رَ

49(.)7/("الام-داودأبيو"صحيح(791)2/الحبير""التلخيص

.تصوموا"":ك(5)

وصححه،ا!كَت!دلَّهحذيفةحديثمن2(21)6والنسائي232()6داودأبورواه)6(
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لاماشعبانهلالمنيتحفَّظ!ي!اللّّهرسول"كان:عائشةوقالت

ثمَّيومًا،ثلاثينشعبانعدَّعليهغُمَّفإن،لرؤيتهيصومثمَّ،غيرهمنيتحفَّظ

حبَّان.وابنالدَّارقطنيُّصحَّحهصام(")1(.

فاقدِرواعليكمغُمَّفان،لرويتهوأفطِروالرويته"صوموا:وقال

2(.")ثلا"يين

(4أُغمِيَ)فان)3(،تروهحتَّىتُفطِرواولا،تروهحتَّىتصوموالا":وقال

)5(."لهفاقدُرواعليكم

رمضانيديبينتَقدَّموالا":لفظٍوفي)6(."رمضانتَقدَّموالا":وقال

)8(."فليصُمْهصيامًايصومكان)7(رجلٌإلا،يوميناوبيومٍ

943()2/"الراية"نصبوانظر:34(.)58حبانوابن(1191)خزيمةابن

.(891)2/الحبير"و"التلخيص

(0191)خزيمةابنصححهوالحديث232(.)5داودوأبو2(1615)أحمدرواه(1)

.(1/234)والحاكم2(41)9والدارقظني34(44)حبانوابن

آددَّةُ!ثكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(8101/91)ومسلم(091)9البخاريرواه2()

.كفيليست"تروهحتىتفظروا"ولا)3(

قترة.أوغيمرؤيتةدونحالأي(4)

ا!ددَّهُعَن!ا.رَعمرابنحديثمن3(/0801)مسلمرواه5()

آددَّهُ!ثكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن2(8201/1)ومسلم(4191)البخاريرواه)6(

رجلًا".":المطبوعوفي.التخريجومصادرالأصولفيكذا)7(

حبانابنوصححةآللَّة!كلَتهُ،رَهريرةأبيحديثمن8575(00،72)أحمدرواه)8(

(29.)35
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عبَّاسٍابنحديثُالنَّهيهذافيداخلالإغماميومأنَّعلىوالدَّليل

حالتْفان،لرويتهوأفطِروالرويتهصُوموا،رمضانقبلَتصوموالا":يرفعه

فيصريحٌفهذا(.1)""صحيحهفيحبَّانابنذكره."ثلاثينفأكملواغَيايةدونة

.رمضانقبلصومٌثلاثينإكمالِولارؤيةٍغيرمنالإغماميومصومأنَّ

تُفطِرواولاالعدَة،تُكمِلواأوالهلالَترواأنلاإالشَّهرتَقدَّموالا":وقال

)2(."العدَّةتُكمِلواأوالهلالتَرواحتَّى

سحابٌوبينهبينكمحالفان،لرويتهوأفطِروالرويته"صوموا:وقال

:(4)الترمذيقالاستقبالا")3(.الشَّهرتستقبلواولا،ثلاثينالعدَّةفكمِّلوا

)5(.صحيححديث

عن،عكرمةعن،سِماكعن،يونس(]أبيحديثمنالنَّسانيِّ)6(:وفي

وبينهبينكمحالَ)8(فانلرويته)7(،وأفطِروالرويته"صوموا:يرفعهعبَّاسٍابن

قريبًا.تخريجهتقدم(1)

الدَّهُ!ثكَتهُ.رَحذيفةحديثمنتخريجهتقدم)2(

مناللفظبهذاكلهم2(،1)99والنسائي(5721)والدارمي(1)859احمدرواه)3(

.(91)17"الصحيحة"السلسلةانظر:بها.يصحطرقوللحديث،عباسابنحديث

قريبًا.تخريجهتقدموقد)688(،بنحوهورواه(4)

(".صحيح"حسن:والترمذيالمطبوعوفي.الأصولفيكذا)5(

خطأ.،"لترمذيا":،عجوفي.(9812)برقم(6)

قعدُّواعليكمغُمّفان،لرؤيتهوأفطروالرؤيتهصوموا:قالثم":،عجفيزيادةبعدها)7(

فيمحلهاالزيادةوهذه.المطبوعفيوكذا."قبلةتصومواولاصوموا،ثميومًاثلاثين

النسائي.روايةفيوليست،النسخبقيةفيكماالآتيالحديث

"."كان:مب)8(
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".شعبانعدَّةالعدَّةفأكمِلواسحابٌ

هلالرؤيةفيالنَّاسُتَمارى:عبَّاسٍابنعنعكرمةعنسِماكوقال

!لمجموّالنَّبيِّإلىأعرانيٌّفجاءغدًا،:بعضهموقال،اليوم:بعضهمفقالى،رمضان

رسولمحمَّدًاوأنَّاللّّهإلاإلةلاان))تشهدُ:!ي!النَّبئيُفقال،راَهأنَّهفذكر

:قالثمَّصوموا.:النَّاسفيفنادىبلالًا!ي!النَّبئيُفأمر.نعم:قال،؟"اللّه

ثمَّيومًاثلاثين(1فقدِّروا)عليكمغُمَّفإن،لرويتهوأفطِروالرويته"صوموا

2(.)يومًا"قبلهتصومواولاصوموا،

فيوبعضها،"الصَّحيحين"فيفبعضها،صحيحةالأحاديثهذهوكلُّ

يقدحلابمابعضهاأُعِلَّقدكانوإنوغيرهما،والحاكم"حبَّانابن"صحيح

بعضهاواعتبارِ،ببعصلبعضهاوتفسيرِبمجموعها،الاستدلالصحَّةفي

متَّفق.منهاوالمرادبعضًا،بعضهايصدِّقوكلُّهاببعفيى،

الخطَّاب،بنعمرخالفهفكيف!ي!هديههذاكانفاذاقيل)3(:فإن

،هريرةوأبو،مالكٍبنوأنسعمر،بنالدّهوعبد،طالبٍأبيوعليُّبن

وعائشة،الغِفاري)4(أيوببنوالحكم،العاصبنوعمرو،ومعاوية

."فعدُّوا":الدارقطنيوفي."فاقدروا(":ك(1)

المصنف.وصححه31(،1)3/""مستخرجهفيوالطوسي2(521)الدارقطنيرواه2()

داود"أبيسنن"انظر:،بهوأعلُّوهمرسلًاعكرمةعنسماكعنالحفاظورواه

"(الأشراف"تحفةوفي2(.2511-211)والنسائي96(1)والترمذي234(1)

فيتلقن.يلقَّنكانلأنه،حجةيكنلمبأصلتفردإذاوسماك:(5137،138/)

.صفحاتخمسبعدجوابه)3(

انظر:باز،ابنالشيخذلكعلىنبَّةكماعمرو"بن"الحكم:والصواب،النسخفيكذا(4)

.(172)صالمعاد"زادعلىالبازية"التعليقات
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وأبو،وطاوسومجاهد،،اللّّهعبدبنسالموخالفهبكر)1(؟أبيابنتاوأسماء

اللّّهعبدبنوبكرمِهْران،بنوميمونالشِّخِّير،بنومُطرِّفالنَّهديُّ،عثمان

)3(؟حنبلبنأحمدوالسُّنةالحديثأهلإمامخالفةوكيفالمزفب)2(؟

مسندةً.هؤلاءأقوالنُوجِدكمونحن

عن،أبيةعن،ثوبانابن)4(أخبرني:مسلمٍبنالوليدفقالعمر،فأمَّا

اللَّيلةتلكفيالسَّماءكانتإذايصومكانالخطَّاببنعمرأنَمكحول

التَّحرِّي)5(.ولكنَّهبالتَّقدُّم،هذاليس:ويقولمغيَّمةً،

محمَّدٍبنالعزيزعبدأخبرناالشَّافعيُّ)6(:فقالعلي،عنالزَوايةوافَا

بنتفاطمةأمِّهعن،عثمانبنعمروبناللّّهعبدبنمحمدعنالذَراوردفيُ،

إليُّمن)7(أحبُّشعبانمنيومًاأصومُ":قالطالبٍأبيعليُّبنأنَحسين

تخريجها.سيأنيالآثارهذه(1)

"درء:فيفتنظرالآثاربقيةوأما69(،10)شيبةأبيابنعندالنهديعثمانأبيإثر)2(

.(25)صالجوزيلابن"والضيماللوم

قريبًا.سيأتي)3(

.المطبوعمنساقطة"ابن"(4)

:علتانفيهوإسناده(؛25)ص"والضيماللوم"درءفيالجوزيابنرواه)5(

عنأبيهعنيرويهاأحاديثعليهأنكروا،فيهمختل!ثوبانبنثابتبنالرحمنعبد

"تهذيبينظر:.العراقيأعلهوبهاادئَهُ!لككَئهُ،رَعمريدركلممكحول:والثانية،مكحولٍ

.(4011/)"التثريبو"طرح)051)6/"التهذيب

"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي2(02)5الدارفطنيطريقهومن232(،)2/""الأمفي)6(

لمفاطمةلأن؛انقطاعالإسنادوفي2(،44)6/والاَثار"السنن"معرفةوفي2(412/)

رَ!عَئهُ.علئاجذَماتدرك

.قمنوالمثبت.مبم،ك،ع،ص،ج،قيليست"من")7(
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".رمضانمنيومًاأفطرأن

عنمعمر،أخبرنا(:)1الرزاقعبدكتابففيعمر،ابنعنالرِّوايةوأمَّا

يكنلموإذاصائمًا،أصبحسحاثكانإذا"كان)2(:قالعمرابنعن،أيوب

مفطرًا".أصبحسحابٌ

وإذافصوموا،رأيتموه))إذا!يو:النَّبيعنعنه)3(""الصَّحيحينوفي

".لهفاقدِرواعليكمغُمَّفإنفافطِروا،رأيتموه

مضىإذاادلهعبدكان:قالنافععنصحيحٍبإسنادٍأحمد)4(الإمامزاد

يرَلموإن،فذاكرأىفإنينظر،منيبعثُيومًاوعشرونتسعةٌشعبانمن

منظرهدونحالوإنمفطرًا،أصبحقتزولاسحابمنظرهدونيَحُلْولم

صائمًا.أصبحقترأوسحابٌ

ثنا،إبراهيمبنإسماعيلثنا)5(أحمد:فقال،أنسعنالرِّوايةوأمَّا

ناسقفأفطرمنه،قريبًاوإفَاالظُّهرَإمَّاالهلالرأيتُ:قالإسحاقأبىِبنيحيى

أفظر،منوبإفطارِالهلالبرؤيةفأخبرناهمالكٍبنأنسفأتينا،النَّاسمن

أيوببنالحكمأنّوذلكيومًا،وثلاثونأحذلييكملاليومهذا:فقال

والاَثار"السنن"معرفةفيالبيهقيطريقهومن)7323(،برقم""المصنَّف(1)

/6(.)233

.ك!اليست""كان2()

تخريجه.تقدم)3(

""المستخرجفينعيموأبو2(1)68الدارقطنيورواه(،44)88برقم"المسند("في(4)

رَهـعَنطُ.عمرابنعننافععنأيوبعنإسماعيلطريقمن(471)3/

."نانبأأ":ك(5)
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فصمتُ،عليةالخلاَففكرهتُغدًا،صائمٌإئِّي:النَّاسصيامإليُّقبلأرسل

اللَّيل)1(.إلىهذايوميمُتِمٌّوأنا

بنسعيدثنا،المغيرةثناأحمد:فقال،معاويةعنالرِّوايةوأمَّا

سفيانأبيبنمعاويةأنَّحَلْبَس)2(وابنمكحولحدَّثني:قالالعزيزعبد

منيومًاأُفطِرأنإليُّمن)3(أحبُّشعبانمنيومًاأصوملأن:يقولكان

.(4)رمضان

الحُباب،بنزيدثناأحمد)5(:ففَال،العاصبنعمروعنالرِّوايةوأمَّا

كانأنَّهالعاصبنعمروعن،هُبَيرةبناللّهعبدعنلَهِيعة،ابنأخبرني:قال

.رمضانمن)6(فيهيشكُّالذياليوميصوم

مهدكب،بنالرَّحمنعبدثناأحمد)7(:فقال،هريرةأبيعنالرِّوايةوأمَّا

لأن:يقولهريرةأباسمعتُ:قال)8(،مريمأبيعن،صالحبنمعاويةثنا

"درءفيالجوزيابنطريقهومن2(،0)8""الغيلانياتفيالشافعيبكرأبورواه(1)

.(4259)مختصرًاشيبةأبيابنورواه(.45)ص("والضيماللوم

اسمه.تماموهو،"حلبسبنميسرةبن"يونس:المطبوعوفي.الأصولفيكذا)2(

النسخ.بقيةفيوليستك،ع،في"من")3(

"أبوأحمد:شيخفيوالصواب(.45)ص"والضيماللوم"درءفيالجوزيابنذكره(4)

."المغيرة

.مقالفيةلهيعةوابن(.5ه)ص("والضيماللوم"درءفيالجوزيابنذكره()5

.منعساقطة(""يشكوكلمة.النسخبقيةمنوالمثبت."منأنه":ك)6)

.المطبوعمنساقطة"أحمد")7(

وفي231(./21)"التهذيب"تهذيبانظر:.خطأ"،مريمأبي"ابن:مب،م،ق)8(

.الاصولفيليست"هريرةأبي"مولىزيادةبعدهالمطبوع
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لمتعجَّلتُإذالانّيأتأخَّر،أنإليُّمنأحبُّبيومٍرمضانصومفيأتعجَّل

.(1فاتَني)تأخَّرتُوإذايفُتْني،

عن،عوانةأبوثنا)2(:منصورٍبنسعيدفقال،عائشةعنالرِّوايةوأمَّا

منفيهيشكّالذياليومفيعائشةأتىالذيالرَّسولعنخُمَير،بنيزيد

أُفطرأنإليُّمنأحبُّشعبانمنيومًاأصوملأن:عائشةقالت:قالرمضان

.رمضانمنيومًا

ثناأيضًا)3(:سعيدفقالبكر،أبيبنتأسماءعنالرِّوايةوأمَّا

قالت:المنذربنتفاطمةعن،عروةبنهشامعن،الرحمنعبدبنيعقوب

بتقدُّمه.وتأمربيومتتقدَّمه)4(أسماءكانتإلارمضانهلالغُمَّما

بنهشامعن،سلمةبنحمَّادعنعُبادة)6(،بنرَوْحثنا(:أحمد)ْوقال

.رمضانمنفيهيشكُّالذياليومتصومكانتأنَّهاأسماءعن،فاطمةعن،عروة

قالوقدعنه)7(.زيادبنالفضلمسائلفمنأحمدعنذكرناهماوكلُّ

يكنلموإنصائمًا،أصبحعلَّةأوسحابةٌالسَّماءفيكانإذا:الأثرمروايةفي

.(5ه)ص("والضيماللومدرء"فيالجوزيابنذكره(1)

من2(5494)أحمدورواه.(5ه)ص"والضيماللومدرء"فيالجوزيابنرواه2()

.(4/11)"الإرواء"فيالألبانيوصححةخمير،بنيزيدعنشعبةطريق

.(65)ص"والضيماللوم"درءفيالجوزيابنرواه)3(

النسخ.خلاف"متقدمة":المطبوعفي4()

.(56)ص"والضيماللومدرء"فيالجوزيابنوذكره2(،411/)البيهقيرواه(ه)

خطأ.،"عباد":المطبوعفي)6(

.(56)ص"والضيماللومدرء"انظر:)7(
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الدّه،وعبدصالحابناهعنهنقلوكذلكمفطرًا.أصبحعلَّةٌال!ماءفي

)2(.وغيرهمزياد،بنوالفضلوالمزُوذي)1(،

وجؤِ:من)3(فالجواب

وجوبفي)4(صريحأثرالصَّحابةعنذكرتمفيماليس:يقالأنأحدما:

غايةوإنَّما!)5(،اللّّهرسوللهديمخالفًافعلهميكونحتَىصومه

للخلافكراهةًصامهإنَّمابأنَّهأنسصرَّحوقداحتياطًا،صومهعنهمالمنقول

صومهفيللامامتبعالنَّاس:روايةٍفيأحمدقالولهذاالأمراء،على

وقولهفعلهمن!الدّهرسولعنحكيناهاائَتيوالنُّصوصو[فطاره)6(.

فمن،تحريمهعلىتدلُّولاالإغمام،يومصوميجبلاأنَّهعلىتدلُّآنفًا)7(

.بالاحتياطأخذصامهومنبالجواز،أخذفقدأفطره

لابعضهموكان،حكيتمكمايصومهبعضهمكانقدالصَّحابةأنَّ:الثَّاني

ابنقالعمر،بناللّهعبدصومةعنهرُويمنوأصرحوأصحُّ،يصومه

مثلوروي،حنبلٍبنوأحمد)9(اليمانيطاوسذهبقولهوإلىالبر83(:عبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

خطأ."،"المروزي:المطبوعفي

5(.-152)ص"والضيماللوم"درءانظر:

.صفحاتخمسقبلقيل""فإنجواب

النسخ.بقيةمنوالمثبت".صريح"صحيح:ج،ع

.القدومطوافمبحثإلىمفيكبيرخرمبعدها

33(.0)4/قدامةلابن""المغنيانظر:

النسخ.بقيةمنوالمثبت"إنما".:مب،كق،

.(772)3/"الاستذكار"في

732(.4)"الرزاقعبد"مصنفانظر:
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عمرابنمذمبذهبأحدًاأعلمولابكر،أبيابنتيوأسماءعائشةعنذلك

.(1)غيرهم

الخطَّاب،بنعمرالشَّكِّيومصوم)3(كراهةعنهرويوممَّنقال)2(:

،هريرةوأبو،عبَّاسٍوابن،وحذيفة،مسعودٍوابن،طالبِأبيبنوعليئُ

)4(.مالكٍبنوأنس

منالمنعُمسعودٍوابنوحذيفةوعمّاروعليعمرعنالمنقول:قلت

اليومصام"منعمّار:فيهقالالذيوهذاتطوُّعًا،شعبانمنيومٍآخرصيام

علىاحتياطًاالغيميومصومفأمَّا)5(."القاسمأباعصىفقدفيهيشكُّالذي

الضَحابةعنفالمنقولفتطوُّغ=وإلَّا)6(فريضةفهورمضانمنكانإنأنَّه

عائشةروايةمعمذا.وعائشةعمرابنيفعلهكانالذيوهو،جوازهيقتضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

جميعًا.أقوالهمذكرتقدم

936(.)3/"الاستذكار"فيالبرعبدابنأي

".صيام":،عص،ج

عندمسعودابنوأثرمجالد.إسنادهوفي5829()شيبةأبيابنعندوعمرعليأثر

وقول9(.494)أنسواثر9)،49،794)39حذيفةوأثر9(،)583شيبةأبيابن

ابيوقول2(.470/)والبيهقي(1391)وأحمد2(521)النسائيعندعباسابن

73(.)13الرزاقعبدرواهوافصلوا"شيئًا،برمضانتواصلوالا":هريرة

والترمذي)2334(داودأبوووصله27(،)3/الجزمبصيغةمعلقًاالبخاريرواه

حبانوابن(4191)خزيمةوابنالترمذيوصححه2(،1)88والنسائي)686(

صحيححسنإسناد"هذا2(:051)الدارقطنيوقال(،1/234)والحاكم3585()

."ثقاتكلهمورواته

النسخ.بقيةمنوالمتبت("."فرضة:مبق،
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رُدَّوقد(.صام)1ثمَّيومًاثلاثينعدَّشعبانهلالغُمَّإذاكانالنَّبيُّع!ياّلهأنَّ

الحديث،فيعلَّةًصيامهاوجعل،خالفتهلماصحيحًاكانلوبأنَّههذاحديثها

وفهمتْاحتياطًا،صامتْهوإنَّما،صيامهتوجبلمفإنَّها،كذلكالامروليس

هيتفهمولمالعدَّة،تكملحتَّىيجبلاالصِّيامأنَّوأمرهء!ي!النَّبيِّفعلمن

يجوز.لاأنَّهعمرابنولا

ويدلُّوالآثار،الأحاديثتجتمعوبه،المسألةفيالأقوالأعدلوهذا

لهلالفال!يوالنَّبيُّأنَّعمرابنعننافععنأيوبعنمعمررواهماعليه

فاقدِرواعليكمغُمَّفانفافطروا،رأيتموهوإذافصوموا،رأيتموه"إذا:رمضان

فأكملواعليكمغمَّ"فإن:عنهنافععنروَّادٍأبيابنورواه.يومًا)2("ثلاْلينله

فدلَّ)3(."له"فاقدِروا:عنةنافععناددّهوعبيدمالكوقال".ثلائينالعدَّة

وأنة،جوازهبل،ثلاثينإكمالوجوبالحديثمنيفهملمعمرابنأنَّعلى

أنَّهذلكعلىويدلُّاحتياطًا.الجائزينبأحدأخذفقدالثَّلاثينيومصامإذا

كماصوموا"ثمَّوعشرينتسعًاله))اقدِروا:ع!ياّلهقولةمنفهملواللَّه!كَئهُرَ

ليقتصريكنولم،وغيرهمأهلهبذلكيأمرلكان،لصومهالموجبونيقولة

علىالواجبهوذلكأنَّيبيّن)4(ولابهيأمرولا،نفسةخاصَّةفيصومهعلى

النَّاس.

تخريجة.تقدم(1)

مب.ك،ق،فيليست"يومًا")2)

مالكورواية73(،0)6عندهروادأبيابنورواية73(،0)7الرزاقعبدعندمعمررواية)3(

5(./0801)مسلمعنداللّهعبيدورواية3(،/0801)ومسلم(091)6البخاريعند

النسخ.خلاف"ولبين":المطبوعفي4()
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ترواحتَّىتصوموا)الا:ء!ي!بقولهويحتجُّ،يصومهلاعبَّاسٍابنوكان

وذكر."ثلاثينالعدَّةفاأكملواعليكمغُمَّفإن،تروهحتَّىتُفطِرواولا،الهلال

مفسِّرًاجعلهكانَّهعمر،ابنحديثذكرأنبعدعنههذا1()""موطَّئةفيمالك

".له"فاقدروا:وقولهعمرابنلحديث

وقد،يومينأوبيومالشَّهريتقدَّمممَّنعجبتُ:يفَولعبَّاسٍابنوكان

علىينكركأنَّه)2(."يومينولابيومٍرمضانتقدَّموا)الا:ء!ي!اللّّهرسولقال

عمر.ابن

التَّشديدإلىيميلأحدهما،الإمامانالصَّاحبانهذانكانوكذلك

كانعمربنادلّّهوعبد.مسألةٍغيرفيوذلكالتَّرخيص،إلىيميلوالآخر

داخلَيغسلفكانالصَّحابة،عليهايوافقهلابأشياءالتَّشديداتمنيأخذ

بماءٍأذنيهأفردرأسهمسحإذاوكانذلك)3(،منعَمِيحتَّىالوضوءفيعينيه

منه)6(،اغتسلدخلهإذاوكانالحمَّام)5(،دخولمنيمتنعوكان)4(،جديدٍ

.)783(برقم(1)

.عباسابنقولفيتخريجهتقدموقد،اللفظبهذاليسالوارد2()

ينضحكانعمرابنأنَّالرواياتفيوالثابتُ(.1/151)""المغنيفيقدامةابنذكره)3(

"(الرزاقعبدو"مصنف(111)"مالك"موطأفيكما،الجنابةغسلفيعينيةفيالماء

ولم"-:نافعلعله-قال:الرزاقعبدوزاد(.1)750"شيبةأبيابنو"مصنف99(0)

للصلاةالوضوءفأما،الجنابةغسلفيإلاالماءعينيهفيينضحعمربناللّهعبديكن

فلا".

)73(.مالكرواه(4)

.(1711)شيبةأبيابنرواه)5(

.(1411)الرزاقعبدرواه)6(
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للوجهضربةٍ،بضربتينيتيمَّم)2(وكان(.الحمَّام)1يدخلكانعبَّاسٍوابن

علىولاواحدةٍضربةٍعلىيقتصرولا،المرفقينإلىليديهوضربةٍ

للوجه(ضربهجم!ْالتَّيمُّم:ويقوليخالفه)4(عبَّاسٍابنوكانالكفَّين)3(،

إذاوكان)7(،بذلكويفتيامرأتهقُبلةمنيتوضَّاعمرابنوكانوالكفَّين)6(.

وأقبَّلتُهاأباليما:يقولعبَّاسٍابنوكانصلَّى)8)،ثمَّتمضمضولدهقبَّل

ريحانًا)9(.شَمِمْتُ

يصلِّيثمَّيُيمَّها،أنأخرىفيوهوصلاةًعليهأنَّذَكرمَنيأمروكان

يعلىأبووروى(،01فيها)كانالَّتيالصلاةيعيدثمَّذكرها،الَّتيالصَّلاة

موقوف!أنَّهوالصَّواب(،11)""مسندهفيمرفوعًاحديثًاذلكفيالموصلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.(1)175شيبةأبيابنرواه

.الأصولفيوليسالمطبوعفيعمر""ابنزيدوقدعمر.ابنأي

.(6851)شيبةأبيابنرواه

تحريف.وهو،عمر""ابن:ع

،ع.جفيليست"ضربة"

أنهعنه82()5الرزاقعبدوروىاكأيلَّهُعَت!ا.رَعباسابنإلى(441)الترمذيعزاه

.("والكفينللوجه"التيمم:قال

.(4)59شيبةابيوابن(4،794)69الرزاقعبدرواه

ذكرففيه(4)89الرزاقعبدعندوأما(.505،605،705)شيبةأبيابنرواه

المضمضة.دونوهيمعمر:قال،بالمهملةالمصمصة

5(.0،570)5الرزاقعبدرواه

.(4)67مالكرواه(

الدارقطني-ورواه(،41)18"الخيرةإتحافو"(544)"العالية"المطالبفيكما(
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يصحُّ،ولامرفوعًاعمرابنعنرويوقد)1(:البيهقيقالعمر.ابنعلى

يصحُّ)2(.ولامرفوعًاعبَّاسٍابنعنرويوقد:قال

.والاحتياطالتَّشديدطريقيسلككانعمربناللّّهعبدأنَّوالمقصود

ركعةًالإماممعأدركإذاكانأنَّهعنهنافععنأيوبعنمعمرروىوقد

الزُّهريُّ:قالالسَّهو،سجدتيسجدصلاتهمنفرغفإذا،أخرىإليهاأضاف

)3(.غيرهفعلهأحدًاأعلمولا

الرَّكعة،عقيبالجلوسمنلهحصللِمَاالسُّجودهذاوكأنَّ:قلت

الشَّفع.عقيبمحلُّهوإنَّما

أنَّهمالوجوبسبيلعلىاليومهذايصوموالمالصَّحابةأنَّعلىولدلُّ

ولو،رمضانمنيومًانفطرأنمنإليناأحبُّشعبانمنيومًانصوملأنقالوا:

يجوزفلارمضانمنيومٌهذالقالوا:عندهمحتمًارمضانمناليومهذاكان

أعلم.واللّّه.فطرهلنا

فياختلفوقد22(.21/)والبيهقي(1325)"الأوسط"فيوالطبراني(0561)

ينظر:.فرفعهيعلىأبيشيخالترجمانيوَهِمَ،موقوفأنهوالصواب،ووقفةرفعة

له"السننو"2(4/)13للدارقطني"العللو"(2172/)حاتمأبيلابن("العلل"

2(.212/)للبيهقي"الكبرىو"السنن(0651)أيضًا

22(.21/)"الكبرىالسنن"(1)

ص،ع.فيليست"يصحولا.وقد..قال")2(

المنذرابنطريقهومن-)9336(الرزاقعبدأيضًاورواه)7933(.الرزاقعبدرواه)3(

عمر.ابنعننافععنعمربناللّهعبدطريقمن-4(89)3/""الأوسطفي
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فطرهمنعنهمرويماوتحرِّيًااستحبابًاصاموهإنَّماأنَّهمعلىويدلُّ

بنأحمدحدَّثنا)1(:""مسائلةفيحنبلقالقدعمرابنفهذاللجواز،بيانًا

:قالالحضرميحكيمبنالعزيزعبدعن،سفيانعن،وكيعٌحدَّثنا،حنبلٍ

يُشَكُّالذياليوملافطرتُكلَّهاالسَّنةصمتُلو:يقولعمرابنسمعت

فية)2(.

أخبرني:قالحُميدٍبنعَبِيدةثنا،حنبلٍبنأحمدوحدَّثنا:حنبلقال

لاحتَّىرمضانقبلنسبققالوا:عمر،ابنسألوا:قالحكيمبنالعزيزعبد

)3(.الجماعةمعصوموا،أفٍّأفٍّ:فقالم!؟شيمنةيفوتنا

وصحَّ."أحدٌمنكمالشَّهرَيتقدَّمنَّ"لا:قالأنَّهعمر)4)عنصحَّوقد

عليكمغُمَّفان،لرؤيتهوأفطروا)6(،الهلاللرؤية"صوموا:قالأنَّه(عنه)ْ

)7(.يومًا"ثلاثينفعدُّوا

وإذا!توموا،الهلالرأيتم"إذا:طالبٍأبيبنعليئُقالوكذلك

")8(.العدَّةفأكمِلواعليكمغُمَّفإنفأفطروا،رأيتموه

63(.)ص"والضيماللوم"درءفيالجوزيابنعنةنقله(1)

.(5849)شيبةأبيابنأيضًاورواه2()

6(.4)ص"والضيماللوم"درءفيالجوزيابنرواه)3(

خطأ.عمر"،"ابن:المطبوعفي)4(

آدلَّةُ!ككَئهُ.رَعمرعنالمأثورهناوالمقصود!ي!(".عنه":المطبوعفي)5(

."الرؤيته:،عج)6(

2(.480/)والبيهقي)7748(الرزاقعبدعندواحدٍسياقفيمخرجانكلاهما)7(

فيه.متكلمالهمدانيسعيدبنمجالدإسنادهوفي.2(4/90)البيهقيرواه)8(
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)1(."ثلاثينفعدُّواعليكمغُمَّ"فإن:مسعودٍابنوقال

فيعنهمرُوِيت)2(الَّتيالاَثارلتلكمعارضةأنَّهاقُدِّرإنالآثازفهذه

أنَّهاقُدِّروإنومعنًى،لفظًاالمرفوعةالنُّصوصَلموافقتهاأولىفهذهالصوم

الجمع:في)3(طريقانفهاهنابينهاتعارضَلا

آخرفيالإغمامعلىأوالإغمامصورةغيرعلىحملها:أحدهما

.للصيامالموجبونفعلهكماالشَّهر،

لااستحبابًاوالاحتياطالتَّحرِّيعلىعنهمالصَّومآثارحمل:والثاني

إلىأقربالطريقوهذه.الوجوبنفيفيصريحةالاَثاروهذهوجوبًا،

يومينبينالتَّفريقمنالسَّلامةوفيها،الشَرعوقواعدالنُّصوصموافقة

حصولمع،يقينٍيوموالثَّانيشذ،يومأحدهمافيجعلالشَّكِّ،فيمتساويين

شكِّهمعقطعًا،رمضانمنكونهاعتقادَالعبدوتكليفِ)4(قطعًا،فيهالشَّكِّ

متماثلينِ.بينوتفريقَيُطاق،لابماتكليفَولا)5(لا؟أممنههوهل

فصر

المسلم،الواحدالرَّجلبشهادةبالصَّومالنَّاسأمرُهديهمنوكان

اثنين.بشهادةمنهوخروجهم

19(.1)4شيبةأبيابنرواه(1)

."رويتم":ص(2)

."بين":مب،ق)3(

،صوفي.جملةبدايةوليس،السياقعليهيدلكما""التفريقعلىعطف""وتكليف4()

"."دد:،عج

.المطبوعفيليست"ولا")5(
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العيدوقتخروجبعدالهلالبرؤيةالشَّاهدانشهدإذاهديهمنوكان

1(.وقتها)فيالغدمنالعيدويُصلِّيبالفطر،ويأمرهميفطرأن

السُّحور)3(،علىويحثُّويتسحَّر)2(،عليهويحضُّالفطريعجِّلوكان

ء.0)4(0
.()تاخيرهفيويرعبولؤحره

منوهذاالماء،فعلىيجدلمفإنالتمر،علىالفطرعلىيحضُّوكان

خلوِّمعالحلوَالشَّيءَالطَّبيعةإعطاءفإنَّ،ونصحهمأمَّتهعلىشفقتهكمال

فإنَّها،الباصرةالقوَّةسيَّماولا،بهالقوىوانتفاعقبولةإلىأدعىالمعدة

،وأُدْمٌقُوتٌعندهموهو،عليهومَرباهمالتَّمر،المدينةوحلاوةبه)6(،تقوى

.فاكهةٌورُطَبه

بالماءرُطِّبتفإذا،يبسٍنوعُبالصَّوملهايحصلالكبدفإنَّالماءوأمَّا

عنحراشبنربعيطريقمن)9233(داودوأبو23(41882،960)أحمدرواه(1)

2(.202)الدارقطنيوصححه!ي!،النبيأصحاببعض

عليه"و"يحضاللَّةُ!كَئهُ.رَسهلثحديثمن(01)89ومسلم(1)579البخاريرواه2()

.،كقفيليست

ادلَّهُ!كَئهُ.رَأنسحديثمن(01)59ومسلم(1)239البخاريرواه)3(

اللَّهُ!ثكَتهُ.رَثابتبنزيدحديثمن(1291)البخاريرواه(4)

لهيعةابنإسنادهوفي.اكأيدَّةُعَئهُرَذرأبيحديثمن2(21312،7051)أحمدرواه5()

الدارقطني:وقال"،"مجهول:حاتمأبوفيهقال،عثمانأنيبنوسليمان،فيهمتكلم

(4/134)"والتعديلو"الجرج(491)"البرقاني"سؤالاتانظر:.""متروك

.3(4/2)"ءلإروااو"

."بها":ص(6)
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قبليبدأأنالجائعبالظَّمآنالأولىكانولهذا.بعدهبالغذاءانتفاعهاكمل

منوالماءالتَّمرفيما)1(إلىهذا.بعدهيأكلثمَّالماء،منقليلِبشربالأكل

.القلوبأطبَّاءإلايعلمهالاالقلبصلاحفيتَأثيرٌلهاالَّتيالخاصيَّة

فصل

لمفإنوجدها،إنرُطَباتٍعلىفطرهوكان،يصلِّيأنقبليفطروكان

)2(.ماءٍمنحَسَواتٍفعلىيجدلمفإن،تمراتٍفعلىيجد

رزقكوعلئصمنا،لك"اللَّهمَّ:فطرهعنديقولكانأنَّهء!ي!عنهويُذكر

يثبت.ولا")3(.العليمالسَّميعأنتإنَّكمنَّا،فتقبَّلأفطرنا،

".أفطرتُرزقكوعلى،صمتُلك"اللَّهمَّ:يقولكانأنَّهعنهوروي

ذلك.يقولكان!النَّبيَّأنَّبلغهأنَّهزهرةبنمعاذعنداود)4(أبوذكره

ما".:"مع)1(ق،مب

أنس،حديثمن6()69والترمذي235()6داودوأبو(21)676أحمدرواه2()

(2)278الدارقطنيوصححه(،454/"الإرواء")فيوالألبانيالترمذيوحسنه

.(1/234)لحاكموا

(219)"الصغير"فيأيضًاورواه.التمامبهذا9(1)8"الدعاء"فيالطبرانيرواه)3(

عمروبنإسماعيلإسنادهو!ا.."..منا"فتقبل:قولهدون75(4)9"و"الأوسط

شيبة:بنويعقوبزرعةأبوفيهقال،الزبرقانبنداودمنهوأشدُّ،فيهمتكلمالبجلي

و"الإرواء"34(4/1)"الربانية"الفتوحاتانظر:جدًّا.ضعيففالحديث"،"متروك

.(011)صالأذكار"أحاديثمنيصحلابماو"الإخبار37(/4)

شيبةأبيوابن(0141)"والرقائقالزهد"ياالمباركابنورواه23(،)58برقم(4)

-معاذٌيُعرفُولامرسلًا،زُهرةبنمعاذحديثمن923()4/والبيهقي)8379(
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وثبتَ،العروقُوابتلَّتِالظَّمأُ،"ذهبَ:أفطرإذايقولكانأنَّهعنهورُوي

عن،واقدٍبنالحسينحديثمن(1داود)أبوذكره."اللّّهشاءإنالأجر

عمر.ابنعنالمقفَّع،سالمبنمروان

)2(.ماجهابنرواهتُردُّ".مادعوةًفطْرِهعندللصَّائم"إنَّ:عنهويُذكر

أفطرفقدهاهنا،منالنَّهاروأدبرهاهنا،مناللَّيلُاقبل"إذا:عنةوصحَّ

فطرِهوقتدخلقدوبأنَّهيَنْوِ،لمهـانحكمًاأفطرقدبأنَّهوفُسِّر)3(."الصَّائم

وأمسى.كأصبح

)1(

)2(

)3(

أبي"ضعيفوفي38(/4)"الإرواء"فيالألبانيضعفهوالحديث.وتعديلبجرح

)947("والليلةاليوم"عملفيالسنيابناَخربلفظورواه264(.)2/"الامداود-

ماوعلتُهمرسلًا،زُهرةبنمعاذحديثمن5(10)الكبير""الدعواتفيوالبيهقي

الأذكار"أحاديثمنيصحلابما"الإخبارانظر:أيضًا.مبهمراوٍوفيه،سبق

.(901)ص

()478السنيوابن331()5""الكبرىفيالنسائيورواه)3357(،برقم

والحديث.آبهددَّهُعَئ!رَعمرابنحديثمن(041)79والطبراني2(2)97والدارقطني

"صحيحانظر:(.1/422)الحاكموصححه،والألبانيحجروابنالدارقطنيحسنه

علانلابن"الربانيةو"الفتوحات93(/4)و"الإرواء"(421)7/"الام-داودأني

(4/.)933

وأالمهاجر،أنيابنيكونأنيحتملاددّهعبيدبنإسحاقإسنادهوفي(.)1753برقم

المزيجزموبه،الثانيانهوالظاهر"،"الثقاتفيحبانابنذكرهما،مليكةأنيابن

و"تاريخ(2564/)"الكمالتهذيب":انظر.الألبانيضعفهوالحديث،والذهبي

.(4/14)و"الإرواء"342(/4)"الربانيةو"الفتوحات3(4/60)"الإسلام

تقدموقدآددَّهُبهكَئهُ،رَعمرحديثمن(0011)ومسلم(4591)البخاريرواه

".الصائمأفطر"فقدقبل"الشمس"وغربت:بزيادة(44)ص
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نأوأمره،السِّبابوجوابوالسِّبابوالصَّخَبالرَّفَثعنالصَّائمونهى

بقلبة:وقيلأظهر،وهوبلسانهيقوله:فقيل(.1")صائم"إنِّي:سابَّهلمنيقول

نفسه،فيالتَّطوِّعوفي،بلسانهالفرضفييقوله:وقيلبالصَّوم،لنفسهتذكيرًا

الرِّياء.عنأبعدلائه

فصل

)3(الأمرينبينأصحابَهوخيَّروأفطر)2(،فصام،رمضانفيوسافر

)4(.لقائهعلىليتقوَّوا،عدوِّهممندَنَواإذابالفطريأمرهموكان

عدوِّهملقاءعلىلهمقوَّةٌالفطرفيوكانالحضرفيهذامثلاتَّفقفلو

شيخاختياروهوذللش،لهمأنَّدليلًا:أصحُّهما،قولانفيهالفطر؟لهمفهل

بظاهرالعدوَّلَقُوالمَّاالإسلاميَّةالعساكرَأفتىوبه)5(،تيميةابنالإسلام

إباحةبلالسَّفر،بمجرَّدالفطرمنأولىبذلكالفطرأنَّريبَولا)6(.دمشق

القوَّةلانَّ،بجوازهأحقُّوأنها،الحالهذهفيإباحتهعلىتنبيهٌللمسافرالفطر

أعظمالجهادمشقَّةولأنَّ،وللمسلمينلههناوالقوَّةبالمسافر،تختصُّهناك

اللَّهُ!ككَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(1511/631)ومسلم(4091)البخاريرواه(1)

اللَّهُ!3عَئهُ.رَأنسحديثمن(11)18ومسلم(1)479البخاريرواه)2(

الأسلميعمروبنحمزةحديثمن(1211)ومسلم(1)439البخاريرواه)3(

اللَّهُك!.رَ

الحديث.تخريجوسيأني.(""علية:ع(4)

27(./)18"والنهاية"البداية:ينظر5()

22-27(./)18السابقالمصدرفيكما207سنةشقحبوقعةفي)6(
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منأعظمللمجاهدبالفطرالحاصلةالمصلحةولأنَّالسَّفر،مشقَّةمن

آشتَطَغؤُمِّن!ووَاغَدُّواْالومَّا:قالتعالىادلّّهولأنَّالمسافر،بفطرالمصلحة

!ي!والنَّبيُّ،القوَّةأسبابأعظممناللِّقاءعندوالفطر06أ.:الأنفالأو!هقُوَّةٍ

وُيعِينيقوِّيبماإلامقصودهبهيحصلولايتمُّلاوهو(،بالرَّمي)1القوَّةفسَّر

عدوِّهم:مندَنَوالمَّاللصَّحابةقالالنَّبيُّع!ي!ولأنَّوالغذاء.الفطرمنعليه

نزلواثمَّ،رخصةًوكانت،"لكماقوىوالفطر،عدوِّكممندنوتمقد"إنَّكم

وكانتفأفطِروا"لكمأقوىوالفطرعدوِّكم،مُصبِّحو"إنَّكم:فقالاَخرمنزلًا

بهايَلقَونالَّتيالقوَّةإلئواحتياجهمعدوِّهممنبدنوِّهمفعلَّل)2(.عزيمةً

فييذكرهولم،بنفسهمستقلّوالسَّفرالسَّفر،غيرآخرسبمبوهذاالعدوَّ.

الفطرهذافيالشَّارعألغاهلمااعتبارٌبهفالتَّعليل،إليهأشارولاتعليله

المجرَّدالسَّفرواعتبارالعدوُّ،بهايقاومالَّتيالقوَّةوصفوإلغاء،الخاصِّ

به.وعلَّلالشَّارعاعتبرهلماإلغاءٌ

أولىالجهادلأجلالفطرأنَّيقتضيوحكمتهالشَّارعفتنبيهوبالجملة

بحكمها،وصرَّحعليهاونبَّهالعلَّةإلىأشاروقدفكيفالسَّفر،لمجرَّدمنه

عن،يونسبنعيسىرواهماعليهويدلُّلاخلها.يفطروابأنعليهموعزم

!ي!اللّّهرسولقال:يقولعمرابنسمعت:قال،دينارٍبنعمروعن،شعبة

عن،الرَّبيحبنسعيدتابعهفأفْطِروا"(قتالٍيوم"[نَّه:مكَّةفتحيوملأصحابه

يفهمأحدٍوكلُّالفاء،بحرفبالفطرالأمرعليهورتَّببالقتالفعلَّل)3(.شعبة

اكأيلَّهُعَئهُ.رَالجهنيعامربنعقبةحديثمن()1791مسلمرواه(1)

اللَّهُ!ثكَتهُ.رَالخدريسعيدأبيحديثمن(0211)مسلمرواه)2(

-ورواه(،176،)177"شعبة"حديثفيالبغداديالمظفربنمحمدبالطريقينرواه)3(
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.القتاللأجلالفطرأنَّاللَّفظهذامن

رخصة"إنهالفطر:فييقول!ي!فكانالجهادعنالسَّفرتجرَّدإذاوأمَّا

.(1)"عليهجُناحَفلايصومأنأحبَّومن،فحسنبهاأخذفمنادلّّه،من

فصل

بدرٍغزاةفيوأجلِّهاالغزواتأعظمفيرمضانفي!ي!اللّّهرسولوسافر

رمضانفي!ي!اللّّهرسولمع"غزونا:الخطَّاببنعمرقال.الفتحغزاةوفي

)2(.فيهما"فأفطرنا،والفتحبدرٍيوم:غزوتين

رسولمع"خرجتُ:قالتعائشةعن)3(وغيرهالدَّارقطنيرواهماوأمَّا

وأالأظهر،وهوعليهاإمَّافغلط)4(=الحديث."..رمضانفيعمرةٍفي!ي!اللّّه

في!حطادلّّهرسولاعتمر:قولهفيعمرابنَأصابما(فيه)ْوأصابهامنها

وهوإلا!يطادلّّهرسولاعتمرما،الرحمنعبدأبااددّه"يرحم:ققالت،رجبٍ

مرسلًا.عميربنعبيددينارعنبنعمروعنشعبةطريقمن)6889(الرزاقعبد

آدلَّهُ!كَتهُ.رَالأسلميعمروبنحمزةحديثمن(1121/701)مسلمرواه(1)

فيه.متكلملهيعةابنإسنادهوفي71(،4)والترمذي(041)أحمدرواه2()

وإرساله،الحديثوصلفيواختُلِف(،241)3/والبيهقي2(2)39الدارقطنيرواه)3(

تقدموقد،الإرسال36()70""العللوفي،الوصلَ"السنن"فيالدارقطنيورجح

"الفرضعلىالاقتصارسفرهفي"هديهأنفيهالذيالفصلقبلمفصّلًاعليةالكلام

بعدها(.وما795)1/

علىكذببأنهالحديثهذاوصفأنةالإسلامشيخعنمِرارًاالمؤلفنقلكما4()

.(1/588،795):تقدمماانظرآ!للَّهُعَنهَا.رَعائشة

.كفيليست"فية")5(
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،القعدةذيفيكلُّهاعُمَرُهأيضًاوكذلك(.)1"قطُّرجبٍفياعتمرومامعه،

قطُّ)2(.رمضانفياعتمروما

ضر

صحَّولا،بحدٍّالصَّائمفيهايفطرالَّتيالمساقةتقديرُهديهمنيكنولم

،أميالٍثلاثةسفرالكلبيُّفيخليفةبندِحيةأفطروقد!.شيذلكفيعنه

)3(.ع!يمّ"اللّّهرسولهديعنرَغِبوا"قد:صاملمنوقالفأفطرَ

مجاوزةاعتبارغيرمنيفطرونالسَّفريُنشِئونحينالصَّحابةوكان

ركبتُجَبْر)4(:بنعبيدقالكما!،وهديهسنَّتهذلكأنَّويخبرون،البيوت

فيالفُسطاطمنسفينةٍفي!ي!ادلّهرسولصاحبالغِفاريبَصْرةأبيمع

ألستَ:قلت.""اقترِبْ:قال.بالسُّفرةدعاحتَّىالبيوتيجاوزفلم،رمضان

داودأبورواه.!؟""ادلّّهرسولسنَّةعن"أترغب:بصرةأبوقال؟البيوتترى

.(5وأحمد)

مجاهد.طريقمن22(5521/0)ومسلم(،1775،1776)البخاريرواه(1)

اكأيلَّةُعَنهَا،رَعائشةحديثمن2()799ماجهوابن(40132)شيبةأبيابنرواه2()

.ثقاتكلهمورجاله

العجليإلايوثقهلم،الكلبيسعيدبنمنصورإسنادهوفي2(،4)13داودأبورواه)3(

داود"أبي"سننانظر:.الاتيينأنسٍوحديثبصرةأبيحديثلهويشهد،حبانوابن

238(.4)9الرسالة.طأحمد"مسندو"2(4)13الرسالة.ط

.الصوابوهو،كمنوالمثبت."جبير":،عج.""حنين:مب،ص،ق(4)

-2(،4/64)والبيهقي(4175)الدارميورواه27232(،)وأحمد2(14)2داودأبو()5
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فيالإسكندريةإلىالفُسطاطمنبصرةأبيمع"ركبتُ(:أحمد)1ولفظ

الغداء،إلىدعانيثمَّ،فقُرِّبتبسُفْرتهأمرمرساهامندفعنا)2(فلمَّا،سفينةٍ

:قالبعد!منازلُناعنَّاتغيَّبتْماواللّهبَصْرة،أبايا:فقلت.رمضانفيوذلك

حتَّىمفطريننزَلْفلم.فكُلْ:قاللا.:قلت؟!لمج!اّاللّهرسولسنَّةعنأترغبُ

بلغنا".

سفرًا،يريدوهورمضانفيمالكٍبنأنسأتيتُ:كعببنمحمَّدوقال

؟سنَّةٌ:لهفقلتُفأكل،بطعامٍفدعاالسَّفر،ثيابولًبس،راحلتهلهرُحِّلتوقد

الدَّارقطنيُّفيه:وقال،حسنٌحديثٌ:الترمذيقالركب)3(.ثمَّ،سنَّة:قال

".الشَّمسغروبتقاربَوقد"فأكل

فلهرمضانمنيومٍأثناءفيالسَّفرأنشأمنأنَّفيصريحةالآثاروهذه

فيه.الفطر

فصر

الفجربعدفيغتسل،أهلهمنجنمبوهوالفجرُيدركُه"شًيوّوكان

"الأم-داودأبيصحيحو"63(4/)الإرواء"":انظر.الألبانيصححهوالحديث

/7(731).

)27233(.برقم(1)

المسند".و"النسخجميعخلافدنونا"":المطبوعفي)2(

،الترمذيوحسنة2(،4/47)والبيهقي2(192)والدارقطني)997(الترمذيرواه)3(

حديث"تصحيحفيوالألباني(413/")الأحوذيعارضة"فيالعربيابنوصححه

.(71)ص"الصائمإفطار
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قُبلةوشبَّه)2(.رمضانفيصائمٌوهوأزواجهبعضيُقبِّلنوكإ.ولصوم (1)

بالماء)3(.بالمضمضةالصَّائم

ع!يوّالنَّبئيأنَّعائشةعنيحيىبنمِصْدَععنداود)4(أبورواهماوأمَّا

فيه،اختُلِفقدحديثفهذالسانهإ-ويَمُصُّ،صائموهويُقبِّلهاكان

جائرزائغ:السعديفال،فيهمختلفٌوهوهذا،بمِصْدَعطائفةٌ(فضعَّفتْة)ْ

فيمسلملهروىصدوق،ثقةٌهوفقالوا:طائفةوحسَّنته.الطَّريقعن

فيهمختلفٌ،البصريالطاحيديناربنمحمدإسنادهوفي)6(.""صحيحة

:غيرهوفالبأس!،بةليس:عنهروايةٍوفيضعيف!،:يحيىفقالأيضا،

،دينارٍبنمحمَّدإلايقولهلالسانها""ويمصُّ:فوله:عديٍّابنوقال،صدوقٌ

وأمعائشةحديثمن78(75،/011)9ومسلم(5291،6291)البخاريرواه(1)

آ!للَّهُعَنطُ.رَسلمة

آ!دلَّهُعَتفَا.رَعائشةحديثمن66(/011)6ومسلم(1)279البخاريرواه2()

(991)9خزيمةابنوصححهآ!للَّهُعَت!،رَعمرحديثمن2385()داودأبورواه)3(

431(/1)والحاكم9(0)5حبانوابن98(2/الآثار")معاني"شرجفيوالطحاوي

("الام-داودأبي"صحيحفيوالالباني22(1/5)المسند""تخريجفيشاكروأحمد

/7(471).

ديناربنومحمدمصدعٌإسنادهوفي2(،0)30خزيمةابنورواه)2386(،برقم(4)

والتناقيح"المناهجو"كشف2(453/)"الراية"نصبانظر:.فيهمامختلف

27(.20/)"الأم-داودأبيو"ضعيف(2172/)للمناوي

"."فضعفه:،عك(5)

(4181/)"الاعتدالو"ميزان23(0)8/عديلابن(""الكامل:فيالأقوالهذهانظر)6(

.(01/581)"التهذيبو"تهذيب
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قالأيضًا،فيهمختلف!أوسبنسعدأيضًاإسنادهوفي(.1)رواهالذيوهو

)2(.""الثِّقاتفيحبَّانابنوذكره،ثقةٌ:غيرهوقالضعيف!،بصريّ:يحتى

)4(ميمونةعن)3(ماجهوابنأحمدالإمامرواهالذيالحديثوأمَّا

صائمان،وهماامرأتهقبَّلرجلٍعنجي!النَّبيُّسئل:قالت!النبيمولاة

يزيد)6(أبووفيه!يوّ،اللّهرسولعنيصحُّفلا-("أفطرا)ْ"قد:فقال

ليس:الدَّارقطنيُّقالسعد،بنتوهي،ميمونةعنراويهالضِّني)7(

حديثٌهذا،بهأحدِّثلاهذا:البخاريُّوقالهذا.يثبتولا،بمعروف

)8(.مجهولٌرجليزيدوأبو،منكرٌ

يثبت،وجهٍمنيجئولموالشَّيخ،الشَّابِّبينالتَّفريقع!ي!عنهيصحُّولا

الزُّبيريِّ،أحمدأبيعن،عليبننصرعنداود)9(أبيحديثفيهماوأجود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(891)6/"و"الكامل(551)9/"التهذيبتهذيب"انظر:

.(674)3/"التهذيب"تهذيب:وانظر377(،)6/

(2122)راهويهبنإسحاقورواه(،1)686ماجهوابن2762()5أحمد

فيوالالبانيالدارقطنيضعفهوالحديث(.)57والطبراني227(0)والدارقطني

الضني.يزيدابو:وعلته(،1964)"الضعيفة"

.""مد:مب

التخريج.ومصادرالنسخخلاف"أفطر":المطبوعفي

تحريف.،زيدلماأبو":مب

تصحيف.،"الضبي":،عج،ك،ص

.(4/588)"الاعتدال"ميزانانظر:

أبي"صحيحانظر:.صحيحوالحديث23(،41/)البيهقيورواه)2387(،برقم

.(7841/)أملأا-وددا
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رجلًاأنَّهريرةأبيعنالأغرّ،عن1(،()العَنْبسأبي]عن،إسرائيلأخبرنا

فإذا،فنهاهفسألهآخروأتاه،لهفرخَّص،للصَّائمالمباشرةعن!ي!النَّبيُّسأل

ومسلمالبخاريُّكانوإنوإسرائيل.شابّنهاهوالذي،شيخٌلةرخَّصالذي

العَنْبسأبافيهالاعرِّوبينبينهأنَّالحديثهذافعلَّة،الستةوبقيَّةبهاحتجَّاقد

عنه)2(.سكتواعُبيد،بنالحارثواسمه،الكوفيالعَدَوي

فصل

الذيهواللّهوأنَّناسيًا،شربأواكلعمَّنالقضاءإسقاطهديهمنوكان

يفطرإنمافإنه،بهفيفطرإليهيضافوالشُّربالاكلهذافليس)3(،وسقاهأطعمة

النَّاسي.ولاالنَّائمبفعلتكليفَلاإذ،نومهفيوشربهاكلةبمنزلةوهذا،فعلهبما

فصل

)5(والحجامةوالشُّربالاكلبة)4(:الصائميفطر(]أنعنهصحَّوالَّذي

يعرفولا،والشُّربكالاكلمفطِّرالجماعأنَّعلىدالّوالقراَنء)6(،والقي

عليه.يدل!ماوسيأني.النسخفيوليست،التخريجمصدرمنزيادة(1)

فيأيضاحبانابنوذكره236(،)صالدارميرواية""تاريخهفيمعينابنوثقه2()

.(177)6/""الثقات

اللَّةُ!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(5511)ومسلم(1)339البخاريرواه)3(

مب.فيليست"بة")4(

بنشدادحديثمن(6811)ماجهوابن)9236(داودوأبو(21117)أحمدرواه5()

منوغيرهموثوبانوسعد،،عليعنالبابوفي.صحيحوالحديثادلَّةُ!كَئهُ،رَأوس

.(4/56)لإرواء"ا":وانظراكأيلَّهُعَن!،رَالصحابة

-(،1)676ماجةوابن72(0)والترمذي238(0)داودوأبو(401)63أحمدرواه)6(
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!1(.شيالكحلفيعنهيصحُّولاخلاف!،فيه

)2(.صائموهويستاككانأنَّةعنهوصحَّ

صائم.وهورأسةعلىالماءيَصُبُّكانأنَّهعنهأحمد)3(الإماموذكر

فيالمبالغةمنالصَّائمومنع،صائموهوويستنشقيتمضمضوكان

.(4)لاستنشاقا

رواهوقدأحمد.الإمامقاله،صائموهواحتجمأنَّةعنهيصحُّولا

قال:قال)7(سعيدٍبنيحيىحدَّثناأحمد)6(:قال")5(."صحيحهفيالبخاريُّ

وقال(،1/264)والحاكم35()18حبانابنوصححة،الترمذيحسنهوالحديث

انظر:.يعلهولمتيميةابنبةواحتجَّ،ثقاتكلهمرواته:2()273الدازقطني

.(4/15)الإرواء"و"22(222-5/21)("الفتاوىمجموع"

تخريجه.سيأتي(1)

بنعاصمضعفبسببضعيفهـاسناده72(،)5والترمذي(51)678أحمدرواه2()

!ييهادلّّهرسولفان""أمتيعلىأشقأنلالو"حديثعنهيغنيولكن،العمرياددّةعبيد

أولىللصائمالسواكاستحبابعلىالدالةالأصليةالبراءةمع،صائمدونمفطرًايستثنِلم

98(.)ص"المنةتمامو"2(47)3/"خزيمةابن"صحيحانظر:.واخرهالنهار

الصحابة.منرجلحديثمن)2365(داودوأبو23(20661،191)أحمدرواه)3(

من(04)7ماجهوابن)87(والنسائي(241)داودوأبو(46381)أحمدرواه(4)

(051)خزيمةوابن)788(الترمذيصححهوالحديث.صبرةبنلقيطحديث

.(1/471)والحاكم(4501)حبانوابن

.(1،9391)389برقم()5

.(644)صداودأبيروايةأحمد"الإماممسائل"في)6(

أسطر.بعدالاَنيسعيد"بنيحيى"إلىفيعسقطبعده)7(
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حديثيعني،والصِّيامالحجامةفيمِقْسمحديثالحكميسمعلم)1(:شعبة

وهواحتجم!ي!النَّبيُّأنَّعبَّاسٍابنعنمِقْسم،عن،الحكمعن)2(،شعبة

محرئم.صائئم

عنالشَّهيد،بنحبيبحديثعنأحمدوسألتمهنَّا)3(:قال

محرم*4(.صائمٌوهواحتجمع!يووّالنَّبيئَأنَّعبَّاسٍابنعن،مهرانبنميمون

كانتإنَّما(،)ْالأنصاريعلىسعيدٍبنيحيىأنكرهقد،بصحيحٍليس:فقال

حديثًا.عشرخمسةنحوعبَّاسٍابنعنمهرانبنميمونأحاديث

فضعَّفة.الحديثهذاذكرالدّهعبدأباسمعت)6(:الأثرموقال

حماد،عن،سفيانعنقَتيصة،حديثعنأحمدسألت)7(:0قال مهتا

محرمًا)8(.صائمًا!ي!النبياحتجم:عبَّاسٍابنعن،جبيرٍبنسعيدعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.المطبوعفيليست"شعبة"قال

""الكبرىياالنسائيطريقةمنأخرجهوالحديث.تحريف"سعيد"،:المطبوعفي

(41.)32

2(.253/)5"الفتاوى"مجموعفيالإسلامشيخنقله

بهذا323(1)""الكبرىفيوالنسائي)776(والترمذي)2888(أحمدأخرجه

لإسناد.ا

"العمدةشرح"انظر:.حبيبعنالراوياللّهعبدبنمحمدهوالأنصاري

ليحيى.صفةًفأصبح"على("،بحذفالمطبوعوفي934(.)3/

2(.53)25/"الفتاوى"مجموعفيتيميةابننقله

السابق.المصدرفيكما

أحدًانعلملاخطأ،هذا:وقالالإسناد،بهذا32(1)6""الكبرىفيالنسائيأخرجة

الخطأ.كثيروقبيصة،قبيصةغيرسفيانعنرواه
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:فقال،عقبةبنقبيصةعنيحيىوسألتقَبِيصة،قبلمنخطأهو:فقال

جبيرٍبنسعيدعنسفيانعنبةيحدِّثالذيوالحديث)1(،صدقٍرجلُ

قبله.منطل

النَّبيُّأنَّمرسلًا:جبيرٍبنسعيدعنالأشجعيكتابفيهوأحمد:قال

"صائمًا".فيةيذكرلا،محرمٌوهواحتجم!و

احتجم!صالنَّبيُّأنَّ:عبَّاسٍابنحديثعنأحمدوسألتمهنَّا)2(:قال

عن،سفيانذكره،محرمٌهوإنَّما،صائمفيهليس:فقال،محرلمصالموهو

رأسهعلى!ي!النبياحتجم:عبَّاسٍابنعن)3(،طاوسٍعن،دينارٍبنعمرو

.(4)محرئموهو

ابنعن،جبيرٍبنسعيدعنخُثَيم،ابنعنمعمر،عن(،)ْالرزاقوعبد

عن،إسحاقبنزكريَّاعن،ورَوْح.محرمٌوهوالنَّبيُّمحك!ي!احتجم:عبَّاسٍ

."صادق":ك(1)

الهاديعبدلابن"التحقيقو"تنقيح2(253/)5"الفتاوى"مجموعانطر:2()

.(291)2/الحبير"التلخيصو"(478)2/"الرايةنصبو"274()3/

الحبير"و"التلخيص(478)2/"الرايةنصبو"274()3/""التنقيحوفي)3(

."وطاوسعطاء":(2291/)

.()1835"البخاريصحيح"وانظر:،بهسفيانطريقمن(2291)أحمدرواه(4)

عنسفيانطريقمن(2021)ومسلم(5965)والبخاري(1)239أحمدورواه

.الرأسذكرفيهماوليسآ!ددَّهُعَن!،رَعباسابنعنوطاوسعطاءعنديناربنعمرو

والطبراني(0186)والدارمي3()750أحمدعندوهو.الطريقبهذاعليةأقفلم)5(

به.خثيمابنعممان(بناددّه)عبدعنالثوريطريقمن(12،47712)476
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احتجم!ي!النَّبيُّأنَّ:عبَّاسٍابنعن،وطاوسعطاءعن،دينارٍبنعمرو

صائمًا.يذكرونلاعبَّاسٍابنأصحابوهؤلاء(.1محرلم)وهو

عنالزيّات،ياسينعن،وكيعحدَّثنااللّّه،عبدأبوحدَّثنا)2(:حنبلوقال

:قالمابعدرمضانفياحتجم!ك!ي!اللّّهرسولأنَّمالكبنأنسعنرجل،

أبيبنأبانأُراهالرَّجل:اللّهعبدأبوقال."والمحجومالحاجم"أفطًرَ

بة)4(.يُحتجُّو:يدي،س لا.)3(*!

معاويةبنمحمدروى:اللّّهعبدلأبيقلت(:)هالأثرموقال

وهواحتجم!ي!النَّبيُّأنَّأنسعن،السُّدِّيِّعن،عوانةأبيعن،النيسابوري

هذا.منفعجِبَنعم،:قلتأنس؟عنالسُّدِّيُّ:قالثمَّهذا،فأنكر.صائم

ثابت.حديثغير"والمحجومالحاجم"أفطر:قولهوفيأحمد:قال

عنوفيها(.1/534)والحاكم2(6)57خزيمةابنوصححه35(،42)أحمدرواه(1)

(2021)ومسلم(1،5965)835والبخاري(1)239أحمدورواه.فقططاوس

ابنعنكليهماوطاوسعطاءعنديناربنعمروعنعيينةبنسفيانطريقمن

.عباس

3(.00/)13الملقنلابن""التوضيح:انظر،سؤالاتهفي2()

أحمد:قال.الصوابهومبق،منوالممبت.تحريف"،عتمان":،ج،عص،ك)3(

له.استضعافًايسميهلا،رجل:يقولعياشأبيبنأبانحديثعلىأتىإذاوكيعكان

525(.)2/الدّهعبدابنهبرواية"العلل"

"العلل".الدهر"مندهرمذحديثهالناسترك،الحديث"متروكأيضًا:عنهوقال(4)

.(1/124)اللّةعبدابنهبرواية

3(.00/)13الملقنلابن""التوضيحانظر:5()
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1(.)!ي!اّالنَّبيِّعنأوجهٍخمسةمنهذاثبتقد:إسحاقوقال

عنهصحَّولا،صائموهواحتجمأنَّه!ب!عنهيصحَّلمأنَّةوالمقصود

)3(.خلافهعنهرويقدبلآخرَه)2(،ولاالنَّهارأوَّلَالسِّواكعنالصَّائمنهي

حديثمن)4(ماجةابنرواه،"السِّواكُالصَّائمخصالِخير"من:عنهويُذكَر

.ضعفٌوفيهمجالد،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فصل

فيعليهمخرجأنَّهعنةوروي)5(،صائموهواكتحلأنَّهعنهوروي

7(.5/)مفلحلابن""الفروعانظر:

بالعشي،تستاكواولابالغداةفاستاكواصمتم"إذامرفوعًا:اددَّةُ!كَتةُرَعليكحديث

والطبراني2()137البزاررواه."القيامةيومنورلهكانشفتاهيبستإذاالصائمفإن

انظر:.ضعيفوالحديثادلَّةُ!كَئهُ،رَعليحديثمن)2372(والدارقطني)6936(

(1/601)و"الإرواء"2(210/)الحبير"و"التلخيص2(04)3/""التنقيح

.(104)"و"الضعيفة

علىأوامتيعلىأشقَّأن"لولا:قالجمطادلّةرسولانادلَّهُ!كَئهُرَهريرةأبيفعن

ومسلم-لهواللفظ-)887(البخاريرواه."صلاةكلمعبالسواكلأمرتُهمالناس

(52.)2

اكأيلَّةُعَتهَا.رَعائشةحديثمن237(1)والدارقطني(1)677برقم

الشاميين""مسندوفي(104)"الصغير("فيوالطبراني(1آ)78ماجهابنرواه

أبيبنسعيدعلتة؛ضعيفإسنادهوالحديثاكأيلَّهُعَ!فا.رَعائشةحديثمن(0183)

الحبير"و"التلخيص924()3/""التنقيحانظر:.فيهمتكلمفإنة،الزبيديسعيد

61(.)80"الضعيفةو"السلسلة(091)2/
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فيقالأنَّهعنهوروي،يصحُّولاالإثمد)1(،منمملوءتانِوعيناهرمضان

بنيحيىليقالداود)4(:أبوقال)3(.يصحُّولا)2(،"الصَّائمُ"ليتَّقِهالإثمد:

منكر.خبثٌهو:مَعين

فصل

التطوعصيامفيهديةفي

وما،يصوملا:يقالحتَّىويفطريفطر،لا:يقالحتَّىيصومكان

فييصومممَّاأكثرَشهرٍفييصومكانوما،رمضانغيرشهرٍصياماستكمل

)5(.شعبان

منه.يصومحتَّىشهرعنةيخرجيكنولم

فيحبانوابن(017)ص""جزئهفيفيلوابن)582(أسامةأبيبنالحارثرواه(1)

ورواه36(،)63"والأحكام"السننفيالمقدسيوالضياء32(1/0)""المجروحين

خالدبنعمروسندهفيوالحديث.بنحوه223()6/""الكاملفيعديابن

"القاري"عمدةفيالعينيعزاهوالحديث.معينبنويحمىأحمدكذبه،الواسطي

(".الصيام"كتابفيعاصمابيابنإلى(11/51)

أنه"!يوالنبيعنهوذةبنمعبدحديثمن8(20)والطبراني)2377(أبوداودرواه2()

بدون(1آ720)أحمدورواه."الصائم"ليتقه:وقال،النومعندالمروحبالاثمدامر

"الإرواء":انظر.معينوابنأحمدالحديثبنكارةوحكم."الصائم"ليتقه:زيادة

926(.2/)"الأم-داودأبيو"ضعيف(4101)"الضعيفةو"السلسلة85(/4)

.كمنساقطة"يصح...قالانهعنه"وروي)3(

الحديث.عقب(4)

آ!ددَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن(511/751)6ومسلم(691)9البخاريرواه()5
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صامولا،النَّاسبعضيفعلةكماسردًا1(الأشهر)الثَّلاثةيصمولم

ابنذكره،صيامهعنالنَّهيعنهرويبل،صيامهاستحنبَّاولاقطّ،رجبًا

)2(.ماجه

)3(.والخميسالاثنينيومصياميتحرَّىوكان

ولاحَضَرٍفيالبيضأيَّاميفطرلا!ي!اللّهرسولكان:عبَّاسٍابنوقال

صيامها)6(.علىيحضُّوكانالنَّسافيُ)5(.ذكره)4(.سفرٍ

.أيَّامٍثلاثةَشهرٍكلِّغُرَّةمنيصومع!ي!اللّهرسولكان:مسعودٍابنوقال

والنَّسائي)7(.داودأبوذكره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ج،ع:"أشهر".

فيه،متكلمعطاءبنداودإسنادهوفياكأيلَّةُعَن!،رَعباسابنحديثمن()1743برقم

عندثبترجبإفرادعنوالنهي(.)4728""الضعيفةفيالألبانيضعفهوالحديث

فيالناسأكفيضربعمررأيت:قالالحربنخرشةعن859(1)شيبةأبيابن

أهليعظمهكانشهرهوفانماكلوا:ويقولالجفانفييضعوهاحتى،رجب

.(4/411)"لإرواءا":وانظر.لجاهليةا

من()9173ماجةوابن236(1)والنسائي7(4)5والترمذي2(47)48أحمدرواه

حجروابن)3643(حبانابنوصححه،الترمذيوحسنها!ددَّهُعَتهَا،رَعائشةحديث

.(01-45016/)"الإرواء"فيوالألباني3(4/00)"الفتح"في

الحديث.فيوهكذاحضر"،ولاسفر"في:المطبوعوفي،النسخفيكذا

،(3505)البزارأيضًاورواه2(،)666""الكبرىوفي23(4)5""المجتبىفي

الصحيحة""السلسلةفيوالألباني36(1)ص"الصالحينرياض"فيالنوويوحسنه

(058).

اللَّة!صكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(8191)البخاريرواه

والحديث=.7(24)الترمذيأيضًاورواه)2368)،والنسائي2(054)داودأبو
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ولا)1(،مسلمذكرهيصومها.الشَّهرأيِّمنيُبالييكنلم:عائشةوقالت

الآثار.هذهبينتناقضَ

ما:عائشةفقالت!ياّله،فيهعنهاختُلِففقدالحجَّةذيعشرصياموأمَّا

)2(.مسلمذكره.قطُّالعشرفيصائمًارأيتُه

عاشوراء،صيام!:اللّّهرسوليدَعُهنَّيكنلمأربع:حفصةوقالت

أحمد)3(.الإمامذكره.الفجروركعتا،شهرٍكلِّمنأيَّامٍوثلاثةِوالعشْرِ،

يذتسعيصومكانأنَّة!ي!النَّبيُّأزواجبعضعنأيضًا4(أحمد)وذكر

الشَّهرمناثنينأولَالشهر)6(:منإّلامٍوثلاثةعاشوراء،(ويومَ)ه،الحجَّة

صحَّ.إنالنَّافيعلىمقدَّلموالمثبِت.""وخميسين:لفظٍوفي.والخميس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"الاستذكار("فيالبرعبدوابن36(14)حبانوابن2(21)9خزيمةابنصححه

2(.11)7/("الأم-داودأنيصحيح"فيوالألبانيالترمذيوحسنه381(،)3/

.(0611)برقم

.(1/9)176برقم

"الكبرى"وفي2(14)6""المجتبىفيالنسائيأيضًاورواه2(،546)9برقم

لجهالة؛ضعيفوإسناده6(.224)حبانوابن35(4)والطبراني2(50،261)23/

.(4/111)"الإرواء":انظر.الأشجعيإسحاقأبي

الثانيباللفظفرواهأحمدوأما.اللفظبهذا2()437والنسائي2()437داودأبورواه

النبيأزواجبعضحديثمن2372()النسائيأيضًاورواه)26468(،فحسب

إسنادهفيكثيرًااختلافًاعليهاختلفوقدخالد،بنهنيدةعلىالحديثومدار.!ي!

59(.)5"الغليلإرواءو""المسند"علىالمحققينتعليقانظر،ومتنه

".ويصوم":مب،ق

ته".كل"منق:
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يَعدِلرمضانمعصيامهاأنَّعنهفصحَّشوَّالٍمنأيَّامٍستَّةصياموأمَّا

الدَّهر)1(.صيامَ

،الالامسائرعلىصومهيتحرَّىكانفإنَّهعاشوراءيوم)2(صياموأمَّا

بموسىأحقُّ"نحنُ:فقال،وتعظِّمهتصومهاليهودوجدالمدينةقدمولمَّا

فُرِضفلمَّا،زمضانفرضقبلوذلك)3(،بصيامهوأمرفصامه."منكم

)4(."تركهشاءومن،صامهشاء"من:قالرمضان

المدينةَقدِمَإنَّما!ي!ادلّّهرسولُ:وقالهذاالنَّاس)5(بعضاستشكلوقد

اليهودفوجدالمدينةقدمإنَّه:عبَّاسٍابنيقولفكيف،الأوَّلربيبعٍشهرفي

عاشوراء؟يومصيامًا

أنَّهاعائشةعن)6(""الصَّحيحينفيثبتقدأنَّهوهوآخر،إشكالٌوفيه

!ياّلهاللّّهرسولوكان،الجاهليَّةفيعاشوراءتصومقريمث!كانت:قالت

شهرفُرِضفلمَّا)7(،بصيامهوأمرصامهالمدينةإلىهاجرفلمَّا،يصومه

".تركهشاءومنصامهشاء"من:قالرمضان

آدلَّةُ!حكَتهُ.رَقتادةأبيحديثمن(1)162مسلمرواه(1)

صوم".":مب،كق،2()

آ!دلَّهُعَئطُ.رَعباسابنحديثمن(0131/281)ومسلم2(400)البخاريرواه)3(

قليل.بعدالمصنفسيذكرهالذيالحديثوهو4()

2(.4/47)"الفتح"انظر:)5(

.(211/131)5ومسلم(4054)البخاري)6(

.البخاريفيلماموافقمبك،،قمنوالمتبت.""بصومه:،عص،ج)7(
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قيسٍبنالأشعثأنَّ)1("الصَّحيحين"فيثبتماوهوآخر،وإشكالٌ

الغداء.إلىادنُمحمد،أبا:فقاليتغدَّى،وهومسعودٍبنادلّهعبدعلىدخل

وما:قالعاشوراء؟يومماتدريوهل:قالعاشوراء؟يوماليومأوليس:قال

،رمضانشهرينزلأنقبليصومه!ادلّّهرسولكانيومهوإنَّما:قالهو؟

تركه.رمضاننزلفلمَّا

حينع!ي!اللّّهرسولأنَّعبَّاسٍابنعن)2(""صحيحهفيمسلمروىوقد

اليهودتعظِّمةيومٌإنَّة،ادلّّهرسوليا:قالوابصيامهأمرأوعاشوراءيومصام

اليومصمنااللّهشاءإنالمقبلُالعامُكان))إذا:!ي!اللّهرسولقالوالنَّصارى،

!و.اللّّهرسولتوفَيحتَّىالمقبلالعاميأتِفلم."التَّاسع

أنَّفيةالمتقدِّموحديثة،بعامٍوفاتهقبلبصيامةوالأمرصومهأنَّفيهفهذا

تُرِكعاشوراءيومأنَّأخبرمسعودٍابنثمَّ.المدينةمقدمةعندكانذلك

تُرِك:يقالأنيمكنولاالمذكور،عبَّاسٍابنحديثيخالفهوهذا،برمضان

أبيبنمعاويةعن"الصَّحيحين")3(فيثبتقدلما،يفرضلملأنَّه،فرضه

اللّّهيكتبولمعاشوراء،يوم"هذا:يقول!اللّّهرسولسمعتسفيان

ومعاوية.فليُفطِر"شاءومن(،4)فليصمشاءفمن،صائموأنا،صيامهعليكم

قطعًا.الفتحبعدهذاسمعإنَّما

.أخرىطريقمنولكن(054)3البخاريورواه(.11/221)27مسلمرواه)1)

.(1341/133)برقم2()

.(211)9ومسلم2(00)3البخاري)3(

مب.،قمنوالمثبت"."فليصمه:ك،عص،ج،4()
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بنادلّّهعبدعن)1(""صحيحةفيروىمسلمًاأنَّوهوآخر،وإشكالى

والنَّصارى،اليهودتُعظِّمهاليومهذاإنَّ:!ي!اددّهلرسولقيللمَّاأنَّةعبَّاسٍ

حتَّىالقابلالعاميأتِفلم،"التّاسعلأصومنَّقابلٍإلىبقيتُ"إن)2(:قال

ا)4(]بنالحكمعن"()3("صحيحهفيمسلمروىثمَّ.محك!ي!اللّهرسولتوفِّي

له:فقلت،زمزمفيرداءهمتوسِّدوهوعبَّاسٍابنإلىانتهيتُ:قالالأعرج

وأصبِحِفاعدُدْ،المحرَّمهلالرأيتَإذا:فقالعاشوراء،صومعنأخبِرْني

نعم.:قاللمجيوِوّ؟محمديصومهكانهكذا:قلتصالمًا.التّاسعَ

فلمالإسلامأوَّلفيمفروضًاكانإنصومهأنَّوهوآخر،وإشكالم

فكيففرضًايكنلموإناللَّيل،منلهالنيةتبييتُفاتوقد،بقضائةيأمرهم

وجوهٍمن)5("و"السُّنن"المسند"فيكما؟أكلكانمنالإمساكبإتمامأمر

يكونإنَّماوهذا.يومةبقيَّةيُيمَّأنفيهطعِمَكانمنأمرع!ي!هالنبيأنمتعدِّدةٍ

تُرِكرمضانفُرِضفلمَّا:مسعودٍابنقوليصحُّوكيف،الواجبفي

يُترك؟لمواستحبابهعاشوراء،

أنَّوأخبر،التَّاسعيومعاشوراءجعلعبَّاسٍابنأنَّوهواَخر،وإشكالٌ

يوم))صوموا:ع!ي!النَّبيِّعنروىالذيوهو!ي!،يصومهكانهكذا

134،133(.1/)134برقم)1(

".)2(ج:"لئن

)1133(.برقم)3(

".مسلمصحيح"منوالمثبت.بن""بدونالنسخبقيةوفي.صفيبياضهنا4()

اللَّةُ!كلَئهُ.رَالاكوعبنسلمةحديثمن232(1)والنسائي(1)6526أحمدرواه()ه

.(1351)ومسلم(4291)البخاريعندأيضًامخرجوهو
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.(1أحمد)ذكره."بعدهويومًاقبلهيومًاصوموااليهودَ،وخالِفواعاشوراء،

ذكره.العاشر"يومعاشوراءبصومجاللّّهرسول"أمرناروى)2(:الذيوهو

.)3(الترمذي

:وتأييدهوتوفيقةاللّّهبعونالإشكالاتهذهعنوالجواب

يصومونوجدهمالمدينةقدملمَّاأنَّهوهو،الاولالإشكالأمَّا

يومقدمإنَّمافإنَّه،يصومونهوجدهمقدومهيومأنَّفيهفليسعاشوراء،

فيالقصَّةووقوعبذلكعلمهأوَّلولكنَّ،عشرهثانيالأوَّلربيعٍفِىالاثنين

أهلحسابكانإنهذا،بمكَّةوهويكنلم،المدينةقدومهبعدكاناليوم

دينهمهوكمابالشَّمسيَّةكانوإن،الهلاليَّةبالأشهرصومهفيالكتاب

موسىفيهالدّهنجَّىالذياليومويكون،بالكلِّيَّةالإشكالزال)4(المعروف

الشَّمسيَّة،بالشُّهورالكتابأهلفضبطه،المحرَّمأوَّلمنعاشوراءيومهو

الكتابأهلوصومالأوَّل)5(،ربيعٍفيالمدينةَ!النَّبيِّمقدمَذلكفوافق

الاثار"معاني"شرحفيوالطحاوي2(590)خزيمةابنأيضًاورواه2(،451)برقم(1)

ليلى،أبيبنالرحمنعبدبنمحمدإسنادهوفي287(،/)4والبيهقي78()2/

الرزاقعبدعندوالعاشرالتاسعصيامموقوفًاعباسابنعنوصح.فيهمتكلم

"شرحفيوالطحاوي35(0،351)6/"السنن"معرفةفيكماوالشافعي)9783(

287(./4)والبيهقي78(2/)الاثار"معاني

"."قال:ك2()

آهـيلَّهُعَتطُ.رَعباسابنعنالحسنعنعنةلأجلضعيفوإسناده)755(،برقم)3(

مب.،قفيليست"المعروفدينهمهو"كما)4(

.ص،قفيليست""الأول)5(
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الهلاليِّ،بالشَّهرهوإنَّماالمسلمينوصومالشّمس،سَير)1(بحسابهوإنَّما

النَّبيُّفقال،ومستحبٍّواجبٍمنالأشهرلهتعتبرماوجميعُحجُّهموكذلك

هذاتعظيمفيالأولويَّةهذهحكمفظهر."منكمبموسىأحقُّ))نحن:!!ي!

أخطأكما،الشَّمسيَّةالسَّنةفيلدورانهتعيينهأخطأواوهم،تعيينهوفياليوم

الأشهر.فيهتختلفالسَّنةمنفصلٍفيجعلوهبأنصومهمتعيينَالنَّصارى

فصر

الجاهليَّة،فيعاشوراءتصومكانتقريشًاأنَّوهو،الثانيالإشكالوأمَّا

،اليومهذاتعظِّمكانتقريشًاأنَّرلبَفلا،يصومه!ي!اللّهرسولوكان

كانواإنَّماولكن،تعطيمهتماممنوصومه،فيهالكعبةَيَكْسُون)2(وكانوا

)3(المدينةالنَّبيُّع!يوّقدمفلمَّا،المحرَّمعاشرعندهمفكان،بالأهلَّةيعدُّون

الذياليومهوفقالوا:عنهفسألهم،ويصومونهاليومذلكيعطِّمونوجدهم

."فتهاللّه)4(. "،منكمبموسىأحق"نحن:فقال،فرعونمنولمحومهموسىلجى

أحقُّوأمَّته!ي!أنهوأخبروتاكيدًا،لتعظيمهتقريرًا)5(بصيامهوأمرفصامه

منبه)6(نقتديأنأحقَّكنَّاللّهشكرًاموسىصامهفإذااليهود،منبموسى

شرعنا.يخالفهلممالناشرعٌقبلنامنشرعُقلنا:إذاسيَّماولااليهود،

)1(ك:"مسير".

)2(ص،ج،ع:"يلبسون".

.كفيليست""المدينة)3(

"أنجى".:مب،ج،ص،ق4()

جح.تقدم(5)

".يقتديانأحق"كان:،ع،جك)6(
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صامة؟موسىأنَّلكمأينمن:قيلفان

يومٌقالوا:عنهسألهملمَّاء!ادلّّهرسولأنَّ"الصَّحيحين"فيثبتقلنا:

موسىفصامه،وقومهفرعونفيهوغرقوقومةموسىفيةاللّهأنجىعظيمٌ

بموسىلىوأوأحقُّ))فنحن:"لمج!اللّّهرسولفقال،نصومهفنحنشكرًا،

أنَّعُلِميكذِّبهمولمذلكعلىأقرَّهمفلمَّا.بصيامةوأمرفصامه،"منكم

،الهجرةقبلكانالذيالتَّعظيمإلىالقدرهذافانصمَّدلّّه،شكرًاصامهموسى

بصومه(1الأنصار)فييناديمناديًا!ياّلهاللّهرسولبعثَحتَّىتأكيدًافازداد

سيأتيكما،وأوجبهعليهمذلكحتَّمأنَّهوالظَّاهرأكل،كانمنوإمساكِ

اللّّه.شاءإنتقريره

ضر

عاشوراءيوميصومكانء!ي!اللّّهرسولأنَّوهو،الثالثالإشكالوأمَّا

يمكنلافهذا،تركهرمضانفرضنزلفلمَّا،رمضانفرضينزلأنقبل

المتروكفيكونوحيمئذٍ،رمضانقبلفرضًاكانصيامهبأنَّإلامنهالتَّخلُّص

بعامٍوفاتةقبلقال!يطلأنَّهبدَّ،ولاهذاويتعيَّن،استحبابهلاصومةوجوب

يأالتَّاسع"لأصومنَّقابلٍ[لئعشتُ"لئن:تصومهاليهودإنَّ:لةقيلوقد

ولا،معهأي)2("بعدهويومًاقبلهيومًاصوموااليهود،"خالفوا:وقال،معة

أهلموافقةيحبُّفكانالأمرأوَّلفيوأمَّاالأمر،اَخرفيكانهذاأنَّريبَ

يُترك.لماستحبابهأنَّفعُلِم،بشيءٍفيهيؤمرلمفيماالكتاب

خطأ.،"الأمصار":المطبوعفي(1)

تخريجة.تقدم2()
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تُرِك:يقولأنإمَّا:الأمرينأحدُواجبًا،يكنلمصومهإنَّ:قالمنويلزم

برأيه،مسعودٍبنادلّّهعبدقالههذا:يقولأومستحبًّا،يبقَفلماستحبابه

صيامه،علىحثَّهم!يوِوّالنَّبيُّفانَّبعيا،وهذاصومة،استحبابعليةوخفي

إلىصيامهعلىالصَّحابةواستمرَّ)1(،الماضيةالسَّنةيكفِّرصومهأنَّوأخبر

أنَّفعُلِم،صومةوكراهةعنةبالنَّهيواحدحرفٌعنهيَرِدْ)2(ولم،وفاتهحين

استحبابه.لاوجوبُهتُرِكالذي

لموأنَّهفرضيَّتهعدمفيصريحٌعليةالمتَّفقمعاويةحديث:قيلفان

قطُّ.يُفرَض

الآنوأنَّه،وجوبهاستمرارنفيفيصريحمعاويةحديثأنَّ:فالجواب

كانلِمايقالأنيمتنعلافإنَّهمنسوخًا،متقدِّمًاوجوبًاينفيولا،واجبٍغير

)3(.علينا"يكتبهلماللّّه"إنّ:وجوبهونُسِخواجبًا

والحاضر،الماضيالزَّمانفيعامًّاالنَّفييكونأنغايتهأنَّ:ثانٍوجواب

.الوجوباستمرارعلىالنَّفيوُيتركالماضيفيالوجوببأدلَّةفيُخَصُّ

مستفادًاووجوبةفرضهيكونأننفىإنَّما!ي!أنَّهوهو:ثالثوجواب

ينفيلاوهذا،علينا"يكتبهلماللّّه"إنَّ:بقولةهذاعلىودلَّ،القرآنجهةمن

بانَّهأخبرهمماهوعبادهعلىاللّّهكتبهالذيالواجبفانَّذلك،بغيرالوجوب

لنبي!افأخبر،،831:البقرة])كُتِبَعَليحُوُأ!يَاوُ!:كقوله،عليهمكتبه

.تقدموقداللَّهُ!صكَتهُ،رَقتادةأبيحديثمن(6211/691)مسلمرواه(1)

"يُرْوَ".:مب،ق2()

"."عليه:ك)3(
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قطعًاعلينا،ادلّهكتبهالذيالمكتوبهذافي)1(يدخللمعاشوراءصومأنَّ

الأمروبينهذابينتناقضَفلاعلينا،كتبهفيماداخلأنَّهيتوهَّممنلتوهُّم

.المكتوبالصِّيامبهذامنسوخًاصارالذيبصيامهالسَّابق

فرضواستقرار،مكَّةفتحبعدمنههذاسمحإنَّمامعاويةأنَّهذايُوضِّح

والنِّداءبصيامهأمرهشهدواوالَّذين.بهعاشوراءوجوبونَسْخ،رمضان

مقدَمِهعندرمضانفرضقبلذلكشهدواأكل،لمنوبالإمساكبذلك

ادلّّهرسولفتوفِّي،الهجرةمنالثَّانيةالسَّنةفيكانرمضانوفرضُالمدينةَ،

فرضنزولقبلشهدهبصمِامهالأمرشهدفمن،رمضاناتٍتسعصاموقد!يروّ

فرضبعدالأمراَخرفيشهدهفرضهعدمعنالإخبارشهدومن،رمضان

واضطربت.البابأحاديثتناقضتالمسلكهذايُسلَكلموإن.رمضان

:قالوقداللَّيل،منالنيةتبييتيحصلولمفرضًايكونفكينس:قيلفإن

")2(.اللَّيلمنالصِّياميُبيِّتِلملمنصيامَ"لا

وأ!ييهالنَّبيِّكلاممنهوهل:فيةاختُلِفقدالحديثهذاأنَّ:فالجواب

معمر،عليهافأوقفه:حفصةحديثفأمَّا؟وعائشةحفصةقولمن

داخلًا".يكن"لم:مب،ق(1)

من2(420/)والبيهقي)2655("و"الكبرى2334()"المجتبى"فيالنسائيرواه2()

داودوأبو2(46)57أحمدروىوبنحوه.اللفظبهذامرفوعًاحفصةحديث

(4652)"و"الكبرى)2333((""المجتبىفيوالنسائي73(0)والترمذي2(454)

و"علل2(20)الكبير""العلل:انظر،ووقفهرفعةفيواختُلف(.1)339خزيمةوابن

التلخيص"و"(177)3/"التحقيقتنقيحو"22(1)6("و"سننه)9393("الدارقطني

.(4/52)("لإرواءو"ا(2/881)
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ورفعهالزُّهريِّ،عنالأيليُّ،يزيدبنويونس،عيينةبنوسفيان)1(،والزبيدي

)2(:الترمذيوقال.أصحُّالموقوف:يقولونالحديثأهلوأكثر،بعضهم

رفعهيصحِّحمنومنهم.أصحُّوهو،قولهعمرابنعننافععنرُويوقد

واختُلِفوموقوفًا،مرفوعًارُويأيضًا)3(عائشةوحديث.وعدالتهرافعهلثقة

رفعه.تصحيحفي

بعدقالهإنَّماهذاأنَّفمعلومٌرفعهثبتوإن،كلامَفلارفعهيثبتلمفإن

تجديدوذلكعاشوراء،يومبصيامالأمرعنمتأخِّروذلك،رمضانفرض

صيامفاجزاءبخطاب،ثابتٍلحكمٍنسخًاوليسالتَّبييت،وهوواجبٍحكمٍ

اللَّيل،منالًتَّبييتفرضوقبلرمضانفرضقبلكانالنَّهارمنبنيَّةٍعاشوراء

.طريقةٌفهذه.التَّبييتوجوبوتجدَّدبرمضانصومهوجوبنُسخثمَّ

تضمَّنعاشوراءوجوبأنَّ،حنيفةأبيأصحابطريقةوهي:ثانيةٌوطريقة

الواجبتعييننُسخثمَّالنَّهار،منبنيَّةٍوإجزاءهاليومذلكصوموجوبَ:أمرين

4(.)منسوخٍغيرالنَّهارمنبنيَّةٍالإجزاءحكمفبقيآخر،بواجبٍ

إنَّماعاشوراءووجوب،للعلمتابع()ْالوجوبأنَّوهي:ثالثةٌوطريقةٌ

خطأ."،"الزهري:المطبوع،مبفي(1)

73(.0)رقمالحديثعند)2(

بناللّهعبدبه"تفرد:الدارقطنيقال2(.430/)والبيهقي22()13الدارقطنيرواه)3(

عبادبناللّهوعبد".ثقاتوكلهمالإسناد،بهذا(فضالة)بنالمفضلعنعباد

.(4/505)"الميزانو"لسان(2054/)"الاعتدال"ميزانانظر:.ضعيف

.كمنوالمتبت.""منسوخة:مب،،عق،،جص(4)

."الرخ":ع(5)
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تجدُّدوقتَوجبتفالنيةممكنًا،التَّبييتيكنفلموحيمئذٍالنَّهار،منعُلِم

وعلىقالوا:.ممتنعوهويطاقلابماتكليفًاكانوإلَّابه،والعلمالوجوب

للعلممقارنةٍبنيَّةٍصومهأجزأالنَّهارأثناءفيبالرُّؤيةالبيِّنة1()قامتإذاهذا

عاشوراء.يومصوموأصله،بالوجوب

موافقةإلىوأقربهاالطُّرقأصحُّتراهاكماوهيشيخنا،طريقةوهذه

يُظنُّالذيشَمْلُهاويجتمعالأحاديثتدلُّوعليها،وقواعدهالشَّرعأصول

فيهبدَّلاالطَّريقةهذهوغير.ضرورةٍبغيرالنَّسخدعوىمنويُتخلَّص،تفرُّقه

الاَثار.بعضمخالفةأوالشَّرعقواعدمنقاعدةٍمخالفةمن

إلىبعضهاصلَّواالَّتيالصَّلاةبإعادةقُباءٍأهليأمرلم!ي!النَّبيُّكانوإذا

وجوبيبلغهلممنفكذلكالتَّحوُّل،وجوبيبلغهملمإذالمنسوخةالقبلة

ولابالقضاء،يؤمرلم،وجوبهبسببالعلممنيتمكَّنلمأوالصَّومفرض

بوجوبللعلمتابعٌالتَّبييتوجوبإذ،الواجبالتَّبييتتركإنَّه:يقال

الظُّهور.غايةفيوهذا،المبيَّت

عاشوراءكان:يقولمنطريقةمنأصحُّالطَّريقةهذهأنَّريبَولا

فنُسختبوجوبهالحكمنُسخثمَّالنَّهار،منبنيَّةٍصيامهيُجزئوكانفرضا،

له،تابعةمتعلِّقاتهلأنَّالنَّهار؛منبنيَّةٍصيامهإجزاءمتعلِّقاتهومنمتعلِّقاته،

بنيَّةٍالواجب)2(الصيامإجزاءفإنَّ،وتعلُّقاتهتوابعهزالتالمتبوعزالوإذا

متعلِّقاتمنبل،اليومهذاخصوصمتعلِّقات)3(منيكنلمالنَّهارمن

.قمنساقطة"قامت"إذا(1)

."الصوم":مب،ق2()

.("تعلقات":مب،ص،،جق)3(
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محلٍّمنفنُقِلتعيينُهزالوإنَّما،يَزُللمالواجبوالصَّوم،الواجبالصَّوم

تعيينه.لاالصَّومأصلتوابعمنوعدمهالنَّهارمنبنيَّةٍوالإجزاء،محلٍّإلى

قطُّ؛واجبًايكنلمعاشوراءيومصومإنَّ:يقولمنطريقةمنوأصحُّ

لمنبالأمرتأكيدهوزيادة،العامِّبالنِّداءالأمروتأكيد،بهالأمرثبتقدلأنَّه

إنَّه:مسعودٍابنويقول،الوجوبفيقويّظاهرهذاوكلُّ،بالإمساكأكلكان

الَّتيبالأدلَّةيُتركلماستحبابهأنَّومعلومٌعاشوراء.تُرِكرمضانفُرِضلمَّا

وجوبه.المتروكيكونأن1(فتعيَّن)وغيرها،تقدَّمت

.للصوابالموفقواللّّه.ذلكفيللنَّاسطرقٍخمس)2(فهذه

فصل

قابلٍإلىبقيتُ"لئن:قال"!يوّاللّّهرسولأنَّوهو،الرابعالإشكالوأمَّا

اللّّهرسولإنَّ:عبَّاسٍابنوقول،المقبلالعامقبلتوفِّيوأنَّه،"التَّاسعلأصومنَّ

وهذا،هذاعنهوصحَّوهذا،هذاروىعبَّاسٍفابنالتَّاسع)3(-يصومكانء!ي!

العام4(إلى)بقيإنأتَّهويخبرالتَّاسعيصومأنالممكنمنإذبينهما،تَنافِىَولا

ووعدعليهعزمماإلىمستندًافعلهعنأخبرعبَّاسٍابنيكونأو،صامهالقابل

إذاومطلقًابقي،لويفعلكانكذلك:أيمقيَّدًا،ذلكعنالإخبارويصحُّ،به

الخبرين.بينتَنافيَفلاالاحتمالينمنواحدٍكلِّوعلى.الحالعلم

".:"فيتعين)1(ق،مب

.كمنوالمثبت.""خمسة:مب،ص،ج،ع،ق2()

تخريجهما.تقدم)3(

النسخ.بقيةفيوليست،مب،قمن""إلى4()
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فصر

كفاية.فيةبماجوابهتقدَّمفقد،الخامسالإشكالوأمَّا

ضر

يوموأصبِحْتسعًااعدُدْ:عبَّاسٍابنقولوهو،السادسالإشكالوأمَّا

زواللهتبيَّنعبَّاسٍابنرواياتمجموعتأمَّلفمنصائمًا،1(التَّاسع)

بلالتَّاسع،اليومهوعاشوراءيجعللمفإنَّه،عبَّاسٍابنعلموسعةُ،الإشكال

هوعاشوراءيومأنَّالسَّائلبمعرفةواكتفى،التَّاسعاليومصم:للسَّائلقال

صيامإلىالسَّائلفأرشدعاشوراء،يومكلُّهمالنَّاسيعدُّهالذيالعاشراليوم

فعلَيكونأنفإمَّا.كذلكيصومةكان!لمج!ادلّّهرسولأنَّوأخبر،معهالتَّاسع

فيعليهوعزمِهبهالأمرعلىفعلَهحملَيكونأنوإمَّا،الأولىوهوذلك

ويومًاقبلهيومًا"صوموا:روىالذيهوأنَّةذلكعلىويدلّ،المستقبل

يومعاشوراءيومبصيام!يوِوّاللّّهرسولأمرنا":روىالذيوهو،"بعده

بعضًا)2(.بعضهاويؤيِّدبعضًابعضهايُصدِّقعنهالاَثارهذهوكلُّ.العاشر"

نأذلكويلي،يوموبعدهيومٌقبلهيصامأنأكملُها:ثلاثةصومهفمراتب

وحدهالعاشرإفرادذلكويلي،الأحاديثأكثروعليهوالعاشرالتَّاسعيصام

ألفاظهاتتبُّعوعدمِالآثار،فهمِنَقْصِفمِنْالتَّاسعإفرادوأمَّا.بالصَّوم

للصَّواب.الموفقواللّه،والشَّرعاللُّغةمنبعياوهووطرقها،

مخالفةالقصدأنَّظهرقد:فقالآخرمسلكًاالعلمأهلبعضسلكوقد

.قفيليست"التاسع"يوم(1)

.كمنساقطةبعضًا"بعضها"ويؤيد)2(
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إمَّا:أمرينبأحديحصلوذلكبها،الإتيانمعالعبادةهذهفيالكتابأهل

المقبلُالعامكان"[ذا:وقولهمعًا.بصيامهما(1وإما)،التَّاسعإلىالعاشربنقل

فكان،مرادهلنايتبيَّنأنقبل!لمج!فتوفِّي.الأمرينيحتمل"التَّاسعصُمنا

معًا.اليومينصومالاحتياط

عبَّاسٍابنأحاديثومجموع،اللّّهشاءإنأصوبُذكرناهاالَّتيوالطَّريقة

قبلهيومًاصوموااليهودَ،"خالِفواأحمد:حديثفيقولهلأنَّ؛تدلُّعليها

يومَعاشوراءبصيام"أمرنا:الترمذيحديثفي)2(وقوله،"بعدهويومًا

أعلم.واللّّهسلكناها.الَّتيالطَّريقةصحَّةيبيِّن)3(العاشر"

فيعنهذلكثبت،بعرفةعرفةيومإفطارهديهمنوكان

")4(."الصَّحيحين

(.)ْ""السُّننأهلعنهرواه،بعرفةعرفةيومصومعننهىأنَّهعنهورُوي

)6(.مسلمذكره،والباقيةالماضيةالسَّنةيكفِّرصيامهأنَّعنهوصحَّ

:"أو".)1(ق،مب

النظر.انتقالبسببمب،قمنساقطة"وقوله...حديث"في)2(

تخريجهما.تقدم)3(

اكأيلَّهُعَتهَا.رَالفضلأمحديثمن(11/011)23ومسلم(1661)البخاريرواه(4)

هريرةأبيحديثمن8(،130)أحمدورواه(،7321)ماجهوابن2(044)داودأبو5()

"التلخيصانظر:.الهجريحرببنمهديلجهالة؛ضعيفوإسناده.اللَّهُ!كَنهُرَ

.(404)("الضعيفةو"السلسلة2(13)2/الحبير("

.مرةمنأكثرتقدموقداللَّهُ!ثكَتهُ،رَقتادةأنيحديثمن(1/791)162برقم)6(
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:حِكَمٍعدَّةبعرفةلفطرهذُكروقد

الدُّعاء.علىأقوىأنَّهمنها:

بنفله.فكيفالصَّوم،فرضفيأفضلالسَّفرفيالفطرأنَّومنها:

بالصَّوم،إفرادهعننهىوقد،جمعةيومكاناليومذلكأنَّومنها:

كانوإنبالصَّوم،تخصيصهعنلنهيهتأكيدًافيهفطرهالنَّاسيرىأنفأحبَّ

الجمعة.يوملاعرفةيوملكونهصومه

عرفةلأهلعيدٍيومأنَّهوهو1(اَخر)مسلكًايسلكاكأيلَّهُعَتهُرَشيخناوكان

بعرفةمنيختصُّالاجتماعوهذاالعيد،يومالنَّاسكاجتماعفيه،لاجتماعهم

رواهالذيالحديثفيهذاإلى!يوّالنَّبيُّأشاروقد:قالى.الاَفاقأهلدون

".الإسلامأهلعيدُنا:منًىوإلّامالنَّحرويومعرفة"يوم:عنه)2(""السُّننأهل

أعلم.وادلّّه.فيهلاجتماعهمالجمعذلكلأهلهوعيدًاكونهأنَّومعلولم

ضر

بذلكيقصدكثيرًا،والأحدالسَّبتيصومكانأنه!ي!عنهرويوقد

كُريبٍعن)3("النَّسائيو"سنن"المسند"فيكما،والنَّصارىاليهودمخالفة

.(964)3/"العمدةشرح"انظر:(1)

من(،7371)9أحمدورواه3(،400)والنسائي)773(والترمذي(142)9داودأبو2()

حبانوابن2(001)خزيمةوابنالترمذيوصححه.اللَّهُ!كَتهُرَعامربنعقبةحديث

.(781)7/"الأم-داودأبيصحيح"فيوالألباني(1/443)والحاكم36(0)3

آ!للَّةُعَنهَارَسلمةأمحديثمن)9278(الكبرىفيوالنسائي2675(0)أحمدرواه)3(

-إسنادهوفي(.1/436)والحاكم36(1)6حبانوابن2(1)67خزيمةابنوصححه

69



مأإلىع!ي!النَّبيِّأصحابمنوناسٌعبَّاسٍابنأرسلني:قالعبَّاسٍابنمولى

السَّبتيوم:قالتصيامًا؟أكثرها!النَّبيُّكانالا!لّامأيُّأسألها:سلمة

".أخالفهمأنأحبُّفأناللمشركينعيدإنَّهما":ويقولوالأحد،

بنعليبنعمربنمحمدروايةمنفإنَّه،نظرٌالحديثهذاصحَّةوفي

في()1""أحكامهفيالحقعبدقالوقد.حديثهبعضاسبُنِكروقد،طالبأبي

عمِّهعنعباسبناللّّهعبدبن)3(عباسعنعنه)2(جريجٍابنحديث

ابنقال.ضعيفٌإسناده:قال.لنا"باديةٍفيعباسًا!ي!النَّبيُّ"زار:الفضل

عمر.بنمحمدحاليعرففلاضعيف!،ذكركماهوالقطَّان)4(:

:وقالوالأحد،السَّبتيومصومفيسلمةأمعنهذاحديثهوذكر)5(

حاله،يعرفلاهذاعمربنومحمدله،مصحِّحًاالحقعبدعنهسكت

فالحديث،حالهأيضًايُعرفولاعمر،بنمحمدبناللّّهعبدابنهعنهويرويه

أعلم.واللّه.حسنًاأراه

الحديث.مداروعليهما،مجهولكلاهما،وأبوهعليبنعمربنمحمدبناللّهعبد

.(01)99"الضعيفة"انظر:

34(.1/4)"الوسطىالأحكام"(1)

.المطبوعمنساقطةعنة"")2(

خطأ.،عن"":ك،ع)3(

35(.4)3/"والإيهامالوهمبيان"في(4)

الأحكام"وانظر:926(،266،267،/4)السابقالمصدرفيالقطانابنأي(ه)

3(.1/44)"الوسطى
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عنالسلميبُسْر)2(بناللّهعبدعنداود)1(وأبوأحمدالإمامروىوقد

افتُرِضفيماإلاالسَّبتيومَتصوموالا":قال!يووّالنَّبيُّأنَّالصَّمَّاءأختة

".فليمضغْهشجرةٍعودَأوعنبٍلِحاءَإلاأحدكميجدلموإن،عليكم

حديثيريد،كذبٌهذا:مالكفقال،الحديثينهذينفيالنَّاسفاختلف

.حسنٌحديثٌهو:الترمذيوقالداود)3(.أبوعنةذكره،بسرٍبناللّّهعبد

حديثهو(:النَّساليُّ)ْوقال.منسوخٌالحديثهذاداود)4(:أبووقال

.مضطربٌ

فإنَّ،سلمةأمحديثوبينبينهتعارضَلا:العلمأهلمنجماعةٌوقال

:فقالداودأبوترجمذلكوعلى،إفرادهعننهي)6(هوإنَّماصومهعنالنَّهي

يوممعهوإنَّماصيامةوحديث،"بالصَّومالسَّبتيوميخصَّأنالنَّهي"باب

نأإلا)7(،بالصَّومالجمعةيومإفرادعننهىأنَّةهذاونظيرقالوا:الأحد.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

،()1726ماجهوابن74(4)الترمذيورواه2(،124)داودوأبو27(0)75أحمد

وابن(1/435)والحاكم2(1)63خزيمةابنوصححة،الترمذيحسنةوالحديث

"الأم-داودأبيصحيح"فيوالالباني763(5/)المنير"البدر"فيالملقن

الحبير"التلخيصو)7(95)5/المنير"البدر"انظر:.آخرونوأعله(،081)7/

.(4/811)"لإرواءاو"(2/612)

مُصحَّفًا.بشر"":ك

.(4242)"لسننا"في

.(1242)"لسننا"في

.(891)2/"والتناقيحالمناهجو"كشف762()5/المنير"البدر"انظر:

،مب.قفيليست"نهي"

وإلا".":مب.لا"إوقال":،ع،جك
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.()1بعدهيومًاأوقبلهيومًايصوم

فهوله،تعظيمٍنوعُصومهإنَّ:قالمنظنَّةالذيالإشكاليزولوبهذا

فإنَّ،صومهفيمخالفتهمتضمَّنوإنتعظيمهفيالكتابلأهلموافقةٌ

،بإفرادهيجئلمالحديثأنَّريبَولا،بالصَّومأفردإذايكونإنَّماالتَّعظيم

أعلم.واللّه.تعظيمفيهيكنلمغيرهمعصامهإذاوأمَّا

قصل

من"إنّ:قالقدبلالدَّهر،وصيامالصَّومسردُ!ي!هديةمنيكنولم

المحرَّمة،الالامصاممنبهذامرادهوليس)2(.أفطر"ولاصاملاالدَّهرصام

منجوابفييقالولاالدَّهر؟صاممنأرأيتَ:قاللمنجوابًاذلكذكرفإنَّة

لا،وصومُةفطرُهسواءٌبأنَّهيُؤذِنهذافإنَّأفطر،ولاصاملا:المحرَّمفعل

هذافليس.الصِّياممنعليهحُرِّممافعلمنكذلكوليس،يعاقَبولايثاب

الصَّوم.منالمحرَّمعنللسُّؤالمظابقًاجوابًا

ومستحبًّا،حرامًافعلقدالدَّهرصوماستحبَّمنعندهذافإنَّوأيضًا

بالنِّسبةمحرَّمًاوارتكب،الاستحبابإّلامإلىبالنِّسبةصامقدعندهموهو

علىقولهفتنزيلُأفطر.ولاصامما:يقاللامنهماكلٍّوفي،التَّحريمأيَّامإلى

.ظاهرٌغلماذلك

اللَّةُ!كَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن(4411/471)ومسلم(8591)البخاريرواه(1)

خزيمةابنوصححةاللَّةُ!عكَتهُ،رَالشخيربناللّهعبدحديثمن(1631)5أحمدرواه)2(

قتادةأبيحديثمن(11/691)62مسلمعندوهو(،1/435)والحاكم2(051)

اللَّهُك!.رَ
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فهيشرعًا،للصَّومقابلةغيربالشَّرعمستثناةٌالتَّحريمأيَّامفإنَّوأيضا

صومهاعنليسألوهالصَّحابةيكنفلم،الحيصلأيَّاموبمنزلةاللَّيلبمنزلة

التَّحريميعلموالملوليجيبهميكنولمللصَّوم،قبولهاعدمعلمواوقد

للتَّحريم.بيانٌفيهليسهذافإنَّ،أفطر"ولاصام"لا:بقوله

الدَّهرصوممنأفضليومٍوفطريومٍصومأنَّفيهشكَّلاالذيفهديه

أحدلزممكروهًايكنلملوفإنَّهمكروملى،الدَّهرصياموسردُ.ادلّّهإلىوأحبُّ

وأفضلَيومٍوفطريومٍصوممناللّهإلىأحبَّيكونأن:ممتنعةٍأمورٍثلاثة

إلىالصِّيامأحبَّ"إنَّ:الصَّحيحبالحديثمردودٌوهذا،عملزيادةلأنَّه؛منه

الفضلفيلهمساويًايكونأنوإمَّا.منهأفضللاوأنَّه(،)1داود"صيامادلّّه

ولافيهاستحبابَلاالطَّرفين،متساويَمباحًايكونأنوإمَّاأيضًا.ممتنعٌوهو

وأراجحةًتكونأنإمَّابل،العباداتشأنَهذاليسإذ،ممتنعوهذا،كراهةَ

أعلم.وادلّّه،مرجوحةً

فكانماشوَّالٍمنستًّا)2(وأتبعَهرمضانصام))من:ع!ي!قالفقد:قيلفإن

يَعدِلذلك"[نَّ:شهرٍكلِّمنأيَّامٍثلاثةصامفيمنوقال)3(،الدَّهر"صام

أمرٌوأنَّهبه،عُدِلممَّاأفضلالدَّهرصومأنَّعلىيدلُّوذلكالدَّهر")4(،صومَ

عمروبناللّهعبدحديثمن(11/918)95ومسلم(1311)البخاريرواه(1)

اضِىتلَّهُعَت!.رَ

".مسلم"صحيحفيلماموافق،عص،جمنوالمثبت"ستة".:مب،ك،ق)2(

اللَّهُ!كلَتهُ.رَأيوبأنيحديثمن(1)164مسلمرواه)3(

عمروبناللّهعبدحديثمن(11/191)95ومسلم(0891)البخاريرواه4()

اكأيلَّهُعَنطُ.رَ
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.الصِّيامهذاصاممنبهشبَّهحتَّى،الصَّائمينثوابِأكثرُوثوابه،مطلوبٌ

عنفضلًاجوازَهيقتضيلاالمقدَّرالأمرفيالتَّشبيههذانفس:قيل

عليهوالدَّليلمستحبًّا،كانلوثوابهفيبهالتَّشبيهَيقتضيكانوإن،استحبابه

صيامبمنزلةشهرٍكلِّمنايّلامٍثلاثةصيامجعلفإنَّه،الحديثنفسمن

صاممنثوابلهيحصلأنيقتضيوهذاأمثالها،بعشرالحسنةلأنالدَّهر،

حصولبهالمرادأنَّفعُلِمقطعًا،حرامهذاأنَّومعلولميومًا،وستِّينثلاثمائةٍ

يومًا.وستِّينثلاثمائةٍصياممشروعيَّةتقديرعلىالثَّوابهذا

رمضان1()صياممعيَعدِل"إنَّه:شوَّالٍمنإّدامٍستَّةصيامفيقولهوكذلك

صص

فهذا،.061:]ا!نعام!هوفَ!وعَشرأ!ا!ابِالخَسَنَةِجَآءَميومَن:قرأثمَّ،"السَّنةصيامَ

جائزٍغيروهويومًا،وستِّينثلاثمائةٍصياميعدِليومًاوثلاثينستَّةٍصيام

يستحيل،بلعادةًبهالمشبَّهفعلُيمتنعفيماهذامثليجيءقدبلبالاتِّفاق،

عملٍعنسألهلمنكقوله،إمكانهتقديرعلىذلكفعلمنبهيُشبَّهوإنَّما

تصوموأنتفتُرَ،ولاتقومَأنالمجاهدخرجإذاتستطيعُ"هل:الجهاديَعدِل

وستِّينثلاثمائةٍصومكامتناع،عادةًممتنعهذاأنَّومعلومٌ)2(تُفطِر؟"ولا

منهما.بكلٍّالفاضلالعملشبَّهوقدشرعًا،يومًا

قياممنأفضلوهوداود،قياماللّهإلىالقيامأحبَّأنَّوضوحًا:يزيده

الآخرةالعشاء)4(صلَّىمنمثَّلوقدالصَّحيحة)3(.السُّنَّةبصريحكلِّةاللَّيل

.ص،جفيليست""صيام(1)

اللَّهُ!ثكَئ!.رَهريرةأبيحديثمن)2785(البخاريرواه2()

."الصريحة":ج،ص)3(

.""عشاء:مب،ق،ج،ص(4)
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كلَّه)1(.اللَّيلقامبمنجماعةٍفيوالصُّبحَ

الدَّهرصام"مَن:الأشعريِّموسىأبيحديثفِىتقولونفما:قيلفان

"مسندفيوهوكفَّحهوقبضهكذا"،تكونحتَّىجهنَّمعليةضُيِّقتْ

)2(؟أحمد"

لهحصرًاعليهضُيِّقتْ:فقيل.الحديثهذامعنىفياختُلِفقد:قيل

!يًئ،ادلّهرسولهَدْيعنورغبتِهعليها،وحمْلِهنفسهعلىلتشديدهفيها،

منة.أفضلغيرهأنَّواعتقادِه

هذهورجَّحت.موضعٌفيهالهيبقىفلا،عليهضُتقتْبل:آخرونوقال

الشَّهواتمسالكَنفسهعلىضيَّقلمَّاالصَّائمبأنَّ،التَّاويلهذاالطَّائفة

طُرقَهاضيَّقلأنَّه،مكانفيهالهيبقىفلاالنَّار،عليةادلّهضيَّقبالصَّوموطُرقَها

عنه.

:لقالالمعنىهذاأرادلو:قالتبأنتأويلهاالأولىالطَّائفةورجَّحت

التَّاويلوهذاقالوا:فيها.وهوإلايكونفلاعليهالتَّضييقوأمَّاعنه،ضُيّفتْ

واللّّهيصُمْ،لممنبمنزلةفاعلهوأنَّالدَّهر،صومكراهةأحاديثَ)3(يوافق

)4(.أعلم

اللَّةُ!ثكَئهُ.رَعفانبنعثمانحديثمن)656(مسلمرواه(1)

)3584(حبانوابن2(451)خزيمةابنصححةالحديثو(.1)7139برقم2()

32(.0)2"الصحيحة"السلسلةفيوالألباني

.("موافق":مب،،جص،ك)3(

.صفيليست"أعلمواللّه"(4)
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قصل

لا،فالوا:فإن،شيء؟"عندكم"هل:فيقولأهلهعلىيدخل!يووّوكان

صومينويأحيانًاوكانالنَّهار.منللتَّطوُّعالنيَّةفينشئ."صائمإذًا"إنِّي:قال

"صحيحفيفالأوَّلوهذا،بهذاعنهعائشةأخبرتبعدُ.يفطرثمَّالتَّطوُّع

)2(.النَّسائي""كتابفيوالثَّاني)1(،"مسلم

وحفصةأناكنتُ:عائشةعن)3(""السُّننفيالذيالحديثوأمَّا

فبدرَتْني!ح!ادلّهرسولفجاء،منهفأكلنا،اشتهتِناهطعالملنافعُرِضَ،صائمتين

فعُرِضَصائمتين،كنَّاإنَّااللّّه،رسوليا:فقالتأبيها،ابنةَوكانت،حفصةإلية

.معلولٌحديثٌفهو"-مكانهيومًا"اقْضِيا:فقال،منهفاكلنااشتهيناهطعامٌلنا

عمر،بن(اللّه)ْوعبدومعمر،،أنسٍبنمالكروى)4(:الترمذيقال

لممرسلًا،عائشةعنالزُّهريِّعن،الحفَّاظمنواحدٍوغير،سعدٍبنوزياد

أصحُّ.وهذا"،عروة"عنفيةيذكروا

)1154/017(.برقم)1(

)2322(.برقم)2(

عنالزهريعنبرقانبنجعفرطريقمن)26267(وأحمد)735(الترمذيرواه)3(

طريقمن)3277(""الكبرىفيوالنسائي2(4)57داودأبوورواه.عائشةعنعروة

مرفوعًا.عائشةعنعروةعنعروةمولىزميلعنالهادابنعنشريحبنحيوة

الضعيفة""السلسلةوانظر:.المؤلفكلامفيتفصيلهسيأنيكماضعيفوالحديث

2(.219/)"الأم-داودأبيضعيف"(،2025)

)735(.عقب""الجامعفي(4)

ك،ع.فيعليةونبّه.الترمذيفيكمااللّه""عبيدوالصواب.النسخفيكذا)5(
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عن،عروةمولى(1زُمَيل)عنشَريكعنوالنَّسائيداودأبوورواه

وقالبالمشهور.ليسزُمَيلالنَّسائي)2(:وقالموصولًا.عائشةعن،عروة

ولا،زُميلمن)4(لشريكولا،عروةمنسماعلزُمَيليُعرفلاالبخاريُّ)3(:

الحجَّة.بهتقوم

دخلكمايفطر،ولمصيامةأتمَّقومٍعلىونزلصائمًاكانإذاع!ي!وكان

وتمرَكم،سِقائهفيسَمْنَكم"أعيدوا:فقال،وسَمْنٍبتمرٍفأتتْه،سُليمأمعلى

وقد،بيتهأهلبمنزلةعندهكانتسليمأمولكنَّ)5(."صائمٌفانِّي،وعائهفِى

فليقل:صائمٌوهوطعامٍإلىأحدكمدُعي"إذا)6(:""الصَّحيحفيعنهثبت

".صائمإنَي

"مَن:ترفعهعائشةعنوالتِّرمذيُّ)7(ماجهابنرواهالذيالحديثوأمَّا

حديثهذا)8(:الترمذيفقال-"باذنهمإلاتطوُّعًايصومنَّفلاقومٍعلىنزلَ

.عروةبنهشامعنالحديثهذاروبدالثِّقاتمنأحدًانعرفلا،منكرٌ

بنحيوة"عن:والنسائيداودأبيعندوالذي."زميلعنشريك"عن:النسخفيكذا(1)

.الصوابوهو("،زُميلعنالهادابنعنشريح

32(.59)عقب"الكبرى"السننفي2()

.(054)3/الكبير""التاردخفي)3(

.الصوابوهو"ليزيد"،:الكبير""التاريخفيوالذي.النسخفيكذا(4)

اكأيلَّةُعَتهُ.رَأنسحديثمن(8291)البخاريرواه5()

اللَّةُ!ثكَتهُ.رَهريرةأنيحديثمن(0511)مسلمرواه)6(

وفي(،)1763ماجهابنورواه،فيهمتكلمواقدبنأيوبإسنادهوفي)978(،برقم)7(

27(.)13""الضعيفةانظر:.أيضًافيةمتكلمالمدنيبكرأبوإسناده

.(127)صالكبير(""العللفيكماالبخاريقالومثلة)978(،""الجامع)8(
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وقولًا.منهفعلًابالصَّومالجمعةيومتخصيصكراهةهديهمنوكان

،هريرةوأبياللّّه،عبدبنجابرحديثمنبالصَّومإفرادهعنالنَّهيفصحَّ

وغيرهم.)1(الأزديوجُنَادةمسعود،بناللّّهوعبد،الحارثبنتوجُويرية

ذكره،الجمعةيوميصوملاأنَّهيُرِيهمالمنبر،علىوهوالجمعةيومَوشرب

أحمد)3(الإمامفروى،عيدٍيومبأنَّهصومهمنالمنعوعُلّلأحمد)2(.الإمام

فلا،عيدٍيومالجمعة))يومُع!يوّ:اللّّهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن

".بعدهأوقبلهتصومواأنإلا،صيامكميومَعيدكميومَتجعلوا

.بعدهولاقبلهمامعيُصاملاالعيدفيوم:قيلفإن

تحرِّيعنالنَّهيشَبَهِهمنأُخِذبالعيدمشبَّهًاالجمعةيومكانلمَّا:قيل

صومحكمحكمهوكانتحرَّاه،قديكنلمبعدهأوقبلهماصامفإذا،صيامه

تقدمهريرةأبيوحديث(.11)43ومسلم(8491)البخاريفعندجابرحديثأما(1)

مسعودبناددّهعبدحديثوأما(.1)869البخاريعندجويريةوحديث.تخريجه

حسَّنهوالحديث7(،24)والترمذي)2368(والنسائي2(054)داودأبوفرواه

جنادةحديث36(.وأما14)حبانوابن2(21)9خزيمةابنوصححه،الترمذي

الاَحاد"فيعاصمأبيوابن(3349)شيبةأبيوابن(438)93/أحمدفرواه

"التنقيحع("انظر:.حسنوالحديث6(،80)3/الحاكموصححه)7922(،"والمثاني

/3(0.)34

السابق.الأزديجنادةحديثوهو2()

بنعامرحديثمن(1/437)والحاكم2(161)خزيمةابنورواه8(،20)5برقم)3(

الضعيفة""السلسلةوانظر:.مجهولوهوبشر،أبوإسنادهفي.الأشعريلدين

(4453،6.)682
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إذاوعاشوراءعرفةيومصومأويومٍوفطريومٍصومأومنهالعشرأوالشَّهر

ذلك.منشيءٍفيصومهيُكرهلافإنَّه،جمعةٍيومَوافق

رسولرأيتُقلَّما:مسعودٍبنادلّّهعبدبحديثتصنعونفما:قيلفإن

)2(.""السُّننأهلرواه؟الجمعةيوم1(في)يُفطِر"!ي!هاللّه

وأقبلهمامعصومهعلىحملهويتعيَّنصحيحًا،كانإننقبله:قيل

.غريبٌحديث:الترمذيقال.الغرائبمنفإنَّه،يصحَّلمإنونردُّه،بعده

فصل

الاعتكاففيص!هديهفي

علىمتوقِّفًاادلّه،إلىسَيْرِهطريقعلىواستقامتهالقلبصلاحكانلمَّا

يَلُمُّهلاالقلبِشَعَثَفإنَّالدّه،علىبالكلِّيَّةبإقبالهشَعَثِهولَمِّاللّّه،علىجمعيِّطَ

الأناممخالطةوفضولوالطَّعامالشَّرابفضولوكانت،ادلّّهعلىالإقبالُإلا

ويقطعه،وادٍكلِّفيويُشتِّتهشَعَثًا،يزيدهممَّاالمناموفضولالكلاموفضول

العزيزرحمةاقتضتْ)3(-ويَقِفهيُعوِّقهأويُضعفهأو،اللّّهإلىسيرِهعن

والشَّراب،الطَّعامفضولَيُذِيبُماالصَّوممنلهمشرعَأنبعبادهالرَّحيم

وشرعَةادلّّه،إلىسيرهعنلهالمعوِّقةالشَّهواتأخلاطَالقلبمنويستفرغ

يقطعهولايضرُّهولا،وأخراهدنياهفيالعبدبهينتفعبحيث،المصلحةبقدر

والآجلة.العاجلةمصالحهعن

ك،ع.فيليست"في")1(

قريبًا.تخريجهتقدم2()

.الفقرةأولفي"لما"جواب)3(
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اللّّه،علىالقلبعكوفُوروحهمقصودهالذيالاعتكافلهموشرع

بهوالاشتغالُ،بالخلقالاشتغالعنوالانقطاع،بهوالخلوة،عليهوجمعيَّته

القلبهموممحلِّفيعليهوالإقبالُوحبُّةذكرهيصيربحيثسبحانةوحده

،بذكرهكلُّهاوالخطراتُ،بهكلُّهالهمُّويصيربدلَها،عليةفيستولي،وخَطَراته

أنسهعنبدلًاباللّّهأُنسُهفيصير،منهيقرِّبومامراضيهتحصيلفيوالفكر

ولالهأنيسَلاحينالقبور)1(فيالوحشةيومَبهلأنسةبذلكفيُعِدُّه،بالخلق

الأعظم.الاعتكافمقصودفهذا،سواهبةيفرحما

أفضلفيالاعتكافشُرعالصَّوم،معيتمُّإنَّماالمقصودهذاكانولمَّا

أنَّه!ي!النَّبيِّعنينقلولم،رمضانمنالأخيرالعشروهو،الصَّومأيَّام

يذكرولم")2(.بصومٍإلااعتكافَ"لا:عائشةقالتقدبل،قطُّمفطرًااعتكف

الصَّوم.معإلا!يووّاللّّهرسولفعلةولا،الصَّوممعإلاالاعتكافسبحانهاللّّه

فيشرطالصَّومأنَّ:السَّلفجمهورعليهالذيالدَّليلفيالرَّاجحفالقول

الدّهقدَّس)3(تيميةابنالإسلامشيخيرجِّحهكانالذيوهو،الاعتكاف

روحَه.

.الآخرةفيينفعلاماكلِّعناللِّسانحبسللأمَّةشرعفإنَّه،الكلاموأمَّا

السَّهرأفضلمنهومااللَّيلقياممنلهمشرعفانَّه،المنامفضولوأمَّا

)1(ص:"القبر".

انظر:.صحيحوالالر32(،41/)البيهقيطريقهومن2()473داودأبورواه2()

.235()7/"الأم-داودابي"صحيح

وانظر.،جص،قفيليست"تيميةو"ابن.("تيميةابنالعباسأبوالإسلام"شيخ:مب)3(

بعدها(.وما161)3/"العمدة"شرحفيالموضوعهذافيالإسلامشيخكلام
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يعوقولا،والبدنالقلبينفعالذيالمتوسِّطالسَّهروهوعاقبةً،وأحمدِه

العبد.مصلحةعن

الأربعة،الأركانهذهعلىوالسُّلوكالرِّياضاتأربابرياضةومدارُ

انحرافَينحرفولمالمحمَّدىَّ،النَّبويَّالمنهاجَفيهاسلكمنبهاوأسعدُهم

وقيامهصيامهفي!ي!هديهذكرناوقد.المفرِّطينتقصيرقصَّرولا،الغالين

اعتكافه.فيهديه1(فلنذكر)،وكلامه

وجلَّ)2(،عزَّاللّّهتوفَّاهحتَّىرمضانمنالأواخرالعشريعتكف"!ي!كان

)3(.شوَّالٍفيفقضاه،مرَّةًوتركه

ليلةيلتمسالأخير،العشرثمَّالأوسطثمَّالأوَّلمرَّةًالعشرَواعتكف

لحقحتَّىاعتكافهعلىفداومَالأخير)4(،العشرفيأنَّهالهتبيَّنثمَّالقدر،

وجلَّ.عزَّبربِّه

وجلَّ.عزَّبربِّهفيهيخلو)5(المسجد،فيلهفيُضرَببخِبَاءٍيأمروكان

له،فضُرِبمرَّةًبهفأمر،دخلهثمَّالفجرصلَّىالاعتكافأرادإذاوكان

الأخبية،تلكفرأىنظرالفجرصلَّىفلمَّا،فضُرِبتبأخبيتهنَّأزواجُهفأمر

العشرفياعتكفحتَّىرمضانشهرفيالاعتكافوتركفقُوِّض،بخبائهفأمر

)1(ص،ج:"فنذكر".

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(1721/5)ومسلم2(20)6البخاريرواه2()

اكأيلَّةُعَتفَا.رَعائشةحديثمن(1)173ومسلم2(140)البخاريرواه)3(

الخدريسعيدأبيحديثمن2(11/51)67ومسلم8()13البخاريرواه(4)

اللَّةُحمض.رَ

"ليخلو".:ص)5(
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.(1)شوَّالٍمنالأوَّل

اعتكففيةقُبِضالذيالعامكانفلمَّا،أيَّامٍعشرةسنةٍكلَّيعتكفوكان

العامذلككانفلمَّا،مرَّةًسنةٍكلَّبالقرآنجبريليعارضهوكانيومًا.عشرين

عليهفعرضمرَّةًسنةٍكلِّفيأيضًاالقراَنعليهيعرضوكان،مرَّتينبهعارضه

مرَّتين)2()3(.السَّنةتلك

اعتكافهحالفيبيتهيدخللاوكان،وحدهقبَّتهدخلاعتكفإذاوكان

فتُرجِّله،عائشةبيتإلىالمسجدمنرأسهيُخرِجوكان،الإنسانلحاجةإلا

وهوتزورهأزواجهبعضوكان)4(.حائضٌوهيالمسجدفيوهووتَغسله

يكنولمليلًا)6(.ذلكوكان(،يَقْلِبُها)ْمعهاقامتذهبقامتفإذا.معتكفٌ

اعتكفإذاوكانغيرها)7(.ولابقُبلةٍلامعتكفٌوهونسائهمنامرأةًيباشر

مرَّلحاجتهخرجإذاوكانمعتكَفه،فيسريرهلهووُضِع،فراشهلهطُرِج

قبَّةٍفيمرَّةًواعتكفعنه)9(.يسألولا)8(يُعرِّجفلا،طريقهفيوهوبالمريض

كأإدلَّهُعَمفَا.عائشةحديثمن6(/1721)ومسلم2()330البخاريرواه(1)

النسخ.بقيةمنوالمثبت.ق،كفيليست"مرتين...يعرض"وكان)2(

اللَّهُ!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(4)899البخاريرواه)3(

اكأيلَّةُعَتهَا.رَعائشةحديثمن9(2/)79ومسلم2(0)28البخاريرواه(4)

تحريف."يقبلها"،:مبوفي.منزلهاإلىيردُّهاأي()5

رَفيعَنهَا.صفيةحديثمن2()175ومسلم2()350البخاريرواه)6(

"بغيرها".:ك)7(

"إلا".:ج)8(

-""تلخيمطفيحجرابنقالاكأيلَّهُعَنهَا،رَعائشةحديثمن2(472)داودأبورواه)9(
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الاعتكافلمقصودتحصيلًاهذاكلُّحصيرًا)1(،سُدَّتهاعلىوجعل،تركيَّةٍ

عِشْرةٍموضعَالمعتكفاتِّخاذمنالجهَّال)2(يفعلهماعكس،وروحه

والاعتكاف،لونفهذا،بينهمالأحاديثبأطرافوأخذِهم،للزَّائرينومَجْلبةٍ

الموفِّق.وادلّّه.لونٌالمحمديالنَّبويُّ)3(

!حي!

فعلها".منعائشةعنوالصحيح،ضعيفوهوسليمأبيبنليثوفية"2(:91)2/

7(.2/)79مسلمرواهاكأيلَّهُعَتفَارَعائشةوفعل

اكأيلَّهُعَئهُ.رَالخدريسعيدأبيحديثمن2(11/51)67مسلمرواه(1)

"."الجاهل:ص2()

مب.ك،فيليست""النبوي)3(
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فصل

وعُمَرهحجِّهفي!هديهفي

:(1)القعدةذيفيكلُّهنُّعُمَرٍأربعالهجرةبعد!ي!اعتمر

عنالمشركونفصدَّه،ستٍّسنةأولاهنُّوهي،الحديبيةعمرة:الأولى

رووسهم،وأصحابههووحلق،بالحديبيةصُدَّحيثالبُدْن)2(فنحر،البيت

المدينة.إلىعامهمنورجع،إحرامهممنوحلُّوا

بعدخرجثمَّثلاثًا،بهافأقامدخلها،المقبلالعامفيالقضيَّةعمرة:الثَّانية

العامفيعنهاصُدَّالَّتيللعمرةقضاءًكانتهل:واختُلِف.عمرتهإكمال

الإمامعنروايتانوهماللعلماء،قولينعلىمستأنفةً؟عمرةًأم،الماضي

،بقضاءٍليست:والثاقِ.حنيفةأبيمذهبوهوقضا!أنَّهاأحدهما:أحمد،

عمرةسمِّيتبأنَّهاقضاءًاحتجُّواكانتقالوا:والَّذين.مالكقولوهو

،المقاضاةمنهناالقضاء:الآخرونقال.للحكمتابعٌالاسموهذاالقضاء،

ولهذاقالوا:قضاءً.يقضيقضىمنأنَّهلاعليها،مكَّةأهلقاضىلأنَّه

،وأربعمائةٍألفًاكانواالبيتعنصُدُّواوالَّذين:قالوا.القضيَّةعمرةَسمِّيت

يتخلَّفلمقضاءًكانتولوالقضيَّة)3(،عمرةفيمعهيكونوالمكلُّهموهؤلاء

معهكانمنيأمرلم!ي!اللّهرسوللأنَّ؛أصحُّالقولوهذا.أحدٌمنهم

بالقضاء.

اللَّهُ!كَتهُ.رَأنسحديثمنتخريجهسيأتي(1)

".الهدي":ج2()

"القضاء".:ج)3(
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دليلًاعشرلبضعةقارنًا،كانفانَّهحجَّته،معقَرنَهاالَّتيعمرته:الثَّالثة

اللّه.شاءإنقريبٍعنسنذكرها

مكَّة،إلىرجعئمَّحنينٍإلىخرجلمَّا،الجِعْرَانةمنعمرته:الرَّابعة

مالكٍبنأنسعن)1("الصَّحيحين"ففيإليها.داخلًاالجعرانةمنفاعتمر

حجَّتة:معالَّتيإلا،القعدةذيفيكلُّهنَّ،عُمَرٍأربعءلمجوَوّاللّّهرسولاعتمر:قال

فيالمقبلالعاممنوعمرةٌ،القعدةذيفيالحديبيةزمنَأوالحديبيةمنعمرةٌ

،القعدةذيفيحنينٍغنائمقَسَمحيثالجِعرانةمنوعمرةٌ،القعدةذي

حجَّتة)2(.وعمر!دمع

اعتمر:قالعازببنالبراءعن)3("الصَّحيحين"فيماهذايناقضولا

المفردةالعًمرةأرادلأنَّه.مرَّتينيحجَّأنقبلالقعدةذيفي!اللّّهرسول

مستقلَّةً،تكنلمالقِرانعمرةفإنَّ،اثنتانأنَّهماريبَولا،تمَّتْالتيالمستقلَّة

ابنقالوكذلكإتمامها.وبين)4(بينهوحِيلَعنها،صُدَّالحديبيةوعمرة

قابل،منالقضاءوعمرة،الحديبيةعمرة:عُمَرٍأربع!النبياعتمر:عبَّاسٍ

أحمد)5(.الإمامذكره.حجَّتهمعوالرَّابعة،الجعرانةمنوالثَّالثة

.(3521)ومسلم(8414)ريلبخاا(1)

.صفيليستحجتة"معوعمرة")2(

آدلَّهُ!كَتهُ.رَالبراءحديثمن(1781)البخاريرواهإنما)3(

بينها".":ق"."بينهم:ص)4(

ماجهوابن8(1)6والترمذي(1)399داودابوأيضًاورواه2(،112)المسند""في(5)

والألباني5(0)3/والحاكم93(4)6حبانابنوصححة،الترمذيوحسنة3(.00)3

23(.4)6/"الأم-داودأبي"صحيحفي
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وبين،حجَّتهمعالَّتيإلاالقعدةذيفيأنَّهنَّ:أنسحديثبينتناقصلَولا

لأنَّ(؛1)القعدةذيفيإلا!ي!اللّهرسوليعتمرلم:عبَّاسٍوابنعائشةقول

انقضاءمعالحجَّةذيفيكانونهايتها،القعدةذيفيكانالقِرانعمرةمبدأ

انقضائها.عنأخبروأنسابتدائها،عنأخبراعبَّاسٍوابنفعائشة،الحجِّ

=رجبٍفيإحداهنَّأربعًا،اعتمرالنَّبيُّع!ي!إنَّعمر:بناللّهعبدقولوأما

ما،الرحمنعبدأبااللّه"يرحم:عنهذلكبلغهالمَّاعائشةقالتمنه،فوهم

")2(.قطُّرجبٍفياعتمروماشاها،وهوإلاقطُّعمرةً!يوّاددّهرسولاعتمر

الدّه!رسولمعخرجت:قالتعائشةعنالدَّارقطنئيُ)3(رواهماوأمَّا

وأمِّي،بأني:فقلت،وأتمم!وقصَرَ،وصمتُفأفطر،رمضانفيعمرةٍفي

فهذا="عائشةيا"أحسنتِ:فقال،وأتممتُوقصَرتَوصمتُأفطرتَ

مضبوطةوعُمَره،قطُّزمضانفييعتمرلم!ي!الدّهرسولفانَّ،غلطالحديث

!ي!اللّّهرسولاعتمرما،المؤمنينأمَّادلّّهيرحم:نقولونحن،والزَّمانالعدد

يذفيإلا!وّاللّهرسوليعتمرلمكأإدلَّهُعَتهَا:قالتوقد،قطُّرمضانفي

)4(.وغيرهماجهابنرواه.القعدة

إسنادهوفي234(،0)يعلىوأبو2()699ماجةابنرواهآ!دلَّهُعَت!رَعباسابنحديث(1)

الآني.عائشةحديثلهويشهد،فيهمتكلمليلىأبيابن

.(521)5ومسلم(1)776البخاريرواه2()

علية.الكلاموتقدم22(.)39برقم)3(

قالكماصحيحوإسناده(،40132)شيبةأبيابنطريقمن2()799ماجةابنرواه(4)

2(،0195)أحمدعنهااَخرطريقمنأيضًاورواه6(.00)3/"الفتح"فيالحافظ

عنعن.وقدإسحاقابنإسنادهوفي
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رجبِفياعتمرقدكانفلو،أربعٍعلىتزدلمعُمَرهأنَّخلافَولا

يقالَ:أنإلاستًّا،لكانترمضانفياعتمرقدكانولوخمسًا،لكانت

لموهذا،القعدةذيفيوبعضهنَّ،رمضانفيوبعضهنَّ،رجبٍفيبعضهنَّ

وعائشة.عبَّاسٍوابنأنسقالكما،القعدةذيفياعتمارهالواقعوإنَّما،يقع

.شوَّالٍفياعتمر!ي!هالنَّبيَّأنَّ:عائشةعن(1)""سننهفيداودأبوروىوقد

ولكن،شوَّالٍفيخرجحينالجِعرانةعمرةفيفلعلَّهمحفوظًاكانإنوهذا

.القعدةذيفيبهاأحرمإنَّما

فصل

من)3(كثير)2(يفعلهكمامكَّةمنخارجًاواحدةٌعمرةٌعُمَرهفييكنولم

بمكَّةالوحيبعدأقاموقد،مكَّةإلىداخلًاكلُّهاعمرهكانتوإنَّما،اليومالنَّاس

أصلًا.المدَّةتلكفيمكَّةمنخارجًااعتمرأنَّهعنةيُنقَللمسنةًعشرةثلاث

بهاكانمنعمرةلامكَّة،إلىالدَّاخلعمرةهيوشَرعَهافعلَهاالَّتيفالعمرة

وحدهاعائشةإلاقطُّأحدٌعهدهعلىهذايفعلولمليعتمر،الحلِّإلىفيخرج

فأمرها،،فحاضتبالعمرةأهلَّتقدكانتلأنَّها؛معهمنسائربينمن

وبينبالبيتطوافهاأنَّوأخبرها،قارنةًوصارتالعمرةعلىالحجَّفأدخلت

رواهبأنأعِلَّوقد(.5554/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيطريقهومن(،1991)برقم(1)

928(.22/)التمهيد""فيالبرعبدابنرجحةالذيوهومرسلًا،(729)مالك

المؤلف.عندعليهالكلاموسيأني

فعل".":ب2()

.جفيليست"من"كثير)3(
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نفسها،في)2(فوجدَتْوعمرتها،(1حجّها)عنوقعقدوالمروةالصَّفا

ولممتمتِّعاتٍكنَّفإنَّهنَّمستقلتين،وعمرةٍبحجٍّصواحباتها)3(ترجعإذ

يُعمِرهاأنأخاهافأمرحجَّتها،ضِمْنِفيبعمرةٍهيوترجع،يقرِنَّولميحِضْن

أحدٌولاالحجَّةتلكفيالتَّنعيممنهويعتمرولملقلبها،تطييبًاالتَّنعيممن

اللّّهشاءإنقربٍعنلهوبسط4ٍ(لهذا)تفَريرٍمزيدُوسيأني،معهكانممَّن

تعالى.

فصل

الأولى،المرَّةسوىمرَّاتٍخمسَالهجرةبعدمكَّةء!يووّاللّّهرسولدخل

منمنهنَّأربعٍفيأحرمإليها،الدُّخولعنوصُدَّالحديبيةإلىوصلفإنَّه

الثَّانية،المرَّةدخلهاثمَّ،الحليفةذيمنالحديبيةعامفأحرم،قبلهلاالميقات

فيالفتحعامالثَّالثةالمرَّةدخلهاثمَّخرج،ثمَّثلاثًا،بهاوأقامعمرتهفقضى

الجعرانة،منبعمرةٍدخلهاثمَّ،حنينٍإلىمنهاخرجثمَّ،إحرامٍبغيررمضان

الجعرانةإلىمكَّةمنيخرجفلمليلًا،وخرجليلًاالعمرةهذهفيودخلها

مكَّة،إلىدخولهحالفيمنهاأحرموإنَّما،اليوممكَّةأهليفعلكماليعتمر

أصبحفلمَّابها،فبات،الجعرانةإلىفَوْرهمنرجعليلًاعمرتهقضىولمَّا

خفيتولهذاالطَّريقَ)5(،جامعَحتَّىسَرِفبطنفيخرجالشَّمسوزالت

)1(ك،ع،ب:"حجتها".

حزنت.:يأ(2)

."حبهااصو":ك3()

."اهذتقرير":ب(4)

والنسائي-(539)والترمذي(991)6داودوابو(1551،91551)3أحمدرواه(5)
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النَّاس.منكثيرٍعلىالعمرةهذه

المشركين،لهديمخالفةًالحجِّأشهرفيكانتكلَّهاعمرهأنَّوالمقصود

الفجور،أفجرمنهي:ويقولونالحجِّأشهرفيالعمرةيكرهونكانوافانَّهم

.شكٍّبلارجبٍفيمنةأفضلالحجِّأشهرفيالاعتمارأنَّعلىدليلٌوهذا

عنهصجَّفقد،نظرٍفموضعرمضانفيالاعتماروبينبينهالتفضيلوأمَّا

فيعمرةًأنَّوأخبرها،رمضانفيتعتمرأنمعهالحجُّفاتهالمَّامَعْقِلٍأمَّأمرأنَّه

.(حجَّةً)1تعدلرمضان

ولكن،البقاعوأفضلُالزَّمانأفضلُرمضانعمرةفياجتمعفقدوأيضًا

العمرةفكانتبها،وأحقَّهاالأوقاتأولىإلاعُمَرهفيلنبيِّهليختارادلّّهيكنلم

بهذهادلّهخصَّهاقدالأشهروهذه،أشهرهفيالحجِّوقوعنظيرَالحجِّأشهرفي

الحجِّ،أشهربهاالأزمنةفأولىأصغر،حجّوالعمرةلها،وقتًاوجعلها،العبادة

علمٍفضلُعندهكانفمن،فيهادلّّهيُستخارممَّاوهذاأوسطها،القعدةوذو

ليه.إفليرشد

هوبماالعباداتمنرمضانفييشتغلكان"!ادلّهرسولإنَّ:يقالوقد

،العمرةوبينالعباداتتلكبينالجمعُيمكنهيكنولم،العمرةمنأهمّ

،رمضانفي)2(العباداتتلكعلىنفسَهووفَّر،الحجِّأشهرإلىالعمرةفأخَّر

المكي،مزاحمأبيبنمزاحمعلىومداره.الكعبيمحرشحديثمن)2863(

لماالأم-داودأبي"صحيحفيالألبانيوصححهالترمذيحسنةذلكومع.مجهول

/6(.)237

آضِىيلَّةُعَتطُ.رَعباسابنحديثمن(521)6ومسلم()1782البخاريرواه(1)

النظر.انتقالبسبصمنساقطة"العبادات...العمرة"وبين2()
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رمضانفياعتمرلوفإنَّهبهم،والرَّأفةبأمَّتهالرَّحمةمنذلكتركفيمامع

وربَّما،والصَّومالعمرةبينالجمععليهايشقّوكان،ذلكإلىالأمَّةلبادرت

العمرةتحصيلعلىحرصًاالعبادةهذهفيبالفطرالنُّفوسأكثرتسمحلا

يترككانوقد.الحجِّأشهرإلىفأخَّرها،المشقَّةفتحصل،رمضانوصوم

البيتدخلولمَّا.عليهمالمشقَّةخشيةَيعملهأنيحبُّوهوالعملمنكثيرًا

شَقَقْتُقدأكونأن"أخاف:فقالذلك،فيعائشةلهفقالتحزينًا،منهخرج

يُغلَبأنفخاف،للحاجِّزمزمسُقاةمعيستقيينزِلأنوهَمَّ(.أمَّتي")1على

أعلم.واددّه)2(.بعدهسِقايتهمعلىأهلُها

فصر

فييعتمرولمواحدةً،مغإلاالسَّنةفياعتمرأنَّه!ك!يووّعنهيُحفَظ)3(ولم

رواهبماواحتجَّمرَّتين،سنةٍفياعتمرأنَّهالنَّاسبعضظنَّوقد.مرَّتينسنةٍ

فيعمرةً:عمرتيناعتمر!ي!اللّّهرسولأنَّعائشةعن)4(""سننةفيداودأبو

مامجموعذكربهذاالمرادوليسقالوا:.شوَّالٍفيوعمرةً،القعدةذي

،عمرٍأربعاعتمرإنَّهقالوا:قدوغيرهمعبَّاسٍوابنوأنسًاعالشةفإنَّ،اعتمره

،شوَّالٍفيومغ،القعدةذيفيمرَّةً:مرَّتينسنةٍفياعتمرأنَّهبهمرادهاأنَّفعُلِم

عائشةحديثمن3(460)ماجهوابن)873(والترمذي2(20)9داودأبورواه(1)

الضعيفة""السلسلةانظر:.فيةمتكلمالملكعبدبنإسماعيلإسنادهوفياكأيلَّهُعَنهَا،رَ

.(2491/)"الأم-داودأبيو"ضعيف33(4)6

اللَّهُ!كلَئهُ.رَجابرحديثمن(21/471)18مسلمرواه)2(

تحريف."يخفض"،:ص)3(

قريبًا.تخريجةتقدم(4)
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فإنَّهقطُّ،يقعلمهذافإنَّعنها،محفوظًاكانإنوهمٌالحديثوهذا

الحديبية،عمرةالقعدةذيفيكانتالأولىالعمرة:ريبٍبلاعمرٍأربعاعتمر

إلىرجعثمَّ)1(،القعدةذيفيالقضيَّةعمرة،القابلالعامإلىيعتمرلمثمَّ

يعتمرولم،رمضانفيثمانٍسنةفتحهاحتَّى)2(مكَّةإلىيخرجولمالمدينة

وأحرممكَّةإلىفرجع،عدوَّهاللّّهوهزمحنينٍإلىخرجثمَّ،العامذلك

فياعتمرفمتى،عبَّاسٍوابنأنسقالكماالقعدةذيفيذلكوكان،بعمرةٍ

لمَّاعمرتهوقضى،مكَّةمنفيهوخرجشوَّالٍفيالعدوَّلقيولكن؟شوَّالٍ

ولاعمرتينبينالعامذلكيجمعولمليلًا،القعدةذيفيالعدوِّأمرمنفرغ

فييرتابولايشكُّلاوأحوالهوسيرتهبأيَّامهعنايةٌلهومن،بعدهولاقبله

ذلك.

ذلكيُثبتوالمإذا)3(مرارًاالسَّنةفيالعمرةيستحبُّونشيءٍفبأيِّ:قيلفإن

صوو؟النَّبيعن

السَّنةفييعتمرأنأكره:مالكفقال،المسألةهذهفياختُلِفقدقيل)4(:

مطرِّف:فقالالموَّاز،وابنأصحابهمنمُطرِّفوخالفه،واحدةٍعمرةٍمنأكثر

،بأسٌبهيكونلاأنأرجوالموَّاز:ابنوقالمرارًا،السَّنةفيبالعمرةبأسلا

إلىالتَّقرُّبمنأحذيُمنعأنأرىولا،شهرٍفيمرَّتينعائشةاعتمرتوقد

النظر.انتقالبسببصمنساقطة"القعدةذي...الحديبيةعمرة"(1)

حين"."إلى:ك)2(

.بفيوليست."إذ":ص،ج)3(

بعدها(.وما267)26/"الفتاوىمجموع"ينظر:(4)
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بالمنعيأتِلمموضعٍفيالخيرمنالازديادمنولاالطَّاعات،منبشيءٍاللّه

يعتمرلاأيلّامٍخمسةاستثنىحنيفةأباأنَّإلاالجمهور.قولوهذانصرّ،منه

النَّحريوميوسفأبوواستثنى.التَّشريقوأيَّامالنَّحر،ويوم،عرفةيوم:فيها

.(1التَّشريق)إّلاملرميبمنًىالبائتَالشَّافعيَّةواستثنت.خاصَّةًالتَّشريقوإّلام

؟أحدٌعليهاينكِرلم:للقاسمفقيلمرَّتين،سنةٍفيعائشةواعتمرت

فاعتمر)4(.خرجرأسُهحمَّم)3(إذاأنسوكان)2(؟المؤمنينأمِّأعلى:فقال

إلئ))العمرة:!ي!قالوقدمرارًا)5(.السَّنةفييعتمركانأنَّهعليعنويُذكر

)6(."بينهمالماكفَّارةٌالعمرة

الَّتيعمرتهاسوىالتَّنعيممنعائشةأعمرَ!ي!النَّبيُّأنَّهذافيويكفي

رفضتقدكانتعائشة:يقالولا.واحدٍعامٍفيوذلكبها،أهلَّتكانت

وقدرفضها.يصحُّلاالعمرةلأنَّعنها؟قضاءالتَّنعيممناتَتيفهذه،العمرة

"حللتِ:لفظٍوفي)7(،"وعمرتكِلحجِّكِطوافكِ))يَسَعُكِ!ي!:النَّبيُّلهاقال

جميعًا(")8(.منهما

.جمنساقطة"التشريق...واستثنت"(1)

اعتمرتأنها"34(:44/)البيهقيوعند.337(336،)3/""الأمفيالشافعيرواه2()

".مراتثلاثَسنةٍفي

حُلق.مابعدشعرهنبت:الرأسوحمَّم.تحريف،"احمر":ك،ج،،عق)3(

تخريجه.سيأني(4)

يج.سيأني(5)

اللَّهُ!ثكَنهُ.رَهريرةأبيحديثمن(134)9ومسلم()1773البخاريرواه)6(

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(1121/132)مسلمرواه)7(

ا!دلَّةُعَتفَا.رَعائشةحديثمن(21/136)13مسلمرواه)8(

911



"ارفُضِيلها:قال!ياّلهأنَّه)1("البخاريِّ"صحيحفيثبتفقد:قيلفإن

رأسك"انقُضيآخر)2(:لفظٍوفي،"وامتشطيرألسَكوانقُضِي،عمرتك

منرفضهافيصريحٌوهذا،"العمرةودعي،بالحجِّوأهلِّي،وامتشطي

.بالامتشاطلهاأمره:والثَّانيودعيها،ارفُضيهاقولهأحدهما:،وجهين

فيوكونيعليها،والاقتصارَأفعالهااتركي:"ارفضيها"قولهمعنى:قيل

لمَّاجميعًا"منهما"حللت:لقولهالمرادهذايكونأنويتعيَّنمعها.حجَّةٍ

فهذا"،وعمرتكلحجِّكطوافُك"يسَعُكِ:وقولِه،الحجِّأعمالقضتْ

والاقتصارَأعمالَهارفضتْوإنَّمايَرتفِضْ)3(،لمالعمرةإحرامأنَّصريح

منأعمرَهاثمَّوعمرتها،حجُّهاانقضىحجِّها)4(بانقضاءوأنَّهاعليها،

كصواحباتها.مستقلَّةٍبعمرةٍتأنيإذلقلبها،تطييبًاالتَّنعيم

حديثمن)5(""صحيحهفيمسلمروىمابيِّنًاإيضاحًاذلكوُيوضح

،الوداعحجَّةفي!اللّّهرسولمعخرجنا:قالتعنهاعروةعن،الزُّهريِّ

فأمرني،بعمرةٍإلاأُهِلَّولم،عرفةيومكانحتَّىحائضًاأزلفلم،فحِضتُ

قالت:،العمرةوأترك،بالحجِّوأُهِلَّ،وأمتشطرأسيأنقُضَأن!لمج!اللهرسول

ع!اللّهرسولمعيبعثحجِّيقضيتُإذاحتَّىذلك،ففعلتُ

الَّتيعمرتيمكانَالتَّنعيممنأعتمرأنوأمرني،بكرٍأبيبنالرَّحمنعبد

اكأيلَّهُعَنفَا.رَعائشةحديثمن()1783برقم(1)

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(1121/111)ومسلم3(1)6البخاريرواه2()

"."يرفض:ب)3(

.كفيليستحجها""بانقضاء)4(

اكأيلَّهُعَتفَا.رَعائشةحديثمن(1121/211)برقم()5
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أنَّهاوالصَّراحةالصِّحَّةغايةفيحديثٌفهذامنها.1(أحِلَّ)ولمالحجُّأدركني

عليهاأدخلتحتَّىبها)2(محرِمةًبقيتْوأنَّهاعمرتها،منأَحلَّتْتكنلم

يوافقمنهماكلٌّلها،!ي!ادلّّهرسولقولوذاكنفسها،عنخبرهافهذاالحجَّ،

التَّوفيق.وبادلّهالاَخر،

ليسالمبروروالحجّبينهما،لماكفَّارةٌالعمرةإلى))العمرة:!ي!قولهوفي

وتنبيهالمًندرار،فيوالعمرةالحجِّبينالتَّفريقعلىدليلٌ)3("الجنَّةإلاجزاءٌله

لسوَّى)4(مغإلاالسَّنةفيتُفعللاكالحجِّالعمرةكانتلوإذ،ذلكعلى

يفرِّق.ولمبينهما

وكيعٌوروىمرَّةً)6(.شهرٍكلِّفي:قالأنَّهعليعن(الشَّافعيُّ)هوروى

اعتمِرْ:عليقال:قالجعفرأنيعن،ناجيةأنيبنسُويدعنإسراليل،عن

أبيابنعنسفيانعنمنصورٍبنسعيدوذكرمرارًا)7(.أطقتَإنالشَّهرفي

".مسلم"صحيحفيلماموافقالأخرىالنسخمنوالمثبت."أهل":ك(1)

فيع.ليست"بها")2(

()1773البخاريطريقهومناللَّةُ!عكَئهُ،رَهريرةأبيحديثمن)879(مالكأخرجه)3(

.(134)9ومسلم

".السنةفيخدمرةإلاتفعل"لا:ج(4)

معرفةو"34(4/4)"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن336(،)3/""الأمفي5()

.(28721)شيبةأبيابنأيضًاورواه(.64)7/("السنن

أولهفي"اعتمر"زيادةالمطبوعوفي.""عمرة:التخريجمصادروفي.النسخفيكذا)6(

النسخ.فيليست

ينظر:،شيخهعنصادروالمؤلف،ناجيةأبيبنسويدأعرفولم،عليهأقفلم)7(

926(.)26/"الفتاوى"مجموع
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رأسُه،فحمَّم)2(بمكَّةكانإذاكانأنسًاأنَّ:أنسولدبعضعن(،)حسين

فاعتمر)3(.التَّنعيمإلىخرج

فصل

حجَّتهفيصحووهديهسياقفي

واحدةٍحجَّةٍسوىالمدينةإلىهجرتهبعديحجَّلم!ي!أنَّهخلافلا

.عشرٍسنةكانتأنَّهاخلافَولا،الوداعحجَّةوهي

اللّّهعبدبنجابر)4(عنالترمذيفروى؟الهجرةقبلحجَّهل:واختُلِف

هاجربعدماوحجَّةًيهاجر،أنقبلحجَّتين:حِججٍثلاثَ!يمّالنَّبئيُحجَّ:قال

:قال.سفيانحديثمنغريبٌحديثهذا(:)ْالترمذيقال.عمرةٌمعها

الثَّوريِّ،حديثمنيعرفهفلمهذا،عن-البخاريَّيعني-محمَّدًاوسألتُ

محفوظًا.الحديثهذايعدُّلا:روايةٍوفي

فانَّ،تأخيرٍغيرمنالحجِّإلى!يوّاللّّهرسولبادرَالحجِّفرضنزلولمَّا

ألحجًّ)وَاتمُّوْا:تعالىقولهوأمَّا.عشرٍأوتسعٍسنةإلىتأخَّرالحجِّ)6)فرض

فيهافليس،الحديبيةعامَستٍّسنةنزلتوإنفإنَّها691،،:البقرةأ!هولِلَّهِوَألعُفغ

خطأ.،"حسينأبيبن"سفيان:مبك،ق،في(1)

شرحه.وسبق.خطأ"،"حجم:ك.""فحم:ج2()

""الكبرىفيالبيهقيوعنه-336(335-)3/"الأم"فيالشافعيأيضًاورواه)3(

مبهم.راوسندهوفي(.28741)شيبةأبيوابن-(46)7/"و"المعرفة34(4/4)

3(.0)56خزيمةوابن3()760ماجهابنورواه81(،)5برقم(4)

."..يعد.لا:رواية"وفيبدل."..يعدلم"ورأيتة:وفيه.الحديثعقب""الجامعفي5()

النظر.انتقالبسببقمنسقطت"الحج.بادر..")6(
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فيهما،الشُّروعبعدالعمرةوإتمامِبإتمامهالأمرُفيهاوإنَّماالحجِّ،)1(فريضة

الابتداء.وجوبَيقتضيلاوذلك

؟العاشرةأوالتَّاسعةإلىفرضهنزولتأخُّر)2(لكمأينفمن:قيلفإن

نجرانوفدقدموفمِهالوفود،عامنزلعمرانآلسورةصدْرلأنَّ:قيل

عامنزلتنإنَّماوالجزية،الجزيةأداءعلىوصالحهم!ي!،اددّهرسولعلى

الكتابأهلوناظر،عمرانآل)3(سورةصدرنزلوفيها،تسعٍسنةتبوك

نقوسهمفيوجدوامكَّةأهلأنَّعليهويدلُّ.والمباهلةالتَّوحيدإلىودعاهم

ألّذَفيَءَامَتُواْ)ياتلَهُّا:تعالىادلّّهأنزللمَّاالمشركينمنالتِّجارةمنفاتهمبما

بة:لتوا]ا!مِهِضهَذَعَابعَدَوَرتحَرَاألمح!جِدَايَفربُوْافَلَانَجَسٌلمحثمر!نَأنَّمَاإِ

إنَّمابهاوالمناداةُالاَيات)4(هذهونزولُ.بالجزيةذلكمناددّهفأعاضهم28،،

وأردفهالحجِّ،مواسمفيمكَّةفيبذلكيؤذِّنالصِّدِّيقوبعث،تسعٍسنةفيكان

أعلم.وادلّّه.السَّلفمنواحدٍغيرقالهقدذكرناهالذتدوهذا.بعلي

فصل

فتجهَّزوا،حاجّأنَّهالنَّالسَأعلمَالحجِّعلى!ي!اللّّهرسولعزمولمَّا

معالحجَّيريدونفقدموا،المدينةحولمَنبذلكوسمع،معهللخروج

يديهبينمنفكانوا،يُحصَونلاخلائقُالطَّريقفيووافاه!ي!،اللّّهرسول

.الأصولجميعخلاف(""فرضية:المطبوعفي(1)

"تأخير".:مب،ب،،عق2()

مثبتة.ليستصدر"":بوفي.ص،كفيليست("سورة")3(

."الآية":،جص،ك(4)
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بعدنهارًاالمدينةمنوخرجالبصر.مدَّشمالهوعنيمينهوعنخلفهومن

قبلوخطبَهمأربعًا،بهاالظُّهرصلَّىأنبعدالقعدةذيمنبقينلستٍّالظُّهر

وسننَة.وواجباتِةالإحرامَفيهاعلَّمهمخطبةًذلك

الخميس.يومخروجهوكان)1(:حزمٍابنقال

حزمٍابنمحمدأبوواحتجَّالسَّبت،يومكانخروجهأنَّوالظَّاهر:قلت

.القعدةذيمنبقينلستٍّكانخروجهأنَّإحداها:،مقدِّماتٍبثلاثقولهعلى

كانعرفةيومأنَّ:والثَّالثة.الخميسيومكانالحجَّةذياستهلالأنَّ:والثَّانية

روىبماالقعدةذيمنبقينلستٍّكانخروجهأنَّعلىواحتجَّ.الجمعةيوم

ترجَّلبعدماالمدينةمن!ب!النَّبيُّانطلق:عبَّاسٍابنحديثمنالبخاريُّ)2(

)3(.القعدةذيمنبقينلخمسٍوذلك:وقال.الحديثفذكر،وادَّهن

الجمعة،يومكانعرفةيومأنَّعلى(عمر)ْنصَّوقد)4(:حزمٍابنقال

القعدةذيفآخرُ،الخميسليلةشكٍّبلاالحجَّةذيفاستهلالُ،التَّاسعوهو

يومكانالقعدةذيمنبقينليالٍلستِّخروجهكانفإذاالأربعاء،يوم

سواء.ليالٍستُّبعدهالباقيإذ،الخميس

يوموهيبقين،لخمسٍخرجأنَّهفيصريحالحديثأنَّاخترناهماووجهُ

.(11)صه"الوداع"حجةفي(1)

.(5451)برقم2()

.(113)ص"الوداعحجة"انظر:)3(

.(113)صنفسةالمصدر(4)

اخرجةعمروقول."الوداعحجةو"النسخجميعخلافعمر""ابن:المطبوعفي)5(

.(10/35)7ومسلم(54)البخاري
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يكونقولهوعلى،خمسٌفهذهوالأربعاء،والثُّلاثاءوالاثنينوالأحدالسَّبت

فهوكانوأيُّهما،لستٍّكانالخروجيوميعدَّلمفإنبقين،لسبعٍخروجه

الحديث.خلاف

يصجُّفلا،لخمسٍلابقينليالٍلستِّخروجهكاناللَّيالياعتبروإن

مابخلافالبتَّةَ،الشَّهرمنخمسٍبقاءوبينالخميسيومَخروجهبينالجمع

.شكٍّبلاخمس!الخروجبيومالباقي1(فإنَّ)السَّبت،يومالخروجكانإذا

المحرميلبسوماالإحرامشأنَخطبتهفيلهمذكر!ي!النَّبيُّأنَّعليهويدلُّ

أنَّهيُنقللملأنَّه،الجمعةيومكانهذاأنَّوالظَّاهر،منبرهعلىبالمدينة

الخطبةهذهعمرابنشهدوقد،الخطبةلحضورفيهمونادىجمعهم

إليهيحتاجونماوقتٍكلِّفييعلِّمهمأن!ي!عادتهوكان.منبرهعلىبالمدينة

لمأنَّهوالظَّاهر،خروجهتليالَّتيالجمعةبهالأوقاتفأولىفعلُه،حضرإذا

إليهاجتمعوقد،ضرورةٍغيرمنيومٍبعضُوبينهاوبينهالجمعةليدعيكن

المجمعذلكحضروقدالدِّين،تعليمهمعلىالنَّاسأحرصوهو،الخلق

أعلم.وادلّّه.تفويتٍبلاممكنالحجِّ)2(وبينبينهوالجمع.العظيم

لخمسٍ"خرج:وعائشةعبَّاسٍابنقولأنَّحزمابنمحمدأبوعلمولمَّا

يذمناندفاعه4(أنَّ)معناه:قالبأنأوَّلَهقولهمع)3(يلتئملا"القعدةذيمنبقين

أميالٍأربعةإلاالمدينةوبينالحليفةذيبينوليس:قال=لخمسٍكانالحليفة

.هامشعفيوصحح.""كان:ك،ج،ع(1)

خطأ."،الجمعة":ج2()

.""على:مب،ب،،عق)3(

.كفيليست"أن")4(
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.(1)الأحاديثجميحتأتلفوبهذالقلَّتها،القريبةالمرحلةهذهتعدَّفلم،فقط

لكانالقعدةلذيبقينلخمس!المدينةمنخروجهكانولوقال)2(:

وقدأربعًا،تُصلَّىلاالجمعةلأنَّ؛خطأٌوهذا،الجمعةيومشكٍّبلاخروجه

أربعًا.بالمدينةمعهالظُّهرصلَّواأنَّهمأنس)3(ذكر

بنكعبحديثالبخاريِّ)4(طريقمنساقثمَّوضوحًا،ويزيده:قال

يومإلاسفيرفيخرجإذايخرج!ي!ادلّّهرسولكان(ما)ْلَقلَّ:مالكٍ

يوميخرجأنيحبُّكان!ادلّّهرسول"أنَّآخر:لفظٍوفي.الخميس

خروجهوبطل،أنسعنذكرنالِماالجمعةيومخروجهفبطل)6(،"الخميس

،القعدةذيمنبقينلأربحٍالمدينةمنخارجًاحينئذٍيكونلأنَّهالسَّبت؛يوم

أحد.يقلهلمماوهذا

خروجهيوممنالمستقبلةاللَّيلةالحليفةبذيمبيتُهصحَّفقدوأيضًا:قال

كانلو:يعنيالأحد.يومالحُليفةذيمناندفاعُهيكونفكان،المدينةمن

أنَّهوصحَّمكَّة،دخولهليلةَطوىبذيمبيتُهوصحَّ،السَّبتيومخروجه

منسفرهمدَّةيكونهذافعلىالحجَّة=ذيمن)8(رابعةٍصُبْحَ)7(دخلها

231(.)ص"الوداع"حجة(1)

-233(.231)صنفسهالمصدر2()

.بمنساقطةأنس""ذكر)3(

)9492(.برقم(4)

ما"."قلَ:ق،ع)5(

آ!دلَّةُعَتهُ.رَمالكبنكعبحديثمن2(059)البخاريرواه)6(

"."صبيح:،جص)7(

".اربعة":مب)8(
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ذلككانلوالمدينةمنخارجًايكونكانلأنَّه؛أيَّامٍسبعةَمكَّةإلىالمدينة

الحجَّة)1(ذيمنخلونلثلاثٍمكَّةعلىواستوى،القعدةلذيبقينلأربعٍ

وأمربإجماعخطأٌوهذامزيد،لاليالٍسبعفتلكالرَّابعةَ،اللَّيلةاستقبالوفي

وتًآلفت،القعدةلذيبقينلمستٍّكانخروجهأنَّفصحَّ،أحدٌيقلهلم

ادلّّه.بحمدعنهاالتَّعارضوانتفىكلُّها،الرِّوايات

يومَخروجهمععنهامنتفٍوالتَّعارض،متوافقةٌمتالفةٌهي:قلت

.ذكرناهكماعليهأوَّلتَهاالذيالاستكراهعنهاويزول،السَّبت

يذمنبقينلخمسٍالمدينةمنخروجهكانلومحمد:أنيقولوأمَّا

يخرجأنيصحُّبل،لازمٍفغير-آخرهإلى،الجمعةيومخروجهلكانالقعدة

قدالرَّاويرأىأنَّهمحمدأباغَرَّوالَّذي.السَّبتيومخروجهويكون،لخمسٍ

ليالٍلخمسففهمالمؤنَّث،معتُحذفإنَّماوهيالعدد،منالتَّاءحذف

السَّبتيومكانولو،الجمعةيومالخروجكانإذايكونإنَّماوهذا،بقين

يومخروجهكانلوفانَّه،عليهينقلببعينهوهذا.بقينليالٍلأربعلكان

ولهذابقين،ليالٍلستِّيكونوإنَّمابقين،ليالٍلخمسيكنلمالخميس

الاندفاععلىبخمسٍالمذكوربالتَّاريخالمقيَّدالخروجيؤوِّلأنإلىاضطرّ

يذشهريكونأنالممكنمنإذ،ذلكإلىلهضرورةَولا،الحليفةذيمن

بناءًمنهبقينبخمسٍالخروجتاريخعنالإخبارفوقعناقصًا،كانالقعدة

يؤرِّخواأن،تواريخهمفيوالنَّاسالعربعادةوهذهالشَّهر،منالمعتادعلى

وظهورانقضائهبعدعنهالإخباريقعثمَّ،كمالهعلىبناءًالشَّهرمنبقيبما

".الحجة"لذي:مبب،ق،،ص،ج(1)
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يومَالقائليقولأنفيصحُّ،التَّاريخعليهميختلفلئلَّا،كذلكنقصِه

وعشرين.تسعًاالشَّهرويكون،"بقينلخمسٍ"كُتِب:والعشرينالخامس

إذاوالعرب،الخروجبيومشكٍّبلاأيَّامٍخمسةكانالباقيفإنَّوأيضًا

وهيالشَّهر،أوَّللأنَّهااللَّياليلفظَغلَّبتالتَّاريخفيوالا!لّاماللَّيالياجتمعت

بقين""لخمسٍ:يقالأنفيصحُّالا!هلام،ومرادهااللَّياليفتذكر،اليوممنأسبق

يكونأنحيمئذٍفصحَّ،اللَّياليباعتبارالعددلفظويُذكَّر،الايّامباعتبار

الجمعة.يوميكونولابقينلخصتيىخروجه

الخميس،يومإلاقطُّيخرجيكنلمأنَّهفيهفليسكعبحديثوأمَّا

خروجهفييتقيَّديكنلمأنَّهريبَولا،خروجهأكثركانذلكأنَّفيهوإنَّما

الخميس.بيومالغزواتإلى

،يلزملاأنَّهتبيَّنفقدلأربعِ،خارجًالكانالسَّبتيومخرجلو:قولهوأمَّا

الا!لّام.باعتبارولااللَّياليباعتبارلا)1(

منخروجهيوممنالمستقبلةاللَّيلةَالحليفةبذيباتإنَّه:قولهوأمَّا

سبعةسفرهمدَّةتكونأنالسَّبتيومخروجهمنيلزموإنه،آخرهإلىالمدينة

خمسةالشَّهرمنبقيوقدالسَّبتيومخرجإذافإنَّه،منهعجنبفهذا-أيَّامٍ

المدينةمنخروجِهفبينالحجَّةذيمنمَضَينلأربعِمكَّةودخلأيَّامٍ

الَّتيالطَّريقفإنَّ،الوجوهمنبوجهٍمشكلغيرإّلامٍ?وهذاتسعةُمكَّةودخوله

سيرمنأسرعالعربوسيرُالًمقدار،هذاوبينهاالمدينةبينمكَّةإلىسلكها

،ب،مب.قفيليست"لا")1(
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.الثِّقالوالزَّوامل1(والكَجاوات)المحاملعدممعسيَّماولا،بكثيرٍالحضر

،الواقديقاله،خروجةتاريخفيالقولينأحداخترناهالذيالقولوهذا

)2(.تيميةابنالإسلامشيخواختاره

ترجَّلثمَّأربعًا،بالمسجدبالمدينةالظُّهرفصلَّى،حَجتهسياقإلىعدنا

بذيفنزلوالعصر،الظُّهربينوخرح)3(،ورداءهإزارهولبسوادَّهن،

والعشاءالمغرببهاوصلَّىبها،باتثمَّ،ركعتينالعصرجمهافصلَّىالحليفة

كلُّهنَّنساؤهوكان.صلواتٍخمس!بهافصلَّىوالظُّهر)5(،والصُّبح)4(

ثانيًاغسلًااغتسلالإحرامأرادفلمَّا،اللَّيلةتلكعليهنَّفطافمعه)6(،

الأوَّل.الجماعغسلِغيرَلإحرامه

نأفامَّاللجنابة)7(،الأوَّلالغسلغيراغتسلأنَّةحزمٍابنيذكرولم

قالوقد،منهسهوًايكونأنوإمَّا،عندهيتبتلملأنَّهعمدًاتركهيكون

:الترمذيقال)8(.واغتسللإهلالهتجرَّد!ي!النَّبيُّرأىإنَّه:ثابتٍبنزيد

والمحمل.الهودجبمعنىفارسيةكلمةوهي،الكَجَاوةجمع(1)

،ع.ك،جمنوالمثبت.والمطبوعمبب،ص،ق،فيليست"تيميةابن...القول"وهذا2()

اكأيلَّهُعَتطُ.رَعباسابنحديثمن(5451)البخاريرواه،تخريجهتقدم)3(

اللَّةُ!كَتهُ.رَأنسحديثمن(1551)البخاريرواه(4)

اكأيلَّهُعَتطُ.رَعباسابنحديثمن(21)43مسلمرواه5()

اللَّهُ!كَئهُ.رَأنسحديثمن(2911/48)ومسلم)267(البخاريرواه)6(

.الأصولفيوليست"،ذكرهالناسبعضترك"وقد:المطبوعفيبعدها)7(

وانظر:2).95)5خزيمةابنوصححه،وحسَّنه83(0)الترمذيرواه)8(

.(1/781)"لإرواءا"
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غريب.حسنٌحديثٌ

نأأرادإذا!اللّّهرسولكان:قالتعائشةعن(1الدَّارقطنيُّ)وذكر

وبطيبٍ)2(بذَرِيرةٍبيدهاعائشةطيَّبتهثمَّ.وأُشنانٍبخِطْميٍّرأسهغسلَيُحرِم

ولحيتهمفارِقهفييُرىالمسكِوَبيصُ)3(كانحتَّى،ورأسهبدنهفيمِسْكفيه

الظُّهرصلَّىثمَّ،ورداءهإزارهلبسثمَّ،يغسلهولماستدامَهثمَّ)4(.!!ي!

للاحرامصلَّىأنَّهعنهيُنقلولم.مصلَّاهفيوالعمرةبالحجِّأهلَّثمَّركحتين،

الظّهر.فرضغيرَركعتين

صفحةَفشقَّ،الأيمنجانبهافيوأشعرها،نعلينبَدَنتَهالإحرامقبلوقلَّد

(.عنها)ْالدَّموسَلَتَسَنامها،

فيصحيحةًصريحةًحديثًا)6(وعشرينلاثنينقارنًاأحرمإنَّهقلنا:وإنَّما

ذلك:

تمتَّع:قالعمر،ابنعن)8("الصَّحيحين"فيخَرَّجا)7(ماأحدها:

وحسنةالأستار("(،"كشف-01)85والبزار2(0944)أحمدورواه2(،154)برقم(1)

2(.17)3/الزوائد""مجمعفيالهيثمي

آ!دلَّهُعَتفَا.رَعائشةحديثمن35(/11)98ومسلم(0395)البخاريرواه2()

مب.،قمنوالمثبت."الطيب":،عك،ج)3(

عنها.(4وه0911/44)مسلموهوعند(4)

آ!دلَّةُعَن!ا.رَعباسابنحديثمن(21)43مسلمرواه(ه)

".وعشرين"لبضعة:مب،ب،ق)6(

"."خرج:ص)7(

.(1)227ومسلم(1961)البخاري)8(
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الهديمعهفساق،وأهدى،الحجِّإلىبالعمرةالوداعحجَّةَفي!ي!اللّهرسول

وذكر.بالحجِّأهلَّثمَّ،بالعمرةفأهلَّع!يوّاددّهرسولوبدأ،الحليفةذيمن

الحديث.

عائشة،عنعروةعنأيضًا"الصَّحيحتِن")2(فيخرَّجا)1(ماوثانيها:

سواءً.عمرابنحديثبمثل!اللّّهرسولعنأخبرته

الليث،عن،قتيبةحديثمن)3(""صحيحةفيمسلمروىماوثالثها:

واحدًا،طوافًالهماوطاف،العمرةإلىالحجَّقرنأنَّهعمر:ابنعن،نافععن

!م!.اللّّهرسولفعلهكذا:قالثمَّ

أبوثنا(،)همعاويةبنزهيرثناالنُّفيلي،عنداود)4(أبوروىماورابعها:

:فقال!شَيمّ؟اللّّهرسولاعتمركمعمر:ابنسئلمجاهد:عن)6(،إسحاق

سوىثلاثًااعتمرلمجيوّادلّّهرسولأنَّعمرابنعلملقد:عائشةفقالت.مرَّتين

بحجَّته.قَرنَالَّتي

لأنَّه؛"والعمرةالحجِّبينقرنَ"شيط"إنَّهعمر:ابنقولهذايناقضولا

وعمرةالقضاءعمرة:عمرتانأنَّهماريبولاالمفردةالكاملةالعمرةأراد

".)1(ص:"خرج

.(8221)ومسلم(2961)ريلبخاا(2)

.(0321/281)برقم3()

إسحاقأبياختلاطلأجل؛ضعيفهـاسناده)5383(.أحمدورواه(،2991)برقم(4)

.(2831/)"الأم-داودأني"ضعيفانظر:.وتدليسه

".معاويةابنوهوزهير":مب،ق)5(

خطأ."،"إسحاق:المطبوعفي)6(
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صُدَّوالَّتي،القِرانوعمرة،المستقلَّتينالعمرتينأرادتوعائشة؛الجعرانة

أربع.أنَّهاريبولاعنها،

)2(،أبيهعن،محمَّدٍبنجعفرعن،الثَّوريُّسفيان1()رواهماوخامسها:

قبل()3(]حجَّتين:حِجَجٍثلاثحجَّع!ي!اللّهرسولأنَّ:اللّهعبدبنجابرعن

)4(.وغيرهالترمذيزواه.عمرمعهاهاجر،بعدماوحجَّةًيهاجر،أن

حدَّثناقالا:وقُتيبةالنُّفيليعنداود)6(أبو(روى)هما:وسادسها

ابنعن،عكرمةعن،دينارٍبنعمروعنالعطار،الرحمنعبدبنداود

حينوالثَّانية،الحديبيةعمرة:عمرٍأربع!ي!الدّهرسولاعتمر:قال،عبَّاسٍ

معقرنالَّتيوالرَّابعة،الجِعرانةمنوالثَّالثة)7(،قابلٍمنعمرةٍعلىتواطِأوا

حجته.

الخطَّاببنعمرعن)8(""صحيحهفيالبخاريُّرواهماوسابعها:

آتٍاللَّيلةَ"أتاني:يقولالعقيقبوادي!صاللّهرسولسمعت:قالاللَّهُ!كَتهُرَ

".حجَّةٍفيعمرةٌ:وقل،المباركالواديهذافيصلِّ:فقالوجلَّ،عزَّربِّيمن

."روى":ك(1)

.كفيليستابية""عن)2(

التخريج.مصدرمنوزيدت،النسخفيليست)3(

تخريجه.تقدم(4)

."رواه":ق5()

صحيح.وإسناده3(،00)3ماجهوابن8(1)6الترمذيأيضًاورواه(،91)39برقم)6(

."لثةوثا":مب،ب،ج،ك،ق)7(

.(4531)برقم)8(
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عليمعكنت:قالعازبٍبنالبراءعن(1داود)أبورواهما:وثامنها

عليُّمنقدمفلمَّاأواقيُّ،معهفأصبتُ،اليمنعلى!ي!ادلّّهرسولأمَّرهحين

وقدصَبيغًا)2(،ثيابًالبستقدفاطمةوجدتُ:قال!يطادلّّهرسولعلىاليمن

أصحابهأَمرقد!وادلّّهرسولفإنَّلك؟ما:فقالت،بنَضُوحٍالبيتنَضَحت

النَّبيَّ!فأتيت:قال!،النَّبيِّبإهلالأهللتُإنِّي:لهاقلتُ:قالفأَحَلُّوا،

"فانِّي:قالمج!ن!،النَّبيِّبإهلالأهللتُ:قلت:قالصنعتَ؟""كيف:ليفقال

الحديث.وذكر،"وقرنتُالهديسقتُقد)3(

ثنا،الدمشقييزيدبنعمرانعنالنَّسانيُّ)4(رواهماتاسعها:

الحسين،بنعليعنالبَطِين،مسلمعن،الأعمشثنا،يونس(بن)ْعيسى

بحجيلبِّيعليًّافسمع،عثمانعندجالسًاكنتُ:قالالحكمبنمروانعن

ادلّّهرسولسمعتُولكنِّي،بلى:فقالهذا؟عنيُنهىيكنألم:فقال،وعمرةٍ

لقولك.!وادلّّهرسولقولأدعفلمجميعًا،بهمايلبِّي!لمجط

عن،شعبةحديثمن)6(""صحيحهفيمسلمرواهماعاشرها:

فيالمصنفصححهوالحديث)2725(.النسائيورواه،لهواللفظ()7917برقم(1)

.(15)6/"الأم-داودأبي"صحيحفيوالألباني3(1/13)"السننتهذيب"

التخريج.ومصدرالأصولخلاف"صبيغات":المطبوعفي2()

ص،ج.فيليست"قد")3(

الحسينبنعليطريقمن(1)563البخاريورواه.صحيحهـاسناده2722()برقم(4)

أيضًا.الحكمبنمروانعن

.كفيليستبن"عيسى")5(

167(.)1226/برقم)6(
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أحدِّثك:حُصينٍبنعمرانقال:قالمطرِّفًاسمعت:قالهلالٍبنحميد

لمثمَّ،وعمرةٍحجبينجمع!لمج!اللّّهرسولإنَّ:بهينفعكأناللّهعسىحديثًا

يُحرِّمه.قرآنينزلولممات،حتَّىعنهيَنْهَ

عن،عيينةبنوسفيانالقطَّانسعيدٍبنيحيىرواهماعشرها:وحادي

جمعإنَّما:قالأبيهعن،قتادةأبيبناتلّّهعبدعن،خالدٍأبيبنإسماعيل

طرقٌوله(.بعدها)1يحجُّلاأنَّهعلملأنَّه،والعمرةالحجِّلينع!ي!اِّاللّهرسول

إليهما.صحيحةٌ

:قالمالكبنسُراقةحديثمنأحمد)2(الإمامرواهماعشرها:وثاني

:قال"،القيامةيومالىالحجِّفيالعمرةُ"دخلتِ:يقولء!ي!اللّّهرسولسمعت

.ثقاتٌإسناده.الوداعحجَّةفي!ي!ادلّهرسولوقرن

أبيحديثمن)3(ماجهوابنأحمدالإمامرواهما:عشرهاوثالث

ابنورواه.والعمرةالحجِّبينجمع!ي!الدّهرسولأنَّ:الأنصاريِّطلحة

أرطاة.بنالحجَّاجوفيه)4(،ماجه

عيينة،ابنطريقمن)27(("عيينةبنسفيانحديثفيه"جزءفيالمروزيزكريارواه(1)

وانظر:.الإرسالورجح(138)6/القطانطريقمن""العللفيالدارقطنيورواه

.(2799/)"الحفاظ"ذخيرة

وصححه372(،5الاَثار(")معاني"شرحفيالطحاويأيضًاورواه(،)17583برقم2()

المسند("."محققو

فيه.متكلمارطاةبنحجاجإسنادهوفي7192(،)ماجهوابن(1/)16346أحمد)3(

.(94،15)6/"الأم-داودأبي"صحيح:انظربالشواهد.يصحوالحديث

الدارقطني.يروهلموالحديث،الأصولخلاف("الدارقطني":المطبوعفي(4)
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زيادٍبنالهِرماسحديثمنأحمد)1(الإمامرواهماعشرها:ورابع

.والعمرةالحجِّبينالوداعحجَةفيقرنَ!ادلّّهرسولأنَّالباهليِّ

:قالأو!نىأبيابنإلىصحيحٍبإسنادٍالبزّار)2(رواهماعشرها:وخامس

عامهبعديحجُّلاأنَّهعلمَلأنَّهوالعمرةالحجِّبينع!ي!ادلّّهرسولجمعإنَّما

لا:آخرونوقال(،4)إسنادهفيأخطأعطاءبنيزيد)3(إنَّ:قيلوقد.ذلك

.دليلٍبغيرتخطئتهإلىسبيلَ

ادلّهعبدبنجابرحديثمن(أحمد)هالإمامرواهماعشرها:وسادس

ورواهواحدًا.طوافًالهمافطاف،والعمرةالحجَّقرن!ي!ادلّهرسولأنَّ

لمماالحسندرجةعنينزللاوحديثة،أرطاةبنالحجَّاجوفيه،الترمذي

الثِّقات.يخالفأو)6(بشيءٍينفرد

قالت:سلمةأمحديثمنأحمد)7(الإمامرواهما:عشرهاوسابع

"المعجمفيالطبرانيطريقهومن(،71951)"زوائده"فيأحمدبناللّهعبدرواه(1)

و"إتحاف286()3/حاتمأبيلابن"العلل":انظر.مقالوفيه(،")4327الأوسط

62(.0/)13حجرلابن"المهرة

.(913)6/"العلل"فيالدارقطنيورواه334(،4)برقم2()

تحريف.،"زيد":مب،ج،ص،ب،ك3()

799(.2/)القيسرانيلابن"الحفاظذخيرة"334(،4)البزار""مسندانظر:(4)

)479(.الترمذيلفظالمصنفساقهالذيواللفظ(،41)429برقم)5(

.كفيليست"أو")6(

معاني"شرحفيوالطحاوي364()أسامةأبيبنالحارثورواه265(،)48برقم)7(

-حبانابنوصححة355(،/4)والبيهقي293(0)حبانوابن3722()الآثار("
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".حجٍّفيبعمرةٍمحمَّدٍاسَيا"أهِلُّوا:يقول!ي!اللّّهرسولىسمعتُ

عن-لمسلمواللَّفظ-(1)""الصَّحيحينفيأخرجاهماعشرها:وثامن

عمرتك؟منتَحلِلْولمحَلُّواالنَّاسشأنما!وَوّ:للنَّبيِّقلت:قالتحفصة

وهذا."الحجِّمنأحلَّحتىأحلُّفلا،راسيولبَّدتُهَدْني،قلَّدتُ"إنِّي:قال

منيحلَّحتَّىالعمرةمنيحلُّلاوأنَّه،حجٌّمعهاعمرةٍفيكانأنَّهعلىيدلُّ

لامفردةًعمرةًالمعتمرلأنَّ؛ألزمُوالشَّافعيِّمالكأصلعلىوهذا.الحجِّ

علىفالحديث،القرانعمرةيمنعهوإنَّماالتَّحلُّل،منالهديُعندهمايمنعه

نصّ.أصلهما

بنادلّّهعبدبنمحمدعنالنَّساليُّوالتِّرمذيُّ)2(رواهماعشرها:وتاسع

أبيبنسعدسمعأنَّه،المطلبعبدبنالحارثبننوفلبنالحارث

يذكرانوهما،سفيانأبيبنمعاويةحجَّعامَقيسٍبنوالضَّحَّاكَوقَّاصٍ

اللّّه،أمرَجهِلَمنإلاذلكيصنعلا:الضحاكفقالالحجِّ،إلىبالعمرةالتَّمتُّع

الخطَّاببنعمرفإنَّ)3(:الضحاكقال!أخيابنياقلتمابئسسعد:فقال

قال.معه!وصنعناهاادلّهرسولصنعهاقدسعد:قال،ذلكعننهى

.صحيعٌحسنحديث:الترمذي

ابنصحيح"تحقيقفيالاناؤوطوشعيب2(4آ)9"الصحيحةالسلسلة"فيوالألباني

293(.0)"حبان

.(221/177)9ومسلم(1)796البخاريرواه(1)

وابنالترمذيوصححة(،051)3أحمدورواه)823(،والترمذي273(4)النسائي2()

)9393(.حبان

".قال":،عك)3(
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فإنّ،القِرانتمتُّعوهو،نوعيهأحدُ:الحجِّإلىبالعمرةبالتَّمتُّعهناومراده

قالولهذا،بذلكتشهدوالتَأويلالتَّنزيلشهدواالذينوالصَّحابةِالقرآنلغة

ثمَّ،بالعمرةفأهلَّفبدأ،الحجِّإلىبالعمرة!ي!ادلّّهرسول"تمتَّع(:1عمر)ابن

)2(.عائشةقالتوكذلكبالحجِّ"،أهلَّ

بهقطعكما،شكٍّبلاالقِرانمتعةهو!اللّهرسولصنعهفالذيوأيضًا

!يوِوّادلّهرسولتمتَّع:قالحُصينٍبنعمرانأنَّذلكعلىويدلُّأحمد،

اللّهعسىحديثًاأُحدِّثك:لمطرِّفقالالذيوهو)3(.عليهمتَّفق.معهوتمتَّعنا

حتَّىعنهيَنْهَلمثمَّ،وعمرةٍحجٍّبينجمعَع!يوِوّاللّّهرسولإنَّ:بةينفعكأن

وبقوله:"تمتَّع"،:بقولهقِرانهعنفأخبر")4(.مسلم"صحيحفيوهو.مات

".وعمرةٍحجٍّبين"جمعَ

:قالالمسيِّببنسعيدعن"الصَّحيحين"فيثبتماأيضًاعليهويدلُّ

فقال،العمرةأوالمتعةعنينهىعثمانفكانبعُسْفان،وعثمانعلياجتمع

منك،دَعْنا:عثمانفقال؟عنهتنهى!لمج!ادلّّهرسولفعلهأمرٍإلىتريدما:علي

هذاجميعًا.بهماأهلَّعليُّذلكرأىفلمَّا.أدَعَكأنأستطيعلاإنِّي:فقال

(.)ْمسلملفظ

.(21)27ومسلم(1961)البخاريرواه(1)

.(1)228ومسلم(2961)البخاريرواه2()

له.واللفظ(1/171)226ومسلم(5711)البخاريرواه)3(

قريبًا.تقدموقد(،1/671)226برقم(4)

النسائي.لفظقريبًاتقدموقد(،)1223برقم)5(
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فقال،المتعةفيبعُسْفانوهماوعثمانعلي"اختلف(:البخاريِّ)1ولفظ

ذلكعليّرأىفلمَّاع!ي!،اللّّهرسولفعلهأمرٍعنتنهىأنإلاتريدما:علي

جميعًا(".بهماأهلَّ

عليًّاشهدتُ:قالالحكمبنمروانحديثمنوحدهالبخاريُّ)2(وخرَّج

أهلَّذلكعليٌّرأىفلمَّابينهما،يجمعوأنالمتعةعنينهىوعثمانُ،وعثمان

.أحدٍلقول!لمج!النبيسنَّةأَدعُكنتُما:وقال،وحجَّةٍبعمؤلبَّيكبهما:

فعلهالذيهوهذاوأنَّ،عندهممتمتِّعًاكانبينهماجمعمنأنَّيبيِّنفهذا

قاللمَّافإنَّه،ذلكفعل!ي!اللّّهرسولأنَّعلىعثمانوافقهوقد!ي!،النبي

رسوليفعلهلَمْ:لهيقللمعنه،تنهىمحك!يطادلّّهرسولفعلهأمرٍإلىتريدما:له

،!النَّبيِّموافقةَعليٌّقصدثمَّ.لأنكرهذلكعلىوافقةأنَّهولولا!ي!،اللّّه

تقريرًاجميعًا،بهمافأهلَّ،يُنسَخلمفعْلَهأنَّوبيانَ،ذلكفيبهوالاقتداءَ

وحينئذٍمتأوِّلًا،عثمانعنهانهىلسنَّةٍوإظهارًاالقِران،فيومتابعتهبهللاقتداء

العشرين.تماممستقلٌّدليلفهذا

عن،عروةعن،شهابِابنعن،مالكرواهما:والعشرونالحادي

،بعمرةٍفأهللناالوداعَ،حجَّةعامع!ي!اللّّهرسولىمعخرجنا:قالتأنَّهاعائشة

لاثمَّ،العمرةسعبالحجِّفليُهِللْهَدْيمعهكان))من!ي!:اللّهرسولقالثمَّ

"الموطأ")3(.فيرواهجميعًا".منهمايجلَّحتَّىيحلُّ

)9156(.برقم)1(

.(1ه)صلابرقم2()

مالكورواه(.1121/111)ومسلم(5943)البخاريطريقهومن(،21)28برقم)3(

اكأيلَّهُعَتهَا.رَعائشةعنأبيةعنالقاسمبنالرحمنعبدطريقمن(1)227أيضًا
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دلَّوقد،بهأمرماإلىبادرمنأولىفهو،الهديمعهكانأنَّهومعلولم

ونذكرها.ذكرناهاالَّتيالأحاديثسائرعليه

من1(علئ)القِرانإيجابإلىوالخلفالسَّلفمنجماعةٌذهبوقد

منهم:،الهدييَسُقِلممنعلىالمفردةبالعمرةوالتمتُّح،الهديساق

ادلّهرسولفعلهعمَّاالعدوليجوزلافعندهم،وجماعةعبَّاسٍبنادلّهعبد

إلىبالفسخمعههدْيَلامنكلَّوأمرَوساققرنَفإنَّه،أصحابهبهوأمر!ي!

منأصحُّالقولوهذاأمر.كماأوفعلهكمايُفعَلأنفالواجب،مفردةٍعمرةٍ

شاءإنسنذكرها)2(كثيرةٍوجوهٍمن،العمرةإلىالحجِّفسخحرَّممنقول

تعالئ.اللّه

عن،قِلابةأبيعن")3("الصَّحيحينفيخرَّجاما:والعشرونالثَّاني

والعصرأربعًا،الظّهربالمدينةمعهونحنء!ي!النبيصلَّى:قالمالكٍبنأنس

راحلتهبهاستوتحتَّىركبَ.أصبححتَّىبهافبات،ركعتينالحليفةبذي

فلمَّابهما.النَّاسوأهلَّ،وعمرةٍبحجٍّأهلَّثمَّوسبَّحادلّهحمِدَالبيداء،على

بالحجِّ.أهلُّواالتَّرويةيومكانإذاحتَّىفحلُّوا،النَّاسَأمرقدِمنا

:قالأنسعنالمزنيِّ،ادلّهعبدبنبكرعنأيضًا)4("الصَّحيحين"وفي

بذلكفحدَّثتُبكر:قالجميعًا،والعمرةبالحجِّيلبِّيع!ي!اللّّهرسولسمعتُ

فقالعمرابنبقولفحدَّثتهأنسًا،فلقيتُ.وحدهبالحجِّلبَّى:فقالعمرابن

".)1(ك،ع:"!لى

.كفيليست(""كتيرة)2(

6(.09)ومسلم(1551)البخاري)3(

له.واللفظ(2321/581)ومسلم(34)53البخاري(4)
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وعمرةً.حجًّالبَّيك:يقول!يوّادلّّهرسولسمعتصبيانًا،إلاتعدُّوناما:أنس

.وشيءٌسنةٌأوسنةٌالسِّنِّفيعمروابنأنسوبين

بنالعزيزوعبدإسحاقأبيبنيحيىعن)1("مسلم"صحيحوفي

لبَّيكبهما:أهلَّ!ن!ادلّّهرسولسمعتُ:قالأنسًاسمعواأنَّهموحُميدصُهيبٍ

وحجًّا.عمرةًلبيكوحجًّاعمرةً

أنسعنالأنصاريِّ،سعيدٍبنيحيىعنالقاضييوسفأبووروى

)2(."معًاوعمرؤبحجٍّ"لبَّيك:يقول!يوّالنَّبيسمعت:قال

رسولسمعت:قالأنسعنأسماء،أبيحديثمنالنَّسالئيُ)3(وروى

بهما.يُلبِّيع!يوّاللّّه

أهلَّ"!ي!النَّبيُّأنَّأنسعنالبصريِّالحسنحديثمنأيضًا)4(ورَوى

الظُّهر.صلَّىحينوالعمرةبالححِّ

عنالخطَّاب،بنعمرمولىأسلمبنزيدحديثمن(البزّار)ْوروى

.وعمرةٍبحجٍّأهلَّالنَّبيُّع!أنَّأنس

)1251/214(.برقم)1(

.(6601/)المنير"البدر":انظر2()

بالمتابعاتالحديثويصح،مجهولالرحبيأسماءأبوإسنادهوفي273(.0)برقم)3(

تقدمت.وقد،الشيخينعند

صححةوالحديث(،4177)داودوأبو(113)53أحمدورواه2(،662)برقم(4)

937(./4)"الأم-داودأبيصحيح"فيالألباني

والنهاية"البداية"فيكثيرابنوصححة،ثقاتكلهمورجالة62)،4)6برقم5()

هجر..ط(664)7/
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عنقُدامةأبيوعن)1(،كذلكأنسعنالتَّيميسليمانحديثومن

)2(.مثلهأنس

)3(.مثلهأنسًاسمعت:قالسُليمبنمصعبثنا:وكيعٌوذكر

)4(.مثلهأنسعنالبنانيِّ،ثابتٍعن،ليلىأبيابنوحدَّثنا:قال

شعبة،ثنا،جعفرٍبنمحمَّدثنا،بشَّارٍبنمحمَّدثنا(:الخُشني)ْوذكر

مثله.أذسعن،قَزَعةأنيعن

اللّّه!رسولاعتمر:أنسعن،قتادةعن)6("البخاريِّ"صحيحوفي

تقدَّم.وقد.حجَّتةمعوعمر:وقالفذكرها،عمرٍأربع

،هلالٍبنوحُميدقلابةأبيعن،أيوبعنمعمر،ثنا:الرزاقعبدوذكر

)7(.مثلهأنسعن

لفظأنَّأنس)8(عنمتَّفقونكلُّهمالثِّقات،مننفسًاعشرستَّةفهؤلاء

شرطعلى"وهو(:674)7/("والنهايةالبداية"فيكثيرابنقال65(،01)البزاررواه(1)

".يخرجوهولمالصحيح

.(147)7/"والنهايةالبداية"فيكثيرابن5وقوّاوجوّده(،421)48أحمدرواه2()

.(9281)9أحمدرواه)3(

المزنيببكرتوبعولكنة،فيةمتكلمليلىأبيابنإسنادهوفي(،1)8928احمدرواه(4)

اَخرين.جماعةفيالطويلوحميدقلابةوأبي

.(4271)5أحمدرواه(5)

.تقدموقد(،414)8برقم(6)

.(564)7/"والنهايةالبداية"فيكثيرابنوقوَّاهوجوّده2967(،)البزاررواه)7(

أنس"."على:ك،ج،ع)8(
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قِلابة،وأبو،البصريُّالحسن:وهممعًا،وعمرةٍبحجٍّإهلالًاكان!يمّالنبيِّ

بنويحيى،وقتادة،الطويل)1(الرحمنعبدبنوحُميد،هلالٍبنوحُميد

بنالعزيزوعبدالمزنيّ،اللّّهعبدبنوبكرالبُنانيّ،وثابتٌالأنصاريُّ،سعيدٍ

أسلم،بنوزيد،إسحاحبأبيبنويحيىالتَّيميُّ،وسليمان،صُهيبٍ

قَزَعةوأبوحَبْتر)2(،بنعاصمقُدامةوأبوأسماء،وأبو،سُليمبنومصعب

الباهلي.حُجَير)3(بنسُويدوهو

والبراءعليوهذامنه،سمعهالذيإهلالهلفظعنأنسإخبارفهذا

اللّّهرسولأنَّيخبرعليُّأيضاوهذا،بالقراننفسهعن!ي!إخبارهعنيخبران

بأنأصهر!أنَّ!ي!اللّهرسولعنيخبرالخطَّاببنعمروهذاو!لهـ،صح!

أنَّهيخبرعليُّأيضًاوهذا.الإحرامعنديقولهالذياللَّفظوعلَّمههو،يفعله

بأنَّهعنهيخبرونذكرنامنبقيَّةوهؤلاءجميعًا.بهمايلبِّيع!ي!اللّّهرسولسمع

.الهديساقمنبهولأمر،آلهبهيأمرصح!هووهذا،فعله

بناللّّهوعبد،المؤمنينأمُّعائشة:البمِانبغايةالقِرانرَوَواالذينوهؤلاء

بنوعليّالخطَّاب،بنوعمر،عبَّاسٍبنادلّّهوعبداددّه،عبدبنوجابرعمر،

بنوعمران،لهعليّوتقريرِلعليّباقرارهعفَّانبنوعتمان،طالبٍأبي

أبيوابن،قتادةوأبو،المؤمنينأمُّوحفصة،عازبٍبنوالبراء،الحصين

"تهذيبانظرحميد.والداسمفيالالمحوالأحدوهذا."الرحمن"عبدبدل"تير":،عك(1)

.38()3/"التهذيب

ماوالصواب.تصحيفوكلاهما.""حسين:والمطبوع،عق.""حنين:ب،،جك2()

237(.5/)"و"النقات(482)6/الكبير""التاريخانظر:.أثبت

خطأ.،"حجر":والمطبوعمبفي)3(
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،مالكٍبنوأنس،سلمةوأم،زيادٍبنوالهِرْماس،طلحةوأبو،أوفى

فعله،روىمنمنهمصحابيًّا،عشرسبعةفهؤلاء.وقَّاصٍأبيبنوسعد

منومنهم،نفسهعنخبرهروىمنومنهم،إحرامهلفظروىمنومنهم

به.أمرهروى

؟عبَّاسٍوابنوعائشةوجابرًاعمرابنمنهمتجعلونكيف:قيلفان

("،الحجَّ"أفرد:لفظٍوفي،"بالحجِّ!ي!الدّهرسول"أهلَّ:تقولعائشةوهذه

أحدهما،هذالفظانوله)2(.مسلمفيوالثَّاني(1)""الصَّحيحينفيوالأوَّل

ذكره"وحدهبالحجِّ"لبَّى:يقولعمرابنوهذا،مفردًا"بالحجِّ"أهلَّ:والثَّاني

رواه("بالحجِّ!ي!اللّّهرسول"أهلَّ:يقولعبَّاسٍابنوهذاالبخاريُّ)3(،

)5(.ْماجهابنرواه"الحجَّ"أفرد:يقولجابروهذا)4(،مسلم

أحاديثفإنَّوتساقطتْتعارضتهؤلاءعنالأحاديثكانتإن:قيل

القِرانعلىفيهاحجَّةلاذكرتممنأحاديثأنَّفهَبْ)6(،تتعارضلمالباقين

معالباقينأحاديثعنللعدولالموجبفمالتعارضها،الإفرادعلىولا

تعارُضَولابعضًابعضهايصدِّقوأحاديثهمفكيفوصحَّتها؟صراحتها

.(1121/811)ومسلم(2651)ريلبخاا(1)

.(1121/221)برقم(2)

.(2321/185)مسلمرواهإنما)3(

.(0412/991)برقم(4)

صحيح.والحديث2()669برقم)5(

."تعارض":ص6()
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منالصَّحابةبمرادإحاطتهلعدمالتَّعارضظنَّمنظنَّوإنَّمابينها)1(،

بعدهم.الحادثالاصطلاحعلئوحَمْلِها،ألفاظهم

اتِّفاقفيحسنًافصلًا)2(روحهاللّهقدَّستيميةابنالإسلاملشيخورأيت

متَّفقةٌالبابهذافيالأحاديثأنَّوالصَّوابقال)3(:،بلفظهأسوقُهأحاديثهم

ثبتالصَّحابةفإنَّ،ذلكغيرفيمثلهيقعيسيرًا،اختلافًاإلابمختلفةٍليست

أفردأنَّه)4(عنهمرُويوالَّذين،القِرانيتناولعندهموالتَّمتُّع،تمتَّعأنَّهعنهم

تمتَّع.أنَّهعنهمرُوي

عثمان"اجتمع:المسيَّببنسعيدعن("الصَّحيحين")ْففي:الاولأمَّا

تريدماعليُّ:فقال،العمرةأوالمتعةعنينهىعثمان)6(وكان،بعُسْفانَوعلي

لاإنِّي:فقالمنك،دَعْنا:عثمانفقال؟عنهتنهى!صاللّّهرسولفعلهأمرٍإلى

منأنَّيبيِّنفهذاجميعًا".بهماأهلَّذلكعليرأىفلمَّا.أدعَكأنأستطيع

ووافقه!ي!،اللّهرسولفعلهالذيهوهذاوأنَّ،عندهممتمتِّعًاكانبينهماجمع

الافضلذلكهلبينهما:النِّزاعكانلكنذلك،فعلالنَّبيُّع!ي!أنَّعلىعثمان

فيهتنازعكماحقِّنافيالعمرةإلىالحجِّفسخيُشرَعوهللا؟أمحقِّنافي

القِران.عندهمبالتَّمتُّعوالمراد،تمتَّعأنَّهعلىوعثمانعلياتَّفقفقدالفقهاء؟

:"بينهما".)1(ص،ع،مب

مب.ب،ق،فيليست"روحهاللّهقدَّستيمية"ابن)2(

شيخه.كلامالمؤلفاختصروقد66-74(.)26/"الفتاوى"مجموعانظر:)3(

."عنهرووا":ك(4)

تخريجه.تقدم(5)

مب.،قمنوالمثبت"."فكان:،ع،جك،ص)6(
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رسولإنَّ:حُصينٍبنعمرانقال:قالمطرِّفعن)1("الصَّحيحين"وفي

قرآنٌفيهينزلولم،ماتحتَّىعنهينهَلمإنَّهثمَّ،وعمرةٍحجٍّبينجمع!ي!اللّه

منوهوعمرانفهذا."معهوتمتَّعنا!ي!اللّّهنبئيُ"تمتَّع:عنهروايةٍوفي.يحرِّمه

.والعمرةالحجِّبينجمعوأنَّه،تمتَّعأنَّهأخبرالأوَّلينالسَّابقينأجلِّ

قولةفيودخل،الهديعليهأوجبواولهذا،متمتِّعالصَّحابةعندوالقارن

وذكر.(691:لبقرةا]!3تهَذآشتَئسَرًمنَآالحَجِّ!اإِلَىئعُقزًهبِأ!خًّفًن!و:لىتعا

وقلْ:،المباركالواديهذافيصلِّ:فقالربِّيمناَتٍ"أتانيعمر:حديث

)2(."حجَّةٍفيعمرك!

بنوعمرانوعليوعثمانعمرالرَّاشدونالخلفاءفهؤلاءقال)3(:

العمرةبينقرَنَ!يطاللّّهرسولأنَّالأسانيدبأصحِّعنهمرُوي،حُصينٍ

يلبِّي!لمجوّالنَّبيُّسمعأنَّهيذكرأنسوهذاتمتُّعًا،ذلكيسمُّونوكانوا،والحجِّ

جميعًا.والعمرةبالحجِّ

"،وحدهبالحجِّ"لبَّىأنَّهعمرابنعنالمزنيُّاللّّهعبدبنبكرذكرهوما

ونافعٍابنةسالمٍمثلبكرمنعمرابنفيأثبتُهمالذينالثِّقاتأنَّ:فجوابه

أثبتوهؤلاء،"الحجِّإلىبالعمرة!ي!ادلّّهرسول"تمتَّع:قالأنَّهعنهرووا

()ْسالمتغليطمنأولىعمرابنعنبكرٍفتغليطُبكر.منعمرابنعن)4(

تخريجة.تقدم(1)

تخريجه.تقدم2()

07(.)26/"الفتاوى"مجموعفيالإسلامشيخأي)3(

"في".:الفتاوىوفي.النسخفيكذا(4)

.والفتاوىالنسخفيوليست("،"ونافع:بعدهالمطبوعفي)5(
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الحجَّ(""أفرد:لةقالعمرابنأنَّويُشبِه.!ي!النَّبيِّعلى)1(هووتغليطِه،عنه

إفرادبهويريدونيطلقونهكانواالحجِّإفرادفإنَّ،"بالحجِّ"لبَّى:قالأنَّهفظنَّ

طوافينفيهطافقرانًاقرنإنَّه:قالمنعلىمنهمردّوذلك،الحجِّأعمال

روىمنفرواية.إحرامهمنأحلَّ)2(إنَّه:يقولمنوعلى،سعيينفيهوسعى

هؤلاء.علىتردُّالحجَّأفردأنَّهالصَّحابةمن

:قالعمرابنعننافععن")3("صحيحهفيمسلمرواهماهذايبيِّن

فهذه.مفردًا"بالحجِّ"أهلَّروايةٍوفيمفردًا،بالحجِّ!ياّلهاللّّهرسولمع(4أهللنا)

ثبتفقد:قيل)5(،مفردٍبحجٍّأهلَّ!يووّالنَّبيُّأنَّمقصودهاإنَّ:قيلإذاالرِّواية

بدأوأنَّه،الحجِّإلىبالعمرةتمتَّع!ي!النَّبيُّأنَّعمرابنعنذلكمنأصحَّبإسنادٍ

عمر.ابنعنسالمعنالزُّهريِّروايةمنوهذا،بالحجِّأهلَّثمَّبالعمرةفأهلَّ

يكونأنهـامَّا،عليهغلطًا)6(يكونأنإمَّاعمر:ابنعنهذاعارضوما

أنَّهظنَّيحلَّلم!ي!النَّبيَّأنَّعلملمَّاعمرابنيكونأنوإمَّا،لهموافقًامقصوده

!ن!والنَّبيُّمنه،نسيانًاذلكوكان"،رجبٍفياعتمر"إنَّه:قولهفيوهمكماأفرد،

أفرد.أنَّهطنَّ-المفرد)7(حالَهذاوكان-إحرامهمنيحلَّلملمَّا

(".)1(ع:"عن

".)2(ع:"حل

)1231(.برقم)3(

".)4(ك:"اهللت

.("مفردًا":مب(5)

."غلط":،عك(6)

خطأ.،"لمفردالاا":ص7()
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،!اللّهرسولتمتَّع:أبيهعنسالمعنالزُّهريِّحدينث1(ساق)ثمَّ

عنسالمحديثبمثلعائشةعنعروةوحدَّثني:الزُّهريِّوقول.الحديث

حديثمنوهو،الأرضوجهعلىحديثٍأصحِّمنفهذاقال)3(:)2(.أبيه

حديثأصحِّمنوهو،أبيهعنسالمعن-بالسُّنَّةزمانهأهلأعلمِ-الزُّهريِّ

وعائشة.عمرابن

،عُمَرٍأربعاعتمر!النَّبيَّأنَّ")4("الصَّحيحينفيعائشةعنثبتوقد

يكونأنفتعيَّنالعلماء،باتِّفاقالحجِّبعديعتمرولم.حجَّتهمعالرَّابعة

الخاصَّ.التَّمتّعأوقرانٍتمتُّعَمتمتِّعًا

فعلهكذا:وقالوالعمرةالحجِّبينقرَنَأنَّهعمرابنعنصحَّوقد

(.)ْ"الصَّحيح"فيالبخاريّرواه!يوّ.اللّّهرسول

عمر،وابن،عائشة:ثلاثةفهمالحجِّإفرادعنهمنُقلالذينوأمَّاقال)6(:

بالعمرةتمتَّعأنَّهعمروابنعائشةوحديث،التَّمتُّععنهمنُقلوالثَّلاثةوجابر،

عنهماذلكمنصحَّوما)7(،الحجأفردأنهحديثهمامنأصحُّالحجِّإلى

72(.71-)26/"الفتاوى"فيالإسلامشيخأي(1)

".الفتاوىو"النسخبقيةفيوليست.محبه!يوّ"اللّةرسول"تمتع:كفيبعدها2()

.الإسلامشيخأي)3(

بهذاأنسحديثمن(1)253ومسلم(0178،4814،)9177البخاريعندهو(4)

.السياف

.(1)963برقم(5)

قبله.بمامتصلوالكلام،الإسلامشيخأي)6(

مب.،بوق،المطبوعمنساقطة"الحجأفردأنه")7(
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فإنَّ،كنظائره)2(غلطٌ(1فيه)وقعيكونأنأو،الحجِّأعمالإفرادفمعناه

وعثمانوعليكعمرالصَّحابةأكابررواها،متواترةٌالتَّمتُّعأحاديث

عنرواهابلوجابر،عمروابنعائشةأيضًاورواها،حُصينٍبنوعمران

الصَّحابة.منعشربضعة!ي!النَّبيِّ

!ي!النَّبيُّأنَّعلىعبَّاسٍوابنعمروابنوعالشةأنساتَّفقوقد:قلت

وكلُّهم،رجبِفيإحداهنَّكونفيعمرابنوهِمَوإنَّما،عمرٍأربعاعتمر

وهم،الحَجَّأفردإنَّهقالوا:عبَّاسٍابنسوىوهُمحجَّته،معوعمرةٌقالوا:

فإنَّه،أقوالهمبينتناقضَولاوهذا،وهذاهذافقالوا.تمتَّع:قالواأنسسوى

باعتبارقارنًافكانالنُّسكين،بينوقرنَالحجِّ،أعمالوأفرد،قرانٍتمتُّعتمتَّع

والسَّعيين،الطَّوافينأحدعلىاقتصارهباعتبارومفرِدًا،النُّسكينبينجمعه

السَّفرين.أحدبتركترفّههباعتباز)3(ومتمتِّعًا

واعتبر،بعضٍإلىبعضهاالأحاديثوجمعَ،الصَّحابةألفاظتامَّلومن

عنهوانقشعتْ،الصَّوابصبجُلهأسفرالصَّحابة=لغةوفهم،ببعضٍبعضَها

لطريقالموفِّقالرَّشادلسبيلالهاديواللّّه،والاضطرابالاختلافظلمةُ

السَّداد.

منهفرغثمَّمفردًا،بالحجِّأتى)4(أنَّهبهوأراد،"الحجَّأفرد"إنَّه:قالفمن

".:"منه)1(ك،ع،ب،مب

:"غلطًا".)2(مب

.المطبوعمنساقطة"باعتبار")3(

"."لبى:ج(4)
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غلطٌفهذاالنَّاس-منكثيرٌيظنُّكما،غيرهأوالتَّنعيممنبعدهبالعمرةوأتى

أهلمنأحدُولا،الأربعةالأئمَّةولا،التَّابعينولا،الصَّحابةمنأحايقلهلم

منطالفةٌقالهكمامعه،يعتمرلممفردًاحجًّاحجَّأنَّهبهأرادوإن.الحديث

كماتردُّهالصَّريحةالصَّحيحةوالأحاديثأيضًا،فوهم-والخلفالسَّلف

للعمرةيُفرِدولم،وحدهالحجِّأعمالعلىاقتصرأنَّهبهأرادوإن.تبيَّن

الأحاديث.جميعتدلُّقولهوعلى،أصابفقدأعمالًا،

،حدةٍعلىطوافًاللحجِّطافأنَّهبهأرادفإن"،قرَنَ"إنَّه:قالومن

فالأحاديثسعيًا،وللعمرةسعيًا،للحجِّوسعى،حدةٍعلىطوافًاوللعمرة

واحدًاطوافًالهماوطاف،النُّسكينبينقرنَأنَّهأرادوإن.قولهتردُّالثَّابتة

.الصَّوابهووقوله،لقولهتشهدالصَّحيحةفالأحاديثواحدًا،وسعيًا

بالحجِّأحرمثمَّمنه،حلَّتمتُّعًاتمتَّع1(أنَّه)أرادفإن،"تمتَّع":قالومن

تمتُّعًاتمتَّعأنَّة)2(أرادوإن.غلطوهو،قولهتردُّفالأحاديثمستأنفًا،إحرامًا

الكثيرةفالأحاديث،الهديسَوْقلأجلإحرامهعلىبقيبل)3(منه،يحلَّلم

تدلُّالذيالصَّوابفهوالقرانتمتُّعأرادوإنغلطًا.أقلّوهوأيضًا،قولهتردُّ

الإشكالعنها)4(ويزولشَمْلُها،بهويأتلف،الثَّابتةالأحاديثجميععليه

.لاختلافوا

مب.ق،منوالمثبت.""به:،عص،ج،ك(1)

مب.،قمنوالمثبت"به".:ص،جوفي.،عكفيليست""أنة)2(

.فيعكبيرسقطهابعد3()

."عنه":ك(4)
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فصلح

طوائف:خمسع!ي!النَّبيِّعُمَرفيغَلِط

مضبوطةعُمَرهفإنَّ،غلطٌوهذا.رجبِفياعتمرإنَّه:قالمنإحداها:

البتَّة.منَهاشيءٍإلىرجبٍفييخرجلم،محفوظةٌ

وادلّّهوالظَّاهر-)1(،وهمٌأيضاوهذا.شوَّالٍفياعتمرإنَّه:قالمن:الثَّانية

في"اعتمر:فقالشوَّالٍفياعتكفوأنَّههذا،فيغَلِطالرُّواةبعضأنَّ-أعلم

،شوَّالٍفيعمرةً:عُمَرٍثلاثَ"اعتمر:وقولهالحديثسياقلكنَّ،"شوَّالٍ

.العمرةقصدإنَّمادونهامنأوعائشةأنَّعلىيدلُّ-"القعدةذيفيوعمرتين

منأحدٌيقلْهلموهذا.حجِّهبعدالتَّنعيممناعتمرإنَّه:قالمن:الثَّالثة

بالسُّنَّة.لهخبرةَلاومنالعوامُّيظنُّهوإنَّما،العلمأهاح

الصَّحيحةوالسُّنَّةأصلًا.حجَّتهفييعتمرلم)2(إنَّه:قالمن:الرَّابعة

.القولهذاتُبطِلردُّهايمكنلاالَّتيالمستفيضة

منبالحجِّبعدهاأحرمثمَّمنها،حاحَّعمرةًاعتمرإنَّه:قال!من:الخامسة

وتردُّه.القولهذاتُبطِلالصَّحيحةوالأحاديث.مكَّة

فصل

طوائف:خمسحجِّهفيووهم

معه.يعتمرلممفردًاحجًّاحجَّ:قالتالَّتي:الأولىالطَّائفة

".)1(ج:"غلط

.كمنساقطة"لم")2(
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كما،بالحجِّبعدهأحرمثمَّ،فيهحلَّتمتُّعًامتمتِّعًاحجَّ:قالمن:الثَّانية

.وغيره)1(يعلىأبوالقاضيقاله

ولمالهديسَوْقلأجلفيهيحلَّلمتمتُّعًامتمتِّعًاحجَّ:قالمن:الثَّالثة

.وغيرهمحمد)2(أبوقالهكماقارنًا،يكن

سعيين.لهوسعى،طوافينلهطافقراناقارنًاحجَّ:قالمن:الرَّابعة

التَّنعيم.منبعدهاعتمرمفردًا،حجًّاحجَّ:قالمن:الخامسة

فصل

طوائف:خمسإحرامهفيوغلِطَ

عليها.واستمرَّوحدها،بالعمرةلبَّى:قالمن:إحداها

عليه.واستمرَّ،وحدهبالحجِّلبَّى:قالمن:الثَّانية

أنَّوزعم،العمرةعليهأدخلثمَّمفردًا،بالحجِّ)3(لبَّى:قالمن:الثَّالثة

به.خاصّذلك

ثانيفيالحجَّعليهاأدخلثمَّوحدها،بالعمرةلبَّى:قالمن:الرَّابعة

.الحال

بعدعيَّنهثمَّنسكًا،فيهيعيِّنلممطلقًاإحرامًاأحرم:قالمن:الخامسة

ظاهرهذا:وقال،بالحجأحرمثممنهسبقتالعمرةأن2(1/17)""التعليقةفي(1)

بالحج.أهلَّثمبالعمرةفأهلَّ!ي!اللّهرسولبدأ:عمرابنحديث

"المغني"وانظر:.النسخفيوليست."المغنيصاحبقدامة"بن:المطبوعيابعدها)2(

بعدها(.وما585/)

النظر.انتقالبسببصمنساقطة"بالحج..."وحده)3(
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مة.حراإ

ولم،الإحرامأنشأحينمنمعًاوالعمرةبالحجِّأحرمأنَّة:والصَّواب

وساقواحدًا،وسعيًاواحدًاطوافًالهماوطافجميعًا،منهماحلَّحتَّىيحلَّ

أهليعلمهتواترًاتواترتالَّتيالمستفيضةالنُّصوصعليهدلَّتكما،الهدي

الحديث.

فصل

والغلطالوهممنشأوبيان،الأقوالبهذهالقائلينأعذارفي

!ي!النَّبيُّأنَّعمربنالدّهعبدفحديث،رجبٍفياعتمر:فالمنعذرأمَّا

(1)"الصَّحيحين"فيكماوغيرها،عائشةغلَّطتهوقد.عليهمتَّفق،رجبِفياعتمر

عمربناللّّهعبدفإذاالمسجد،الزُّبيربنوعروةأنادخلت:قالَمجاهدعن

:قالالضُّحى،صلاةالمسجدفييصلُّوننام!هـاذا،عائشةحجرةإلىجالسًا

:قال!ص؟ادلّّهرسولاعتمركم:لهقال)2(ثمَّ.بدعة:فقال.صلاتهمعنفسألناه

مأعائشةاستنانَوسمعنا:فال.عليهنردَّأنفكرهنا،رجبٍفيإحداهنَّأربعًا

يقولماتسمعينألا،المؤمنينأمَّيا،أمَّهيا:عروةفقال،الحجرةفيالمؤمنين

أربعاعتمر!ي!ادلّّهرسولإنَّ:يقول:قال؟يقولما:قالت؟الرحمنعبدأبو

قطعمرةًاعتمرما،الرحمنعبدأبااددّهيرحم:قالت.رجبِفيإحداهنَّ،عُمَرٍ

قط.رجبٍفياعتَمروماشاهدَّ،وهوإلا

.تقدموقد(.521)5ومسلم(1775،1776)البخاري(1)

وغيّر(.521)5مسلمروايةفيكماعروة""قالوفاعل."الصحيحينو"النسخفيكذا2()

قلنا"."فكتبالمطبوعفي
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وهذا،القعدةذيفيكانتكلَّهاعمرهإنَّ:عبَّاسٍوابنأنسقالوكذلك

.(1الصَّواب)هو

عن)2("الموطَّأ"فيمالكرواهمافعذره،شوَّالٍفياعتمر:قالمنوأمَّا

فيإحداهنَّثلاثًا،إلايعتمرلم!ي!اددّهرسولأنَّأبيهعنعروةبنهشام

.القعدةذيفيواثنتينشوَّالٍ

منهـامَّاهشاممنإمَّاأيضًا،غلطوهو،مرسلٌالحديثهذاولكنَّ

عنمرفوعًاداود)3(أبورواهوقدعمر.ابنَأصابمافيهأصابه،عروة

روايتهوليسالبر43(:عبدابنقال.رفعهيصحُّلاأيضًاغلطٌوهو،عائشة

النَّقل.صحَّةفيمالكعنيذكرممَّامسندًا

بنوأنسعبَّاسٍوابنعائشةأنَّعائشةعنبطلانهعلىويدلُّ:قلت

الصَّواب،هووهذا.القعدةذيفيإلا!ي!ادلّّهرسوليعتمرلمقالوا:مالكٍ

فيكانتإنَّماالقِرانوعمرة،القعدةذيفيكانتاوالقضيَّةالحديبيةعمرةفانَّ

وقعوإنَّما،القعدةذيأوَّلفيكانتأيضًاالجِعرانةوعمرة،القعدةذي

".أعلم"واللّّه:فقطصفيبعدها(1)

)729(.برقم)2(

.(1991)رقم)3(

هشامعنالرحمنعبدبنداودروايةذكربعدوفيه928(،22/)"التمهيد"في(4)

خالدبنومسلمالرُّهاويسنانبنيزيد:هشامعنمسندًاهكذا"ورواهمرفوعًا:

".النقلصحةفيمالكمعيُذكرممنهؤلاءوليس،الزنجي
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وقسَمَ،عدوِّهمنوفرغالعدوِّ،للقاءشوَّالٍفيمكَّةمنخرحأنَّهالاشتباه

فخفيتْليلًا،منهاوخرج،الجعرانةمنمعتمرًاليلًامكَّةودخل،غنائمهم

)1(.الكعبيمُحرِّشقالوكذلكالنَّاس،منكثيرٍعلىهذهعمرتُه

فصل

هذافانَّعذرًا،لهأعلمفلا،الحجِّبعدالتَّنعيممناعتمرأنَّهظنَّمنوأمَّا

،إمامٌقالهولاقطُّ،أحاينقلهولم،حجَّتهمنالمستفيضالمعلومخلاف

أهلمنالحجَّأفردمنكلَّأنَّورأى،الحجَّأفردأنَّهسمعهذاظانَّولعلَّ

علىع!ي!اللّهرسولحجَّةنزَّل،التَّنعيمإلىبعدهيخرجأنلهبدَّفلاالاَفاق

الغلط.عينوهذاذلك،

فصل

أفردأنَّهسمعلمَّاأنَّهفعذرهأصلًا،حجَّتهفييعتمرلمإنَّه:قالمنوأمَّا

الحجَّةتلكفييعتمرلمإنَّه:قال-حجَّتهبعديعتمرلمأنَّهيقينًاوعلمالحجَّ،

كما،قولهتردُّالصَّحيحةالمستفيضةوالأحاديث.المتقدِّمةبالعمرةمنهاكتفاءً

بها")2(،استمتعناعمر!"هذه:قالوقدوجهًا.عشرينمنأكثرمنتقدَّم

وقال؟عمرتكمنأنتتحلَّولمحلُّواالنَّاسشأنما:حفصةلهوقالت

وعائشةعمرابنقالوكذلك!.اللّّهرسولتمتَّع:مالكبنسُراقة

أنَّهوعائشة)3(عبَّاسٍوابنأنسوصرَّج،عبَّاسٍوابنحُصينٍبنوعمران

ولا،غريبحسنحديثهذا:وقال(،539)والترمذي(551)13احمدأخرجه(1)

الحديث.هذاغير!رَزالنبيعنالكعبيلمحرشنعرف

ييَّهعن!.آ!رَعباسابنحديثمن(1412)مسلماخرجه2()

.صمنساقطة"عباسوابنأنس"وصرح)3(
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الأربع.عُمَرهإحدىوهيحجَّتهفياعتمر

فصل

ومنيعلىأبوالقاضيقالهكمامنها،حلَّعمرةًاعتمرإنَّه:قالمنوأمَّا

أنَّهوغيرهمحصينٍبنوعمرانوعائشةعمرابنعنصحَّأنهفعذرهم،وافقه

أخبرفلمَّايحلَّ،لمأنَّهويحتملمنه،حلَّتمتُّعٌأنَّهيحتملوهذا.تمتَّع!يوّ

فيوحديثه،المروةعلىبمِشْقَصٍرأسهعنقصَّرأنَّهمعاوية

فيهذايكونأنيمكنولا.إحرامهمنحلَّأنَّهعلىدل1َّ(،"الصَّحيحين(")

زمنَيكنلم!والنَّبيُّ،الفتحبعدأسلمإنَّمامعاويةلأنَّ؛الوداعحجَّةغير

فيأنَّأحدهما:،لوجهينالجعرانةعمرةفييكونأنيمكنولامحرمًا،الفتح

النَّسائيروايةفيأنَّ:الثَّاني."حجَّتهفي"وذلك)2(:""الصَّحيحألفاظبعض

حجَّته.فيكانإنَّماوهذاالعشر("،أيَّامفي"وذلك)3(:صحيحٍباسنادٍ

أنَّعلى(خاصَّةً)هلهم)4(كانتالمتعةأنَّروىمنروايةهؤلاءوحمل

ساقمندونالهديسَوْقمعالإحراممنبالتَّحلُّلخُصُّوامنهمطائفةً

2(.421/01)6ومسلم(0173)البخاريرواه(1)

3(.1/90)9والطبراني(18)30داودأبيعندبل2()

71(.5)3/"الباريفتح":انظر.الزيادةبهذهشاذوالحديث2(،)989برقم)3(

خطأ."لة"،:المطبوعفي)4(

ماجهوابن28(0)8والنسائي(081)8داودوأبو(1)5853أحمدأخرجه5()

الحجفسخاللّه،رسوليا:قلت:قالأبيةعنبلالبنالحارثحديثمن)8492(

حاللجهالةضعيفوإسناده."خاصةلنابل":قال؟عامةللناسأمخاصةلنا

عنة.الحديثهذاروايةفيالرحمنعبدأبيبنربيعةانفردفقد،بلالبنالحارث
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أبوشيخنامنهم،آخرونعليهمذلكوأنكر،الصَّحابةمن(1)الهدي

أنَّلهتبيَّنالصَّحيحةالمستفيضةالأحاديثتأمَّلمنوقالوا:2(،العباسمما

.الهديساقممَّنأحاولاهولايحلَّلم!ي!النبيُّ

فصل

حجَّتهصفةفيوهمواالذينأعذارفي

فيمافعذره،معهيعتمرلممفردًاحجًّاحجَّإنَّه:قالمنأمَّا

حجَّةعام!اللّّهرسولمعخرجنا:قالتأنَّهاعائشةعن)3("الصَّحيحين"

،بالحجٍّأهلَّمنومنَّا،وعمرةٍبحجٍّأهلَّمنومنَّا،بعمرةٍأهلَّمنفمنَّا،الوداع

إهلالهفيصريحوالتَّنويعالتَّقسيمفهذاقالوا:.بالحجِّ!ي!اللّّهرسولوأهلَّ

.وحدهبالحجِّ

مفردًا.بالحجِّأهلَّع!ي!اللّّهرسولأنَّعنها)4(ولمسلم

بالحجِّلبَّى)6(!ي!اللّهرسولأنَّعمرابنعن((")هالبخاريِّ"صحيحوفي

.وحده

بالحجِّ.!ي!اللّّهرسولأهلَّ:عبَّاسٍابنعن)7("مسلم"صحيحوفي

.كفيليست"الهديسا!تىمندون"(1)

83(.2/)6"الفتاوى"مجموعفي2()

.تقدموقد(.1121/181)ومسلم(5621)البخاري)3(

.تقدموقد.(1121/411)برقم(4)

.تقدموقد(.)1232"مسلمصحيح"فيبل)5(

مب.ق،منوالمتبت".أهلّ":ص،ك)6(

.(0412/991)رقم)7(
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الحجَّ)2(.أفرد!ي!اللّهرسولأنَّجابرعن(1")ماجهابن"سننوفي

إلاننويلا!ي!اللّّهرسولمعخرجنا:عنه)3("مسلم"صحيحوفي

.العمرةنعرفلسناالحجَّ،

!ي!اللّّهرسولحجَّ:قالالزُّبيربنعروةعن)4("البخاريِّ"صحيحوفي

بالبيتطافثمَّتوضَّا،أنَّهمكَّةقدمحينبهبدأشيءٍأوَّلصأنهعائشةفأخبرتني

الطَّوافبهبدأشيءٍأوَّلفكانبكر،أبوحجَّثمَّ(،()هعمرةٌتكنلم]ثمَّ

شيءٍأوَّلفرأيته،عتمانحجَّئمَّذلك،مثلعمرثمَّعمرةص،تكنلمثمَّ،بالبيت

ثمَّعمر.بناللّّهوعبدمعاويةثمَّعمرةص،تكنلمثمَّ،بالبيتالطَّوافبهبدأ

بالبيت،الطَّوافبهبدأشيءٍأوَّلفكانالعوَّام،بنالزُّبير)6(أنيمعحججتُ

تكنلمثم،ذلكيفعلونوالأنصارالمهاجرينرأيتُثمَّ،عمرةٌتكنلمثمَّ

)8(،بعمرةينقضهالمثمَّعمر،ابنذلكفعلرأيتُ)7(منآخرثم،عمرة

كانوامامضى،ممَّنأحدٌولا()9(،يسألونهفلا،عندهمعمرابن]وهذا

.تقدموقد.صحيحوإسناده2(.)669برقم(1)

"."بالحج:ك2()

.(12/471)18برقم)3(

.(1164،6421)برقم4()

.البخاريعندوهي،النسخفيليست)5(

خطأ.الزبير"،"ابن:مب،ب،ق)6(

و"صحيحالنسخجميعفيمثبتةوهي،المطبوعمنساقطة"رأيتُ..."المهاجرين)7(

."البخاري

"."عمرة:البخاريوفي.النسخفيكذا)8(

.البخاريعندوهي،النسخفيليست)9(
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يحلُّون.لاثمَّبالبيتالطَّوافمنأوَّلَأفدامهميضعونحينبشيءٍيبدؤون

البيت،منأوَّلَبشيءٍتبدآنِلاتَقدَمانِحينوخالتي(1أمِّي)رأيتوقد

والزبيروأختهاهيأفبلتْ)2(أنَّهاأمِّيأخبرتنيوقد.تَحلَّانِلاثمَّ،بهتطوفان

حلُّوا.الرُّكنمسحوافلمَّاقط)3(،بعمرةٍوفلانوفلانٌ

سلمةبنحمَّادثنا،إسماعيلبنموسىثنا)4(:داود"أبي"سننوفي

فالت:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعنكلاهما،خالدٍبنووُهَيب

الحليفةبذيكانفلمَّا،الحجَّةذيلهلالموافين!ي!ادلّّهرسولمعخرجنا

فليهلَّ)6(".بعمرةٍيهلَّأنشاءومن(،فليفعلْ)ْبحجٍّيُهِلَّانشاء"من:قال

لأهللتُأهديتُآّنيلولا))فانِّي!يوّ:عنهقالبأنحديثةفيحماد)7(انفردثمَّ

أنَّهالرِّوايتينبمجموعفصحَّ".بالحجِّفأهلُّأنا"وأمَّاالاَخر)8(:وقال".بعمرةٍ

مفردًا.بالحجِّأهلَّ

حكمهفيعذرهمماولكن،ترىكماطاهرعذرهمالقولهذاوأرباب

الهديَ"سُقتُ:بقولهعنهاوأخبر،نفسهعلىبهحكمالذيوخبره

"،خطأ.)1(ك:"أبي

"أهلَّت".:البخاريوفي.النسخفيكذا)2(

.البخاريعندالكلمةهذهوليست.""فقط:كوفي.مب،ج،صق،فيكذا)3(

2(.2)6/"الام-داودأبيصحيح":انظر،ثقاتكلهمورجاله(.1)778برقم(4)

كذلك.المطبوعفيفجعلة"فليهل("،داود:أبيوعند.النسخياكذا)5(

النسخ.فيوليست.""بعمرة:المطبوعفيوعنهداودأبيعندبعدها)6(

".وُهيبحديثفيموسى"قالداود:أبيفعند،المؤلفمنوهموهو.النسخفيكذا)7(

".سلمةبنحمّادحديثفي"وقالداود:أبيعند)8(
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وهو،غيرهمنحينئذٍإليهوأقرب،ناقتهبطنتحتهومنوخبر1(؟)"وقَرنْتُ

هومنوخبر)3(،وعمرةً"حجًّا"لبَّيك:يقوليسمعة)2(النَّاس،أصدقمن

بهماأهلَّأنَّهعنه)4(يخبرحين،طالبٍأبيبنعليِّعنهبهالنَّاسأعلم

أنَّهعلىله)6(تقريرهافيحفصةزوجتهوخبر(،جميعًا)ْبهماولبَّىجميعًا،

معبأنَّهوأجابهاصدَّقها،بلعليها،ذلكينكرفلممنها،يحلَّلمبعمرةٍمعتمر

.ينكرهبلأصلًا،يسمعهباطلٍعلىيقرُّلا!ي!وهو)7(،حاجٌّذلك

فيهيأمرهربِّه،منجاءهالذيبالوحينفسهعنخبرهعن)8(عذرهوما

قرنَ؛أنَّهأصحابهمنعنهأخبرمنخبرعنعذرهوما؟عمرةٍفيبحجَّةٍيهلَّأن

حجَّته؟معاعتمرأنَّهعنهأخبرمنوخبربعدها،يحجُّلاأنَّهعلملأنَّه

أحايقلفلم،البتَّةذلكمن!دشيالحجَّأفردإنَّه:قالمنمعوليس

ما:أحدٌقالولابالإفراد،يأمرنيرنِّيمناَتٍأتانيولا،أفردتُإنِّي:عنهمنهم

وإسناده،عازببنالبراءحديثمن272(5)والنسائي()7917داودأبوأخرجه(1)

صحيح.

"."فسمعته:مبوفي.كفيليست"يسمعة")2(

بنأنسحديثمن2(9)17ماجهوابن()91334أحمدوأخرجه،النسخفيكذا)3(

".وعمرةبحجة"لبيك:ولفظهم)3293(.حبانابنوصححه،مالك

،مب.قفيليست"عنه")4(

علي.حديثتخريجتقدموقد.،جك،صفيليست"جميعا")5(

النسخ.بقيةمنوالمتبتلها"."تقريره:مب،بق،)6(

تخريجه.تقدم)7(

"."عذرهم:المطبوعوفي.النسخجميعفيالمفردبضميركذا)8(
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:أحدٌقالولا،بعمرةٍهمحلُّواكماحجك،منتحلَّولمحلُّوا،النَّاسبال

إنَّة:أحدٌقالولا،مفردٍبحجٍّولا،البتَّةمفردةٍبعمرةٍلبَّيك:يقولسمعهإنة

أنَّهم)1(الصَّحابةمنأربعةعليهشهدوقدحجَّته،بعدالرَّابعةعُمَرٍأربعاعتمر

لم:يقالبأنإلاذلكدفعإلىسبيلَولا،قارنبأنَّهنفسةعنيخبرسمعوه

.يسمعوه

هوفهِمَهعمَّاأخبرمنإلىوالغلطالوهمتطرُّقَأنَّقطعًاومعلولم

يقولسمعتة:قالمنإلىالتَكذيبتطرُّقِمنأولىكذلكوظنَّةفعْلِهمن

خبربخلافالتَكذيب،إلاإليهيتطرَّقلاهذافإنَّ،يسمعهلموإنَّهوكذاكذا

نزَّهولقد.الكذبإلىيُنسبلافإنَّةواهمًا،وكانفعْلِةمنظنَّهعمَّاأخبرمن

ولمكذا،يقولسمعناهيقولوا:أنعنوحفصةوالبراءوأنسًاعليًّاادلّّه

ولموكذا،كذاافعَلْأن:إليهيرسلأنوتعالىتباركربُّهونزَّهه،يسمعوه

الإفرادذكرواوالَّذينفكيف،الباطلوأبطلالمحالأمحلمنهذا،يفعله

إفرادَأرادواوإنَّما،ناقضوهمولامقصودهمفيهؤلاءيخالفوالمعنه

عمل)2(علىزيادعملهفيليسفإنَّةالمفرِد،عملعلىواقتصارَهالأعمال

المفرد.

كما،فهمهمابحسبعبَّرفإنَّةهذاخلافيوهمماعنهمروىومَن

"،وحدهبالحجِّ"لبَّى:فقالالحجَّ،أفرد:يقولعمرابنَاللّهعبدبنبكرُسمع

فأهلَّفبدأتمتَّع،إنَّة:مولاهونافعٌعنهابنةسالمٌوقال.المعنىعلىفحمله

".)1(ج:"انه

".)2(ق:"حمل

016



يصحُّولا،بكرٌأخبرمابخلافيخبرسالمفهذا.بالحجِّأهلَّثمَّبالعمرة

أهلَّثمَّبالعمرةفأهلَّ"وبدأ:بفَولهفسَّرهفإنَّه،بهأمربأنَّه(1عنه)هذاتأويل

".بالحجِّ

وروى،والقاسمعروةهما:عائشةعنالإفرادروواالذينوكذلك

والزُّهريُّالإفراد،عروةعنيرويالأسودوأبوومجاهد،عروةعنهاالقِران

وإنمجاهد،روايةسلِمتْالرِّوايتينتساقُطَقدَّرنافإن.القرانعنهيروي

وصدَّقالرِّواياتتصادقتالحجِّأعمالأفردأنَّهعلىالإفرادروايةخمِلتْ

بعضًا.بعضها

معالؤ:لثلاثةمحتمل،"الحجَّ"أفردَعمر:وابنعائشةقولأنَّريبَولا

مفردًا.بهالإهلال:أحدها

أعماله.إفراد:الثَّاني

فإنَّهاالعمرةبخلافغيرها،معهايحجَّلمواحدةًحجَّةًحجَّأنَّه:الثَّالث

.مرَّاتٍأربعكانت

أهلَّثمَّ،بالعمرةفأهلَّوبدأ،الحجِّإلىبالعمرة"تمتَّح:قولهماوأمَّا

ردّهيجوزفلا،واحدٍمعنًىغيريحتمللاصريحفهذا،فعلهوحكيا،بالحجِّ"

مابالحجِّأهلَّأنَّهعائشةعنوعَمرةالاسودروايةفيوليس.بالمجمل

بالحجِّمُهِلٌّحاجٌّالقارنفإنَّقرنَ،أنَّهعنهاوعروةمجاهدروايةَيناقض

عينفهوبالحجِّمهلّأنَّةعنهأخبرفمنحجّه،جز!منوعمرتةقطعًا،

.كفيليست"عنه")1(
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إلىضُمَّاثمَّوالاسودعمرةروايةإلىمجاهدروايةضُمَّتفإذا1(.)الصادق

بعضًا،بعضهاوصدَّققارنًا،كانأنَّهالرِّواياتمجموعمنتبيَّن=عروةرواية

مفردًابهالإهلالمعنىإلاعمروابنعائشةقوليحتمللملوحتَّى

في"اعتمرعمر:ابنقولِسبيلَسبيلهيكونأنقطعًالوجبحسْبُ)2(،

الأحاديثتلكلأنَّ)3(؛"شوَّالٍفياعتمر"إنَّه:عروةأوعائشةوقولِ،"رجبٍ

وحملِهاتأويلِهاولارواتها،تكذيبإلىأصلًاسبيلَلاالصَّريحةالصَّحيحة

قدالَّتي)4(المجملةالرِّوايةهذهتقديمإلىسبيلَولا،عليهدلَّتماغيرعلى

وأمنهمأوثقهومنوعارضهم،عنهمواختُلِفرواتها(عن)هاضطُرِب

عليها.مثلُهم

مدشيفيهليسحديثهمنفالصحيح،"الحجَّأفرد"إنَّهجابر:قولوأمَّا

هذافيفأين،الحجَّإلاينوونلاأنَّهمأنفسهمعنهمإخبارهفيهوإنَّماهذا،من

مفردًا؟بالحجِّلبَّىء!ن!هاللّّهرسولأنَّعلىيدلُّما

أفرد!ي!اللّّهرسولأنَّ)7(ماجةابنرواهالذيالآخر)6(حديثةوأمَّا

:طرقٍثلاثفله،الحجَّ

تحريف.،"صادق"غير:المطبوعوفي.الصوابوهو،النسخجميعفيكذا(1)

.المطبوعفيليست"حسب(")2(

".أنإلا":المطبوعوفي.الصوابوهو،النسخفيكذا)3(

"."المحتملة:ك(4)

".على"اضطربت:المطبوعوفي.النسخفيكذا)5(

"."الحديث:ص)6(

.(0421)برقم)7(
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يقينًاوهذا،أبيهعنمحمَّدٍبنجعفرعنالدراورديطريقأجودها:

خالفواوالنَّاس،بالمعنىومرويّالوداعحجَّةفيالطَّويلحديثهمنمختصر

بالتَّوحيد.وأهلَّ،بالحجِّأهلَّ:وقالوا،ذلكفيالدراورديَّ

حازمٍأبيبنالعزيزعبدعن)1(مصعببنمطرففيها:الثَّانيوالطَّريق

.مجهولٌهو)3(:حزمٍابنقالهذا)2(ومطرّفجعفر.عن

البخاريُّعنهروى،مالكأختابنولكنَّه،بمجهولٍليس:قلت

هو،الحديثمضطربصدوق:حاتمأبوقال.وجماعةموسىبنوبشر

بمناكير.يأني)4(:عديٍّابنوقال.أويسٍأبيبنإسماعيلمنإليَّأحبُّ

مطرفهووإنَّمافجهَّله،مصعببنمطرِّفالنُّسخةفيرأىمحمدأباوكأنَّ

يسار.بنسليمانبنمطرفبناللّّهعبدبنمطرفوهو،مصعبأبو

كتابهفيالذهبيعثمانبنمحمدأيضاهذافيغلطوممَّن

منكر،ذئبٍأبيابنعنالمدنيمصعببنمطرِّف:فقال(،)ْ"الضُّعفاء"

الحديث.

أبومطرِّفهوومالكٍوالدراورديّذئبٍأبيابنعنوالرَّاوي:قلت

"يأني:عديٍّابنقولغرَّهوإنَّما،الحديثبمنكروليس)6(،المدنيمصعب

المؤلف.عندعليةالكلامسيأني(1)

.كمن"هذا")2(

.(154)ص"الوداعحجة"في)3(

.(011)8/("الكامل"في4()

36(.24/)"والمتروكينالضعفاء"ديوان(5)

."المديني":ج،ص،ك6()
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داودبنأحمدروايةمنهيلكن،جملةًعديٍّابنمنهالهساقثمَّ،بمناكير"

منه)2(.فيهاوالبلاءالدَّارقطنيُّ،كذَّبه،عنه1()صالحأبي

فيهيُنظر،الوهابعبدبنمحمدفيهاجابر:لحديثالثَّالث)3(والطَّريق

ابنعندثقةالطَّالفيُّفهوكانإن،مسلمٍبنمحمَّدعن؟حالهوماهومن

هذهأرولم.البتَّةساقطٌ)4(:حزمٍابنوقالأحمد،الإمامعندضعيف!،معينٍ

فلاغيرهكانوإنحزمِ)5(:ابنقال.مسلمبهاستشهدوقد،لغيرهفيهالعبارة

الطَّالفيُّيقينًا)6(.هوبل،بغتِرهليس:قلتهو.منأدري

عائشةعنالمرويِّحكمحكمهلكانجابرعنهذاصحَّفلوحالٍوبكلِّ

هؤلاءفلعلَّ،"بالحجِّ"أهلَّ:قالواإنَّماالثِّقاتالرُّواةوسائرُعمر،وابن

فيدخلتإذاالعمرةأنَّومعلومٌ."الحجَّ"أفرد:وقالوا،المعنىعلىحملوه

فصَّل)7(هذابلبهما،أهلَّ:قالمنيناقضلابالحجِّ،أهلَّ:قالفمنالحجِّ

الثَّلاثة.الوجوهمنذكرنامايحتمل"الحجَّ"أفرد:قالومن.أجملَوذاك

69(./1)(""الميزانوانظر.النسخمنوالمتبت.خطأ("،صالح"بن:المطبوعفي(1)

أبواللّّهعبدبنمطرف:الصوابعلى(412،512)4/""الميزانفيالذهبيذكره)2(

أباطيل"هذه:بقولهمناكيرمنسادتىفيماعديابنعلىوعقَّب،المدنيمصعب

ابنعلىهذاخفيفكيفداود،بنأحمدمنالبلاءوإنمارواياتها،منمطرفًاحاشى

".الدارقطنيكذَّبهفقد؟عدي

678()3/بشارتبغداد(""تاريخفيالخطيبرواه)3(

.(154)ص"الوداع"حجةفي(4)

نفسة.المصدر5()

.(214)26/"الكمال"تهذيبانظر:)6(

تحريف.،("أفضل":مب،ص،ج،ك7()
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ماهذا؟مفردةٍبحجَّةٍلبَّيك:يقولسمعهإنَّه:عنهقطُّأحاقالهلولكن

ذكرناها،الَّتيالأساطينتلكعلىيُقدَّملمذلكوُجِدلوحتَّى.إليهسبيللا

الإحرامأوَّلعلىحملُهأوهذاتغليطوكان،البتَّةدفعهاإلىسبيللاالَّتي

سفيانعنقدَّمناوقد.ذلكيثبتولمفكيفمتعيِّنًا،أثنالهفيقارنًاصاروأنَّه

فيقرنَ!لمج!اللّّهرسولأنَّجابرعنأبيهعنمحمَّدٍبنجعفرعنالثَّوريِّ

بنزيدعنالقَطواني،زياد)1(بناللّّهعبدعنالسَّاجيُّ،زكريارواه.حجّه

وأفرد،بالحجِّأهلَّ:قولهوبينهذابينتناقضَولا.سفيانعن،الحُباب

تقدَّم.كمابالحجِّ،ولبَّى،الحجَّ

فصل

:عشرةٍ)2(لوجوهٍالقرانروىمنلروايةالتَّرجيجفحصل

تقدَّم.كماأكثرأنَّهمأحدها:

بيَّنَّاه.كماتنوَّعتبذلكالإخبارطرقأنَّ:الثَّاني

عنأخبرمنوفيهمصريحًا،لفظَهسماعِهعنأخبرمنفيهمأنَّ:الثَّالث

ولم،بذلكلهربِّهأمرعنأخبرمنوفيهم،ذلكفعلبأنَّهنفسهعنإخباره

الإفراد.فيذلك!منشييجئ

لها.عُمَرٍأربعَاعتمرأنَّهروىمنرواياتتصديق:الرَّابع

الإفراد.رواياتبخلاف،التَّاويلتحتمللاصريحةٌأنَّها:الخامس

.والمطبوع""التقريبفيكمازياد"أبي"بن:والصواب.النسخجميعفيكذا(1)

".وجوه"من:،جص،ك2()
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والذَّاكرنفوها،أوالإفرادأهلعنهاسكتزيادةًمتضمِّنةٌأنَّها:السَّادس

النَّافي.علىمقدَّمٌوالمثبتالسَّاكت،علىمقدَّمالزَّائد

،عبَّاسٍوابنوجابر،عمر،وابن،عائشة:أربعةالإفرادرواةأنَّ:السَّابع

منروايةسَلِمتْرواياتهمتساقُطِإلىصرنافإن،القرانروواوالأربعة

منبروايةالاخذوجبالتَّرجيحإلىصرناوإن،معارضٍعنللقِرانعداهم

الخطَّاب،بنوعمر،وأنسكالبراء،،اختلفتولاعنهالرِّوايةتضطربلم

تقدَّم.ممَّنمعهمومن،وحفصة،حُصينٍبنوعمران

عنه.لِمَعدِليكنفلم،ربِّهمنبهأُمِرالذيالنُّسكأنَّهالثَّامن)1(:

بهليأمرهميكنفلم،الهديساقمنكلَّبهأَمرالذيالنُّسكأنَّه:التَّاسع

ويخالفه.الهديهويسوقثمَّالهديساقواإذا

يكنولم،لهمواختارهبيتهوأهلَآلَهبهأَمرالذيالنُّسكأنَّهالعاشر:

لنفسه.اختار)2(ماإلالهمليختار

يومإلىالحجِّفيالعمرة"دخلت:قولهوهوعشر،حاديترجيحوثمَّ

فيه،الدَّاخلكالجزءأومنهجزءًاصارتقدأنَّهايقتضيوهذا"،القيامة

فيالدَّاخليكونكماالحجِّمعتكونوأنها)4(،وبينهبينهايُفصَل)3(لابحيث

معه.الشَّيء

.بمنساقطة"التامن.."كايراء.(1)

."اختاره":ج،ص،ك(2)

عنة(".صر"لاك:)3(

"وإنما".ق،ب،مب:)4(
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وقدمَعبدبنللصُّبَيالخطَّاببنعمرقولوهوعشر:ثانيوترجيحٌ

لهفقال،ربيعةبنسلمانأوصُوحانبنزيدعليهفأنكر،وعمرةٍبحجٍّأهلَّ

منجاءهالوحيأنَّعنهعمرروايةيوافقوهذانبيِّك)1(.لسنَّةهُدِيْتَعمر:

اللّّهأمروامتثلَفعلَها،الَّتيسنَّتهالقِرانأنَّعلىفدلَّجميعًا،بهمابالإهلالاللّه

بها.له

فيقحالنُّسكين،منكلٍّعنأعمالهتقحالقارنأنَّعشر:ثالثوترجيح

أحدهماعنوقوعِهمنأكملوذلكمعًا،عنهماوسعيهوطوافهإحرامه

.حدةٍعلىفعلٍكلِّوعملِ

الهديسَوقعلىاشتملالذيالنُّسكأنَّوهوعشر:رابحوترجيحٌ

كلِّعنهديهكان)2(قرنَفإذا.الهديعنخلانسكٍمنريبِبلاأفضل

أمر-أعلموادلّّه-ولهذا.هديِعنمنهمانسأيخلُفلم،النُّسَكينمنواحدٍ

ذلكإلىوأشارمعًا،والعَمرةبالحجِّيُهِلَّأنالهديساقمنع!اللّهرسول

".وقَرنتُالهديَسقتُ"إنِّي:بقولهالبراءحديثمنعليهالمتَّفقفي

الإفرادمنأفضلالتَّمتُّحأنَّثبتقدأنَّهوهو:عشرخامسوترجيح

)3(:كثيرةٍلوجوهٍ

وصححة،وائلأبيعنمنصورطريقمن93(01)والنسائي()8917داودأبورواه(1)

أنيبنعبدةطريقمن792(0)ماجهوابن(1آ)9أحمدورواه193(.0)حبانابن

.(55)6/"الأم-داودأبيصحيح"انظر:30(0آ)9خزيمةابنوصححة،لبابة

مب.ب،ق،فيليست(""كان)2(

.كفيليست""كثيرة)3(
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الفاضلمنينقلهمأنومحال1ٌ(،)إليهالحجِّبفسخأمرهم!ي!أنَّهمنها:

دونه.هوالذيالمفضولإلى

ماأمريمناستقبلتُ"لو:بقولهيفعلهلمكونهعلىتأسَّفأنَّهومنها:

".متعةًولجعلتُهاالهديسقتُلمااستدبرتُ

.الهدييَسُقِلممنكلَّبهأمرأنَّهومنها:

لمنالقرانُ:أصحابهوفعلفعلهعليهاستقرَّالذيالحجَّأنَّومنها:

يسق.لملمنوالتَّمتُّعساق،

متمتِّعٍمنأفضلفهوالهديساقإذاوالمتمتِّعهذه،غيركثيرةٍولوجوهٍ

الحلِّبينفيهجمعماإلاهدْيَلا:القولينأحدفيبلمكَّة،مناشتراه

متمتِّعٍومنيسقْلممتمتِّعِمنأفضلالسَّائقفالقارنهذاثبتوإذا.والحرم

منالهدييسوقإنَّماوالمتمتِّع،أحرمحينمنالهديسادتىقدلأنَّهساق،

منساقهمتمتِّعٍمنأفضلَهديًايسقلممفردء2(يُجعلفكيفالحلِّ،أدنى

وهذا؟الميقاتمنساقه)3(قارنٍمنأفضلَجُعِلإذافكيفالحلِّ؟أدنى

.واضحٌادلّّهبحمد

فصل

التَّرويةيومأحرمثمَّ،إحرامهمنفيهحلَّتمتُّعًامتمتِّعًاحجَّإنَّه:قالمنوأمَّا

عنقصَّرأنَّهمعاويةحديثمنتقدَّمما)4(فعذره-الهديسوقمعبالحجِّ

)1(ك:"البتة".

الرفع.والوجة.بالنصب"مفردًا":النسخفي2()

.بمنساقطة"ساقه...الحلأدنى"من)3(

"كما".:ص،ج،ك(4)
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أنكرهممَّاوهذا.حجَّته"في"وذلك:لفظٍوفيالعشر،فيبمِشْقَصِ!ي!اللّّهرسول

إنَّه:قولهفيعمرابنَأصابمافيهوأصابه،فيهوغلَّطوهمعاويةعلىالنَّاس

الوجوهمنالمستفيضةالصَّحيحةالأحاديثسائرفإنَّرجب،فياعتمر

أخبروبذلكالنَّحر،يومإلىإحرامةمنيحلَّلم!يوِوّأنَّةعلىتدلّكلَّهاالمتعدِّدة

الهديَسقتُ"إنِّي:وقوله،"لأحللتُالهديَمعيأنَّ"لولا:بقولهنفسةعن

الغلط،ولاالوهميدخلهفلا،نفسهعنخبرٌوهذا.انحر"حتَّىأحلُّفلاوقرنتُ

عنهوأخبرنفسه،عنبهأخبرمايخالفخبرسيَّمالاعنه،غيرهخبربخلاف

بقيوأنَّه،حلقٍولابتقصيرٍلاشيئًا،شعرهمنيأخذلمأنَّهالغفير:الجم1ُّ(به)

عمرةفيرأسهعنقصَّرمعاويةولعلَّالنَّحر.يومحلقحتَّىإحرامهعلى

كماالعشر،فيكانذلكأنَّوظنَّنسيثمَّ،أسلمقدحيمئذٍكانفإنَّه،الجِعرانة

كانوقد،رجبٍفيكانت:وقال،القعدةذيفيكانتعمرتهأنَّعمرابننسي

واجبًا.صارعليهالدَّليلقامفإذاالرَّسول،سوىمنعلىجائزٌوالوهم.فيهامعه

الحلَّاقاستوفاهيكنلمشعرٍبقيَّةرأسهعنقصَّرلعلَّهمعاويةإنَّ:قيلوقد

أيضًاوهذا)2(.حزمٍبنمحمَّدأبوذكره،المروةعلىمعاويةفأخذهالنَّحر،يوم

التَّقصيربعدمنهيبقيثمَّمنه،يُقصِّرشعرًاغلطًايُبقِيلاالحلَّاقفإنَّ،وهمهمن

وبقيَّة،الشِّقَّينأحدُطلحةأبافأصاب،الصَّحابةبينرأسهشعرقسموقد،بقيَّةً

فإنَّهوأيضًاوالشَّعرات)4(.والشَّعرتينالشَّعرةالآخر)3(الشِّقَّاقتسمواالصَّحابة

".عنه)1(ك،ص،ج:"به

.(438)ص"الوداع"حجةفي2()

اللَّةُ!كَتهُ.رَمالكبنأنسحديثمن325(013/)5مسلمرواه)3(

"."الثلاث:ك(4)
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عقيبيَسْعَلم،الاولسعيهوهوواحدًاسعيًاإلاوالمروةالصَّفابينيَسْعَلم

محض.وهمفهذاقطعًا،الحجِّبعداعتمرولا،الإفاضةطواف

فيهأخطأ،وخطأٌغلطٌفيهوقعمعاويةإلىالإسنادهذا)1(:وقيل

عنهووإنَّما)2(،طاوسابنعنمعمرعنفجعلهعلي،بنالحسن

.ضعيفٌوهشام،طاوسابنعنحُجَيربنهشام

رسولعن"قصَّرتُ:معاويةعنالبخاريِّ)3(فيالذيوالحديث:قلت

رأسمن"قصَّرتُ)4(:مسلمعندوالَّذيهذا،علىيزدلم"بمِشْقَصٍع!حيهاللّّه

ذلك.غير""الصَّحيحينفيوليس(".بمِشْقَصٍالمروةعند!اللّّهرسول

وهي،""الصَّحيحفيفليستالعشر")5(أيَّام"فيروىمنروايةوأمَّا

عبَّاسٍابنعنعطاءعنراويهاسعدٍبنقيسقال.معاويةمنوهمٌأومعلولةٌ

أنَّباللّّهنحلففنحنقيس،وصدق.معاويةعلىهذاينكرونوالنَّاس:عنه

قطُّ.العشرفيكانماهذا

عنداود)6(أبورواهالذيالحديثفيادلَّهببكَنهُرَمعاويةوهمُهذاويشبه

.(438)ص("الوداع"حجةانظر:(1)

بنالحسنبهاتفرد"،"لحجتةقولهدونصحيحوالحديث(،)3018داودأبورواه2()

6(.6)6/"الأم-داودابي"صحيحوانظر:.علي

.(0731)برقم)3(

2(.421/90)6برقم(4)

تخريجه.تقدم()5

الاولى:،بعلتينأعلوقد؛ضعيفوإسناده(.0961)9وأحمد(،4917)برقم)6(

في-لقتادةكثيرأبيبنيحيىمخالفة:والتانية،بالتحديثيصرحفلمقتادةعنعنة
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هل:ع!ي!النَّبيِّلأصحابقالمعاويةأنَّالهُنَائي،شيخأبيعن)1(،قتادة

نعم.قالوا)2(:النُّمور؟جلودركوبوعنكذا،عننهىالنَّبيُّع!ي!أنَّتعلمون

فلا.هذا)3(أمَّاقالوا:؟والعمرةالحجِّبينيُقرَنأننهىأنَّهفتعلمون:قال

نسيتم.ولكنَنكممعها،إنَّهاأمَا:فقال

رسولينهَفلم،عليهكذبٌأومعاويةمنوهمٌهذاأنَّبادلّّهنشهدونحن

علىيُقدَّمأنعنفضلًا،بهيحتجُّلاشيخشيخوأبو،قطُّذلكعن!يووّاددّه

واسمه.كثيرٍأبيبنويحيىقتادةعنهروىوإن،الاعلامالحفَّاظالثِّقات

مجهولى)4(.وهو،المعجمةبالخاءخالدبنخَيْوان

فصل

قالهكماالهديسَوْقلأجلفيهيحلَّلمتمتُّعًامتمتِّعًاحجَّ:قالمنفأمَّا

،!ادلهرسولتمتَّجعمر:وابنعائشةقولفعذرهم،وطائفةٌ""المغنيصاحب

المتعة:فيسعدوقولى؟عمرتكمنتحلَّولمحلُّواالنَّاسشأنما:حفصةوقول

متعةعنسألهلمنعمرابنوقول،معه!وصنعناهاادلّّهرسولصنعهاقد

"السلسلةانظر:.،..حمانأخيهعنالهنائيشيخابوحدثني:يحيىفقال،إسناده

.()4722"الضعيفة

خطأ."،قتادة"أبي:ك(1)

"."قال:،جك2()

"."هذه:ق،مب)3(

فيالذهبيتوثيقهفيوتبعهما(،704)2/والعجلي(551)9/سعدابنإلايوثِّقةلم(4)

التهذيب""تهذيب:وانظر81(.)66""التقريبفيوالحافظ6682()""الكاشف

(4/538).
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كانإنأرأيتَ:فقالعنها،نهىقدأباكإنَّ:السَّائللهفقال،حلالمهي:الحجِّ

فقال!ي!؟اللّهرسولأمرُأميُتَّبعأبيامرُا!ي!،اللّّهرسولوصنعهاعنهانهىأني

.(1!ص)اللّّهرسولصنعهالقد:فقال!ي!،اللّهرسولأمربل:الرَّجل

معه،هديَلاالذيالمتمتِّعيحلُّكمالحلَّالهديولولاهؤلاء:قال

الحلِّمنلهالمانعأنَّفأخبر"،لأحللتُالهديَمعيأنَّ"لولا:قالولهذا

هذاوأرباب.الهديلاالقرانالحلِّمنيمنعهإنَّماوالقارن،الهديسوق

منالتَّحلُّلقبلبالحجِّأحرملكونهقارنًا،المتمتِّعهذايسمُّونقدالقول

بالعمرةيحرمأوجميعًا،بهمايُحرِمأنالمعروفالقِرانولكنَّ،العمرة

.الطَّوافقبلالحجَّعليهاويُدخل

وجهين:منالسَّائقوالمتمتِّعالقارنبينوالفرق

الطَّوافقبلبالحجِّيُحرِمالذيهوالقارنفإنَّ،الإحراممن:أحدهما

أثنائه.فيأوالإحرامابتداءفيإمَّا

سعىوإلَّاأوَّلًا،بهأتىفإنواحا،سعيإلاعليهليسالقارنأنَّ:والثَّاني

أحمدوعنالجمهور.عندثانٍسعيعليهوالمتمتِّع،الإفاصةطوافعقيبَ

ثانيًاسعيًايَسْعَلم!ي!والنَّبيُّ.كالقارنواحاسعييكفيهأنَّة:أخرىروايةٌ

؟القولهذاعلىمتمتِّعًايكونفكيف،الإفاضةطوافعقيبَ

ولها،الإلزاميتوجَّهولامتمتِّعًا،يكونالأخرىالرِّوايةفعلى:قيلفإن

عن")2("صحيحهفيمسلمرواهماوهوالصَّحيح،الحديثمنقويٌّوجه

صحيح.وهو82(،4)الترمذيعندمخرجعمرابنحديث(1)

.(112،9127)5برقم)2(
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طوافًاإلاوالمروةالصَّفابينأصحابهولاع!النَّبيُّيَطُفِ"لم:قالجابر

سفيانروىوقد.متمتِّعينكانواأكثرهمأنَّمعهذا"،الأوَّلطوافهواحدًا

أصحابمنأحدٌطافما:طاوسٌحلف:قالكُهيلِبنسلمةعنالثَّوريُّ)1(

احدًا.وطَوافًاإلاوعمرتهلحجِّه!ي!النبي

،القولبهذايقولونلاخاصًّاتمتُّعًاضمتِّعًا5كانأنَّه2(نصروا)الذين:قيل

واحدًا،سعيًاإلايسعَلمأنَّهء!ي!سنَّتهمنوالمعلوم،سعيينِعليهيوجبونبل

بالبيتفطاف،مكَّةوقدم،قرنَأنَّهءنممر:ابنعن")3("الصَّحيحفيثبتكما

شيءٍمنحلَّولاقصَّر،ولايحلِقْولم،ذللتعلىيزدولم،والمروةوبالصَّفا

قضىقدأنَّه)4(ورأى،رأسهوحلقففءحرالنَّحر،يومكانحتَّىمنهحرم

ومراده!يووّ.ادلّهرسولفعلهكذا:وقال)،الأوَّلبطوافهوالعمرةالححِّطواف

بلاوالمروةالصَّفابينالطَّواف:وعمرتهحجَّهبهقضىالذيالأوَّلبطوافه

.ريبٍ

!يطالنَّبيُّأنَّوجابر:عمرابنعن،ا-نافععطاءعن(الدَّارقطنيُّ)هوذكر

يسْعَفلم،مكَّةقدمثمَّواحدًا،وسعيًاوا-دًاطوافًاوعمرتهلحجِّهطافإنَّما

قارنًا،يكونأنإمَّابدَّ:ولاأمرينِأحدعلىيدلّفهذاالصَّدر.بعدبينهما

وقال(،594)3/"الباريو"فتح(174)7/"المحلر،"فيكماالرزاقعبدأخرجه(1)

.(05341)شيبةأنيابنأخرجةهوبنحو.صحيحإسنادوهذا:الحافظ

النسخ.خلافنظروا"":المطبوعفي2()

.(0321/821)ومسلم(0461)البخاري)3(

."أن":ك(4)

الحراني.داودأبيبنسليمانلجههالة؛ضعيفوإسناده26(1)5برقم)5(
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وإمَّاغيرَه،يقولأنسعيينِالمتمتِّععلىأوجبمنيمكنلاالذي1(وهو)

كانأنَّهبيانفيتقدَّمتالَّتيالأحاديثلكنَّ،واحدٌسعييكفيةالمتمتِّعأنَّ

عنها.يُعدَلفلا،ذلكفيصريحةٌقارنًا

بنعمرانعنمطرِّفعنهلالٍبنحُميدعنشعبةروىفقد:قيلفإن

عنالدَّارقطنئيُ)2(رواه.سعيينوسعىطوافينطاف!ي!النَّبيئَأنَّ:حُصينٍ

شعبة.عنداود،بناللّّهعبدثنا،الأزدييحتىبنمحمدثناصاعد)3(:ابن

غلط.وهو،معلولٌخبرٌهذا:قيل

ووهم،حفظهمنبهذاحدَّثيحيىبنمحمَّدإنَّ:يقال:الدَّارقطنثيُقال

وادلّّه"،والعمرةالحجِّبينقرنَالنَّبيُّع!يط"أنَّالإسناد:بهذاوالصَّواب،متنةفي

غلط.الحديثهذاأنَّعلىيدلُّماادلّهشاءإنوسيأتي.أعلم

ادلّّهرسولأنَّإلىذهبإنَّماروحهادلّّهقدَّسمحمدأباالشَّيخأنَّوأطنُّ

منأفضلالتَّمتُّعأنَّعلىنصَّقدأحمدالإمامرأىلأنَّهمتمتِّعًا،كان!!ي!

ورأى،الأفضللاإلرسولهليختاريكنلمسبحانهادلّهأنَّورأى،القِران

منفأخذ،يحلَّلمأنَّهفيصريحةأنَّهاورأى،تمتَّعبأنَّهجاءتقدالأحاديث

لمأحمدولكنَّ،منةيحلَّلمخاصًّاتمتُّعًاتمتَّع)4(أنَّهالأربعالمقدِّماتهذه

أنَّأشكُّلا:القائلوهوكيفمتمتِّعًا،حجَّ!يطالنَّبيِّلكونالتَّمتُّعيرجِّح

.("اوهذ":ص،ك(1)

522(.)3/("التحقيق"تنقيحانظر:.يتبتلاوالحديث)2632(،برقم2()

صاعد".أبي":ص،ك)3(

النظر.انتقالبسببكمنساقطة"تمتع..."ورأى4()
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رسولمنالأمرينِآخرَلكونةالتَّمتُّعاختاروإنَّماقارنًا،كان!يوِوّاللّّهرسول

فوته.علىوتأسَّفإليهحجَّهميفسخواأنأصحابهبهأمرالذيوهو!ي!،اللّه

فمن.أفضلفالقرانالهديساقإذاأنَّه1(المروذي)عنهنقلولكن

واحدةً،روايةًالمسألةجعلمنومنهم،ثانيةًروايةًهذاجعلمنأصحابه

طريقةوهذه.أفضلفالتَّمتُّعيَسُقْلموإن،أفضلفالقرانالهديساقإنوأنَّه

كان)3(أنَّهيتمنَّلم!يطوالنَّبيُّأحمد،بأصولتليقالَّتيوهيشيخنا)2(،

.الهدييسقولمعمرةًجعلهاكانأنَّهودَّبلالهديَ،سَوقهمععمرةًجعلها

السَّوقيتركأو،ويقرِنيسوقأن:أفضلالامرينفأيُّ:يقالأنيبقى

فعله؟أنَّه!ي!النَّبيُّودَّكماويتمتَّع

:أمرانالمسألةهذهفيتعارضقد:قيل

أفضلَإلالهليختاراللّهيكنولم،الهديوساققرن!ي!أنَّهأحدهما:

هديهالهديوخير،تعالىربِّهمنبهالوحيجاءهوقدسيَّماولاالأمور)4(،

ع!يووّ.

الهديسقتُلمااستدبرتُماامريمناستقبلتُ"لو:قولهوالثَّاني

وقتهوفيهتكلَّمالذيالوقتهذاكانلوأنَّهيقتضيفهذا".عمرةًولجعلتُها

يعلىلأبي(""التعليقةفيهذهالمروذيورواية.خطأ"،"المروزي:المطبوعفي(1)

(1/13.)2

97(.)26/"الفتاوى"مجموع:انظر2()

.كفيليست""كان)3(

"."الأمرين:ك)4(
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فعلَهالذيهواستدبرهالذيلأنَّ،الهدييَسُقِولمبعمرةٍأحرملكانإحرامه

أمامه،هوبلبعدُ،يفعلهلمالذيهواستقبلهوالَّذي،خلفهفصارومضى

دونبالعمرة(1لاخرم)-الإحراموهو-استدبرهلمامستقبلًاكانلوأنَّهفبيَّن

إنَّمابل،المفضولإلىالأفضلعنينتقلأنيختارلاأنَّهومعلوم،هديٍ

التَّمتُّع.ترجيحمنهالامرينِآخرأنَّعلىيدلُّوهذا،الافضليختار

أنَّلأجلهذايقللم!ي!هو:يقولأنالسَّوقمعالقِرانرجَّحولمن

منيحلُّواأنعليهمشقَّأصحابهلأنَّبل،مرجوحمفضولىفعلهالذي

معبهأُمِرواماليفعلواموافقتهميختارفكانمحرمًا،هوبقائهمعإحرامهم

منفيهلماالمفضولإلىالأفضلعنينتقلوقد.وقبولٍومحبَّةٍانشراحٍ

عهدٍحديثوقومكِأنَّ"لولا:لعائشةقالكما،القلوبوائتلافالموافقة

الأولىهوماتركفهنا)3()2(،"بابينلهاوجعلتُالكعبةلنقضتُبجاهليَّةٍ

فكذلك،الحالهذهفيالأولىهوهذافصار،والتَّاليفالموافقةلأجل

وتمنَّاه،ودَّهماوبينفعلهمابينجمعٌهذاوفي.هديٍبلاللمتعةاختياره

بتمنِّيهوالاَخر،لهبفعلهأحدهما:الأمرينبينلهجمعقدسبحانهاللّّهويكون

وكيف.وتمنَّاهالموافقةمننواهماوأجرَ،فعلهماأجرفأعطاه،لهووِداده

يتخلَّلهلم)4(نسكٍمنأفضلَالهديفيةيَسُقْلمالتَّحلُّليتخلَّلهنسكيكون

نسكٍمنحقِّهفيأفضلَنسأيكونوكيف؟بدنةٍمائةفيةساقوقدتحلُّل،

.الشرطجواببدونالكلامفأصبح،المطبوع،مبمنساقطةلأحرم""(1)

.()1333ومسلم(1)586البخاريرواه2()

فهذا".":المطبوعفي)3(

النظر.انتقالبسببصمنساقطةنسك"...يتخلله")4(
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به؟ربِّهمنالوحيوأتاه،لةادلّّهاختاره

مّىصّ

وإنشاؤه،الإحرامفيهتكرَّرقدلكنتحللتخللهوإنوالتّمتّع:قيلفإن

.الإحرامفيةيتكرَّرلاوالقِران،للرَّبِّمحبوبةعبادةٌ

ماالفضلمنبذلكإليهوالتَّقرُّبِالهديبسوقِادلّّهشعائرتعظيمفي:قيل

وسَوق،تكرُّرهمقامقائمةاستدامتةإنَّثمَّ،الإحرام(1تكرُّر)مجرَّدفيليس

مقامه.يقوملهمقابلَلاالهدي

ثمَّمنهيحلُّتمتُّعٌأو،بالعمرةعقيبَهيأتيإفرادُ:أفضلفأيُّما:قيلفإن

عقيبه؟بالحجِّيحرم

ادلّّه)2(اختارهالذيالنُّسكمنأفضلقطُّنسكًاأنَّنظنَّأنادلّّهمعاذَ:قيل

ولا!اددّهرسوليفعلهلمنسكٍفينقولوأنالأمَّة،وساداتِالخلقلا!ضل

أفضلإنَّه:الصحابةمنغيرهمولابل،معةحجُّواالذينأصحابةمنأحدٌ

الحجِّمنأفضلالأرضوجهعلىحجٌّيكونفكيف،بأمرهمعهفعلوهممَّا

لهم،واختارهالخلقأفضلُبهأمرأو،عليهوسلامهاددّهصلواتحجَّهالذي

أكملقطُّحجَّفلا؟فعلهكانأنَّةوودَّ،إليهالأنساكمنعداهمابفسخوأمرهم

يسقلمولمن،بالقرانالهديساقلمنالأمرعنهصحَّ!انوهذاهذا.من

فإنَّ،ذلكبوجوبالقائلينقلَّةُيُوحِشنَّكولانظر.خلافهجوازففيبالتَّمتُّع،

الظَّاهر،أهلمنوجماعةًعبَّاسٍبنادلّّهعبديُنزَفلاالذيالبحرَ)3(فيهم

مب.ق،منوالمثبت."تكرار":،جص،ك(1)

.المطبوعفيكذلكوهو،أثبتناهمايقتضيوالسياق."اللّه"رسول:النسخجميعفي)2(

"."منهم:ب.""فيه:ق)3(
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.المستعانواللّّهالنَّاس،بينالحَكَمهيوالسُّنَّة

فصل

كما،سعيينلهوسعىطوافينلهطافقرانًاقارنًاحعَّإنَّه:قالمنوأمَّا

مجاهدحديثمن1(الدَّارقطنيُّ)رواهمافعذره،الكوفةفقهاءمنكثيرقاله

:قال،واحدٌسبيلهما:وقالمعًا،وعمرةٍحجٍّبينجمعأنَّهعمرابنعن

!وّاللّهرسولرأيتُهكذا:وقال.سعيينلهماوسعى،طوافينلهماوطاف

صنعث.كماصنع

:وقالسعيين،وسعى،طوافينلهماوطافبينهما،جمعأنَّهعليٍّوعن

صنعتُ)2(.كماصنع!يووّاللّهرسولرأيتهكذا

طوافين،فطافقارنًا،كانءلمج!النَّبيُّأنَّأيضًاطالبأبيبنعليوعن

)3(
سعيين.وسعى

وعمرتهلحجَّته!ي!اللّّهرسولطاف:قالاللّّه)4(عبدعنعلقمةوعن

)5(.مسعودٍوابنوعليوعمربكروأبو،سعيينوسعى،طوافين

سعيين)6(.وسعى،طوافينطاف!ي!النَّبيَّأنَّحُصينٍبنعمرانوعن

الاَتية.الاخاديثوعلىعليهالمؤلفكلاموسيأني2(،)795برقم(1)

)2628(.الدارقطنيرواه2()

263(.0)الدارقطنيرواه)3(

النسخ.فيوليستمسعود("،بن":المطبوعفيبعدها)4(

2631(.)الدارقطنيرواه()ه

2632(.)الدارقطنيرواه)6(
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يصحُّلابلصحيحةً،الأحاديثهذه)1(كانتلوالعذرَهذاأحسنَوما

.واحدٌحرفثمنها

يروِهلمالدَّارقطنيُّ)2(:قالعُمارة،بنالحسنففيهعمرابنحديثأمَّا

الحديث.متروكوهو،عمارةبنالحسنغيرالحكمعن

ومسلم:أحمدقالداود.أبيبنحفصفيرويه،الأوَّلعليحديثوأمَّا

وفيه)3(.الحديثيضعكذَّابهو:خِراشٍابنوقال.الحديثمتروكحفص

)4(.ضعيفٌ،ليلىأبيبنالرَّحمنعبدبنمحمَّد

علي،بنعمربنمحمدبناللّهعبدبنعيسىفيرويهالثَّإني،حديثهوأمَّا

لهيقالادلّّهعبدبنعيسى(:الدَّارقطنيُّ)هقال.جدِّهعنأبيهعنأبيحدَّثني

الحديث.متروكوهومبارلـ،

عنيزيدبنعمروبُردةأبوفيرويه،ادلّهعبدعنعلقمةحديثوأمَّا

ومنضعيف!،بردةوأبوالدَّارقطنئيُ)6(:قال.علقمةعنإبراهيمعنحماد

هو:يحيىقال،أبانبنالعزيزعبدوفيه.انتهىضعفاء،الإسنادفيدونه

)7(.الحديثمتروك:والنَّساليُّالرازيوقال.خبيثٌكذَّابٌ

.كفيليست""هذه(1)

)7925(.""السننفي)2(

.(01)7/("الكمال"تهذيبانظر:)3(

622(.)25/"الكمال"تهذيبانظر:(4)

0263(.)""السننفي)5(

2631(.)""السننفي)6(

.(701/)18"الكمال"تهذيبانظر:)7(
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يحيىبنمحمدفيهغلطممَّافهو،حُصينٍبنعمرانحديثوأمَّا

مرارًا،الصَّوابعلىبهحدَّثوقد،فيهفوهمحفظهمنبهوحدَّث،الأزدي

.(1والسَّعي)الطَّوافذكرعنرجعإنَّه:ويقال

من""صحيحهفيحبَّان)2(وابنوالتِّرمذيُّأحمدالإمامروىوقد

قال:قالعمرابنعننافععنعمربناللّهعبيدعنالدراورديحديث

ولفظ.واحد"طوافثلهماأجزأهوعمرتهحجَّتةبينقَرنَ))من!يووّ:اللّّهرسول

منهما)3(،واحدٌوسعيئطوافثأجزأهوالعمرةبالحجِّأحرم"من:الترمذي

جميعًا")4(.منهمايحلَّحتَّى

حجَّةفيع!ياّلهادلّّهرسولمعخرجنا:عائشةعن("الصَّحيحين")هوفي

ثمَّ،والعمرةبالحجعِّفليهلَّهديمعهكان"من:قالثمَّ،بعمرةٍفأهللنا،الوداع

طافواثمَّحلّوا،ثمَّ،بالعمرةأهلُّواالذينفطاف،منهما"يحلَّحتَّىيحلَّلا

والعمرةالحجِّبينجمعواالذينوأمَّا،منًىمنرجعواأنبعداخرطوافًا

واحدًا.طوافًاطافوافإنَّما

وبالصَّفابالبيتطوافك"انَّ:لعائشةقالع!ي!اللّّهرسولأنَّوصحَّ)6(

)2632(.الحديثعقبالدارقطنيكلامهذا(1)

خطأ.،"ماجهابن":ص2()

عنهما".":الترمذيوفي،النسخفيكذا)3(

رفعهفيواختلف93(.1)6حبانوابن9()48والترمذي(0535)أحمدرواه(4)

93(.01)الآثار"معانيشرحو"()489"الترمذيجامع"انظر:.ووقفة

.(1121)ومسلم(1)638البخاري(5)

ليس=اللفظبهذاوالحديث.مبق،منوالمثبت،"مسلمصحيحوفي":ص،ج،ك)6(
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".وعمرتكلحجَّكيكفيكوالمروة

رسولأنَّ:عبَّاسٍابنعنعطاءعنسليمانأبيبنالملكعبدوروى

الثِّقاتأحد)2(الملكوعبد1(.)وعمرتهلحجِّهواحدًاطوافًاطاف!ي!اللّّه

ولم،الميزان:لهيقالوكان.السُّننوأصحابمسلمبهاحتجَّ،المشهورين

الشُّفعة)3(.حديثعليهأُنكروإنَّما،جرحٍولابضعفٍفيهيُتكلَّم

عارُها)4(عنهظاهرٌشَكاةٌوتلك

،والعمرةالحجِّبينقرنَء!ي!النَّبيَّأنَّجابرعن()ْالترمذيروىوقد

روىفقدأرطاة،بنالحجَّاجفيهكانوإنوهو)6(واحدًا.طوافًالهمافطاف

أحابقيما:الثَّوريُّقال.والخلقالرزاقوعبدنُميرٍوابنوشعبةسفيانعنه

وقال.منهسَلِممنوقلَّالتَّدليس،عليهوعِيبَمنهرأسهمنيخرجبماأعرف

"يسعُكِ(:1121/132)مسلمعندولفظه(.)7918داودأبورواهبل،مسلمعند

".وعمرتكلحجكطوافكِ

52(.0)3/""التنقيحفيالهاديعبدابنوصححه26(،1)9الدارقطنيرواه(1)

من"."هذا:ص)2(

تحريف."،الشفاعة"حديث:صوفي322(./)18"الكمال"تهذيبانظر:)3(

وصدر.بالنصب"ظاهرًا":النسخوفي.المؤلففيهاتصرَّفعارها"،"عنك:الرواية(4)

البيت:

أُحِبُّهاأنيالواشونوعيَّرها

7(.1/0)الهذليين"أشعار"شرحفيالهذليذؤيبلأبيوالبيت

وحسَّنه.(،49)7برقم(5)

."وهذا":مب،ب،ق(6)
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يدلِّس.صدوقوهو،بالقويِّليس:معينٍابنوقال.الحفَّاظمنكانأحمد:

1(.)وحفظهصدقهفييُرتابلا،صالحفهوحدَّثناقالإذا:حاتمأبووقال

حدَّثني:قالسُليمٍأبيبنليثحديثمنالدَّارقطنيُّ)2(روىوقد

النَّبيَّأنَّ:عبَّاسٍابنوعنعمرابنوعنجابرعنومجاهد،وطاوسعطاء

لعمرتهمواحدًاطوافًاإلاوالمروةالصَّفابينوأصحابههويطفلم!!

بهواستشهد،الاربعةالسُّننأهلبهاحتحَّسليمٍأبيبنوليث.وحجِّهم

وإنَّما،سنَّةٍصاحبكانالدَّارقطنيُّ:وقالبه،بأسلا:معينٍابنوقال،مسلم

:الوارثعبدوقال،حسبومحاهدوطاوسعطاءبينالجمحعليهأنكروا

عنهحدَّثولكن،الحديثمضطربأحمد:وقال،العلمأوعيةمنكان

لموإنحسنحديتههذاومثل)3(.روايةٍفيالنَّساليُّويحيىوضعَّفه.النَّاس

الصِّحَّة.رتبةيبلغ

عائشة،علىع!ي!اللّّهرسولدخل:قالجابرعن)4(""الصَّحيحينوفي

النَّاسحلَّوقدحِضتُ،قد:فقالتشأنُكِ؟()5(،ما:]فقال،تبكيوجدهاثمَّ

ففعلتْ."بالحجأهلِّيثمَّ"اغتسلي:فقال،بالبيتأطفولم،أحلَّولم

:قالثمَّ،والمروةوبالصَّفابالكعبةطافتطهرتْإذاحتَّى،المواقفووقفتِ

.(042)5/الكمالتهذيبانظر:(1)

2(.)895برقم2()

927(.4/2)"الكمالتهذيب"انظر:)3(

بسيادتىجابرعن(61ه1)البخاريعندوهو.اللفظبهذا(21/136)13مسلمرواه(4)

اَخر.

.السياقليستقيم"مسلمصحيح"منوزيدت،الأصولفيليست()ه
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جميعًا".وعمرتكحجِّكمنحللتِ"قد)1(

القارنأنَّ:والثَّاني،قارنةًكانتأنَّها:أحدها،أمورٍثلاثةعلىيدلُّوهذا

تلكقضاءعليهايجبلاأنَّه)2(:والثَّالثواحا.وسعيواحدٌطواف!يكفيه

إحرامترفُضْلموأنَّها،الحجَّعليهاأدخلتثمَّفيهاحاضتالَّتيالعمرة

تطفلموعائشةعليها.والاقتصارأعمالهارفضتوإنَّمابحيضها،العمرة

كانفإذا،ذلكمعوسَعَتْ،التَّعريفبعدإلاتطفْلمبل،قدومٍطوافَأوَّلًا

معِالقدومطوافيكفيهفلَأَن)3(،القارنَيكفيبعدهوالسَّعيالإفاضةطواف

تعذرعائشةلكنَّ،الأولىبطريقأحدهمامعواحاوسعيالإفاضةطواف

يتعذّر)4(الذيالمُراهِقأنفيحُجَّةًقِصَّتهافصارت،الأوَّلالطَّوافعليها

،العمرةعلىالحجَّيُدخل،عائشةفعلتكمايفعلالأوَّلالطَّوافعليه

عقيبه.والسَّعيالإفاضةطوافلهماويكفيهقارنًا،ويصير

لم!ي!أنَّهيبيِّنوممَّا)5(:روحهاللّّهقدَّستيميَّةابنالإسلامشيخقال

.فيجليست"قد"1()

"أنها".:ك)2(

"أفلا".:ك)3(

ماوالصواب،المؤنثبصيغةالاَتيةوالضمائروالأفعال"التيالمرأة"فان:المطبوعفي(4)

الترويةيوميقدمكأنالوقتاَخرفيمكةيجيءالذيالشخص:والمراهق.النسخمنأثبتناه

بالطوافاشتغلإنبعرفةالوقوفيفوتهأنويخاف،الوقتعليةفيضيق،عرفةيومأو

وانظر:(.01)86))الموطأ"فياللَّهُ!كَتهُرَوقاصأبيبنسعدعنأثرفيةوردوقد.للدخول

و"الاستذكار")رهق("العروسو"تاج284()2/("و"النهاية993()5/"اللغة"تهذيب

تحريف.المطبوعفييتبعهاوما(""المرأةأنيظهروبهذا(.21/191،291)

75(.)26/"الفتاوى"مجموع)5(
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الحجَّجمعواالذين"وأمَّا:عائشةقولُسعيينسعىولاطوافينيطفْ

يطنس"لمجابر:وقول(.1)عليهمتَّفق،واحدًا"طوافًاطافوافإنَّماوالعمرة

رواه"،الأوَّلطوافهواحدًا،طوافًاإلاوالمروةالصفابينوأصحابه!ي!النَّبيُّ

حجِّكعنوالمروةبالصَّفاطوافُكعنكِ"يُجزِئ:لعائشةوقوله)2(.مسلم

بالبيت"طوافكداود)4(:أبيروايةفيلهاوقوله)3(.مسلمرواه،"وعمرتك

الحديثفيلها)5(وقولة".وعمرتكلحجِّكيكفيكوالمروةالصَّفاوبين

حجِّكمنحللتِ"قد:والمروةوبالصَّفابالكعبةطافتلمَّا)6(عليهالمتَّفق

جميعًا".وعمرتك

لمَّاأنَّهمنقلواكلُّهم!ي!اللّّهرسولحجَّةنقلواالذينوالصَّحابةقال)7(:

فانَّه،الهديساقمنإلابالتَّحلُّلأمرهموالمروةالصَّفاوبينبالبيتطافوا

وسعىطافمنهمأحدًاأنَّمنهمأحدٌينقلولمالنَّحر،يومإلى)9(يحلُّلا)8(

علىوالدَّواعيالهِممتتوفَّرممَّاهذامثلأنَّالمعلومومن.وسعىطافثمَّ

يكن.لمأنَّهعُلِمالصَّحابةمنأحدُينقلهلمفلمَّا،نقله

.(1121/111)ومسلم(51)56البخاريرواه(1)

.(121/041)5برقم2()

.(1121/133)برقم)3(

.()7918برقم(4)

النظر.انتقالبسببكمنساقطةلها"..داود.أبيروايةفي")5(

جابر.حديثمناللفظبهذا(12/136)13مسلمرواه)6(

77(.)26/"الفتاوىمجموع"فيالإسلامشيخأي)7(

لم".":ك)8(

النسخ.بقيةخلافإلّا"":ومبالمطبوعفي)9(
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واَخر،عليعنالكوفيُّونيرويهأثرٌوالسَّعيينبالطَّوافينقالمنوعمدة

القارنأنَّ:عليعن،أبيهعنمحمَّدٍبنجعفرروىوقد.مسعودٍابنعن

رواهوما(،1)الكوفةأهلرواهماخلافواحد،وسعيواحدٌطواف!يكفيه

ولهذا،مجروحونأومجهولونرجالهماومنه،منقطعٌهومامنه:العراقيُّون

عنذلكفيرويماكلُّ)2(:حزمٍابنقالحتَّى،ذلكفيالنَّقلعلماءطعن

هوما!يمالنَّبيِّعنذلكفينُقِلوقد.واحدةٌكلمةولامنهيصحُّلاالصَّحابة

اللّّهزسولأصحابمنأحدٌطافماطاوس!:حلفوقد.ر!بِبلاموضوعٌ

عمرابنعنهذامثلثبتوقدواحدًا)4(.طوافًاإلاوَعمرتهلحجَّته)3(!ي!

فلا!يط،ادلّّهرسولبحجَّةالنَّاسأعلموهم،وغيرهموجابرعبَّاسٍوابن

مرَّةًإلاوالمروةبالصَّفايطوفوالمأنَّهمفيصريحةٌالآثارهذهبليخالفونها،

واحدةً.

؟واحدٌسعيأوسعيانعليهماهلوالمتمتِّعالقارنفيالنَّاستنازعوقد

:وغيرهأحمدمذهبفيأقوالٍثلاثةعلى

أحمدعليهنصَّكما،واحدٌسعيإلامنهماواحدٍعلىليس(:أحدها)ه

.(174)7/""المحلىفيحزمابنذكره(1)

.(176)7/""المحلىفي2()

"."لحجه:،جص)3(

625-)3/"الفتح"فيحجرابنوصححه(،174)7/"المحلى"فيحزمابنذكره)4(

.)626

.صفيليست"أحدها(")5(
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بينيسعىكمالمتمتِّع:لأبيقلتادلّّه)1(:عبدقال.ادلّّهعبدابنهروايةفي

فلاواحدًاطوافًاطافوإنأجود،فهوطوافينطافإن:قال؟والمروةالصَّفا

السَّلف.منواحدٍغيرعنمنقولىوهذاشيخنا:قال.بأسَ

هووهذاواحد،سعيعليهوالقارن،سعيانعليهالمتمتِّعأنّ:الثَّاني

والشَّافعيِّ.مالكأصحابمنيقولمنوقول،مذهبهفيالثَّانيالقول

ويُذكر،حنيفةأبيكمذهب،سعيينمنهماواحدٍكلِّعلىأنَّ:والثَّالث

أعلم.واللّّهأحمد،مذهبفيقولًا

)3(.التوفيقوباللّّه،وشَرْحهشيخنا)2(قولبَسْطهوتقدَّموالَّذي

فصل

نعلمفلاالتَّنعيم،منعقيبهمفردًااعتمرحجًّاحجَّإنَّهقالوا:الذينوأمَّا

عادةوأنَّ،الحجَّأفردأنَّهسمعواأنَّهممنتقدَّمماإلاالبتَّةعذرًا)4(لهم

(.)ْكذلكفعلأنَّهفتوهَّموا،التَّنعيممنيعتمرواأنالمفرِدين

فصر

واستمرَّوحدهابالعمرةلبَّىإنَّه:قالفمن،إهلالهفيغَلِطواالذينوأمَّا

2(.10)صأحمد"الإمام"مسائلفي(1)

97(.75-2/)آ"الفتاوى"مجموعفي2()

.،جص،كمنوالمثبت."أعلم"واللّه:مب،ب،ق)3(

عذر".لهم"يعلم:ق)4(

".ذلك":بص،)5(
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مفردةٍبعمرةٍأهلَّمَنعندهوالمتمتِّع،تمتَّع!ي!أنةسمعأنَّهفعذرهعليها،

عمرتك؟منتحلَّولمحلّواالنَّاسشأنما:حفصةلهقالتوقدبشروطها،

عنهأحدٌهذاينقلولم،مفردةٍبعمرةٍلبَّيك:قالأنَّهعلىيدلُّلاهذاوكلُّ

في)1(لفظهفيالمستفيضةالصَّحيحةوالأحاديث،محضٌوهمٌفهو،البتَّة

هذا.تُبطِلإهلاله

فصر

عمَّنذكرنامافعذره،عليةواستمرَّوحدهبالحجِّلبَّىإنَّة:قالمنوأمَّا

ينقللموأنَّةذلكعلىالكلامتقدَّموقد،بالحجِّولبَّىالحجَّأفرد:قال

بخلافصرَّحوالفظهنقلواالذينوأنّ،مفردةٍبحجَّةٍلبَّيك:قالأنهقطُّأحا

ذلك.

فصر

بذلكأنَّهوظنَّ،العمرةعليةأدخلثمَّ،وحدهبالحجِّلبَّى:قالمنوأمَّا

فحملها،صحيحةًالحجَّإفرادهأحاديثرأىأنَّهفعذره،الأحاديثتجتمع

،حجَّةٍفيعمر!:قل:فقالتعالىربِّهمنآتٍأتاهإنَّهثمَّ،إحرامهابتداءعلى

:عازبٍبنللبراءقالولهذاقارنًا.وصار،الحجِّعلىحيمئذٍالعمرةفأدخل

أثنائه.فيقارنًا،إحرامهابتداءفيمفرِدًاوكان،"وقرنْتُالهديسقتُ"إنِّي

أفردولا،بالعمرةلبَّىولا،بالعمرةأهلَّإنَّةيقلإ2(:لمأحدًافإنَّوأيضًا

ولبَّى،بالحجِّأهلَّ:وقالوا،العمرةلاإننويلاخرجنا:قالولا،العمرة

.صفيليست"لفظة"في)1(

مب.،قمنوالمثبت".ينقل"لم:،جص،ك)2(
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الإحرامأنَّعلىيدلُّوهذا،الحجَّإلاننويلاوخرجنا،الحجَّوأفرد،بالحجِّ

أنسفسمعهبهما،فلبَّى،بالقرانربِّهمنالوحيجاءهثمَّ،بالحجِّأوَّلًاوقع

أوَّلًاوحدهبالحجِّيلبِّيوجابرعمروابنعائشةوسمعتهوصدَق،بهمايلبِّي

.وصدقوا

.الاضطرابعنهاويزول،الأحاديثتتَّفقوبهذا:قالوا

ويرونه،الحجِّعلىالعمرةإدخاليجيزونلاالمقالةهذهوأربابهذا،

.غيرهدون"!ي!بالنَّبيِّخاصّذلكإنَّ:ويقولونلغوًا،

وأنس،وحدهبالحجِّلبَّى:قالعمرابنأنَّذلكعلىيدلُّوممَّاقالوا:

بالقرانإهلالهيكونأنيمكنفلا،صادقانِوكلاهماجميعًا،بهماأهلَّ:قال

بعديحرِمأنيمكنلمقارنًاأحرمإذالائه؛وحدهبالحجِّإهلالهعلىسابقا

مفردًا،بالحجِّأحرمأنَّهفتعيَّنالإفراد،إلىالإحراموينقلَ،مفردٍبحجٍّذلك

،العمرةعليهأدخلثمَّ،سمعوهمافنقلواوجابر،وعائشةعمرابنفسمعه

مافنقلبهما،يُهِلُّأنسفسمعهربِّه،منالوحيجاءهلمَّاجميعًابهمافأهلَّ

الصَّحابةمنذِكُرهتقدَّممنعنهوأخبر،قرنبأنَّهنفسهعنأخبرثمَّ،سمعه

والتَّناقض.الاضطرابعنهاوزال،أحاديثهمفاتَّفقت،بالقران

أراد"من:فقال!ي!هاللّهرسولمعخرجنا:عائشةقولعليهويدلُّقالوا:

أرادومن،فليهلَّبحجٍّيهلَّأنأرادومنفليفعل،وعمرةٍبحجٍّيُهِلَّأنمنكم

ناسٌبهوأهلَّ،بحجٍّع!ي!اللّّهرسولفأهلَّ:عائشةقالت."فليهلَّبعمرةٍيهلَّأن

بعدكانقِرانهأنَّفعلم،إحرامهابتداءفيمفردًاكانأنَّهعلىيدلُّفهذا.معه

-.ذلك
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ودعوبدالمتقدِّمةالأحاديثمخالفةمنالقولهذافيأنَّريبَ)1(ولا

يردُّهوممَّا.ويُبطِلهيردُّهماالأمَّةحقِّفييصحُّلابإحرامٍع!ي!للنَّبيِّالتَّخصيص

جبلَوصعدَ،ركبثمَّبالبيداء،الظُّهر!يووّاللّهرسولصلَّى:قالأنسًاأنَّ

الذيأنَّعمرحديثوفيالظُّهر.صلَّىحينوالعمرةبالحجِّوأهلَّالبيداء،

"،حجَّةٍفيعمرةٌ:وقل،المباركالواديهذافي"صَلِّ:لهقالربِّهمنجاءه

،سواءٌفعلهأنَّهأنسوروىبهأمرأنَّهعمرروىفالَّذي!يط.فعلوكذلك

وحجًّا.عمرةًلبَّيك:قالثمَّ)2(،الحليفةبواديالظُّهرفصلَّى

وهما،قولينعلىالحجِّعلىالعمرةإدخالجوازفيالنَّاسواختلف

-كأبيبالصِّحَّةقالواوالَّذين،يصحُّلاأنهأشهرهما:أحمد،عنروايتان

ويسعىطوافينيطوفالقارنوأنَّ،أصولهمعلىبنوه-وأصحابهحنيفة

الإحرامعلىعملِزيادةالتزمفقدالحجِّعلىالعمرةأدخلفإذاسعيين،

يستفدلم:قَالواحا،وسعيواحدٌطواف!يكفية:قالومن.وحدهبالحجِّ

بلعملٍزيادةبه)3(يلتزمولم،السَّفرينأحدسقوطَإلاالإدخالبهذا

الجمهور.مذهبوهذايجوز،فلا،نقصانه

فصل

ابنقولفعذرهم،الحجَّعليهاأدخلثمَّبعمرةٍأحرمبأنهالقائلونوأمَّا

فساق،وأهدى،الحجِّإلىبالعمرةالوداعحجَّةفي!يطاللّّهرسولتمتَّحعمر:

المذكورين.القائلينعلىالمؤلفمنتعقيبهذا(1)

".الحليفة"بذي:المطبوعفي2()

"."يلزم:،جص)3(

918



أهلَّثمَّبالعمرةفأهلَّ!ياّلهادلّّهرسولوبدأ،الحليفةذيمنالهديمعه

عليهاأدخلثمَّ،بالعمرةأوَّلًاأحرمأنَّهفيظاهرٌوهذا(.1عليه)متَّفقٌ.بالحجِّ

الحجَّ.

:قالثمَّبعمرةٍأهلَّالزبيرابنزمنَحجَّلمَّاعمرابنأنَّأيضًاذلكويبيِّن

ثمَّ،بقُدَيدٍاشتراههديًاوأهدى،عمرنيمعحجًّاأوجبتُقدأئِّيأُشهِدكم

علىيزدولم،والمروةوبالصَّفابالبيتفطاف،مكَّةقدمحتَّىبهمايُهِلُّانطلق

حتَّىمنهحرمشيءٍمنيحلِلْولميقصِّر،ولميحلقولمينحر،ولم،ذلك

والعمرةالحجِّطوافقضىقدذلكأنَّورأى،وحلقفنحرالنَّحر،يومكان

!ي!)2(.ادلّهرسولفعلهكذا:وقال.الأوَّلبطوافه

أعذَرُوهؤلاء.أثنائهفيقارنًا،إحرامهابتداءفيمتمتِّعًاكانأنَّههؤلاءفعند

أمروقد،يُعرفنزاعٍبلاجائزالعمرةعلىالحجِّوإدخال.قبلهمالذينمن

سياقولكن،قارنةًفصارت،العمرةعلىالحجِّبإدخالعائشة!ي!النَّبيُّ

حينأنَّهأخبرأنسًافإنَّ،المقالةهذهأربابعلىيردُّ)3(الصَّحيحةالأحاديث

معخرجنا:قالتعائشةعن""الصَّحيحوفيجميعًا.بهماأهلَّالظُّهرصلَّى

اللّّهرسولفقال،الحجَّةذيلهلالمُوافِينَالوداعحجَّةفي"!ي!اللّهرسول

"،بعمرةٍلأهللتُاهديتُأّليفلولا،فليهلَّبعمرةٍيهلَّأنمنكمأراد))من:!ي!

فكنتُ:قالتبالحجِّ،أهلَّمنومنهم،بعمرةٍأهلَّمنالقوممنوكان:قالت

تخريجة.تقدم(1)

.تقدموقد(.0231/182)ومسلم(0461)البخاريرواه2()

الفعل.بتأنيثالنسخبعضفي)3(

091



)2(.مسلمرواه.الحديثَ(1وذكرَتِ).بعمرةٍأهلَّممَّنأنا

عائشةقولبينجمعتَوإذا،بعمرةٍذاكإذيهلَّلمأنَّهفيصريحفهذا

وبين،"الوداعحجَّةفي!ي!اللّهرسول"تمتَّع:"الصَّحيح"فيقولهاوبينهذا

أنَّهاعلمتَ=""الصَّحيحفيوالكلُّ،"بالحجِّ!ادلّّهرسول"وأهلَّقولها:

كماتمتُّعًايسمُّونهاكانواقِرانٍعمرةَتنْفِلموأنَّها،مفردةًعمرةًنفَتْإنَّما

وجزءٌ!ضِمنهفيالقرانعمرةفإنَّبالحجِّ،إهلالَهيناقضلاذلكوأنَّتقدَّم،

أعمالفيدخلتْلمَّاالعمرةأعمالفإنَّالحجَّ،أفردقولها:ينافيولا،منه

فهومفردًابالحجِّالتَّلبيةوأمَّا،بالفعلإفرادًاذلككان=أعمالهوأُفرِدتْالحجِّ

.بالقولإفرادٌ

الوداعحجَّةفيتمتَّع!ي!اللّهرسولأنَّعمرابنحديثإنَّ:قيلوقد

مرويٌّ-بالحجِّأهلَّثمَّ،بالعمرةفأهلَّ"!ن!اللّّهرسولوبدأ،الحجِّإلىبالعمرة

فتنةفيحجَّعامَذلكفعلالذيهوعمرابنوإنَّالاَخر،حديثةمنبالمعنى

أنِّيأُشهِدكمواحدًا،إلاشأنُهماما:قالثمَّ،بالعمرةفأهلَّبدأوإنَّهالزبير،ابن

الحديث:اَخرفيقالثمَّجميعًا.بهمافأهلَّعمرني،معحجًّاأوجبتُقد

وسعيواحدٍطوافٍعلىاقتصارهأرادوإنَّما.!يطادلّّهرسولفعلهكذا

بالعمرةً،فأهلَّبدأ!ي!هاللّهرسولوأن،بةوروىالمعنىعلىفحمل،واحدٍ

عمر.ابنذلكفعلالذيوإنَّما.بالحجِّأهلَّثمَّ

معيأنَّ"لولا:عنهقالتعائشةفإنَّ،متعيَّنٌبلببعيدٍليسوهذا)3(

."وذكر":ج،ص(1)

.(1121/511)قمبر(2)

له.وتأييدالسابقالقولعلىالمؤلفمنتعقيب)3(
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حجًّاأوجبَالظُّهرصلَّىحينإنَّه:عنهقالوأنس("،بعمرةٍلأهللتُالهديَ

بذلك.يأمرهربِّهمنجاءهالوحيأنَّعنهأخبروعُمر،وعمرةً

بمثلعائشةعنأخبرهعروةإنَّ:الزُّهريِّبقولتصنعونفما:قيلفإن

عمر؟ابنعنسالمحديث

عنواحدًاطوافًاطاف!ي!هأنَّههوذلكمنعائشةبهأخبرتالذي:قيل

"وطاف:""الصَّحيحينفيعنهاعروةلروايةالموافقهووهذا،وعمرتهحجِّه

طوافًاطافواثمَّحلُّوا،ثمَّ،والمروةالصَّفاوبينبالبيتبالعمرةأهلُّواالذين

فإنَّماوالعمرةالحجَّجمعواالذينوأمَّا.لحجِّهممنًىمنرجعواأنبعداَخر

تقولوكيف.سواءٌأبيهعنسالمرواهالذيمثلفهذا،واحدًا"طوافًاطافوا

إنَّ:قالتوقد("،بالحجِّأهلَّثمَّ،بالعمرةفأهلَّبدأ"!ي!اللّّهرسول"إنَّ:عائشة

"وأهلَّ:وقالت،"بعمرةٍلأهللتُالهديَمعيأنَّ"لولا:قالع!ي!اللّّهرسول

إحرامةابتداءفييُهِلَّلم!ي!اللّهرسولأنّفعُلِم"؟بالحجِّع!ي!اللّهرسول

أعلم.واللّّه،مفردةٍبعمرةٍ

ضر

بعدعيَّنهثمَّنسكًا،فيهيعيِّنلممطلقًا،إحرامًاأحرمإنَّه:قالواالذينوأمَّا

نصَّالشَّافعيِّأقوالأحدوهو،والمروةالصَّفابينوهوالقضاءجاءهلمَّاذلك

القضاء،ينتظرخرجأنَّهوثبت1(:قال)،"الحديث"اختلافكتابفيعليه

كانمنأنَّأصحابهفأمر،والمروةالصَّفابينفيماوهوالقضاءعليهفنزل

عمرةً.يجعلهاأنهديمعهيكنولمأهلَّمنهم

31(.01/9)"الام"كتابضمن"الحديثاختلاف"(1)

291



المدينةمنيحجَّلمإذالقضاءَ،ء!ي!النَّبيِّانتظارَوصفَومَنقال)1(:ثمَّ

نأيُشبِه-والعمرةالحجِّمنادلّّهوسَّجفيماللاختيارطلبًاالفرضنزولبعد

فيعنهحُفِظكذلكالقضاء،فانتظرالمتلاعنينفيأُتِيقدلأنَّهأحفظَ؛يكون

القضاء.ينتظرالحجِّ

قالت:عائشةعن""الصَّحيحينفيثبتماالقولهذاأربابوعذرُ

نذكرلانلبِّي)2(:لفظٍوفي.عمرةًولاحجًّانذكرلا!يووّادلّهرسولمعخرجنا

إلانرىلاع!ي!اللّهرسولمعخرجناعنها:روايةٍوفي)3(.عمرةًولاحجًّا

إذا)4(هديٌمعهيكنلممن!يوِوّادلّهرسولأمرمكَّةمندنوناإذاحتَّىالحجَّ،

(.يَحلَّ)ْأنوالمروةالصَّفاوبينبالبيتطاف

عمرةً،ولاحجًّايسمِّيلاالمدينةمن!يطادلّّهرسولخرج:طاوسٌوقال

أصحابهفأمر،والمروةالصَّفابينوهوالقضاءعليهفنزلالقضاء،ينتظر

...عمرةًيجعلهاأنهديٌمعهيكنولمبالحجِّأهلَّمنهمكانمن

)6(.الحديث

فصلَّى:ع!ي!اّالنَّبيِّحجَّةسياقفيالطَّويل)7(حديثهفيجابروقال

323(./01)السابقالمصدر(1)

."يةروا":ج،ص،ك(2)

.(1121/921)مسلمرواه)3(

خطأ.هدي"،معهكانمن":،جص)4(

.(1121/521)ومسلم(0172)البخاريرواه(ه)

6(.)5/البيهقيطريقةومن31(3189،/01)""الأمفيالشافعيرواه)آ(

.(21/471)18مسلمرواه)7(
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علىناقتُةبهاستوتإذاحتَّىالقَصْواء،ركبَثمَّالمسجد،في!ادلّّهرسول

مثليمينهوعن،وماشٍراكبٍمن)1(يديهبينبصريمَدِّإلىنظرتُالبيداء

بين!وَرّاللّّةورسولذلك،مثلخلفهومنذلك،مثليسارهوعنذلك،

به.عمِلناشيءٍمنبهعَمِلَفما،تأويلةيعلموهو،القرآنينزلوعليهأظهُرِنا،

الحمد[نَّلبَّيك،لكشريكلالبَّيكلبَّيك،اللَّهمَّ"لبَّيكبالتَّوحيدفأهلَّ

ولزِمَ،بهيُهِلُّونالذيبهذاالنَّاسوأهلَّ."لكشريكَلا،والملكلكوالنِّعمة

تلبيتَة.ع!ي!اللّهرسول

حجًّاإليهاأضافأنَّهيذكرولم،التَّلبيةهذهعلىيزدلمأنَّهجابرفأخبر

تعيينهأحاديثيناقضماالأعذارهذهمنشيءٍفيوليسقِرانًا،ولاعمرةًولا

.القرانوأنَّهالابتداء،فيبهأحرم)2(الذيالشّمكَ

ولاالمسنَداتُ،الاساطينُبهيُعارَضلامرسلٌفهو،طاوسٍحديثفأمَّا

فيماكانللقضاءفانتظارهصحَّولو.حسنٍولاصحيحٍبوجةٍاتِّصالهيُعرف

:فقالربِّهمناَتٍأتاه،الواديبذلكوهوالقضاءفجاءه،الميقاتوبينبينة

انتظرهالذيالقضاءفهذا.حجَّةٍفيعمر!:وقل،المباركالواديهذافيصلِّ

بينوهوالقضاءعليه"نزل:طاوسٍوقول.القِرانلهفعيَّن،الإحرامقبلجاءه

ذلكفإنَّ،بإحرامهعليهنزلالذيالقضاءغيراَخرقضاءٌهو"والمروةالصَّفا

قضاءوالمروةالصَّفابينعليهنزلالذيالقضاءوإنما،العقيقبواديكان

معه)3(يكنلممنكلَّأمرفحينئذٍ،العمرةإلىأصحابةبةأمرالذيالفسخ

مسلم.عندلماموافقمب،دتىمنوالمثبت(".يديهبين"من:ص،جك،(1)

.صفيليست""الذي)2(

".منهم"معة:ص،ج)3(
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لمااستدبرتُماأمريمناستقبلتُ"لو:وقال،عمرةٍإلىيفسخأنهدي

لمَّافإنَّهم،بالوحيحَتْمٍأمرَهذاوكان،"عمرةًولجعلتُها،الهديسقتُ

".فافعلوهبهأمرتُكمالذي(1"انظروا):قالفيهتوقَّفوا

كانإنفهذا،"عمرةًولاحجًّانذكرلا"خرجنا:عائشةقولوأما

الرِّواياتسائرَناقضَوإلَّا،الإحرامقبلماعلىحملُهوجبعنهامحفوظًا

،بعمرةٍأهلَّمنومنهم،بححٍّالميقاتعندأهلَّمنمنهمأنَّعنها:الصَّحيحة

.بعمرةٍأهلَّممَّنوأنَّها

ولم،الإحرامابتداءفيفهذا،عمرةً"ولاحجًّانذكرلا"نلبِّيقولها:وأمَّا

سمعواالذينفإنَّقطعًا،باطلهذا.مكَّةإلىذلكعلىاستمرُّواإنَّهم:تقلْ

سبيلَولا،بهوأخبروا،ذلكعلىشهدوابهأَهلَّوما!ي!اللّّهرسولإحرام

إهلالهمتحفظلمأنَّهاغايتهلكانذلكعائشةعنصحَّولو.رواياتهمردِّإلى

أعلموالرِّجال،وأثبتهالصَّحابةمنغيرهاوحفظهنفتْهأو،الميقاتعند

النِّساء.منبذلك

عنإخبارهإلافيهفليس،بالتَّوحيد"!يووّاللّّهرسول"أهلَّجابر:قولوأمَّا

.الوجوهمنبوجهٍبهأحرمالذيالنُّسكَلتعيينهنفيفيهوليس،تلبيتهصفة

لكانتالتَّعييننفيفيصريحةًالأحاديثهذهكانتفلو،حالٍوبكلِّ

وأنَّهاواتِّصالها،وصحَّتهالكثرتهامنها؛بالأخذأولىالإثباتأهلأحاديث

وباللّه؛واضحٌاللّهبحمدوهذا،نفىمنعلىخفيتْلزيادةٍمتضمِّنةٌمبيِّنةٌمُثبِتةٌ

التَّوفيق.

.كفيليست"انظروا"(1)
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فصل

.(1بالغِسْل)رأسَهع!ي!اللّّهرسولولبَّدَ:!ي!حجَّتهسياقإلىفلنرجع

وأخِطْميِّمنالرَّأسبهيُغسلماوهو،كِفْلٍوزنعلىالمعجمةبالغينوهو

ينتشر.لاحتَّىالشَّعربه(يُلبَّد)لحوه

بهاستقلَّتلمَّاأهلَّثمَّأيضًا،فأهلَّناقتهعلىركبثمَّ،مصلَّاهفيوأهلَّ

حينوأهلَّمصلَّاه،فيأوجبلقداللّّةِوَايْمُ:عبَّاسٍابنقالالبيداء.على

بالحجِّيهلُّوكانالبيداء)3(.شرفعلىعلاحينوأهلَّ،ناقتهبهاستقلَّت

،قرن:قيلثمَّفمن،منهجزم!العمرةلأنَّ؛تارةًوبالحجِّتارةً)4(،والعمرة

.فردأ:وقيل،تمتَّع:وقيل

منه،وهموهذا.بيسيرٍالظُّهرقبلذلكوكان(:حزمِ)ْابنقال

كانإحرامهإنَّ:قطُّأحايقلولمالظُّهر،صلاةبعدأهَلَّإنَّماأنَّهوالمحفوظ

!يطادلّّهرسولأهلَّماعمر:ابنقالوقدهذا.لهأينمنأدريولاالظُّهر،قبل

"الفتح"فيالحافظقال.المهملتينبفتح""العَسَل:وروايته(،)1748داودأبورواه(1)

وإسناده.انتهى.بالمهملتينداود"أبي"سننفيروايتنافيضبطناه(:405)3/

"الأم-داودأبي"ضعيفانظر:.بالتحديثيصرجفلم،إسحاقابنلعنعنة؛ضعيف

(/2541).

"."يلبس:مب،ب،ق2()

بنخصيفإسنادهوفي(.1/154)والحاكم(0771)داودوأبو23()58أحمدرواه)3(

.(051)2/"الام-داودأبي"ضعيفانظر:.لينفيه،الجزريالرحمنعبد

.كفيليست""تارة(4)

.(11)صه"الوداع"حجةفي(5)
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ثمَّالظُّهرصلَّىإنَّه:أنسقالوقد،بعيرهبهقامحينَالشَّجرةعندمنإلا

أنَّهتبيَّنالآخرإلىأحدهماجمعتَفإذا1(،)""الصَّحيحفيوالحديثان.ركب

الظُّهر.صلاةبعدأهلَّإنَّما

الحمدإنَّلبَّيك،لكشريكلالبَّيكلبَّيك،اللَّهمَّ"لبَّيك:فقاللبَّىثمَّ

حتَّىالتَّلبيةبهذهصوتهورفع(")2(،لكشريكَلا،والملكلكوالنِّعمة

بالتَّلبة)5(.أصواتهميرفعواأنلة)4(اللّّهبأمروأمرهم)3(،أصحابةسمعها

وزامِلتُه)6(،عمَّاريَّةٍولاهَودجٍولامَحْمِلٍفيلا،رَحْلٍعلىحجُّهوكان

والهودجالمحملفي)7(المحرمركوبجوازفياختُلِفوقد.تحته

وأبي(131)53أحمدعندأنسوحديث2(.1/4)186مسلمرواهعمرابنحديث(1)

"الأم-داودأبيصحيح"فيالألبانيوصححة2(،662)والنسائي(4177)داود

(4/.)937

عندالسفرفيإلاالمصنفذكرهالذيباللفظادلَّهُآبهحعَتهُرَأنسحديثأجدلم:تنبية

.(40/764)ومسلم(1111)البخاري

آبهددَّهُعَت!.رَعمرابنحديثمن2(4811/1)ومسلم(195)5البخاريرواه2()

(".الناس":ك)3(

.قفيليست"لة")4(

)2753(والنسائي82()9والترمذي(4181)داودوأبو(561)67أحمدرواه(5)

وابنالترمذيوصححة.ادلَّ!آبهعَئهُرَيزيدبنالسائبحديثمن)2292(ماجهوابن

أبي"صحيحفيوالألباني(1/054)والحاكم38(20)حبانوابن2(562)خزيمة

.7(69/)"لأما-داود

.(921)صسبقوقد،والمحملالهودجبمعنىبالفارسيةالكَجَاوةهي)6(

.كفيليستفي""المحرم)7(
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الجواز،:أحدهمااحمد،عنروايتانهما،قولينعلىونحوهاوالعمَّاريَّة

مالك.مذهبوهو،المنع:والثَّاني.حنيفةوأبيالشَّافعيِّمذهبوهو

فصل

عندندبَهمثمَّالثَّلاثة،الأنساكبينالإحرامعندخيَّرهم!ي!إنَّهثمَّ

،هديٌمعهيكنلملمنالعمرةإلىوالقرانالحجِّفسخإلىمكَّةمندنوِّهم

.المروةعندعليهمذلكحتَّمثمَّ

الحليفةبذيالصديقبكرأبيزوجةُعُمَيسبنتأسماءوولدتْ

وتُحرِمبثوبٍوتستثفر،تغتسلأن!ي!اللّهرسولفأمرهابكر،أنيبنمحمدَ

أنَّ:والثَّانية،المحرمغُسلإحداها:،سننٍثلاثقصَّتهافيوكانوتُهلَّ)1(.

الحائض.منيصجُّالإحرامأنَّ:والثَّالثةلإحرامها،تغتسلالحائض

معهوالنَّاس،المذكورةبتلبيتهيلبِّيوهو!ي!ادلّّهرسولسار)2(ثمَّ

تلبيته.ولزم)3(،عليهمينكرولايُقِرُّهموهو،وينقصونفيهايزيدون

يوشكفإنَّه"دعُوه:فقالعَقِيرًا،وحثرٍحماررأىبالرَّوحاءكانوافلمَّا

ادلّّه،رسوليا:فقال!لمج!،ادلّّهرسولإلىصاحبهفجاء،"صاحبهيأتيأن

الرِّفاق)4(.بينفقسَّمهبكرأبا!ياّلهاللّّهرسولفأمرالحمار،بهذاشأنَكم

آدلَّةُ!كَتهُ.رَجابرحديثمن(0121/011و)(21/471)18مسلمرواه(1)

تحريف.،"ساق":ك2()

.(21/471)18مسلمرواه)3(

-"الفتح"فيكماخزيمةابنوصححة)2818(،والنسائي(001)8مالكرواه)4(
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يَصِدْهلمإذاالحلالصيدمنالمحرمأكلجوازعلىدليلهذاوفي

كأبيفهو،الحليفةبذييمرَّلمفلعلَّهيُحرِم،لمصاحبهكونُوأمَّالاجله)1(.

بل،""وهبتُلفظإلىتفتقرلاالهبةأنَّعلىالقصَّةهذهوتدلُّ.قصَّتهفيقتادة

عظامهمعاللَّحمقسمةعلىوتدلُّعليها.يدلُّ)2(لفظٍبكلتصعُّ

لمنوأنَّه،امتناعهوإزالةبالإثباتيُملَكالصَّيدأنَّعلىوتدلُّبالتَّحرِّي)3(،

فيالتَّوكيلوعلى،الوحشيِّالحمارأكلحِلِّوعلى،أخذهلمنلاأثبته

واحدًا.القاسمكونوعلى،القسمة

قصل

ظلٍّفيحاقف!ظبيإذاوالعَرْجالرُّوَيثةبينبالأُثايةكانإذاحتَّىمضىثمَّ

يُجاوِز)4(.حتَّىالنَّاسمنأحدٌيَرِيبهلا،عندهيقفأنرجلًافأمر،سهمٌفية

كانالحمارصادالذيأنَّالحمار:وقصَّةالظَّبيقصَّةبينوالفرق

يأذنفلم،محرمونوهمحلالىأنَّهيعلملموهذا،أكلهمنيمنعفلمحلالًا،

منالحديثهلاختلفولكن،صحيحوالحديث(.1115)حبانوابن(444/)

منروايةوالصواباللَّهُ!كلَئهُ؟رَسلمةبنعميرمسندمنأوا!ىتلَّةُعَئهُرَالبهزيمسند

للجوهريالموطأ""مسندانظر:اللَّهُ!كلَئهُ.رَسلمةبنعميرمسندمنجعلة

البرعبدلابنو"التمهيد"3(-28730/)13"الدارقطنيو"علل6(0ه)ص

/23(1.)34-343

(".أجله"من:ك،ج1()

"بلفظ".:مبب،ص،ق،)2(

"بالتجزي".:ج)3(

السابق.الحديثمنقطعةوالحديث."يجاوزوا":المطبوعفي(4)
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دليلٌوفيهيجاوز.حتَّىأحديأخذهلئلَّاعندهيقفمنووكَّل،أكلهفيلهم

كانلوإذالحلِّ،عدمفيالميتةبمنزلةيجعلهللصَّيدالمحرمقتلأنَّعلى

ماليَّته.يضيّعلمحلالًا

فصل

واحدةً،بكرأبي1(وزَمالة)زَمالتهوكانت،بالعَرْجنزلإذاحتَّىسارثمَّ

جانبه،إلىبكروأبو!ي!اللّّهرسولفجلسبكر،لأبيغلامٍمعوكانت

الغلامينتظربكروأبو،جانبهإلىزوجتهوأسماءالاَخر،جانبهإلىوعائشة

:فقال؟بعيركأين:فقالالبعير،معهوليسالغلامطلعإذوالزاملة)2(،

ورسوليضربهفطفق:قال!تُضِلُّهواحدٌبعيرٌ:بكرأبوفقال،البارحةَأضللتُه

رسوليزيدوما"،يصنعماالمحرِمهذاإلى"انظروا:ويقول،يتبسَّم!ي!اللّّه

ويتبسَّم)3(.ذلكيقولأنعلى!وادلّّه

يؤدِّب.المحرِمباب:القصَّةهذهعلىداودأبيتراجمومن

فصل

بنالصَّعبلهأهدىبالأبواءكانإذاحتَّىء!يط،ادلّّهرسولمضىثمَّ

آَناإلاعليكنردَّهلم"إنَّا:وقالعليهفردَّه)4(،وَحْشٍحمارِعجُزَجَثَّامة

)9267(.خزيمةابنذكركماباللفظينالروايةوردتوقد.("وزاملةزاملته":ك(1)

"."والزمالة:المطبوعوفي،النسخفيكذا2()

(2)967خزيمةوابن2()339ماجهوابن(181)8داودأبو2(196)6أحمدرواه)3(

.إسحاقبنمحمدعنعنةفيه(.1/534)والحاكم

الحكم.عنشعبةروايةفي5(11/4)49مسلمعند)4(
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لفظوفيوحشيًّا،حماوًالهأهدىأنَّه)2("00(.)1ًلم" "الصحمحرسيهوفيحر

حمار.لحم)3(:لمسلم

ع!الدّهلرسول"أهديتُ:الحديثفييقولسفيانكان:الحميديقال

ذلك،يقللموربَّما،دمًا""يقطُر:سفيانقالوربَّما،"وحشٍحمارِلحمَ

مات)4(.حتَّى""لحمٍإلىصارثمَّ،"وحشٍ"حمار:قالربَّماخلافيماوكان

".وحشٍحمار"رِجْل)6(:روايةٍوفي،"وحشٍحمار"شقّ(:ه)روايةٍوفي

عنالضَّمريِّأميَّةبنعمرو)7(بنجعفرعنسعيدٍبنيحيىوروى

فأكل،بالجُحْفةوهوحمارٍعجزَ!اللّّهلرسولأهدىالصَّعْب)8(أنّ:أبيه

محفوطًاكانفإن.صحيحٌإسنا؟وهذا:البيهقيقال)9(.القوموأكلمنه

اللَّحم.الحيُّوقبِلَردَّفكأنَّه

الحمارع!يوِوّللنَّبيِّأهدىجثَّامةبنالصَّعْبكانفإن1(:الشَّافعيُّ)0وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

آ!دلَّةُعَئ!ا.رَعباسابنحديثمن(11/05)39ومسلم(5821)البخاريرواه

السابق.الحديثمنقطعة

52(./1)391برقم

"الكبرىو"السنن727(2/)"والتاريخو"المعرفة8(10)"الحميدي"مسند:انظر

.(291)5/للبيهقي

حبيب.عنشعبةروايةفي54(1/1)49مسلمعند

الحكم.عنمنصورروايةفي5(4911/4)مسلمعند

خطأ.،عمرو"عنجعفر":المطبوعمب،ب،في

البيهقي.عندوكذا."جثامةبن"بعدها:كفي

.(391)5/البيهقيرواه

.(043)7/والاثار"السننو"معرفة(391)5/للبيهقي"الكبرى"السنن:انظر
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فقدلحمًا)1(لهأهدىكانوإنوحشي،حمارٍذبحُللمحرمفليسحيًّا،

:قالجابر.حديثفيوإيضاحه،عليهفردَّهله،صِيْدأنَّهعلميكونأنيحتمل

له)2(أهدىأنهحدَّثمَنحديثمنأثبتُحمارًالهأهدىأنَّهمالكوحديث

.حمارٍلحممن

الواقعةفإنَّ،شكٍّبلافغلطجعفر،عنسعيدٍبنيحيىحديثأمَّا:قلت

.المنكرةالشَّاذَّةالرِّوايةهذهإلا،منهيأكللمأنَّهالرُّواةاتَّفقوقد،واحدةٌ

لحمًاروىمنفروايةلحمًا،أوحيًّاأهداهالذيكونفيالاختلافوأمَّا

:أوجهٍلثلاثةأولى

دما،تقطُرأنهاضبطَحتَّىالواقعةوضبطَحفطها،قدراويهاأنَّأحدها:

له.يُؤبَهلاالذيالأمرلهذاحتَّىللقصَّةحفطهعلىيدلُّوهذا

يناقضفلا،منهلحموأنَّهالحمار،بعضكونهفيصريحهذاأنَّ:الثَّاني

تسميةً"لحمًا"روىمنروايةعلىحملهيمكنبل،حمارًا"له"أهدى:قوله

اللُّغة.تأباهلاممَّاوهذا،الحيوانباسمللحمه

وإنَّما،أبعاضهمنبعضٌأنَّهعلىمتَّفقةالرِّواياتسائرأنَّ:الثَّالث

ولا؟منهلحمأورِجله،أو،شِقّهأو،عَجُزههوهل:البعضذلكفياختُلِف

وفيهالعَجُز،فيهالذيالشِّقُّيكونأنيمكنإذ،الرِّواياتهذهبينتناقضَ

"حمارًا"،:قولهعنعيينةابنرجعوقدوهذا.بهذاعنهالتَّعبيرفصحَّالرِّجل،

إنَّماأنَّهلهتبيَّنأنَّهعلىيدلُّوهذا.ماتحتَّى"حمارٍ"لحم:قولهعلىوثبت

."الحمار(":مب،ب،ق(1)

.المطبوعفيليست"أهدى"أنه)2(
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حيوانًا.لالحمًالهأهدى

أبيقصَّةفانَّ،قتادةأبوصادهممّا)1(أكلهوبينهذابينتعارضَولا

أنَّهاواحدٍغيرذكرقدالصَّعْبوقصَّة،ستٍّسنةالحديبيةعامَكانتقتادة

له)2("الوداع"حجَّةكتابفيالطبريالمحبُّ:منهم،الوداعحجَّةفيكانت

.)3(م!.

كانتهلالبَهْزي)4(:وحمارالظبيقصّةوفي.فيهيُنظرممَّاوهذا،وعيره

أعلم.فاللّّهعُمَره؟بعضفيأوالوداعحجَّةفي

الصَّعْبوحديث،لأجلهيَصِدْهلمأنَّهعلىقتادةأبيحديثحُمِلوإن

:المرفوعجابرحديثلذلك(ويشهد)ْ.الإشكالزال،لأجلهصِيدأنَّهعلى

قدالحديثكانوإن)6(."لكميُصادأوتَصيدوهلمماحلاذلكمالبرِّ"صيدُ

قاله.منهسماعٌلهيُعرفلاجابرعنراويهحَنْطبِبنالمطَّلببأنَّأُعِلَّ

النَّساليُّ)7(.

)1(ق،ب:"ما".

.رضوانمحمدرضوان.ط2(1)ص"المصطفىحجةصفةفيالقرى"صفوة)2(

النسخ.خلاف"عمرهبعضفي"أو:المطبوعفي)3(

"حمار:المطبوعوفي."البر":مبمضبوطًا.""البَرّي:ب،قوفي.،جص،كفيكذا(4)

بنزيداسمهالبهزيان343()23/"التمهيد"وفيالبهزي".السلميكعببنيزيد

دع.

:"وشهد".)5(دتى،ب،مب

الحديثوأعلّ)2827(،والنسائي84()6والترمذي(1851)داودابورواه)آ(

بغيرهاأيضًاوأعلّ،التدليسكثيروأنةسماعلهيُعرفلملكونهحنطببنبالمطلب

.(061)2/("الام-داودأبي"ضعيف:انظر.العللمن

-:انظر،الترمذيكلاممنأنهوالمعروف،النسائيإلىعزاهمنأجدلم)7(
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اصطادالطَّريقبعضفيكانفلمَّا:له")1(الوداع"حجَّةفيالطَّبريُّقال

نأبعدلاصحابه!ي!النَّبيُّفأحلَّهمحرمًا،يكنولموحشيًّا،حمارًاقتادةأبو

فإنَّ،احَمُهدنَدبممنهوهموهذا؟إليهأشارأوبشيءٍمنكمأحاأمرههل:سألهم

حديثمن)2(""الصَّحيحينفيهكذا،الحديبيةعامكانتإنَّماقتادةأبيقصَّة

ولمأصحابهفأحرم،الحديبيةعامَع!يوّالنَّبيِّمعانطلقنا:قالعنةابنهاللّّهعبد

الوحشيِّ.الحمارقصَّةفذكر.أُحرِم

فصل

وادي:قال،هذا؟"وادٍأيُّبكر،أبا"يا:قال،عُسْفانبواديمرَّفلمَّا

اللِّيفُ،خُطُمُهماأحمرينبَكْرينِعلىوصالخ3هوبهمرَّ"لقد:قال.عُسفان

الإمامذكره."العتيقالبيتيحجُّونيلبُّونالنِّمار،وأَرديتهمالعَباء،وأُزُرُهم

)3(.المسند""فيأحمد

فدخل،بعمرةٍأهلَّتكانتوقد،عائشةحاضتبسَرِفكانفلمَّا

نعم،:قالت،نُفِسْتِ؟"لعلَّكِيُبكِيك"ما:فقال،تبكيوهي!ب!النَّبيُّعليها

لاانغيرَ،الحاجُّيفعلماافعلي،آدمبناتعلىاللّّهكتبهشيءٌ"هذا:قال

)846(."الترمذي"سنن-

له""القِرىفيكذلكوالنص23()صالطبريالدينلمحب("القِرى"صفوة(1)

2(.18)ص

.(11/95)69ومسلم(1822)البخاريرواه2()

متكلمصالحبنزمعةإسنادهوفي.آ!دلَّهُعَت!رَعباسابنحديثمن2(0)67برقم)3(

2(.0)67الرسالةطأحمد""مسندانظر:.فيهمختلفوهرامبنوسلمة،فيه
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.(1)"بالبيتتطوفي

وإذا؟مفردةًأومتمتِّعةًكانتهل:عائشةقصَّةفيالعلماءتنازعوقد

عليهاأدخلتْأوالإفراد،إلىوانتقلتْعمرتهارفضتْفهلمتمتِّعةًكانت

مأواجبةًكانتالتَّنعيممنبهاأتتالَّتيالعمرةوهل؟قارنةًوصارتالحجَّ

واختلفوالا؟أمالإسلامعمرةعنمجزئةٌهيفهلواجبةًتكنلموإذالا؟

ذلكفيالشَّافيالبياننذكرونحنطهرها،وموضعحيضها،موضعفيأيضًا

وتوفيقه.الدّهبحول

إذاالمرأةأنَّوهي،عائشةقصَّةعلىمبنيَّةٍمسألةٍفيالفقهاءواختلف

ترفضفهل،التَّعريفقبلالطَّوافيمكنهاولمفحاضت،بالعمرةأحرمت

وتصيرالعمرةعلىالحجَّتُدخِلأومفردًا،بالحجِّوتُهلُّبالعمرةالإحرام

وبالثَّاني:،وأصحابهحنيفةأبومنهم،الكوفةفقهاءالأوَّلبالقولفقال؟قارنةً

كالإمامالحديثأهلمذهبوهو،ومالكالشَّافعيُّ:منهمالحجاز،فقهاء

وأتباعه.أحمد

قالت:أنَّهاعائشةعنعروةعن)2("الصَّحيحين"فيثبت:الكوفيُّونقال

الصَّفابينولابالبيتأطفلم،حائضوأنامكَّةفقدمتُ،بعمرةٍأهللنا

راسك"انقُضي:فقال!يوِوّ،اللّّةرسولإلىذلكفشكوتُ،والمروة

الحجَّقضينافلمَّا.ففعلتُ:قالت."العمرةودَعي،بالحجِّوأهلِّيوامتشطي،

فاعتمرت،التَّنعيمإلىبكرٍأبيبنالرَّحمنعبدمع!وَوّاللّّهرسولأرسلني

.(1121/021)ومسلم3(0)5البخاريرواه(1)

.(1121/111)ومسلم(51)56البخاريرواه2()
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".عمرتكمكان"هذه:فقال.معه

عمرتهارفضتأنَّهاوعلى،متمتِّعةًكانتأنَّهاعلىيدلُّفهذا:قالوا

رأسَك"انقُضي:ولقوله"،عمرتك))دَعِي:!لمجي!لقوله؛بالحجِّوأحرمت

قالولأنَّه،تمتشطأنلهاجازلماإحرامهاعلىباقيةًكانتولو."وامتشطي

عمرتهاكانتولو."عمرتكمكان"هذه:التَّنعيممنبهاأتتالَّتيللعمرة

مستقلَّةً.عمرةًكانتبلمكانها،هذهتكنلمباقيةًالاولئ

طرقهابينوجمعتمالتَّامُّل،حقَّعائشةقصةتأمَّلتملوالجمهور:قال

(1)"مسلم"صحيجففي،العمرةترفضولمقرنَتْأنَّهالكملتبيَّنوأطرافها،

ثمَّعَرَكتْ)2(،بسَرِفكانتإذاحتَّى،بعمرةٍعائشةأقبلتْ:قالجابرعن

قالت:شانكِ؟"،"ما:فقال،تبكيفوجدهاعائشةعلى!ي!اللّّهرسولدخل

والنَّاس،بالبيتأطفُولمأحلَّ،ولمالنَّاسحلَّوقدحضتُ،قدأنِّيشأني

فاغتسلي،آدم،بناتعلىاللّّهكتبهامرٌهذا"إنَّ:فقال،الآنالحجِّإلىيذهبون

بالكعبةطافتطهرتْإذاحتَّى،المواقفَووقفتِففعلتْ."بالحجِّأهلِّيثمَّ

رسوليا:قالت"،وعمرتكحجِّكمنحللت"قد:قالثمَّ،والمروةوبالصَّفا

بها"فاذهبْ:قال.حججتُحتَّىبالبيتأطفْلمأنِّينفسيفيأجدُإنِّي،الدّه

".التَّنعيممنفأَعمرها،الرحمنعبديا

فقدِمتُ،بعمرةٍأهللتُعنها:طاوسٍحديثمن)3("مسلم"صحيجوفي

)1213/136(.برقم)1(

حاضت.أي2()

.(1121/132)برقم)3(
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يوم!ي!النَّبيُّلهافقالكلَّها،المناسكفنسكتحض!،حتَّىأطفولم

".وعمرتكِلحجِّكِطوافُك"يسعُكِالنَّفر:

،مفردٍحجٍّفيلاوعمرةٍحجٍّفيكانتأنَّهاصريحةنصوص!فهذه

أنَّهافيوصريحة،واحدٌوسعيواحدٌطواف!يكفيهالقارن1(أنَّ)فيوصريحة

بعضوفي.منهتحلَّلمهيكماإحرامهافيبقيتبل،العمرةإحرامترفضلم

يناقضولا.يرزقكها"اناللّهفعسى،عمرتكفي"كوني)2(:الحديثألفاظ

لها:قاللماوتركهارفْضهابهالمرادكانفلو،"عمرتك"دعي:قولَههذا

ليسأعمالها،دَعِيالمراد:أنَّفعُلم،"وعمرتكلحجِّكطوافك"يسعُكِ

إحرامها.رفْضالمراد

،النَّاسعلىأعضلَممَّافهذا،"وامتشطيرأسك"انقُضي:قولهوأمَّا

مسالك:)3(أربعفيهولهم

الحنفيَّة.قالتكما،العمرةرفضعلىدليلأنَّهأحدها:

ولا،رأسهيمشطأنللمحرميجوزأنَّهعلىدليلأنَّه:الثَّانيالمسلك

وهذا،تحريمهولاذلكمنمنعهعلىإجماعٍولاسنَّةٍولاكتابٍمندليلَ

وغيره.حزمٍابنقول

بها،انفردعروةبأنَّوردُّها،اللَّفظةهذهتعليل:الثَّالثالمسلك

مب.ب،فيليست"في".كفيليست"أن"1()

اكأيلَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن(1121/231)ومسلم(0561)البخاريرواه2()

"."ثلاث:،جك)3(
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والأسودوالقاسمطاوسٌحديثهاروىوقد،الرُّواةسائربها1()وخالف

زيدبنحمَّادروىوقدقالوا:.اللَّفظةهذهمنهمأحدٌيذكرة)2(،ْعمه لمحلمهـو

فيه:فقالالحجِّ،فيحيضهاحديثَعائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعن

رأسكوانقُضي،عمرتك"دعي:لهاقال!ي!اللّّهرسولأنَّواحدٍغيرحدَّثني

هذهيسمعلمعروةأنَّعلىيدلّفهذاقالوا:.الحديثتماموذكر،"وامتشطي

)3(.عائشةمنالزِّيادة

تخرجيلابحالها،دعيهاأي"العمرة"دعيقولهأنَّالرَّابع)4(:المسلك

:وجهانعليهويدلُّ:قالواتركها)5(.المرادوليسمنها،

".وعمرتكلحجِّكطوافك"يسعُكِ:قوله:أحدهما

علىحملهمنأولىوهذا:قالوا."عمرتكفي"كوني:قوله:الثَّاني

التَّناقض.منلسلامتهرفضها،

بعمرةٍتأتيأنأحبَّتفعائشة"عمرتكمكان"هذه:قولهوأمَّا:قالوا

قدعمرتهاوأنَّوعمرتها،حجّهاعنوقعطوافهاأنَّ!يطالنَّبيُّفأخبرها،مفردةٍ

أوَّلًا،قصدتْكمامفردةًعمرةًإلافأبتْقارنةً،فصارتحجِّها،فيدخلت

".عمرتكمكان"هذه:قالذلكلهاحصلفلمَّا

."لفهوخا":ك(1)

873-2/)مسلمعندهؤلاءوروايات.النسخخلاف""وغيرهم:المطبوعفي2()

ذكرها.وسيأتي987(،

37(.9360-)5/قدامةلابن"المغني"انظر:)3(

".الرابع"المسلكبدلقيل"وقد):،جك(4)

."اتركيها":ج(5)
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بعداعتمرتِ:لعائشةقلت:قالالأسودعن(1)"الاثرم"سننوفي

البيت.زرتُزيارةًإلاكانتما،عمرةًكانتماوادلّّه:قالت؟الحجِّ

عليه،ألحَّتحينعائشةَ!ي!النَّبيُّأعمرإنَّما)3(أحمد)2(:الإمامقال

الرحمن،عبد"يا:فقال؟بنسكٍوأرجعبنسكينِالنَّاسيرجع:فقالت

منه.فأعمَرَها،الحلِّأدنىإلىفنظرأَعمرها"،

فصل

قولين:علىأوَّلًاعائشةبهأحرمتفيماالنَّاسواختلف

الأحاديث.منذكرنالماالصَّوابهووهذامفرد!،عمر!أنَّه:أحدهما

مُوافينالوداعحجَّةفي!لمج!اللّّهرسولمعخرجنا:قالتعنها""الصَّحيحوفي

،بعمرةٍيُهلَّأنمنكماراد))من:!ي!اللّهرسولفقال،الحجَّةذيلهلال

أهلَّمَنالقوممنفكان:قالت".بعمرةٍلأهللتُاهديتُآّنيفلولافليهلَّ،

وذكرت.بعمرةٍأهلَّممَّنأنافكنتُ:قالت،بالحجِّأهلَّمنومنهم،بعمرةٍ

لهاقاله،"بالحجِّوأهلِّيالعمرة"دعي:الحديثفيوقوله(.4)الحديث

.بعمرةٍكانإحرامهاأنَّفيصريجوهو،مكَّةمنقريبًابسَرِف

ابنقال،مفردةًوكانتبالحجِّأوَّلًاأحرمتأنَّها:الثَّانيالقول

علية.أقفولم37(،0)5/قدامةلابن""المغني:انظر(1)

السابق.المرجعانظر)2(

.كفيليست"إنما")3(

قريبًا.تخريجهتقدم(4)
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عنكلُّهموعَمْرةيزيدبنوالأسودمحمَّدٍبنالقاسمروىالبر13(:عبد

عنها:عمرةحديثمنها:،بعمرةٍلابحجٍّمحرمةًكانتأنَّهاعلىيدلُّماعائشة

مثله،يزيدبنالأسودوحديث،الحجُّأنَّهلاإنرىلاع!ي!اللّّهرسولمعخرجنا

قولةفيعروةوغلَّطوا:قالبالحجِّ)2(.!يووّاللّّهرسولمعلبَّينا:القاسموحديث

-هؤلاءاجتمعقد:إسحاقبنإسماعيلقال.بعمرةٍأهلَّفيمنكنتُعنها:

أنَّبذلكفعلمناذكرنا،الَّتيالرِّواياتعلى-وعمرةوالقاسمالأسوديعني

فيهوقعإنَّماالغلطيكونأنويُشبه:قال.غلطٌعروةعنرُوِيتالَّتيالرِّوايات

يسقلممنفعلَكما،بعمرةٍتحلَّوأنبالبيتالطَّوافُيُمكِنْهالميكونأن

بهذافتوهَّموا،الحجِّعلىوتمضيالطَّوافتتركأن!ي!النَّبيُّفأمرها،الهدي

الحجِّ.وابتدأتعمرتهاتركتوأنَّها،معتمرةًكانتأنَّهاالمعنى

كما،بعمرةٍمهلَّةًكانتأنَّهااللّهعبدبنجابرروىوقدعمر)3(:أبوقال

قوله:فيكانإنَّماعروةعلىدخلالذيوالغلطقالوا:)4(.عروةعنهاروى

بنحمَّادوروى."بالحجِّوأهلِّيالعمرةودعي،وامتشطيرأسك"انقُضي

لها:قالى!ي!اللّهرسولأنَّواحدٍغيرحدَّثنيأبيهعنعروةبنهشامعنزيدٍ

فبيَّن."الحاجُّيفعلماوافعليوامتشطي،زاسكوانقضي،عمرتك"دعي

عائشة.منالكلامهذايسمعلمعروةأنَّحماد

22(.2-170)8/"التمهيد"في()1

عندالأسودوحديث(،1121/521)ومسلم(017)9البخاريعندعمرةحديث2()

مسلمعندالقاسموحديث(،1112/281)ومسلم(1561)البخاري

(1112/112).

226(.22-4)8/التمهيد""فيالبرعبدابنأي)3(

تخريجها.تقدم(4)
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مدفعَلاالَّتيالصَّريحةالصَّحيحةالنُّصوصهذهردُّالعجبمن:قلت

أنَّهافيظاهرًاليسمجملٍبلفظٍالبتَّةتأويلًاتحتملولافيها،مطعنَولالها،

معخرجناقولُها:مفردةًكانتأنَّهازعممنبهاحتجَّماغايةفإنَّ،مفرِدةًكانت

خرجأنَّهبالمتمتِّعأيُظَنُّ!العجبللّّهفيا.الحجُّأنَّهإلانرىلا!ي!اللّّهرسول

لافتوضَّابدأإذاللجنابةالمغتسلأنَّكمامتمتِّعًا،للحجِّخرجبلالحجِّ؟لغير

لاكانت1(إذ)المؤمنينأمُّوصدَقتْ.الجنابةلغسلخرجتُ:يقولأنيمتنع

بعضُهيصدِّقوكلامها"!ي!،بأمرهبعمرةٍأحرمتْحتَّى،الحجُّأنَّهإلاترى

بعضًا.

فيعنهاجابرقالفقدبالحجِّ،!ي!اللّّهرسولمعلبَّيناقولها:وأمَّا

"صحيحفيعنهاطاوس!قالوكذلك،بعمرةٍأهلَّتإنَّه!)2(:""الصَّحيحين

عنها()هالروايتانتعارضتفلوعنها)4(،مجاهدقالوكذلك")3(،مسلم

تعارضَولاكيفالتَّابعين،روايةمنبهايؤخذأنأولىعنهاالصَّحابةفرواية

أصحابه.وبفعلبفعلهمنهذلكيصدُقكذا""فعلناالقائلفإنَّالبتَّة،ذلكفي

إلىبالعمرة!يمّاللّّهرسول"تمتَّععمر:ابنقولفييقولونأنَّهمالعجبومن

قولفيقلتمفهلَّا،بهلأمرهإليهالفعلفأضاف،أصحابهتمتَّع:معناه،الحجِّ"

بالحجِّ؟لبَّواالذينالصَّحابةجنسبهالمرادإنَّ:"بالحجِّ"لبَّينا:عائشة

."ذاإ":ك(1)

.(12/136)13مسلمفيالحديث،تخريجهتقدم)2(

أيضًا.تخريجهوتقدم(،1121/132)برقم)3(

.(1121/133)مسلمرواه(4)

"."الروايات:المطبوعفي5()
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.ونحوهمعهوسافرنا!ي!ادلّّهرسولمعخرجنا:قالتكما"فعلنا"وقولها:

للاخاديثذلكعلىتُحملأن-غلطًاالرِّوايةهذهتكنلمإن-قطعًاويتعيَّن

فيعروةيُنسَبوكيف،بعمرةٍأحرمتقد)1(كانتأنَّهاالصَّريحةالصَّحيحة

بلامشافهةًمنهايسمعوكانبحديثها،النَّاسأعلموهو،الغلطإلىذلك

.واسطةٍ

لها:قال!ي!هادلّّهرسولأنَّواحدٍغيرحدَّثنيحماد:روايةفيقولهوأمَّا

الثَّابتةالرِّواياتخالفإذاوردِّهتعليلهإلىيحتاجإنَّمافهذا،"عمرتك"دَعِي

أنَّهعلىيدلُّفهذا،بعمرةٍأحرمتأنهاوشهدوصدَّقهاوافقهاإذافأمَّاعنها،

انفردزيدٍبنحمَّادأنَّمعهذا.وحفظهضبطَهحدَّثهالذيوأنَّ،محفوظٌ

جماعةٌوخالفه،"واحدٍغير"فحدَّثني:قولهوهي،المعلَّلةالرِّوايةجمهذه

أولىفالاكثرونالتَّعارضقُدِّرفلو،عائشةعنعروةعنمتَّصلًافرووه

.لصَّواببا

في-عروةوهو-بحديثهاالنَّاسأعلمتغليطيكونكيف!للعجبويا

بهويُقضى،محتملٍمجملبلفظٍسائغًا"بعمرةٍأهلَّفيمن"وكنتعنها:قوله

قدمتعدِّدةٍوجوهٍمنالقصًّةسياقلهشهدالذيالصَّريحالصَّحيحالنَّصِّعلى

،وعروةجابر،:بعمرةٍأهلَّتأنَّهاعنهارَوَواأربعةفهؤلاءبعضها؟ذكرتقدَّم

لروايةمعارضةًوالأسودوعمرةالقاسمروايةكانتفلوومجاهد،،وطاوس

ولفضلجابرًا،فيهمولأنَّ،لكثرتهمبالتَّقديمأولىروايتهملكانتهؤلاء

خالته.بحديثوعلمهعروة

،ب،مب.قفيليست"قد")1(
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وتمضيالطَّواف،تتركأنأمرهالمَّا!ي!النَّبيَّإنَّ:قولهالعجبومن

تدعَأنأمرهاإنَّما!ي!فالنَّبيُّ،معتمرةًكانتأنَّهابهذاتوهَّموا،الحجِّعلى

استمرِّي:يقلولم،"بالحجِّ"وأهلِّي:لهافقال،بالحجِّإهلالًاوتُنشئالعمرة

مخالفتهلمجرَّدبالامتشاطالأمرراوييغلطوكيففيه،امْضِيولا،عليه

علىيحرِّمماالأمَّةوإجماعرسولهوسنَّةادلّّهكتابفي)1(فأينالرَّادِّ؟لمذهب

والتَّقليد؟الآراءلنصرةالثِّقاتتغليطَيسوِّغولا،شعرهتسريحَالمحرم

منيأمنلموإن،رأسهتسريحمنيُمنَعلمالشَّعرتقطيعمِنأمنَإذاوالمحرم

،واجتهادٍنزاعٍمحلُّمنهالمنعفهذابالتَّسريح،الشَّعرمنشيءٍسقوط

علىإجماعٌولاسنَّةولاكتابٌيدلَّلمفإن،المتنازعينبينيَفصِلوالدَّليل

جائز.فهومنعه

مسالك:أربعةالتَّنعيممنعائشةبهاأتتالَّتيالعمرةهذهفيوللنَّاس

وسعيهافطوافهاوإلَّالها،وجَبْرًالقلبهاتطيمِبًازيادةًكانتأنَّها:أحدها

،العمرةعلىالحجَّأدخلتثمَّمتمتِّعةًوكانتوعمرتها،حجِّهاعنوقع

وهذا،غيرهعلىتدلُّلاوالأحاديث،الأقوالأصحُّوهذا.قارنةًفصارت

وغيرهما.وأحمدالشَّافعيِّمسلك

عنهاوتنتقلعمرتها،ترفضأنأمرهاحاضتلمَّاأنَّها:الثَّانيالمسلك

الَّتيلعمرتهاقضاءًتعتمر؛أنأمرهاالحجِّمنحلَّتفلمَّا،مفردٍحجٍّإلى

"هذا(".:زيادةكفيبعدها(1)
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القولهذاوعلى1(.)تبعهومنحنيفةأبيمسلكوهذاأوَّلًا.بهاأحرمتْ

كانتالأوَّل)2(القولوعلىمنها،بدَّلاواجبةًحقِّهافيكانتالعمرةفهذه

علىفهيالتَّعريفقبلالطَّوافُيمكنهاولمحاضتمتمتِّعةٍوكلّ،جائزةً

تنتقلأنوإمَّاقارنةً،وتصيرالعمرةعلىالحجَّتُدخِلأنإمَّا:القولينهذين

.العمرةوتقضي،مفردةًوتصيرالحجِّإلىالعمرةعن

لأنَّ،مفردةٍبعمرةٍتأتيأنمنبدٌّيكنلمقرنتْلمَّاأنَّها:الثَّالثالمسلك

أحمد.عنالرِّوايتينإحدىوهذا،الإسلامعمرةعنتجزئلاالقارنعمرة

القدومطوافمنامتنعتوإنَّما،مفرِدةًكانتأنَّها:الرَّابعالمسلك

وهذهالحجَّ،وقضتطهرتْحتَّىالإفرادعلىواستمرَّت،الحيضلأجل

وغيرهإسحاقبنإسماعيلالقاضيمسلكوهذا.الإسلامعمرةهيالعمرة

أضعفهوبلالضَّعف،منالمسلكهذافيمايخفىولا.المالكيَّةمن

الحديث.فيالمسالك

المناسك:أصولمن)3(عطيمةٌأصولٌمنهيؤخذهذاعائشةوحديث

.واحدٍوسعيٍواحدٍبطوافٍالقارناكتفاء:أحدها

فيأصلٌصفيةَحديثأنَّكما،الحائضعنالقدومطوافسقوط:الثَّاني

عنها.الوداعطوافسقوط

للطَّاهر،يجوزكما،جائزٌللحائضالعمرةعلىالحجِّإدخالأنَّ:الثَّالث

".)1(ص:"معه

.كمنساقطة"الأول..."فهذه2()

.كفيليستمن"عظيمة"أصول)3(
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ذلك.إلىمحتاجةٌمعذور!لأنَّها؛وأولى

كلَّها.الحجِّأفعالتفعلالحائضأنَّ:الرَّابع

بالبيت.تطوفلاأنَّها)1(:الخامس

الحلِّ.منالتَّنعيمأنَّ:السادلس

.واحدٍشهرٍفيبل،واحدةٍسنةٍفيعمرتينجواز:السابع

الحجَّيُدخِلأنالفواتَيأمنلمإذاالمتمتِّعحقِّفيالمشروعأنَّ:الثامن

فيه.أصلعائشةوحديث،العمرةعلى

فإنَّ،غيرهاستحبَّهامنمع)2(وليسالمكِّيَّة،العمرةفيأصلأنَّه:التاسع

عائشةإلامنهاخارجًامكَّةمنمعهحجَّممَّنأحدٌولاهويعتمرلم!ي!النَّبيُّ

دلالةَولا.لقولهمأصلًاعائشةقصَّةالمكِّيَّةالعمرةأصحابفجعلوحدها،

:يقولمنعندالمرفوضةللعمرةقضاءًتكونأنإمَّاعمرتهافإنَّفيها،لهم

لقلبهاوتطييبًا،محضةًزيارةً)3(تكونأولها،قضاءًواجبةٌفهيرفضتْها،إنَّها

حجِّهاعنأجزأهاوسعيهاطوافهاوإنَّ،قارنةًكانتإنَّها:يقولمنعند

أعلم.واللّّه.وعمرتها

فصل

للفقهاءقولانففية،الإسلامعمرةعنمجزئةًتلكعمرخهاكونوأمَّا

بنقصبعدهاالتيوالأرقامقبلها،بمامتصلة""الخامسمكان"إلا":المطبوعفي(1)

واحد.

.قمنساقطة"مع")2(

التي"الأثرم"سننوروايةالنسخفيكما""زيارة:والصواب.""زيادة:المطبوعفي)3(

قريبًا.سبقت
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المشروعةالعمرةقالوا:،تجزئلا:قالواوالَّذينأحمد،عنروايتانوهما

وهي،التَّمتُّحعمرةلهما:ثالثَلانوعانوفعلَها!وادلّهرسولشرعهاالَّتي

لممنعلىوأوجبها،الطَّريقأثناءفيإليهاوندَبَ،الميقاتعندفيهاأذِنَالَّتي

1(،لها)يُنشأبسفرٍالمفردةالعمرة:الثَّانية.والمروةالصَّفاعندالهدييسُقِ

المعتمرُكلتيهماوفي،هاتينغيرمفردةعمرةيشرعولم،المتقدِّمةكعُمَره

تُشرع.فلمالحلِّأدنىإلىالخارجعمرةوأمَّا.مكَّةإلىداخلٌ

أجزأتْقدقرانهافعمرةُوإلَّا،محضةًزيارةًفكانتعائشةعمرةوأمَّا

عمرةعنتُجزئالقارنعمرةأنَّعلىدليلٌوهذا.!ي!اللّّهرسولبنصِّعنها

"يسعُكِ:لعائشةقال!ي!النَّبيُّفانَّ،بهالمقطوعالصَّوابهووهذا،الإسلام

"."يكفيك:لفظٍوفي)2)،""يجزئك:لفظٍوفي،"وعمرتكلحجِّكطوافك

الهديساقمنكلَّوأمر)3(،"القيامةيومإلىالحجِّفيالعمرةُ"دخلتِ:وقال

الهديوساقمعهقرنممَّنأحدًايأمرولم،والعمرةالحجِّبينيقرِنَأن

الإسلامعمرةعنالقارنعمرةإجزاءفصحَّ،القرانعمرةغيرأخرىبعمرةٍ

التَّوفيق.وبادلّهقطعًا،

فصل

اختُلفقدطهرهاوموضح،ريبٍبلابسَرِففهوحيضهاموضحوأمَّا

)1(ق:"ينشاها".

عطاءروايةمن"يكفيك"ولفظ(،1121/133)أيضًامسلمعندمجاهدروايةمن)2(

صحيحة.وهي()7918داودأبيعند

اكأيلَّهُعَتفَا.رَعباسابنحديثمن(1421)مسلمرواه)3(
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أظلَّهاأنَّهاعنهاعروةوروى(،1عنها)مجاهدروىهكذا،بعرفة:فقيل،فيه

وقد،صحيحانوالحديثانبينهما،تَنافيَولا)2(.حائصلٌوهيعرفةيوم

،عندهللوقوفالاغتسالهوعرفةفطُهْر،معنيينعلىحزمٍابنحملهما

ذكروقد:قالالطُّهر.غيروالتَّطهُّر)4(،"بعرفة"تطهَّرت:قالتلأنَّهاقال)3(:

وقد:قال)5(."مسلم"صحيحفيوحديثهالنَّحر،يوموأنَّهطهرهايومالقاسم

النَّاسأقربُوهماحائضًا،عرفةيومكانتأنَّهاعلىوعروةالقاسماتَّفق

منها.

سلمة،بنحمَّادثنا)7(،إسماعيلبنمحمَّدثناداود)6(:أبوروىوقد

هلالَمُوافينَء!يروّاللّّهرسولمعخرجناعنها:،أبيهعن،عروةبنهشامعن

طهُرتْالبطحاءليلةكانتفلمَّا:وفيه،الحديثفذكرت...الحجَّةذي

مخالفٌمنكر،حديثٌإنَّه)8(:حزمٍابنقاللكن،صحيحٌإسنادُوهذا.عائشة

وليلة،البطحاء"ليلةطهرتْ"إنَّها:قولهوهوعنها،كلُّهمهؤلاءروىلما

تدبَّرنالمَّاأنَّناإلامحالى،وهذا،ليالٍبأربعالنَّحريومبعدكانتالبطحاء

هيإنمالأنَّهابها،التَّعلُّقفسقطَ،عائشةكلاممنليستاللَّفظةهذهوجدنا

.(1121/133)أيضًامسلمعند(1)

عنها.عروةروايةمن(11ه/1121)ومسلم()1783البخاريرواه2()

322(.)ص"الوداعحجة"في)3(

.والتطهير("":،جص(4)

.(1121/021)برقم()5

.(464)3/القطان"لابنوالإيهامالوهمبيان"وانظر:(.)1778برقم)6(

.الصوابوهو("،إسماعيلبن"موسى(:)1778داود"أبيسنن"وفي،النسخفيكذا)7(

322(.)ص"الوداع"حجةفي)8(
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سلمةبنحمَّادحديثَروىوقد:قالبنفسها.أعلمُوهي،عائشةدونممَّن

اللَّفظة.هذهيذكرافلم،زيدٍبنوحمَّادخالدٍبنوُهَيبُهذا

بنحمَّادحديثعلىمعهومنزيدٍبنحمَّادحديثتقديميتعيَّن:قلت

:لوجوهٍسلمة

سلمة.بنحمَّادمنوأثبتُأحفظُأنَّهأحدها:

عنها.الإخبارفيهوحديثهنفسها،عنإخبارهافيهحديثهمأنَّ:الثَّاني

أزلْ"فلم:وفيه،الحديثعنهاعروةعنروىالزُّهريَّأنَّ:الثَّالث

والقاسممجاهدبيَّنهاالَّتيهيالغايةوهذه،"عرفةيومكانحتَّىحائضًا

"يوم:قالوالقاسم،"بعرفة"فتطهَّرت1(:عنها)قالمجاهدلكنعنها،

النَّحر(".

فصل

معهيكنلم"من:لأصحابهقالبسَرِفكانفلمَّا:حجَّتهسياقإلىعُدنا

وهذه)2(.فلا"هديمعهكانومن،فليفعلعمرةًيجعلهاأنفأحبَّهدي

منحتمًاأمرًاأمربمكَّةكانفلمَّا،الميقاتعندالتَخييررتبةفوقأخرىرتبة

علىيقيمأنهديمعهومن،إحرامهمنويحلَّعمرةًيجعلهاأنمعههديَلا

هذهعنمالكبنسُراقةسألهبل،البتَّةشيءٌذلك)3(ينسخولم،إحرامه

"بل:فقالللأبد؟أمذلكلعامهمهيهلإليها،بالفسخأمرهمالَّتيالعمرة

".:"عنه)1(ق،ب،مب

تخريجه.تقدم2()

.""يفسخ:،جص)3(
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.(1)"القيامةيومإلىالحجِّفيدخلتْقدالعمرةوإنَّللأبد،

الصحابةمنعشرأربعةَالعمرةإلىالحجِّبفسخالأمرَع!ي!عنهروىوقد

المؤمنمِن،أُمَّاوحفصةعائشة:وهم،صحاحكلُّهاوأحاديثهماكأيلَّهُعَنلا،رَ

بكرأبيبنتوأسماء!،ادلّّهرسولبنتوفاطمة،طالبٍأبيبنوعليُّ

،عازبٍبنوالبراء،الخدريّسعيدٍوأبو،اللّّهعبدبنوجابر،الصديق

بنالدّهوعبدالأشعريُّ،موسىوأبو،مالكٍبنوأنسعمر)2(،بناللّّهوعبد

نشيرونحنالمُدْلِجي،مالكبنوسُراقةالجُهني،مَعبدبنوسَبْرة،عبَّاسٍ

الأحاديث.هذهإلى

وأصحابه!ي!النَّبيُّفدِمَ:عبَّاسٍابنعن)3(:"الصَّحيحين"ففي

ذلكفتعاظم،عمرةًيجعلوهاأنفأمرهم،بالحجِّمهلِّينرابعةٍصبيحةَ)4(

".كلُّه"حلّ:فال؟الحلِّأيُّ!اللّّهرسوليافقالوا:،عندهم

العشر،منخلونَلأربعٍوأصحابه!يوّالنَّبيُّ"قدملمسلم)5(:لفظٍوفي

أصحابه"وأمر)6(:لفظٍوفي."عمرةًيجعلوهاأنفأمرهم،بالحجِّيلبُّونوهم

آدلَّهُ!ثكلَت!.رَجابرحديثمن(12/141)16مسلمرواه(1)

بنوسراقة،الجهنيمعبدبن"وسبرة:يليكماالأسماءترتيبك،ص،جفيبعده)2(

".عباسبناللّهوعبد،مالكبنوأنس،الاشعريموسىوأبوالمدلجي،مالك

.قمنوالمنبت

.(0421/891)ومسلم(4561)البخاريرواه)3(

"."صبحة:،جص(4)

2(.0421/10)برقم)5(

2(.0421/20)أيضًامسلمعند)6(
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".الهديمعهكانمنإلابعمرةٍإحرامهميُحلّواأن

وأصحابه!ي!النَّبيُّأهلَّ:ادلّهعبدبنجابرعن(""الصَّحيحينوفي

منعليوقدم،وطلحة!يطهالنَّبيِّغيرهديمنهمأحدٍمعوليس،بالحجِّ

نأ!والنَّبيُّفأمر!يووّ،النَّبيُّبهأهلَّبماأهللتُ:فقال،هديٌومعهاليمن

قالوا:،الهديمعهكانمنإلاويحلّواويقصِّروا،ويطوفوا،،عمرةًيجعلوها

استقبلتُ"لو:فقال!يط،النَّبيئَذلكفبلغيقطُر.أحدناوذَكَرُمنًىإلىننطلق

.(1)"لأحللتُالهديَمعيأنَّولولا،أهديتُمااستدبرتُماأمريمن

وأصدقُكمدلّهأتقاكمأّليعلمتم"قد:فقالفينافقام)2(:لفظٍوفي

ماأمريمناستقبلتُولو،تحلُّونكمالحللتُهَدْيولولا،وأبرُّكم

وأطعنا.وسمعنافحللنا،فحِلُّوا"،الهديأسُقِلماستدبرتُ

منًى.إلىتوجَّهناإذانُحرِمأنأحللنالمَّا!يوّالنبيأمرنا)3(:لفظٍوفي

ادلّه!رسوليا:جُعْشُمبنمالكبنسُراقةفقال.الأبطحمنفأهللنا:قال

"لأبدٍ".:قال؟لأبدٍأمهذالعامنا

إبطالفيصريحالأخيراللَّفظوهذا،الصَّحيحفيكلُّهاالألفاظوهذه

لاوحدهذلكلعامهميكونحينئذٍفانَّه،بهمخاصًّاكانذلكإنَّ:قالمنقول

للأبد.إنَّه:يقول!ي!اللّّهورسولللأبد،

.(1165)البخاريرواه(1)

.(121/141)6ومسلم)7367(البخاريرواه2()

.(4121/913)مسلمرواه)3(
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مهلِّينوأصحابهمكَّة!اللّهرسولقدمعمر:ابنعن"المسند(")1(وفي

معهكانمنإلاعمرةًيجعلهاانشاء))من:!ك!ي!اللّّهرسولفقال،بالحجِّ

:قالمنيًّا؟يقطروذَكَرُهمنًىإلىأحدناأيروحُ!اللّّهرسوليا:قالوا."الهدي

المحامرُ.سَطَعتْ"(.2)"
لعمو

!ي!،اللّّهرسولمعخرجنا:أبيهعنسَبْرةبنالربيععن)3("السُّنن"وفي

اللّّه،رسوليا:المُدْلِجيمالكبنسُراقةلهقالبعُسْفانكانَ)4(إذاحتَّى

أدخلقدوجلَّعزَّاللّه"إنَّ:فقال،اليوموُلِدواكأنَّماقومٍقضاءَلنااقضِ

الصَّفابينوسعىبالبيتتطوَّففمن،قدِمتمفاذاعمرةً،حجَّةٍفيعليكم

".هديمعهكانمنالاحلَّفقدوالمروة

إلانذكرلا!ي!اللّّهرسولمعخرجنا:عائشةعن""الصَّحيحينوفي

لأصحابه:!وّالنَّبيُّقالمكَّةقدِمتُفلمَّا:وفيه،الحديثفذكرتِ...الحجَّ

باقيوذكرت.،..الهديمعهكانمنإلاالنَّاسفأحلَّ،"عمرةً"اجعلوها

(.)ْالحديث

(4/134)المسند"تخريج"فيشاكروأحمدالمصنفوصححه(،2482)برقم(1)

بنحمادلتفرد؛"عمرةيجعلهاأنشاء"من:لفظةالالبانيوأعلَّالمسند،ومحققو

"الأم-داودأبيو"صحيح(4822)الرسالةطأحمد""مسند:انظر.بهاسلمة

/6(26-.)31

.كمنساقطةنعم""قال)2(

علىصحيح:وقالالألبانيوصححه2(،30)7/والبيهقي(،1018)برقمداودلأبي)3(

.(95)6/"الأم-داودأبيصحيح":انظر.مسلمشرط

"."السننفيلماموافقوهو،النسخبقيةمنوالمتبت"كنا".:مب،ب،ق)4(

.(1112/012)مسلملفظهذا)5(
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الحجَّ،إلانرىولاع!يووّادلّّهرسولمعخرجنا(:1)للبخاريِّلفظٍوفي

يحلَّ،أنالهديساقيكنلممن!ي!النَّبيُّفأمر،بالبيتتطوَّفناقدِمنافلمَّا

فأحللن.يَسُقْنلمونساؤهالهديَ،ساقيكنلممنفحلَّ

من:فقلت،غضبانُوهوع!يطادلّّهعليُّرسولدخللمسلم)2(:لفظٍوفي

النَّاسأمرتُانّليشعرتِ"أوما:قالالنَّار.اللّهأدخلهاللّّهرسولياأغضبك

الهديسقتُمااستدبرتُماأمريمناستقبلتُولو،بتردَّدونهمفاذابأمرٍ

حلُّوا".كماأَحِلَّثمَّ،أشتريهحتَّىمعي

عائشةسمعتُ:قالت،عمرةعن،سعيدٍبنيحيىعن)3(:مالكوقال

إلانرىولا،القعدةلذيبقينليالٍلخمس!ك!ياّلهادلّّهرسولمعخرجنا:تقول

إذاهديٌمعهيكنلممن!يوِوّاللّّهرسولأمرمكَّةمندنونافلمَّا،الحجُّأنَّة

هذافذكرتُ:يحيىقال.يحلَّأنوالمروةالصَّفابينوسعىبالبيتطاف

وجهه.علىبالحديثوادلّهأتتْك:فقال،محمَّدٍبنللقاسمالحديث

ع!عاّلهالنَّبيَّأنَّحفصةحدَّثتني:قالعمرابنعن")4(مسلم"صحيحوفي

"إنِّي:قال؟تحلَّأنمنعكما:فقلت،الوداعحجَّةعامَيحللْنأنأزواجهأمر

".الهديأنحرحتَّىأحلُّفلابَدَنَتي،وقلَّدتُ،رأسيلبَّدتُ

.(11/12128)مسلمعندايضًاوهو(،1)561برقم()1

.(121013/)1برقم)2(

طريقمنمسلمورواه2(،529)البخاريطريقهمنورواه(،11)67"الموطأ"في)3(

.(1112/125)بلالبنسليمان

.(917/)9122برقم)4(

222



فقالمحرِمينخرجنابكر:أبيبنتأسماءعن)1("مسلم"صحيحوفي

هديمعهيكنلمومن،إحرامهعلئفليقُمْهديٌمعهكان"من:اللّّهرسول

لحديث.ا2(وذكر).فحللتُ،"فليحللْ

معخرجنا:قالالخدريِّسعيدٍأبيعنأيضًا)3("مسلم"صحيحوفي

عمرةًنجعلهاأنأمرنامكَّةقدِمنافلمَّاصُراخًا،بالحجِّنصرُخُع!ي!اللّهرسول

بالحجِّ.أهللنامنًىإلىورُحناالتَّرويةيومكانفلمَّا.الهديساقمنإلا

المهاجرونأهلَّ:قالعبَّاسٍابنعن)4("البخاريِّ"صحيحوفي

قالمكَّةقدِمنافلمَّ!وأهللنا،الوداعحجَّةفي!النَّبيِّوأزواجُوالأنصار

وذكر،"...الهديقلَّدمنإلاعمرةًبالحجِّإهلالكم))اجعلوا:!ي!اللّهزسول

الحديث.

وأصحابه!ادلّّهرسولخرج:عازبٍبنالبراءعن(")ْ"السُّننوفي

فقال.عمرةً"حجَّكم"اجعلوا:قالمكَّةقدِمنافلمَّا،بالحجِّفأحرمنا)6(

"انظروا:قال؟عمرةًنجعلهافكيف،بالحجِّأحرمناقد،ادلّّهرسوليا:النَّاس

191(.)1236/برقم)1(

".وذكرت":المطبوعوفيالرواةأحدوالمرجع.الفعلبتذكيرالنسخفيكذا)2(

.(21)47برقم)3(

)1572(.برقم)4(

أبيعنعنةلأجلضعيفوإسناده(،)18523أحمدأيضًاورواه2(،)829ماجةابن)5(

.()4753"الضعيفةالسلسلة"فيالألبانيأعلهوبهذا،واختلاطهالسبيعيإسحاق

.كفيليست"فأحرمنا")6(
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دخلحتَّىانطلقثمَّفغضب،القولعليهفردُّوا)1(،"فافعلوهبهآمرُكمما

أغضبهأغضبكَمن:فقالت،وجههفيالغضبَفرأتِغضبانَ،عائشةعلى

".آدبَعفلاأمرًاآمرُواناأغضبُلالي"وما:قال،اللّّه

إلىفسخَهعلينافرضًالرأينابحجٍّأحرمنالوأنَّاعلينااللّّهنُشهِدونحن

فيهذانُسِخمافواللّه.لامرهواتِّباعًا"!ي!اللّهرسولغضبمنتفاديًا،عمرةٍ

دونأصحابهبهخصَّولا،يعارضهواحاحرف!صجَّولا،بعدهولاحياته

ذلكهل:سألهأنسُراقةلسانعلىسبحانهالدّهأجرىبل،بعدهممن

هذهعلىنقدِّمماندريفماالأبد،لأبدكائنٌذلكبأنَّفأجابهبهم؟مختصٌّ

منعلى!ي!اللّّهرسولغضبقدالذيالمؤكَّدالأمروهذا،الأحاديث

خالفه.

أباياله)3(:قالوقد،شَبِيْببنلسلمةيقولإذأحمدالإمامدرُّ)2(ودلّّه

تقول:قالهي؟وما:قالواحدةً،خلَّةًإلاحسنٌعنديأمرككلُّ،اللّّهعبد

ذلكفيعنديعقلًا،لكأرىكنتُ!سلمةيا:فقال،العمرةإلىالحجِّبفسخ

إ)4(؟لقولكأتركُها!ي!،ادلّّهرسولعنصِحاحًاحديثًاعشرأحد

الدّهرسولعلىقدِملمَّاعليًّاأنَّ:عازبٍبنالبراءعن((")ه"السُّننوفي

المصادر.فيلماموافقالنسخبقيةمنوالمنبت،"فرددوا":مب،ب،ق(1)

.جفيليست"در("2()

.ص،جفيليستله"قال"وقد)3(

(1-1/68196)"الحنابلة"طبقاتفييعلىأبيابنرواه(4)

للحديثولكن،السبيعيإسحاقأبيعنعنةإسنادهفي(،)7917داودأبورواه(5)

.(15)6/"الأم-داودأبي"صحيحانظر:اللَّهُ!ثكَئهُ،رَجابرحديثمنهاتقويةشواهد
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البيتونضحَتِصَبِيغًا،ثيابًالبستْوقدفاطمةأدرك،اليمنمنع!يطه

فحَلُّوا.أصحالهأمر!سوّاللّّهرسولفإنّ:قالت؟لكما:فقال(،1)..

صبتصوحٍ

قال:قالمجاهدعنيزيد،عنفُضيلِ،ابنثنا)2(:شيبةأنيابنوقال

بناللّّهعبدفقالهذا.أعماكمقَولَودَعُواالحجَّأفرِدواالزبير:بناللّهعبد

إليها،فأرسلَهذا؟عنأمَّكتسألألا،لأنتقلبهاللّّهأعمىالذيإنَّ:عبَّاسٍ

عمرةً،فجعلناهاحُجَّاجًا،!ي!اللّّهرسولمعجئنا،عبَّاسٍابنصدق:فقالت

والنِّساء.الرِّجالبينالمجامرُسَطعتحتَّى،كلَّهالإحلالَفحللنا

عطاءعلىدخلتُ:قال)4(،شهابٍأبيعن)3("البخاريِّ"صحيحوفي

البُدْنَساقيومَ!لمج!النَّبيِّمعحجَّأنَّهاللّّهعبدبنجابرحدَّثني:فقال،أستفتيه

بالبيتبطوافٍإحرامكممن"أحِلّوا:لهمفقالمفردًا،بالحجِّأهلُّواوقد،معة

التَّرويةيومكان[ذاحتَّىحلالا،أقيمواثمَّوقَصِّروا،،والمروةالصَّفاوبين

وقدمتعةًنجعلهاكيف:فقالوا."متعةًبهاقدِمتمالَّتيواجعلوا،بالحجِّفأهِلُّوا

مثلَلفعلتُالهديسقتُأّنيفلولا،أمرتكمما"افعلوا:فقال؟الحجَّسمَّينا

ففعلوا.،"محِلَّهالهديُيبلغحتَّىحرائممنِّييحلُّلاولكن،امرتُكمالذي

رائحته.تفوحالطيبمننوع:النضوح(1)

"المصنف"فيوهو.التمامبهذاطريقهمن334()ص"الوداعحجة"فيحزمابنرواه)2(

"...هذاعنأمكتسألألا"جملةدون(1841)"العاليةو"المطالب(34061)

فية.متكلمزيادأبيبنيزيدالإسنادوفي،بنحوه926()17أحمدورواه،إلخ

.(1)568برقم)3(

نافعبنموسىواسمة"،البخاري"صحيحمنوالتصويب،"شهابابن":النسخفي)4(

.(581)92/"الكمال"تهذيبانظر:.الأسدي
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وذكر...بالحجِّوأصحابه!لمجيوّالنَّبيُّأهلَّ:عنهأيضًا(1)""صحيحهوفي

ثمَّويطوفوا،عمرةًيجعلوهاأنأصحابه!ي!النَّبيئفأمر:وفيهالحديث

فبلغيقطُر؟أحدِناوذَكَرُمنًىإلىننطلقفقالوا:،الهديساقمنإلايقصِّروا

أنَّولولاأهديتُ،مااستدبرتُماامريمناستقبلتُ"لو:فقال!ي!،النَّبيُّ

".لأحللتُالهديَمعي

طُفنامكَّةقدِمناإذاحتَّى:الوداعحجَّةفيعنه")2(مسلم"صحيحوفي

معهيكنلممنمنَّايحلَّأن!لمجي!اللّّهرسولفأمرنا،والمروةوبالصَّفابالكعبة

بالطِّيب،وتطيَّبناالنِّساء،فواقعنا،كلُّهالحلُّ:قالماذا؟حلُّفقلنا::قال،هديٌ

التَّروية.يومأهللناثمَّ،ليالٍأربعُإلاعرفةوبينبينناوليسثيابنا،ولبسنا

فليحِلَّ،هديٌمعهليسمنكمكان"فمن)3(:لمسلماَخرلفظٍوفي

معهكانومن!يطالنَّبيُّإلاوقصَّروا،كلُّهمالنَّاسفحلَّ،"عمرةًوليجعلْها

بالحجِّ.فأهلُّوا،منًىإلىتوجَّهواالتَّرويةيومكانفلمَّا،هديٌ

هوأهلَّ!يووّالنَّبيُّأنَّأنسعنصحيحٍبإسنادٍالبزار")4("مسندوفي

،والمروةوالصفابالبيتطافوامكَّةقدِموافلمَّا،والعمرةبالحجِّوأصحابه

))أحِلُّوا،:!ي!اللّّهرسولفقال،ذلكفهابوايحلُّوا،أن!ي!اللّّةرسولأمرهم

النِّساء.إلىحلُّواحتَّىفأحَلُّوا،لأحللتُ"الهديمعيأنَّفلولا

اللَّهُ!كلئهُ.رَجابرحديثمن(1651)برقم()1

.(136)1213/برقم)2(

اللَّهُ!كَخهُ.رَجابرحديثمن(12471/)18برفغ)3(

المصنف.وصححه)6658(،برقم(4)
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ونحن!ي!اللّّهرسولصلَّى:قالأنسعن(1)"البخاريِّ"صحيعوفي

حتَّىبهاباتثمَّ،ركعتينالحُليفةبذيوالعصرَأربعًا،الظّهربالمدينةمعه

أهلَّثمَّوسبَّحاللّهحَمِدالبيداء،علىراحلتهبهاستوتحتَّىركبثمَّ،أصبح

كانإذاحتَّىفحلُّوا،النَّاسأمرقدِمنافلمَّابهما،النَّاسوأهلَّ،وعمرةٍبحجٍّ

الحديث.باقيوذكر...بالحجِّأهلُّواالتَّرويةيوم

قوميإلى!ي!النبيبعثني:قالموسىأبيعن)2(""صحيحهوفي

النَّبيِّكإهلال:قلتُأهللتَ؟"،"بم:فقالبالبطحاء،وهوفجئتُ،باليمن

وبالصَّفابالبيتفطفتُفأمرنيلا،:قلتهدي؟"منمعك"هل:فقال!!،

.ًفأحللتُأمرنيثمَّ،والمروة

قدالَّتيالفتياهذهما:عبَّاسٍلابنقالرجلًاأنَّ)3(:"مسلم"صحيحوفي

وإن!ي!نبيَكمسنَّة:فقالحلَّ؟فقدبالبيتطافمنأنَّ،بالنَّاستَشغَّبتْ

رَغِمْتم.

أومفرِدٍمنمعههديَلاممَّنبالبيتطافمنكلُّعبَّاسِ،ابنوصدق

لهارادَّلاالَّتيالسُّنَّةهيهذهحكمًا.وإمَّاوجوبًا،إمَّاحلًّفقد،متمتِّعٍأوقارنٍ

هاهنا،مناللَّيلُوأقبلهاهنا،منالنَّهارُأدبرإذا)):!ي!كقولةوهذا،مدفعَولا

وقتدخلأوحكمًا،أفطر:المعنىيكونأنإمَّا)4(،"الصَّائمافطرفقد

.(1551)برقم(1)

.(1)955برقم)2(

2(.412/60)4برقم)3(

تخريجة.تقدم(4)
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طاف1(قد)الذيهذافهكذا.إفطارٍوقتحقِّهفيالوقتوصارفطرِه،

ليسحقِّهفيالوقتذلكيكونأنوإمَّاحكمًا،حلَّقديكونأنإمَّا،بالبيت

صريحوهذا.هديمعهيكنلمماإلَّا،ليسحلٍّوقتهوبل،إحرامٍوقتَ

السُّنَّة.

لا:يقولعبَّاسٍابنكان:قالعطاءعنأيضًا)2("مسلم"صحيحوفي

وقبله،المعرَّفبعديقولوكان.حلَّإلاحاجٍّغيرولاحاجّبالبيتيطوف

.الوداعحجَّةفييحلُّواأنأمرهمحين!النَّبيِّأمرمنذلكيأخذوكان

عمرةٌ"هذه:قال!ي!النَّبيُّأنَّعبَّاسٍابنعن)3("مسلم"صحيحوفي

فيالعمرةدخلتفقدكلَّه،الحلَّفليحلَّهديمعهيكنلمفمنبها،استمتعنا

".القيامةيوإلئالحجِّ

ابنعنالشعثاء،أبيعن،قتادةعنمعمر،ثنا)4(:الرزاقعبدوقال

شاء،عمرةٍإلىيصيِّرهبالبيتالطَّواففإنَّبالحجِّمُهِلًّاجاءمن:قالعبَّاسٍ

وإن(نبيِّهم)ْسنَّةهي:قال،عليكذلكينكرونالنَّالسإنَّ:قلت.أبىأو

.رَغِموا

عنهمذلكوروى،وغيرهمسمَّينامنع!وَوّالنِّبيِّعنهذاروىوقد

اليقينَ،ويوجبالشَّكَّيرفعنقلًامنقولًاصارحتَّىالتَّابعين،كبارمنطوائفُ

.كفيليست"قد(")1(

)1245(.برقم)2(

)1241(.برقم)3(

طريقه.من343()ص"الوداع"حجةفيحزمابنرواه()4

"."نبيكم:ك)5(
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الدّهرسولبيتأهلمذهبوهو،يقعلم:يقولأوينكرهأنأحدًايمكنولا

موسىأبيومذهب،وأصحابهعبَّاسٍابنوبحرهاالأمَّةحَبْرومذهب!!،

وأهل،حنبلٍبنأحمدوأتباعهوالحديثالسُّنَّةأهلإمامومذهب،الأشعريِّ

،البصرةقاضيالعنبريالحسنبنالدّه)1(عبيدومذهبمعه،الحديث

الظَّاهر)2(.أهلومذهب

أعذار:لهمالأحاديثهذهخالفواوالَّذين

.منسوخةٌأنَّها:الأوَّلالعذر

فيمشاركتهملغيرهميجوزلا،بالصَّحابةمخصوصةأنَّها:الثَّانيالعذر

حكمها.

حكمها.خلافعلىيدلُّبمامعارضتها:الثَّالثالعذر

عذرًا،عذرًاالأعذارهذهنذكرونحنعنها.بهاعتذروامامجموعهذا

وتوفيقه.اللّّهبمعونةفيهاماونبيِّن

منهايأتوالمأمورٍأربعةإلىفيحتاج-النَّسخوهو-الأوَّلالعذرفأما

تكونثمَّ،لهذهمعارضةًالنُّصوصتلكتكونئمأُخَر،نصوصٍإلى:بشيءٍ

عنها.تأخُّرهايثبتثمَّلها،مقاومةًالمعارضةمع

ثنا)3(:السجستانيالخطاببنعمرقال:للنَّسخالمدَّعونقال

ابنعنحفص،بنبكرأبوحدَّثني:قال،حازمأبيبنأبانثناالفاريابي،

7(.)7/"التهذيب"تهذيبانظر:.خطأاللّة"،"عبد:المطبوعفي(1)

34(.4)صحزملابن"الوداع"حجة:انظر2()

35(.9)ص"الوداع"حجةفيلماموافققمنوالمتبت"."السختياني:مب،ب،ص،ج)3(
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ادلّّه!رسولإنَّ،النَّاسأيُّهايا:وليلمَّاقالأنَّهالخطَّاببنعمرعنعمر،

عنه.1()""مسندهفيالبزاررواهعلينا.حرَّمهاثمَّالمتعةلناأحلَّ

لاالَّتيالرَّواسيالجبالمقاومةفيلكمعجبًا:للفسخالمستحبونقال

لاالحديثفهذاوشمالًا!يمينًاالرِّياحتَسْفِيه)2(مَهِيلبكثيبٍالرِّياجتُزعزِعها

فإنَّمتنهوأمَّا،الحديثأهلعندححَّةبهتقوملًافإنَّهسندهأمَّامتنَ،ولاسندَ

يجوزلاحرَّمها،ثمَّ!لمج!اللّهرسولأحلَّهاالَّتيالنِّساءمتعةفيهبالمتعةالمراد

:لوجوهٍالبتَّةذلكغيرفيه

وأ،واجبةإمَّابل،محرَّمةٍغيرالحجِّمتعةأنَّعلىالامَّةإجماعأحدها:

قولًاللأمَّةنعلمولاجائزم!،أو،مستحبَّةٌأو،الإطلاقعلىالأنساكأفضلُ

بالتَّحريم.فيهاخامسًا

حججتُلو:قالأنَّهوجهٍغيرمنعنهصحَّالخطَّاببنعمرأنَّ:الثَّاني

.وغيره""سننهفيالاثرمذكره.لتمتَّعتُحججتُلوثمَّلتمتَّعتُ،

أنهى:سُئلأنَّهادلّّهعبدبنسالمعن)3(""مصنَّفهفيالرزاقعبدوذكر

تعالى؟ادلّهكتابأبعدَلا،:قال؟الحجِّمتعةعنعمر

0)4(
لا.قال:الحجِّ؟متعةعنعمرأنهىله:قالرجلاأننا!حعنودى

عنالعسقلانيخلفبنمحمدطريقمن(1)639ماجهابنورواه(،)183برقم(1)

.(451)3/الحبير""التلخيصفيحجرابنوصححة،بنحوهالفريابي

مب.،قمنوالممبت.(""تنسفه:ك،ص،ج2()

357(.)صطريقهمن"الوداع"حجةفيحزمابنورواه،مطبوعتةفيليس)3(

نفسه.المصدر(4)
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عننهىأنَّهيزعمونالذيهذا:قالأنَّهعبَّاسٍابنعن(أيضًا)1وذكر

لتمتَّعت.حججتُثمَّاعتمرتُلو:يقولسمعتهعمر،يعني)2(،المتعة

النَّهيبعدبالتَّمتُّعالقولىإلىالرُّجوععمرعنصحَّ)3(:حزمٍابنقال

.منسوخأنَّه)4(عندهصحَّبماالقولإلىيرجعأنومحالٌ،عنه

لعامهمهيهل:سألهلمنقالوقدعنهاينهىأنالمحالمنأنَّه:الثَّالث

عليها.النَّسخورودلتوهُّمِقطعٌوهذاللأبد،بل:فقالللائد؟أوذلك

الذيالحكموهوعليها،النَّسخوروديستحمِلالَّتيالأحكامأحدوهذا

.لخبرهخُلْفَلافإنَّه،ودوامةباستمرارهالمصدوقالصَّادقأخبر

فصر

:بوجوهٍواحتجُّوا،بالصَّحابةذلكاختصاصدعوى:الثَّانيالعذر

بنيحيىعنسفيانثنا(،الحميديُّ)هالزُّبيربنادلّّهعبدرواهماأحدها:

لنا!وَوّادلّّهرسولمنالحجِّفسخُكان:قالأنَّهذرأبيعن،المرقّععن،سعيدٍ

خاصَّةً.

:قالذرأنيعنزيد،بنيعقوبئنا،عُبيدةبنموسىثناوكيعء6(:وقال

نفسه.المصدر(1)

".الحج"متعة:ك،ج)2(

363(.)ص"الوداع"حجةفي)3(

"."عنه:ك(4)

.(132)""مسندهفي)5(

عبيدةبنموسىإسنادهوفي(.014)"الوداعحجة"فيحزمابنطريقهمنرواه)6(

فيه.متكلمالربذي
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أصحابلنارخصةًكانتإنَّها،عمرةفيحجَّتهيجعلأنبعدنالأحدٍيكنلم

عاّمحمَّدٍ

ثنا،الفضلبنسلمةثنا،موسىبنيوسفثناالبزار)1(:وقال

لأبيقلنا،شريكبنيزيدعن،الأسديالرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمد

شيءٌذاكإنَّما،وذاكأنتموما:قال؟معةوأنتم!ي!اللّّهرسولتمتَّعكيفذر:

المتعة.يعنيفيه،لنارُخَص

ثنا،موسىبنادلّّهعبيدثنا،موسىبنيوسنتثناالبزار)2(:وقال

أبيهعن)3(،التيميبكرأبيعنالمهاجر،بنإبراهيمعن،إسرائيل

أعطاناهارخصة:والمتعةالحجِّفيذرأبوقالقالا:سُويدٍبنوالحارث

.صالدّهرسول

بنمحمدأبنا،زائدةأبيابنعن،السَّريِّبنهنَّادثناداود)4(:أبووقال

الاسودبنسُلَيمأو()ْسليمانعنالأسود،بنالرَّحمنعبدعن،إسحاق

للرَّكْبإلاذلكيكنلم:عمرةًفسخهاثمَّحجَّ)6(فيمنيقولكانذرأباأنَّ

!ي!.اللّّهرسولمعكانواالذين

الاسود"."بن:والصواب""الاسدي:النسخفيكذا.(1004)""مسندهفي(1)

فية.متكلمالبجليمهاجربنإبراهيمإسنادهوفي(،004)2برقم)2(

".التيمي"إبراهيمالبزار":"مسندفي)3(

عنعن.وقد،إسحاقبنمحمدإسنادهوفي.(18)70برقم(4)

فيوليسداود.أبيعندذكرهيوجدولا.مب،قمنوالمثبت"."سلمان:ص،ج،ك)5(

الأسود.بنسليمانأوسلمان:اسمةمنالستةرجال

"."السننمنوالمثبت"من".:النسخجميعفي)6(
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الحجِّفيالمتعةكانت:قالذرأبيعن)1("مسلم"صحيحوفي

فيالمتعةيعنيرخصةً،لناكانت)2(:لفظٍوفي.خاصَّةًمحمَّدٍ!لمج!اّلاصحاب

النِّساءمتعةيعنيخاصَّةً،لناإلاالمتعتانتصلحُلااَخر)3(:لفظٍوفي.الحجِّ

متعةيعني،دونكمخاصَّةًلناكانتإنَّماآخر)4(:لفظٍوفي.الحجِّومتعة

الحجِّ.

عن،أبيهعن،التَّيميِّإبراهيمعنصحيحٍباسنادٍ()ْ"النَّسانيِّ"سننوفي

لنارخصةًكانتإنَّما،شيءٍفيمنهاولستملكم،ليست:الحجِّمتعةفيذرأبي

!ي!ه.محمدأصحابَ

:قالالحارثبنبلالحديثمن)6(والنَّسانيِّ"داودأبي"سننوفي

عامَّةً؟للنَّاسأمخاصَّةًلناالعمرةفيالحجِّفسخَأرأيتَ،ادلّهرسوليا:قلت

أحمد.الإمامورواه."خاصَّةًلنا))بل!وّ:ادلّهرسولفقال

قالى:أبيهعن،التَّيميِّإبراهيمعنصحيحٍباسنادٍ)7(داود"أبي"سننوفي

)1224/016(.برقم)1(

)1224/161(.برقم)2(

)1224/162(.برقم)3(

)1224/163(.برقم)4(

)0281(.برقم)5(

الإماموضعَّفة2(،849)ماجهابنورواه28(،0)8والنسائي(081)8داودأبو)6(

مسائلو"(804صداود"أبيروايةأحمد"مسائل:انظر.الحارثبنببلالأحمد

.(01)30"الضعيفةو"السلسلة(411)3/"صالحابنهروايةأحمد

-ورواهفيهما.الأثريوجدولا"،عوانةأبيب"مسندالمطبوعفيوصوّبة،النسخفيكذا)7(
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لكم.ليستلنا،كانت:فقالالحجِّ،متعةعنعتمانسئل

بالصَّحابة.التَّخصيصعلىبهاستدلُّوامامجموعهذا

ذلك،منشيءٍفيلكمحجَّةَلا:لهوالموجبونللفسخالمجوِّزونقال

قائلِعنصحيحٍوبين،البتَّةإليهنُسِبعمَّنيصحُّلاباطلٍبينالآثارهذهقإنَّ

.المعصومنصوصُبهتُعارَضُلامعصومٍغير

يُقدَّمأنعنفضلًا،حجَّةٌبروايتهتقومممَّنليسالمرقّعفإنَّ:الاولأمَّا

وقد-حنبلبنأحمدقال1(.المرقَّعة)غيرالصَّحيحةالنُّصوصعلى

!والَنّبيِّعنذر)2(أبوروىوقد؟الأسديالمرقَّعومن-:بحديثهعورض

ذلكأنَّ)3(-صحَّإن-عنهنُقلماوغاية.العمرةإلىالحجِّبفسخالأمر

إنَّ:الأشعريُّموسىوأبوعبَّاسٍابنقالوقد.رأيهفهوبالصَّحابةمختصّ

الصَّحيحةالنُّصوصوسَلِمتبرأيهما،معارضذرأبيفرأيُ.للامَّةعامّذلك

الصريحة.

عنإسحاقبنمعاويةعنعوانةأبيطريقمن363()ص"الوداع"حجةفيحزمابن

هوبل،المستخرجأوالمسندصاحبليسهذاعوانةوأبو.بةالتيميإبراهيم

عزاهوالأثر."عوانةأبي"مسندفيأنهتوهممنفأخطأ،اليشكرياللّهعبدبنالوضاح

التعليقوانظرمنصور.بنسعيدإلى328()4/"العمدة"شرحفيالإسلامشيخ

عليه.

.(""المدفوعةبالمطبوعفيوغيَّره،عليهغبارولا،النسخفيكذا(1)

.،جكمنوالمتبت.داود"أبو":ص،ق2()

.كفيليست""أن)3(
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تلكأنَّ!ي!النَّبيِّبنصِّباطلةالاختصاصدعوىأنَّالمعلوممنثمَّ

بقرنٍتختصُّلاالأبد،لأبدِفسخٍعمرةَوكانتعنهاالسُّؤالوقعالَّتيالعمرة

لومنهبهيؤخذأنوأولىذر،أبيعنالمرويِّمنسندًاأصحُّوهذا،قرنٍدون

عنه.صحَّ

عنصحَّأمرٍفياختلفواقد!كشي!الدّهرسولأصحابرأينافإذاوأيضًا،

وقال،خاصٌّأومنسوخهو:بعضهمفقال،بهأمرأوفعلهأنَّهمحك!يطهالنبي

مخالف!اختصاصهأونسخَهادَّعىمنفقولالائد،إلىباقٍهو:بعضهم

بقاءهادَّعىمنبقولمعارضتُهالبابفيماوأقلّ،ببرهانٍإلايُقبلفلاللاصل،

الدّهإلىالتَّنازععندالردُّوالواجب،المتنازعينبينتَفصِلوالحجَّة،وعمومه

أبووقال،خاصّأومنسوخٌالفسخإنَّ:وعتمانذرأبوقالفإذا.ورسوله

النَّسخادَّعىمنفعلىعام،وحكمهباقٍإنَّه:عبَّاسٍبنالدّهوعبدموسى

الدَّليلُ.والاختصاصَ

)1(،يثبتلا-فحديثٌالحارثبنبلالحديث-المرفوعحديثهوأمَّا

الثَّابتة.الاساطينتلك)2(بمثلهيُعارَضولا

حجَّهيفسخأنبالححِّللمهلِّيرىأبيكانأحمد)3(:بناللّّهعبدقال

منالأمرينآخرهو:المتعةفيوقال.والمروةالصَّفاوبينبالبيتطافإذا

لأني:فقلت:اللّّهعبدقال."عمرةًحجَّكم))اجعلوا:ع!ي!وقال.!ي!اللّّهرسول

النسخ.خلاف"يكتب"لا:المطبوعفي(1)

".به":ك)2(

مسائلة""فياجدولم371(،)ص"الوداع"حجةفيحزمابنطريقهمنرواه)3(

34(.9)4/"العمدةشرح"وانظر:،منهفقرةإلا2(40)ص
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أقوللا:قال؟خاصَّةًلناقولهيعني،الحجِّفسخفيالحارثبنبلالفحديث

حديثليس،بالمعروفإسنادهليسحديثهذا،الرَّجلهذايُعرَفلا،به

لفظه.هذا.يثبتعنديالحارثبنبلال

لاالحديثهذاوأنَّأحمدالإمامقولصحَّةعلىيدلُّوممَّا:قلت

إليهاحجَّهميفسخواأنأمرهمالَّتيالمتعةتلكعنأخبر!ي!النَّبيُّأنَّ:يصحُّ

أمحل)1(منهذاخاصَّةً؟لهمأنَّهاهذابعدعنهيثبتفكيفالأبد،لأبدِأنَّها

يومإلئالحجِّفيالعمرةُ"دخلت:ويقولبالفسخيأمرهموكيف.المحال

فنحن؟بعدهممندونبالصَّحابةمختصّذلكأنَّعنهيثبتثمَّ،"القيامة

وهوع!ي!،ادلّهرسولعنيصحُّلاهذاالحارثبنبلالحديثأنَّبادلّهنشهد

الاثباتالثِّقاترواياتعلىالحارثبنبلالروايةتُقدَّموكيف.عليهغلط

روايته؟خلافَ!يطادلّهرسولعنروواالذينالعلمحملةِ

بخلافه،يفتيعبَّاسٍوابن!ي!اللّّهرسولعنثابتًاهذايكونكيفثمَّ

ادلّه!رسولوأصحاب،والعامِّالخاصِّمنبمشهدٍعمرهطولَعليهويناطر

لغيرنا،ليسبنامختصًّاكانهذا:منهمواحدٌرجلٌلهيقولولا،متوافرون

ذلكاختصاصَ)2(ويروييرىكانذرأباأنَّالصَّحابةموتبعديظهرحتَّى

بهم؟

لغيرهم،ليستلهمكانتإنَّها:الحجِّمتعةفياللَّةُ!حكَتهُرَعتمانقولوأمَّا

يحتملوعثمانذرأبيعنالمرويَّأنَّعلىسواءٌذرأبيقولحكمفحكمه

:أمورٍثلاثة

مب.،بك،ق،فيليست"أمحل"(1)

.المطبوعفيليست""ويروي2()
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حرَّممنفهمهالذيوهو،بالصَّحابةذلكجوازاختصاصأحدها:

الفسخ.

اللّهقدَّسشيخنايراهكانالذيوهو،بالصَّحابةوجوبهاختصاص:الثَّاني

لهم"!وَوّاللّّهرسوللأمرالفسخُعليهمفرضًا)2(كانواإنَّهم)1(:يقول،روحه

الجوازوأمَّا،امتثالهإلىالمبادرةفيتوقَّفواعندماوغضبه،عليهموحَتْمه،به

وجعل،عبَّاسٍابنالبحرذلكأبىلكن.القيامةيومإلىفللامَّةوالاستحباب

يسُقِلموقارنٍمفردٍكلِّعلىفرضًاوأنَّ،القيامةيومإلىللأمَّةالوجوب

إلىمنِّيأميلُقولهإلىوأنايشأ.لموإنحلَّقدبلبدَّ،ولايحلَّأنالهدي

شيخنا.قول

وأمفردًاحجًّايبتدئأنالصَّحابةبعدلأحدٍليسأنَّه:الثَّالثالاحتمال

بةأمرمايفعلأنعليهفرضٌلكنْ،الفسخإلىمعهيحتاج،هديٍبلاقارنًا

لمنوالقران،الهدييسقلملمنالتَّمتُّعمنالأمرآخرفيأصحابة!ي!النَّبيُّ

الطَّوافعنديفسخهثمَّ،مفردٍبحجٍّيُحرِمأنوأمَّا.ذلكعنهصحَّكماساق،

للصَّحابة،كانإنَّماهذابل،ذلكلهفليس=متعةًويجعله،مفردةٍعمرةٍإلى

إلية،والفسخبالتَّمتُّع"!ي!النَّبيِّأمرقبلالمفردبالحجِّالإحرامابتدؤوافإنَّهم

ثمَّويفرِديخالفهأنلاخدٍيكنلمإليهوالفسخبالتَّمتُّعأمرهاستقرَّفلمَّا

يفسخه.

علىراجحينإمَّارأيتهماالأخيرينالاحتمالينهذينتأمَّلتَوإذا

.الموجودةكتبةفيكلامهأجدلم(1)

فرض".قد"كانوا:المطبوعوفي.النسخفيكذا)2(
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الصَّريحةالثَّابتةالأحاديثمعارضةفسقط،لهمساويينِأو،الأوَّلالاحتمال

التَّوفيق.وباللّّه،جملةًبه

كانتالححِّفيالمتعةأنَّذر:أبيعن""صحيحهفِىمسلمرواهماوأمَّا

المسلمين،منأحدٌبهيقوللافهذاالمتعةأصلبهأريدإنفهذا،خاصَّةًلهم

الفسخمتعةأريدوإن.القيامةيومإلىجوازهاعلىمتَّفقونالمسلمونبل

المتقدِّمة.الثَّلاثةالوجوهاحتمل

بنالرحمنعبدأنَّحنبلٍبنأحمدلناذكر"سننه(")1(:فيالأثرمقال

عن)2(،أبيهعنالتَّيميِّ،إبراهيمعن،الأعمشعن،سفيانعنحدَّثهمهديٍّ

ذر،أباادلّّهرحم:حنبلٍبنأحمدفقال.خاصَّةًلناكانت:الحجِّمتعةفيذرأبي

.(691:]البقرة!هوآلحَجِّإِلَىبِألعُفزًة!تَّعَ!وفًن:وجلَّعزَّاللّّهكتابفيهي

أومنسوخٌذلكإنَّ:وعثمانذرأبيقول:الفسخمنالمانعونقال

منعلىخفيتْعلمٍزيادةُقائلهفمعبالرَّأي،مثلهيقاللابالصَّحابة،خاصّ

بمنزلةفهووعمومًا،بقاءًالنَّصِّلحالمستصحنبفإنَّه،وعمومهبقاءهادَّعى

صاحببمنزلةاختصاصهأونسخهومدِّعي،المدَّعاةالعينفياليدصاحب

اليد.صاحبعلىيُقدَّمالذيالبيِّنة

شكَّلارأيٌهذابل،فيهشكَّلافاساقولىهذا:للفسخالمجوِّزونقال

بنعمرانُذر:وأبيعثمانمنأعظمهومَنرأيُبأنَّهصرَّحوقد،فيه

371(.)ص"الوداعحجة"فيطريقهمنحزمابنرواه(1)

.المطبوعمنساقطة"أبيةعن")2(
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اللّّهرسولمجتمتَّعنا-:للبخاريِّواللَّفظ-)1("الصَّحيحين"ففي،حُصينٍ

شاء.مابرأيهرجرحقال،القرآنونزلصح!

متعةيعنيوجلَّ،عزَّاللّّهكتابفيالمتعهَآيةنزلت)2(:مسلمولفظ

عنهاينهَولم،الحجِّمتعةتنسخآيةتنزللمثمَّ!ي!،اللّهرسولبهاوأمرالحجِّ،

عمر.يريد)3(:لفظٍوفيشاء.مابرأيهرجلقال.ماتحتَّى!ي!اللّهرسول

عنها:نهىأباكإنَّلهوقالعنهاسألهلمنعمربناللّّهعبدوقال

أبي؟)5(.أويُتَّبعأنأحقُّ!ي!اللّه4(أفرسولُ)

تنزلأنيُوشِكوعمر:بكربأبيفيهايعارضهكانلمنعبَّاسٍابنوقال

أبوقال)6(:وتقولون!ي!،الدّهرسولقال:أقولالسَّماء،منحجار!لىعليكم

وعمرإ)7(.بكر

حصينبنعمرانحديثمن(017/)1226ومسلم(5711)البخاريرواه(1)

آضِىيلَّهُعَئ!.رَ

.(221/721)6برقم2()

.(221/661)6برقم)3(

57(00)أحمد"مسند"فيكماالنسخمنوالمثبت."رسولأمرأ":المطبوعفي(4)

2(.1)5/والبيهقي

حح.تقدم5()

.وتقولوا"":،جك)6(

،0/251،2/2605)"الفتاوى"فيالإسلامشيخذكرهوقد،اللفظبهذاأجدهلم)7(

يخرجآخربلفظوسيأتي(.6301)3/"المرسلة"الصواعقفيوالمؤلف281(

.هناك
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اللّهبرسولأعلمُذروأبوعتمانيقولمنجوابلاالعلماء،جوابفهذا

أعلمُوعمربكرأبوعمر:بناللّهوعبدعبَّاسٍابنقالفهلَّا،منكم!!يوّ

بهذايرضىالتَّابعينمنولاالصَّحابةمنأحدٌيكنولممنَّا،ع!ي!اللّّهبرسول

وأتقىورسولهباللّهأعلمَكانواوهم،!ك!ي!اللّهرسولعننصٍّدفعفيالجواب

النَّصُّثبتقدثمَّ.المعصومغيررأيَالمعصومقولعلىيقدِّمواأنمنله

أبيعليُّبن:ببقائهاقالوقد،القيامةيومإلىباقيةبأنَّهاالمعصومعن

موسى،وأبو،عبَّاسٍوابنعمر،وابن،وقَّاصٍأبيبنوسعد،طالبٍ

التَّابعين)1(.وجمهور،المسيَّببنوسعيد

:!النَّبيِّإلىمرفوعأنَّهإلىيُنسَبلامحضٌرأيذلكأنَّعلىويدلُّ

يا:الأشعريُّموسىأبولهقالعنهانهىلمَّااكأيلَّهُعَئهُرَالخطَّاببنعمرأنَّ

ادلّّهفإنَّربِّنابكتابنأخذإن:فقال؟النُّسكشأنفيأحدثتَما!المؤمنينأمير

اللّه!رسولبسنَّةنأخذوإن(،691:]البقرةمهولِلَّهِوَالغُقغآلحجًّوًاتِمّوْا!و:يقول

وعمرموسىأبيمناتِّفاقفهذانحر.حتَّىيحلَّلم!ي!اددّهرسولفإنَّ

أحدثَةمنهرأممبهوإنَّماابتداءًبهاالإحرامأوالمتعةإلىالفسخمنعأنَّعلى)2(

موسىوأبو.استدلَّبمالةاستدلَّوإن!ي!.اللّّهرسولعنليسالنُّسك،في

عمر،خلافةمنوصدرًاكلِّها،بكرأبيخلافةفيبالفسخالنَّاسيفتيكان

فيعمرأحدثهرأيأنَّةعلىواتَّفقا،ذلكعننهيهفيعمرفاوضحتَّى

عنة.الرُّجوعُعنةصحَّثمَّالنُّسك،

.(42)5حديثعندحزملابن"الوداعحجة"انظر:(1)

خطأ."،"وعلي:ص2()
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فصل

خلافها،علىيدلُّبماالفسخأحاديثمعارضةوهو،الثَّالثالعذروأمَّا

،عروةعنالزُّهريِّحديثمن)1(""صحيحهفيمسلمرواهمامنهافذكروا

أهلَّمنفمنَّا،الوداعحجَّةفي!يفِّادلّهرسولمعخرجنا:قالتعائشةعن

أحرم))من:!يالهاللّهرسولفقالمكَّة،قدِمناحتَّى،بحجٍّأهلَّمنومنَّا،بعمرةٍ

هديه،ينحرحتَّىيحلَّفلاواهدىبعمرةٍأحرمومنفليحللْ،يُهْدِولمبعمرةٍ

الحديث.باقيوذكر"،حجَّهفليتمَّبحجٍّأهلَّومن

الاسود،أبيعنمالكحديثمنأيضًا)2(""صحيحهفيرواهماومنها:

أهلَّمنفمنَّا،الوداعحجَّةعامَ!ي!اللّّهرسولمعخرجناعنها:عروةعن

اللّّهرسولوأهلَّ،بالحجِّأهلَّمنومنَّا)3(،وعمرةٍبحجٍّأهلَّمنومنَّا،بعمرةٍ

الحجَّجمعأوبحجٍّأهلَّمنوأمَّا،فحلَّبعمرةٍأهلَّمنفأمَّا،بالحجِّء!ي!

النَّحر.يومكانحتَّىيحلُّوافلموالعمرة

عن،العبديُّبِشرٍبنمحمَّدثنا:قال)4(،شيبةأبيابنرواهماومنها:

حاطب،بنالرحمنعبدبنيحيىحدَّثني:قال،علقمةبنعمروبنمحمَّد

منفمنَّا:أنواعٍثلاثةعلىللحجِّ!يطاللّّهرسولمعخرجنا:قالتعائشةعن

فمن،مفردةٍبعمرةٍأهلَّمنومنَّا،مفردٍبحجٍّأهلَّمنومنَّا،وحجَّةٍبعمرةٍأهلَّ

يقضيحتَّىمنهحَرُمممَّاشيءٍمنيحلِلْلممعًاوعمرةٍبحجٍّأهلَّكان

،)1211/112(.برقم)1(

)1211/118(.برقم)2(

.كمنساقطة"وعمرةبحجأهلمنومنا")3(

)386(."الوداع"حجةفيحزموابن3()750ماجهابنطريقهمنرواه(4)
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حتَّىمنهحرمممَّاشيءٍمنيحلِلْلممفردٍبحجٍّأهلَّومنالحجِّ،مناسك

والمروةوبالصَّفابالبيتفطافمفردةٍبعمرةٍأهلَّومن،الحجِّمناسكيقضي

حجًّا.يستقبلحتَّىمنهحرمممَّاحلَّ

عن،وهبابنحديثمن)1(""صحيحهفيمسلمرواهماومنها:

له:قالالعراقأهلمنرجلًاأنَّ:نوفلبنمحمدعن،الحارثبنعمرو

لا؟أمأيحلٌّبالبيتطاففإذا،بالحجِّأهلَّرجلٍعنالزّبيربنعروةليسَلْ

ع!ي!،الدّهرسولحجَّقد:وفيه.الحديثفذكر..يحل،.لا:لكقالفان

بالبيت.فطافتوضَّاأنَّهمكَّةقدمحينبهبدأشيءٍأوَّلأنهعائشةفأخبرتني

ثمَّعمر!لى.تكنلمثمَّ،بالبيتالطَّوافبهبدأشيءٍأوَّلفكانبكر،أبوحجَّثمَّ

لمثمَّ،بالبيتالطَّوافبهبدأشيءٍأوَّلفرأيته،عثمانحجَّثمَّذلك،مثلعمر

بنالزُّبيرأبيمعحججتُثمَّعمر.بناللّّهوعبدمعاويةثمَّ.عمرةٌتكن

رأيتُثمَّعمر!.تكنلمثمَّ،بالبيتالطَّوافبهبدأشيءٍأوَّلفكانالعوَّام،

فعلَرأيتُمنآخرثمَّعمر!.تكنلمثمَّذلك،يفعلونوالأنصارالمهاجرين

ولا؟يسألونهأفلاعندهمعمرابنفهذا،بعمرةٍينقُضْهالمثمَّعمر،ابنذلك

منأوَّلَأقدامَهميضعونحينبشيءٍيبدؤونكانوامامضىممَّنأحا

تبدآنِلاتَقدَمانِحينوخالتيأمِّيرأيتُوقد.يحلُّونلاثمَّ،بالبيتالطَّواف

تحلَّان.لاثمَّبهتطوفان،البيتمنأوَّلَبشيءٍ

ادلّّهبحمدفيهامعارضةَولا،الفسخأحاديثبهعارضوامامجموعفهذا

ومنِّه.

)1235(.برقم)1(
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فغلِطَ-عائشةعنعروةعنالزُّهريِّحديثوهو-الأوَّلالحديثأمَّا

عُقَيل،شيخهأو،الليثجدُّهأو،شعيبأبوهأو،شعيببنالملكعبدفيه

عنها،عروةعنالزُّهريِّعنوالنَّاسومعمرمالكرواهقدالحديثفإنَّ

يحلَّ:أنوسعىطافإذاهديمعهيكنلممنأمر!ي!النبيُّأنَّوبيَّنوا

الدّهرسولمعخرجناعنها:عَمرةعنسعيدٍبنيحمىعنمالكفقال

أمرمكَّةمندنونافلمَّاالحجَّ،إلانرىولا،القعدةلذيبقينليالٍلخمس!ي!

الصَّفابينوسعىبالبيتطافإذاهديمعهيكنلممَن!يوِوّاللّّهرسول

الحديثهذافذكرت:يحيىقال.الحديثوذكر،يحلَّأنوالمروة

)1(.وجههعلىبالحديثوادلّّهأتتْك:فقال،محمَّدٍبنللقاسم

"لمج!اللّّهرسولمعخرجنا:عنهاالأسودعنإبراهيمعنمنصوروقال

ساقيكنلممَن!وَوّالنَّبئيُفأمر،بالبيتتطوَّفناقدِمنافلمَّا،الحجَّإلانرىولا

فأحللن)2(.يَسُقْنلمونساؤه،الهديساقيكنلممنفحلَّيحلَّ،أنالهدي

معخرجناعنها:عروةعنشهابٍابنعنكلاهماومعمرمالكوقال

))من!ي!:اللّهرسولقالثمَّ،بعمرةٍفأهللناالوداعحجَّةعامَ!ي!اللّهرسول

منهمايحلَّحتَّىيحلَّولا،العمرةمعبالحجِّفليهللْهديٌمعهكان

)3(.جميعًا"

عنأبيهعنسالمأخبرهالذيبمثلعنها،عروةعنشهابٍابنوقال

مالك.طريقمن(017)9البخاريرواه(1)

.(1121/281)ومسلم(1561)البخاريرواه2()

طريقهما.من(1112/111،131)مسلمرواه)3(
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الحجِّإلىبالعمرةالوداعحجَّةفي!ي!ادلّهرسولتمتَّع:ولفظه!.النَّبيِّ

بالعمرةفأهلَّ!ي!اللّّهرسولوبدأالحُليفة،ذيمنالهديمعهفساق،وأهدى

منوكان،الحجِّإلىبالعمرةع!ي!هادلّّهرسولمعالنَّاسفتمتَّع،بالحجِّأهلَّثمَّ

!ي!النَّبيُّقدِمَفلمَّايُهدِ.لممنومنهم،الهديمعهفساقأهدىمنالنَّاس

منهحَرُمَشيءٍمنيحلُّلافإنَّهأهدىمنكمكان"من:للنَّاسقال]مكَّة،)1(

،والمروةوبالصَّفابالبيتفليظُفْأهدىيكنلمومن،حجَّهيقضيحتَّى

الحجِّفيإلّامٍثلاثةفصياميجدلمفمنبالحجِّ،ليهلَّثمَّوليحلِلْ،وليقصِّر

)2(.الحديثباقيوذكر"،أهلهإلىرجعإذاوسبعةٍ

عن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعنالماجشونالعزيزعبدوقال

وفيه:.الحديثفذكر...الحجَّإلانذكرلا!ييهاللّهرسولمعخرجناعالشة

"،عمرةً"اجعلوها:لأصحابه!يطادلّهرسولقالمكَّةقدمتُفلمَّا:قالت

)3(.الهديمعهكانمنإلاالنَّاسفأحلَّ

نذكرلا!ي!اللّّهرسولمعخرجنا:عائشةعنإبراهيمعنالأعمشوقال

)4(.الحديثوذكر..نحلَّ،.أنأمرناقدِمنافلمَّا،الحجَّإلا

اللّهرسولمعخرجنا:عائشةعنأبيهعنالقاسمبنالرحمنعبدوقال

عليُّفدخل:قالت.طمِثْتُسَرِفَجئنافلمَّاالحجَّ،إلانذكرولا!فًيِّ

النسخ.فيوليست،التخريجمصادرمنالزيادة(1)

.(21/471)27ومسلم(1961)البخاريرواه2()

.(1121/021)مسلمرواه)3(

.(1772)البخاريرواه(4)
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نألوددتُواللّّه:فقلت:قالت،؟"يبكيك"ما:قال،أبكيوأنا!ي!اللّّهرسول

:!النَّبيُّقالمكَّةقدِمنافلمَّا:وفيه.الحديثفذكر.،..العامَأحجَّلا

.(1)الهديمعهكانمنإلاالنَّاسفحلَّ:قالت،"عمرةً"اجعلوها

عمر،وابنجابر،رواهلماموافقوهذا،""الصَّحيحفيالألفاظهذهوكلُّ

وحفصة،والبراء،وأسماء،سعيد،وأبو،عبَّاسٍوابن،موسىوأبو،وأنس

وأن،الهديساقمنلاإبالإحلالكلَّهمأصحابه!ي!هأَمْرهمنوغيرهم

أصحابهأمر!يطالنبيَّأنَّعلىكلِّهمهؤلاءاتِّفاقوفي.عمرةًحجَّهميجعلوا

دليل-الهديساقمنإلامتعةًبهقدِمواالذييجعلواوأنيحلُّوا،أنكلَّهم

عنالليثروايةمنأنَّهاذلكيبيِّنفيها،وقعووهمٍالرِّوايةهذهغلطِعلى

عنعُقيلعنروى)2(الذيهونفسهوالليث،عروةعنالزُّهريِّعنعُقيل

تمتّعفيأبيهعنسالمعنالزُّهريِّعنرواهمامثلعنهاعروةعنالزُّهريِّ

يحلَّ.أنأهدىيكنلممَنوأمرِه!ي!النَّبيِّ

الرُّواةبعضوإنَّمابعضًا،بعضهايصدِّقعائشةأحاديثفإذاتأمَّلنا،ثمَّ

بعضه،علىاقتصروبعضهم،الحديثاختصروبعضهم،بعضٍعلىزاد

منبالحجِّأهلَّمنمنعُفيهليسالمذكوروالحديث.بالمعنىرواهوبعضهم

بقاؤهبهوالمرادمحفوظًاهذاكانفان.الحجَّيتمَّأنأمرهفيهوإنَّما،الإحلال

ويكون،عمرةًوجَعْلِهبالإحلالالأمرقبلهذايكونأنفيتعيَّن،إحرامهعلى

الإفرادبينالتَّخييرعلىطرأكما،بالإتمامالأمرعلىطرأقدزائدًاأمرًاهذا

بالفسخ،للأمرناسخًاهذاكانوإلَّابدَّ،ولاهذاويتعيَّن،والقرانوالتَّمتُّع

.(1121/021)مسلمرواه(1)

"."يروي:ص2()
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نأبعدفإنَّةقطعًا،محال!وهذاالإفراد)1(،فيللاذنناسخًابالفسخوالأمر

قطعًا،باطلٌهذا،الأوَّلالإحرامعلىوالبقاءِبنقضهيأمرهملمبالحلِّأمرهم

هذاغيريجوزلا،بالفسخلهمالأمرقبليكونأنمحفوظًاكانإنفتعيَّن

أعلم.واللّّه،البتَّة

فصل

أوبحجٍّأهلَّمن"وأمَّا:وفيهعنها،عروةعنالأسودأبيحديثوأمَّا

بنيحيىوحديث.النَّحر"يومكانحتَّىيحلُّوافلم،والعمرةالحجَّجمعَ

منيحلِلْلممعًا،وعمرةٍبحجٍّأهلَّكان"فمنعنها:حاطببنالرحمنعبد

"-كذلكمفردٍبحجٍّأهلَّومنالحجِّ،مناسكيقضيحتَّىمنهحرمممَّاشيءٍ

يُنكَرا.أنأهلٌوهما،الحفَّاظأنكرهماقدفحديثان

بنالرَّحمنعبدحدَّثنا:قال،حنبلٍبنأحمدحدَّثنا)2(:الأثرمقال

خرجنا:عائشةعن،عروةعنالأسود،أبيعن،أنسٍبنمالكعن،مهديٍّ

أهلَّمنومنَّا،بالعمرةأهلَّمنومنَّا،بالحجِّأهلَّمنفمنَّا!ي!،اللّّهرسولمع

فأحَلُّوابالعمرةأهلَّمنفأمَّاع!يووّ،اللّهرسولبالحجِّوأهلَّ،والعمرةبالحجِّ

فلم،والعمرةبالحجِّأهلَّمنوأمَّا،والمروةوبالصَّفابالبيتطافواحين

منالحديثهذافيأيش:حنبلبنأحمدفقالالنَّحر.يومإلىيحلُّوا

عائشةعنعروةعنالرهريُّ:لهفقلت:الأثرمقال.خطأهذا!العجب

.عروةبنوهشام،نعم:فقال؟بخلافه

النسخ.فيكماوالمثبت.بالإفراد"":المطبوعفي(1)

348(.)ص"الوداعحجة"فيطريقهمنحزمابنرواه)2(
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:قالجدًّا.منكرانِحديثانهذان)1(:حزمٍبنمحمَّدأبوالحافظوقال

والعجب،وبطلانهووَهَنِهبنكَرتهخفاءَلاحديثٌالنَّحوهذافيالأسودولأني

ادلّهعبدأنَّعنهالبخاريِّ)2(طريىَمنساقثمَّ؟رواهمنعلىجازكيف

كلَّماتقولالصديقبكرأبيبنتأسماءيسمعكانأنَّهحدَّثهأسماءمولى

يومئذٍونحنهاهنامعهنزلنالقد،رسولهعلىادلّّهصلَّى:بالحَجُونمرَّت

وفلانٌوالزبيرعائشةوأختيأنافاعتمرتُأزوادنا،قليلةظهرُنا،قليلٌ،خِفافٌ

بالحجِّ.العشيِّمنأهللناثمَّأحللنا،البيتَمسحنافلمَّا،وفلانٌ

بالحديث،علمٍأقلُّلهممَّنأحدٍعلىبهاخفاءَلاوَهْلةوهذهقال)3(:

:شكٍّبلامنه)4(باطلينلوجهين

منأحدٍبينخلافَولا،"عائشةوأختيأنا"فاعتمرتُ:قولهأحدهما:

منأعمرَها()هولذلك،مكَّةدخولهاأوَّلَىتعتمرلمعائشةأنَّفيالنَّقلأهل

عنورواه،ادلّّهعبدبنجابررواههكذا،الحصبةليلةَالحجِّتمامبعدالتَّنعيم

،محمَّدٍبنوالقاسم،مُليكةأبيوابنالأسود)6(،كأبي:الأثباتُعائشة

348(.)ص"الوداع"حجةفي(1)

.()6917برقم2()

934(.)صالسابقالمصدرفيحزمابنأي)3(

"."فيه:السابقالمصدروفي.النسخفيكذا4()

."وكذلك":ك(5)

"الوداعحجة"فيكمايزيد"بنالأسود":والصوابخطأ،وهو،النسخجميعفيكذا)6(

ومسلم(1561،1762)البخاريعندعائشةعنوروايتة34(.9)ص

(1121/281).
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هد.ومجا،وسطاو،وعروة

منأهللناثمَّأحللنا،البيتَمَسَحْنا"فلمَّا:فيهقوله:الثَّانيالموضع

وابنمالكٍبنوأنسجابرًالأنَّ؛فيهشكَّلاباطلٌوهذا،"بالحجِّالعشيِّ

وأنَّ،مكَّةدخولهميومَكانالإحلالأنَّروواكلَّهم،وعائشةعبَّاس

بلاأيَّامٍثلاثةالمذكوريناليومينوبين،التَّرويةيومكانبالحج1ِّ(إهلالهم)

.شكٍّ

محمدأبوأُتيوإنَّما،صحيحوهو،باطلٍولابمنكرٍليسالحديث:قلت

وهكذا،وعائشةهياعتمرتأنَّهاأخبرتْأسماءفإنَّ،فهمهمنفيها!هدنَ!بم

نفسها،عنها)2(إخبارٌ،أحللنا"البيتَمسحنا"فلمَّاقولها:وأمَّا.شكٍّبلاوقع

عائشةبأنَّتصرِّحلموهي،عائشةأصابالذيالحيضعذريُصِبهلموعمَّن

عائشةأنَّريبَولا.اليومذلكحلَّتوأنَّها،مكَّةدخولهميومالبيتمسحت

الحجَّ،عليهافأدخلت،بسَرِفحاضتحتَّىعليهاتزلْولم،بعمرةٍقدِمتْ

،بعمرةٍقدِمَتْأو!ي!،النَّبيِّمععائشةاعتمرت:قيلفاذا)3(.قارنةًوصارت

كذبًا.هذايكنلم

منأهلُّواإنَّهم:تقللمفهي،"بالحجِّالعشيِّمنأهللنا"ثمَّقولها:وأمَّا

التَّروية.يومعشيئَأرادتوإنَّمامحمد،أبوقالماليلزمَ،القدوميومِعشيِّ

اليومذلكبعشيِّفيهيصرَّحأنإلىوبيانهظهورهفييحتاجلاهذاومثل

فردُّ،غيرهإلىالأوهامتذهبلاممَّاوأنَّهبه،والعامِّالخاصِّلعلم؛بعينه

تحريف."،"إحلالهم:المطبوعفي(1)

الفاء.بدونالنسخفيكذا)2(

"."فان:ك)3(
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إليه.سبيلَلاممَّاالوهمهذابمثلالثِّقاتأحاديث

عائشةعنالمذكورينللحديثينالوجوهوأسلمُ(:1محمد)أبوقال

إنَّ:بقولهاالمرادأنَّعلىروايتهماتُخرَّجأن-أنكرهمااللَّذين)2(يعني-

قَضَواحينالنَّحريومكانحتَّىيحلُّوالم،وعمرةٍبحجٍّأوبحجٍّأهلُّواالذين

عنالننبُرةتنتفيوبهذا،الهديمعهكانمنبذلكعَنَتْإنَّماالحجِّ،مناسك

عروةعنالزُّهريَّلأنَّكلُّها؛الأحاديثتتاَلف)3(وبهذا،الحديثينهذين

أبيمنأحفظُشكٍّبلاوالزُّهريُّ،عروةعنالأسودأبوذكرماخلافيذكر

لامنالبابهذافيعائشةعنالرَّحمنعبدبنيحيىخالفوقدالأسود)4(،

،جلالةٍفيولا،ثقةٍفيولا،حفظٍفيلا،إليهالرحمنعبدبنيحيى(يُقرَن)ه

،بكرٍأبيبنمحمَّدبنوالقاسميزيد،بنكالأسود:بعائشة)6(بطانةٍفيولا

فيوكانت،الرحمنعبدبنتوعَمْرة،عائشةمولىذكوانعمرو)7(وأبي

يكونوالمولوفكيفبها،والبطانةالخصوصيَّةأهلهموهؤلاء،عائشةحِجْر

يُؤخذأنالواجبهيانفردلومنهمواحدٍروايةأوروايتهملكانت،كذلك

غَفَلأوجهِلَمَنوليس،ويحيىالأسودأبيروايةعلىزيادةًفيهالأنَّبها؛

35(.0)ص"الوداع"حجة(1)

"."الذي:،جص2()

".الوداع"حجةفيلماموافقالنسخبقيةمنوالمنبت"تأتلف".:مب،ب،ق)3(

.صمنساقطةالأسود"أبي...عروة"عن(4)

".يقرب"لا:ك)5(

فيلماالموافقوهو.وسيأتي.مب،قمنوالمثبت.تحريف،""فطانة:،جص،ك)6(

".الوداع"حجة

خطأ.عمرو"،"وابن:،جص،ك)7(
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عائشة؟عنالجِلَّةهؤلاءوافقوقدفكيفوأخبر،وذكَرعَلِممنعلىحجَّةً

ذكرنا.1(اللَّذين)ويحعىالاسودأبيبحديثالتَّعلُّقفسقطَ

مسندين؛غيرُموقوفانويحيىالأسودأبيحديثَيفإنَّوأيضًا،قال)2(:

!والنَّبيَّأنَّيذكراأندون،ذكرَتْمافَعلمنفِعْلَعنهاذكراإنَّمالائهما

،ذكراهماصحَّفلو"!ي!،اللّهرسولدونأحدٍفيحجَّةَولايحلّوا،لاأنأمرهم

بذلكالمأمورونفتمادى،بالفسخمعههديَلامَنع!يوّالنِّبيِّأمرصعَّوقد

يقينًافثبت،منهوبرَّأهمذلكمنادلّّهأعاذهموقد،دلّّهعصاةًلكانوايحلّوا،ولم

جاءتوهكذا.هديمعهكانمنفيهعُنِيإنَّماويحيىالأسودأبيحديثأنَّ

يجمعبأنالهديمعهمنأمر!ي!بأنَّهأوردناها)3(الَّتيالصِّحاحالأحاديث

جميعًا.منهمايحلَّحتَّىيحلَّلاثمَّ،العمرةمعحجًّا

"من:ترفعهعنهاعروةعنشهابِابنعنمالكطريقمنساق)4(ثمَّ

جميعًا".منهمايحلَّحتَّىيحَلَّلاثمَّ،والعمرةبالحجِّفليُهلِلهديٌمعةكان

أنَّهذكرنامايبيِّنعائشةعنعروةطريقمنترىكماالحديثفهذا:قال

عائشة،عنيحيىوحديثِ،عروةعنالأسودأبيحديثفيشكٍّبلاالمراد

العالمين.ربِّدلّّهوالحمد،جملةًالإشكالُالاَنوارتفع

عروة"عن:فيهقولُهحذفًاالأسودأبيحديثفيأنَّيبيِّنوممَّا(:قال)ْ

."الذين":ب،ج،ص،ك(1)

35(.0،351)صالسابقالمصدرفيحزمابنأي)2(

.("وردهاأ":مب."وردناأ":ج،ص،ك)3(

.(1)638البخاريرواهوالحديث35(.1)ص"الوداعحجة"(4)

3(.25)صنفسةالمصدر(5)
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ولاحلُّوا(".الرُّكنمسحوافلمَّا،فقطبعمرةٍأقبلواوالزبيروخالتهأمَّهأنَّ

بينيسعىحتَّىالرُّكن،بمسحيحلُّلابعمرةٍأقبلمنأنَّأحدٍبينخلافَ

سائريُبيِّنهحذفًاالحديثفيأنَّفصحَّالرُّكن،مسحبعدوالمروةالصَّفا

التَّوفيق.وباددّه،جملةبهالشَّغبوبطلذكرنا،الَّتيالصِّحاحالأحاديث

فصل

وعمربكرأبيفِعلمِنعروةعنالاسودأبيحديثفيماوأمَّا

جوابَه،فأحسنعبَّاسٍابنأجابهفقدعمر،وابنِوالأنصاروالمهاجرين

بجوابه.(1)فنكتفي

:عبَّاسٍابنعنجبيرٍبنسعيدعنعمروبنفُضَيلعنالأعمترفروى

ابنفقال،المتعةعنوعمربكرأبونهى:عروةفقالع!ي!،اللّهرسولتمتَّع

أبوقال)3(:وتقول!اللّّهرسولقال:أقولسيهلِكون)2(،أراهم:عبَّاسٍ

وعمر)4(.بكر

:عبَّاسٍلابنعروةقال:قالأيوبعنمعمر،ثنا(:)هالرازقعبدوقال

فقال!عُريَّةياأمَّكسَلْ:عبَّاسٍابنفقال؟المتعةفيتُرخِّصاللّّهتتَّقيألا

منتهينأراكمماواددّه:عبَّاسٍابنفقاليفعلا،فلموعمربكرأبوأمَّا:عروة

".)1(ق:"فيكفي

النسخ.منوالمثبت."ستهلكونأراكم":المطبوعفي2()

."يقولون":ك)3(

بنشريكإسنادهوفي93(.1)"الوداع"حجةفيحزموابن31(12)أحمدرواه(4)

سيأتي.كماحرببنوسليمانالرزاقبعبدتوبعلكنة،النخعياللّهعبد

)293(."الوداع"حجةفيطريقةمنحزمابنرواه()ه
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وعمر؟بكرأبيعنوتُحدِّثوناع!يوّاللّّهرسولعنأحدِّثكماللّّه،يعذِّبكمحتَّى

منك.لهاوأتبعُ!ادلّّهرسولبسنَّةأعلمُلهما:عروةفقال

قالالزُّبيربنعروةأنّ:مُليكةأبيابنعن)1("مسلم"صحيحوفي

العشرهؤلاء)2(فيبالعمرةالنَّاستأمر:!ي!ادلّّهرسولأصحابمنلرجلِ

بكرأبافإنَّ:عروةقالذلك؟عنأمَّكتسألأوَلا:قال!عمر!بمفيهاوليسَ

إلاوجلَّعزَّاددّهأرىما،هلكتمهاهنامن:الرَّجلقال،ذلكيفعلالموعمر

قال!وعمربكربأنيوتُخبروني!ي!،اللّّةرسولعنأحدِّثكمإنِّي،سيعذِّبكم

الرَّجل.فسكتَ،منك!اللّّهرسولبسنَّةأعلمَكاناواللّّهإنَّهما:عروة

ونذكر،نذكرهبجوابٍهذاقولهعنعروةَحزمٍبنمحمَّدٍأبوأجابثمَّ

لشيخنا.منهأحسنَجوابًا

ادلّّهرسولبسنَّةأعلمُعبَّاسٍابنُ:لعروةنقولونحنمحمد)3(:أبوقال

فييشكُّلامنك،ثلاثتِهمبهموأولىمنكوخيرمنك،وعمربكروبأني!!

طريقمنساقثمَّ.منكوأصدقأعلمُالمؤمنينأموعائشة.مسلمذلك

استُعمِلمن:عائشةقالت:قالاددّهعبدعنالسَّبيعيإسحاقأبيعنالثّوريِّ

بالحجِّ.النَّاسأعلمُهو:قالت،عبَّاسٍابن:قالوا؟الموسمعلى

بقوله:المطبوعفيوصححه.فيهيوجدلافالالرخطأوهو،النسخجميعفيكذا(1)

أيُّوبعنزيدٍبنحمَّادعنحربٍبنسليمانعنالكجِّيُّمسلمٍابو"وأخرج

برقمطريقةمنرواهفقد"،الوداع"حجةعننقلًا"مليكةابيابنعنالسَّختيانيِّ

.)393(

"هذا".:ص)2(

35(.4)ص"الوداع"حجة)3(
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هومَنعروةقالماخلافَعنهما)2(رَوىقدأنَّهمعمحمد)1(:أبوقال

البزّار)3(طريقمنساقثمَّ.وأوثقُوأصدقُوأعلمُوأفضلُعروةمنخير

،وطاوسعطاءعن،ليثعن،الأَوديِّإدريسبناللّّهعبدعنالأشجّ،عن

عنةنهىمنوأوَّلوعمر،بكروأبو!ي!اللّّهرسولتمتَّع:عبَّاسٍابنعن

معاونة.

ابنعن،طاوسٍعن،ليثعنالثَّوريِّ،عن)4(الرزاقعبدطريقومن

وأوَّل،كذلكوعثمانوعمر،ماتحتَّىبكروأبو!ي!اللّّهرسولتمتَّع:عبَّاسٍ

معاوية.عنهانهيمن

"المسند"فيأحمدالإمامرواههذاعبَّاسٍابنحديث:قلت

.حسنٌحديثٌ:وقالوالتّرمذيُّ)5(،

قال:قالأبيهعن،طاوسابنعنمعمر،ثنا)6(:الرزاقعبدوذكر

هذهأمرَللنَّاسفتبيِّنتقومُألا:الخطَّاببنلعمرموسىوأبوكعببنأبيُّ

فأفعلُها.أناأمَّاعَلِمَها!قدإلاأخذبقيوهلعمر:فقالً؟المتعة

قبلة.بمامتصلوالكلام.نفسهالمصدر(1)

حجةو"المطبوعوفيوعمر.بكرلأبيوالضمير،الصوابوهو،النسخفيكذا2()

الاَني.والأثرالسياقيقتضيةماخلافوهو.عنها"":"الوداع

.(4874)""مسندهفيوهو)3(

)693(."الوداع"حجةفيطريقهمنحزمابنرواه)4(

فيه.متكلمسليمأبيبنليثإسنادهوفي822(،)والترمذي)2863(أحمد()ه

)893(."الوداع"حجةفيطريقهمنحزمابنرواه)6(
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ثنا:قالالمِنهال،بنحجَّاجثناالبغويُّ)1(:العزيزعبدبنعليُّوذكر

أرادعمرأنَّالحسنعنحميد،أوسليمانأبيبنحمَّادعن،سلمةبنحمَّاد

أهلينهىأنوأراد،المالذاعنغنيَّةالكعبة:وقال،الكعبةماليأخذأن

:كعبٍبنأبيُّفقالالحجِّ،متعةعنينهىأنوأراد،بالبوليصبغواأناليمن

،يأخذهفلم)2(،الحاجةإليهوبأصحابهوبه،المالهذا!ي!اللّهرسولرأىقد

الثِّيابيلبسونوأصحابه)3(!ي!اددّهرسولكانوقد.تأخذْهفلاوأنت

اددّهرسولمعتمتَّعناوقد.بالبولتُصبغأنَّهاعَلِموقدعنها،ينهَفلماليمانيَّة،

نهيًا.فيهاتعالىاللّّهيُنزِلولمعنها،ينهَفلم!ي!

لتمتَّعتُ،حججتُثمَّالسَّنةوسطفياعتمرتُلوعمر:قولتقدَّموقد

عنقيس،عن،سلمةبنحمَّادرواه.لتمتَّعتُحجَّةًخمسينحججتُولو

،عبَّاسٍابنعن،طاوسعن،كُهيلبنسلمةعن،وشعبةعنه)4(.،طاوسٍ

(.عمرةً)ْحجَّتيمعلجعلتُحججتُ،ثمَّمرَّتينسنةٍفياعتمرتُلو:عنه

اعتمرتُلو:عنه،عبَّاسٍابنعن،طاوسٍعن،كُهيلٍبنسلمةعن،والثَّوريُّ

وليث،حُجَيربنهشامعن،عيينةوابنُلتمتَّعتُ)6(.حججتُثمَّاعتمرتُثمَّ

يعني-المتعةعننهىأنَّهيزعمونالذيهذا:قالعبَّاسٍابنعن،طاوسٍعن

لمالحسن،انقطاعإسنادهوفي)793(،"الوداع"حجةفيطريقهمنحزمابنرواه(1)

اللَّهُ!ثكَتهُ.رَعمريدرك

".إلية"الحاجة:ق2()

.كفيليست""وأصحابه)3(

الطريق.بهذا)993(("الوداع"حجةفيحزمابنرواه(4)

الطريق.بهذا(104)"الوداع"حجةفيحزمابنرواه()ه

الطريق.بهذا(4)30"الوداع"حجةفيحزمابنرواه)6(
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كذا:عبَّاسٍابنقال.لتمتَّعتُحججتُثمَّاعتمرتُلو:يقول-سمعتُهعمر

)1(.بمتعةٍإلاقطُّرجلٍحجَّةتمَّتْمامرَّةً،وكذا

عنينهَلمادلَّة!حُكَئهُرَعمرأنَّفهوشيخنا)2(،ذكرهالذيالجوابوأمَّا

فاختاربينهما،تَفصِلواأنوعمرتِكملحجِّكمأتمَّإنَّ:قالوإنَّما،البتَّةالمتعة

منلهيُنشِئهبسفرٍمنهما)3(واحدٍكلِّإفرادوهوالأمور،أفضللهمعمر

نصَّوقد،أخرىسفرةٍبدونالخاصِّوالتّمتِّعالقرانمنأفضلوهذا،بلده

الإفرادهووهذا.والشَّافعيُّوغيرهمومالكحنيفةوأبوأحمدذلكعلى

علي.وكذلك،للنَّاسيختارهعمروكانوعمر،بكرٍأبوفعلهالذي

(691:]البقرةمهولِلَّهِوَالغُفغالحجًّوَاتمُّوْا!و:تعالىقولةفيوعليعمروقال

لعائشةع!ي!النبيقالوقد)4(،أهلكدُوَيرةمنبهماتُحرِمأنإتمامهماقالا:

أهله،دُوَيرةإلىالحاجُّرجعفإذا")5(،نَصَبِكقدرعلى"أجرُكِعمرتها:في

فياعتمرأو،يحجَّحتَّىوأقامالحجِّأشهُرِقبلواعتمر،العمرةمنهافأنشأ

دُوَيرةمنالنُّسكينمنواحدٍبكلِّأتىقدفهنا،حجَّثمَّأهلهإلىورجعَأشهُرِه

.غيرهمنأفضلفهو،الكمالعلىبهماإتيانوهذا،أهله

الطريق.بهذا(404)"الوداعحجة"فيحزمابنرواه(1)

مجموعو"232()4/"العمدة"شرحفيبنحوهعليهتكلموقد،بالنصّكلامهأجدلم)2(

.(264/)6("الفتاوى

.كفيليستواحد"")3(

(00131،10131)شيبةأبيوابن35(1)"والمنسوخالناسخ"فيعبيدأبورواه)4(

عنهما.

آ!دلَّةُعَتهَا.رَعائشةحديثمن(1121/261)ومسلم()1787البخاريرواه()ه
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عننهىأنَّهمنهمغلِطَمنفظنَّللنَّاس،عمراختارهالذيفهذا:قلت

تركعلىحملهمنومنهم،الفسخمتعةعلىنهيهحملمنمنهمثمَّ،المتعة

برواياتعنةالنَّهيرواياتعارضمنومنهم،عليهللإفرادترجيحًاالأَولى

عنهكماعمر،عنروايتينذلكفيجعلمنومنهمذكرناها،وقدالاستحباب

عنهرجعقديمًاقولًاالنَّهيجعلمنومنهم،المسائل-منغيرهافيروايتان

منرآهرأيًاالنَّهييَعُدُّمنومنهم.حزمٍبنمحمَّدٍأبوسلككماأخيرًا)1(،

أبوقالكما،الأَراكظلِّفيبنسائهممُعرِسينالحاجُّيظلَّأنلكراهتهعنده

واقف!أنابينا:قاليزيدبنالأسودعن،النَّخعيِّإبراهيمعنحماد،عنحنيفة

يفوحشَعرُهمُرجَّلٍبرجلِهوفإذاعرفةَ،عشيَّهَبعردةالخطَّاببنعمرمع)

هيئتُكماعمر:قَال،نعمقال؟أنتأمحرِلمعمر:لهفقالالطِّيب،ريعمنه

متمتِّعًا،قدمتإنِّي:قالالأذفر،الأغبرالأشعثُالمحرمإنَّما،محرمٍبهيئة

هذهفيتتمتَّعوالا:ذلكعندعمرفقال.اليومَأحرمتُوإنَّما،أهليمعيوكان

راحوا)3(ثمَّالأَراك،فيبهنَّلعرَّسوالهمالمتعةفيرخَّصتُلوفإئِّيالا!نّام،

.رآه(رأي)هعمرمنهذاأنَّيبيِّنوهذاحُجَّاجًا)4(.بهنَّ

نسائه،على!ي!النَّبيُّطافقد!ذاكوحبَّذاماذا؟وكان)6(:حزمٍابنقال

."اخرآ":ك(1)

."معي":ج(2)

."اجعور":ك(3)

طريقه.من(04)6"الوداع"حجةفيحزمابنرواه)4(

".له"راب:ك،ج(5)

الأثر.عقب"الوداع"حجةفي)6(
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.عينٍبطَرْفةِالإحرامقبلمباحٌالوطءأنَّخلافولامحرمًا،أصبحثمَّ

فصل

ونبيِّننذكرهما،أُخريينطريقتينالفسخمنالمانعونسلكوقد

فسادهما:

جوازفيبعدهمومنالصَّحابةاختلفإذاقالوا::الأولىالطَّريقة

عندفيهايجوزلاعمَّاللعبادةصيانةً،منهالمنعَيقتضيفالاحتياط،الفسخ

أكثرهم.بلالعلمأهلمنكثيرٍ

فيالعمرةجوازلهمليبيِّنبالفسخأمرهم!ي!النَّبيُّأنَّ:الثَّانيةوالطَّريقة

:ويقولون،الحجِّأشهرفيالعمرةيكرهونكانوا(1الجاهليَّة)لأنَّ؛الحجِّأشهر

فأمرهم،اعتمر"لمنالعمرةحلَّتفقدصَفَر،وانسلخالأَثر،وعفاالدَّبَر،بَرأ"إذا

الحجِّ.أشهرفيالعمرةجوازلهمليبيِّن)2(؛بالفسخ!ي!النَّبيُّ

:باطلتانالطَّريقتانوهاتان

تبيَّنتْفإذا،السُّنَّةتتبيِّنلمإذايُشرعإنَّماالاحتياطفإنالأولىأمَّا

الاختلافلأجلتركهاكانفإنخالفها؛ماوتركُاتِّباعهاهوفالاحتياط

احتياطٌ:نوعانفالاحتياط،وأحوطأحوطُواتِّباعهاخالفهامافتركُاحتياطًا،

ولاالسُّنَّة،خلافمنللخروجواحتياطالعلماء،)3(خلافمنللخروج

الاَخر.علىأحدهمارجحانيخفى

".الجاهليةأهل":المطبوعوفي.صوابوهو،النسخجميعفيكذا(1)

اكأيلَّهُعَن!.رَعباسابنحديثمن(0421/891)ومسلم(4561)البخاريرواه2()

.""اختلاف:ك)3(
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:أقوالٍثلاثةالفسخفيللنَّاسفإنَّهنا،ممتنعٌالاحتياطفإنَّوأيضا

محرَّم.أنَّهأحدها:

والخلف.السَّلفمنجماعةٍقولوهو،واجبأنَّه:الثَّاني

مستحب.أنَّه:الثَّالث

منبالاحتياطأولئحرَّمهمَنخلافِمنبالخروجالاحتياطفليس

الخلافمنبالخروجالاحتياطتعذَّروإذا،أوجبهمَنخلافِمنالخروج

السنَّة.خلافمنبالخروجالاحتياطتعيَّن

فصل

.(1)عديدةٍوجوهٍمنبطلانًافأظهرُالثَّانيةالطَّريقةوأمَّا

يذفيالحجِّأشهرفيالثَّلاثعُمَرَهذلكقبلاعتمر!النَّبيُّأنَّأحدها:

لمالصَّحابةأنَّيُظنُّفكيف.الحجِّأشهرأوسطوهو،ذلكتقدَّمكما،القعدة

،العمرةإلىالحجِّبفسخأمرهمبعدإلاالحجِّأشهرفيالاعتمارجوازيعلموا

؟مرَّاتٍثلاثلذلكفعلُهتقدَّموقد

:الميقاتعندلهمقالأنَّه")2("الصَّحيحينفيثبتقدأنَّه:الثَّاني

شاءومنفليفعلْ،بحجَّةٍيُهلَّأنشاءومنفليفعلْ،بعمرةٍيُهلَّأنشاء"من

عندالحجِّأشهرفيالاعتمارجوازلهمفبيَّن،فليفعلْ"وعمرةٍبحجٍّيُهلَّأن

بالفسخ؟إلاجوازها)3(يعلموالمفكيف،معهالمسلمينوعامَّة،الميقات

فيالوجوههذهلبعضوبيانهالإسلامشيخكلاموانظر.صفيليست""عديدة(1)

بعدها(.وما55)26/"الفتاوى"مجموع

.(1121/411)ومسلم(1)786البخاري2()

.هذا""جواز:ك)3(
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يعلموالاأنأجدرُفهمبذلكجوازهايعلمونيكونوالمإناللّهولعَمْرُ

بالفسخ.جوازها

نأالهديساقمنوأمريتحلَّل،أنالهدييَسُقِلممنأمرَأنَّه:الثَّالث

وهذا،ومُحرمٍمُحرمٍبينففرَّق،محلَّةالهدييبلغحتَّىإحرامهعلى(يتمّ)

الأوَّل،الإحراممجرَّدلا،التَّحلُّلمنالمانعهوالهديسَوقأنَّعلىيدلّ

فيالتَّاثيرجعل!ي!فالنَّبيُّ،محرمٍدونبمحرمٍتختصُّلاذكروهاالَّتيوالعلَّة

.لغيرهلا)2(وعدمًا،وجودًاللهديوعدمهالحلِّ

هذاكان،المشركينمخالفةقصدَ!ي!النبيُّكانإذا:يقالأن:الرَّابع

بذلكأمرهمإنَّماكانإذافإنه؛العلَّةلهذهأفضلالفسخأنَّعلىدليلًا

يومإلىمشروعًا)3(الفسخيكونأنيقتضيهذاكان،المشركينلمخالفة

فيلأمَّتةوشرعهالنَّبيُّجم!يوّفعلةمافإنَّاستحبابًا،وإمَّاوجوبًاإمَّا،القيامة

وأوجوبًاإمَّا،القيامةيومإلىمشروعٌهوالمشركينلهديمخالفةًالمناسك

وكانوا،الشَّمسغروبقبلعرفةمنيُفِيضونكانواالمشركينفإنَّاستحبابًا،

كيماثَبِيرُ"أَشرِقْ:يقولونوكانوا،الشَّمستطلعحتَّىمزدلفةمنيُفيضونلا

فلم")5(،المشركينهديَهَدْيُنا"خالفَ:وقال!ي!)4(،النَّبيئُفخالفهمنُغِير("

("."يبقى:المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا(1)

.كمنساقطة"لا")2(

مشروعًا".يبقىالفسخأنعلىدليلًايكون"كان:المطبوعفي)3(

أحمدورواهاللَّةُ!كَتهُ،رَعمرحديثمننغير""كيماقولهدون(6841)البخاريرواه(4)

.الزيادةبهذه3(220)ماجهوابن385(358،،592)

-""المعرفةفيوالبيهقي(151)""المراسيلفيداودوأبو(1451)6شيبةأبيابنرواه)5(
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الشمس.غرَبتِحتىعروومنلفصو.؟)1(0.0َ

كقول،دمٌيَجبُرهواجمبوإمَّا،مالككقولزكنإمَّاالمخالفةوهذه

له.الآخركالقولسنَّةوإمَّا،القولينأحدفيوالشَّافعيِّحنيفةوأبيأحمد

المسلمين.باتِّفاقسنَّةالشَّمسطلوعقبلمزدلفةمنوالإفاضة

النَّبيُّفخالفهم،جَمْعٍمنتُفِيضبل،بعرفةتقفلاكانتقرينرٌوكذلك

!وثُوَّأِفيف!وْا:تعالىقولهنزلذلكوفيمنها،وأفاض،بعرفاتٍووقف!!وّ،

الحجِّأركانمنالمخالفةوهذه(،991:]البقرة!وآفَّاسُأَفَاضَرمِىخثُ

المسلمين.باتِّفاق

ليسالمستحبُّ،أوالواجمطهيالمشركينفيهاخالفَ)2(الَّتيفالأموز

أمر"!وَوّالنَّبيَّإنَّ:يقالفكيفمحرَّم؟فيهايكونفكيفمكرو!د،فيها

منأفضلعنهنهاهمالذيكونمع،المشركيننُسكَيخالفبنسكٍأصحابه

فحجُّه،يتمتَّعفلمالمشركونحجَّكماحجَّمن:يقالأو؟بهأمرهم)3(الذي

!يووّ؟النبيبأمروالأنصارالمهاجرينمنالأوَّلينالسَّابقينحجِّمنأفضلُ

فيالعمرةُ"دخلتِ:قالأنَّهعنه)4(""الصَّحيحفيثبتقدأنَّه:الخامس

مرسلًا.مخرمةبنقيسبنمحمدحديثمن03(1)7/-

وليس.المرفوعالحديثضمنقبلةبمامتصلًاوجعلهنُفِض"،"فلم:المطبوعفي(1)

كذلك.

"."نخالف:المطبوعفي)2(

.صفيليست""الذي)3(

.البخارييروِهلمفالحديث.خطأ"،"الصحيحين:المطبوعفي(4)
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فقالى:للأبد؟أمهذالعامِناهذهعمرتُنا:لهوقيل."القيامةيومإلئالحجِّ

)2(."القيامةيومإلىالحجِّفيالعمرةدخلتالأبد،لأبدبل(،1لا)"

فيجابرحديثفيصريحًاجاءكماالفسخعمرةعنسؤالهموكان

"لو:قال،المروةعلى)4(طوافٍآخركانإذاحتَّى:قالالطَّويل)3(،حديثة

كانفمنعمرةً،ولجعلتُها،الهديأسُقِلماستدبرتُماأمريمناستقبلتُ

يا:فقالمالكبنسُراقةفقام."عمرةًوليجعلْهافليحلَّهديمعهليسمنكم

فيواحدةًأصابعَه!ي!اللّّهرسولفشبَّكللأبد؟أمهذاألعامِنا،اللّّهرسول

(".الأبد)هلأبدِبل"لا،،مرَّتين"الحجِّفِىالعمرةُ"دخلتِ:وقال،الأخرى

الحجَّة،ذيمنمضتْرابعةٍصُبْحَ!ياّلهاللّّهرسول"قدِم)6(:لفظٍوفي

نأأمرَنا،خمسٌإلاعرفةوبينبيننايكنلملمَّافقلنا)7(::قالنحلَّ،أنفأمرنا

وفيه:،الحديثفذكر...المنيُّ"مذاكيرناتَقطُرعرفةَفنأتينسائنإ،إلىنُفضي

"للأبد".:قالللأبد؟أمهذالعامنا:مالكبنسُراقةَفقال

ك،ب،مب.فيليست"لا")1(

اللَّةُ!ثكَتهُ.رَجابرحديثمن(12/471)18مسلمرواه)2(

السابق.الحديثهو)3(

الرواية.وكذا"،"طوافه:المطبوعوفي.النسخفيكذا(4)

.أبد"لأبد":ص(5)

اللَّهُ!ثكَئهُ.رَجابرحديثمن(12/141)16مسلمرواه)6(

وأصيبواحِلُّوا:قال:عطاء"قال:الروايةوفي."قال"المطبوعفيوليس،النسخفيكذا)7(

فقلنا"..،.النساء.
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هذهألكم:!ي!للنَّبيِّقالسُراقةأنَّ:عنه)1("البخاريِّ"صحيحوفي

للائد"."بل:قال؟اللّهرسولياخاصَّةً

حجَّه)2(منهمفسخَمنفسخَالَّتيالعمرةتلكأنَّع!ي!ادلّهرسولفبيَّن

عمرةأنَّيبيِّنوهذا.القيامةيومإلىالحجِّفيدخل!العمرةوأنَّللأبد،إليها

الحجِّ.بعضالتمتع

الأبد"لأبد"بل:بقولهالاستدلالعلىالنَّاسبعض)3(اعترضوقد

باعتراضين:

بل،العامبذلكيختصُّلابهاالفرضسقوطأنَّالمرادأنَّأحدهما:

"للائد"،:يقللمذلكأرادلوفإنَّه،باطلالاعتراضوهذاالأبد.إلىيسقطه

ولائه.المسلمينلجميعيكونإنَّمابل،معيَّنةٍطائفةٍحقِّفييكونلاالائدفانَّ

بذلكأرادوالوولأنَّهم."القيامةيومإلىالحجِّفيالعمرة"دخلت:قال

عنالسُّؤالكانبل،العمرةعلىاقتصروالماالوجوبتكررعنالسُّؤال

تكرُّرأرادواولوللأبد؟"أملعامناهذه"عمرتنا:لهقالواولأنَّهم.الحجِّ

ولأجابهم؟ادلّّهرسولياعامٍأكلَّ:الحجِّفيقالواكمالهلقالواعامٍكلَّوجوبها

")4(.لوجبتْنعم،:قلتُلو،تركتكمما"ذَرُوني:بقولهالحجِّفيبهأجابهمبما

السُّؤالفهذا،الأبد"لأبد"بل:فقالخاصَّةً؟لكمهذه:لهقالواولأنَّهم

.الاختصاصعدمفيصريحانوالجواب

)1785(.برقم)1(

"حجة".:المطبوعفي)2(

.صفيليست"بعض")3(

ا!حكَئهُدلَّةُ.هريرةأبيحديثمن(214/)1337مسلمرواه(4)
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أشهرفيالاعتمارجوازبهيريدإنَّماالائد"لائدذلك"إنَّ:قولهأن:الثَّاني

النبيُّع!يمّسألإنَّماالسائلفإنَّ،قبلهالذيمنأبطلُالاعتراضوهذا.الحجِّ

لأنَّه؛الحجِّأشهرفيالعمرةجوازعنلا،الحجِّفسخهيالَّتيالمتعةعنفيه

هذا:حينئذٍله)2(فقالالحجِّ،بفسخمعههديَلامَنأمرهبعقبِ)1(سألهإنَّما

عنه.يسألهلمعمَّالاعنه،سألهمانفسعن!ي!فأجابهللأبد؟أملعامنا)3(

هديَلامَنأمرهعقيبَ"القيامةيومإلىالحجِّفيالعمرةُ"دخلتِ:قولهوفي

دعوىفبطل،القيامةيومإلىمستمرٌّذلكأنَّجليُّ)4(بيانبالإحلالمعه

التَّوفيق.وبادلّّه،الخصوص

فيهولا،الحديثفيليستذكرتموهاالَّتي(العلَّة)ههذهأنَّ:السَّادس

لافإنَّهاصحيحةًكانتوإنبها،اعتراضكمبطلباطلةًكانتفانإليها،إشار!

اقتضتْصحَّتإنبل،الوجوهمنبوجهٍبالصَّحابةالاختصاص)6(تستلزم

وقوَّةقوَّتهالمشركينليُرِيشُرعالرَّملأنَّكما،واستمرارَهمعلولهادوامَ

العلَّةبتلكالاحتجاجفبطل،القيامةيومإلىمشروعيتهواستمرَّت،أصحابه

.تقديرٍكلِّعلىجهمالاختصاصعلى

("."عقب:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)

النسخ.فيوليست"،"سراقة:المطبوع!ابعدها)2(

."ألعامنا":ك)3(

.جليًّا(""بيانًا:ص،ج(4)

.كفيليست""العلة)5(

".تلزم"لا:المطبوعوفي.النسخفيكذا)6(
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بجواز)1(العلمفييكتفوالمإذاعليهمادلّّهرضوانالصَّحابةأنَّالسَّابع

عندفيهالهمبإذنهولا،أعوامٍثلاثةَمعهلهافعلهمعلىالحجِّأشهرفيالعمرة

لاأنأحرىبعدَهمفمَنْ،العمرةإلىالحجِّبفسخيأمرهمحتَّىالميقات

واقتداءً!لمج!ادلّّهرسوللأمراتِّباعًا،العمرةإلىالحجَّيفسخحتَّىبذلكيكتفي

بهاكتفىمابدونذلكمننكتفينحنإننا:قائليقولأنإلا)2(،بأصحابه

باللّهنعوذجهلٌوهذا.إليههماحتاجواماإلىالجوازفينحتاجولاالصَّحابة،

منة.

هوالذيبالفسخأصحابهيأمرأنء!ي!اللّّهبرسوليُظَنُّلاأنَّه:الثَّامن

المحظور،هذاارتكاببغيرتعليمُهيمكنمباحًابذلكليعلِّمهمحراملم

كُلفةً.وأقلَّ،دلالةًوأوضحَبيانًا،منهوبأسهلَ

حرامًا.بهأمرهمحينالفسخيكنلم:قيلفإن

منهماواحدٍبكلِّقالوقد.مستحبّأو)3(واجبماإمَّاإذًافهو:قيل

رفعَإجماعٍأونصٍّوأيُّ؟استحبابهأوإيجابهبعدحرَّمهالذيفمَن،طائفةٌ

عنها.محيصَلامطالبةٌوهذه؟الاستحبابأوالوجوبهذا

سقتُلمااستدبرتُماأمريمناستقبلتُ"لو:قال!ي!أنَّه:التَّاسع

العمرةبجوازالعلمُذلكعند!لهتجدَّدأفترى،"عمرةًولجعلتُها،الهدي

.المحالأعظممنهذافَوتها؟علىتأسَّفحتَّىالحجِّ،أشهرفي

("."بالعلم:المطبوعفي(1)

"."بالصحابة:ك،مب)2(

."وإما(":ج)3(
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يَسُقِولمقرنَومنأفردَكانمن(1)المتعةإلىبالفسخأمرأنَّهالعاشر:

يأمرهفكيف،حجَّتهمعالحجِّأشهرفياعتمرقدالقارنأنَّومعلولم.الهدي

وضَمَّبهاأتىوقدالحجِّ،أشهرفيالعمرةجوازلهليبيِّنعمرةٍإلىقِرانهبفسخ

الحجَّ؟إليها

لا،الأصوللقياسموافقالعمرةإلىالحجِّفسخأنَّ:عشرالحادي

فمجيئُ)3(،جوازهيقتضيالقياسلكانالنَّصُّبهيَرِدلمفلولها)2(.مخالف!

بأنَّوقرَّره)4(،تيميةابنالإسلامشيخقاله،القياسوفقعلىبهالنَّصِّ

ثمَّبالعمرةأحرمفلو،الأئمَّةباتِّفاقجازلزمهكانممَّاأكثرالتزمإذاالمحرم

لمالعمرةعليهأدخلثمَّبالحجِّأحرموإذا،نزاعٍبلاجازالحجَّعليهاأدخل

مذهبه،ظاهرفيوالشافعيوأحمدمالكمذهبوهوالجمهور،عنديجز

ويسعىطوافينيطوفالقارنأنَّفيأصلهعلىبناءًذلكيجوِّزحنيفةوأبو

سعيين.

يطوفأنَّه:القارنفيأحمدعنالمحكيَّةالروايةقياسوهذاقال)5(:

إلايلتزملمبالحجِّفالمحرمكذلككانوإذا.سعيينويسعىطوافين

بالفسخالتزمهمافكان،وحجٍّلعمرةٍملتزمًاصارمتمتِّعًاصارفاذاالحجَّ)6(.

"."العمرة:المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا(1)

النسخ.خلاف""له:المطبوعفي)2(

"فجاء(".:المطبوعوفي.""فيجتئ:مب)3(

.(57)26/"الفتاوىمجموع"فيوكلامه.والمطبوعمب،ب،قفيليس"تيمية"ابن(4)

السابق.المصدرفيالإسلامشيخأي)5(

"."بالحج:ص)6(
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هذاأشكلوإنَّمامستحبًّا.كانأفضلكانولمَّا.ذلكفجازعليهكانممَّاأكثر

يفسخأنأرادلوفإنَّه،كذلكوليس،عمرةٍإلىحجًّافسخأنَّهظنَّمنعلى

نيَّتهمنكانلمنجائزٌالفسخوإنَّما،نزاعٍبلايجزْلممفردةٍعمرةٍإلىالحجَّ

الحجِّ،فيداخلٌفهوبالعمرةيُحرِمحينمنوالمتمتِّع،العمرةبعديحجَّأن

الايّاميصومأنلةيجوزولهذا.("الحجِّفيالعمرةُ))دخلتِ:!ي!النَّبيُّقالكما

وأمَّا.الحجِّفيالحالتلكفيأنَّهعلئفدلَّ،بالعمرةيحرمحينمنالثَّلاثة

وكذلك.بعدهيغتسلثمَّبالوضوءالجنبيبدأفكماذلك،بعدبالحجِّإحرامه

"ابدأنَ:ابنتهغَسْلفيللنِّسوةوقال1(،للجنابة)اغتسلإذايفعل!ي!النَّبيُّكان

بعض)3(الوضوءمواضعفغَسْلمنها")2(.الوضوءومواضعِبميامنِها

الغُسل.

.أوجهٍلثلاثةباطلٌهذا:قيلفإن

بإحرامهمنهممنوعًاكانحِلًّا)4(بالفسخاستفادفسخإذاأنَّهأحدها:

التزمه.مادونفهوالأوَّل،

فسخالذيالنُّسكمنأكملُأوَّلًاالتزمهقدكانالذيالنُّسكأنَّ:الثَّاني

هديٍإلىيحتاجإليهيفسخوالَّذي،جُبرانٍإلىالاوليحتاجلاولهذا،إلية

فيلماموافقمب،دتىمنوالمثبت(".الجنابة"من:المطبوع"لجنابته(".:،جص(1)

".الفتاوى"مجموع

اكأيلَّهُعَتفَا.رَعطيةأمحديثمن(43)939/ومسلم(1)67البخاريرواه2()

تحريف.وكلاهما."قبل"لعله:هامشهاوفي"بعد"،:مب،ب،ك)3(

.كفيليست"حلا")4(
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.مجبورٍنسكٍمنأفضلُفيهجُبرانَ)1(لاونسأله،جُبرانًا

إبدالهايجوزلافلانالحجِّ،علىالعمرةإدخاليجزلمإذاأنَّه:الثَّالث

.والأحرىالأولىبطريقإليهاوفسخةبه

.ومفصَّلٍمجملٍ،طريقينمنالوجوههذهعنفالجواب

السنَّة،مجرَّدعلىاعتراضالتالوجوههذهأنَّفهو:المجملأمَّا

السنَّةيخالفرأيٍكلَّوأنَّالاَراء،علىالوحيتقديمبالتزامعنهافالجواب

له)2(،الصَّريحةالصَّحيحةالسُّنَّةبمخالفةبطلانهوبيانقطعًا،باطلٌفهو

للآراء)3(.تبعًاالسنَّةوليست،للسنَّةتبعٌوالآراء

وفقعلىالفسخأنَّالتزمنافانَّما،بصددهنحنالذيوهو:المفصَّلوأمَّا

بأنَّ:جوابهالأوَّلفالوجههذاوعلى،الالتزامبهذاالوفاءمنبدَّفلا،القياس

لأمر،فيهحِلَّلاالذيالإفرادمنأفضلُفهوالإحلالُ)4(تخلَّلهوإنالتَّمتُّع

إليه،الحجِّبفسخأصحابَهولأمرِهبة)5(،بالإحراممعةهديَلامنع!يوّالنبيِّ

ولأنَّاللّّه،كتابفيعليهالمنصوصالنُّسكولأنَّه،بهأحرمكانأنَّهولتمنِّيه

قولين،علىغيرهفيواختلفوا،استحبابهعلىبلجوازهعلىأجمعتالأمَّة

بالحجِّ)6(الإحرامبعدإليهبالفسخأمرهمحيثغضب!صالنَّبيئَولأن

".حدإلىيحتاجلا":ك(1)

.فيجليست"له")2(

"للرأي".:ص،ج)3(

.(""التحلل:المطبوعوفي.النسخفيكذا(4)

.كفيليست"به")5(

.كفيليست""بالحج)6(
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خيرحجِّ)2(منأفضلقطُّ)1(حجٌّيكونأنقطعًاالمحالمنولأنَّهفتوقَّفوا،

متعةًيجعلوهابأنكلَّهمأمرهموقدءلمجي!،نبيِّهممعالعالمينوأفضلِالقرون

حجَّإلا،منهأفضلَالحجِّهذاغيريكونأنالمحالفمن،الهديساقمنإلا

لنبيِّه،ادلّّهاختارهالذيهوفهذالنبيِّه،اددّهاختارهكما،الهديوساققرنَمن

نأالمحالمنولأنَّه؟هذينمنأفضلحجٍّفأيُّ،التَّمتُّعلأصحابهواختار

ليسكثيرةٍأُخرولوجوهٍالمرجوح،المفضولإلىالفاضلالشّمكمنينقلهم

الذيالإحرامعلىالبقاءمنأفضلُالنُّسكهذافرجحانُموضعها،هذا

الثَّاني.الوجهبطلانبهذاتبيَّنوقد.بالفسخ)3(يفوته

:وجوهٍمنباطلٌفكلام،بالهديمجبورٌنُسكٌإنَّه:قولكموأمَّا

دموهو،النُّسكتماممنهومقصودةٌعباد!لىالتمتُّعفيالهديأنَّ:أحدها

هذاعبادةتماممنهي)4(للمقيمالأضحيةبمنزلةوهو،جُبرانٍدملاشُكرانٍ

على()هالمشتملالعيدبمنزلةالدَّمهذاعلىالمشتملفالنُّسك،اليوم

.سائلٍدمٍإراقةبمثلاليومذلكفيالدّهإلىتُقرِّبمافإنَّه،الأضحية

!يوّالنَّبيَّأنَّالصِّدِّيقبكرٍأبيحديثمن)6(وغيرهالترمذيروىوقد

".حجة"تكون:المطبوعفي(1)

.ص،ج،كمنوالمنبت."حجة":مبب،ق،)2(

تحريف.،""يقرنه:ص)3(

"وهو".:المطبوعفي(4)

"."المشتملة:،جص()5

فان؛انقطاعإسنادهوفي،لهواللفظ2(429)ماجهوابن)827(الترمذيرواه)6(

-.يقويهشاهدلهلكن،يربوعبنالرحمنعبدمنيسمعلمالمنكدربنمحمد
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الصَّوترفع:والعجُّ."والثَّجُّ"العَجّ:فقال؟أفضل(1)الأعمالأيُّ:سئل

.الهديدماءإراقة:والثَّجُّ،بالتَّلبية

الفضيلة.هذهيحصِّلأنالمفرِدَيُمكن:قيلفان

تقديروعلىوالمتمتِّع،القارنحقِّفيجاءتإنَّمامشروعيتها:قيل

والقارن؟المتمتِّعهديثوابمنثوابهافأينحقَةفياستحبابها

النَّبيِّعنثبتوقد،منهالأكلجازلماجبرانٍدمكانلوأنَّه:الثَّانيالوجه

منفأكل،قِدرٍفيفجُعِلتببَضْعةٍبدنةٍكلِّمنأمرفإنَّه،هَدْيهمنأكلأنةَّ!ي!

منأكلفإنَّه،بدنةٍسُبْعَعليهالواجبكانوإنمَرَقها)2(.منوشربلحمها،

.بقسمةٍيتعيَّنلممُشااعفيهاوالواجب،المائةمنبدنةٍكلِّ

الذيالهديمننساءهأطعمأنَّه)3("الصَّحيح"فيثبتقدفإنَّهوأيضًا،

)4(""الصَّحيحينفيفثبتأحمد،الإمامبهاحتجَّ،متمتِّعاتٍوكنَّعنهنَّذبحه

عنهنَّ.ذبحهالذيالهديمنإليهنَّأرسلثمَّ،نسائهعنأهدىأنَّهعائشةعن

!وفَلُوْا(:الهدايا)ْمنبمنًىيُذبَحفيماقالسبحانهاللّهفإنَّوأيضًا،

التمتُّعهديَيتناولوهذا28،،:]الحجمهوآلمحقِيَرأتجَاَبسَ!هَاوَأَظحِمُوْا

"السلسلة:وانظر.(1/054)والحاكم2(631)خزيمةابنصححهوالحديث

.(0051)"الصحيحة

بالوجهين.والرواية،النسخمنوالمثبت."الحج":المطبوعفي(1)

آ!كَتهُدلَّهةجابرحديثمن147()1218/مسلمرواه)2(

".الصحيحين":المطبوعفي)3(

.(1112/125)ومسلم(0172)البخاري)4(

(".الهدي":المطبوعفي)5(
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.والقرانالمتعةهديذبحهناكالمشروعفانَّ،بهيختصَّلمإنقطعًاوالقِران

قِدرٍفيفجُعِلت،ببَضْعةٍبدنةٍكلَمن!لمجي!النبيُّأمر-أعلمواللّّه-هاهناومن

هديه.جميعَبهليعُمَّ،بالأكلتعالىربِّهلأمرامتثالًا

الإقداميجوزفلا،الأصلفيمحظورالجبرانسببأنَّ:الثَّالثالوجه

أمرإمَّا:بهمأموروالتَّمتُّح،محظورٍفعلُأوواجبٍتركُإمَّافانَّة،لعذرٍإلاعليه

فلو،الأكثرينعنداستحبابٍأمرأو،وغيرهعبَّاسٍكابنطائفةٍعندإيجابٍ

مدإنَّهقولهمفبطل،عذرٍبغيرسببةعلىالإقداميجزلمجُبرانٍدمَدمةكان

بسببهلهموأباح،عبادهعلىبةادلّهوسَّع1(وهدي)نسكٍدمأنَّهوعُلِم،جبرانٍ

فهو،المشقَّةمنعليهمالإحراماستمرارفيلما،الإحرامأثناءفيالتَّحلُّل

هديوكانالخفَّين،علىالمسحوبمنزلةالسَّفر،فيوالفطرالقصربمنزلة

يؤخذأنيحبُّتعالىواللّّهوهذا)2(،هذافِعْلأصحابهوهديُ"!ي!اللّّهرسول

عليهيسَّرهبماالعبدلأخذفمحبَّتهمعصيتُه)3(،تُؤتىأنيكرهكما،برُخَصه

منه.ومنعَةعليهحرَّمهمالارتكابهمنهكراهيتهمثلُ)4(،لهوسهَّله

لمنأفضلفهو،السَّفرينأحدبسقوطترفُّههعنبدلًاكانوإنوالهدي

يكونقدوالبدلعقيبَه)5(،ويعتمرمفردٍبححٍّيأنيأنمنالححِّأشهرفيقدِم

النسخ.خلاف"وهذا":المطبوعفي(1)

.مراتثلاث"هذا":صفي2()

ابنوصححه(،5)899والبزار()5866أحمدرواهالذيعمرابنحديثفيكما)3(

.(9)3/"الغليل"إرواءفيوالألباني27(24)حبانوابن2(0)27خزيمة

"."بمثل:ك(4)

تخر."،"بنفسه:ب(5)
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الماءاستعمالعنللعاجزوكالتيمُّمبدلًا،جعلهامنعندكالجمعةواجبًا

مستحبًّافكونهواجبًا،يكونقدالبدلكانفإذا،بدلٌوهوعليهواجنبفإنَّه

واحدةًعبادةًالجميعيكونأنيمنعلاالإحلالوتخلُّلُبالجواز،أولى

الأوَّل،التَّحلُّلبعدإلايُفعَلولا،بالاتِّفاقركنفإنَّه،الإفاضةكطواف

رمضانوصوم،التَّامِّالحلِّبعديُفعلوهو،منًىإّلامَالجماررميوكذلك

مالكقالولهذا.واحدةًعبادةًيكونأنذلكيَمنعولا،لياليهفيالفطريتخلُّله

أعلم.وادلّّه.واحدةعبادةٌلأنَّه(،1للشَّهر)واحدةٍبنيَّةٍيجزئإنَّه:وغيره

فصل

فسخُهيجوزلافلَأن،الحجِّعلىالعمرةإدخاليَجُزْلمإذا:قولكموأمَّا

بينالتَّلازموجهوماطِحْنًا.نرىولاجَعْجعةًفنسمع-وأحرىأولىإليها

عليها؟برهانٌبأيديكمليسالَّتيالدَّعوىهذهعلىالدَّليلوما؟الأمرين

بفساد)3(معترف!)2(فهوحنيفةأنيأصحابمنكانإنلهذاالقائلثمَّ

سبيلًا.إليهيجدفلا،قياسهبصحَّةطُولِبغيرهممنكانوإن.القياسهذا

يطوفكانفإنَّه،التزمهكانبما)4(نقصَقدالعمرةمُدخِل:يقالثمَّ

واحاوسعيواحاطوافٌكفاهقرنَفإذا،للعمرةآخرطوافًاثمَّ،للحجِّطوافًا

وأمَّا)5(.يلتزمهكانممَّانقصفقدالجمهور،قولوهوالصَّحيحة،بالسُّنَّة

النسخ.فيوليست"كلة(".:المطبوعفيبعدها(1)

المعنى.قلبوقد،النسخخلاف"معترف"غير:المطبوعفي)2(

"بافساد".:ك)3(

"مما".:والمطبوعمبوفي.النسخعامةفيكذا4()

"يلزمة".:ك،ص،ج)5(
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وأفضلُمنةأكملهوماإلىنُسكَهنقلبل،التزمهممَّاينقُصلمفإنَّةالفاسخ

الحمد.ودلّة،تقديرٍكلِّعلىالقياسفبطل،واجباتٍوأكثرُ

فصل

وهي،طوًىبذينزلأنإلىصه!نهضَثئَمص!.حجَّتهسياقإلىعُدنا

يذمنخلون)2(لأربعٍالأحدليلةَبهافباتالزَّاهر،باَباراليومَ)1(المعروفة

فدخلها،مكَّةإلىونهضَ،يومةمناغتسلثمَّ،الصُّبجبهاوصلَّى،الحجَّة

العمرةفيوكان،الحجونعلىتُشرِفالَّتيالعلياالثنيَّةمنأعلاهامننهارًا

سارثمَّأسفلها)3(،منوخرجأعلاهامندخلالحجَّوفيأسفلها،منيدخل

ضحًى.وذلكالمسجددخلحتَّى

النَّاس!يسمِّيهالذي،منافٍعبدبنيبابمندخلهأنَّهالطبرانيُّ)4(وذكر

شَيبة.بنيباباليوم

البيتَاستقبلَيعلىدارمنمكانًادخلإذاكانأنَّه(أحمد)هالإماموذكر

فدعا.

.(""الآن:المطبوعفي(1)

".لأربعة":ك2()

اكأيلَّةُعَنطُ.رَعمرابنحديثمن2(21/23)57ومسلم(4571،5751)البخاريرواه)3(

نافعبناللّةعبدإسنادهوفياكأيلَّهُعَت!ا،رَعمرابنحديثمن(194)""الأوسطفي(4)

و"التلخيص(178)6/المنير(""البدروانظر:فيهما،تكلممروانأبيبنومروان

238(.)3/الزوائد"و"مجمع2(43)2/الحبير"

بالروايةانفردوقد،علقمةبنطارقبنالرحمنعبدإسنادهوفي(،)16587برقم)5(

تعليقانظر.حبانابنغيرعنتوثيقةيؤثرولم،المكييزيدأبيبناللّةعبيدعنه

"المسند".علىالمحققين
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هذابيتكزِدْ"اللَّهمَّ:قالالبيتإلئنظرإذاكانأنَّه(1الطبرانيُّ)وذكر

يديهيرفعرؤيتهعندكانأنَّهعنهورُوِي."ومَهابةًوتكريمًاوتعظيمًاتشريفًا

ربَّنافحيِّنا)2(،السَّلامومنك،السَّلامأنت"اللَّهمَّ:ويقولويكبِّر،

مَنوزِدْ،ومَهابةًوتكريمًاوتعظيمًاتشريفًاالبيتهذازِدْ"اللَّهمَّ)3(."بالسَّلام

سمعولكن،مرسلوهو)4(،وبرًّا"وتعظيمًاوتشريفًاتكريمًااعتمَرهأوحجَّه

يقولة.الخطَّاببنعمرمنالمسيِّببنسعيدهذا

تحيَّةفانَّالمسجد،تحيَّةيركعولم،البيتإلىعَمَدَالمسجددخلفلمَّا

يزاحِمْولم،استلمهالأسودالحجرحاذىفلمَّا،الطَّوافالحرامالمسجد

نويتُ:يقلولم،يديهيرفعولم،اليمانيِّالرُّكنجههَإلىعنهيتقدَّمولم،عليه

كما)5(،للصلاةيكبّركمابالتَكبيرافتتحهولاوكذا،كذاالأسبوعهذابطوافي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ادلَّهُ!3عَتهُ،رَأسيدبنحذيفةحديثمن)6132("و"الاوسط(،181)3/الكبير""في

فيه:والساجيعديوابنالفلاسعمروقال،الكوزيسليمانبنعاصمالإسنادوفي

الحديثعنو"دفاع(142)5"الضعيفة"السلسلةانظر:."الحديثيضع"كان

.37()صلبانيللأكلاهما"النبوي

."حيّنا":مب،ب،ق

والبيهقي2(1/49)الكبير""التاريخفيوالبخاري(1)79""العللفيأحمدرواه

"والعمرةالحج"مناسكفيالألبانيحسنةوالأثراللَّةُ!ثكَتهُ،رَعمرقولمن73()5/

وإن،لهتيسربمافيدعوخاص،دعاءهنا!يمالنبيعنيثبت:"ولموقال2(،0)ص

اللَّهُ!عكَئهُ".رَعنةلثبوتةفحسنعمر...بدعاءدعا

انظر:.يثبتلاوالحديثمرسلًا،جريجابنعن(181)5/البيهقيالدعاءهذاروى

2(.242/)("الحبير"التلخيص

.المطبوعفيليست"للصلاةيكبر"كما
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الحجرحاذىولا،المنكراتالبدعمنهوبل،عندهعلمَلامنيفعله

ثمَّ،واستلمةاستقبلهبل،شِقِّةعلىوجعلةعنهانفتلَثمَّبدنهبجميعالأسود

ولا،بدعاءٍالبابعنديدعُولم،يسارهعنالبيتوجعليمينهعلىأخذ

معيَّنًا،ذكرًاللطَّوافوقَّتولاوأركانها،الكعبةظهرعندولا،الميزابتحتَ

آلدُّيخَااشافِرَبَّخَد!و:الرُّكنينبينعنهحُفِظبل،بتعليمهولابفعلةلا

.(1،)102:لبقرةا]!هوفَّارِأابَعَذَوَلمخاحَسَنَةًلأَخِرَةَأوَفِىصًنَةً

ويقاربمَشيَه،يُسغوكان،الأولالأشواطالثَّلاثةَهذاطوافهفيورملَ

الأخرىكتفَهوأبدى2(،)كتفيهإحدىعلىفجعله،بردائهواضطبع،خُطاهبين

وقبَّلبمِحْجَنه،واستلمه،إليةأشارالأسودالحجرحاذىوكلَّماومنكبه،

اليمانيَّ،الرُّكناستلمأنَّهعنهوثبت.الرَّألسمَحنيَّةعصا:والمِحْجَن.المِحْجَن

عنالدارقطنيُّ)3(روىوقد.استلامهعنديدهقبَّلولا،قبَّلةأنَّهعنهيثبتولم

بناللّّهعبدوفيه.عليهخدَّهويضعُ،اليمانيَّالرُّكنيُقبِّل!ي!النبيكان:عباسٍابن

.غيرهوضعَّفة)4(،الحديثصالعأحمد:الإمامقالهرمز،بنمسلم

اليمانيَّ،يسمَّىفإنَّهالاسود،الحجرهاهنااليمانيِّبالرُّكنالمرادولكنَّ

وصححه،السائببناللّهعبدحديثمن()2918داودوأبو(1)9953أحمدرواه(1)

ابيصحيح"وانظر:.(1/554)والحاكم)3826(حبانوابن272(1)خزيمةابن

.(141)6/"لأما-دا

".كتفيةأحدعلىطرفيهفجعل":المطبوعفي)2(

إسنادهويا2(،506)يعلىوأبو)638(حميدبنعبدورواه)2743(،برقم)3(

هذا.اللّةعبدلاخل76(/)هالبيهقيضعفهوالحديث.فيةمتكلممسلمبناللّةعبد

.(013/)16"الكمال"تهذيبفيترجمتهوانظر

26(.0/)5عديلابن"الكامل"انظر:(4)
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يليالذيالرُّكنمعلهويقالاليمانيين)1(،لهما:يقالالآخرالرُّكنمع

الحجر:يلياناللَّذينللرُّكنينويقال؛العراقيين:البابناحيةمنالحجر

الغربيين.:الكعبةظهرمنالحجريليوالَّذياليمانيِّللرُّكنويقال.الشاميين

يدهفوضعبيدهاستلمهأنَّهعنهوثبتالأسود،الحجرقبَّلأنَّهعنهثبتولكن

وروي،صفاتٍثلاثفهذه.بمِحْجنٍ)2(استلمهأنَّهعنهوثب!قبَّلها،ثمَّعليه

)3(.يبكيطويلًاعليهشفتيهوضعَأنَّهعنه

اللّّهبسم:قالالرُّكناستلمإذاكانأنَّه:جيِّدٍباسنادٍعنهالطَّبرانيُّ)4(وذكر

أكبر.واللّه

أكبر)5(.اللّّه:قالالأسودالحجرعلىأتىكلَّماوكان

بناللّّهعبدبنجعفرعنالنَّبيلعاصمٍوأبوالطيالسئيُ)6(داودأبووذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

النسخ.منوالمتبت"الغربيان...الشاميان...العراقيان..."اليمانيان:المطبوعفي

"."استلم:،جك

والحاكم27(21)خزيمةوابن22(21/1)والبزار2(49)5ماجهابنرواه

محمدوفيهعمر.ابنحديثمن)3765("الإيمان"شعبفيوالبيهقي4(154/)

التهذيب"و"تهذيب(486-485)7/عديلابن""الكاملانظر:.متروكعونبن

.(01)22"الضعيفةو"السلسلة385()9/

نأ:ولفظهموقوفًا،عمرابنعن4988()الرزاقعبدطريقمن)863("الدعاء"في

ثقاترجالةأكبر"،واددّهادلّة"بسم:قالالركناستلمإذاكانادلَّةُلةعَئهُرَعمرابن

صحيح.وإسناده

اكأيلَّةُعَن!ا.رَعباسابنحديثمن(61)13البخاريرواه

عباسابنحديثمن7(،4)5/والبيهقي27(41)خزيمةابنورواه)28(،برقم

3(.4/01)لإرواء"ا"فيلألبانيوا(1/554)والحاكمخزيمةابنوصححهاكأيلَّهُعَت!،رَ
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:قالثمَّ،عليهوسجدالحجرقبَّلجعفرٍبنعبَّادبنمحمَّدرأيت:قالعثمان

بنعمررأيت:عبَّاسٍابنوقال،عليهويسجديقبِّلهعبَّاسٍابنرأيت

ففعلتُ.هكذافعل!ي!اللّهرسولرأيتُ:قالثمَّ،عليهوسجدقبَّلهالخطَّاب

قبَّلهثمَّ،عليهسجدثمَّالرُّكنقبَّلأنَّه:عبَّاسٍابنعن)1(البيهقيوروى

.مرَّاتٍثلاث،عليهسجدثمَّ

ءً)2(.
الحجر.علىسجد!ي!النبيَّرأيتُ:قالعنهايضاودكر

قال،فقطاليمانيَّينإلاالأركانمنيمسَّولم!ي!يستلمولم

استلممااستلمولكن،ادلّهلبيتهجرةًاستلامَهماأحدٌيَدَعْولمالشافعيُّ)3(:

عنه.أمسكعمَّاوأمسك!ي!،اللّهرسول

فصل

إِبَنهومَّقَامَ!ووَآتخَّذواْمِن:فقرأ،المقامخلفإلىجاءطوافهمنفرغفلمَّا

ءِ

بعدفيهماقرأ،البيتوبينبينهوالمقامُركعتينفصلَّى(،125:]البقرة!مصَلّىَ

القراَنلتفسيرمنهبيانٌالمذكورةالاَيةَوقراءتُه،الإخلاصبسورنيالفاتحة

الاسودالحجرإلىأقبلصلاتهمنفرغفلمَّا.!بفعلهمنةاللّّهومرادِ

قرأ:منهدنا)4(فلمَّا،يقابلهالذيالبابمنالصَّفاإلىخرجثمَّ،فاستلمه

انظر:.صحيحوالأثر98(،21)الرزاقعبدورواه75(،)5/"الكبرىالسنن"في(1)

.3(4/11)"لإرواءا"

31(.4/2)"الإرواء"وانظر:.فيهمتكلميمانبنيحيىإسنادهوفي75(،)2/5()

.(435)3/"الأم"كتابفي)3(

النسخ.خلافقرب"":المطبوعفي(4)
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وفي.(1)"بهاللّهب!دأبماأَبدأُ(،581:]البقرة!هوشَعَاَبِرِآللَّهِمِنألمححَفَاوَآتمَزؤًهإِنَّميو"

البيت،رأىحتَّىعليهرَقِيَثمَّالأمر.على"ابدَووا("للنساليِّ)2(:رواية

له،لهشريكلاوحدهاللّّهإلاإله"لا:وقال،وكبَّرهاللّّهفوحَّدالقبلةفاستقبل

أنجزَ،وحدهاللّّهإلاإلهلاقديز.شيءٍكلِّعلىوهوالحمد،وله)3(الملك

هذامثلقال،ذلكبيندعاثمَّ".وحدَهالأحزابوهزمعبدَه،ونصروعدَه،

.مرَاتٍثلاث

له:فقيلالصَّفا،فيالذيالشَّقُّوهوالصَّدع،علىمسعودٍابن(ولمحام)

عليهأُنزِلتالذيمقامُغيرهإلهلاوالَّذيهذا:قال؟الرحمنعبدأباياهاهنا

)5(.البيهقيذكره.البقرةسورة

سعى،الواديبطنفيقدماهانصبَّتْفلمَّا،يمشيالمروةإلىنزلثمَّ

قبلاليومَوذلك،عنهصحَّالذيهذا،مشىوأصعدَالواديَجاوزإذاحتَّى

يتغيَّرلمالواديأنَّوالظَّاهرواَخره)6(.المسعىأوَّلفيالأخضرينالميلين

آدلَّهُ!كَتهُ.رَجابرحديثمن(21)18مسلمرواه(1)

الإرواء"و"2(205/الحبير(")انظر:"التلخيص.شاذةالروايةوهذه2(،9آ2)برقم2()

(4/.)317

56(.)صبدأالذيم،نسخةفيالكبيرالخرمانتهىهناإلى)3(

خطأ.،""وقال:ك(4)

فية.متكلمالمكيمسلمبنإسماعيلإسنادهوفي59(.)5/"الكبرى"السننفي)5(

.(891)3/"الكمال"تهذيبانظر:

مب.ب،،م،ك،قفيليست"وآخره")6(
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كانأنَّةهذا:وظاهر")1(.مسلم"صحيحفيعنهجابرقالهكذا،وضعةعن

بنجابرسمعأنَّهالزبيرأبيعن)2(""صحيحهفيمسلمروىوقدماشيًا،

وبينبالبيتراحلتةعلىالوداعحجَّةفي!يووّالنبيُّطاف:يقولاللّّهعبد

ولاع!يواللّّهرسوليطفْولموليُشْرِف)3(.،النَّالسليراه؛والمروةالصَّفا

واحدًا.طوافًاإلاوالمروةالصَّفابينأصحابه

بعيرُهبه(انصبَّتْ)ْإذاالرَّاكبلأنَّ؛بينهماتعارُضَلا)4(:حزمٍابنقال

.جسدهسائرمعأيضًاقدماهوانصبَّت،كلُّهانصبَّفقد

أوَّلًا،ماشيًاسعىأنَّهوهوهذا،منأحسنُوجةٌبينهماالجمعفيوعندي

عن)6("مسلم"صحيحففي،بةمصرَّحًاذلكجاءوقدراكبًا،سعيهأتمَّثمَّ

والمروةالصَّفابينالطَّوافعنأخبِرْني:عبَّاسٍلابنقلت:قالالطُّفيلأبي

:قالوكذبوا،صدقوا:قال،سنَّةٌأنَّهيزعمونقومكفإنَّهو؟أسنَّةٌراكبًا،

النَّاس،عليه!كثُراللّّهرسولإنَّ:قالوكذبوا؟صدقوا:قولكما:قلت

اللّّهرسولوكان:قال،البيوتمنالعواتقُخرجحتىمحمَّد،هذايقولون

أفضل.والمشيئ)7(،ركبعليهكثُرقلمَّا:قال.يديهبينالنَّاسُيُضْرَبلا!!

آ!ثكَتهُللَّهةجابرحديث)1218(منبرقم)1(

255(./)1273برقم)2(

الزبيرأبيعنمسلموروى.غَشُوهقدالناسفإن،"وليسألوه:زيادةالمطبوعفيبعدها)3(

النسخ.جميعفيوليست،جابر"عن

.(571)ص("الوداع"حجةفي(4)

"."انصب:والمطبوعمبوفي.النسخعامةفيكذا)5(

237(./)1264برقم)6(

الرواية.فيولكنها،النسخفيوليست.""والسعي:المطبوعفيبعدها)7(
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فضل

كانأوقدمَيهعلىكانهل:فيهفاختُلِف،قدومهعندبالبيتطوافهوأمَّا

راكبًا؟

حجَّةفي!ي!النبيُطاف:قالتعائشةعن")1(مسلم"صحيحففي

.النَّاسعنهيُضْرَبأنكراهيةَ،الرُّكنيستلمبعيرهعلىالكعبةحولالوداع

وهومكَّةع!ي!النبيُّقدِمَ:قالعبَّاسٍابنعن)2(داود"أبي"سننوفي

فلمَّا،بمِحْجَنٍالركنَ)3(استلمالرُّكنَأتىكلَّما،راحلتهعلىفطاف،يشتكي

ركعتين.فصلَّىأناخطوافهمنفرغ

يستلمبعيرٍعلىالبيتحوليطوف"!النبيَّرأيت:الطفيلأبووقال

عندوهوالبعير،ذكردون)5(مسلمرواه.يقبِّلهثمَّبمِحْجنه)4(الحجرَ

الإفاضةطواففي-أعلموادلّّه-وهذاالبعير،بذكرمسلمبإسناد)6(البيهقي

لاوذلكالأولالثَّلاثةفيالرَّملعنهحكىجابرًافإنَّ،القدومطواففيلا

المشي.معإلايكون

)1274(.برقم)1(

فية،متكلمزيادأبيبنيزيدإسنادهوفي2772(،)أحمدورواه(،1881)برقم2()

"الكبرى"السننانظر:.يزيدبهاتفردفقد("،يشتكي"وهوقولهبدونيصحوالحديث

.(2681/)"الأم-داودأبيو"ضعيف(599/)

"."استلمه:المطبوعوفي،"و"السننالنسخفيكذا)3(

"."بمحجن:ك(4)

.(1)275برقم)5(

)6(/5(001).
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قدمية؛فعلىلمقدَمِهطافهالذيسَبْعُه)2(أمَّا:احمُهلنَ!ءَالشَّافعيُّ)1(قال

فلا،أربعةًومشىأشواطٍثلاثةرملَأنَّهفية)4(:عنةجابرًاالمحكيّ)3(لأنَّ

وقد،واحدٍسَبْعٍ%(فيوراكبًاماشيًاالطَّوافعنهيحكيجابريكونأنيجوز

النَّحر.يومطوافهفيفيه)7(ركبالذي)6(سبعهأنَّحُفِظ

أنَّ)9(:أبيهعن،طاوسابنعن،عيينةابنعنالشَّافعيُّ)8(ذكرثمَّ

علىليلًانسائهفيوأفاض،بالإفاضةيُهَجِّرواأنأصحابهأمرع!س!اللّهرسول

المِحْجن.طرفَويُقبِّل:قالأحسبة،بمِحْجَنةالرُّكنيستلمراحلته

(1"الصَّحيح")0فيجابررواهماخلاففهو،مرسلأنَّهمحهذا:قلت

وابنعائشةروتوكذلكنهارًا،النَّحريومالإفاضةطوافطافأنَّهعنه

سيأني.كماعمر،

علىفطاف،يشتكيوهومكَّةقدِمَ!ي!النَّبيُّ"إنَّ:عبَّاسٍابنوقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(2244/)"لأما"في

تحريف."،سعيه":ب،،جك

"."الأمفيلماموافقالنسخمنوالمتبت"حكى".:المطبوعفي

.كفيليست"فية"

("."الأمفيوكذلك"،"سعياَخر:بقلمجوفي،النسخفيكذا

"سبع"بالسياقوالأولى.""الأمفيوكذا،""سعيهاَخر:بقلمجوفي،النسخفيكذا

الاَني.الحديثعليهيدلكما"،و"سبعة

.صفيليست"فية"

"الأم")2/442-443(.في

ك:"عن".

"الصحيحين".(مب،ق:
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عُمَره،إحدىفيفهومحفوظًاكانإنهذا،"استلمهالرُّكَنأتىكلَّما،راحلته

)1(نقولأنإلا،القدومطوافمنالأولالثَّلاثةفيالرَّملعنهصحَّفقدوإلَّا

بعيرُهبه)3)رملَمنفإنَّ،بعيرهعلئرملَإنَّهالسَّعي)2(:فيحزمٍابنقالكما

.القدومطواففيراكبًاكانأنَّهالأحاديثمنشيءٍفيليسلكنرمل،فقد

أعلم.واللّّه

فصل

،بعيرهعلئراكبًاسبعًاأيضًاوالمروةالصَّفابينفطاف)4(:حزمٍابنقال

أربعًا.ويمشيثلاثًايَخُبُّ

رواهولا،غيرهقطُّهذايقللمأحدًافإنَّ،احَمُةدنَ!ءوغلطهأوهامهمنوهذا

محمدأبوفغلِطَ،بالبيتالطَّواففِىهوإنَّماوهذا.البتَّة!ي!النَّبيِّعنأحدٌ

.والمروةالصَّفابينالطَّوافإلئونقله

ابنعن(البخاريِّ)هطريقمنرواهبماعليهاستدلالهذلكمنوأعجب

ثمَّ،شيءٍأوَّلَالرُّكنواستلممكَّة،قدمحينطافع!ي!اللّّهرسولأنَّعمر

عند)6(بالبيتطوافهقضىحينفركحأربعًا،ومشى،أطوافٍثلاثةخبَّ

سبعةوالمروةبالصَّفافطافالصَّفا،فأتى،وانصرفسلَّمثمَّ،ركعتينالمقام

"."يقول:المطبوع،مب،مفي(1)

براكبها".الدابةرملَيعنيالرملذِكر":قال(،571)ص("الوداعحجة"2()

النسخ.بقيةخلافعلئ"":المطبوع،مب،بفي)3(

.(171،571)ص"الوداع"حجةفي(4)

.(1961)برقم(5)

عنها.يغني"فركع"والفعل.والبخاريالنسخفيوليست."وصلى":بعدهاالمطبوعفي)6(
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الصَّفابينالرَّملعددنجدولم(:1قال).الحديثباقيوذكر...أشواطٍ

لفظه.هذا.عليةمتَّفقولكنَّهمنصوصًا،والمروة

الرَّملوأمَّاكلِّها،الأشواطفيالواديبطنفيالسَّعيعليهالمتَّفق:قلت

شيخناوسألت.غيرُهنعلمفيمانقلَهولايقلْهفلمخاصَّةً،الأولالثَّلاثةفي

احَمُهللَل.بميحجَّلموهو،أغلاطهمنهذا:فقالعنه،

فكانمرَّةً،عشرةأربعسعىإنَّهقال)2(منغلطُالغلطَهذاويُشبِه

00ص.)3(
ينقلهلم!ي!،عليهغلطٌوهذا.واحدةمرّهورجوعهبدهابهيحتسب

ذهبوإن،أقوالهم()هاشتهرتالذينالأئمَّةمنأحدٌقالهولاأحد،عنه)4(

الأئمَّة)6(.إلىالمنتسبينمنالمتأخِّرينبعضإليه

سعيهختمَأنَّهعنةخلافَلا!ي!أنَّهالقولهذابطلانيبيِّنوممَّا

علىيقعإنَّماختمهلكانواحدةًمرَّةًوالرُّجوعالذَّهابكانولو،بالمروة

الصَّفا.

.(581)صالسابقالمصدرفيحزمابنأي(1)

"."قاله:ص،ج2()

"يحسب".:،جص)3(

النسخ.بقيةمنوالمتبت."عنةيقله"لم:مب،ق)4(

تحريف.،"استمرت":ك(5)

سعيدوأبو،خيرانبنعليوأبو،الشافعيبنتبنالرحمنعبدأبومنهم)6(

جريروابن،الشافعيةمنالصيرفيبكروأبو،الوكيلبنحفصوابو،الإصطخري

و"البحر(1/564)للكرماني(""المناسكفيكماالطحاويإلئونسب،الطبري

سبعةأنها"المختصر"فيكلامةأنإلا(1284)3/المكيالضياءلابن"العميق

.(69)8/للنووي("المجموع":وينظر.أشواط
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اللّّهوكبَّر،البيتواستقبلعليها،رَقِيَالمروةإلىوصلإذا!يوِوّوكان

منكلَّأمرالمروةعندسعيهأكملفلمَّاالصَّفا،علىفعلكماوفعلووحَّده،

يحلُّواأنوأمرهممفردًا،أوكانقارنًابدَّ،ولاحتمًايحلَّأنمعةهديَلا

يومإلىكذلكيبقَواوأن(،1والمَخِيط)،والطِّيبالنِّساء،وطءمن:كلَّهالحلَّ

ماأمريمناستقبلتُ"لو:قالوهناك،هديهأجلمنهويحلَّولم،التَّروية

".عمرةًولجعلتُها،الهديسقتُلمااستدبرتُ

تقدَّم.فيمابيَّنَّاهقدقطعًا،غلطٌوهوأيضًا،هوأحلَّأنَّهرويوقد

سألهوهناكمرَّةً)2(،وللمقصِّرينثلاثًا،بالمغفرةللمحلِّقيندعاوهناك

ذلكهل:والإحلالبالفسخلهمأمرهعقيبَجُعْشُمبنمالكبنسُراقة

ولاعمرولابكرأبويحلَّولم.للأبد""بل:فقالللأبد؟أمخاصَّةًلعامهم

وكنَّفأحللن،!ي!نساؤهوأمَّا.الهديأجلمنالزبيرولاطلحةولاعلي

بحيضها)4(.عليها)3(الحلِّتعذُّرأجلمنتحلَّلمفإنَّهاعائشةإلا،قارناتٍ

وأمرَ.هديهأجلمنيحلَّلموعلي،هديمعهايكنلملأنَّهاحلَّت؛وفاطمة

وأن،هديٌمعهكانإنإحرامهعلىيقيمأن!يوِوّكإهلالهبإهلالٍأهلَّمَن

.هديٌمعهيكنلمإنيحلَّ

فيهنازلىهوالذيبمنزلهِالتَّرويةيومإلىمُقامِه)5(مدَّةَيصلِّيوكان

النسخ.منوالمثبت(".المخيط"ولبس:المطبوعفي(1)

اللَّهُ!ثكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(13)30ومسلم()1728البخاريرواه2()

.كفيليست"عليها")3(

"لحيضها".:المطبوعفي)4(

النسخ.فيوليست.""بمكة:المطبوعفيبعدها)5(
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والاثنينالاحديومالصَّلاةيقصُرإّتامٍأربعة(1)فأقام،مكَّةبظاهربالمسلمين

المسلمينمنمعةبمنتوجَّهضحًىالخميسيومكانفلمَّاوالاربعاء،والثُّلاثاء

إلىيدخلواولمرحالهممنمنهمأحلَّكانمنبالحجِّفأحرممنًى،إلى

منًىإلىوصلفلمَّا،ظهورهمخلفَومكَّةأحرموابل،منهفأحرمواالمسجد،

فلمَّا،الجمعةليلةوكانبها،وباتوالعصر،الظُّهربهاوصلَّىبها،فنزلَ)2(

طريقِيمينعلىضَبٍّطريقعلىوأخذ،عرفةإلىمنهاسارالشَّمسطلعت

ولاذلكيسمعوهوالمكبِّر،ومنهمالملبِّي،الصحابةمنوكان،اليومالنَّاس

)4(،بأمرهبنَمِرةَلةضُرِبتقدالقبَّةفوجدهؤلاء)3(.علىولاهؤلاءعلىينكر

زالتإذاحتَّىفيها،فنزل،اليومَخرابوهي)5(،شرقيُّعرفاتٍقريةٌوهي

أرضمنالواديبطنَأتىحتَّىسار)6(ثمَّ،فرُحِلتْالقصواءبناقتةأمرالشَّمس

،الإسلامقواعدفيهاقرَّر،عظيمةًخطبةًراحلتةعلىوهوالنَّاسَفخطبعُرَنَة،

اتِّفقتالَّتيالمحرَّماتتحريمفيهاوقرَّر،والجاهليَّةالشِّركقواعدفيهاوهدم

أمورفيهاووضع،والاعراضوالاموالالدِّماءوهيتحريمها،علىالملل

وأوصاهم،وأبطلهكلَّةالجاهليَّةربافيهاووضع)7(،قدميةتحتالجاهليَّة

سبق.لماتكراروهو،النسخبقيةفيوليستمكة"."بظاهر:المطبوعمب،،بفيبعدها(1)

"."نزل:المطبوعوفي.النسخفيكذا2()

اللَّةُ!كَتهُ.رَأنسحديثمن274(/)1285ومسلم79(0)البخاريرواه)3(

.صفيليست""بأمره4()

انظر:باز،ابنالشيخصوَّبهكما،"عرفات"غربيّ:والصواب،النسخفيكذا()5

2(.45)ص("البازية"التعليقات

.كفيليستسار(""ثم)6(

"."قدمه:ك)7(
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والكسوةالرِّزقلهنَّالواجبوأنَّوعليهنَّ،لهنَّالذيالحقَّوذكرخيرًا،بالنِّساء

إلىأدخلنإذاضَرْبهنَّللأزواجوأباج(،1)بتقديرٍذلكيقدِّرولم،بالمعروف

وأخبر،ادلّّهبكتاببالاعتصامفيهاالأمَّةوأوصى،أزواجهنَّيكرههمنبيوتهنَّ

عنة،مسؤولونأنَّهمأخبرهمثم2َّ(،به)معتصمينداموامايضلُّوالنأنَّهم

وأدَّيتَبلَّغتَقدأنَّكنشهدفقالوا:؟يشهدونوبماذا،يقولونماذا:واستنطقهم

،مرَّاتٍثلاثعليهماللّهواستشهدالسَّماء،إلىإصبعهفرفع،ونصحتَ

4(.غائبَهم)شاهدُهميبلِّغأن)3(وأمرهم

وهي-الهلاليةالحارثبنتالفضلأمإليهفأرسلتحزمٍ%(:ابنقال

أتمَّفلمَّا،بعيرهعلىوهوالنَّاسأمامفشربه،لبنٍ-بقَدَحعبَّاسٍبناللّهعبدأمُّ

الصَّلاة.فأقامبلالًاأمرالخطبة

سارحينهذا،بعدكانتإنَّماشُربه)6(قصَّةفإنَّ،ا!ةللَّ!بموهمهمنوهذا

ميمونة:عنبهمصرَّحًا"الصَّحيحين(")7(فيجاءهكذابها،ووقفَعرفةإلى

وهوبحِلابٍإليهفأرسلتْ،عرفةيومَ!يوّالنبيِّصيامفيشكُّواالنَّاسأنَّ

بعرفة.واقف!وهو:لفظٍوفي.ينظرونوالنَّاسمنهفشرِب،الموقففيواقفٌ

النسخ.بقيةمنوالمثبت."بقدر":ص،ج(1)

.كفيليست"به")2(

.صفيليست"هم")3(

.(12)18مسلمعندالطويلجابرحديثفيكما4()

.(021)ص"الوداعحجة"في(5)

النسخ.فيوليست"."اللبن:المطبوعفيبعدها)6(

ا!دلَّهُعَنهَا.رَميمونةحديثمن(421123،11)ومسلم(1)989البخاريرواه)7(
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منوليستبعُرَنَة)1(،خطبفإنَّه،الموقفمنيكنلمخطبتهوموضع

خطبةًوخطب،بعرفةووقف،بعُرَنَةوخطب،بنَمِرَةنزل!وهو،الموقف

)2(،أقامثمَّ،فأذَّنبلالًاأمرأتمَّهافلمَّابينهما،جلسخطبتينتكنلم،واحدةً

أنَّعلىفدلَّ.الجمعةيوموكان،بالقراءةفيهماأسرَّركعتينالظُّهرفصلَّى

أهلومعهأيضًا،ركعتينالعصرفصلَّىأقامثمَّ،جمعةًيصلِّيلاالمسافر

بتركولابالإتماميأمرهمولم،ريبِبلاوجمعًاقصرًابصلاتهوصلَّوامكَّة،

غلِطَفقد"سَفْرٌقولمفانَّاصَلاتكم"أتِمُّوا:لهمقالإنَّه:قالومن.الجمع

الفتحغزاةفيذلكلهمقالوإنَّماقبيحًا،وهمًاووهمبيِّنًا،غلطًا)3(عليه

)4(.مقيمينديارهمفيكانواحيثمكَّة،بجوف

بعرفة،ويجمعونيقصُرونمكَّةأهلإنَّ:العلماءأقوالأصحُّكانولهذا

يتحدَّدلاالقصرسفرأنَّعلىدليلٍأوضحُهذاوفي،ع!ياّلهالنَّبيِّمعفعلواكما

وإنَّماالبتَّةَ،الصَّلاةقصرفيللنُّسكتأثيرَولابأيَّامٍ%(،ولا،معلومةٍبمسافةٍ

ذهبلماوجهَولاالسُّنَّة،مقتضىهذاالسَّفر.وهوسببًاادلّهجعلهلماالتَّاثير

.المحدِّدونإليه

عندالجبلذيلفيفوقف،الموقفأتىحتَّىركبصلاتهمنفرغفلمَّا

،ص:"بعرفة"،تصحيف.)1(مب

النسخ.فيوليست.(""الصلاة:المطبوعفيبعدها)2(

النسخ.منوالمثبت"فيه(".:المطبوعفي)3(

بنزيدبنعليسندهوفي،حصينبنعمرانحديثمن()9122ابوداودرواه)4(

34(.2/)"الأم-داودأبيضعيف":وانظر.فيهمتكلمجدعان

النسخ.فيوليست،""معلومة:المطبوعفيبعدها)5(
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،بعيرهعلىوكان،يديهبينالمشاةحَبْلَوجعل،القبلةواستقبل،الصَّخَرات

نأالنَّاسوأمر،الشَّمسغروبإلىوالابتهالوالتَّضرُّعالدُّعاءفيفأخذ

:قالبل،ذلكبموقفهتختصُّلاعرفةأنَّوأخبرعُرَنَة)1(،بطنعنيرفعوا

)2(."موقفثكلُّهاوعرفةهاهنا،"وقفتُ

إرثمنفإنَّهابها،ويقفوا،مشاعرهمعلىيكونواأنالنَّاسإلىوأرسل

الحجِّ،عنفسألوه،نجدٍأهلمنناسٌأقبلوهنالك)4(.إبراهيم)3(أبيهم

)6(،الحجأدركفقدالصُّبحصلاةقبلأدركمن)5(،عرفةيوم"الحجُّ:فقال

تأخَّرومن،عليةاثمَفلايومينفيتعجَّلفمن)7(،التشريقأيامثلاثةمنًىايّامُ

)8(."عليهإثمَفلا

إسنادهوفي،مطعمبنجبيرحديثمن692()9/والبيهقي385(4)حبانابنرواه(1)

يتقوىوشواهدطرقوللحديث،حبانابنغيريوثقهلمحسينأبيبنالرحمنعبد

2(.464)"الصحيحة"السلسلةانظر:.بها

آددَّهُ!كَئهُ.رَجابرحديثمن(21/941)18مسلمرواه)2(

.كفيليستأبيهم("")3(

وابن3(410)والنسائي)883(والترمذي(191)9داودوأبو(1)7233أحمدرواه(4)

خزيمةابنوصححه،الترمذيوحسنهآددَّهُ!كَحهُ،رَمربعابنحديثمن3(110)ماجه

.(671)6/("الأم-داودأبي"صحيجفيوالألباني(1/264)والحاكم28(1)9

داود.وأبيأحمدروايةفيثابتةوهي،المطبوعفيليست"يوم"(5)

تمجمعليلةمنالصبعصلاةقبلجاء"من:فأثبتالمطبوعفيوغيّر،النسخفيكذا)6(

".حجه

النسخ.جميعفيثابتةوهي.المطبوعفيليست"التشريق"ايام)7(

(103)5ماجهوابن3(440)والنسائي)988(والترمذي(491)9داودأبورواه)8(

أحمد-ورواهيعمر،بنالرحمنعبدعنعطاءبنبكيرعنالثوريطريقمنكلهم
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أنَّوأخبرهم،المسكينكاستطعامصدرهإلىيديهرافعًادعائهفيوكان

.(1)عرفةيومدعاءالدُّعاءخير

)2(،نقولكالَّذيالحمدلك"اللهمَّ:الموقففي!ي!دعائهمنوذُكر

ماَبي،وإليك،ومماتيومحيايونسكيصلانيلكاللهمَّ،نقولممَّاوخيرًا

الصَّدر،ووسوسةالقبر،عذابمنبكأعوذإنِّياللّهمَّ،تُراثي)3(ربِّولك

ذكره."الرِّيحبهتجيءماشرِّمنبكأعوذإنِّياللّهمَّالأمر،وشَتاتِ

.(4)الترمذي

مكاني،وترى،كلاميتسمعإنك)5("اللَّهمَّ:هناكدعائهمنذُكروممَّا

الفقير،البائسانا،أمريمنشيءٌعليكيخفىلا،وعلانيتيسرِّيوتعلم

أسألك)6(،بذنوبهالمعترفالمقرُّ،المشفقالوجِلُالمستجير،المستغيث

خزيمةوابنالترمذيصححهوالحديثبكير.عنشعبةطريقمن()18773

2(.4/56)"الإرواء":وانظر(.1/463)والحاكم2938(،)حبانوابن2822(،)

عنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن)9357(والترمذي696(1)أحمدرواه(1)

انظر:.تقويهشواهدوللحديثفيهمتكلمحميدأبيبنمحمدإسنادهوفيجده،

.(51)30"الصحيحة"السلسلة

"."تقول!:خزيمةابنوعند.الترمذيروايةفيكذا2()

.والترمذيالأصولخلاف""ربي:المطبوعفي)3(

الربيعبنقيسوفيهادلَّهُ!ثكَتهُ،رَعليحديثمن284(1)خزيمةوابن352(0)برقم)4(

".بالقويإسنادهوليس،الوجههذامنغريبحديث"هذا:الترمذيقال،فيهتكلم

)1892(."الضعيفة"السلسلةوانظر:

.المطبوعفيليست""إنك)5(

الاثنين.خلاف""بذنوبي:المطبوعوفي"،"بذنبة:والرواية،النسخجميعفيكذا)6(
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الخائفدعاءوأدعوك،الذَّليلالمذنبابتهالَإليكوابتهلُ،المسكينمسالةَ

انفُهورغِمَ،جسدهوذلَّ،عيناهلكوفاضتْ،رقبتهلكخَضَعتْمَنالضَّرير،

خيرَيارحيمًا،رووفًابيوكُنْشقيًّا،(1)بدعائكتجعلْنيلااللّهمَّ،لك

الطَّبرانيُّ)2).ذكره."المُعطِينخيرَويا،المسؤولين

جدِّه:عنأبيهعنشعيبٍبنعمروحديثمنأخمد)3(الإماموذكر

لة،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإله"لا:عرفةيومَ!ي!النبيِّدعاءأكثركان

قديز".شيءٍكلِّعلىوهوالخير،بيدهالحمد،ولهالملك

دعاني"أكثرُ:قالع!ي!أنَّه)5(عنهعليحديثمن)4(البيهقيوذكر

وله،الملكله،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلا:بعرفة)6(قبليالأنبياءودعاءِ

سَمْعيوفينورًا)7(،قلبيفياجعلْاللهمَّقديز.شيءٍكلِّعلئوهوالحمد،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

والطبراني.النسخفيوليست.""ربِّ:زيادةالمطبوعفيبعدها

ابنحديثمن)696(الصغير"المعجم"وفي(11/174)برقمالكبير""المعجمفي

الضعفاء""فيالعقيليقال،الأيليصالحبنيحيىإسنادهوفياكأيلَّهُعَئ!ا.رَعباس

مناكير،أحاديثهعطاءعنأميةبنإسماعيلعنالأيليصالحبنيحيى4(:90)4/

-901)9/(""الكاملفييحيىأحاديثعنعديابنوقال.منقلبةتكونأنأخشى

محفوظة.غيروكلها(:011

قريبًا.وتقدم6(،169)برقم

عليًّاأخوهيدركولم،ضعيفوهو،عبيدةبنموسىبه:"تفردوقال(،171)5/

اللَّةُك!".رَ

.كفيليست""أنه

".قبلي"من:المطبوع،مب،بوفي.والبيهقيالنسخأكثرفيكذا

والبيهقي.النسخفيوليست.نورًا"صدري"وفي:المطبوعفيبعدها
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بكوأعوذ،أمريليويَسِّرْ،صدريلياشرحْاللهمَّ.نورًابصريوفينورًا،

ماشرِّمنبكأعوذإنِّياللهمَّالقبر.وفتنةالأمر،وشَتاتِالصَّدر،وسواسمن

بَوائقِشرِّ(1ومن)،الرِّياحبهتَهُبُّماوشرِّالنَّهار،فييَيجُماوشرِّاللَّيل،فييَلجُ

.الدَّهر"

لين.فيهاالأدعيةهذهوأسانيد

وَرَضِيتُنِقمَئِلَكؤدِسَبئُوًاتمَقتُعَليَيئُل!ووَأَتمَفتُأ!و:عليهنزلتأوهناك

.(2()3:ئدةلماا]مهولآشنَوَدِينًألَكُؤأ

فأمر،فمات،مُحرِلموهوراحلتهعنالمسلمينمنرجلٌسقطوهناك

،وسدرٍبماءٍيُغْسَلوأن،بطيبٍيُمَسَّولا،ثوبيهفييُكفَّنأن!اللّّهرسول

يلبِّي)3(.القيامةيوميبعثهادلّّهأنَّوأخبر،وجههولارأسهيغطَّىولا

حكمًا)4(:عشراثناالقصَّةهذهوفي

به.!لمج!اللّّهرسوللأمر،الميِّتغَسْلوجوب:الأوَّلالحكم

إلاغسلُهيزِدْهلم(نجس)ْلولأنَّه؛بالموتيَنجُسلاأنَّه:الثَّانيالحكم

أنَّهعلىالمنجِّسونساعدفإن،عينيَّةللحيوانالموتنجاسةلأنَّ؛نجاسةً

التخريج.ومصدرالنسخفيثابتةوهي،المطبوعمنساقطة""من(1)

اللَّهُ!ثكَتهُ.رَشهاببنطارقحديثمن3(03/)17ومسلم46(0)6البخاريرواه)2(

آ!دلَّهُعَت!.رَعباسابنحديثمن(،021/9989)6ومسلم(1185)البخاريرواه)3(

المؤلف.سيذكرهلماالموافقوهو،مب،قمنوالمتبت.("أحكام"عشرة:ص،،جك(4)

.السياقمنمعلوموهو،النسخبقيةفيوليست.""بالموت:والمطبوعمبفيبعدها)5(
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يَزِدِلميطهر،لاقالوا:وإن،بالموتنجسًايكونأنبطلَبالغسليطهر

نجاسةً.إلاوغاسلَهوثيابهأكفانَهالغسلُ

،وسدرٍبماءٍيُغْسَلأنالميِّتحقِّفيالمشروعأنَّ:الثَّالثالحكم

مواضع(1)ثلاثفيبالسِّدرالنَّبيُّع!س!أمروقد،وحدهالماءعلىبهيُقتَصرلا

في)3(:والثَّالثوالسِّدر)2(،بالماءابنتهغَسْلفي:والثَّانيأحدها،هذا

مذهبفيقولانالحائضحقِّفيالسِّدروجوبوفي)4(.الحائضغسل

أحمد.

هوكما،طهوريَّتَهيسلبهلابالطَّاهراتالماءتغيُّرأنَّ:الرَّابعالحكم

منالمتأخِّرونكانوإنأحمد،عنالرِّوايتينأنصُّوهوالجمهور،مذهب

غَسْلفيأمربل،قَراحٍبماءٍذلكبعدبغَسْلهيأمرولمخلافها.علىأصحابه

الطَّهوريَّةسلبهولوالكافور،منشيئًاالأخيرةالغَسْلةفي)5(تجعلأنابنته

تغيُّريكونحتَّىرائحتهمنالماءاكتسابمجرَّدالقصدوليس.عنهلنهى

بكافورٍيحصلإنَّما)6(وهذا،وتقويتهوتصليبهالبدنتطييببل،مجاورةٍ

.مجاورٍلامخالطٍ

بنادلّّهعبدهذافيتناظروقدللمحرِم،الغسلإباحة:الخامسالحكم

العدد.بتذكيرالنسخفيكذا(1)

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعطيةأمحديثمن38()939/ومسلم(21)53البخاريرواه2()

ك،ص،ج.فيليست"في")3(

اكأيلَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن6(3321/)مسلمرواه(4)

"يجعلن".:المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا)5(

.كفيليست"إنما")6(

192



!يوّالنبيبأنَّالأنصاريُّأيُّوبأبوبينهماففَصَلَمَخْرمة،بنوالمِسْورعبَّاسٍ

مالككرهولكن،الجنابةمنيغتسلأنَّهعلىواتَّفقوا)1(.محرِمٌوهواغتسل

فعلةفقد،بهبأسلاأنَّةوالصَّحيح،لهسَتْرٍنوعلأنَّهالماء؛فيرأسهيغيِّبأن

)2(.عبَّاسٍوابنالخطَّاببنعمر

اختُلِفوقدوالسِّدر.الماءمنممنوعِغيرالمحرمأنَّ:السَّادسالحكم

وأبومالكمنةومنع،عنهالرًّوايتينأظهرفيوأحمدالشَّافعيُّفأباحه،ذلكفي

صاحباوقال)3(.افتدىفعلفإن:قال.عنهصالحابنهروايةفيوأحمدحنيفة

صدقة.فعليهفعلَإن:حنيفةأبي

:عللٍثلاثوللمانعين

التَّفلِّي.منممنوعوهو،رأسهمنالهوامَّيقتلأنَّهإحداها:

.الإحرامفَنَافَى)4(،شَعَثٍ!ازالةُترفُّهأنَّه:الثَّانية

الخطميُّ.سيَّماولا،الطِّيبأشبهَ)6(،رائحته(يستلذُّ)ْأنَّه:الثَّالثة

اللّّهيحرِّمولم،للنصِّجوازهوالصَّوابجدًّا،واهيةٌالثَّلاثوالعلل

وليس،القَمْلقتلَولا،بالاغتسالالشَّعَثإزالةَالمحرمعلى)7(ورسوله

.(5021/19)ومسلم(0184)البخاريرواه(1)

.(013)30شيبةأبيابنرواه)2(

خطأ.("،"أهدى:والمطبوعمبوفي.الصوابوهو،النسخأكثرفيكذا)3(

"."فينافي:ص،ق(4)

"تستلذ".:م،،جص5()

"."فأشبه:المطبوعوفي.النسخفيكذا)6(

."رسولة"ولا:ك)7(
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.شيءٍفيالطِّيبمنالسِّدر

رسوللأنَّ؛الدَّينوعلىالميراثعلىمقدَّمٌالكفنأنَّ:السَّابعالحكم

ولو،عليةدَينٍعنولاوارثهعنيسألولم،ثوبيهفييكفَّنأنأمر!ي!اللّه

دينه،قضاءعلىمقدَّمةٌالحياةفيكسوتهأنَّوكما.لسألالحالاختلف

عليه.يُعوَّللاشاذّخلافٌوفيهالجمهور،قولهذا،المماتبعدفكذلك

،ورداءٌإزارهما،ثوبينعلىالكفنفيالاقتصارجواز:الثَّامنالحكم

ثلاثةمنأقلُّيُجزئ)2(لا)1(:يعلىأبوالقاضيوقالالجمهور.قولهذا

بالثَّلاثةالتَكفينيجزلمثوبينعلىالاقتصارجازلولائه؛القدرةعندأثوابٍ

معبالخشنينتقض)3(ذكرهوما،قولهخلافُوالصَّحيحأيتاأ.لهلمن

الرَفيع.

نأنهى!ي!النبيَّلانَّالطِّيب؛منممنوعالمحرمأنَّ:التَّاسعالحكم

منعفيالأصلهووهذاملبَيا،يُبعَثُبأنهلهشهادتهمعطيبًا،)4(يقرب

الطِّيب.منالمحرم

شيئًاالئِّيابمنتلبسوا"لاعمر:ابنحديثمن()ْ"الصَّحيحين"وفي

".زعفراناووَرْسقمسَّه

)3/387(."المغني"فيكما)1(

يجوز"."لا:المطبوعوفي".و"المغنيالنسخفيكذا2()

"ينقض".:المطبوعفي)3(

يمس".":المطبوعفيوغيَّره.عليهغبارولا،النسخجميعفيكذا)4(

.(1)177ومسلم(51)43البخاريرواه(5)
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الجبَّة،عنهيَنزِع)1(أنبالخَلُوقتَضَمَّخمابعدجُبَّةٍفيأحرمالذيوأمرَ

الخَلُوق)2(.أثرَعنهويَغسِل

وأصرحُها.الطِّيبمنالمحرممنعمدارُالثَّلاثةالأحاديثهذهفعلى

منخاصٍّنوعٍعنهوإنَّما)3(الأخيرينالحديتينفيالنَّهيفإنَّ،القصَّةهذه

.وغيرهالإحرامفيعامّعنهالنَّهيفإنَّ،الخَلُوقسيَّمالاالطِّيب

الرَّأسَذلكتناولَبه،يمس!أوطيبًايقربأننهىقد!ي!النَّبيُّكانوإذا

وإلَّا،بالقياسحرَّمهمنحرَّمهفإنَّمامسٍّغيرمنشمُّهوأمَّا.والثِّيابوالبدن

ولكن،إليهالمصيريجبفيهمعلومإجماعولا،بصريحهيتناولهلاالنَّهيفلفظ

البدنفي4(ملابسته)إلىيدعوشمَّهفإنَّ،الوسائلتحريمبابمنتحريمه

تحريمَحُرِّموما،غيرهإلىوسيلةٌلاله؛الأجنبيَّةإلىالنَّنلرحُرِّمكماوالثِّياب،

الأمةإلىالنَّظريباحكما،الرَّاجحةوالمصلحةللحاجة(يُباج)هفإنَّهالوسائل

ويَثبُها)7(.ويُعاملها،عليها،يشهدومن،والمخطوبةالمستامة)6(،

فأمَّا.واللذَّةللتَّرفُّهالطِّيبشمِّقصْدمنالمحرِميُمنعفإنَّماهذا،وعلى

النبيأنالحديثسياقوفي.للمجهولالمبنيبصيغة"ويُغسَل..."تُنزع:المطبوعفي(1)

.غيرهلا،بالخلوقوتضمَّخجبةفيأحرمالذيالشخصذلكبةامرمج!ي!

ا!دلَّهُعَئهُ.رَأميةبنيعلىحديثمن6(/0181)ومسلم()9178البخاريرواه2()

."لاخرينا":مب،ب،ص،ك)3(

.،جص،كمنوالمتبت"."ملامسته:مب،ب،م،ق(4)

"."مباح:ص،ج)5(

شراؤها.يُطلبالتيأي)6(

يداويها.أي)7(
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لاستعلامه)1(قصدًاشمَّهأو،منهقصدٍغيرمنأنفهإلىالرَّائحةوصلتإذا

،الفجأةنظربمنزلةفالأوَّل.أنفهسَدُّعليهيجبولممنه،يُمنَعلم،شرائهعند

والخاطب.المستامنظربمنزلةوالثَّاني

قبلالطِّيباستدامةَللمحرِمأباحواالذينأنَّهذا:يوضِّحوممَّا

بذلكصرَّج،الإحرامبعدشمِّهتعمُّدبإباحةصرَّجمنمنهم،الإحرام

بأنبأسَلا:يوسفلأبي)2("الفقه"جوامعفيفقالوا،حنيفةأبيأصحاب

الطِّيبإنَّ)4("المفيد")3(:صاحبقال.إحرامهقبلبهتطيَّبطيبًايشمَّ

كالسَّحورفيصير،إحرامهبعدالتَّفَث)5(أذىبهليدفع؛لهتبعًافيصيربهيتَّصل

فإنَّهالثَّوببخلاف،الصَّومفيوالعطشالجوعأذىبهيدفعالصَّائم،حقِّفي

عنه.مباينٌ

منممنوعٌهوكمااستدامتهمنممنوعٌهوهلالفقهاء:اختلفوقد

جوازالجمهورفمذهب.قولينعلى؟استدامتهلهيجوزأو،ابتدائه

."لاستعمالة":ك(1)

وهو،586سنةالمتودنىالحنفيالعتّابيمحمدبنأحمدنصرلأبيالفقة""جوامع)2(

المضية"و"الجواهر567(1/11،6)("الظنون"كشفانظر:.مجلداتأربعفيكبير

(1/.)992

الكردريلقمانبنالغفارعبدالدينلتاجالتجريد"شرحفيوالمزيد"المفيدهو)3(

و"الجواهر34(1/5،346)"الظنون"كشف:انظر.562سنةالمتوفىالحنفي

.(2444/)"المضية

".لأن":،جص(4)

النسخ.بقيةمنوالمثبت.تصحيف"،"التعب:مب،بم،وق،المطبوعفي)5(
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قبليتطيَّبكانأنَّه!لمجي!النَّبيِّعنالصَّحيحةبالسُّنَّةثبتلمااتِّباعًا،استدامته

"وهو:لفظٍوفي(.1)الإحرامبعدمَفارقِهفيالطِّيبوَبِيصُيُرَىثمَّ،إحرامه

الذيالباطلالتَّاويليدفعهذاوكلُّ)3(."ثلاثٍ"بعد:لفظٍوفي")2(.يُلبِّي

:لفظٍوفي.أثرهذهباغتسلفلمَّا،الإحرامقبلكانذلكإنَّ:قالمنتأوَّله

أرى)4(ثمَّيجد،مابأطيبِتطيَّبيُحرِمأنأرادإذا!ي!اددّهرسول"كان

ونصرةُالتَّقليديصنعماودلّّه(.)ْ"ذلكبعدولحيتهرأسهفيالطِّيبوَبِيصَ

بأصحابة!لآراءا

:أمرانهذاويردُّ.بهمختصًّاكان)6(ذلكإنَّ:منهمآخرونوقال

.بدليلٍإلاتُسمعلاالاختصاصدعوىأنَّأحدهما:

مكَّة،إلى!ك!ي!النبيمعنخرجكنَّا:عائشةعنداود)7(أبورواهما:الثَّاني

علىسالَإحداناعرِقَتْفإذا،الإحرامعندالمطيَّببالسُّكِّ)8(جِباهَنافنُضمِّد

عن(0911/24)ومسلم27(1)البخاريرواهوالحديث.("إحرامه":،جص(1)

آ!للَّةُعَنهَا.رَعائشة

.(0911/14)مسلمعند2()

)3768(.حبانابنوصححه)3027(،النسائيعند)3(

التخريج.ومصدرالنسخبقيةخلاف""يرى:المطبوعوفي.(""رأى:مب،ب(4)

.(0911/44)مسلمعند5()

.كمنساقطة""كان)6(

2(،91)7/""المجموعفيالنوويوحسنة(،48)5/البيهقيورواه(،0183)برقم)7(

29(.)6/("الأم-داودأبيصحيح"فيالالبانيوصححه

والسُّك:.التخريجمصادرفيلماموافقالنسخبقيةمنوالمتبت"."المسك:ص)8(

ورامك.مسكمنيركَّبالطيبمنضرب
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ينهانا.فلا!ي!النَّبيُّفيراهوجهها،

فيهوالمراتب،رأسهتغطيةمنممنوعٌالمحرِمأنَّالعاشر:الحكم

فيه:ومختلفٌ،بالاتِّفاقوجائز،بالاتِّفاقمنهممنوعٌ)1(:ثلاثة

والقُبع)3(،،كالعِمامة:الرَّأسلستريُراد)2(مُلابسٍمتَّصلكلُّفالأوَّل

وغيرها.()ْلخُوذَةوا(،4)لطَّاقيَّةوا

النَّبيِّ!عنصحَّوقد.ونحوها،والشَّجرة،والبيت،كالخيمةوالثَّاني

ثوبهيضعأنالمحرممنعمالكًاأنَّإلا،محرلموهوبنَمِرَةَقبَّةلهضُرِبتأنَّه

يمشيأنالمحرمَأصحابهومنع،الاكثرونوخالفه،بهيستظلُّ)6(شجرةٍعلى

المَحْمِل.ظلِّفي

الجواز،:أقوالٍثلاثةفيه.والهَوْدجوالمَحَارة)7(،،كالمَحْمِلوالثَّالث

مذهبوهو،افتدىفعلفإن.المنع:والثَّاني.حنيفةوأبيالشَّافعيِّقولوهو

أحمد.عنرواياتوالثَّلاثة.عليهفديةَفلافعلفإن،المنع:والثَّالث.مالك

العدد.بتأنيثالنسخجميعفيكذا(1)

النسخ.بقيةمنوالمثبت.""ملامس:المطبوعمب،في2()

العربية"المعاجم"تكملةانظر:.والطاقيةالقلنسوةبمعنىوهو،النسخجميعفيكذا)3(

للتغيير.داعيولا.""القُبَّعة:إلىالمطبوعفيوغيَّرها(.172)8/

ونحوهما.القطنأوالصوفمنللرأسغطاء(4)

.الرأسعلىيجعلالمغفر5()

ا!خ.خلاف""ليستظل:المطبوعفي)6(

2(.40)5/"العربيةالمعاجم"تكملةانظر:النساء.محاملمنضرب)7(
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هذهفياختُلِنثوقد.وجههتغطيةمنالمحرممنععشر:الحاديالحكم

وأبيمالكومذهب،إباحتُهروايةٍفيوأحمدالشَّافعيِّفمذهب:المسألة

،عثمان:الصَّحابةمنستَّةقالوبإباحته.منهالمنجُروايةٍفيوأحمدحنيفة

أبيبنوسعدالزبير)1(،وابن،ثابتٍبنوزيد،عوفٍبنالرَّحمنوعبد

وإن،وجههتغطيةفلهحيًّاكانإن:شاذٌّثالثقولىوفيهوجابر)2(.،وقَّاصٍ

بظاهريَّته.اللَّائقوهو)3(،حزمٍابنقاله.وجههيُغطَّىأنيجزلممئتاكان

وبمفهوم،الإباحةوبأصل،الصَّحابةهؤلاءبأقوالالمبيحونواحتجَّ

هذهبأنَّ"وجههتُخمِّروا"ولا:قولهعنوأجالوا."راسهتُخمِّروا"ولا:قوله

بعدعنهسألتهثمَّبشر،أبوحدَّثنيه)4(:شعبةقال.فيهمحفوطةٍغيراللَّفظة

ولارأسَهتُخمِّروا"لا:قالأنَّهإلا،كانكمابالحديثفجاء،سنينعشر

هذافيرويوقدقالوا:(.ضعفها)ْعلىيدلُّوهذا:قالوا."وجهَه

")7(.زأسهتُخمِّرواولا،وجهه"خَمِّروا)6(:الحديث

خطأ.وهو،"لزبيرا":المطبوعيا(1)

.(29-19)7/حزملابن""المحلىفيالصحابةهؤلاءأقوالانظر2()

.(5051/)(""المحلىفي)3(

النقي""الجوهروانظر:)3823(،"و"الكبرى285(4)""المجتبىفيالنسائيرواه(4)

/5(4.)5

2(.00-4/791)و"الإرواء"28()3/("الرايةو"نصب(5531/)"المغني":انظر5()

.كمنساقطة"الحديثهذا..تخمروا."لا)6(

(45)5/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن6(50)2/""الأمفيالشافعيرواه)7(

2(.62)5/("و"المعرفة
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وهذابه)1(.ينقطعلاوأنَّه،الموتبعدالإحرامبقاءعشر:الثَّانيالحكم

والشَّافعيُّأحمدقالوبه،وغيرهمعبَّاسٍوابنوعليعثمانمذهب

بهويُصنَع،بالموت)2(ينقطعوالأوزاعيُّ:ومالكحنيفةأبووقال.وإسحاق

منإلاعملُهانقطعَأحدكمماتَ))[ذاع!:لقوله،بالحلاليُصنَعكما

)3(."ثلاثٍ

كمابه،خاصٌّلأنَّه؛راحلتهوقَصَتْهالذيحديثفيحجةَ)4(ولاقالوا:

به.مختصَّةٌإنِّها:النجاشيِّعلىصلاتهفيقالوا

وقوله.تُقبَلفلا،الأصلخلافعلىالتَّخصيصدعوىالجمهور:قال

لمبهمختصًّاكانولوالعلَّة،إلىإشار!ملبيا"يُبعَث)5("فانَّه:الحديثفي

قالوقد.القاصرةبالعلَّةالتَّعليليصحُّلا:قيلإنسيَّماولاالعلَّة،إلىيشر

فانَّهمبكُلُومهم)6(،ثيابهمفي"زَمِّلوهم:فقال،أحدٍشهداءفيهذانظيرَ

وهذا)9(.المِسْك)8("ريحوالرِّيحالدَّم)7(،لونُاللَّونُالقيامةيومَيُبعَثون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.كفيليست"به"

.السياقمنمفهومةوهي.النسخفيوليست("."الإحرام:زيادةالمطبوعفيبعدها

اللَّةُ!كَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن)2682(مسلمرواه

".دليل"ولا:المطبوعفي

النسخ.فيتوجدولا."القيامة"يوم:زيادةبعدهاالمطبوعفي

."(وكلومهم":ك

مب.،م،قمنوالمتبت"."دم:ص،،جك

مب.،قمنوالمثبت."مسك(":م،ص،،جك

ثعلبةبناللّهعبدحديثمن2(00)2والنسائي23658()23657،أحمدرواه

صحيح.وإسنادهةا!ثكَئهُللَّه
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القيامةيوميُبعَثفانَّه،ثوبيهفي"كفِّنوه:قولةنظيروهو،بهممختصٍّغير

إلىالحكمَعَدَّيتمبل)1(،أحدٍبشهداءخاصٌّهذاإنَّتقولوا:ولم،ملبيا"

وشهادةالفرقوما.فيهالتَّخصيصمنذكرتمماإمكانمعالشُّهداءسائر

؟واحدةٌالموضعينفي!ي!النَّبيِّ

عليهارُتِّبالَّتيوالحكمةالشَّرعلأصولموافقالحديثهذافإنَّوأيضًا

عليها،بُعِثَحالةٍعلىماتومن،عليهماتماعلىيُبعَثالعبدفإنَّالمعاد،

أعلم.وادلّّه.بهشاهدةًالشَّرعأصوللكانتالحديثهذايَرِدْلمفلو

فضل

غروبها،واستحكم،الشَّمسغَرَبتفلمَّا.!يطحجَّتهسياقإلىعُدنا

وأفاضخلفه،زيدٍبنأسامةَوأردفَ،عرفةمنأفاض،الصُّفرةذهبتبحيث

وهو)2(،رحلهطرفَليصيبرأسهاإنَّحتَّى،ناقتهزِمامَإليهوضمَّ،بالسَّكينة

:أي)4(،"بالإيضاعليسالبرَّفانَّبالسَّكينة)3(،عليكمالنَّاس"إيّها:يقول

.بالإسراعليس

كانتوهكذا،ضَبٍّطريقمنعرفةودخل،المَأْزِمَينطريقمنوأفاض

الكلامعندذلكحكمةتقدَّموقدالطَّريق،يخالفأنالأعيادفيمحك!يطعادته

العيد)5(.فيهديهعلى

.الأصولفيوليست."فقط":زيادةالمطبوعفيبعدها(1)

."رجله":مب."حلتةرا":ك(2)

.والبخاريالنسخبقيةخلاف""السكينة:والمطبوعمب،ب،مفي)3(

ا!دلَّةُعَتطُ.رَعباسابنحديثمن(1671)البخاريرواه(4)

()5(1/465).
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البطيء.ولابالسَّريعليسالسَّيرمنضربٌوهوالعَنَقَ،يسيرجعلثمَّ

أتىكلَّما،ذلكفوقرفعه:أي(،1سَيْرَه)نصَّ-المتَّسَعوهو-فَجْوةًوجدفإذا

تصعد.حتَّىقليلًازِمامَهاللنَّاقةأرخىالرُّبىتلكمنرَبْوةً

نزلالطَّريقأثناءفيكانفلمَّا.التَّلبيةيقطعلا،ذلكمسيرهفييلبِّيوكان

أسامة:لهفقالخفيفًا،وضوءًاوتوضَّا،فبال-عليهوسلامهادلّّهصلوات-

)2(."أمامَك"المصلَّى:فقال،ادلّّهرسولياالصَّلاة

فأذَّن،بالأذانأمرثمَّ،الصَّلاةوضوءفتوضَّا،المزدلفةأتىحتَّىسارثمَّ

حطُّوافلمَّا،الجمالوتبريكِالرِّحالحطِّقبلالمغربفصلَّى،أقامثمَّالمؤذِّن

يصلِّولم،أذانٍبلاباقامةٍالاَخرةعشاءصلَّىثمَّ،الصَّلاةفأقيمتأمررحالهم

بلابإقامتينوروي،وإقامتينبأذانين4(صلَّاهما)أنَّهرُويوقدشيئًا)3(،بينهما

)6(.بعرفة(فعل)ْكما،وإقامتينبأذانٍصلَّاهماأنَّه:والصَّحيح،أذانٍ

ليلتيإحياءفيعنهصحَّولااللَّيلة،تلكيُحْيولم،أصبححتَّىنامثمَّ

!7(.شيالعيدين

.صفيليست"سيره"(1)

فيوكذا،اللفظبهذا277(،0281/276)ومسلم(181،)913البخاريرواه2()

".أمامكا!ملىأو"الصلاة:المطبوعوفي.النسخجميع

.(12471/)18مسلمعندجابرحديثعليةيدلكما)3(

مب.منوالمنبت.صلاها"":النسخأكثرفي4()

".فعلة":ص)5(

7(.ه)صللألباني!ر"النبيحجةو"7(0-68)3/"الراية"نصب:انظر)6(

5(.152،631)"الضعيفة"السلسلةانظر:)7(
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الفجر،طلوعقبلمنًىإلىيتقدَّمواأنأهلهلضعفةاللَّيلةتلكفيوأذِن

تطلححتَّىالجمرةَيرموالاأنوأمرهمالقمر،غيبوبةعندذلكوكان

.وغيره(1)الترمذيصحَّحه،صحيححديثٌ.الشَّمس

فرمتالنَّحر،ليلةَسلمةبأم!يووّاللّّهرسولأرسل:عائشةحديثوأمَّا

رسوليكونالذياليومذلكوكانفأفاضتْ،مضتثمَّالفجر،قبلالجمرة

أحمدالإمامأنكرهمنكر،فحديثٌداود)2(أبورواه.عندهاتعني!ي!اللّّه

صلاةتوافيأنأمرها!اللّّهرسولأنَّفيةأنَّ:إنكارهعلىيدلُّوممَّا.وغيره

)3(،توافيهأنفأحبَّيومها،وكانتوافيه:روايةٍوفي،بمكَّةالنَّحريومالصُّبح

قطعًا.المحالمنوهذا

عن،هشامعن،معاويةأبوثنا:اللّّهعبدأبو(لي)هقال)4(:الأثرمقال

توافيهأنأمرهاجي!النبيُّأنَّ)6(سلمةأمعن،سلمةأمبنتزينبعن،أبيه

فيوالألبانيهووصححهآ!دلَّهُعَتطُ،رَعباسابنحديثمن)398(برقمرواه(1)

.(4/272)"لإرواءا"

الدارقطني"علل":انظر.ومتنًاإسنادًالاضطرابةضعيفوالحديث(،2491)برقم2()

.(4/772)"لإرواءاو"(51/05)

.("توافقه":ج،ص،ك)3(

الاثار"معانيو"(041-913)9/الآثار"مشكلشرح"قيطريقهمنالطحاويرواه4()

(/21.)22

.صفيليست"لي")5(

عندلماموافقالنسخبقيةمنوالمثبت.والمطبوعب،م،دتىفيليست"سلمةأم"عن)6(

.الطحاوي
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أبيهعن:وكيعوقال.خطأوهو،غيرهيسندهلم1(.بمكَّة)النَّحريوم

)4(،لمكَّةالنَّحر)3(يومالصُّتحصلاةَتوافيهأنأمرها!صالنَّميَّأنَّ)2(:ٌ .ص.مرسل

يصنعماالصُّبحوقتَالنَّحريومَ"!ي!النبيُّأيضًا،(عجنب)ْوهذاهذا.نحوأو

عن:فقال،فسألته،سعيدٍبنيحيىإلىفجئتُ:قال.ذلكينكربمكَّة؟!

وقال:قال.فرقٌذينِوبينَ:قال.""تُوافيهليس،تُوافيأنأمرها:أبيهعنهشام

أبيه:عنهشامعنهكذا:فقالفسألته،،عنهالرحمنعبدسَلْ:يحيىلي

)6(.توافي

:وكيعٌقالوإنَّماتُوافيه،:وكيعٍعنحكايتهفيالأثرمسها:الخلالقال

قوله:فيوأخطأ،أصحابهقالكما،توافي:قولهفيوأصاب.منًىتُوافي

)7(ا
منى

عن،عمرانبنهارونثنا،حربٍبنعليُّأخبرنا:الخلالقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الدارقطني""عللوانظر:.الإسنادبهذا26(294)"المسند"فيأحمدرواه

(51/54.)2

:المطبوعوفي.""مرسلة:مب،ب،م،قوفيالاثار.ومشكل،جص،كياكذا

"مرسلًا".

.كفيليستالنحر""يوم

وكيع.طريقمن()93913شيبةأبيابنأخرجة

.الطحاويعندلماموافقالنسخبقيةمنوالمثبت.""أعجب:والمطبوعق

عندلماموافقالنسخبقيةمنوالمثبت.والمطبوعمب،ب،م،قفيليست"توافي"

.الطحاوي

النظر.انتقالبسببكمنساقطةمنى"قوله..."وأصاب
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سلمة،أمأخبرتني:قالأبيهعن،عروةبنهشامعنداود،أبيبنسليمان

فرميتُ:قالت.المزدلفةليلةَأهلهمنقدَّمفيمن!اللّّهرسولقدَّمني:قالت

منًى.إلىرجتماثمَّ،الصُّبحبهافصلَّيتُ،مكَّةإلىومضيتُ،بليلٍ

ابن:ويقالالخولافب)1(،الدمشقيهوهذاداودأبيبنسليمان:قلت

وقال.بشيءٍليسالجزيرةأهلمنرجلأحمد:عنزرعةأبوقالداود.

)2(.ضعيفٌ:سعيدٍبنعثمان

عن،القاسمعن"الصَّحيحين")3(فيثبتمابطلانهعلىويدلُّ:قلت

قبلهتَدفعأنالمزدلفةليلةَ!اللّّهرسولَسودةُاستأذنتْ)4(:قالت،عائشة

قبلفخرجتْلها،فأذِنَقالت(،ثَبِطةً)ْامرأةًوكانتالنَّاس،حَطْمةوقبلَ

رسولَاستأذنتُأكونَولأن،بدفعهفدَفَعْناأصبحنا،حتَّىوحَبَسَنا)6(،دفعه

الصَّحيحالحديثفهذا.بهمَفروحٍإليُّمنأحبُّسودةاستأذنتْةكما!ي!اللّّه

معه.دفعنَإنَّماسودةغيرنساءهأنَّيبيِّن

وغيرهالدَّارقطنيُّ)7(رواهالذيعائشةبحديثتصنعونفما:قيلفان

."نيلالجوا":ج.("نيخولا":ص(1)

.(11/614)"الكمال"تهذيبانظر:.آخرونووثقة2()

.(0921)ومسلم(0861)ريلبخاا3()

."لقا":ج،ص،ك(4)

التقيلة.الثبطة:مسلمروايةفيكماالقاسمقال)5(

والرواية.النسخبقيةخلاف"الناس"دفعة:ك)6(

فيه.متكلمحميدبنمحمدإسنادهوفي)2676(،برقم)7(
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ويرمين،جَمْعٍليلةَجَمْعٍمنيخرجنأننساءهأمر!ي!اللّّهرسولأنَّعنها

ماتت.حتَّىذلكتصنعفكانتمنزلها)1(،فيتُصبحثمَّ،الجمرة

ونردُّه.واحدٍغيركذَّبه،رواتهأحد)2(حُميدٍبنمحمديردُّه:قيل

استأذنتُكنتُأنِّيوَدِدتُ:وقولها)3(،""الصَّحيحينفيالذيبحديثها

.سودةاستأذنتْهكما!وَوّ،اللّهرسولَ

بالحديثتصنعونفما،الحديثهذاردُّيُمكِنكمأبَممفهبْ:قيلفإن

بهابعث!ي!اللّّهرسولأنَّ:حبيبةأمعن)4(""صحيحهفيمسلمرواهالذي

؟بليلٍجَمْعٍمن

ضَعفةَاللَّيلةتلكقدَّم!لمج!اّالنبيأنَّ("الصَّحيحين")ْفيثبتقدقيل:

حبسَأنَّهوثبت،سودةقدَّمأنَّه)6(وثبت.قدَّمفيمنعبَّاسٍابنوكان،أهله

كانفإن،مسلمبهانفردحبيبةأموحديث.بدفعهدَفعنَحتَّىعندهنساءه

قدَّمها.الَّتيالضَّعفةمنإذًافهيمحفوظًا

أنَّ:عبَّاسٍابنعنأحمد)8(الإمامرواهبما)7(تصنعونفما:قيلفإن

الدارقطني.روايةيوافقالمطبوعمنوالمتبت."منزلنا":النسخفي(1)

79(.2/)5"الكمال"تهذيبفيترجمتهانظر2()

2(.0921/59)ومسلم(6811)البخاريرواه)3(

2(.2921/89)برقم(4)

آ!دلَّهُعَن!.رَعباسابنحديثمن3(21/10)39ومسلم(1)678البخاريرواه()5

أنه"."عنة:ك)6(

فيما".":ص)7(

.عباسابنمولىشعبةلضعفضعيفوإسناده)3692(.برقم)8(
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الفجر؟معالجمرةَفرمَواالنَّحر،يومَمنًىإلىأهلةمعبةبعثَ!ي!النبيُّ

والتِّرمذيُّأحمدالإمامرواهالذيالآخرحديثُةعليهيُقدَّم:قيل

تطلعحتىالجمرةَتَرمُوالا":وقال،أهلةضَعفَةقدَّم!يوّالنبيُّأنَّ،وصحَّحه

بنيأُغَيلِمةَ-!ي!اللّهرسولقدَّمَنا:فيهأحمد)1(ولفظ."الشَّمس

أفخاذنايَلْطَحُ)3(فجعل،جَمْعٍمنلنا)2(حُمُراتٍ-علىالمطَّلبعبد

وفيه،منهأصحُّلأنَّه."الشَّمستطلعحتَّىالجمرةَتَرْمُوالا"اُصبيْييَّ)4(:ويقول

القصَّةبذكرمحفوظوهوالشَّمس،طلوعقبلالجمرةرميعن!ي!النبيِّنهي

)1(

)2(

)3(

)4(

طريقمن3(،520)ماجهوابن(0491)داودأبوأيضًاورواه2(،0)82برقم

بروايةوتوبع،عباسابنمنيسمعلمالعرنيوالحسن،عباسابنعنالعرنيالحسن

"الإرواء":وانظر.صحيحوالحديث)398(.الترمذيعندمقسمعنالحكم

(4/-272.)277

حمار.جمعوحُمُرحُمُر،جمع

بالشديد.وليسبالكفالضرب:واللطح.تصحيف"يلطخ("،:ص،ب،ق

الصبية.تصغيرفيأُصيبيةقالوا:كما،الغِلمةتصغير:والأُغيلمة

فيسيبويهقال.الصوابهووالمثبت.والروايةالنسخخلافبُني""أي:المطبوعفي

فيالمستعملمكبَّرهبناءغيرعلىيصغّر()أييُحقَّرومما(:486)3/""الكتاب

نحووأفعلإنسيانحقَّرواكأنهم،أُبَينُون:بنونوفي،أُنيسِيانتقولإنسان:الكلام

فيعبيدأبووفال.كلامهمفيإياهااستعمالهملكثرةالأشياءبهذههذاوفعلوا،أعمى

الشاعر:قالبَنيُّ.يايريد:"،"بَنِيّتصغيرهو(:1/912)("الحديث"غريب

راعْغيرإلىأُبَيْنِيْكتركُساءَنيفقدساءَلايكإن

بوزنالأبْنَىتصغير،الأُعيمَىبوزنالأُبينَى74(:)3/""الفائقفيالزمخشريوقال

و"شرح22(2-1/0)("المغيث"المجموعوانظر:.للابنجمعاسموهو،الأعمي

937(.)3/"الكافيةعلىالرضي
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الفجر.معرَمَوهاأنَّهم:فيهإنَّماالاَخروالحديث.فيه

لاأنالصِّبيانأمرفإنَّة،الأحاديثهذهبينتعارضَلاأنَّهفإذاتأمَّلنا،ثمَّ

مَنأمَّا.الرَّميتقديمفيلهمعذْرَلافانَّهالشَّمس،تطلعحتَىالجمرةَيرموا

منعليهنَّوالخوفِللعذر،الشَّمسطلوعقبلَفرمَينَ)1(النِّساءمنقدَّمه

قبلالرَّميجواز،السُّنَّةعليهدلَّتالذيوهذا.وحَطْمتِهمالنَّاسمزاحمة

لأجله،النَّاسمزاحمةُعليهيشقُّكبرأوبمرضٍللمعذور)2(الشَّمسطلوع

.ًذلكلهيجوزفلاالصَّحيحالقادروأمَّا

مذاهب:ثلاثةالمسألةوفي

الشافعيِّكقولوالعاجز،للقادرمطلقًااللَّيلنصفبعدالجوازأحدها:

حمد.وأ

حنيفة.أبيكقولالفجر،طلوعبعدإلايجوزلا:والثَّاني

منجماعةٍكقولالشَّمس،طلوعبعدإلاالقدرةلاهليجوزلا:والثَّالث

العلم.أهل

نصفلاالقمر،غيبوبةبعدالتَّعجيلهوإنَّماالسُّنَّةعليهدلَّتوالَّذي

أعلم.واددّه،دليلبالنِّصفحدَّهمنمعوليساللَّيل،

فصر

يوموإقامةٍ-بأذانٍقطعًاقبلَهلا-الوقتأوَّلفيصلَّاهاالفجرطلعفلمَّا

ادلّّهببراءةالأذانيوموهوالاكبر،الحجِّيوموهوالعيد،يوموهوالنَّحر،

".)1(ص:"فيرمين

النسخ.بقيةمنوالمثبت."للعذر":والمطبوعمب،بم،ق،2()
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.مشركٍكلِّمنورسوله

فيوأخذ،القبلةفاستقبل،الحرامالمشعرعندموقفَةأتىحتَّىركبثمَّ

طلوعقبلوذلكجدًّا،أسفرَحتَّىوالذِّكروالتَّهليلوالتَكبيروالتَّضرُّعالدُّعاء

الشَّمس.

جئتُإنِّي)1(،اللّّهرسوليا:فقالالطائيمُضرِّسبنعروةسألهوهنالك

)2(حَبْلٍمنتركتُماواللّة،نفسيوأتعبتُ،راحلتيأَكللتُ،جبلَيُّطيِّئٍمن

صلاتَناشهدَ))منع!يوّ:اللّّهرسولفقال؟حجٍّمنليفهل)3(،عليةوقفتُإلا

فقدنهارًا،أوليلّاذلكقبلبعرفةوقفَوقدنَدفعَ،حتَّىمعنافوقفَهذه

.صحيحٌحسنٌحديث(:)ْالترمذيقال."تَفَثَهوقضىحجه،لم
و)4(صّء

كعرفة،ركنٌبهاوالمبيتبمزدلفةالوقوفأنَّإلىذهبمناحتجَّوبهذا

إبراهيمذهبوإليهالزبير،وابنعبَّاسٍابن:الصَّحابةمناثنينمذهبوهو

.صفيليست"إني"(1)

منوارتفعاجتمعما:والحبل.الترمذيعليهونبّهبالحاء،والروايةالنسخفيكذا2()

.("جبل:المطبوعوفي.الرمل

.كفيليست"عليه")3(

المصادرفيلماموافقالنسخمنوالمثبت.الترمذيروايةفيكما""أتم:المطبوعفي4()

.لأخرىا

والنسائي(0591)داودوأبو(0621)8أحمدأيضًاورواه98(،1)برقمورواه(5)

حبانوابن282(0)خزيمةوابنالترمذيوصححه3(.10)6ماجهوابن3()930

أئمةكافةشرطعلىصحيححديث"هذا:وقال(،1/634)والحاكم385(1)

".الإسلامقواعدمنقاعدةوهي،الحديث
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الأوزاعيِّمذهبوهو،البصريُّوالحسنوعلقمةالنَّخعيُّوالشَّعبئيُ

واختاره،سلَّامٍبنالقاسمعبيدوأبيالظَّاهريِّوداودسليمانأبيبنوحمَّاد

ولهم(،1للشَّافعيَّة)الوجوهأحدوهو،خزيمةوابنجريرٍابن:المحمَّدان

عِندَأددَّهَ)فَاذ!رُوْا:تعالىقوله:والثَّانيةإحداها،هذه،حججِثلاث

خرجالذيع!يوّاللّهرسولفِعْل:والثَّالثة،.891:البقرةأ!هوالمح!تتعَرِألخًرَامِص

به.المأمورالذِّكرلهذاالبيانمخرجَ

بأمرين:ركنًايرهلممنواحتجَّ

وهذاالفجر،طلوعإلىبعرفةالوقوفوقتَمدَّ!يووّالنبيُّأنَّ:أحدهما

كانولو،حجُّهصحَّزمانٍبأيسرِالفجرطلوعقبلبعرفةوقفمنأنَّيقتضي

حجّه.يصحَّلمركنًابمزدلفةالوقوف

اللّهرسولقدَّمفلمَّاوالنِّساء،الرِّجالفيهلاشتركركنًاكانلوأنَّه:الثَّاني

.بركنٍليسأنَّهعُلِمباللَّيلالنِّساء!ي!

وذِكْرِ،بمزدلفةالمبيتِبعدقدَّمهنَّإنَّماع!س!النبيَّفإنَّ،نظرٌالدَّليلينوفي

توقيتوأمَّا.ذلكهووالواجب،الاَخرةعشاء)2(كصلاةبهاتعالىادلّه

وتكونركنًا،بمزدلفةالمبيتيكونأنينافيفلاالفجرإلىبعرفةالوقوف

الوقت)3(وتضييق.الصَّلواتمنالمجموعتينكوقتلهماوقتًااللَّيلةتلك

.القدرةحالَلهماوقتًايكونأنعنيُخرِجهلالإحداهما

792(.)2/"واللغاتالأسماء"تهذيبانظر:(1)

.،جكمنوالمتبت"."لصلاة:مب،م،ص،ق2()

"."ومضيق:ص،ج)3(
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فصل

منسارثمَّموقف!،كلَّهامزدلفةأنَّالنَّاسَوأَعلمَ،موقفهفي!وووقف

زيدٍبنأسامةوانطلقمَسيره،فييلبِّيوهوعبَّاسٍبنللفضلمُردِفًامزدلفة

.قريثرٍسُبَّاقِفيرجليهعلى

سبعَالجِمارحصى1(له)يَلْقُطأنعبَّاسٍابنأمرذلكطريقهوفي

ولا،عندهعلملامنيفعلكمااللَّيلةتلكالجبلمنيكسرهاولم،حصياتٍ

يَنفُضهنَّفجعلالخَذْف،حصىمنحَصَياتٍسبعلهفالتقطباللَّيل،التقطها

أهلكفانَّما،الدِّينفيوالغلوَّوإيَّاكمفارمُوا،هؤلاء"أمثالَ)2(:ويقولكفِّهفي

)3(.الدِّين"فيالغلوُّقبلكمكانمن

عنالحجِّعنفسألتْه،جميلةٌخَثْعممنامرأةٌلهعَرضَتْتلكطريقهوفي

وجعل،عنهتحجَّأنفأمرها،الرَّاحلةعلىيَستمسكلاكبيرًاشيخًاوكانأبيها،

وكانالاَخر)5(.الشِّقِّإلىوصَرَفَهوجههعلىيدهفوضع4(،إليها)ينظرالفضل

إليها.نظرهعنصرفَه:وقيل،إليهنظرهاعنوجههصرفَ:فقيلوَسيمًا،الفضلُ

.م،مبق،منوالمتبت.""لهم:،جص،ك(1)

بالوجهين.والرواية.النسخخلاف(""بأمثال:المطبوعفي2()

عباسابنحديثمن3(20)9ماجةوابن3(0)57والنسائي(1185)أحمدرواه)3(

والحاكم387(1)حبانوابن)2867(خزيمةابنصححهوالحديث.اكأيلَّهُعَظُرَ

الصحيحة""السلسلةفيوالألباني327(/1)"الاقتضاء"فيتيميةوابن(1/466)

283(1).

كماالروايةفيكانتوإن،النسخجميعفيوليست(".إليه"وتنظر:المطبوعفيبعدها(4)

سا.

ا!دلَّهُعَئ!ا.رَعباسابنحديثمن(1334)ومسلم(51)13البخاريرواه(5)
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إليه.وتنظرإليهاينظرجعلأنهالقصَّةفيفإنَّ،للأمرينفعلهأنَّه:والصَّواب

لمحَملتُهاوإن،كبيرةٌعجوزٌإنِّهاوقال،أمِّهعنهنالكآخروسألة

أمِّكعلئكانلو"ارأيتَ:فقالأقتلها،أنخشيتُرَبطتُهاوإن،تستمسك

.(1)"أمِّكعن"فحُجَّ:قال،نعم:قالقاضِيَه؟"،اكنتَدَين

فيعادتهكانتوهذهالسَّير،وأسرعَناقتهحرَّكمُحَسِّرٍبطنَأتىفلما

ماالفيلأصحابَأصابهنالكفإنَّ،بأعدائهاللّّهبأسُفيهانزلالَّتيالمواضع

فيه)2(،حَسُرَالفيللأنَّ؛مُحَسِّرٍواديالواديسُمِّيولذلكعلينا،اللّّهقصَّ

وديارَ)4(الحِجْرَسلوكهفيفعلَوكذلكالذَّهاب)3(،عنوانقطعأَعتىأي

السَّير)5(.وأسرعَبثوبهتقنَّعفإنَّهثمود،

.هذهمنولاهذهمنلا،مزدلفة)6(وبينمنًىبينبرزخومُحسِّر:

ليسبرزخٌمشعرينكلِّفبين،الحراموالمشعرعرفةبينبرزخ:وعُرَنَة

منهما)7(.

وفيةاكأيلَّهُعَتطُ،رَعباسبنالفضلحديثمن(24953،)643النسائيرواه(1)

"العمدة"شرحانظر:.الاثباتالحفاظلرواياتومخالفةومتنًا،سندًااضطراب

(4/،83.)84

.(4812)4/"استعجمما"معجمفيكماالمغمّس،فيحسرالفيلأنالمعروف)2(

النسخ.فيوليست".مكة"إلئ:المطبوعفيبعدها)3(

ثمود.ديارهيوالحجربحذفها.المطبوعوفيالواو،باثباتالنسخفيكذا(4)

آ!ددَّهُعَتط.رَعمرابنحديثمن(144)9البخاريرواه5()

م،ب،مب.فيليست"بين")6(

.كمنساقطةمنهما""ليس)7(
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بمشعر،وليسالحرممن:ومحسِّرٌمَشعر،وهيالحرممن:فمنًى

حلّ:وعرفة.الحلِّمنوهيمشعرًا،ليستوعُرَنة،ومشعرٌحرلم:ومزدلفة

"(!1)

ومسعر

الجمرةعلىتخرجالَّتيوهيالطَّريقين)2(،بينالوسطىالطَّريقَوسلك

،الواديأسفلفيفوقف،العقبةجمرةفأتى،منًىأتىحتَّى)3(،الكبرى

راحلته،علىوهوالجمرةواستقبل،يمينهعنومنًى،يسارهعنالبيتوجعل

،حصاةٍكلِّمعيكبِّر،واحدةٍبعدواحدةًالشَّمس،طلوعبعدراكبًافرماها

التَّلبية.قطعوحيمئذٍ

وأسامةوبلالىورمى،الرَّميفيشرعَحتَّىيلبِّيذلكمسيرهفيوكان

هذاوفيالحرِّ)4(.منبثوبٍيُظِلُّهوالآخر،ناقتهبخطامآخذأحدهما،معه

هذاقصَّةكانتإن،ونحوهبالمَحْمِلالمحرماستظلالجوازعلىدليلٌ

فيوليسفيها،حجَّةفلامنًىأيَّامفيبعدهكانتوإنالنَّحر)5(،يومالإظلال

)7(.أعلمفاللّّهكانت)6(.زمنٍأيِّفيبيانٌالحديث

.صفيليست"ومشعر"(1)

النظر.انتقالبسببقمنساقطة"الطريقين...الحلمن"وهي2()

"حين".:ص،ج)3(

ا!للَّهُعَنهَا.رَالحصينامحديثمن312(/12)89مسلمرواه4()

النسخ.فيوليست"ثابتة".:المطبوعفيبعدها)5(

"كان".:ج)6(

"."المستعان:ج)7(
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فصل

يومبحرمةفيهاأعلمَهمبليغةً،خطبةًالنَّاسفخطبمنًى،إلىرجعثمَّ

وأمرالبلاد،جميععلىمكَّةوحرمة،ادلّّهعندوفضله،وتحريمهالنَّحر،

عنه،مناسكهمبأخذالنَّاسوأمر،ادلّهبكتابقادهملمنوالطَّاعةبالسَّمع

)1(.هذا"عاميبعدأحجُّلا"لعلِّي:وقال

النَّاسوأمر،منازلَهموالأنصارالمهاجرينوأنزل،مناسكَهموعلَّمهم

عنه.بالتَّبليغوأمر،بعضٍرقابَبعضهميضربكفَّارًابعدهيرجعوالاأن

)2(.سامعٍمنأوعىمبلَّغٍربَّأنَّهوأخبر

)3(.نفسة"علىإلاجانٍيجني"لا:خطبتهفيوقال

والنَّاسُيسارها،عنوالائصارَ،القبلةيمينعنالمهاجرينوأنزل

منازلهم.فيمنًىأهلسمعهاحتَّىالنَّاسأسماعَلهادلّّهوفتح،حولهم

وصومواخمْسَكم،وصَلّواريّ،"اعبدوا:تلكخطبتهفيوقال

4(.)"ربَكمجنَّةتدخلوا،أمركمذاوأطيعوا،شهركم

اللَّهُ!كَئهُ.رَجابرحديثمن()7912مسلمرواه(1)

آدلَّهُ!عكَتهُ.رَبكرةأبيحديثمن31(/1)967ومسلم(1174)البخاريرواه2()

بنعمروحديثمن2(66)9ماجهوابن2(51)9والترمذي(46061)أحمدرواه)3(

وانظر:.الترمذيصححةوقد،بشواهدهصحيحوالحديثآدلَّهُ!كَتهُ،رَالأحوص

.(7491)"الصحيحة"السلسلة

وصححهآدلَّهُ!كَئهُ،رَأمامةأبيحديثمن6(1)6والترمذي22(161)أحمدرواه(4)

السنة")شرجفيالبغويوحسنه9(،/1)والحاكم(4)563حبانوابنالترمذي

)867("الصحيحة"السلسلةوانظر:2(.1/4)
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.الوداعحجَّة:فقالوا،النَّاسحيمئذٍوودَّع

)1(فا

"لا:فقال،يرميأنقبلذبحوعمَّنيرميأنقبلحَلَقعمَّنسئلوهناك

:قالإلاشيءٍعن)2(يومئذٍسئلرأيتُةفماو:عمرٍبناللّّةعبدقال."حرج

")3(.حرجَولا"افعلُوا

والتَّقديموالرَّميوالحلقالذَّبحفي!ك!ي!لهقيلإنَّه:عبَّاسٍابنوقال

.(4)"حرجَلا":فقالوالتَّاخير،

النَّاسفكانحاجًّا،!ي!النبيِّمعخرجتُ:شريكبنأسامةوقال

وأشيئًاأخَّرتُأو،أطوفأنقبلسعيتُ،اللّّهرسوليا:قائلٍفمن،يأتونه

عرضاقترضَزجلٍعلىإلاحرجَ،لاحرجَ"لا:لهميقولفكانقدَّمتُ،

(.")ْوهلكحرِجَالذيفذلكظالئم،وهومسلمٍرجلٍ

فيكبيرسقطبعض"علىبعضها"والحلقإلئهناومن.صم،ق،فيليست"فصل"(1)

مب.ب،م،ق،

.كفيليست"يومئذ")2(

333(/013)6مسلمورواه(،621)6مالكطريقمن(1)736البخاريرواه)3(

حفصة.أبيبنمحمدطريقمنلهواللفظ

.(013)7ومسلم(1734)البخاريرواه(4)

كما"أطوفأنقبل"سعيت:قولةدونصحيحوالحديث2(،510)داودأبورواه5()

"صحيحانظر:.فيهالنقاتخالفالحميد،عبدبنجريربهتفرد،المؤلفإليهيشير

2(.65)6/("الام-داودأبي
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.بمحفوظٍليسالحديثهذافي"أطوفأنقبل"سعيتُ:وقولة

.بعضٍعلىبعضهاوالحلقوالنَّحرالرَّميتقديمفي)1(والمحفوظ

وكان)2(،بيدهبَدَنةًوستِّينثلاثًافنحربمنًى،المنحرإلئانصرفثمَّ

سِنِيعددنحرهالذيهذاعددوكان)3(.اليسرىيدُهامعقولةًقائمةًينحرها

نأعليًّاأمرثمَّ،المائةمنبقيماينحرأنعليًّاوأمرأمسكثمَّ!ي!،عمرِه

الجزَّاريعطيلاأنوأمره،المساكينفيولحومهاوجلودهابجِلَالهايتصدَّق

شاء"من:وقال،عندنا"مننعطيه"نحن:وقالمنها)4(،شيئًاجزارتهافي

)5(."اقتطع

أنسعن)6("الصَّحيحين"فيالذيبالحديثتصنعونفكيف:قيلفإن

الحُليفةبذيوالعصرأربعًا،بالمدينةالظُّهر!يطاللّّهرسولصلَّى:قال

علافلمَّا،ويسبِّحيهلِّلفجعل،راحلتهركبَأصبحفلمَّابها،وباتَ،ركعتين

ونحريحلُّوا،أنأمرهممكَّةدخلفلمَّاجميعًا،بهمالبَّى)7(البيداء،على

.المطبوعفيليست""في(1)

اللَّهُ!ككَئهُ.رَجابرحديثمن(12/471)18مسلمرواه)2(

وهورجلعلىأتىاكأيلَّهُعَئ!رَعمرابنأن(0132)ومسلم()1713البخاريروى)3(

جابرعنالبابوفي.!يمّ"نبيكمسنة،مقيدةقيامًا"ابعثها:فقال،باركةبدنتهينحر

.(51)6/"الأم-داودأبي"صحيحانظر:.سابطبنالرحمنوعبد

.كفيليست"منها(")4(

حر.سيأني(5)

.تقدموقد.السياقبهذا(4171)البخاريرواه)آ(

("."أهلَّ:ك)7(
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أملحين.كبشينبالمدينةوضحَّىقيامًا،بُدنٍسبعَبيده!يوِوّاللّّهرسول

حزم)1(:بنمحمدأبوقال.الحديثينبينتعارضلاأنَّه:فالجواب

.ثلاثةٍوجوهٍأحدعلىأنسحديثيُخرج

أمروأنَّه،أنسقالكما،بُدنٍسَبْعمنأكثربيدهينحرلم!ي!أنَّهأحدها:

وأمر،المكانذلكعنزالثمَّوستِّين،ثلاثٍتمامإلىذلكبعدمانحرمَن

بقي.عليًّافنحرَ)2(ما

وشاهدَ،بيدهفقطسبعًا!ي!نحرهإلايشاهد)3(لمأنسيكونأن:الثَّاني

وشهد)4(.رأىبمامنهماكلّفأخبر،للباقي!نحرِهتمامَجابر

هوأخذثمَّأنس،قالكمابُدنٍسبعَمفردًابيدهنحر!أنَّه:الثَّالث

بن(غَرَفَة)ْقالكماوستِّين،ثلاثٍتمامَكذلكفنحرَامعًا،وعليُّالحَربةَ

عليًّاوأمر،الحَرْبةبأعلىأخذقديومئذٍ!ي!النبيُّشاهدَإنَّه:الكنديالحارث

قالكما،المائةمنالباقيبنحرعليانفردثمَّالبُدْنبهاونحرَابأسفلها،يأخذ

أعلم.واللّّهجابر.

وأبوأحمدالإمامرواهالذيبالحديثتصنعونفكيف:قيلفإن

3(.00)ص"الوداعحجة"في(1)

ينحر"."أن:ك)2(

يشهد"."لم:ك)3(

"وشاهد(".:المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا4()

أبيعندوحديثة(.473)8/""الإصابة:انظر،تحريف"،"عروة:مب،ب،م،ق5()

.(6671)داود
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وأمرني،بيدهثلاثينفنحرَبُدْنَه!ي!ادلّّهرسولنحرلمَّا:قالعليعنداود)1(

سائرها.فنحرتُ

فإنَّعلي،هوثلاثيننحرالذيفإنَّالرَّاوي،علئانقلبغلطهذاقلنا:

وستِّينثلاثًانحرثمَّجابر،ولاعلييشاهدهلم،بيدهسبعًانحر!يوالنبيُّ

ماعددُالرَّاويعلىفانقلبعلي،فنحرها)2(،ثلاثينالمائةمنفبقي،أخرى

.!النبيُّنحرهعليُّبمانحره

:قال!ي!النبيِّعنقُرط)3(بناللّّهعبدبحديثتصنعونفما:قيلفان

:قال.الثَّانياليوموهو.القَرِّ)4("يومثمَّالنَّحر،يوماللّّهعندالا!نامأعظم"إنَّ

يبدأ؟بايّتهنَّإليهيَزدلِفْن(فطَفِقْن)ْ،خمسٌبَدَنات!يطاددّهلرسولوقُرِّب

:قالقال؟مافقلتأفهمها،لمخفيَّةٍبكلمةٍفتكلَّمقال،جنوبهاوجبَتْفلمَّا

اقْتطعَ")6(.شاء"من

ولمعنعنهوقد،إسحاقبنمحمدإسنادهوفي(،4761)داودوأبو(4137)أحمد(1)

انظر:(.12)18مسلمعندجابرحديثلمخالفتةمنكرومتنه،بالتحديثيصرح

.(2471/)"الأم-داودأبي"ضعيف

منصوبًا.النسخجميعفيكذا)2(

تحريف.،"قيراط":ك)3(

التخريج.ومصادرالنسخبقيةخلاف"النفر":ك(4)

("."فطفق:ص)5(

من(04)89""الكبرىفيوالنسائي(176)5داودوأبو(091)75أحمدرواه)6(

حبانوابن)1792(خزيمةابنوصححةاللَّهُ!صكَتهُ،رَقرطبناللّهعبدحديث

البيهقيوقال(،91)7/"الإرواء"فيوالألباني22(41/)والحاكم281(1)

حسن.إسناده288(:)7/
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تُقرَّبكانتوإنَّما،جملةًإليهتُقرَّبلمالمائةفإنَّونصدِّقه،نقبله:قيل

يبادرنالرَّسَلُذلكوكانرَسَلًا،بَدَناتٍخمسُمنهاإليهفقرِّبأَرسالًا،إليه

منهنَّ.واحدةٍبكلِّليبدأإليهويتقرَّبن

حديثمن)1(""الصَّحيحينفيالذيبالحديثتصنعونفما:قيلفإن

إلىانكَفَأثمَّ:آخرهفيوقالبمنًى،النَّحريومء!ي!النبيِّخطبةفيبَكْرةأبي

لفظبيننا.فقَسَمَهاالغنممن)2(جُزَيعةٍوإلىفذبحهما،أملحينكَبْشين

كانأنَّهأنسحديثوفي،بمكَّةكانالكبشينذبحأنَّهذاففي)3(.مسلمٍ

بالمدينة.

للنَّاس:طريقانهذافي:قيل

أملحينبكبشينبالمدينةضحَّىوأنَّه،أنسقولالقولأنَّ:إحداهما

نحرهبينوميَّزأنسففصَّل،الكبشينإلىانكفأثمَّالعيدصلَّىوأنَّه،أقرنين

هذاعلىويدلّ.قصَّتانأنَّهماوبيَّنللكبشين،بالمدينةنحرِهوبينللبُدْنبمكَّة

الهديوهو،الإبلنحرأنَّهذكرواإنَّمابمنًى!النبيِّنحرذكرمنجميعأنَّ

صفةفيقالقدوجابر.سَوْقٍبلاهناكالغنمنحرمنأفضلوهو،ساقهالذي

الرُّواةبعضعلىاشتبهوإنَّما،البدنفنحرالرَّميمنرجعإنَّه:الوداعحجَّة

.(9761/03)ومسلم(76)ريلبخاا(1)

القطعة:والجُزَيْعَة."مسلمصحيح"منوالتصويب.بالذال""جذيعة:النسخجمعفي2()

اللغة""مجملفيفارسابنوضبطهالشيء.منالقليلوهو،جزعةتصغير،الغنممن

"النهاية":وانظر.مفعولةبمعنىفعيلةكأنهاالزايوكسرالجيمبفتح()جزع

.(11/171)للنووي"مسلمصحيحو"شرح2(آ1/9)

3(.1/0)967برقم)3(
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فوهم.بمنًى،كانأنَّهفظنَّ،العيدٍيومكانتالكبشينقصَّةأنَّ

عملانأنَّهما،مسلكهسلكومن)1(حزمٍابنطريقة:الثَّانيةالطَّريقة

تضحيتهوأنس،بمكَّةتضحيتهبكرةأبوفذكر،صحيحانوحديثان،متغايران

عائشة:قالتكما،والإبلالبقرونحر،الغنمالنَّحريوموذبح:قال.بالمدينة

(")2(."الصَّحيحينفيوهوبالبقر.أزواجهعنيومئذٍ!ي!اللّّهرسولضحَّى

النَّحر.يومبقرةًعائشةعن!ي!هاللّّهرسولذبح)3(:"مسلم"صحيحوفي

واحدةً.بقرةًالوداعحجَّةفيمحمَّدٍآلعننحرأنَّه)4(:""السُّننوفي

.الهديمعالتَّضحيةلهيُشرَعالحاجَّأنَّ:ومذهبه

بمنزلةلهالحاجِّوهدي،الأولئالطَّريقة:اللّهشاءإنوالصَّحيح

الهديبينجمعواأصحابهولا!ي!النبيُّأنَّأحايَنفَلولم،للمقيمالأضحية

بغيرها.وأضحيةبمنًىهديفهو،أضاحيهمهوهديهمكانبل،والأضحية

عليهأُطلِقهديفهو(،)ْبالبقر"نسائهعن"ضحَّى:عائشةقولوأمَّا

عنهنَّنحرهالذيفالبقر،الهديوعليهنَّمتمتِّعاتٍكنَّفإنَّهنَّ،الأضحيةاسم

3(.10)ص"الوداع"حجةفي(1)

.(1121/911)ومسلم(455)8البخاري2()

35(.113/6)9برقم)3(

وابن(14)13""الكبرىفيوالنسائي(0571)داودوأبو2(016)9أحمدرواه(4)

.(942)5/"الام-داودأبي"صحيحفيالألبانيوصححه3135(،)ماجه

النسخ.بقيةمنوالمثبت".بالبقرة":،جص()ه
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يلزمهنَّ.الذي(1)الهديهو

البقرةإجزاءوهو،إشكالم-تِسعٌوهنَّ-عنهنَّالبقرةنحرقصَّةفيلكن

.سبعةٍمنأكثرعن

أنَّوهو،أصلهعلىبجوابٍعنهحزم)2(ابنمحمدأبوأجابوقد

لاوعنده،متمتِّعاتٌوهنَّقارنةًكانتفإنَّها،ذلكفيمعهنَّتكنلمعائشة

حديثمن)3(مسلمرواهالذيبالحديثقولهوأيَّد.القارنعلىهديَ

لهلالمُوافينَ!ياّلهاللّّهرسولمعخرجنا:عائشةعنأبيهعنعروةبنهشام

يومُفأدركني،مكَّةقدمناحتَّىفخرجنا،بعمرةٍأهلَّفيمنفكنتُالحجَّة،ذي

:فقال!و،النبيِّإلىذلكفشكوتُ،عمرتيمنأحلَّلمحائضٌوأناعرفة

ففعلتُ.:قالت."بالحجِّواهلِّي،وامتشطيراسكوانقُضِي،عمرتك"دَعِي

بنالرَّحمنعبدمعيأرسلحجَّنا،ادلّّهقضىوقدالحصبةليلةكانتفلمَّا

حجَّنااللّّهفقضى،بعمرةٍفأهللتُ،التَّنعيمإلىوخرجفأردفني،بكرٍأبي

.صومٌولاصدقةولاهديذلكفييكنولموعمرتنا،

الصَّحابةعليهوالَّذي.النَّاسعنبه)4(انفردفاسامسلكٌوهذا

هوبل،المتمتِّعيلزمكماالهدييلزمهالقارنأنَّ:بعدهمومَنوالتَّابعون

أنَّفالصَّحيحالحديثهذاوأمَّا.تقدَّمكما،الصَّحابةلسانفيحقيقةًمتمتِّع

.كفيليست("الهدي"(1)

31(.90،30)ص("الوداع"حجةفي2()

.(1121/511)برقم)3(

.السياقمنمفهوموهو،النسخفيوليست،"حزم"ابن:زيادةالمطبوعفيبعدها(4)
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)1("مسلم"صحيحفيذلكجاء،عروةبنهشامقولمنالأخيرالكلامهذا

عنأبيهعن،عروةبنهشامثنا،وكيعٌثناكُريب،أبوحدَّثنا:فقالبه،مصرَّحًا

حجَّهااللّّهقضى"إنَّه:ذلكفي)2(آخرهوفي.الحديثفذكرت...عائشة

".صدقةٌولاصيامٌولاهديٌذلكفييكنولم:هشامقال.وعمرتها

نُميرفابن،لهشامالكلامهذاجعلوكيعكانإنمحمد)3(:أبوقال

لائةهشامإلىنسبةفوكيع،ثقةمنهماوكلّ،عائشةكلامفيأدخلاهوعَبدة

فقد،قالتهعائشةتكونأنبدافعٍإيَّاههشامقولوليس،يقولههشاماسمع

هذامن!شيفليس،يسندهأندونبهيفتيثمَّ،يسندهحديثًاالمرءيروي

والصَّحيح،هواهاتَّبعومنيُنصِفلامَنهذابمثليتعلَّلوإنَّما.بمتدافعٍ

إلىالقولَنُميرٍوابنعَبدةأضاففإذا.نقلفيمافمصدَّقٌثقةٍكلَّأنَّذلكمن

لعدالته،أيضًاصُدِّقهشامإلىوكيعٌأضافهوإذالعدالتهما،صُدِّقاعائشة

قاله.وهشامقالتهعائشةوتكون،صحيحٌذلكوكلُّ

لهفقهَلاممَّن،أمثالهوظاهريَّةِبظاهريَّتهاللَّائقةهيالطَّريقةهذه:قلت

لاوهؤلاءبها،العنايةوأهلِعللهأطبَّاءِالنُّقَّادالأئمَّةكفقهالأحاديثعللفي

يقطعونبل،ومعرفتهمذوقهملهليسممَّنخالفهممنقولإلىيلتفتون

ولاوالرَّديء،الجيِّدبينيميِّزونالذينالنُّقَّادالصَّيارفبمنزلةبخطائه)4(،

ذلك.يعرفلممنخطإإلىيلتفتون

)1211/117(.برقم)1(

النسخ.فيوليست."عروة"قال:زيادةالمطبوعفيبعدها2()

31(.0،311)ص"الوداع"حجةفي)3(

".بخطئه":المطبوعوفي.صوابوهوممدودًا،النسخجميعفيكذا(4)
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"قالت:الكلامهذافييقولالمنميرٍوابنعبدةأنَّالمعلومومن

(1كلامها)منيكونأنيحتملإدراجًا،الحديثفيأدرجاهوإنَّما،"عائشة

فصَّلومنوميَّز،ففصَّلوكيعٌفجاء،هشامكلامومنعروةكلامومن

)2(.
"قالت:وعبدةنميرٍابنقاللو،نعم.غيرهأطلقهماوأتقنحفظفقدوميز

نظرٍموضعوكانمحمد،أبوقالهمالساغ،"هشام"قال:وكيعٌوقال("،عائشة

.وترجيحٍ

أحدها:،ألفاظٍبثلاثةجاءقدفهذا،واحدةبقرةٌوهيتسعًاكونهنَّوأمَّا

دخل:والثَّالثبالبقر،يومئذٍعنهنَّضحَّىأنَّه:والثَّاني،بينهنَّواحدملىبقر!أنَّها

عن!ي!اللّهرسولذبح:فقيلهذا؟ما:فقلت،بقرٍبلحمالنَّحريومعلينا

أزواجه.

،سبعةٌ:فقيل،والبقرةالبدنةعنهمتُجزئمنعددفيالنَّاساختلفوقد

.إسحاققولوهوعشر!،:وقيل،عنهالمشهورفيوأحمدالشَّافعيِّقولوهو

)3(.شِياهٍبعشرِالجَزورَفعدَلَ،المغانمَبينهمقَسَم!ي!النبيأنَّثبتوقد

)4(.ببقرةٍتسعٌوهنَّنسائهعنضحَّىأنَّهالحديثهذاوثبت

(حجِّهم)ْفيالبدنةَنحرواأنَّهمجابر:عنالزبيرأبيعنسفيانروىوقد

النسخ.جميعخلاف"كلامهما":المطبوعفي(1)

.صفيليست"وميز"21(

اللَّهُ!عَئهُ.رَخديجبنرافعحديثمن25()70البخاريرواه)3(

تخريجة.تقدم(4)

.ك،جفيليست"حجهم"في)5(
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وإنَّما،يخرجهولممسلمشرطعلىوهو(.1عشق)عن!اللّهرسولمع

،والولدانالنِّساءمعنابالحجِّمهلِّين!ي!ادلّّهرسولمع"خرجنا:قوله(حرَّج)

نشتركأن!ي!اللّّهرسولوأمرنا،والمروةوبالصَّفابالبيتطفنامكَّة،قدمنافلمَّا

".بدنةٍفيمنَّاسبعةٍكلُّوالبقرالإبلفي

فحضرسفرٍفي!ي!النبيِّمعكنَّا:عبَّاسٍابنحديثمن)3("المسند"وفي

النَّساليُّورواه.عشرةًالجَزوروفي،سبعةًالبقرةفيفاشتركنا،الأضحى

غريمب.حسنٌ:وقال،والنِّرمذيُّ

البدنةَ،الحديبيةعامَ!يطالدّهرسولمعنحرنا:عنه")4("الصَّحيحينوفي

.سبعةٍعنوالبقرةَسبعةٍعن

عنالبقرةفيالمسلمينبينحجَّتهفيع!ي!اللّّهرسولشرَّك:حذيفةوقال

(.أحمد)ْالإمامذكره.سبعةٍ

:ثلاثةٍوجوهٍأحدعلىتُخرَّجالأحاديثوهذه

أحاديثورجح،بالوهمالروايةهذهعلىالبيهقيوحكم23(،40/)الحاكمرواه(1)

235(.5/)"الكبرى"السنن:انظر.السبعة

35(.1/)1318برقممسلمًايعني)2(

من3131()ماجةوابن(2943)والنسائي(09)5والترمذي2(484)احمدرواه)3(

.(04)70حبانابنوصححه،الترمذيوحسنة،عباسابنحديث

منأجدهولم.آدلَّةُ!حكَتهُرَجابرحديثمنالسياقبهذا(035/)1318مسلمرواه(4)

".الصحيحين"فيعباسابنحديث

234(.4،23453)6المسند""محققووصححه234(.)53برقم(5)
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وأصجُّ.أكثرالسَّبعةأحاديث:يقالأنإمَّا

لأجل،الغنائمفيتقويمٌالغنممنبعشرةٍالبعيرِعَدْلُ:يقالأنوإمَّا

شرعيُّ.تقديرٌفهوالهدايافيسبعةٍعنكونهوأمَّا.القسمةتعديل

ففي،والإبلوالأمكنةالأزمنةباختلافيختلفذلكإنَّ:يقالأنوإمَّا

يَعدِلُبعضهاوفي،عشرةٍعنفجعله،شِياهٍعشرَيَعدِلُالبعيركانبعضها

أعلم.واددّه،سبعةٍعنفجعلهسبعًا،

عنهنَّوضحَّى،للهديبقرةًنسائهعنذبحإنَّهمحمد)1(:أبوقالوقد

ص0صص)3(ً.ص00)2(.""
عرفتوفدهديًا.وستينثلاثاولحر،بكبشينلفسهعنوصحى،ببفرهٍ

هي،هيبل،الهديبقرةغيرالضَّحيَّةبقرةتكنولم،الوهممنذلكفيما

الاَفاقيِّ.ضحيَّةبمنزلةالحاجِّوهدي

فصل

وأنَّمنحر،كلَّهامنًىأنَّوأعلمهم،بمنًىبمنحره!ي!ادلّّهرسولونحر

بل،بمنًىيختصُّلاالنَّحرأنَّعلىدليلهذاوفيومنحر.طريقمكَّةفِجاجَ

"وقفتُ:قالبعرفةوقفلمَّا)4(أنَّهكما،أجزأهمكَّةفِجاجمننحرحيث

ومزدلفةهاهنا،"وقفتُ:وقالبمزدلفةووقف،"موقفثكلُّهاوعرفةهاهنا

.(491)ص"الوداع"حجةفي(1)

.قفيليست""وضحى)2(

النسخ.فيوليست"،نفسة"عن:زيادةالمطبوعفيبعدها)3(

خطأ."لو"،:ك(4)
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منًى"لا،:فقالالحرِّ،منمِظلَّة)1(بمنًىلهيُبنىأنع!ي!وسئل.موقف!"كلُّها

.)2(")3("صص،و
منوأنفيها،المسلميناشتراكعلىدلياصهذاوفي.سبىمن.ح

بذلك.يملكهولاعنه،يرتحلحتَّىبهأحقُّفهومنهامكانٍإلىسبق

فصل

فقال،رأسهفحلق،بالحلَّاقاستدعىنحْرَه!يووّادلّّه)4(رسولأكملفلمَّا

فيونظر،بالموسىرأسهعلىقائموهو-اللّّهعبدبنمَعْمروهو-للحلَّاق

يدكوفيأذنهشَحْمةمن!ي!اللّهرسولاَمكنَكمعمرُ،"يا:وقالوجهة

عليُّادلّّهنعمةِلمنذلكإنَّادلّه،رسولياواللّّهأمامعمر:فقال،"الموسى

أحمد)6(.الإمامذلكذكر."ذلك(فَرَ)ْ"أجَلْ:قال:قال.ومَنِّه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يظلة"."بناء:المطبوعفي

".إليةسبقلمن"مناخ:المطبوعفي

ماجهوابن881()والترمذي2(10)9داودوأبو2(1455،25718)أحمدرواه

صحيح،حسن:الترمذيوقالاكأيلَّةُعَنهَا.رَعائشةحديثمن3(00،3700)6

ضعيف.وهومهاجربنإبراهيمإسنادهوفي(.1/664)الحاكموصححه

.ص،ج،كفيليست"اللّه"رسول

فعل)رَ(ف،صوابوهوالكلمةتحت"صح("كتبتمق،وفي،النسخجميعفيكذا

ونحوه،"لك"أَقِرُّ:"المسند"وفي."لكأقَرُّإذًاأجل":المطبوعوفي.يرىرأىمنأمر

"فزد(:0/2484)للطبرانيالكبير""المعجموفي261(.)3/الزوائد""مجمعفي

و"معجم671()"والمثاني"الاحادفيالحديثضمناللفظهذايذكرولم."ذلك

فيماواثبتُّ(.)1683قانعلابن"الصحابةو"معجم(161)5/للبغوي"الصحابة

.ادجميع

""الإكمالفيالحسينيقال،عقبةبنالرحمنعبدإسنادهوفي272(،4)9أحمدرواه

"."مجهول2(:66)ص
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!ي!النبيَّحلقالذيأنَّوزعموا(:1")"صحيحهفيالبخاريُّوقال

انتهى..عوفبننَصْلةبناللّهعبدبنمعمر

قسَمَمنهفرغفلمَّا،الأيمنجانبهإلىوأشار"خُذْ"()2(،:للحلَّاقفقال

"هاهنا:قالثمَّالأيسر،جانبهفحلقالحلَّاقإلىأشارثمَّ،يليهمنبينشعره

)3(."مسلم"صحيحفيوقعهكذا.إليهفدفعه،؟"طلحةابو

!يوّادلّّهرسولأنَّ:أنسعنسيرينابنعن")4(:البخاريّ"صحيحوفي

.شعرهمنأخذمنأوَّلَطلحةأبوكانرأسهحلقلمَّا

الشِّقِّمنطلحةأبايصيبأنلجواز،مسلمروايةَيناقضلاوهذا

فيمسلمروىقدلكنالأيسر.بالشِّقِّويختصَّ،غيرَهأصابمامثلُالأيمن

الجمرةَ!اللّهرسولرمىلمَّا:قال،أنسحديثمنأيضًا((")ْ"صحيحه

طلحةأبادعاثمَّ،فحلقهالأيمنَشقَّهالحلَّاقَناولَ،وحلقنُسكَهونحرَ

فأعطاهفحلقه("،"احلِقْ:فقالالأيسرالشِّقَّناولهثمَّ،إيَّاهفأعطاهالأنصاريَّ

نصيبأنَّترىكماالرِّوايةهذهففي.النَّاس"بين"اقسِمْه:فقال،طلحةأبا

الأيسر.كانأنَّه:الأولىوفي،الأيمنالشِّقَّكانطلحةأبي

ابنتعليقوانظر392(،0)خزيمةابنعندوهو،"البخاري"صحيحفيأجدهلم(1)

562(.)3/(""الفتحفيحجر

".خذه":ص)2(

32(.0134/)5برقم)3(

.(171)برقم4()

326(.013/)5برقم)5(
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مسلمرواه)1(:المقدسيالواحدعبدبنمحمدادلّّهعبدأبوالحافظقال

بنهشامعن)2(،الأعلىعبدبنالأعلىوعبدغياثٍبنحفصروايةمن

طلحةأبيإلىدفع!ي!النبيُّأنَّ:أنسعن،سيرينبنمحمدعنحسَّان،

أنَّه:حسَّانٍبنهشامعن،عيينةبنسفيانروايةمنورواهالأيسر.شقِّهشعرَ

ابنعنعَونابنوروايةقال)4(:الائمن)3(.شِقِّهشَعرطلحةأبيإلىدفع

أعلم.وادلّّه،سفيانروايةتقوِّيأراهاسيرين

طريقمنسيرينابنعنذكرناهماعونابنبروايةيريد:قلت

فادلّّه.بهاختصَّالذيالشِّقَّهوطلحةأبوإليهسبقالذيوجعلالبخاريِّ)5(،

أعلم.

الأيسر،الشِّقَّكانبهاختصَّالذيطلحةأبينصيبأنَّيَقوىوالَّذي

،الرِّواياتأكثرهذاوعلى،عطائهفيسنَّتةكانتوهذه،خصَّثمَّعمَّء!ي!وأنَّه

فقسَمَ،الأيمنجانبهإلىوأشار"خُذْ"،:للحلَّاققالأنَّةبعضها)6(فيفانَّ

فحلقه،الائسرالجانبإلىالحلَّاقإلى)7(أشارثمَّ،يليةمنبينشعره

23(.4/0)"والأحكامالسنن"في،المقدسيالضياء(1)

.كفيليست"الأعلىعبدبن")2(

مسلمعندالاعلىعبدورواية32(،013/4)5مسلمعندغياثبنحفصرواية)3(

326(./013)5مسلمعندعيينةابنورواية32(،013/5)5

المقدسي.الضياءيعني(4)

.(171)برقم)5(

32(.013/4)5مسلمعند)6(

.كمنساقطةإلى"")7(
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امرأته.فإنَّها،طلحةأبيإلىدفْعُههذايعارضولا.سُليمأمفأعطاه

بينوالشَّعرتينالشَّعرةفوزَّعه،الائمنبالشِّقِّفبدأ(:1آخر)لفظٍوفي

؟"،طلحةأبو"هاهنا:قالثمَّ،ذلكمتلبهفصنعبالأيسر،قالثمَّالنَّاس،

إلية.فدفعه

قلَّمثمَّالأيسر،رأسهشقِّشعرطلحةأبيإلى"دفع)2(:ثالثٍلفظٍوفي

النَّاس".بينوقسَمَهاأظفاره

أنَّزيدبن(،)ْاللّهعبد]بنمحمدحديثمنأحمد)4(الإمامودكر 0)3(

يَقْسِموهو،قريشٍمنورجلٌالمنحر،عند!ك!ي!النبيَّشهدأنَّه:حدَّثهأباه

ثوبه،فيرأسة!ي!اللّّهرسولفحلق،صاحبَةولا!شييُصِبْةفلمأضاحيَ،

عندنافإنَّه:قال.صاحبهفأعطاهأظفارهوقلَّم،رجالٍعلىمنهفقسَمَفأعطاه

شَعره.يعني،والكَتَمبالحنَّاءمخضوبٌ

منكثيرٌوحلق)6(،مغوللمقصِّرينثلاثًابالمغفرةللمحلِّقينودعا

أ!شجِدَمالولتًذخُلُنَّ:تعالىقولهمعوهذا،بعضهموقصَّر،أكثرهمبلالصَّحابة

قولومع(72:الفتح]!هووسَكُؤوَمُقَصِرينَرُءُمُحَلِّقِينَءَامِنِيهىأددَّ!شَآءَإِناطرَامَ

السابقة.الروايةعقبمسلمعند(1)

.معناهعلىيدلسبقماولكن،اللفظهذاأجدلم)2(

."ذكره":مب،م،ج،ك،ب،ق)3(

وصححة(،1/475)والحاكم2(319)خزيمةابنوصححه(،47461)برقم(4)

"المسند".محققو

"المسند".منوزيد،النسخفيليس)5(

تخريجه.تقدم)6(
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قبلولإحلالهيحرمأنقبللإحرامه!ادلّهرسولطيَّبتُكأإددَّهُعَنهَا:عائشة

.محظورٍمنبإطلاقٍوليسنسأ،الحلقأنَّعلىدليل(=يحلَّ)1أن

فصل

وهو،الإفاضةطواففطافراكبًا،الظُّهرقبلمكَّةإلىمحك!ي!أفاضثمَّ

هوهذا.معهيسْعَولم،غيرهيطفولمالصَّدَر،طوافوهو،الزِّيارةطواف

طوافين،طافأنَّهزعمتطائفة:طوائفثلاثذلكفيخالفوقد،الصَّواب

أنَّهزعمتوطائفة.للافاضةطافثمَّ،الإفاضةطوافسوىللقدومطوافًا

،اليومذلكيطفلمأنَّهزعمتوطائفةقارنًا.لكونهالطَّوافهذامعسعى

منشأونبيِّن،ذلكفيالصَّوابفنذكر،اللَّيلإلىالزِّيارةطوافأخَّروإنَّما

التَّوفيق.وبادلّّه،الغلط

يطوف-كمالمتمتِّعأعني-رجعفإذا:ادلّّهعبدلأبيقلت)2(:الأثرمقال

فيعاودناه.للزِّيارةآخرطوافًاويطوف،لحجِّهويسعىيطوف:قال؟وشمعى

عليه.فثبت،مرَّةٍغيرَهذا)3(

لمإذاوالمفرِدالقارنفيالحكموكذلك(:)ه""المغنيفيالشَّيخ)4(قال

القدومبطوافيبدآنفإنَّهما،للقدومطافاولاالنَّحر،يومقبلَمكَّةأتيايكونا

"فطاف:قالت،عائشةروتبماواحتعَّأحمد،عليهنصَّ.الزِّيارةطوافقبل

33(./11)98ومسلم(1)953البخاريرواه(1)

315(.)5/"المغني"فيكما)2(

.كفيليستهذا"")3(

النسخ.جميعفيوليس،"المقدسيمحمد"أبو:المطبوعفيبعده)4(

.الأثرمقولعلىتعقيبًا31(5)5/)5(
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طوافًاطافواثمَّحلُّوا،ثمَّ،والمروةالصَّفاوبينبالبيتبالعمرةأهلُّواالذين

،والعمرةالحجَّجمعواالذينوأمَّا،لحجِّهممنًىمنرجعواأنبعدآخر

طوافهمأنَّعلىعائشةقولأحمدفحمل.واحدًا"طوافًاطافوا1(فانَّما)

،مشروعٌالقدومطوافأنَّثبتقدولأنَّةقال)2(:.القدومطوافهولحجِّهم

التَّلبُّسقبلدخولهعندالمسجدكتحيَّة،لهمُسقِطًاالزِّيارةطوافيكنفلم

.الفرضبصلاة

سبعًا،بالبيتفيطوفمتمتِّعًاكانوإن")3(:"مختصرهفيالخرقيوقال

ينويطوافًابالبيتفيطوفيعودثمَّ،للعمرةفعلكماسبعًا،والمروةوبالصَّفا

.(92:]الحج!هوآلعَتِ!بِآتجَتتِوَلمجوَّفُروْاميو:وجلعزقولةوهو،الزِّيارةبه

(4هكذا)عندهم-وأصحابه-كالقاضيمتمتِّعًاكان!ي!النبيَّإنَّ:قالفمن

يفعللمولكنالخاصَّ،التَّمتُّعمتمتِّعًاكانأنَّهعندهمحمدأبووالشَّيخ،فعل

ذكرهالذيالطَّوافهذاعلىاللّّهعبدأباوافقأحدًاأعلمولا(:قال)ههذا،

أقيمتوقدالمسجددخلكمن،للزِّيارةواحدٌطوافٌالمشروعبل،الخرقي

ولا!صالنبيِّعنيُنقللمولأنَّهالمسجد.تحيَّةمنبهايكتفيفإنَّه)6(،الصَّلاة

أحدًا.به!ي!النبيُّأمرولا،الوداعحجَّةفيمعهتمتَّعواالذينأصحابه

".)1(ك:"فانهم

قبله.بمامتصلوالكلام،""المغنيصاحبأي)2(

3(.41)5/(""المغنيشرحهمع)3(

"هذا".:ك(4)

315(.)5/"المغني("في)5(

"فانها(".م:)6(
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واحدًاطوافًاطافوا:قالتفإنَّهاهذا،علىدليلٌعائشةوحديثقال)1(:

طوافًاتذكرولم،الزِّيارةطوافهووهذا،لحجِّهممنًىمنرجعواأنبعد

طوافبذكرأخلَّتقدلكانتالقدومطوافذكرتْهالذيهذاكانولواَخر.

كلِّوعلى.عنهيُستغنىماوذكرتْبه،إلايتمُّلاالحجِّركنهوالذي،الزِّيارة

طوافين؟علىبهيُستدلُّأينفمنواحدًا،طوافًاإلاذكرتْفماحالٍ

ولم!ي!،النبيِّبأمرالعمرةإلىالحجَّفقرنتحاضتلمَّافإنَّهاوأيضًا،

طوافولأنَّ."لمجطالنبيئُبهأمرهاولا،للقدومتطفلم=للقدومطافتتكن

طوافالمعتمرحقِّفيلشُررع)2(الواجببالطَّوافيسقطلملوالقدوم

منأولىبهفهو،البيتإلىقدومهأوَّللأنَّه؛العمرةطوافمعالقدوم

كلامه.انتهى.بهوطوافهرؤيتهبعدالبيتإلىيعودالذيالمتمتِّع

هوأنكرهالذيكانوإن،الإشكالَمحمد)3(أبيكلاميرفعلم:قلت

لمَّاالصَّحابةإنَّ:يقللمأحدًافإنَّ،إنكارهفيوالصَّواب،أنكرهكماالحقُّ،

النبيُّولا،بعدهللإفاضةطافواثمَّوسَعَوا،للقدومطافواعرفةمنرجعوا

بينفرَّقتالمؤمنينأمَّأنَّالإشكالمنشأولكنقطعًا،يقعلمهذا.ع!ياّله

طوافًامنًىمنرجعواأنبعدطافواالقارنينأنَّفأخبرت،والقارنالمتمتِّع

منًىمنرجعواأنبعدآخرطوافًاطافوابالعمرةأهلُّواالذينوأنَّواحدًا،

والمتمتِّع،القارنفيهيشتركفإنَّهقطعًا،الزِّيارةطوافغير)4(وهذالحجِّهم،

متصل.والكلام31(.5)5/(""المغنيفي(1)

.قمنوالممبت.""شرع:مب،م،ك،،جص،ب2()

خطأ."،اللّهعبد"أبي:ج)3(

خطأ."،"عن:،جص،ك)4(
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المتمتِّعين:فيقولهارأىلمَّامحمدأبوالشَّيخولكنِ.فيهبينهمايُفرَّقفلا

يدلُّماهذافيليس:قال،"منًىمنرجعواأنبعدآخرطوافًاطافوا"إنَّهم

فقالت،الإشكاليرفعلمولكنهحقّ،قالهوالَّذي.طوافينطافواأنَّهمعلى

لاوهذا.الحديثفيأُدرِجتْهشامابنهأوعروةكلاممنالزِّيادةهذه:طائفةٌ

.بالإرسالعنهالإشكاليرتفعولم،مرسلٌأنَّهفغايتهكانولو،يتبيَّن

المتمتِّعبينبهوفرَّقتْ،عائشةبةأخبرتالذيالطَّوافأنَّ:فالصَّواب

الإشكالوزال،بالبيتالطَّوافلاوالمروةالصَّفابينالطَّوافهو،والقارن

إليهيضيفوالمبينهما،واحدٍبطوافٍاكتفَواأنَّهمالقارنينعنفأخبرتْ،جملةً

طافواأنَّهمالمتمتِّعينعنوأخبرتْ،الحقُّهووهذاالنَّحر،يومآخرطوافًا

.للعمرةكانالأوَّلوذلك،للحعِّمنًىمنالرُّجوعبعداخرطوافًابينهما

وهوالآخر،لحديثهاموافقهذاعلىالحديثوتنزيلُالجمهور،قولوهذا

لحجِّكوالمروةالصَّفاوبينبالبيتطوافك))يَسعُكِ:!ي!النبيِّقول

الجمهور.قولويوافق،قارنةًوكانت،"وعمرتك

"لم)1(:""صحيحهفيمسلمرواهالذيجابرحديثعليهيُشكِللكن

طوافهواحدًا،طوافًاإلاوالمروةالصَّفابينأصحابهولا!ي!النبيُّيطف

هوكما،واحدٌسعيالمتمتِّعَيكفي:يقولمنقوليوافقوهذا."الأوَّل

)4(.وغيرهاللّه)3(عبدابنة)2(روايةفيعليهانصَّأحمد،عنالرِّوايتينإحدى

.تقدموقد،(5121)برقم(1)

."سكمنا":ج،ك(2)

.(102ص)"ئلهمسا":نظرا3()

64(.2/)"التعليقة"فيأحمدعنالمروذيروايةوانظر.،جكفيليست""وغيره(4)
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وأ.النَّافيعلىمقدَّمٌوالمثبِتنفى،وجابرأثبتتعائشة:فيقالهذاوعلى

وطلحةوعمربكركأبي،الهديوساق!م!النبيِّمعقَرنَمَنجابرمراد:يقال

عمومبهالمرادوليسواحدًا،سعيًاسعواإنَّمافإنَّهماليسار،وذويوعلي

.هشامقولمنمدرجةٌفيهالزِّيادةتلكبأنَّعائشةحديثيُعلَّلأو.الصَّحابة

أعلم.واددّهحديتها،فيللنَّاسطرقٍثلاثوهذه

قبلبالحجِّإحرامهبعدللقدومويسعىيطوفالمتمتِّع:قالمنوأمَّا

مأعنهأمنصوص!أدريولا،الشَّافعيِّأصحابقولوهو،منًىإلىخروجه

البتَّة،الصَّحابةمنأحدٌولا!النبيُّيفعلهلمفهذامحمد)1(:أبوقاللا؟

يطوفواأنمكَّةلأهلأرىلا)2(:عبَّاسٍابنقالأحا.نقلهولابهأمرهمولا

منًى.منيرجعواحتَّىبالحجِّإحرامهمبعدوالمروةالصَّفابينيسْعَواأنولا

1)3(0 هصَ"
(حنيفه)وأبيوأحمدمالكالجمهورقولُ)4(عبّاسٍابنفولوعلى

وغيرهم.!ئاسحاق

وشمعىفيطوف،كالقادمصاربالحجِّأحرملمَّاقالوا:استحبُّوهوالَّذين

القدومطواففبقي،العمرةعنوقعالأوَّلالطَّوافولانَّ)6(:قالوا.للقدوم

بالحجِّ.الإحرامعقيبَفعلهلهفاستحبَّبه،يأتِلم

31(.5)5/""المغنيوانظر:.النسخبقيةمنوالممبت.محمد""قول:ص،ج(1)

261(.)5/"المغني"فيكما)2(

"وتمتل(".:ص،جك،)3(

"قال".:ص،جك،)4(

("."وأبوحنيفة:ص،جك،)5(

"وان(".:ص،جك،)6(
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فكان،للعمرةطافلمَّاقارنًا)1(كانإنَّمافإنَّهواهيتان،الحجَّتانوهاتان

الصلاةفرأىالمسجددخلكمن،القدومطوافعنمغنيًاللعمرةطوافه

عنها.وأغنَتْهالمسجدتحيَّةمقامَقامتفيها،فدخلقائمةً،

عقيبَه،يطوفوالم!ي!النبيِّمعبالحجأحرموالمَّاالصَّحابةفإنَّوأيضًا

يومأحرمإن)3(أنَّهحنيفةأبيعن)2(الحسنوروى.متمتِّعًاأكثرهموكان

يطفْ،لمالزَّوالبعدأحرموإن،للقدوموسعىطافالزَّوالقبلالتَّروية

عنيشتغلفلامنًى،إلىفَورهمنيخرجالزَّوالبعدبأنَّهالوقتينبينوفرَّق

والجمهورعبَّاسٍابنوقول.فيطوفيخرجلاالزَّوالوقبلَ،بغيرهالخروج

التَّوفيق.وبالدّهالصَّحابة،لعمل)4(الموافقالصَّحيحهو

حجَّةهذاوقالوا:،الطَّوافهذامعسعى!ي!إنَّه:قالتالثَّانيةوالطَّائفة

كماعليهغلطٌوهذا.طوافينإلىيحتاجكماسعيينإلىيحتاجالقارنأنَّفي

ولموجابر،عائشةقالتهكماالأوَّلسعيَهإلايسْعَلمأنَّهوالصَّواب،تقدَّم

فعليك،تقدَّمكماباطلةٌكلُّهابلواحا،حرف!السَّعيينفيعنهيصحَّ

بمراجعته.

مب.،ب،دتىمنوالمتبت."قادمًا":ص،ج،ك(1)

(".الحسنبن"محمد:المطبوعوفي،النسخجميعفيكذا)2(

النسخ.بقيةمنوالمثبت."إنقال"أنه:ق)3(

.كفيليست""الموافق4()
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فس
طاوسٌوهماللَّسِل،إلىالزِّيارةطوافأخَّر:قالواالذينالثَّالثةوالطَّائفة

أبيحديثمن(1)ماجهوابنوالنَّساليِّداودأبيسننففي.وعروةومجاهد

إلىالنَّحريومطوافَأخَّرالنبيُّلمجي!أنَّوجابر)2(:عائشةعنالمكيِّالزبير

حسن.حديثٌ:الترمذيقال."الزِّيارة"طواف:لفظٍوفي.اللَّيل

فيةيشكُّلاالذي!ن!فعلهمنالمعلومخلافُ،بيِّنغلطٌالحديثوهذا

فيه:النَّاسكلامنذكرونحن!ي!،بحجَّتهالعلمأهل

إسماعيلبنمحمدسألت:له)3(""العللكتابفيالترمذيقال

؟عبَّاسٍوابنعائشةمنالزبيرأبوسمع:لهوقلتالحديثهذاعنالبخاري

نظرًا.عائشةمنسماعهفيوإنّفنعم،عبَّاسٍابنمن)4(أمَّا:قال

،بصحيحٍليسالحديثهذاأنَّعندي(:القطَّان)هبنالحسنأبووقال

وأبمكَّةالظُّهرصلَّىهلاختلفوا:وإنَّمانهارًا،يومئذٍ!ي!النبيُّطافإنَّما

رجعإنَّه:يقولعمرفابن؟طوافهمنفرغأنبعدبهافصلَّىمنًى،إلىرجع

وإسناده(،5514)(""الكبرىفيوالنسائي29(0)والترمذي2(000)داودأبورواه(1)

ولكن3(.0)95ماجةابنعندبطاوستوبعولكنهالزبير،أبيعنعنةلأجلضعيف

وأكثروأشهرأصحلكونها،عليةتقدمعائشةعنسلمةوأنيعمروابنجابرروايات

2(.23)8/""المجموع:انظر.تقديمهافوجب،رواة

المصادر.فيكما"عباسوابنعائشة"عن:والصواب،النسخجميعفيكذا2()

.(134)صالكبير""العلل)3(

ك،ص،ج.فيليست"من")4(

67(.64-)5/"والإيهامالوهم"بيان)5(
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ظاهروهوبمكَّة،الظُّهرصلَّىإنَّه:يقولوجابربها)1(،الظُّهرفصلَّىمنًى،إلى

إلىالطَّوافأخَّرأنَّهفيهاالَّتيهذهالزبيرأبيروايةغيرمنعائشةحديث

يذكرلممدلِّس!الزبيروأبو،الطَّريقهذه)2(منإلايُروَلمشيءٌوهذا،اللَّيل

ابنمنأيضًاولا،بواسطةٍعنهايَرويعُهِدوقد،عائشةمنسماعًاهاهنا

فيجب.منهسمعقدكانوإن،بواسطةٍعنهيرويكذلكعُهِدفقد،عبَّاسٍ

سماعهفيهيذكرلاممَّاعبَّاسٍوابنعائشةعنالزبيرأبويرويهفيماالتَّوقُّف

قأمَّاهذا،لغيرمنهما)3(سماعهعُرِفولوالتَّدليس،منبهعُرِفلِمامنهما،

فية.التَّوقُّفوجوبفيبيِّنفالأمر،عائشةمنسمعأنَّهلنا)4(يصحَّولم

عُلمقدعمَّنكانإذاالمدلِّسحديثقبولفيالعلماءيختلفوإنِّما

يعنعنهمايُردُّ:اَخرونويقوليُقبل،:قولميقولهاهنا.منهوسماعهلهلقاؤه

عمَّنالمدلِّسيعنعنهماوأمَّا.حديثٍحديثٍفيالاتِّصاليتبيَّنحتَّىعنهم

ولو.يُقبللابأنَّهفيهالخلافأعلمفلا،منهسماعهولالهلقاؤهيُعلملم)5(

ولوالاتِّصالعلىمحمولٌالمتعاصرينمعنعنأنفي)6(مسلمٍبقولنقولكنَّا

المدلِّسين.غيرفيذلكفانَّماالتقاؤهما،يعلملم

فيوالخلافنهارًا.يومئذٍ"!يوِوّالنبيِّطوافصحَّةمنقدَّمناهفلماوأيضًا

النظر.انتقالبسببقمنساقطةبها"الظهر...فرغأن"بعد(1)

ويؤنّث.يذكّروالطريق.النسخبقيةمنوالمثبت"هذا"،:دتى2()

.القطانابنعندلماموافقالنسخبقيةمنوالممبت"منها".:مب،ب،م،ق)3(

.كفيليست"لنا(")4(

.صفيليست"لم")5(

،م،ب،مب.قفيليست"في")6(
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هوإنَّما،انقطاعهيعلمحتَّيقبولهأواتِّصالهيُعلمحتَّىالمدلِّسينحديثردِّ

فيشكَّلاماعارضهفقدوهذاصحَّته)1(،فيشكَّلامايعارضهلمإذا

كلامه.انتهى.صحَّتة

عنروىالرَّحمنعبدبنسلمةأباأنَّعائشةعلى)2(غلطهعلىويدلُّ

النَّحر)3(.يومَفأفَضْناع!يمّاللّّهرسولمعحججنا:قالتأنَّهاعائشة

عنها:أبيهعنالقاسمبنالرحمنعبدعنإسحاقبنمحمدوروى

منى.إلىرجعثمالظهر،صلىحينيومهآخرمن!ي!اللّهرسول]أفاض

محمدبنالقاسمعنالقاسمبنالرحمنعبدعنقيسبنعمرورواه

ظهيرةً،النَّحريومالبيتَفزاروالأصحابهأذِنَ!والنبيُّأنَّ:()4(عائشةعن

أيضًا.غلطوهذا(.ليلًا)ْنسائهمع!صاللّهرسولوزار

عمر،ابنعننافعحديثالرِّواياتهذهوأصحُّ)6(:البيهقيقال

نهارًا.طافأنَّه:يعني.عائشةعنسلمةأبيوحديثجابر،وحديث

.القطانابنعندلماموافقالنسخبقيةمنوالمثبت.""مصلحته:مب،ب،م،ق(1)

أبي"غلط:المطبوعوفي.الصوابهوالمتنفيوما."صحته:"لعله:بهامشفي2()

النسخ.خلافالزبير"

.(441)5/البيهقيرواه)3(

.الأولالناسخأوالمؤلفعندالنظرانتقالبسببسقطتولعلها،البيهقيمنالزيادة(4)

انظر:.فيةمتكلمبسندلالمعروفقيسبنوعمر(،441)5/البيهقيعندالروايتان)5(

.(4/562)"لإرواءا"

السابقة.الرواياتعلىتعقيبًا)6(
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طوافأخَّر!النبئيَفإنَّ،الطوافتسميةمنالغلطنشأ1(وإنَّما):قلت

قالت:عائشةحديثمن)2("الصَّحيحين"فيثبتكمااللَّيل،إلىالوداع

فنزلنا:قالتأنإلى،الحديثفذكرت..!.ادلّّهرسولمعخرجنا

،الحرممنبأختك"اخرجْ:فقال،بكرٍأنيبنالرَّحمنعبدفدعا،المحصَّبَ

ادلّّهفقضى:قالت."بالمحصَّبهاهناتأتياني)3(ثمَّطوافكما،منافرغاثمَّ

فرغتما؟:فقال،بالمحصَّبفأتيناه،اللَّيلجوففيطوافنامنوفرغنا،العمرة

متَوجِّهًاارتحلثمَّبه،فطافبالبيتفمرَّبالرَّحيل،النَّاسفيفأذَّن.نعمقلنا:

أبوفيهفغلِطَ،ريبٍبلااللَّيلإلىأخَّرهالذيالطَّوافهوفهذا.المدينةإلى

الموفِّق.وادلّّه،الزِّيارةطواف:وقالبه)4(،حدَّثهمنأوالزبير

فيرملوإنَّما(،)ْالوداعطواففيولاالطَّوافهذافي!لمجوّيرمُلْولم

.القدومطواف

فصل

نأ"لولا:فقاليستقونوهمطوافهقضىأنبعدزمزمَأتىئمَّ

وهوفشرِبالدَّلو،ناولوهثمَّ")6(،معكمفسقيتُلنزلتُالنَّاسيَغلِبكم

.بفيليستوإنما""(1)

.(1112/123)ومسلم(0561)البخاري)2(

".ائتياني":المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا)3(

.كفيليست"به")4(

والألباني(1/475)الحاكموصححه3(،060)ماجهوابن2(100)داودأبورواه(ه)

2(.44)6/"الأم-داودأبيصحيح"في

اللَّهُ!ثكَئهُ.رَجابرحديثمن(12/471)18مسلمرواه)6(
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لأنمنهبيانبل:وقيلقالمًا،الشُّربعنلنهيهنسخهذا:فقيل)1(.قائمٌ

أظهر.وهذا،للحاجةبل:وقيل،الأولىوتركِالاختياروجهعلىالنَّهي

)2)""صحيحهفيمسلمفروىماشيًا؟أوراكبًاهذاطوافهفيكانوهل

راحلته،علىالوداعحجَّةفيبالبيت!ي!اللّهرسولطاف:قالجابرعن

النَّاسفإنَّوليسألوه،وليُشْرِفَ،النَّاس،يراهلأنبمِحْجَنِهالحجر)3(يستلم

غَشُوه.

حجَّةفي!يطالنبيُّطاف:قالعبَّاسٍابنعن")4("الصَّحيحينوفي

.بمِحْجَنٍالرُّكنيستلمبعيرٍعلىالوداع

القدومبطوافوليسليلًا،كانفإنِّهالوداعبطوافليسالطَّوافوهذا

لوجهين:

قطُّ:أحدُيقلولم،القدومطواففيالرَّملعنهصعَّقدأنَّه:أحدهما

)5(.نفسهرَمَلَ:قالواوإنَّما،راحلتهبهرملَتْ

مسَّتقماع!و،ادلّّهرسولمعأفضتُالشَّرِيد)6(:بنعمروقول:والثَّاني

اكأيلَّةُعَت!.رَعباسابنحديثمن(0/2171)27ومسلم(1)637البخاريرواه(1)

اللَّهُ!كَتهُ.رَجابرحديثمن254()1273/برقم)2(

".مسلمو"صحيحالنسخخلاف""الركن:المطبوعفي)3(

ا!دلَّهُعَن!ا.رَعباسابنحديثمن(2721)ومسلم(061)7البخاريرواه(4)

اللَّهُ!صكَتهُ.رَجابرحديثمن()1263مسلمرواه)5(

فيوصوَّبة.التخريجمصدرفيكماأبوه"الشريد":والصواب.النسخجميعفيكذا)6(

سويد".بن"الشريد:إلىالمطبوع
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مامعهأفاضحينمنأنَّهظاهرهوهذا(.جَمْعًا)1أتىحتَّىالأرضَقدماه

فانَّ،الظَّوافبركعتيهذاينتقضولا.رجعأنإلى)2(الأرضقدماهمسَّت

.معلومٌنهما)3(شأ

عرفة،منمعهالإفاضةأرادإنَّماالشَّريد)4(بنعمروأنَّوالظَّاهر:قلت

البيتإلىالإفاضةيُرِدولم)5(،مزدلفةوهيجَمْعًا"أتى"حتَّى:قالولهذا

لأنَّه؛ركبثمَّبالحين)6(الشِّعبعندبنزولههذاينتقضولاالنَّحر.يوم

عارضًا.مسًّاالأرضَقدماهمسَّتوإنَّما،مستقرٍّبنزولٍليس

فصل

)7(""الصَّحيحينففي،يومئذٍالظُّهرصلَّىأينواختُلِف،منًىإلىرجعثمَّ

بمنًى.الظُّهرفصلَّىرجعثمَّالنَّحر،يومأفاض!ي!أنَّهعمرابنعن

قالتوكذلك.بمكَّةالظُّهرصلَّىأنَّهجابرعن(")8(مسلم"صحيحوفي

.(56491)المسندمحققووصححةالشريد،حديثمن(6491)5أحمدرواهالحديث(1)

النظر.انتقالبسببصمنساقطة"الأرض...أتى"حتي)2(

شأنها".":ص،ج،ك)3(

.المطبوعفيوصوّبه.المؤلفمنالوهمأنعلىيدلوهذا،النسخجميعفيكذا4()

.كفيليست"مزدلفة"وهي)5(

حتى".":ك)6(

335(./)8013مسلمعندإلاأجدهلم)7(

وأبي2(54)29أحمدعندعائشةوحديث(.21/471)18مسلمعندجابرحديث)8(

-داودأبيصحيح"انظر:.نكارةجملهبعضوفي،صحيحوهو(،1)739داود

2(.13)6/"الأم
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أبوفقالالاخر،علىالقولينهذينأحدترجيعفيواختُلِف.عائشة

جماعة،هذاعلىوتبعه،أولىوجابرعائشةقولحزم)1(:بنمحمد

)2(:بوجوهٍالقولهذاورجَّحوا

الواحد.منأولىوهما)3(،اثنانرُواتَهأن:أحدها

والمزيَّةوالاختصاصالقربمنولها،بهالنَّاسأخصُّعائشةأنَّ:الثَّاني

لغيرها.ليسما

،سياقٍأتمُّآخرهاإلىأوَّلهامنع!يووّالنبيِّلحجَّةجابرسياقأنَّ:الثَّالث

لاأمرًامنهاضبطحتَّىجزئيَّاتِها،ضبطحتَّىوضبطَها،القصَّةحفظوقد

فقضىالطَّريق،في)4(جمعٍليلةَ!ي!النبيِّنزولوهو،بالمناسكيتعلَّق

فهوالقدرهذاضبطفمنخفيفًا.وضوءًاتوضَّاثمَّالشِّعب،عندحاجته

أولى.النَّحريومَصلاتهمكانبضبط

وقدوالنَّهار،اللَّيلتساويوهوآذار،فيكانتالوداعحجَّةأنَّ:الرَّابع

بُدْنًاونحرالنَّاس،بهاوخطبمنًى،إلىالشَّمسطلوعقبلمزدلفةمندفع

رأسه،وحلق،الجمرةورمىمنه،وأكللحمهامنلهوطُبخوقسَمَها،عظيمةً

عمر،ابنمنلذلكأضبط-أعلمواللّه-وهما2(:90)ص"الوداع"حجةفيقال(1)

فيولكنه.منه692()صوانظر.الناسجميعمنالسلامعليهبةأخصفعائشة

أحدأنشكولاذلك،فيالطرقبصحةفيهالفصلعليناأشكل:قال(421)ص

هو.أيهماندريولا،صحيحوالتانيوهمالخبرين

692(.)ص"الوداع"حجةفيحزمابنعندبعضهاانظر)2(

".اثنينروايةأنه":المطبوعوفي.""روايه:مبوفي.النسخأكترفيكذا)3(

مب.م،فيليستجمع""ليلة)4(

341



ماء0ل!"،فطاف.أفا*(،1).. السِّقاية،نبيذومنرمرممنوسرص،دمودطيب

فيتنقضيلاأنَّهاالأظهرفييبدوأعمالىوهذه.يَسقُونوهمعليهمووقف

آذار.فصلفيالظُّهروقتيدركبحيث،منًىإلىالرُّجوعمعهيمكنمقدارٍ

عادتهفإن،والمُبقيالنَّاقلمجرىجاريانالحديثينهذينأنَّ:الخامس

فجرى،بالمسلمينفيهنازلىهوالذيمنزلةفيالصَّلاةحجَّتهفيكانت!ص

عادته،عنخارجهوالذيالأمروعائشةجابروضبط،العادةعلىعمرابن

.المحفوظهويكونبأنأولىفهو

:بوجوهٍعمرابنقولأخرىطائفةٌورجَّحت

ولاوُحدانًابمنًىأصحابهيُصلِّلمبمكَّةالظُّهرصلَّىلوأنَّهأحدها:

ينقلولمعنه،نائبًايكونإمامٍخلفالصَّلاةمنبدّلهميكنلمبل،زَرافاتٍ

يرجعأنَّهعلمهولولا.بهميصلِّيمناستنابأنَّهأحانقلولا،قطُّأحاهذا

،فلانبكمفليصلِّعندكمولستُالصَّلاةحضرتإن:لقالبهمفيصلِّيإليهم

ولاقطعًا،وُحدانًا)2(هناكالصَّحابةصلَّىولاهذا،ولاهذايقعلموحيثُ

علىمعهصلَّواأنَّهمعُلِمعِزِين)3(،يصلُّواأناجتمعواإذاعادتهممنكان

عادتهم.

)4(،مقيموهوالبلدأهلبعضخلفهلكانبمكَّةصلَّىلوأنَّه:الثَّاني

مب.،ب،م،قفيوليست"."وخطب:،جك،صفيبعدها(1)

.كفيليست""هناك)2(

متفرقة.جماعاتاي)3(

".مقيمونوهم":المطبوعفي4()
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سلامهبعدفأتمُّواقامواأنَّهم1(ولنُقِل)،صلاتهميتمُّواأنيأمرهموكان

أنَّهعُلِمقطعًا،الانتفاءمعلومهوبلهذا،ولاهذايُنقللموحيث.صلاتَهم

مكَّةأهلَ"يا:قالأنَّهعندهعلمَلامنبعضينقلهوما.بمكَّةحيمئذٍيصلِّلم

حجَّته.فيلا،الفتحعامَقالةفإنَّما)2("سَفْرٌقولمفانَّاصلاتكمأتِمُّوا

أنَّومعلوم،الطَّوافركعتيركعطافلمَّاأنَّهالمعلوممنأنَّه:الثَّالث

ركعلمَّافلعلَّة،ومناسكهأفعالهفيبهيقتدونخلفهكانواالمسلمينمنكثيرًا

ولاالظُّهر،صلاةأنَّهاالظَّانُّظنَّ،بهيقتدونخلفةوالنَّاسالطَّواف،ركعتي

احتمالهرفعُ)3(يمكنلاالوهموهذاالظُّهر.وقتفيذلككانإذاسيَّما

.الفرضغيرتحتمللافإنَّهابمنًى،صلاتهبخلاف

بل،مكَّةبجوفالفرضصلَّىأنَّه)4(حجتهفيعنةيُحفظلاأنَّه:الرَّابع

لانزلوا،أينبهميصلِّيكان،مقامهمدَّةبالمسلمين)5(بمنزلهيصلِّيكانإنَّما

العامِّ.المنزلغيرآخرمكانٍفييصلِّي

مسلم.أفرادمنجابروحديث،عليةمتَّفقعمرابنحديثأنَّ:الخامس

وأشهرأحفظرواتةفإنَّ،إسنادهفيهووكذلك،منهأصحُّعمرابنفحديث

النسخ.خلاف"ينقل"ولم:المطبوعفي(1)

حصينبنعمرانحديثمنوغيرهما(1)643خزيمةوابن(221)9داودأبورواه2()

ضعيف.وهو،جدعانبنزيدبنعليإسنادهوفياللَّهُ!كَتهُ،رَ

مب.،ب،قمنوالمثبت.""دفع:،جص،ك)3(

"."حجة:مب،مب،(4)

النسخ.فيوليست.""بالأبطح:المطبوعفيبعدها)5(
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جعفرحفظيقعوأيناللّه)1(،عبيدمنإسماعيلبنحاتميقعفأين،وأتقن

نافع؟حفظمن

عنهافرُوي،طوافهوقتفياضطربقدعائشةحديثأنَّ:السَّادس

اللَّيل،إلىالطَّوافأخَّرأنَّه:الثَّانينهارًا،طافأنَّه:أحدها،أوجهٍثلاثةعلى

مكانولاالإفاضةوفتفيهيضبطفلم،يومهآخرمنأفاضأنَّة:الثَّالث

عمر.ابنحديثبخلاف،الصَّلاة

منعائشةحديثفإنَّ،نزاعٍبلامنهأصحُّعمرابنحديثأنَّ:السَّابع

وابنعنها،أبيهعنالقاسمبنالرحمنعبدعنإسحاقبنمحمدرواية

فكيفعنعنه،بلبالسَّماعيصرِّحولمبة،الاحتجاجفيمختلَف!)2(إسحاق

عمر.ابنعننافعحدَّثني:اللّّهعبيدقول)3(علىيُقدَّم

لفظهفإنَّبمكَّة،الظُّهرصلَّىأنَّةبالبيِّنليسعائشةحديثأنَّ:الثَّامن

إلىدفع)4(ثمَّالظُّهر،صلَّىحينيومهآخرمنء!ادلّّهرسول"أفاضهكذا:

كلَّ،الشَّمسزالتإذاالجمرةيرميالتَّشريقأيَّاملياليبهافمكث،منًى

صلَّىأنَّهعلى(الصَّريحة)ْالحديثهذادلالةفأين."حصياتٍبسبعجمرةٍ

"أفاضعمر:ابنقولإلىالدَّلالةصريحفيهذاوأين؟بمكَّةيومئذٍالظُّهر

النسخ.فيوليست("،العمريعمر"بن:المطبوعفيبعدها(1)

"."يختلف:ص،ج)2(

"."حديث:ص)3(

"رجع".:المطبوعفى(4)

".الصريح":ك)5(
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أصحاباتَّفقحديثوأينراجعًا،يعني؟بمنًى"الظُّهرصلَّىثمَّالنَّحر،يوم

أعلم.وادلّّه؟بهالاحتجاجفياختُلِفحديثٍإلىإخراجهعلىالصَّحيح

فصل

وراءمنبعيرهاعلىاليومذلكفيسلمةأموطافت)1(:حزمٍابنقال

عليهواحتجَّ.لهافأذِناليومذلكفي!يوّالنبيُّاستأذنت،شاكيةٌوهيالنَّاس

سلمة،أمعنسلمةأمبنتزينبحديثمن)2(""صحيحهفيمسلمرواهبما

النَّاساءورمن"طوفي:فقال،أشتكيأنِّي!يوّاللّّهرسولإلىشكوتُ:قالت

)3(جانبإلىيصلِّيحيمئذٍ!لمجوادلّّهورسولفطفتُ:قالت،"راكبةوأنتِ

.،2-1:]الطور!مطويىِكتَف!ووَاطُّوِر!:يقرأوهو،البيت

فييقرألم!ي!النبيُّلأنَّ؛الإفاضةطوافهوالطَّوافهذاأنَّيتبيَّنولا

سلمهَأمتسمعهبحيثبالنَّهارالقراءةفيجهرولابالطُّور،الطَّوافذلكركعتي

وأصاب،اللَّيلإلىأخَّرهإنَّه:قالمنغلطَمحمدأبوبيَّنوقد.النَّاسوراءمن

ليلةَسلمةبأمأرسل!يوِوّالنبيُّ(أنَّ)ْعائشةحديثهو)4(صحَّحوقد.ذلكفي

معهذايلتئمفكيففأفاضت)6(.مضتْثمَّالفجر،قبلالجمرةفرمتالنَّحر،

.(412)ص"الوداع"حجةفي(1)

.(1)276برقم2()

النسخ.خلاف""جنب:المطبوعفي)3(

النسخ.بقيةمنوالمثبتمن"صح"وقد:المطبوعوفي.من"صحح"وقد:مب4()

.صفيليست"أن")5(

ومتنة.سندهفياضطرابمع،لينفيهالضحاكإسنادهوفي(،2491)داودأبورواه)6(

277(./4)و"الإرواء"(2761/)"الأم-داودأبي"ضعيفانظر:
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يصلِّيالبيتجانبإلىع!يووّاللّّهورسول،النَّاسوراءالنَّحريومطوافها

الصَّلاةهذهفانَّ؛المحالمنهذا!؟كت!ورٍميووَآطُّوِر!ويقرأ)1(

يومكانتهـانَّها)2(العشاء،أوالمغربأوالفجرصلاةفيكانتوالقراءة

ا!هددَّ!.بموهمةمنفهذاقطعًا،بمكَّة!اللّّهرسولالوقتذلكيكنفلمالنَّحر،

واحدًاسعيًاوسعتْواحدًا،طوافًااليومذلكفيعائشةوطافت

فأجزأها،حاضتثمَّاليومذلكصفيَّةوطافتوعمرتها،حجِّهاعنأجزأها

في!يوِوّسنّتُهفاستقرَّت)3(.تُودِّعولم،الوداعطوافعنذلكطوافها

واحدٍبطوافٍوتكتفيتَقْرِنأن(الطَّواف)هقبلحاضتإذاالطَّاهر)4(المرأة

طوافعنبةاجتزأتْالإفاضةطوافبعدحاضتوإن،واحدٍوسعيٍ

.الوداع

فصر

زوالانتظرأصبحفلمَّابها،فبات،ذلكيومةمنمنًىإلى!ي!رجعثمَّ

فبدأ،يركبولمالجِمارإلىرحلهمنمشىالشمسزالتفلمَّاالشَّمس،

بعدواحدةً،حَصَياتٍبسبعفرماها،الخيفمسجدَتليالَّتيالأولىبالجمرة

حتَّىأمامهاالجمرةعن)6(تقدَّمثمَّأكبر،ادلّّه:حصاةٍكلِّمعيقول،واحدةٍ

النسخ.فيوليست"،صلاته"في:المطبوعفيبعدها(1)

المعنى.يقلبخطأأنها"،"وأما:المطبوعفي)2(

آ!دلَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن382(/1121)ومسلم(1044)البخاريرواه)3(

الحائض.متلوالطاهر.النسخخلاف""الطاهرة:المطبوعفي(4)

النسخ.فيوليست(".الوقوفقبل"أو:المطبوعفيبعدها)5(

"على".:المطبوعفي)6(
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سورةبقدرطويلًادعاءًودعايديهرفعثمَّ،القبلةمستقبلَفقام1(،أسهلَ)

اليسارذاتانحدرثمَّ،كذلكفرماها،الوسطىالجمرةإلىأتىثمَّ،البقرة

وقوفهمنقريبًايدعويديهرافعًاالقبلةمستقبلَفوقف،الوادييليممَّا

واستعرضالواديَفاستبطن،العَقَبةجمرةوهيالثَّالثةالجمرةأتىثمَّ،الأوَّل

حصياتٍبسبعفرماها،يمينهعنومنًىيسارهعنالبيتفجعل،الجمرة

)2(.كذلك

واستقبليمينهعنجعلهاولا،الجهَّاليفعلكماأعلاهامنيَرْمِهاولم

الفقهاء.منواحدٍغيرذكرهكماالرَّمي،وقتَالبيت

المكانلضيق:فقيلعندها،يقفولم،فورهمنرجعالرَّميأكملفلمَّا

فلمَّامنها،الفراغقبلالعبادةنفسفيكاندعاءهإنَّ:أصحُّوهووقيل،بالجبل

منها)3(الفراغقبلالعبادةصلبفيوالدُّعاءالرَّمي،فرغالعقبةجمرةرمى

كانالصَّلاة؛فيدعائهفيسنَّتهكانت)5(وهذهمنها.الفراغبعدمنه)4(أفضل

ومنالدُّعاء،يعتادكانأنَّهعنهيثبتفلممنهاالفراغبعدوأمَّاصلبها،فييدعو

يدعوأحيانًاكانأنَّهالصَّحيحغيرفيرُويوإن،عليهغلِطَفقدذلكعنهروى

.الأرضمنالسهلَأتى:وأسهلَ.تحريف،"ابتهل":ج(1)

مسعودابنحديثمن3(21/703،60)69ومسلم(0175)البخاريرواه2()

اللَّةُ!ل!كَتهُ.رَعمرابنحديثمن()1753البخاريورواهاللَّةُ!ثكَتهُ.رَ

.بمنوالمتبت.مب،مك،ج،،ص،قفيليستمنها"الفراغ"قبل)3(

.كفيليست"منة")4(

كما"."وهذا:المطبوعفي)5(
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نظر.صحَّتهوفيالسَّلام)1(،بعدعارضٍبدعاءٍ

الصِّدِّيقوعلَّمهابها،يدعوكانالَّتيأدعيتهعامَّةأنَّريبَفلا،وبالجملة

تقولأنتنسَ"لا:جبلٍبنمعاذحديثوأمَّا.الصَّلاةصلبفيهيإنَّما

فدُبُر)3(،"عبادتكوحسنِوشكركذكركعلىأعنِّياللَّهمَّ:صلاةٍكلِّدُبُرَ)

السَّلامبعدمابهويراد،الحيوانكدبرمنها،السَّلامقبلاَخرهابهيرادالصَّلاة

الحديثَ.)6("صلاةٍكلِّدُبُرَ)5(اللّّه)4("تُسبِّحون:كقولهمنها،

والَّذيبعدها؟أوالظُّهرصلاةقبليرميكانهل:نفسيفييزلولم

جابرًالأنَّفيصلِّي؛يرجعثمَّالصَّلاة)7(،قبليرميكانأنَّةالظنِّعلىيغلب

برميه.الشَّمسزوالفعقَّبوا،الشَّمسزالتإذايرميكانقالوا:وغيره

الظهر:صلاةدبرفييدعوكان!راللّهرسولأنهريرةأبيعن289()ْاحمدروى(1)

ضعيف.،جدعانبنزيدبنعليإسنادهوفي."،.الوليد.خلِّص"اللهم

دبر"."في:ك)2(

خزيمةابنوصححة(،13)30والنسائي(5221)داودوأبو22(1)26أحمدرواه)3(

73(،)ص"الأذكار"فيوالنووي273(/1)والحاكم2(020)حبانوابن75(1)

-داودأبي"صحيحفيالالبانيوصححة69(،)ص"المرام"بلوغفيحجرابنوقواه

2(.53)5/("الأم

النسخ.فيوليست"،وتحمدون"وتكبرون:المطبوعفيبعدها(4)

دبر"."في:ج)5(

ادلَّهُ!كلَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(241)595/ومسلم632()9البخاريرواه)6(

الظهر"."صلاة:ك)7(
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يوملرميالشَّمسكطلوعمنًىأيَّامَللرَّميالزَّوالوقتفإنَّوأيضًا

منشيئًاعليهيقدِّملمالرَّميوقتدخللمَّاالنَّحريوم!ك!يووّوالنبيُّالنَّحر،

.اليومذلكعبادات

كان:عبَّاسٍابنعن)1("سننهما"فيروياماجهوابنالنزمذيفإنَّوأيضًا

فرغإذاما"قدر:ماجهابنزادالشَّص!.زالتإذاالجماريرمي!ي!اللّّهرسول

حدينثإسنادفيولكن،حسنٌحديث:الترمذيوقال.الظُّهر"صلَّىرميهمن

بنإبراهيمماجهابنحديثإسنادوفي،أرطاةبنالحجَّاجالترمذي

هذا.غيرالبابفيليسولكنبه)3(.يحتجُّولاشيبةأبو)2(شيبةبنعثمان

فيماشيًامنًىوأيَّامَراكبًا،النَّحريوميرميكانأنَّهأحمد)4(الإماموذكر

ورجوعه.ذهابه

ضر

للدُّعاء:وقفاتٍستَّ!يواّحجَّتهتضمَّنتفقد

إسنادهما.علىالمؤلفكلاموسيأني3(،450)ماجةوابن)898(الترمذي(1)

"رمى:ولفظه31(،1/4)992مسلمعندجابرحديثلهيشهدالحجاجوحديث

".الشمسزالتفاذابعدوأما،ضحىالنحريومالجمرة!ي!اللّهرسول

:والصواب.خطأوكلاهما."شيبةأبي"بن:بوفي.مب،م،ص،ج،ك،قفيكذا2()

التراجم.كتبفيكماخواستي"بنعممانبن"إبراهيم

المغلس،بنجُبارةأيضًاإسنادهوفي(.471)2/"الكمال"تهذيبفيترجمتةانظر)3(

.(4948/)"الكمال"تهذيبانظر:.ضعيف

انظر:.صحيحوهوا!للَّهُعَن!،رَعمرابنحديثمن6222(و)495(4)""مسندهفي(4)

2(.11)6/"الام-داودأبيو"صحيح2(720)"الصحيحة"السلسلة
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بعرفة،:والثَّالث،المروةعلى:والثَّانيالصَّفا،على:الأوَّلالموقف

الجمرةعند:والسَّادس،الاولىالجمرةعند:والخامس،بمزدلفة:والرَّابع

الثَانية.

فصر

تقدَّمت،وقدالنَّحريومخطبةً:خطبتينبمنًىجالنَّاسَوخطب

وهوالنَّحر،يومثانيهو:فقيل،التَّشريقأيَّامأوسطفيالثَّانيةوالخطبة

قالتنَبْهان،بنتسَرَّاءبحديثذلكقالمنواحتجَّخيارها،أيأوسطها

اليوموهو(:1قال)،هذا؟"يومٍأيُّ"تدرون:يقول!ي!اللّّهرسولسمعت

الامأوسط"هذا:قال.أعلمورسولهاللّّهقالوا:.الرُّؤوسيوميدعونالذي

"هذا:قال.أعلمورسولهاللّّه:قالواهذا؟"،بلدٍأيُّتدرونهل.التَّشريق

وإنَّألاهذا)2(،بعدألقاكملالعلِّيأدريلا"إنِّي:قالثمَّ."الحرامالمشعر

بلدكمفيهذا)3(،يومكمكحرمةحرائمعليكموأعراضكموأموالكمدماءكم

ألاأقصاكم،أدناكمفليبلِّغألا،أعمالكمعنفيسالكمربّممتَلْقَواحتَّىهذا،

أبورواه!.ماتحتَّىقليلًا)4(يلبثلمالمدينةقدمنافلمَّا.بلَّغتُ"هل

.باتِفاقالنَّحريومثانيهوالرُّؤوسويومداود)5(.

"."قالت:المطبوعوفي.الرواةلأحدوالضمير،والبيهقيالنسخفيكذا(1)

والبيهقي.النسخخلافهذا"عامي"بعد:المطبوعفي)2(

الرواية.وهذهالنسخفيوليست.هذا"شهركم"في:المطبوعفيبعدها)3(

النسخ.فيوليست."إلا":والبيهقيالمطبوعفيبعدها(4)

ضعيفهـاسناده(،151)5/لهواللفظبتمامهوالبيهقي(،1)539مختصرًاداودأبورواه5()

.(178)2/"الأم-داودأبي"ضعيفانظر:.الغنويالرحمنعبدبنربيعةلجهالة
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يساربنصَدَقةعنالرَّبَذي،عُبيدةبنموسىطريقمن)1(البيهقيوذكر

على!هووَألمحئحُضرُأدلَّهَإِذَاجَآءَ!والسُّورةهذهأنزلت:قالعمر،ابنعن

براحلتةفأمر،الوداعأنَّهوعرف،التَّشريقأيَّاموسطفي!ي!اللّّهرسول

ذكرثمَّ،"النَّاسإيّها"يا)3(:فقالالنَّاسواجتمع،فَرُحِلتالقَصْواء)2(

خطبتة.فيالحديث

فصل

أجلمنمنًىلياليَبمكَّةيبيتأنالمطَّلبعبدبنالعبَّاسواستأذنه

لة)4(.فأذن،سقايتة

لهمفأرخص،الإبلعندمنًىخارجَالبيتوتة(في)هالإبلرِعاءُواستأذنه

فييرمونهالنَّحريومبعديومينرميَيجمعواثمَّالنَّحر،يوميرمواأن

ذا)6(.

فيه.متكلمالربذيعبيدةبنموسىإسنادهوفي(،521)5/الكبرىالسننفي(1)

.م،قمنوالمثبت.""القصوى:مب،ص،ج،ك،ب2()

.صمنساقطة"يا")3(

ابنحديثمن(113)5مسلمورواه،عباسابنحديثمن(6351)البخاريرواه(4)

آ!للَّهُعَت!.رَعمر

.صمنساقطة""في)5(

من(03)37ماجهوابن(559)والترمذي(1)759داودوابو2(1)8مالكرواه)6(

والحاكمالترمذيوصححه.أبيةعنعديبنعاصمبنالبَدَّاحأبيحديث

-داودأبيو"صحيح28(4/0)"الإرواء":وانظر."مالك"جوده:وقال(024)3/

2(.61)6/("الام
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النَّفر.يوميرمونثمَّمنهما،يومٍأوَّلفي:قالأنَّهطننتُ(:1)مالكقال

ويَدَعوايومًايرمواأنللرعاء"رخَّص:الحديثهذافيعيينةابنوقال

يومًا(")2(.

يتركونة،لافإنَّهمالرَّميوأمَّابمنًى،المبيتتركُبالسُّنَّةللطَّائفتينفيجوز

فييومينرميَيجمعواأنولهم،فيةفيرموناللَّيلإلىيؤخِّروهأنلهمبل

فمن،البيتوتةفيوللرِّعاءالسِّقايةلأهلرخَّصقدع!ي!النبيُّكانوإذا.يومٍ

لامريضًاكانأو،عنةتخلُّفِةمنيخافمريضأو،ضياعةيخافمالملة

أعلم.واللّههؤلاء،علىالنصِّبتنبيهعنةسقطت،البيتوتةيُمكِنه

فصل

التَّشريقأيَّامرميأكملحتَّىتأخَّربل،يومينفي!ي!يتعجَّلولم

وهو،الأبطحوهو،المحصَّبإلىالظُّهربعدالثُّلاثاءيوموأفاض،الثَّلاثة

)3(وصّص050
ثقلِة-علىوكان-هناكفبتهضربقدرافعأبافوجد،كنانةبنيحي!

الظُّهربهفصلَّى!ي!،اللّهرسولبهيأمرهأندونوجلَّعزَّاللّهمنتوفيقًا

للوداعفطاف،مكَّةإلىنهضثمَّرقدةً)4(.ورقدَوالعشاء،والمغربوالعصر

35(.44/)و"الاستذكار"2(58/)17و"التمهيد"(59)5"الترمذي"سنن:انظر(1)

عديبنعاصمبنالبَدَّاجأبيحديثمن59(4)والترمذي(1)769داودأبورواه2()

("الأم-داودأبيصحيح"فيوالألباني)3888(حبانابنوصححة.أبيهعن

/6(17.)2

قبة".فيهله"ضرب:المطبوعفي)3(

تخريجه.سيأتي(4)
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:فقالحائضأنَّهاصفيةوأخبرته،الطَّوافهذافييرملولمسَحَرًا،ليلًا

2(.)اذًا""فلْتنفِرْ:قال،أفاضتقدإنَّها:(1له)فقالوا،"؟هي"أحابستُنا

طوافهاأنَّفأخبرها،مفردةًعمرةًيُعمِرهاأناللَّيلةتلكعائشةإليهورغبت

تعتمرأنإلافأبتْوعمرتها،حجِّهاعنأجزأقدوالمروةوبالصَّفابالبيت

ليلًا،عمرتهامنففرغتْ،التَّنعيممنيُعمِرهاأنأخاها)3(فأمر،مفردةًعمرةً

ع!ن!:اللّّهرسولفقالاللَّيل،جوففيفأتياأخيها،معالمحصَّبَوافَتئمَّ

طافثمَّ،النَّاسفارتحل،أصحابهفيبالرَّحيلفنادى،نعم:قالت"فرغتما؟"،

)4(.البخاريلفظ.هذاالصُّبحصلاةقبلبالبيت

فيالذيعنهاالأسودحديثوبينهذابينتجمعونكيف:قيلفإن

إلانرى)6(ولا!ادلّّهرسولمعخرجنا:قالتأيضًا؟()ْ""الصَّحيح

رسوليا:قلتالحصبةليلةكانت"فلمَّا:وفيه،الحديثفذكرت...الححَّ

طُفتِكنتِ"أوما:قال؟بحجَّةٍأناوأرجعوعمرةٍبحجالنَّاسيرجع،اللّّه

التَّنعيم،إلىأخيكسع"فاذهبي:قاللا.:قلت:قالت،؟"مكَّةقدِمنالياليَ

ادلّهرسولفلقيني:عائشةقالتوكذا".كذامكانُموعدُكِثمَّ،بعمرةٍفأهلِّي

منها".منهبطٌوهومُصعِدةٌأناأوعليها،منهبطةٌوأنا،مكَّةمنمُصعِدٌوهو!!يو

.كفيليست"له")1(

آ!دلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن382(/1121)ومسلم(1044)البخاريرواه2()

النسخ.فيوليست."الرحمنعبد":المطبوعفيبعدها)3(

.()1788برقم4()

.(1121/281)ومسلم(1561)البخاريرواه(ه)

نر"."ولم:المطبوعفي)6(
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فيانتظرهاأنَّهالأوَّلوفيالطَّريق،فيتلاقياأنَّهماالحديثهذاففي

وهوآخر،إشكالمفيهثمَّ.أصحابهفيبالرَّحيلنادىجاءتفلمَّا،منزله

فإن،بالعكسأو،عليها"منهبطةوأنامكَّةمنمُصعِدٌوهو"لقينيقولها)1(:

منهبطةٌوهي،المدينةإلىراجعًامنهامصعدًالقيهاقدفيكونالأوَّلكان

بالمحصَّب.لهاانتظارهينافيوهذا،للعمرةعليها

كانتأنَّهافيهشكَّلاالذيالصَّوابحزم)2(:بنمحمَّدٍأبووقال

!ي!هوانتظرهاالعمرةإلىتقدَّمتلائها؛منهبطوهومكَّةمنمُصعِدةً

عنالمحصَّبإلىمنصرفةًفلقيها،الوداعطوافإلىنهضثمَّ،جاءتحتَّى

مكَّة.

بعديكونأنيقتضيوهذامنها،منهبطوهو:قالتفإنَّها،يصحُّلاوهذا

طوافإلىنهضإنَّهمحمد:أبويقولفكيفمكَّة،منوالخروجِالمحصَّب

وحديث.يحجَّلممحمدوأبو.محالىهذا؟مكَّةمنمنهبطٌوهوالوداع

النَّفْربعدمنزلهفيانتظرهاع!ي!اللّّهرسولأنَّفيتقدَّمكماصريحٌعنهاالقاسم

هذاالأسودحديثكانفإن.بالرَّحيلللنَّاسوأذِنفارتحل،جاءتحتَّى

منهبطٌوهومكَّةمنمُصعِدةٌوأنا!ي!اللّّهرسوللقيني:فصوابهمحفوظًا

قدوهوفوافتْه)3(لميعاده،أصعدتْثمَّعمرتها،وقضتطافتفانَّهاإليها،

وجهَولا.بالرَّحيلالنَّاسفيوأذَّنفارتحل،للوداعمكَّةإلىالهبوطفيأخذ

هذا.غيرالأسودلحديث

)1(ك:"قولة".

223(.)ص"الوداع"حجةفي)2(

"."فوافقته:ك)3(
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وهم:وهمااَخرين،بجمعينبينهماجُمِعوقد

ومرَّةًفراغها،وقبلبعثهاأنبعدمرَّةً،مرَّتينللوداعطافأنَّهأحدهما:

،يزيدهبلالإشكاليرفعلافإنَّهبيِّنوهمأنَّهمعوهذا.للوداعفراغهابعد

فتأمَّلْه.

علىالمشقَّةخوفالعقبةظهرإلىالمحصَّبمنانتقلأنَّه:الثَّاني

إلىمُصعِدٌوهومكَّةإلىمنهبطةٌوهيفلقيتْهالتَّحصيب،فيالمسلمين

وإنَّماأصلًا،العقبةمنيخرجلمء!لأنَّهالأوَّل؛منأقبحوهذا)1(.العقبة

لاذلكتقديرفعلىوأيضًا،.بالاتِّفاقالسُّفلىالثَّنيَّةمنمكَّةأسفلِمنخرج

الحديثين.بينالجمعيحصل

إلىمكَّةأسفلمنخروجهبعدرجعأنَّه)2(حزمٍبنمحمَّدٍأبووذكر

بعد!اللّّهرسوليرجعلمأيضًا،وهمٌوهذا.بالرَّحيلوأمر،المحصَّب

المدينة.إلىفورهمنمرَّوإنَّما،المحصَّبإلىوداعه

فيبدائرةٍمكَّةَ)3(كالمُلْحِقليكونذلكفعلأنَّهتواليفهبعضفيوذكر

منخرجثمَّمكَّة،أعلىمندخلثمَّطُوًى،بذيباتفإنَّه،وخروجهدخوله

حتَّىمكَّةيمانيمنالرُّجوعهذاويكونالمحصَّب،إلىرجعثمَّأسفلها،

منمكَّةعلىأتىثمَّ،طُوًىبذينزلجاءلمَّاع!ي!فإنَّهالدَّائرة،تحصل

".)1(ك:"بالعقبة

2(.91)ص"الوداعحجة"في2()

النسخ.خلاف"مكةعلى"كالمحلّق:المطبوعفي)3(
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بة،نزلالنُّسكجميعمنفرغلمَّاثمَّالطَّواف،منفرغلمَّابهنزلثمَّ)1(،كَدَاءٍ

أمرهويحمل.المحصَّبأتىحتَّىيمينهامنوأخذمكَّةأسفلمنخرجثمَّ

يرحلوا،لمقومًاالمحصَّبإلىذلكرجوعهفيلقيأنَّهعلىثانيًابالرَّحيل

المدينة.إلىذلكفَورِهمنوتوجَّه،بالرَّحيلفأمرهم

منه،يُضحَكالذيالسَّمِجالباردالهذَيانبهذاوكتابَهنفسَهشانَ)2(ولقد

.الكلامهذامثلذكرعنلرغبنا!ي!عليةغلِطَمنأغلاطعلىالشًّبيهولولا

والعصرالظُّهربهوصلَّىبالمحصَّب،نزلأنَّهفعلةمنتراهكأنَّكوالَّذي

الوداعطوافبهاوطاف،مكَّةإلىنهضثمَّ،رقدةًورقدَوالعشاء،والمغرب

دارولا،المحصَّبإلىيرجعولم،المدينةإلىأسفلهامنخرجثمَّليلًا،

الظُّهرصلَّى!ي!الدّهرسولأنَّ:أنسٍعن")3(البخاريِّ"صحيجففي،دائرةً

البيتإلىركبثمَّ،بالمحصَّبرقدةًورقدَوالعشاء،والمغربوالعصر

به.وطاف

وذكرت...ع!ي!اللّّهرسولمعخرجنا:عائشةعن)4(""الصَّحيحينوفي

بالمحصَّب،فنزلنامنًى،منونفرناالحجَّادلّّهقضى(حين)ْ:قالنت،الحديث

منافْرُغاثمَّ،الحرممنبأختك"اخرجْ:فقالبكرٍأبيبنالرَّحمنعبدفدعا

.كفيليستكداء""من1()

.السياقمنمفهوموهو.النسخفيوليستمحمد"،"أبو:المطبوعفيبعدها)2(

.()1764برقم)3(

تخريجة.تقدم(4)

.""حتى:،جص،ك5()
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وفرغناالعمرةاللّهفقضى:قالت."بالمحصَّبهاهنا1(تأتياني)ثمَّطوافكما،

نعم.قلنا:"فرغتما؟":فقال.بالمحصَّبفأتيناهاللَّيل،جوفمنطوافنامن

إلىمتوجِّهًاارتحلئمَّ،بهفطافبالبيتفمرَّ،بالرَّحيلالنَّاسفيفأذَّن

المدينة.

ابنذكرهمافسادعلىوأدلِّه،الأرضوجهعلىحديثٍأصحِّمنفهذا

حديثأنَّعلىودليلمنها،!شييقعلمالَّتيالتَّقديراتتلكمنوغيرهحزمٍ

وبادلّهذكرنا،ماغيرلهوجهَفلامحفوظًاكانوإن،محفوظٍغيرالأسود

التَّوفيق.

على؟اتِّفاقٍمنزلأوسنَّةهوهل:التَّحصيبفيالسَّلفاختلفوقد

قولين:

أبيعن)2("الصَّحيحين"فيفإنَّ،الحجِّسننمنهو:طائفةفقالت

شاءإننازلون"نحن:منًىمنينفرأنأرادحينقال!ي!اللّّهرسولأنَّ:هريرة

بذلكيعني.الكفر"علىتقاسمواحيث،كنانةبنيبخَيْفِغدًا)3(اللّه

وبنيهاشمٍبنيعلىتقاسمواكنانةوبنيقريشًاأنَّوذلك؛المحصَّب

إليهميسلِّمواحتَّىشيءٌ)4(بينهميكونولا،يُناكحوهملاأنالمطَّلب

الذيالمكانفيالإسلام(شعار)ْإظهارالنبيُّع!ي!فقصد!ي!،اللّّهرسول

"."ائتياني:المطبوعفي(1)

34(.4131/4)ومسلم(0951)البخاريرواه2()

(".اللّهشاءإن"غدًا:ق)3(

النسخ.فيوليست"."وبينهم:المطبوعفيبعدها(4)

النسخ.بقيةمنوالمثبت"شعائر".:مب،ب،م،ق)5(
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ادلّّهصلواتعادتهكانتوهذه،ورسولهدلّّهوالعداوةالكفرشعارفيهأظهروا

كماوالشِّرك،الكفرشعارمواضعفيالتَّوحيدشعاريقيمأنعليهوسلامه

اللَّات)2(.موضعالطَّائفمسجديبنىأنأمر)1(

وعمربكروأباالنبيُّع!ي!أنَّعمرابنعن)3("مسلم"صحيحوفيقالوا:

سنَّةً.التَّحصيبيرىكانأنَّه:عنهلمسلم)4(روايةٍوفي.ينزلونهكانوا

والعشاء،والمغربوالعصرالظُّهربهيصلِّيكان:عنه(البخاريُّ)هوقال

ذلك.فعل!ي!اللّّهرسولأنَّويذكر،ويهجع

هووإنَّما،بسنَّةٍليسأنَّةإلى-وعائشةعبَّاسٍابن:منهم-آخرونوذهب

،بشيءٍالمحصَّبليس:عبَّاسٍابنعن"الصَّحيحين")6(ففي،اتِّفاقٍمنزل

ص!.اللّهرسولبهنزلمنزلىهو!حإنَّما

)7(
ليكون)8(ع!ياّلهاللّّهرسولبهنزلمنزلاكانإنما:عائشةعنوفيهما

لخروجة.أسمحَ

النسخ.فيوليس!يو((،النبي":المطبوعفيبعدها(1)

النسخ.فيوليست،"والعزى":المطبوعفيبعدها)2(

337(./0131)برقم)3(

338(./0131)برقم4()

.()1768برقم)5(

34(.131/1)2ومسلم(17آ)6البخاري)6(

34(.131/0)2ومسلم()1765البخاري)7(

النظر.انتقالبسبب،المطبوعمنساقطةجم!ي!".."وفيهما.)8(
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أنزلأنع!يوّاللّّةرسوليأمرني"لم:رافعأنيعن(1)"مسلم"صحيحوفي

فيهادلّهفأنزله."فنزلجاءئمَّ،قبّتهضربتُأناولكن،بالأبطحمعيبمن

وتنفيذًا،"كنانةبنيبخَيْفِغدًانازلون"نحن:رسولهلقولتصديقًابتوفيقه

عليه.وسلامهادلّهصلواتلرسولهمنهوموافقةً،عليهعزملما

لا؟أمحجَّته)2(فيالبيتَ!ي!ادلّّهرسولدخلهل:مسائلثلاثهاهنا

بمكَّةالوداعليلةَالصُّبحصلَّىوهللا؟أمالوداعبعدالملتزمفيوقفوهل

منها؟خارجًاأو

فيالبيتدخلأنَّهوغيرهمالفقهاءمنكثيرفزعمالأولئ،المسألةفأمَّا

بالنبيِّاقتداءًالححِّسننمنالبيتدخولأنَّالنَّاسمنكثيرٌويرى،حجَّته

)3(،عمرتهفيولاحجَّتهفيالبيتيدخللمأنَّهسنَّتهعليهتدلُّوالَّذي"!ي!.

رسولدخل:قالعمرابنعن"الصَّحيحين")4(ففي.الفتحعامَدخلهوإنَّما

فدعا،الكعبةبفِناءأناخَحتَّىلأسامة،ناقةٍعلىمكَّةفتحيوم!ي!اللّه

وبلالوأسامة!ي!النبيُّفدخل،ففتحبه،فجاء،بالمفتاحطلحةبنعثمان

ادلّّه:عبدقال.فتحوهثمَّ(،مَليًّا)هالبابَعليهمفأجافوا،طلحةبنوعثمان

)1313(.برقم)1(

".البيتحجته"في:ك)2(

تحريف."،"غيره:ق"."عمرة:م،ج،ص،ك)3(

93(.132/1)9ومسلم(405،8951)البخاريرواه(4)

طويلًا.زمنًاالبابعليهمردُّواأي)5(
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ع!؟ادلّّهرسولصلَّىأين:فقلت،البابعلىبلالًافوجدتُالنَّاس،فبادرتُ

صلَّى.كمأسألهأنونسيت:قال.المقدَّمينالعمودينبين:قال

قدملمَّا!لمج!اللّّةرسولأنَّ:عبَّاسٍابنعن)1(البخاريِّ""صحيحوفي

فأخرجوا،فأُخرِجتْبهافأمر:قال،الآلهةوفيهالبيتيدخلأنأبىمكَّة

))قاتلهم:!ي!ادلّّهرسولفقال،الأزلامأيديهمافيوإسماعيلإبراهيمصورة

فيفكبَّرالبيتَفدخل:قال."قطُّبهايَستقسِمالمآَنهماعلموالقدواللّّهأما!اللّّه

فيه.يصلِّولم،نواحيه

الآخر.فييصلِّولمأحدهما،فيصلَّىدخولين،ذلككان:فقيل

،أخرىقصَّةًجعلوهلفظٍاختلافَرأواكلَّماالنَّقد،ضعفاءطريقةوهذه

بعيرَهجابرمناشتراءهوجعلوا،ألفاظهلاختلافمرارًاالإسراءجعلواكما

سياقه،لاختلافمرَّتينالوداعطوافوجعلوا،ألفاظهلاختلافمرارًا

ذلك.ونظائر

تغليطعنيَجْبُنونولاالطَّريقة،هذهعنفيرغبونالنُّقَّادالجهابذةوأمَّا

منوغيرهالبخاريُّقال.الوهمإلىونسبته،الغلطمنمعصومًاليسمن

.عبَّاسٍابنبخلاف،صلاتهشاهدَمثبِتلأنَّه؛بلالقولوالقول:الأئمَّة

وفي.عُمَرهولاحجِّهفيلا،الفتحغزاةفيكانإنَّما)2(دخولهأنَّوالمقصود

أبيبناللّّهلعبدقلت:قالخالدٍأبيبنإسماعيلعن)3(البخاريِّ""صحيح

)1016(.برقم)1(

النسخ.فيوليست،""البيت:المطبوعفيبعدها)2(

.(1332)مسلمأيضاورواه(،1917)برقم)3(
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لا.:قال؟البيتعمرتهفيع!وَوّالنبيُّأدَخلَ:أوفى

طيِّبالعينقريروهوعنديمن!يرِوّاللّهرسولخرج)1(:عائشةوقالت

منخرجت،ادلّّهرسولىيا:فقلت،القلبحزينإليُّوهورجعثمَّ،النَّفس

اكنلمأّييووددتُ،الكعبةدخلتُ"إنِّي:فقال.وكذاكذاوأنتعندي

كانأنَّةفيةليسفهذا."بعديمنأمَّتياتعبتُقدأكونأنأخافإنِّيفعلتُ،

غزاةفيكانأنَّهعلىالتَّامُّلأطلعكالتَّامُّلحقَّتأمَّلتهإذابلحجَّته،في)2(

أعلم.واللّّه،الفتح

)3(.ركعتينالحِجْرفيتصلِّيأنفأمرها،البيتتدخلأنعائشةوسألته

فصر

فعلهأنَّهعنهرُويفالَّذي،الملتزمفيوقوفهوهي:الثَّانيةالمسألةوأمَّا

لمَّا:قال)5(صفوانبنالرحمنعبدعن)4(داود"أبي"سننففي،الفتحيوم

الكعبةمنخرجقد!لمج!اللّهرسولفرأيت،انطلقتُمكَّة!يوّاللّهرسولفتح

إلسنادهوفي3(،460)ماجهوابن)873(والترمذي2(20)9داودأبورواه(1)

"الأم-داودأبي"ضعيفانظر:.فيهمتكلمالصفيرأبيبنالملكعبدبنإسماعيل

)3346(."الضعيفةو"السلسلة(491)2/

النسخ.خلاف"فيه":المطبوعفي)2(

(2192)والنسائي)876(والترمذي2(20)8داودوأبو(1642)6أحمدأخرجه)3(

3(.0)18خزيمةوابنالترمذيوصححهاكأيلَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن

-داودأبي"ضعيف:وانظر.فيهمتكلمزيادأبيبنيزيدإسنادهوفي(،)8918برقم(4)

.(2171/)"لأما

خطأ."،صفوان"أبي:المطبوعفي)5(
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خدودَهمووضعوا،الحطيمإلىالبابمنالرُّكناستلموافد،وأصحابههو

وسطَهم.!يوّاللّّةورسولالبيتعلى

جدِّهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمنأيضًا(1داود)أبووروى

نعوذ:قالتتعوَّذ؟ألا)2(:قلتالكعبةدُبُرَحاذىفلمَّااللّّه،عبدمعطفتُ:قال

فوضع،والبابالرُّكنبينفقامالحجر،استلمحتَّىمضىثمَّالنَّار،منباللّّه

رأيتهكذا:وقالبسطًا،وبسطَها)4(هكذا،وكفَّيه)3(وذراعيهووجههصدره

يفعله.!ي!ادلّهرسول

قالولكن،غيرهفييكونوأن،الوداع(وقتَ)هيكونأنيحتملفهذا

طوافبعدالملتزمفييقفأنيُستحبُّإنَّهوغيرهما:والشَّافعيُّبعدهمجاهد

:يقولوكان،والبابالرُّكنبينمايلزم)6(عبَّاسٍابنوكانويدعو.الوداع

أعلم.واللّه)7(،"إيَّاهأعطاهإلاشيئًاتعالىاللّّهيسألأحدٌبينهمامايلتزم"لا

لأن،مقحموهو،المؤلفمنسهو"جدهو"عن2(،)629ماجهوابن()9918برقم(1)

ضعيف؛الصباحبنالمتنىإسنادهوفي.اللّهعبدجدهمعطاففإنه،شعيبهوالقائل

الذيالحديثلهيشهد،الحديثهذافيالمذكوروالبابالركنبينماالتزاملكن

(2721/)"الام-داودأبي"ضعيف:انظر.صحيحةموقوفةأخرىوأحاديث،قبله

2(.)138"الصحيحةو"السلسلة

"أما".:ك)2(

"."ذراعة:ج)3(

"بسطهما".:المطبوعوفي،النسخفيكذا(4)

النسخ.خلافوقت""في:المطبوعيا)5(

"."يلتزم:الموضعينفيالمطبوعوفي."يلتزم":الاَتيالموضعوفي.هناالنسخفيكذا)6(

.(641)5/البيهقيرواه)7(
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ليلةصبيحة13(الصُّبحَ!صلاتهموضعوهي:الثَّالئةالمسألةوأمَّا

"!صادلّهرسولإلىشكوتُ:قالتسلمةأمعن)2(""الصَّحيحينففي،الوداع

فطفتُ:فالت."راكبةوأنتِالنَّاسوراءمن"طُوفِى:فقال،أشتكيأنِّي

وكتاب)الطوربيقرأوهو،البيتجنبإلىيصلِّيحينئذٍ!ي!اللّهورسول

مسطور(.

طواففييكونوأنغيرها،وفيالفجر)3(فييكونأنيحتملفهذا

في(")4("صحيحهفيروىقدالبخاريُّفإذا،ذلكفيفنظرنا،غيرهأوالوداع

بالبيت،طافتسلمةأمتكنولم،الخروجأرادلمَّا!ذفِّأنَّه:القصَّةهذه

فطُوفِىالصُّبحصلاةأقيمتْ))اذااللّّه!:رسوللهافقال،الخروجوأرادت

محاذوهذا(.خرجتْ)ْحتَّىتصلِّولمففعلتْهيصلُّون(".والنَّاسبعيرِكعلى

الصُّبحصلَّىأنَّهفظهر،ريبِبلاالوداعطوافُفهوالنَّحر،يومَيكونأنقطعًا

بالطُّور.فيهايقرأسلمةأموسمعته،البيتعنديومئذٍ

فصرا

فسلَّمرَكْبًا،لقيبالرَّوحاءكانفلمَّا،المدينةإلىراجعًاء!ي!ارتحلثمَّ

ك،ج.فيليست"صبيحة")1(

اكأيلَّةُعَنهَا.رَسلمةأمحديثمن(1)276ومسلم(161)9البخاريرواه2()

الفجر"."صلاة:ك)3(

اكأيلَّةُعَنهَا.رَسلمةأمحديثمن(1)626برقم(4)

.بفيليست("جن"حتى)5(
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"زسول:فقال؟القومفمن،المسلمون1(:فقالوا)؟"،القوم"من:وقالعليهم

ألهذا،اللّّهرسوليا:فقالتمِحَفَّة)2(،منلهاصبيًّاامرأ!إليهفرفعت،!و"اللّّه

)3(.أجر"ولك،"نعم:قال؟حجٌّ

وقال:مرَّاتٍثلاثَكبَّرالمدينةرأىفلمَّابها،باتالحليفةذاأتىفلمَّا

شيءٍكلِّعلىوهوالحمد،ولهالملكلهله،شريكلاوحدهاللّّهإلاإله"لا

ونصر،وعدَهادلّّهصدق،حامدونلربِّنا،ساجدونعابدونتائبونآئبون،قديرٌ

وخرج،المُعرَّسطريقمننهارًادخلهاثمَّ(.")4وحدهالأحزابَوهزمعبدَه،

أعلم.واللّهالشَّجرة)5(،طريقمن

فمل

الأوهامفي

إنَّ:قالحيث)6("الوداع"حجَّةفيحزمبنمحمدلأبيوهمفمنها:

حجَّةً.تَعدِلرمضانفيعمرةًأنَّخروجهوقتَالنَّاسَأعلمَ!يوّالنبيُّ

.كفيليست"فقالوالما(1)

عليها.قبةلاأنهإلاالهودجشبههي)2(

ومسلم(551)5/البيهقيطريقهومن274()3/"الأم"فيالشافعيرواه)3(

مسلم.عندليست""المحفةولفظةآ!دلَّهُعَنطُ،رَعباسابنحديثمن(904/)1336

اكأيلَّهُعَن!ا.رَعمرابنحديثمن(4413/284)ومسلم()7917البخاريرواه(4)

آ!دلَّهُعَن!.رَعمرابنحديثمن(21)57ومسلم(1)533البخاريرواه)5(

.(11)صه)6(
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منالمدينةإلىرجوعهبعدذلكقال1(إنَّما)فإنَّه؛ظاهرٌوهموهذا

معنا؟"،حججتِتكونيانمنعَكِ"ما:الائصاريةسِنانلأمقال،حجَّته

وترك،ناضحٍعلىوابنيولديأبوفحجَّناضحانِ)2(،إلالنايكنلم:قالت

فيعمرةًفانَّفاعتمري،رمضانجاء"فإذا:فقال.عليةننضَحُناضحًالنا

(")3(."الصحيحفيمسلمرواههكذا.حجَّةً"تقضيرمضان

أبورواهكما،المدينةإلىرجوعهبعدمَعقِللأمهذاقالأيضًاوكذلك

قالت:مَعقِل،أمجدَّتهعنسلامٍبناللّهعبدبنيوسفحديثمنداود)4(

سبيلفيمَعقِلأبوفجعلهجمللناوكان،الوداعحجَّة!يووّاللّّهرسولحجَّلمَّا

فرغ)5(فلمَّا!ي!،اللّّهرسولوخرج،معقلأبوفهلكض،مرفأصابنا،اللّّه

أبوفهلكتهيَّانالقد:فقالتمعنا؟"،تخرجيأنمنعكِ"ما:فقالجئتُه،

اددّه.سبيلفيمَعقِلأبوبهفأوصى،عليهنحجُّالذيهوجملٌلناوكان،معقل

معناالحجَّةهذهفاتتْكِفاذْاللّه،سبيلمنالحجَّفانَّ؟عليهخرجتِ"فهلَأ:قال

حجَّة)6(".فإنَّهازمضان؛فيفاعتمري

)1(ك،ب،ج:"فإنما".

عليها.يُستقىالدابة:الناضح)2(

اكأيلَّهُعَتطُ.رَعباسابنحديثمن(21)56برقم)3(

وأيضًا،الثقاتفيحبانابنإلايذكرهلممعقلبنعيسىإسنادهوفي(،1)989برقم(4)

قبلة.الذيالحديثذلكمن،تقويهوشواهدطرقلهالحديثولكن،إسحاقابنفيه

23(.0)6/"الأم-داودأبيو"صحيح227(2/)الحبير""التلخيص:وانظر

.بفيليست"فرغ")5(

الرواية.وفق""كحجة:المطبوعوفي.النسخفيكذا)6(
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يذمنبقينلستٍّالخميسيومكانخروجهأنَّ،لةآخروهم:ومنها

السَّبت.يومكانخروجهوأنَّ،لخصسٍخرجأنَّهتقدَّموقد1(.)القعدة

ضر

أنَّه)3(،"الوداع"حجَّةفيالطبريُّ)2(ذكرهلبعضهمآخروهمٌ:ومنها

فيقولُهالقبيحالوهمهذاعلىحملهوالَّذي.الصَّلاةبعدالجمعةيومخرج

الخروجيكونأنإلايمكنلاهذاأنَّفظنَّ،بقين"لستٍّ"خرجَ:الحديث

بلاالخميسكانالحجَّةذيوأوَّلالاربعاء،يومالسِّتِّتمامإذ؛الجمعةيوم

رل!.

الظُّهرصلَّىأنَّهفيهريبَلاالذيالمعلوممنفانَّه؛فاحشٌخطأوهذا.

فيذلكثبتركعتينالحليفةبذيوالعصرأربعًا،بالمدينةخروجهيوم

"."الصَّحيحين

السَّبت،يومكانخروجهإنَّثالثًا:قولًا)4(""حَجَّتةفيالطبريُّوحكى

وهمالواقديَّلكنَّأوَّلًا،رجَّحناهالذيالقولوهوالواقديِّ)5(،اختياروهو

.(11ه)ص"الوداعحجة":انظر(1)

ذكر".":المطبوعوفي،النسخفيكذا2()

.(1أ)ص"المصطفىحجةصفةفيالقِرى"صفوة)3(

.(11)صنفسهالمصدر(4)

له.اَخرينوهمينذكروفيه(،9801)3/لة""المغازيفي)5(
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:أوهام1ٍ()ثلاثةذلكفي

الحليفةبذيالظُّهرَخروجهيومصلَّى!يوِوّالنبيُّأنَّزعمأنَّهأحدها:

ركعتين.

منأحرموإنَّماالظُّهر،صلاةعفَيبَاليومذلكأحرمأنَّه:الثَّانيالوهم

الحليفة.بذيباتأنبعدالغد

وهو،غيرهيقلهلموهذاالسَّبت)2(،يومكانتالوقفةأنَّ:الثَّالثالوهم

بيِّن.وهم

فصل

غسله،قبلهناكتطيَّب!ي!أنَّه،وغيره)3(عياضٍللقاضيوهمومنها:

اغتسل.لمَّاعنهالطِّيبغسلثمَّ

عائشةحديثفي)4("مسلم"صحيحفيوقعسياقٍمنالوهمهذاومنشأ

ثمذلك،بعدنسائهعلىطافثم!ي!،اللّّهرسولطيَّبتُ:قالتأنَّها

اللّّهرسول"طيَّبتُ:قولهاالوهمهذايردُّوالَّذيمحرمًا.أصبحثمَّ)5(،اغتسل

في-بَريقهأي-الطِّيبوَبيصِإلىأنظر"كأنِّي:وقولها)6(،"لإحرامه"!و

.كمنساقطة"ثلاثة"(1)

الجمعة.يومالترويةيومجعلحيث(0011،1011)3/"المغازي"فيكما2()

.(4/981)"لمعلمال!إكما"في3()

.(2911)رقم(4)

مسلم.عندوليست".اغتسلثم"بزيادةالنسخفيكذا)5(

.(1)918ومسلم(1)953البخاريرواه)6(
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وفي("،يلبِّي"وهو)2(:لفظٍوفي(،1"()محرمٌ!وهواللّّهرسولمفارقِ

إذا(!)ْاللّّهرسول"كان)4(:لفظٍوفي،"إحرامهمنثلاثٍ"بعدلفظ)3(:

ولحيتهرأسهفيالطِّيبوبيصَأرىثمَّيجد،مابأطيبِتطيَّبيُحرِمأنأراد

الصَّحيح.ألفاظالألفاظهذهوكلُّ."ذلكبعد

المنتشربنمحمَّدبنإبراهيمحديثقهوبهاحتجَّالذيالحديثوأمَّا

يصبحثمَّ،نسائهعلىيطوفثمَّ،ع!ياّلهاللّّهرسولأطيِّب"كنتُعنها:أبيهعن

إحرامه.عندالثَّانيالطِّيبيمنعمافيةليسوهذا)6(،محرمًا"

وهوالظُّهر.قبلأحرمع!ياّلهأنَّةحزم)7(بنمحمدلأبيآخروهمومنها:

فيالظُّهرصلاةعقيبَأهلَّوإنَّما،الأحاديثمنشيءٍفييُنقللمظاهرٌوهمٌ

يقينًاوهذا،يُهِلُّوهوالبيداءعلىبةواستوتناقتة،ركبثمَّ،مصلَّاهموضع

الظُّهر.صلاةبعدكان

.(0911/42)ومسلم271()البخاريرواه(1)

.(0911/14)مسلمعند2()

عنداللفظوهذا.إثباتهاوالصواب.النسخبقيةفيوليست.،جكمن"لفظوفي")3(

".الصحيح"فيوليس35(،)5/البيهقي

.(0911/44)ومسلم()2395البخاريرواه(4)

النظر.انتقالبسببمبمنساقظة!لمج!"...محرم"وهر)5(

.(2911/48)مسلمرواه)6(

.(11)صه"الوداع"حجةفي)7(
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فصل

هديَوكان،نفسهمعالهديَوساقَ:قولةوهو1(،لة)آخروهمومنها:

لاالقارنأنَّالأئمَّة)2(عنبهانفردالذيأصلةعلىمنةبناءًوهذا.تطوُّعٍ

.القولهذابطلانتقدَّموقد،المتمتِّعيلزموإنَّما،هدييلزمه

فصل

أطلقه،بلنسكًا،إحرامهفييعيِّنلمإنَّه:قاللمنآخروهمٌومنها:

القاضيقالهكمابها،متمتِّعًاكانمفردةًعمرةًعيَّنإنَّه:قالمنووهمُ

مجرَّدًاإفرادًاعيَّن:قالمنووهمُوغيرهما)3(،(""المغنيوصاحبيعلىأبو

منووهم،الحجَّعليهاأدخلثمَّ،عمرةًعيَّن:قالمنووهمُ،معهيعتمرلم

خصائصه،منوكان،ذلكبعدالعمرةعليهأدخلثمَّمفردًا،حجًّاعيَّن:قال

فيه.الصَّوابووجهِذلكمستندِبيانتقدَّموقد

فصل

أنَّهمله)4(،"الوداع"حجَّةفيالطبرياللّهعبدبنلأحمدوهمومنها:

فأكلمُحرِمًا،يكنولموحشيًّاحمارًاقتادةأبوصادالطَّريقببعضكانوالمَّا

البخاريُّ)5(.رواهكما،الحديبيةعمرةفيكانإنَّماوهذا!يوّ.النبيُّمنه

.(11ه)صالسابقالمصدروانظر.مب،ق،كفيليست""لة(1)

."الأمة":ك2()

النظر.انتقالبسببقمنساقطةوغيرهما"...قالمن"ووهم)3(

2(.40)صعليةالتنبيهسبقوقد23(.)ص("القرى"صفوة4()

.قتادةأبيبناللّهعبدحديثمن(1182)برقم)5(
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فصل

يوممكَّةدخلع!ياّلهأنَّه،عنه1(الطَّبريُّ)حكاهلبعضهمآخروهمومنها:

الحجَّة.ذيمنرابعةٍصبحَالأحديومدخلهافإنَّما،غلطوهوالثُّلاثاء.

فصل

القاضيقالهكما،وسعيهطوافهبعدحلَّ!إنَّه:قالمنوهمُومنها:

روىمنأومعاويةوهمُالوهمهذامستندأنَّبيَّنَّاوقد.وأصحابهيعلىأبو

حجَّته.فيالمروةعلىبمِشْقَصٍ!ي!اللّّهرسولعنقصَّرأنَّهعنه

فصل

ذلكوإنَّما.طوافهفياليمانيَّالرُّكنيقبِّلكانأنَّهزعممنوهمُومنها:

فعبَّراليمانيَّين،الاَخروعلىعليهيُطلقلأنَّهاليمانيَّوسمَّاهالأسود،الحجر

منفردًا.باليمانيِّعنهالرُّواةبعض

ثلاثةالسَّعيفيرملأنَّهحزم)2(بنمحمدلائيفاحنثنروهمٌومنها:

علىالاتِّفاقحكايةفيوهمهالوهمهذامنوأعجبُ.أربعةًومشى،أشواطٍ

.سواهأحايقلهلمالذيالقولهذا

2(.6)ص"القرى"صفوة(1)

اربعًا".ويمشيثلاثًا"يخبُّ:قال(،171،151)ص"الوداعحجة"في2()
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فصر

شوطًا،عشر)1(أربعةوالمروةالصَّفابينطافأنَّهزعممنوهمُومنها:

بطلانه.بيانتقدَّموقد،واحدةًمرَّةً)2(وسعيهذهابهوكان

فر

ومستند.الوقتقبلالنَّحريومالصُّبحصلَّىأنَّهزعممنوهمُومنها:

قبلالنَّحريومالفجرصلَّى!ي!النبيُّأنَّمسعودٍابنحديثالوهمهذا

فيه،يصلِّيهاأنعادتهكانتالذيميقاتهاقبلبهأرادإنَّماوهذاميقاتها)3(.

يدلُّإنَّمامسعودٍابنوحديثالتَّاويل،هذامنبدَّولا،يومئذٍعليهفعجَّلها

تُحوَّلانصلاتان"هما:قالأنَّهعنه)4("البخاريِّ"صحيحفيفانَّههذا،على

يَبزُغُحينوالفجر،المزدلفةَالنَّاسيأنيبعدماالمغربصلاة:وقتهماعن

الصُّبحلهتبيَّنحينالصُّبح"فصلَّى(:)هالوداعحجَّةفيجابروقال،الفجر"

".قامةٍإ!ربأذانٍ

فر

والمغرب)6(عرفةيوموالعصرالظُّهرصلَّىأنَّهفيوهِمَمنوهمُومنها:

".عشرة"أربع:مب،ك.عشر("أربع":ب،م،ق(1)

"."وإيابه:المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا2()

اللَّهُ!صكَئهُ.رَمسعودابنحديثمن(1)928ومسلم(6821)البخاريرواه)3(

اللَّهُ!ثكَئهُ.رَمسعودابنحديثمن()1675برقم)4(

.(21/471)18مسلمرواه5()

.،جصفيليست"عرفة"يوم)6(
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بلاباقامتينصلَّاهما:قالمنووهمُ،وإقامتينبأذانيناللَّيلةتلكوالعشاء

أنَّهوالصَّحيح.واحدةٍبإقامةٍبينهماجمع:قالمنووهمُأصلًا،أذانٍ

.صلاةٍلكلِّوإقامةٍواحدٍبأذانٍصلَّاهما

فصل

أذَّنثمَّبينهما،جلسخطبتينبعرفةخطبأنَّةزعممنوهمومنها:

لموهذا.الصَّلاةأقاممنهافرغفلمَّاالثَّانية،الخطبةفيأخذفرغفلمَّاالمؤذِّن،

أكمللمَّاأنَّهفيصريحٌجابروحديثالبتَّةَ،الأحاديثمنشيءٍفييجئ

الخطبة.بعدالظُّهرفصلَّىالصَّلاة)1(،وأقامبلالأذَّنخطبتت

فخطب.قامفرغفلمَّاالمؤذِّن،أذَّنصعدلمَّاأنَّهثورٍلأنيوهمومنها:

الخطبة.بعدكانإنَّماالأذانفإنَّظاهر؛وهموهذا

فصل

توافيهأنوأمرهاالنَّحر،ليلةسلمةأمَّقدَّمأنَّهروىمنوهمُومنها:

بيانه.تمَدَّموقد،بمكَّةالصُّبحصلاةَ

فصل

وقد.اللَّيلإلىالنَّحريومالزِّيارةطوافأخَّرأنَّهزعممنوهمُومنها:

الوهمهذاومستند.الوداعطوافُاللَّيلإلىأخَّرهالذيوأنَّ،ذلكبيانتقدَّم

قالكذلك،يومهآخرمن!اللّّهرسولأفاض:قالتعائشةأنَّ-أعلمواللّّه-

مب.ب،فيإلاليست""الصلاة(1)
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وقيل:.المعنىعلىعنهافحملعنها)1(،أبيهعنالقاسمبنالرحمنعبد

اللَّيل.إلىالزِّيارةطوافأخَّر

فصل

معومرَّةًبالنَّهار،مغ:مرَّتينأفاضإنَّه:وقالوهِمَمنوهمُومنها:

عنقيسبنعمرو)2(رواهماالوهمهذاومستند.باللَّيلنسائه

لأصحابهأذنَ"!ع!النبيئَأنَّ:عائشةعنأبيهعنالقاسمبنلرحمناعبد

وهذاليلًا)3(.نسالهمع"شيووادلّّهرسولوزار،ظهيرةًالنَّحريومَالبيتفزاروا

وهذه.واحدةًإفاضةًنهارًاأفاضأنَّههذاخلافعائشةعنوالصَّحيح،غلط

أعلم.وادلّّه،بأذيالهالمتمسِّكونالعلمضِعافيسلكهاجدًّا)4(،وخيمةطريقةٌ

فصل

للزِّيارة.بعدهطافثمَّالنَّحر،يومللقدومطافأنَّهزعممنوهمُومنها:

وبطلانه.ذلكمستندتقدَّموقد

بذلكواحتجَّ،الطَّوافهذامع(سعى)ْيومئذٍأنَّهزعممنوهمُومنها:

يسعَلموأنَّه،عنهذلكبطلانتقدَّموقد.سعيينإلىيحتاجالقارنأنَّعلى

وجابر.عائشةقالتكماواحدًا،سعيًاإلا

بهذاوغيرهم)3868(حبانوابن(1)739داودوأبو2(2954)أحمدأخرجه(1)

حسن.حديثوهوالإسناد،

.الصوابوهو،"عمر"(:441)5/البيهقيوعند.النسخجميعفيكذا)2(

تخريجة.تقدم)3(

.كفيليست"جدا"4()

يومئذ"."سعى:،جك5()
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فصل

النَّحريومالظُّهرصلَّىإنَّه)1(قالمنوهمُالرَّاجحالقولعلىومنها:

تقدَّم.كمابمنًىصلَّاهاأنَّهوالصَّحيح.بمكَّة

منأفاضحين)2(مُحَسِّرٍواديفييُسرِعلمأنَّهزعممنوهمُومنها:

ابنقولالوهمهذاومستند.الأعرابفعلهوإنَّماذلكوأنَّ،منًىإلىجَمْعٍ

،النَّاسحافَّتييقفونكانواالباديةأهلمنالإيضاع)3(بدءكانإنَّما:عبَّاسٍ

فلقد،بالنَّاسفأنفرتْتقعقعوا)5(أفاضوافإذاوالعِصيُّ،القِعاب)4(علَّقواقد

"يا:يقولوهوحاركَها)7(،لتمسُّناقتهذِفرَى)6(وإنَّجم!ي!،اللّّهرسولرأيت

)8(."السَّكينةعليكمالنَّاس،إلّها

فما"،بالسَّكينةفعليكم،والإبلالخيلبايجافليسالبِرَّ"إنَّ:لفظٍوفي

.كفيليست"إنه"(1)

"حتى".:،جصك،2()

السريع.السيرعلىالدابةحمل:الإيضاع)3(

الخشب.منالغليظالضخمالقدح:قعبجمع)4(

.التحركعندوصخبًاصوتًاأحدثواأي)5(

.الأذنأصل:الذفرى)6(

الكاهل.:الحارك)7(

له،واللفظ(5621/)والبيهقي)2863(خزيمةوابن2(1)39أحمدرواه)8(

"المسند"محققوإسنادهوحسن،عليهتعليقهفيوالألبانيخزيمةابنوصححه

"المسند"،لفظليطابقكثيرًاتغييرًاالمطبوعفيالحديثلفظغيّروقد2(.1)39

البيهقي.لفظوهو،الأصول!فيماوأثبتنا
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.(1داود)أبورواه.منًىأتىحتَّىيديهارافعةًرأيتها

أنَّهزيدٍبنأسامةحدَّثنيالشعبيُّ:قال،والشعبيُّطاوس!أنكرهوكذلك

حتَّىغاديةً)2(رجليهاراحلتهترفعفلم،عرفةمنع!ي!اللّّهرسولمعأفاض

!ر)3(اللّهرسولرديفَكانأنَّةعبَّاسٍبنالفضلوحدَّثني:قالجمعًا.بلغ

عطاء:وقال)4(.الجمرةرمىحتَّىغاديةًرجليهاراحلتهترفعفلم،جمعٍمن

الغبارَ)5(.يفوتواأنيريدون،الإسراعهؤلاءأحدثإنَّما

يفعلهالذيعرفةمنالدَّفعوقتَالإيضاعاشتباهالوهمهذاومنشأ

لمبدعةهناكالإيضاعفإنَّ،محسِّرٍواديفيبالإيضاعالنَّاسوجُفاةالأعراب

عننقلهاسنَّةمحسِّرٍواديفيوالإيضاع،عنةنهىبل!ي!،اللّهرسوليفعلة

وفعلهالمطَّلب،عبدبنوالعبَّاسطالبٍأبيوعليُّبنجابر!ي!اللّهرسول

عائشة،وفعلته،الإيضاعأشدَّيُوضِعالزبيرابنوكان،الخطَّاببنعمر

نفى،منقوللا،أثبتَمنقولهذافيوالقولالصَّحابة)7(،من)6(وغيرهم

أعلم.واللّه

،(621)5/والبيهقي(،1/564)والحاكم2(05)7أحمدورواه(،0291)برقم(1)

مختصرًاآخرطريقمنالبخاريعندوالحديث،والألبانيالحاكموصححه

.(681)6/"الام-داودأبيصحيح"وانظر:.(6711)

بالوجهين.المصادرفيوالرواية.النسخبقيةمنوالمثبت".عاديةرجلها":مب،ب،ق2()

الطبعة.هذهمنصفحةمئةيبلغمفيكبيرخرمبعدها)3(

.(5271/)والبيهقي(821)9احمدرواه(4)

.(271)5/البيهقيأورده(ه)

."وغيرها":ك(6)

.(521،621)5/للبيهقي"الكبرىالسنن"فيوالاثارالأحاديثهذهانظر)7(
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فصل

لياليمنليلةٍكلَّيُفيضكان!يووّالنبيُّأنَّوغيرهطاوسٍوهمُومنها:

عنحسّانأبيعنويُذكر(:(")1"صحيحهفيالبخاريُّوقال،البيتإلىمنًى

:قالعَرْعَرة)2(ابنورواه.منًىأيَّامالبيتيزوركان!صالنبيُّأنَّعبَّاسٍابن

فيهوكان:قال،يقرأهولم،أبيمنسمعته:قالكتابًا،هشامٍبنمعاذإلينادفع

دامماليلةٍكلَّالبيتيزوركان!ي!اللّّهنبيَّأنَّعبَّاسٍابنعنحسانأبيعن

عن(""جامعهفيالثَّوريُّورواه.انتهى.عليهواطأهأحدًارأيتوما:قال،بمنًى

مرسلا)3(.أبيهعنطاوسابن

ورجعللإفاضةطافأنبعدمكَّةإلىيرجعلم!النبئَفإنَّوهمٌوهو

أعلم.واللّّه،الوداعحينإلىمنًىإلى

فصل

دائرةًمكَّةجعلإنَّه:قالمنووهمُ،مرَّتينودعَّإنَّه:قالمنوهمُومنها:

منخرجثمَّأعلاها،مندخلثمَّطُوًى،بذيفبات،وخروجهدخولهفي

الدَّائرة.فكملت،مكَّةيمينعنالمحصَّبإلئرجعثمَّأسفلها،

العقبة.ظهرإلىالمحصَّبمنانتقلأنَّهزعممنوهمُومنها:

التَّوفيق.وباللّّهومجملًا،مفصَّلًاعليهانبَّهنا،الأوهاممنكلُّهافهذه

والبيهقي(1)567الالار"مشكلشرح"فيالطحاويووصلة567(،)3/معلقًا(1)

وانظر:.صحيحوالحديث،صحيحبسندعرعرةابنطريقمنوغيرهما(461)5/

08(.4)"الصحيحةالسلسلة"

.(641)5/البيهقيأخرجه2()

عنة.(461/)هالبيهقيذكره)3(
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فصل

والعقيقةوالضعاياالهدايافي!ي!إِّهديهفي

يُعرفولم،الأنعامسورةفيالمذكورةالثَّمانيةبالازواجمختصَّةوهي

وهذاغيرها،منعقيقةٌولاأضحيَّةولاهديٌ)2(أصحابهعن1(ولا)"!يوّعنه

:آياتٍأربعمجموعمنالقرآنمنمأخوذٌ

.،1:]المائدةاَلألَغَوِ!لَكُوبَهِيمَةُأصُلَّتميو:لىتعاقوله:إحداها

مَاعَكَأَيامِص!لُومَتٍفِىَآشوَآدلَّهِ)3(!هوَيَذ!رُوْا:لىتعاقوله:نيةلثَّاوا

.،82:]الحج!لأَنحَصأ!مَةِرَزَقَهُومِّن

وَفَزشًا!لُواْ!ارَزَقَ!صُ)وَمِفَألائَغَصِحَمُولَةً:تعالىقوله:والثَّالثة

أَزوَج!هوثَمَنِيَةَ!مبِينٌلَحُضعَدُوٌّوإِنَّهُلشَّتطَنآوَ،تَ!عُوْاخُطُؤَتِأللَّهُ

ذكرها.ثمَّ،،431-421:]الأنعام

.،59:المائدةأ!اثحَغبَةَ!وهَذيَأبخلغَ:لئتعاقوله:والرَّابعة

الثَّمانية،الأزواجهذههوالهديمنالكعبةَيبلغالذيأنَّعلىفدلَّ

اللَّه!عَتهُ)4(.رَطالبٍأبيبنعليِّاستنباطوهذا

)1(ك:"أو".

.""الصحابة:مب2()

."ليذكروا(":النسخجميعفي)3(

وعلي.الباقرمحمدبينوانقطاعإسحاقابنعنعنةوفية22(،9)5/البيهقيرواه(4)
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والأضحيَّة،،الهدي:ثلاثةٌهيوعباد!اللّّهإلىقربةهيالَّتيوالذَّبائح

والعقيقة.

،(1البقر)نسائةعنوأهدى،الإبلوأهدى،الغنم!ياّلهاللّّةرسولفأهدى

دونالغنمتقليدسنَّتهوكانتحجَّته)3(،وفيعمرتهوفي)2(مقامهفيوأهدى

.(4شعارها)إ

حلالًا)5(.منهكدكانشيعليهيَحْرُملممقيموهوبهديهبعثإذاوكان

الأيمنسَنامِهاصفحةَفيشُقُّوأشعرها،قلَّدهاالإبلأهدىإذاوكان

اليمنى،الصَّفحةفيوالإشعارالشَّافعيُّ)7(:قالالدَّم)6(.يسيلحتَّىيسيرًا

!يووّ.النبيئُأشعركذلك

نأمنهشيءٌعَطَبٍعلىأشرفإذارسولَهأمربهديهبعثإذاوكان

من(1112/911)ومسلم(4929555،)البخاريفعندنسائةعنالبقرإهداءأمَّا(1)

ومسلم(1017)البخاريفعندالغنمإهداءوأما.تقدموقد،عائشةحديث

البخاريفرواهالإبلإهداءوأماآ!دلَّهُعَتفَا،رَعائشةحديثمن367(/1132)

آضِىيلَّةُعَئفَا.رَعائشةحديثمن362(/1132)ومسلم(1)696

.كفيليست"في")2(

عمرتهفيي!اهداؤه362(،/1132)ومسلم(1)696البخاريرواهمقامهفيإهداؤه)3(

.الوداعحجةفيحجهفيهـاهداؤه(،4961)البخاريعند

آ!ددَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن367(/1132)مسلمعند(4)

آ!ددَّهُعَئهَا.رَعائشةحديثمن362(/1132)ومسلم(961)9البخاريرواه(5)

ا!ددَّهُعَت!ا.رَعباسابنحديثمن(21)43مسلمرواه)6(

3(.24)8/""الأمفي)7(
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هومنهيأكلولا،صفحتهعلىيجعلهثمَّ)1(دمه،فينعلَهيصبغثمَّ،ينحره

سدًّاالاكلهذامنومنعه)2(.لحمةيَقْسِمثمَّ،رُفْقَتةأهلمنأحدٌولا

ويأكلفينحره،العطب)3(ليشارفحفظهفيقصَّرربَّمالعلَّهفإنَّه؛للذَّريعة

حفظه.فياجتهدشيئًا،منهيأكللاأنَّهعلمفإذا،منه

والبقرة،سبعةٍعنالبدنة:تقدَّمكماالهديفيأصحابهبينوشرَّك

)4(.كذلك

ظهرًايجدحتَّى،إليهاحتاجإذابالمعروفركوبَهالهديلسائقوأباح

ولدها)6(.عنفَضَلَمالبنهامنيشرب:عليوقال)5(.غيره

،ثلاثٍعلىاليسرىمعقولةمقيَّدةًقيامًا،الإبلنَحْرع!ي!هديهوكان

فيوكَّلوربَّما،بيدهنُسكَهيذبحوكانويكبِّر،نحرهعنداللّّهيسمِّيوكان

المائة.منبقيمايذبحأنعليًّاأمركما،بعضه

وكبَّر،سمَّىثمَّصِفاحِهاعلىقدمهوضعالغنمنَحَرَ)7(إذاوكان

.صفيكبيرخرمهنامن1()

آ!دلَّهُعَت!.رَعباسابنحديثمن(132)5مسلمرواه2()

."رفوليشا":ك3()

تخريجة.تقدم(4)

اللَّةُ!كل!كَتهُ.رَجابرحديثمن375(/)1324مسلمرواه)5(

""الطبقاتفيسعدوابن375-376(/)13(""المغنيفيكمامنصوربنسعيدرواه)6(

وانظر:.(4/053)""العللفيأبوزرعةوصححة288(،)9/والبيهقي231()6/

.(461)4/الحبير""التلخيص

"ذبح".:المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا)7(
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ونحرَ)1(.

ابنوقالمنحز")2(،كلَّهامكَّةفِجاج"إنَّ:وقال،بمنًىنحرَأنَّهتقدَّموقد

وكان.مكَّةمنومنًىالدِّماء،عننُزِّهتولكنَّها،بمكَّةالبُدْنمناحرُ:عبَّاسٍ

بمكَّة)3(.ينحرعبَّاسٍابن

منها)4)،ويتزوَّدواوضحاياهمهداياهممنيأكلواأنلأمَّتهوأباح

منالعامَذلكعليهم(دفَّت)ْلدافَّةٍثلاثٍبعدمنهايدَّخرواأنمرَّةًونهاهم

بنجُبيرحديثمنداود)7(أبووذكر)6(.عليهميوسِّعواأنفأحبَّ،النَّاس

لحملناأصلحْ،ثوبانُ"يا:قالثمَّ!،اللّهرسولضحَّى:قالثوبانعننُفيرٍ

المدينة.قدِمَحتَّىمنهاأُطعِمهزلتُفما:قال."الشَّاةهذه

فيلهقال!ادلّّهرسولأنَّفيها:ولفظه،القصَّةهذه)8(مسلموروى

حتىمنةيأكليزلفلمفأصلحتُه،:قالاللَّحم("،هذا"أصلحْ:الوداعحجَّة

المدينة.بلغ

ا!كَئهُدلَّهةأنسحديثمن(1/17)669ومسلم)5565(البخاريرواه(1)

جابرحديثمن3(40)8ماجهوابن(1)379داودوأبو(441)89أحمدرواه2()

تخريجة.وتقدماللَّةُ!ثكَنهُ،رَ

2(.04-5/923)البيهقيرواهما)3(

.كفيليست"منها")4(

لهم.مواساةً،المدينةوردتالأعرابمنلجماعةأي5()

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(7191)مسلمرواه)6(

سيأتي.كماأيضًامسلمعندوهواللَّهُ!كَتهُ،رَثوبانحديثمن281(4)داودأبورواه)7(

اللَّةُ!كَتهُ.رَثوبانحديثمن36(1/)759برقم)8(
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فعلَ)2(،اقتطَعَ"شاء"من:قالوربَّما1(،)الهديلحومقَسَمربَّماوكان

،ونحوهالعرسفيالنِّثارفيالنُّهبةجوازعلىبهذا)3(واستُدِلَّ.وهذاهذا

يتبيَّن.لابمابينهماوفرِّق

فصل

وكذلك،بمنًىالقرانوهدي،المروةعندالعمرةهديذبحهديهوكان

ينحرهولمحلَّ،أنبعدإلاقطُّ!يوّهديهينحرولم)4(.يفعلعمرابنكان

طلوعبعدإلاأيضًاينحرهولمالبتَّة،الصَّحابةمنأحدٌولاالنَّحريومقبل

ثمَّالرَّمي،أوَّلها:النَّحر،يوممرتَّبةٍ%(أمورٍأربعةفهي.الرَّميوبعدالشَّمس

النَّحرفييرخِّصولم!ي!)6(،رتَّبهاوهكذا،الطَّوافثمَّ،الحلقثمَّالنَّحر،

حكمفحكمه،لهديهمخالف!ذلكأنَّريبَولاالبتَّة،الشَّمسطلوعقبل

الشَّمس.طلوعقبلذُبِحتْإذاالأضحيَّة

فصل

يضحِّيوكان،الأضحيَّةيدعيكنلم!يووفإنَّه:الأضاحيفيهديهوأمَّا

الصلاةقبلذبحمنأنَّوأخبرالعيد،صلاةبعدينحرهماوكان،بكَبْشين

دلَّتالذيهذالأهلة)7(.قدَّمهلحمٌهووإنَّما،شيءٍفيالنُّسكمنفليس

للَّةُ!صكَئهُ.اٌرَعليحديثمن34(9/)1317ومسلم()1718البخاريرواه(1)

تخريجه.تقدم2()

.""به:ك)3(

.(5201/)للبيهقي("الكبرى"السننانظر:(4)

"."مترتبة:ج5()

)5013(."مسلم"صحيحانظر:)6(

اللَّهُ!كَئهُ.رَالبراءحديثمن7(/1691)ومسلم5(45)5البخاريرواه)7(

183



وهذافعلها.بنفسبل،والخطبةالصَّلاةبوقتالاعتبارلا،وهديهسنَّتهعليه

والثَّنيُّممَّا(الضَّان)1منالجَذَعَيذبحواأنوأمرَهم.بهاللّهندينالذيهو

)3(.السنةوهو2(،)سواه

لامنقطعٌالحديثلكنَّ)4(،"ذبحٌالتَّشريقإلّام"كلُّ:قالأنَّهعنهوروي

رصله.يثبب

أيَّامأنَّعلىيدلُّفلاثلاثٍ%(فوقالأضاحيلحومادِّخارعننهيةوأمَّا

فوقشيئًايدَّخرأنالذَّابحنهيعلىدليلالحديثلأنَّفقط؛ثلاثةالذَّبح

فيالادِّخارلهلجازالثَّالثاليومإلىالذَّبحأخَّرفلو،ذبحهيوممنإّلامٍثلاثة

نهيةمنفهموابالثَّلاثحدَّدوهوالَّذين.أيَّامٍثلاثةوبينبينهماالنَّهي)6(وقت

يكونأنجائزٍوغيرقالوا:النَّحر،يوممنأوَّلها)7(أنَّثلاثٍفوقالادِّخارعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اللَّهُ!ثكَئهُ،رَعامربنعقبةحديثمن9(0)5الجارودوابن()4382النسائيرواه

وجوَّده2(،01/1)الفتحفيحجرابنإسنادهوقوى(،4095)حبانابنوصححه

358(./4)"الإرواء"فيالألباني

آددَّهُ!عَئهُ.رَجابرحديثمن(1)639مسلمرواه

المسنّة"."وهي:المطبوعوفي.النسخفيكذا

ضعيف،هـاسنادهادلَّهُآبكَئهُ،رَمعطمبنجبيرحديثمن()16752أحمدرواه

وانظر:)3843(.حبانابنصححهوقد،طرقهبمجموعصحيحوالحديث

.(24762،)464"الصحيحة"السلسلة

طالبأبيبنعليحديثمن2(1/5)969ومسلم()5573البخاريرواه

اك!للَّةُ.

مب.ب،ق،فيليست("النهيوقت"في

.ك،جفيليستأولها""أن
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فبقيالأكلتحريمنُسخثمَّقالوا:،الأكلفيهيحرموقتٍفيمشروعًاالذَّبح

بحاله.الذَّبحوقت

عنينهَلم،ثلاثٍفوقالادِّخارعنإلا)2(ينهَلم!ي!النبيُّلهم)1(:فيقال

وبينعنهنهىمابينتلازمَولاالآخر؟منأحدهمافأين،ثلاثٍبعدالتَّضحية

لوجهين:بثلاثٍالذَّبحاختصاص

الادِّخارلهفيجوز،والثَّالثالثَّانياليومفيالذَّبح)3(يسوغأنَّه:أحدهما

عنالنَّهييثبتحتَّىالاستدلاللكميتمُّولا،الذَّبحيوممنالثَّلاثتمامإلى

هذا.إلىلكمسبيلولاالنَّحر،يومبعدالذَّبح

ثلاثةالادِّخارُحينئذٍلهلساغالنَّحريوممنجزءٍاَخرفيذبحلوأنَّه:الثَّاني

يومالنَّحرأيَّام:طالبِأبيبنعليئُقالوقد،الحديثبمقتضىبعدهأيَّامٍ

أهلوإمام،الحَسنالبصرةأهلإماممذهبوهو.بعدهأيَّامٍوثلاثةُالأضحى

أهلفقهاءوإمام،الأوزاعيِّالشَّامأهلوإمام)4(،رباحٍأبيبنعطاءمكَّة

أيَّامَبكونهاتختصُّالثَّلاثةولأنَّ(؛المنذر)هابنواختاره،الشَّافعيِّالحديث

الاخكامهذهفيإخوةٌفهيصيامها،ويحرم،التَّشريقوأيَّامالرَّميوأيَّاممنًى

وجهينمنوروي؟إجماعٍولانصٍّبغيرالذَّبحجوازفي)6(تفترقفكيف

".)1(ب:"له

.كفيليست"إلا")2(

خطأ.("،يسوغ"لا:ك)3(

2(.2-5446)5/"الاستذكار"فيالاثارهذهانظر(4)

3(.15)3/"لإشرافا"في(5)

."يفرق":ك6()
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وكلُّمنحر،منًى"كلُّ:قالأنَّة!ي!النبيِّعنالآخرأحدهمايشدُّمختلفين

ومن؛انقطاعوفيه(،1)مطعمٍبنجبيرحديثمنروي،"ذبحٌالتَّشريقإّلام

)2(:سفيانبنيعقوبقالجابر،عنعطاءعنزيدٍبنأسامةحديث

.مأمونثقةالمدينةأهلعندزيدٍبنأسامة

أحدها.هذاأقوالٍأربعةالمسألةهذهوفي

أحمدمذهبوهذا،بعدهويومانالنَّحريومالذَّبحوقتأنَّ:والثَّاني

اللّّهرسولأصحابمنواحدٍغيرقولهوأحمد:قال،حنيفةوأبيومالك

)4(.عبَّاسٍوابنعمرابنعن)3(الأثرموذكرهصح!،

اختصَّلأنَّه)5(،سيرينابنقولوهو،واحدٌيولمالنَّحروقتأنَّ:الثَّالث

لها:لقيلالثَّلاثةفيجازولوبه،حكمهااختصاصعلىفدلَّالتَّسميةبهذه

العيدولأنَّ.التَّشريقوأيَّاممنًىوأيَّامالرَّميأيَّام:لهاقيلكماالنَّحر،ايّام

الفطر.عيديقالكماواحايولموهوالنَّحر،إلىيضاف

فيواحايولمإنَّه)7(:زيدٍبنوجابر)6(جبيرٍبنسعيدقول:الرَّابع

تخريجه.تقدم(1)

.(43)3/("والتاريخالمعرفة"انظر:2()

03(.0)5/"المغني"فيقدامةابنذكره)3(

377(.)7/("المحلى"انظر:(4)

377(.)7/"المحلى"انظر:5()

2(.44)5/"الاستذكار("انظر:)6(

377(.)7/"المحلى"انظر:)7(
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الرَّميمنالمناسكلأعمالإلّامهناكلأنَّها؛بمنًىإلّامٍوثلاثة1(الأمصاو)

الأمصار.أهلبخلاف،للذَّبحأيَّامًافكانت،والحلقوالطَّواف

فصر

شعرهمنيأخذفلاالعشرَودخلالتَّضحيةأرادمنأنَّ:هديهومن

الدَّارقطنيُّ)3(وأمَّا")2(.مسلم"صحيحفيذلكعنالنَّهيثبتشيئًا،وبَشرته

سلمة.أمعلىموقوفٌأنَّهعنديالصَّحيح:فقال

،العيوبمنوسلامتهاواستحسانها،الأضحيَّةاختيارهديهمنوكان

،القرنومكسورالأذنمقطوعأي،والقرنالأذنبعَضْباءيُضحَّىأنونهى

:أي،والأذنالعينُتُستشرفَأنوأمرداود)4(.أبوذكرهزاد.فماالنِّصف

شَرْقاءولامُدابَرةٍولامُقابَلةٍولابعوراءَيُضحَّىلاوأنسلامتها،إلىيُنظر

مؤخَّرقُطعالَّتي:والمدابرةأذنها،مقدَّمقُطعالَّتي:والمقابلة.خَرْقاءولا

أبوذكره.أذنهاخُرقتالَّتي:والخَرقاءأذنها،شُقَّتالَّتي:والشَّرقاءأذنها،

.(5ود)دا

.طمنساقطةالأمصار""في(1)

آ!دلَّهُعَنهَا.رَسلمةأمحديثمن93(/1)779برقم2()

الملقنلابنالمنير"البدر"567(،)3/الهاديعبدلابن"التحقيقتنقيح"انظر:)3(

/9(.)276

من()4377والنسائي(4051)والترمذي)633(أحمدورواه28(،50)برقم(4)

محققووحسنة22(،4)4/والحاكمالترمذيوصححةآللَّةُ!كلَئهُ،رَعليحديث

)633(.المسند""

أبيعنطرقمن(،)4373والنسائي(41)89الترمذيورواه28(،40)برقم)5(
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عَوَرُها،البيِّنُالعوزاء:الأضاحيفيتُجزىلا"أربغ:أيضًا(1عنة)وذَكَر

يُنْقِي،لاالذيوالكسيرظَلْعُها،البيِّنوالعرجاءمرضُها،البيِّنُوالمريضة

فيها.مخَّلاهزالهامنأيتُنْقِي"لاالَّتيوالعجفاء

والمستأصَلةالمُصْفرَّةعننهى!ي!اللّّهرسولأنَّأيضًا)3(2()ذَكَا
هـ

يبدوحتَّىأذنُهاتُستأصَلالَّتي:فالمصفرَّة.والكَسْراءوالمُشَيَّعةوالبَخْقاء

بخقتْالَّتيوالبَخْقاء:،أصلهمنقرنُهااستُؤْصِلالَّتي:والمستأصلةصِماخُها،

.الكسيرةوالكسراء:وضَعْفًا،عَجْفًاالغنمَتتبعلاالَّتي:والمشيَّعةعينها،

فصل

شهدأنَّهجابرعنداود)4(أبوذكربالمصلَّى،يضحِّيأنهديهمنوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

إسحاقأبوإسنادهوفيآددَّهُ!كَئهُ،رَعليعنالنعمانبنشريحعنالسبيعيإسحاق

238()3/"و"العلل922(4/)الكببر""التاريخانظر:.كلامفيه،السببعي

377(.2/)"الأم-داودابيو"ضعيف

وابن()9436والنسائي(41)79والترمذي(01185)أحمدورواه28(،20)برقم

:قال(4371)الترمذيأنإلاآ!دلَّةُعَخهُ،رَعازببنالبراءحديثمن3(441)ماجه

()2295حبانوابنالترمذيصححهوالحديث)الكسير(،بدل)العجفاء(

993(.)8/""المجموعفيوالنووي223(/4و1/674)والحاكم

اللَّهُ!كَئهُ،رَالسلميعبدبنعتبةحديثمن(،)17652أحمدورواه)3028(،برقم

أبي"ضعيفانظر:يزيد.وشيخِه،الرعينيحميدأبيجهالةلأجلضعبفإسناده

376(.2/)"الأم-داود

.كفيلبست"أيضًا"

لمالمطلبإسنادهوفي(.1521)والترمذي(1)437أحمدورواه281(،0)برقم

)639(."الضعيفةالسلسلة"وانظر:.الترمذيقالهجابر،منيسمع
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فذبحهبكَبْشٍوأُني،منبرهمننزلخطبتةقضىفلمَّابالمصلَّى،الأضحىمعه

وفي."أمَّتيمنيضحِّلموعمَّنعنِّيهذاأكبر،واللّّه،اللّّه"بسم:وقال،بيده

بالمصلَّى.وينحريذبحكانصلًإِّالنبيَّأنَّ)1("الصَّحيحين"

أملحينأقرنينكبشينالنَّحريومذبحأنَّهعنهداود)2(أبووذكر

والأرضالسَّمواتفطرَللَّذيوجهيَ"وجَّهتُ:قالوجَّههمافلمَّا،مَوجُوءين

ربِّلهومماتيومحيايونسكيصلاتيإنَّ،المشركينمنأناوماحنيفًا،

ولك،منكاللَّهمَّ،المسلمينأوَّلوأنا،أُمِرتُوبذلكله،شريكلا،العالمين

ذبح.ثمَّ،اكبر"واللّه،اللّّهبسموأمَّته،محمَّدٍعن

القتل،يُحسِنواأنقتلواوإذا،الذبحيُحسِنواأنذبحواإذاالنَّاسوأمر

شيءٍ")3(.كلِّعلىالإحسانكتبادلّّه"إنَّ:وقال

كثرولو،بيتهأهلوعن)4(الرَّجلعنتُجزِئالشَّاةأنَّ:هديهمنوكان

كانتكينت:الأنصازيَّأيُّوبأباسألتُ:يسارٍبنعطاءقالكما،عددهم

وعنعنهبالشَّاةيضحِّيالرَّجلكان:فقال!ي!؟اللّّهرسولعهدعلىالضَّحايا

صحيح.حسنحديثٌ:الترمذيقالويُطعمون)6(.()ْفيأكلون،بيتهأهل

مسلم.عندأجدهولم.اكأيلَّةُعَئ!رَعمرابنحديثمن(5255)البخاريرواه(1)

ابنعنعنةوفيةاللَّهُ!كَئهُرَجابرحديثمن31(،12)ماجهابنورواه)5927(،برقم2()

.3(315-4/05)("لإرواءا":انظر.سحاقإ

اللَّهُ!حكَتهُ.رَأوسبنشدادحديثمن(1)559مسلمرواه)3(

.كفيليست"عن")4(

"فيأدر".ك:)5(

في-والألبانيالترمذيوصححة31(،)47ماجهوابن(5051)الترمذيرواه)6(
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فصل

العقيقةفيهديهفي

أُحِبُّلا":فقالالعقيقةعنسئل!يوِواللّّهرسولأنَّ(1)الموطَّأ""في

ضمرةبنيمنرجلٍعن،أسلمبنزيدعنذكره.الاسمكرهكانَّه("،العُقوق

ثنا)3(:الرزاقعبدذكرهماأسانيدهوأحسنالبر23(:عبدابنقال.أبيهعن

:قالجدِّه،عنأبيهعنيحدِّثشعيبٍبنعمروسمعت:قالقيس،بنداود

الاسم.كرهوكانَّه،"العُقوقَأُحبُّ"لا:فقال،العقيقةعنع!اللّّهرسولسئل

يَنسُكَانمنكمأحبَّ"من:فقال؟ولدهعنأحدُنايَنْسُكُ،اللّهرسولياقالوا:

".شاةٌالجاريةوعن،شاتانالغلامعنقليفعلْ،ولدهعن

)4(."شاةٌالجاريةوعن،شاتانالغلام"عن:عائشةحديثمنعنهوصحَّ

راسةويُحلَقالسَّابع،يومعنهتُذبح،بعقيقتهرهينةغلامٍ"كلُّ:وقال

)5(."ويسمَّى

35(.4/5)الإرواء""

وانظر:.الاَنيشعيببنعمروحديثلهيشهدلكن،مبهمراوإسنادهوفي(.1441)(1)

(.بعدهوما1/536)5الاستذكار"و")بعدهوما4/403)"التمهيد"

3(.4/50)"التمهيد"في2()

،(2124)والنسائي2(248)داودوأبو67()13أحمدورواه97(،16)برقم)3(

.(651)5"الصحيحة"السلسلةفيوالألباني238(/4)الحاكموصححة

الترمذيوصححة3(،1)63ماجةوابن(51)13والترمذي2(04)28أحمدرواه(4)

938(./4)الإرواء""فيوالألباني(0153)حبانوابن

3(،61)5ماجهوابن(0224)والنسائي)2838(داودوأبو2(0)913أحمدرواه(ه)
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فيوالرَّهن.أبويهفيالشَّفاعةعنمحبوسٌأنَّهمعناه1(:أحمد)الإمامقال

وظاهر138،]المدثر:!رَهنَةُنَرداكَهَمَبَت)صٌّ:تعالىقال،الحبساللُّغة

منيلزمولابه،يُرادخيرٍعنمحبولسٌممنوعٌنفسهفيرهينةأنَّهالحديث

عمَّاالعقيقةَأبويهتركِ)2(بسببحُبِسوإن،الآخرةفيعليهايُعاقَبأنذلك

لموإن،الأبوينتفريطبسببخيرالولدَيفوتوقد،أبواهعنهعَقَّمَنيناله

وإذا،ولدَهالشَّيطانيضرَّلمأبوهسمَّىإذاالجماععندأنَّهكما،كسبهمنيكن

الحفظُ.هذاللولديحصللمالتَّسميةترك

لزومهافشبَّهمنه)3(،بدَّلالازمةٌأنَّهاعلىيدلُّ!إنَّماهذافإنَّوأيضًا،

وجوبها،يرىمنبهذايستدلُّوقد.بالرَّهنمنهاالمولودانفكاكوعدم

أعلم.وادلّهالظَّاهر)4(.وأهلوالحسنكاللَّيث

الحديث:هذافيقتادةعنهمّامروايةفيتصنعونفكيف:قيلفإن

بالدَّم؟يصنعكيف""ويُدمَّى:قولهعنقتادةسُئل:همامقال.""ويُدمَّى

ثمَّأوداجُها،بهاواستُقبِلتْ،صُوفةمنهاأُخِذتالعقيقةذُبِحتإذا:فقال

رأسهيُغسَلثمَّ،الخيطمثلرأسهعلىتسيلَحتَّىالصَّبيِّيافوخعلىتُوضع

(1)522الترمذيورواهاللَّهُ!ثكَتهُ.رَجندببنسمرةعنالحسنعنقتادةطريقمن

صححهوالحديثاللَّةُ!ثكَئهُ.رَسمرةعنالحسنعنالحسنبنإسماعيلطريقمن

385(./4)الإرواء""فيوالألباني(435)8/""المجموعفيوالنوويالترمذي

285(.4/)للخطابي"السنن"معالمانظر:(1)

".بترك":ب2()

.منها"":المطبوعوفي.ك،جفيكذا)3(

مب.،ب،قمنساقطةبتمامهاالفقرةوهذه31(.31-56)5/"الاستذكار"انظر:(4)
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بعدُويُحلَق)1(.

عنالحسنروايةمنهذاقائلِ)2(:فمنذلك،فيالنَّاساختلف:قيل

حديثَسمرةمنالحسنسَماع:قائلٍومن،منهسماعهيصحُّولا،سمرة

فيالبخاريُّذكروقد،وغيرهالترمذيصحَّحه،صحيحهذاالعقيقة

اذهبْ:سيرينبنمحمَّدليقال:قالالشَّهيدبنحبيبعن(")3("صحيحه

.سمرةمنسمعتُه:فقال،فسأله؟العقيقةحديثسمعممَّنالحسنَفسَلِ

)4(.قولينعلى؟غلطٌأوصحيحةهيهلبعدُ،التَّدميةفياختُلِفثمَّ

"ويدمَّى"،قولهيحيىبنهمَّاممنوهمهي(:)ْ""سننهفيداودأبوفقال

:فقال،لُثْغةهماملسانفيكان:غيرهوقال"."ويسمَّىهوإنَّما:يعني

)6(.""ويسمَّىأرادوإنَّما"ويدمَّى"

فقد،لسانهيُقِمْهولماللَّفظفيوهمكانوإنهمّامًافإنَّ،يصحُّلاوهذا

تحتملهلاوهذا،بذلكفأجابعنهاسُئلوأنَّهالتَّدمية،صفَّةقتادةعنحكى

الحسن.منأوقتادةمنفهووهمًا،منهالتَّدميةلفظكانفإن.بوجهٍاللُّثغة

الحسنعنمرويٌّوهذا،العقيقةسنَّةمنإنَّهقالوا:التَّدميةلفظأثبتواوالذين

)2837(.داود"أبي"سنن(1)

"."قال:ك2()

)5471(.رقمتحت)3(

495(.،395)9/"الباري"فتحانظر:(4)

)2837(.برقم)5(

.كفيليست"ويسمى...غيره"وقال)6(
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قالوا:-وإسحاقوأحمدوالشَّافعيِّ-كمالكالتَّدميةمنعواوالَّذين،وقتادة

فأبطلة،الجاهليَّةعملمنكانوهذا:قالوا("،"يُسمَّىهووإنَّما،غلطٌ""يُدمَّى

فيكنَّا:قالالحُصَيببنبُريدةعن1(داود)أبورواهمابدليل،الإسلام

ادلّّهجاءفلمَّابدمها،رأسهولطَّخشاةً،ذبحَغلامٌلأحدناوُلِدإذاالجاهليَّة

.بزعفرانٍونلطِّخه،رأسهونَحلِق،شاةًنذبحكنَّابالإسلام

فإذا،بهيحتجُّولا)2(،واقدٍبنالحسينإسنادهفيكانوإنوهذاقالوا:

فكيف،أذًىوالدَّم)3(،"الأذئعنه))أَمِيطُوا:!لمجي!النبيِّقولإلىانضاف

؟بالأذىيُلطِّخوهأنيأمرهم

ولمبكبشينِ)4(،والحسينالحسننعنعَقَّ!يوِوّالنبيُّأنَّومعلولم:قالوا

أصحابه.وهديهديهمنذلككانولايُدمِّهما،

شاهدٌلهذاوأينالمولود؟رأستنجيسُسنَّتهمنيكونوكيفقالوا:

الجاهليَّة.بأهلهذايليقوإنَّما؟سنَّتهفيونظير

الحاكموصححه3(،20)9/والبيهقي238(/4)الحاكمورواه)2843(،برقم(1)

الحبير"التلخيص"فيحجروابن342()9/المنير"البدر"فيالملقنوابن

938(.388-/4)الإرواء""فيوالألباني(4/471)

194(.)6/"الكمالتهذيب"فيترجمتهانظر)2(

"فتحوانظر:آ!دلَّهُعَئهُ،رَالضبيعامربنسلمانحديثمن5(472)البخاريعلّقة)3(

.(195/)9"الباري

النسخ.خلافكبش"بكبش":المطبوعفي)4(
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فصل

هديةأنَّعلىيدلُّ)1(كبشٍبكبشٍوالحسينالحسنعنعَقُّه:قيلفإن

وأنسعبَّاسٍابنحديثمنالحقِّ)2(عبدصحَّحوقدرأسًا،الرَّأسعلىأنَّ

مولدوكان)3(.بكَبْشٍالحسينوعن،بكَبْشٍالحسنعنعقَّ!ي!النبيُّأنَّ

منه.القابلالعامفيوالحسين،أُحدٍعامفيالحسن

عن!ي!اللّّهرسولعَقَّ:قالعنةعليحديثمن)4(الترمذيوروى

:قال،"فضَّةًشعرهبزنةِوتصدَّفيزأسَه،احْلِقيفاطمةُ"يا:وقال،بشاةٍالحسن

متَّصلًاإسنادهيكنلموإنوهذا.درهمٍبعضَأودرهمًاوزنهفكان،فوزنَّاه

.يكفيانعبَّاسٍوابنأنسفحديث

التَّمتُّع.ودمكالأضحيَّة،مثلهالرَّأسعنفكان،نُسكٌولائهقالوا:

نأأولىالأنثىعنوالشَّاةالذَّكرعنالشَّاتينأحاديثأنَّ:فالجواب

:لوجوهٍبهايؤخذ

.كفيليستيدل""كبش(1)

.(4/141،421)"الوسطى"الأحكامفي2()

ابنوصححة،عباسابنحديثمن9(11)الجارودوابن284(1)داودأبورواه)3(

حديثوأما34(.0)9/المنير"البدر"!االملقنوابن53(0)7/""المحلىفيحزم

انظر:.صحيحانوهما2(.99)9/والبيهقي(053)9حبانابنفرواهأنس

.37(4/9)"لإرواءا"

وأيضاعليًّا،يدركلمالباقرعليبنمحمدلانَّ؛انقطاعإسنادهفي(،151)9برقم(4)

والحديثآ!دئَهُعَئ!،رَعباسابنعنيقويهشاهدللحديثلكن.إسحاقابنعنعنة

383(./4)الإرواء""وانظر:.الترمذيحسنة
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كُرْزوأمعمرو،بنادلّّهوعبد،عائشة:رواتهافانَّكثرتها،:أحدها

.سماءوأ،الكعبية

"عن:يقول!يواللّهرسولسمعت:قالتكُرْزأم(عن1داود)أبوفروى

.("شاةالجاريةوعن،مكافئتانشاتانالغلام

قلت:.متقاربتانأومستويتانمكافئتان:يقولأحمدسمعتداود:أبوقال

قال،الفتحيختارونوالمحدِّثونبكسرها،ومُكافِئَتانالفاءبفتحمُكافَأَتانهو

كافأك.فقدكافأتَهمنكلَّلأنَّ،الرِّوايتينبينفرقلاالزَّمخشريُّ)2(:

علىالطَّيرَ"أَقِرُّوا:يقول!يوّاللّّهرسولسمعتُ:عنهاأيضًاوروى

يضرُّكملاشام!،الجاريةوعن،شاتانالغلام"عن:يقولوسمعتُه،مَكَناتها"

)3(.إناثًا"أوكنَأذُكْرانًا

قال(.4)شام!"الجاريةوعنمئلان،شاتانالغلام"عن:ترفعهأيضًاوعنها

صحيح.حسنحديث:الترمذي

ذلك.فيجدَّهعنأبيهعنشعيبٍبنعمروحديثتقدَّموقد

وعنمكافئتانشاتانالغلامعن:أمرهم"!حوالنبيُّأنَّعالشةوعن

صحيح)5(.حسنٌحديتا:الترمذيقال.شاةٌالجارية

93(.4/1)الإرواء""فيوصححه283(،4)برقم)1)

2(.67)3/"الفائق"في2()

وصححة(،1247،124)8والنسائي(1ه1)6والترمذي2(835)داودأبورواه)3(

93(.41/)إالإرواء"فيوالألبانيالترمذي

27(.1)43وأحمد2()836داودأبورواه(4)

الحديثين.تخريجتقدم)5(
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أسماءعنمجاهدعنعجلانبنثابتعنعيَّاشٍبنإسماعبلوروى

قال(.1)"شاالجاريةوعنمكافئتان،شاتانالغلامعن))يُعَقّ!يوّ:النبيِّعن

بكر.أنيبنتأسماءتكونأنينبغي:قالأسماء؟منلأحمد:قلتمهنَّا:

:قال،خِداشٍبنخالدحدَّثنالأحمد:قلتمهنَّا:قالالخلالكتابوفي

حدَّثهموسىبنأيُّوبأنَّالحارثبنعمروثنا:قالوهبِ،بناللّّهعبدثنا

،الغلامعن"يُعَقّ:قال!يووّالنبثيَأنَّأبيهعنحدَّثهاللّّهَالمزنيعبدبنيزيدأنَّ

أحمد:فقال)2(،"فَرَغالغنموفي،فَرَغالإبل"في:وقال،"بدمٍرأسُهيُمَسُّولا

فقلت.الحديثهذاولا،المزنياللّّه)4(عبدبنيزيدأعرفولاأظرفَه)3(!ما

.واحدٌحديثٌوالحسينالحسنوقصَّة،أعرفهلا:قال؟أتنكره:له

وقوله،قولهمنالشَّاتين()ْوأحاديثع!ي!،النبيِّفعلمنأنَّها:الثَّاني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

293(./4)"الإرواء"فيالألبانيوصححه27582(،)أحمدرواه

475(رقم/41)الكبير""المعجمفيالطبرانيواحدسياقٍفيالحديثينروى

إلاموسىبنأيوبعنالحديتينهذينيروِلم:وقال334()333،"و"الأوسط

ابنوروى.3(20)9/البيهقيوأوردهما.وهبابنبهماتفرد،الحارثبنعمرو

"الزوائد":فيالبوصيريقال."أبيه"عن:فيةوليس،الأول!الحديث31()66ماجه

رواهوقد،ثقاترجاله58(:4/)الزوائد(""مجمعفيالهيثميوقال.حسنإسناده

عناللّهعبدبن"يزيدوهنا"،أبيه"عنيقلولم،المزنياللّهعبدبنيزيدعنماجةابن

أعلم.فاللّّه،"أبية

أعرفة(""ما:المطبوعوفي927(.)2/"السننو"تهذيب993(/)13(""المغنيفيكذا

والمصادر.النسخخلاف

خطأ.يزيد"،بن"عبد:المطبوعفي

تحريف."،"وادخال:ك
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.الاختصاصيحتملوفعلهعامّ،

أولى.بهاالأخذفكان،لزيادةٍ(1متضمِّنهلمأنَّها:الثَّالث

،الاستحبابعلىيدلُّوالقولالجواز،علىيدلُّالفعلأنَّ:الرَّابع

أحدهما.لتعطيلوجهَفلا،ممكنٌبهماوالأخذ

والعامأُحُدٍعامَ)2(كانتوالحسينالحسنعنالذَّبحقصَّةأنَّ:الخامس

بعدستًسنةالحديبيةعامروتهما!ك!ي!النبيِّمنسمعتكُرْزوأم،بعدهالذي

)3(.الكبير""كتابهفيالنسائيقاله،والحسينالحسنعنالذَّبح

جنسبيانبهايُرادأنيحتملوالحسينالحسنقصَّةأنَّ:السَّادس

"ضحَّى:عائشةقالتكمابالواحد،تخصيصهلا،الكِبَاشمنوأنَّهالمذبوح

.بالواحدةالتَّخصيصلاالجنسُومرادها)4(،تسعًا"وكنَّ،بقرةًنسائهعن

وَليَسَآلدبَّهَرُ!و:قالكما،ا!نثىعلىالذَّكرفضَّلسبحانهاللّّهأنَّ:السَّابع

،الأحكامفيعليهاترجيحهالتَّفاضلهذاومقتضى36،،:عمرانادأ!هولأنُثَىتَم

الشَّهادةفيكالأنثيينالذَّكرجعلفيالتَّفضيلبهذاالشَّريعةجاءتوقد

.الأحكامبهذهالعقيقةأُلحِقتفكذلك،والدِّيةوالميراث

فالعقيقة،بعقيقتهرهينٌفإنَّهالمولود،عنالعتقتُشبِهالعقيقةأنَّ:الثَّامن

كما،بشاةٍالأنثىوعنبشاتينالذَّكرعنيعقَّأنالأولىفكانوتُعتِقه،تفكُّه

".)1(ك،ج:"تتضمن

".)2(ك:"ثابت

.(124)7"المجتبىو"(،254)9برقم)3(

تخريجة.تقدم(4)
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عنوغيره)1("الترمذي"جامحفيكماالذَّكر.عتقمقاميقومالأنثيينعتقأنَّ

كانمسلمًا،امراًاعتقَمسلمٍامرئٍ))إلّما:!ي!اللّّهرسولقال:قال،أمامةأبي

أعتقمسلمٍامرىٍوإلّمامنه،عضوًامنهعضوٍكلُّيَجزِيالنَّار،منفِكاكَه

منه،عضوًامنهماعضوٍكلُّيَجزيالنَّار،منفِكاكَه)2(كانتامسلمتينامرأتين

كلُّيَجزبدالنَّار،منفِكاكَهاكانتمسلمةًامرأةًأعتقتْمسلمةٍامرأةٍوإلّما

.صحيحٌحديثٌوهذامنها(".عضوًامنهاعضوٍ

فصل

النبيُّأنَّأبيهعنمحمَّدٍبنجعفرعن)3(""المراسيلفيداودأبوذكر

إلىيبعثواأن:والحسينالحسنعنفاطمةعقَّتهاالَّتيالعقيقةفيقال!ي!

عظمًا.منهاتكسرواولاوأَطعِموا،وكلوا،برِجْلٍالقابلةبيت

فصل

مابعدنفسهعنعقَّ!لمجؤالنبيئَأنَّ(أنس)هحديثمن)4(أيمنابنذكر

.تقدموقد(451)7برقم(1)

خطأ.،"فكاكهما":ج،ك(2)

وانظر:مرسلًا.الباقرعليبنمحمدعن03(،2)9/والبيهقي)937(،برقم)3(

5(.001)"الضعيفةالسلسلة"

بنمحمداللّهعبدأبوالأندلسمسندالعلامةالإماموهو.تحريفاغر"،"ابن:ب4()

علامةبالفقهبصيرًاكان،اصبغبنقاسمرفيقالقرطبيفرجبنأيمنبنالملكعبد

داود،أبيسننعلىمخرّجًاالسننفيكتابًاصنف،لهحافظًابالحديثعارفامفتيا

2(.1/14)5و"السير"38()3/"الحفاظ"تذكرةانظر:هـ.033سنةتوفي

أنس".حديثمن"دذأنس""عن:،جك)5(
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أحمدسمعت)2(:""مسائلةفيداودأبوقالالحديثوهذا(.1النُّبوَّة)جاءتة

عنثُمامة،عن،المثنىبناللّّهعبدعن،جَميلٍبنالهيثمبحديثحدَّثهم

،قتادةعنالمحرَّر،بناللّّهعبدأحمد:فقال.نفسةعنعقَّ!النبيُّأنَّأنس

منكر،هذاأحمد)4(:قالمهنَّا:قال)3(.نفسهعنعقَّ!ي!اِّالنبيُّأنَّأنسعن

المحرَّر.بناللّهعبدوضعَّف

أُذنفيأذَّن!ي!النبيُّرأيت:قالرافعأبيعن(داود)ْأبوذكر

بالصَّلاة.فاطمةولدتهحينعليبنالحسن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

موصولاًالطحاويورواه(،528)7/"المحلى"فيأيمنابنطريقمنحزمابنذكره

والضياء499(،)"الأوسط"فيوالطبراني(01)53الاثار"مشكل"شرحفي

السنن"انظر:.وردِّهقبولهفياختلفوالحديث(.)1833"المختارة"فيالمقدسي

الحبير"التلخيصو"933()9/المنير"و"البدر03(0)9/للبيهقي"الكبرى

)2726(."الصحيحةالسلسلةو"595()9/"الباريفتحو"(4471/)

الخلّالعن(912)صالمودود"تحفة"فيالمؤلفونقله."مسائلة"فيأجدهلم

داود.أبيإلىباسناده

.(1137)والرولاني72(18)والبزار697(0)الرزاقعبدرواه

.كفيليستأحمد"قال"

ادلّهعبيدبنعاصملأجلضعيفهـاسناده(،151)4والترمذي5(01)5برقم

الضعيفة"السلسلة"انظر:.تقويهشواهدللحديثوليس،فيهمتكلموهو،العمري

(1،32121.)6
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فصل

وختانهالمولودتسميةفىِ!يووّهديهفي

"تُذْبَح:العقيقةفيسمرةعنالحسنعنقتادةحديثفيقولهتقدَّمقد

فقال؟الصَّبيئُيُسمَّىلِكَمْتَذاكَرْنا)2(:الميمونيقال).1")ويُسمَّىسابعهيوم

يُسمَّى:فقالسمرةوأمَّاليلتَه)3(،يُسمَّىأنَّهأنسعنيروى:اللّّهعبدأبولنا

السَّابع)4(.اليومَ

(.يُدرِك)ْحتَّىالغلاميختنونلاكانوا:عبَّاسٍابنفقالالختانوأمَّا

الصَّبيُّيُختنأنيكرهالحسنكان:يقولأحمدوسمعت:الميمونيقال

)6(.سابعهيومَ

وإنَّمابأس،فلاالسَّاببعيومختنوإن:قالادلّّهعبدأباإنَّ:حنبلوقال

7(.لأشيهذافيوليسباليهود،يتشبَّهلئلَّاالحسنكرهه

تخريجة.تقدم(1)

.(51)صاالمودود(""تحفةفيكما""جامعةفيالخلالعنهرواه)2(

ولاأنسحديثفييردفلم،المعنىغيَّرشنيعتحريفوهو("."لنلاثة:المطبوعفي)3(

لثلاثة.يسمَّىأنهغيره

الليلةَلي"وُلِد:قالجم!ي!اللّهرسولأنوفيه231(،)5مسلمأخرجةأنسحديث(4)

تخريجة.تقدمفقدسمرةحديثوأمَّا.("إبراهيمأبيباسمفسمَّيتُه،غلام

62(.)99البخاريرواه(5)

.الخلالعن266()صالمودود""تحفةفيالمؤلفنقلة)6(

3(.90)3/("الحنابلة"طبقاتانظر:)7(
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إسماعيلوختن،أيَّامٍلسبعةإسحاقابنهإبراهيمختن:مكحولوقال

)1(.الخلالذكره.سنةًعشرةلثلاث

وختان،ولدهفيسنَّةًإسحاقختانفصار:تيميةابنالإسلامشيخقال

)2(.ولدهفيسنَّةًإسماعيل

ذلك)3(.كانمتى!ي!النبيِّختانفيالخلافتقدَّموقد

فصل

والكنىالأسماءفيص!هديهفي

لا،الأملاكمَلِكَتسمَّىرجلاللّّهعنداسمٍأخنعَ"إنَّ:قالأنَّهعنهثبت

4(.)"اللّّهلاإمَلِكَ

الرَّحمن،وعبداللّهعبدالدّهإلىالأسماء"أحبُّ:قالأنَّهعنهوثبت

(.)ْ"ومرَّةحربوأقبحها،وهمَّامحارلثوأصدقها

268(.)صالمودود""تحفةانظر:(1)

2(.96)صالسابقالمصدرانظر2()

.،جكفيليست"ذلك")3(

إلاآدلَّهُ!ثكَئهُرَهريرةأبيحديثمن2(1/212،0)43ومسلم62(0)6البخاريرواه(4)

.البخاريدونمسلمعند("اللّهإلاملك"لاجملةأن

اللَّةُ!كلَتهُ،رَالجشميوهبأبيحديثمن(0594)داودوأبو(91)320أحمدرواه)5(

الطيب"الكلمو"تخريج(0401)"الصحيحة"السلسلةانظر:.صحيحوالحديث

.(164)ص
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ولانجيحًاولارباحًاولايسارًاغلامكتُسمِّينَّ"لا:قالأنَّةعنهوثبت

2(.لا"):فيقول،يكونفلاهو؟(1المَّ):تقولفإنَّك؛أفلح

)3(."جميلةٌ"أنتِ:وقال،عاصيةاسمغيَّرأنَّهعنهوثبت

.(4)جويريةباسمع!ياّلهاللّهرسولفغيَّره،بَرَّةجُويريةاسموكان

الاسم،بهذايسمَّىأنع!ي!اللّّهرسولنهى:سلمةأمبنتزينبوقالت

(.")ْمنكمالبرِّبأهلأعلمُاللّه،أنفسَكمتُزكُّوالا":وقال

وغيَّر)7(،شُريحٍبأبيالحكمأبياسموغيَّر)6(،بزُرْعةأصرمَاسموغيَّر

ويُمتَهن)9(.يُوطَأالسَّهلُ:وقالفأبىسهلًا،وجعلةسعيد)8(،جدِّحَزْنٍاسم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

هناكبمعنى""ثَمَّفإن،اللغةوخلاف،والروايةالنسخخلاف""أثَمَّتَ:المطبوعفي

عطف.حرفكانتإذاو"ثُمَّتَ"""ثُمَّ:يةالوإنماالتاء،تلحقهاولاالهاءتلحقها

كأإددَّهُعَتهُ.جندببنسمرةحديثمن(212/)137مسلمرواه

ا!ددَّهُعَئطُا.رَعمرابنحديثمن2()913مسلمرواه

كأإددَّهُعَت!ا.عباسابنحديثمن2(041)مسلمرواه

.(421/291)مسلمرواه

الحاكموصححهاددَّهُ!عَئهُ،رَاخدريبنأسامةحديثمن(594)4داودأبورواه

فيالألبانيإسنادهوجوَّد2(،29)ص"الأذكار"فيالنوويوحسنه276(،/4)

.(164)ص"الطيبالكلم"تخريج

ابنوصححهاكًبتدَّهُعَتهُ،رَهانئحديثمن()5387والنسائي(5594)داودأبورواه

237(.)8/"الإرواء"فيوالألباني(405)حبان

النسخ.فيوليست"المسيب"بن:المطبوعفيبعدها

"،حزونةبعدهسيصيبناأنه"فظننت:سعيدقالط:وتتمته6(091)داودأبورواه

:"السَّهل-قولهبدلوعنده6(091،6391)البخاريأيضاورواه،صحيحوإسناده
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وشيطانٍوعَتْلَةوعزيزٍالعاصاسم!ي!النبيُّوغيَّر(:1داود)أبوقال

سَلْمًا،حربًاوسمَّىهشامًا،فسمَّاهوشهابٍ)2(،وحُبابٍوغُرابٍوالحَكَم

وشِعْبَ،خَضِرةًسمَّاهاعفرةًتُسمَّى)3(وأرضًا،المنبعثالمضطجعوسمَّى

بنيوسمَّى،الرِّشْدةبنيسمَّاهمالزِّنيةوبنو،الهدىشِعْبسمَّاهالضَّلالة

رِشْدة.بنيمُغْوِية

فصل

البابهذافقهفي

نأالحكمةاقتضتعليها،ودالَّةًللمعانيقوالبَالأسماءكانتلمَّا

الأجنبيِّبمنزلةمعهاتكونلاوأنوتناسمب)4(،ارتباطٌوبينهابينهايكون

والواقع،ذلكتأبىالحكيمحكمةفانَّبها)5(،لهتعلُّقَلاالذيالمحض

أسمائهاعنتأثُّرٌوللمسمَّيات،المسمَّياتفيتأثيرٌللأسماءبل،بخلافهيشهد

قيل)6(:كما،والكثافةواللَّطافة،والثِّقلوالخفَّة،والقبحالحسنفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الحزونةزالتفما:المسيبابنقال!.أبيسمّانيةاسمًاأغيِّر"لا:."..ويمتهنيوطأ

بعد".فينا

فيتخريجهاوانظرللاختصار.أسانيدهاتركتقائلًا:وختم،السابقالحديثعقب

2(.451/)المناويللصدروالتناقيح"المناهج"كشف

.كفيليست"وحباب"

،ج.مبفيليست"تسمى"

بالنصب.وتناسبًا(""ارتباطًا:النسخجميعفي

بها".لها":ك

"الفرقبين"الفرقفينسبةوبلا2(،80)ص"اللفيف"المجموعفيللمبردالبيت

.(561ص)ديللبغدا
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لقبِةْفيفكَّرتَإنومعناهإلالقبٍذَاعيناكأبصرتْأن)1(وقَلَّ

نأبريدًاإليهأَبردوا)2(إذاوأمر،الحسنالاسميستحبُّع!ي!النبيوكان

)3(.الوجهحسنَالاسمحسنَيكون

وأصحابهأنَّهرأىكما،واليقظةالمنامفيأسمائهامنالمعانييأخذوكان

موَ

لهمالعاقبةبأنّفأوَّله،طابَابنرُطَبمنبرُطبٍفاتوا،رافعبنعُقبةدارفي

أرطبَقدلهماللّهاختارهالذي(الدِّينَ)هوأنَّ)4(،الاخرةفيوالرفعةالدُّنيا،في

)6(.وطابَ

)7(.إليهوعمرٍبنسهيلمجيءمنالحديبيةيومأمرهمسهولةوتأوَّل

؟"،اسمك"ما:فقاليحلُبها،رجلفقام،شاةٍحلبإلىجماعةًوندب

:-أظنُّه-قال؟"،اسمك"ما:فقالاَخر،فقام،""اجلسْ:فقالمُرَّة،:قال

النسخ.خلاف"وقلّما":المطبوعفي(1)

بردوا"."إذا:،جك2()

انظر:.والالبانيحجرابنوصححه،ا!كلَئهُدلَّهبريدةحديثمن()4383البزاررواه)3(

،1)186"الصحيحةو"السلسلة(0017)حجرلابنالبزار"زوائد"مختصر

3404).

ليطابق"الاَخرةفيوالعاقبةالدنيافي"الرفعة:فجعلهالمطبوعفيوغيَّره.النسخفيكذا(4)

ية.لرواا

.كفيليست""الدين)5(

آللَّهُ!كَئهُ.رَأنسحديثمن0227()مسلمرواه)6(

2731(.)"البخاري"صحيحفيالحديبيةصلحقصةفيوذلك)7(
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:فقال،يعيش:فقال،"؟اسمك"ما:فقالآخر،فقام،""اجلسْ:فقال،حرب

.(1"احلُثها")

بعضفيمرَّكمافيها،العبورَويكرهالأسماءالمنكرةالأمكنةيكرهوكان

فعدلومُخْرِئ)2(،فاضحفقالوا:اسميهما،عنفسأل،جبلينبينغزواته

بينهما.يَجُزْولمعنهما،

ماوالقرابةوالتًّناسبالارتباطمنوالمسمَّياتالاسماءبينكانولمَّا

كلٍّمنالعقلُعَتر،والأجسامالأرواجبينوماوحقائقها،الأشياءقوالببين

:فيقولالشَّخص،يرىوغيره)3(معاويةبنإياسكانكماالآخر،إلىمنهما

منالعبوزهذاوضدُّ.يخطئيكادفلاوكيتَ،كيتَاسمهيكونأنينبغي

جَمْرة،:فقال،اسمةعنرجلًاالخطَّاببنعمرسألكمامسمَّاهإلىالاسم

:قالالنَّار،بحرَّة:قالفمنزلك؟:قال)4(،شهاب:قال؟أبيكواسم:فقال

الطبرانيووصلهمرسلًا،الأنصاريسعيدبنيحيىعن)9278(مالكرواه(1)

"التمهيد"فيالبرعبدوابن)6677("الصحابة"معرفةفينعيموأبو2(29/)17

بدل!)جمرة(قالا:نعيموأباالطبرانيأنإلا5(؛13)8/"الاستذكار"وفي72(4/2)

.(47)8/الزوائد""مجمعفيالهيثميحسنهوالحديث)حرب(،

"سيرةفيوالذي."مُخْزٍ":المطبوعوفي.""مخزي:ك."مخمر":ب."مخر":ق،مب2()

("،ومُخْرِئ"مُسْلِح:وغيرهما5(1/1)"الواقديو"مغازي6(1/41)("هشامابن

مامعجم"فيوالبكري72(،921)5/"البلدان"معجمفيياقوتضبطهماوكذا

بدر.بغزوةمتعلقوالخبر(.22271/)"استعجم

374(.36-1/1)"القضاة"أخبارفيوزكنهذكائهأخباربعضانظر)3(

النسخ.فيوليست."الحرقةمن:قالممن؟:"قال:المطبوعفيبعدها(4)
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فذهب،مسكنكاحترقفقداذهبْ:قاللَظى،بذات:قال؟مسكنكفأين

أرواحهالىإالألفاظمن)2(ابةعَتهُددَّهعمرفعَبَر(.1)كذلكالأمرفوجد

الحديبية،يومأمرهمسهولةإلىسهيلاسممن!ي!النبيُّعتركماومعانيها،

)3(.كذلكالأمرفكان

القيامةيوميُدْعَونأنَّهموأخبر،أسمائهمبتحسينأمَّتهالنبيُّع!ي!أمروقد

لتحسينالمناسبةالأفعالتحسينعلىتنبيهٌ-أعلمواللّّه-هذاوفيبها)4(.

والوصفالحسنبالاسمالأشهادرؤوسعلىالدعوةلتكونالأسماء؛

له.المناسب

وهما،لمعناهمطابقاناسمانوصفهمنع!للنبيِّاشتُقَّكيفوتأمَّلْ

ولشرفهامحمَّد،المحمودةالصفاتمنفيهمالكثرةفهوومحمَّد،أحمد

الرُّوحازتباطَبالمسمَّىالاسمفارتبطأحمدُ،غيرهصفاتعلىوفضلها

مطابقةٌكنيةجهلبأنيهشامبنالحَكَملأني!يالهتكنيتهوكذلكبالجسد.

العزّىلعبداللّّهتكنيةوكذلك.الكنيةبهذهالخلقأحقُّوهو،ومعناهلوصفه

وإسناده،الخطاببنعمرعنالأنصاريسعيدبنيحمىعن927(0)مالكرواه(1)

توبعولكنهظا!كلَتهُدلَّهالخطاببنعمريدركلمسعيدبنيحيىلأنمنقطع

ولكنهيسمَّلمراوٍإسنادهوفي(،1)8649""جامعةفيمعمرعندالمسيببنبسعيد

به.زب

.كفيليست"من")2(

تخريجة.تقدم)3(

وإسنادهاللَّهُ!ثكَتهُ،رَالدزداءأبيحديثمن(4)489داودوأبو2()3916أحمدرواه(4)

"فتح:انظر.الدرداءأبايدركلموأيضًافيه،متكلمزكرياأبيابنلأجلضعيف

5(.046)"الضعيفةو"السلسلة7(01/80)"الباري
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بهأليقَالكنيةهذهكانتلهبٍذاتِنارٍإلىمصيرهكانلمَّالهب؛بأبي

وأخلق.أحقبهاوهو،وأوفقَ

الاسم-هذابغيرتُعرفلا،يَثْرِبواسمها-المدينةَ!ي!النبيُّقدِمولمَّا

معنىفيبماالتَّثريبمن"يَثْرِب"لفظ!اماعنهازاللمَّابطَيْبة)1(؛غيَّره

فيطِيبُهافأثَّرآخر،طيبًابهوازدادتْ،الاسمهذااستحقَّتْ،الطِّيبمن(""طَيبة

طيبها.إلىطيبًاوزادها،الاسماستحقاق

النبيُّقال،قُربٍمنويستدعيهمسمَّاهيقتضيالحسنالاسمكانولمَّا

إنَاللّه،عبدبني"يا:وتوحيدهاللّّهإلىيدعومموهوالعربقبائللبعض"!يوّ

اللّّهعبوديةإلىدعاهمكيففانظر)2(."أبيكمواسْمَاسْمَكمحَسَّنقداللّّه

أسماءوتأمَّلْ.للدَّعوة)3(المقتضيالمعنىمنفيهوبماأبيهماسمبحسن

لأحوالهمأسمائهممطابقةَالقدرُاقتضىكيفبدرٍيومالمتبارزينالستَّة

لهفالوليد،الضَّعفمنأسماءٍثلاثةوالوليد،وعُتبةشَيبةالكفَّارفكان،يومئذٍ

خَلَقَ!مِّرنحَغفٍألَّذِى)الدَّهُ:تعالىقالكما،نهايتهلهوشيبة،الضَّعفبداية

بنجابرعن)3747(عوانةوأبو)897)الطيالسيداودأبورواهماإلىيشير(1)

وإسناده.طيبة!تَاللّّهرسولفسماها،يثربالمدينةيسمونكانوا:اكأيلَّةُعَحطُرَسمرة

ححر.

"تاريخه"فيوالطبري(1/424)"هشامابنفي"سيرةكماإسحاقابنرواه2()

هذاومحمدمرسلًا.حصينبناللّهعبدبنالرحمنعبدبنمحمدعن934()2/

والتعديل""الجرجفيحاتمأبيوابن(1/561)الكبير"التاريخ"!االبخاريذكره

.(134)7/ا"الثقاتفيحبانابنوذكره،تعديلأوجرحدون317()7/

.كفيليست""المقتضي)3(
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،(45:لروم]ا!هووَ!ةضفًابعَدِقُوٌَّؤجًلَمِنقُوَّةًضَغفٍلعدِمِنثُوَّجَعَلَ

ينالهم.وضَعفٍبهميحلُّعَتَبٍعلىأسماؤهمفدلَّت1(،العَتَب)منوعُتبة

تُناسبأسماءٍثلاثة)2(،والحارثوعُبيدةعليالمسلمينمنأقرانهموكان

عليهمفعَلَوا،الحرثهوالذيوالسَّعيوالعبوديَّةالعلوُّوهيأوصافَهم،

.الآخرةحرثفيوسعيهمبعبوديَّتهم

الدّهإلىالأسماءأحبُّكان،فيهومؤثِّرًالمسمَّاهمقتضيًاالاسمكانولمَّا

إضافةوكان،الرَّحمنوعبداللّّةكعبد،إليهالأوصافأحبَّاقتضىما

منغيرهماإلىإضافتهامنإليهأحبَّالرَّحمنواسمالدّهاسمإلىالعبودية

ادلّهوعبدالقادر،عبدمنإليهأحبُّالرَّحمنفعبدوالقادر،كالقاهرالأسماء،

هوإنَّماادلّّهوبينالعبدبينالذيالتعلُّقلأنَّوهذاربِّه؛عبدمنإليهأحبُّ

المحضة،بالرَّحمةالعبدوبينالدّهبين)3(الذيوالتَّعلُّق،المحضةالعبوديَّة

يتألَّههأنلأجلهاأوجدهالَّتيوالغاية،وجودهوكمالُوجودهكانفبرحمته

بماعبدهوقد،دلّّهعبدًافيكونوتعظيمًا،وإجلالًاورجاءًوخوفًامحبَّةً،وحدَه

رحمتُهغلبتولمَّا.لغيرهتكونأنيستحيلالتيالإلهيَّةمعنىمناللّهاسمفي

إليهأحبَّالرَّحمنعبدكان،الغضبمنإليهأحبَّالرَّحمةوكانتغضبَه،

القاهر.عبدمن

.العتاببمعنىالعَتْبيكونأنويمكن.الكريهوالأمرالشدة:العتَب(1)

"هشامابن"سيرةانظر:،قالكماوهو."حمزةالحارثمكان"صوابه:كهامشفي2()

وغيرها.(1/526)

.كمنساقطة"الذي..العبد."بين)3(
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علىوترتَّب،الإرادةمبدأوالهئّم،بالإرادة(1متحركًا)عبدكلُّكانولمَّا

لاإذ؛""حارثٍواسمُ""همَّاماسمُالاشماءأصدقَكان=وكسبُهحرثُهإرادته

ولا،وحدهدلّّهالحقّالمُلككانولمَّامعناهما.حقيقةعنمسمَّاهماينفكُّ

اسمُلهوأغضبَهادلّهعندوأوضعَهاسمٍأخنعَكان=سواهالحقيقةعلىمَلِكَ

لأحدٍليسذلكفإنَّالسَّلاطين،وسلطانالملوكملك:أي"شاه"شاهان

الباطل.يحبُّلاواللّّه،الباطلأبطلمنبهذاغيرهفتسمية،اللّّهغير

قاضيليس:وقال،"القضاة"قاضيبهذا)2(العلمأهلبعضألحقوقد

فإنَّماأمرًاقضىإذاالذي،الفاصلينخيروهوالحقَّيقضيمنإلا)3(القضاة

سيِّدُوالكذبوالقبحالكراهةفيالاسمَهذاويلي.فيكونكن:لهيقول

"أنا:قالكما،خاصَّةً!لمج!الدّهلرسولإلاذلكوليس،الكلِّوسيِّد،النَّاس

سيِّدإنَّه:غيرهعنيقولأنقطُّلأحدٍيجوزفلا)5(،آدم)4("ولدسيِّد

.آدمولدسيِّدإنَّه:يقولأنيجوزلاكماالنَّاس)6(،

)1(ك:"متحرك".

375(.)9/"المحتاج"تحفةفيكما،الشافعيةبعضعنالأذرعينقله)2(

.كمنساقطة"القضاةقاضيليس"وقال)3(

النسخ.فيوليست.فخر"ولاالقيامة"يوم:المطبوعفيبعدها4()

334(0)البخاريأيضًاورواه.اللَّهُ!حكَتهُرَهريرةأبيحديثمن)2278(مسلمرواه5()

."...القيامةيومالقومسيد"أنا:بلفظ،طويلحديثضمناكأيلَّهُعَتهُرَهريرةأبيعن

النسخ.فيوليست."الكل"وسيد:المطبوعفيبعدها)6(
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فصر

عندها،وأقبحَهاللنُّفوسشيءٍأكرهَوالمرارةالحربمسمَّىكانولمَّا

أشبههما،وماوحَزْنحنظلةهذاقياسوعلى،ومرَّةحربًاالأسماءأقبحكان

فيالحزونةحَزْنٍاسمأثَّركمامسمَّياتها،فيبتأثيرهاالأسماءهذهأجدرَوما

بيتة.وأهل(1سعيد)

فصر

وأعمالهم،الأخلاقأشرفَوأخلاقُهم،اَدمبنيساداتِالأنبياءكانولمَّا

إلىأمَّته!النبيُّفندبَالأسماء،أشرفأسماؤهمكانت-الأعمال2()أصلح

بأسماء"تَسَمَّوا:عنة)3("والنساليِّداودأبي"سننفيكما،باسمالهمالتسمِّي

ويقتضيبمسمَّاهيذكرالاسمأنَّإلاالمصالحمنذلكفييكنلمولو.الأنبياء"

وذكرِها،الأنبياءأسماءحفظِمنذلكفيمامعمصلحةً،بهلكفىبمعناهالتَّعلُّق

وأحوالهم.بأوصافهمأسماؤهمتُذكروأن،تُنسىلاوأن

فصر

فهذا)4(،ورباحٍونَجيحٍوأفلحَيسارٍب:الغلامتسميةعنالنهيوأمَّا

النسخ.فيوليست".المسيببن":المطبوعفيبعدها(1)

."أشرف":ج(2)

أبيحديثمن(،32091)أحمدورواه35(،6)5والنسائي(0594)داودأبو)3(

"الإرواء":انظر.شبيببنعقيللجهالةضعفإسنادهوفي،الجشميومب

(4/804).

ورباحا"."ونجيحا:،جك(4)
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هو؟1(اثَمَّ):تقول"فإنَّك:قولهوهو،الحديثفيإليهأشارقدآخرلمعنًى

وأالمرفوعالحديثتماممنالزِّيادةهذههلأعلمُ)3(واللّّه)2(.لا":فيقال

تُوجِبقدكانتلمَّاالأسماءهذهفإنَّحالٍوبكلِّالصحابيِّ؟قولمنمدرجة

أعندك:لرجلٍقلتإذاكما،بصددِههيعمَّاويصدُّهاالنُّفوس،تكرههتطيُّرًا

الطِّيرةتقحوقد.ذلكمنوهوأنتتطيَّرتَلا،:قال؟أفلحأورباحأويسار

وأصابه(،طِيرتُه)هبهوقعتْ)4(إلاتطيَّرمنفقلَّ،المتطيِّرينعلىسيَّماولا

قيل:كما،طائره

الثُّبورُ)7(فهو)6(متطيِّرٍعلىإلَّاطَيرَلاأنَّهتَعلَّمْ

منيمنعهمأنبهمالرَّحيمبأمَّتهالرَّووفالشَّارعحكمة)8(فاقتضت

أسماءٍإلىعنهايعدلوأن،وقوعَهأوالمكروهسماعَلهمتُوجِبأسبابٍ

تعليقمنذلكإلىينضافماإلى)9(هذا.مفسدةٍغيرمنالمقصودتُحصِّل

واللغة.والروايةالنسخخلافوهوخطأ،،"أثَمَّتَ":المطبوعفي(1)

تخريجة.تقدم2()

.كفيليست"أعلمواللّه")3(

."ووقعت":مب،ب(4)

.("الطيرة":ك(5)

بالوجهين.والرواية.مب،بمنوالمثبت.فهي"":ق،،جك)6(

،474)3/"و"الحيوان03(5)3/"والتبيينالبياندافيسيّاربنلزبّانالبيت)7(

الذبياني.للنابغةيقولهاأبياتضمن267(/1)الكبيرلماالمعانيو"(5555/

أسطر.قبل"كانت"لماجواب)8(

النسخ.خلاف"معأولىهذا":المطبوعفي)9(
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لامنونجيحًاالنَّاس،أعسرمنهومَنيسارًايسمَّىبأن:عليهالاسمضدِّ

عليهالكذبفيوقعقدفيكون،الخاسرينمنهومنورباحًا،عندهنجاحَ

يوجدفلااسمهبمقتضىالمسمَّىيطالبأنوهوأيضًا،اَخروأمرٌ.اللّهوعلى

قيل)1(:كماوسبِّهلذمِّهسببًاذلكفيجعلعنده

سَدادِمنفيكماوادلّّةِسَديدًاجَهْلِهممِنسَمَّوك

والفسادِ)2(الكونعالمفيفسادًاكونُهالذيأنت

:أبياتٍمنولي.بةالمسمَّىذمِّإلىالاسمبهذاالشَّاعرفتوصَّل

سائراالورىفياسمِهبضدِّفاغتدىصالحًاوسَمَّيتُه

شاهِرافغدالأوصافهساترٌاسمهبأنَّوظَنَّ

الممدوحمرتبةلسقوطوموجبًاذمًّايكونماالمدحمنأنَّكماوهذا

عندهوتظنُّهبهمدحبماالنُّفوسفتطالبه،فيهليسبمايمدحفإنَّه،النَّاسعند

هذهلهتحصللممِدْحةٍبغيرتركولوذمًّا،فينقلب،كذلكتجدهفلا

يَنقُصفإنَّهعنها،عُزِلثمَّسنيَّةً)3(،ولايةًوُليمنحالَحالُهويُشبة.المفسدة

قبلها،عليةكانعمَّاالنَّاسنفوسفيوينقص،الولايةقبلكانتعمَّامرتبته

)4(:القائلقالهذاوفي

واقْصِدِوصفِهفيتَغْلُفلالامرئٍامرأًوصفتَماإذا

مصادر.منإليهرجعتفيماالبيتينأجدلم(1)

.صفيالكبيرالخرمينتهيهنا)2(

تحريف."،"سيئة:المطبوعفي)3(

688(.)2/""ديوانهانظر:،الروميابنهو(4)
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الأبعدِالأمدِإلىفيهنُالظُّنوتَغْلُتَغْلُإنفإنَّك

المَشْهدِعلى)1(المَغِيبِلفضلعظَّممًهحيثُمنفينقُصُ

فيفيقع،كذلكأنَّهنفسهفيواعتقادهالمسمَّىظنُّوهوأيضًا)2(،آخروأمر

النبيُّ!لمجيوّنهىالذيالمعنىهووهذا،غيرهعلىوترفّعِهاوتعظيمهانفسهتزكية

)3(."منكمالبِرِّبأهلأعلمُاللّّهأنفسَكم،تُزكُّوالا":وقال،برَّةتُسمَّىأنلأجله

والرَّاضي،،والطَّائع،والمطيع،والمتَّقي،التَّقيِّب:التَّسميةفتكْرههذاوعلى

بذلكالكفَّارتسميةوأمَّاوالسَّديد.والرَّشيد،،والمنيب،والمخلص،والمحسن

عنهمالإخبارولاالاسماء،هذهمنبشيءٍدعاؤهمولامنه،التَّمكينيجوزفلا

بذلك.تسميتهممنيغضبوجلَّعزَّواللّّهبها،

فصل

(:قال)ْكما،بهوتنويهٍللمَكْنيِّتكريمٍنوعُ)4(فهيالكنيةوأمَّا

اللَّقَبا)6(والسَّوءَةَأُلقِّبهولالأُ!رِمَهُأُناديهِحينَأَكْنِيهِ

والرواية.النسخخلاف""عن:المطبوعفي(1)

مب.،بق،فيليست"أيضًا")2(

تخريجه.تقدم)3(

".أنواع":ك(4)

"ديوانفيالفزارلينلبعضوالبيت.النسخفيوليس"الشاعر"،:المطبوعفيبعدها)5(

.(1/574)"الحماسة

منوهو،النسخجميعفيوكذا،بالنصبوالرواية."اللقبُ"والسوءةُ:المطبوعفي)6(

للعيني"النحوية"المقاصدفيالنصبتوجيهوانظر.المشهورةالنحوشواهد

6(./4)"الأدبخزانةو"22(1/4)"الأشمونيشرحو"98()3/
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كنيتهإلىتراببأبيعليًّاوكنى(،)1يحيىبأبيصُهيبًا!لمجوَوّالنبيُّوكنى

وكانمالكٍبنأنسأخاوكنى)2(،إليهكنيتهأحنبَّوكانت،الحسنبأبي

عُمَير)3(.بأبيالبلوغدونصغيرًا

نهىأنَّهعنهيتبتولم،لهولدَلاومنولدُلهمنتكنيةع!يووّهديهوكان

تَكَنَّواولاباسْمي،"تَسمَّوا:قالأنَّهعنهفصحَّ،القاسمبأبيالكنيةإلاكنيةٍعن

:أقوالٍأربعةعلىذلكفيالنَّاسفاختلف)4(،"بكُنيتي

وأاسمهعنأفردهاسوا!دمطلقًا،بكنيتهالتكنِّييجوزلاأنَّهأحدها:

الحديث(هذا)هعموموعمدتهم،وفاتهوبعدمحياهوسواءٌ،بهقرنَها

النَّهيولأنَّقالوا:.الشَّافعيِّعنذلك)6(البيهقيحكى.وإطلاقهالصَّحيح

الىأشاروقد!ي!ه،بهمختصَّةٌوالتَّسميةالكنيةهذه)7(معنىلأنَّكانإنَّما

حيثُأضَعُقاسمأناوإنَّماأحدًا،أَمنعُولاأحدًاأُعطِيلا"وادلّّهِ:بقولهذلك

.لغيرهالكمالعلىليستالصفةهذهأنَّومعلومٌقالوا:)8(."أُمِرْتُ

(911)4/"الزجاجة"مصباجفيالبوصيريوحسنة)3738(،ماجهابنرواه(1)

.(44)"الصحيحة"السلسلةفيوالألباني

آ!دلَّهُعَت!ا.رَسعدبنسهلحديثمن62(40)البخاريرواه2()

ا!كَئهُدلَّهةأنسحديثمن2(051)ومسلم)9612(البخاريرواه)3(

اللَّهُ!كلئهُ.رَجابرحديثمن3(2/)133ومسلم)3538(البخاريرواه)4(

مب.،ك،بفيليست"هذا")5(

3(.90)9/"الكبرى"السننفي)6(

(".لمعنى"كان:ك)7(

كأإدلَّهُعَتهُ.هريرةأبيحديثمن31()17البخاريعندالألفاظأقرب)8(
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ومنعهطائفةفأجازه،بقاسمٍالمولودتسميةجوازفيهؤلاءواختلف

اختصَّفيما!ي!النبيِّمشاركةعدمالعلَّةأنَّإلىنظرواوالمجيزون،آخرون

المعنىأنَّإلىنظرواوالمانعون،الاسمفيموجودٍغيروهذا،الكنيةمنبه

وفيقالوا:.بالمنعأولىهوأو،سواءٌالاسمفيمثلُهالكنيةفيعنهنهىالذي

.لاختصاصابهذاإشعارٌ"قاسمأنا"وإنَّما:قوله

أحدهماأُفرِدفاذا،وكنيتهاسمهبينالجمععنالنَّهيأنَّ:الثَّانيالقول

ثمَّبينهما،يُجمَعلاأنرأىمنبابداود:أبوقال.بأسَفلاالاَخرعن

فلاباسميتَسمَّى"من:قالالنبيُّع!ي!أنَّجابرعنالزبيرأبيحديث(1ذكر)

الترمذيورواه."باسمييتسمَّى)3(فلابكنيتياكتنَى)2(ومن،بكنيتىيتكنَّى

غريمب.حسنحديث:وقال

عنأبيهعنعَجْلانبنمحمَّدحديثمنأيضا)4(الترمذيرواهوقد

أحدٌيَجْمعأن!ي!اللّّهرسول"نهى:ولفظه،صحيحٌحسنٌ:وقال،هريرةأبي

فهذا:القولهذاأصحابقال(".القاسمأبامحمَّدًاويُسمِّيَوكُنيته،اسمِهبين

فيولأنَّقالوا:،بكنيتهالتكنِّيعننهيهمن"الصَّحيحين"فيلمامفسِّرٌمقيِّدٌ

عنأحدهماأُفرِدفاذا،والكنيةبالاسمالاختصاصفيمشاركةًبينهماالجمع

.الاختصاصزالالاَخر

يصرحولمعنعنهالزبيرأبوإسنادهوفي(،1)4357وأحمد(،4)669برقم(1)

وحسنه.)2842(الترمذيعندواقدبنبالحسينتوبعولكنة،بالتحديث

"تكنَّى".:السننوفي.النسخفيكذا)2(

السنن.فيلماموافقالنسخبقيةمنوالمتبت."يتَسمَّ"فلا:مب،ب،قفي)3(

الصحيحة""السلسلةوانظر:.(5581)حبانوابنهووصححة284(،1)برقم(4)

6(49.)2
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واحتجَّ(.1)مالكعنالمنقولوهوبينهما،الجمعجواز:الثَّالثالقول

بنمحمَّدحديثمنوالترمذيُّ)2(داودأبورواهبماالقولهذاأصحاب

ولابعدكمنليوُلِدَإن،ادلّّهرسوليا:قلت:قالعليعنالحنفيَّة

حسنحديثٌ:الترمذيقال.""نعم:قال؟بكنيتكوأكنِّيةباسمكأُسمِّيه

صحيح.

!ي!هالنبيِّإلىامرأةٌجاءت:قالتعائشةعن)3(داود"أبي"سننوفي

القاسم،أباوكنَّيتهمحمَّدًافسمَّيتُهغلامًاولدتُقدإنِّي،ادلّهرسوليا:فقالت

أو"ما؟"كنيتيوحرَّماسْميأحلَّالذي"ما:فقال،ذلكتكرهأنَّكليفذُكِر

بهذينمنسوخةالمنعوأحاديث:هؤلاءقال؟"اسْميوأحلَّكُنيتيحَرَّمالذي

الحديثين.

وهوع!ي!،النبيِّحياةفِىممنوعًاكانالقاسمبأبيالتكنِّيإنَّ:الرَّابعالقول

فيثبتقدفإنَّه،بحياتهمختصًّاكانإنَّماالنَّهيوسببقالوا:.وفاتهبعدجائز

القاسم،أبايا:بالبقيعرجلٌنادى:قالأنسحديثمن")4("الصَّحيح

دعوتُإنَّما،أَعْنِكَلمإنِّي،اددّهرسوليافقال"!،اللّّهرسولإليهفالتفت

وحديثقالوا:."بكنيتيتَكَنَّواولاباسْمي))تَسَمَّوا!يووّ:اللّّهرسولفقالفلانًا،

.(182)3/"الائفالروض"فيكما(1)

278(،/4)والحاكمالترمذيوصححه284(،)6والترمذي(4)679داودأبو2()

.(641)3/"الشرعية"الآدابفيمفلحابنوجوَّده

""الميزانفيعنهالذهبيقالالحجبي،عمرانبنمحمدإسنادهوفي(.4)689برقم)3(

تعديلًا".ولاجرحًافيهلهمرأيتومامنكر،وهو،حديث"لة672(:)3/

2(.113)مسلمرواه(4)
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يسألهولم("،ولا)1بعدكمنليوُلِد"إن:بقولهذلكإلىإشارم!فيهعلي

"وكانت:الحديثهذافيعلي)2(قالقدولكن،حياتهفيلهيولدعمَّن

لي".رخصةً

النَّهيعلىقياسًا!لمج!باسمهالتَّسميةَفمنع،لقولهيُؤبَهُلامنشذَّوقد

بكنيتهوالتكنِّيجائز،باسمهالتسمِّيأنَّوالصَّواب،بكنيتهالتكنِّيعن)3(

عائشةوحديث،منهممنوعبينهماوالجمعأشدُّ،حياتهفيوالمنع،منهممنوع

نظر،صحَّتهفيعليوحديثالصَّحيح،الحديثُبمثلهيُعارَضُلاغرينب

له)4(،رخصةٌإنَّها:عليقالوقدالتَّصحيج،فيتساهلٍنوعفيهوالتِّرمذيُّ

أعلم.وادلّه،سواهلمنالمنعبقاءعلى(يدلُّ)هوهذا

فصل

وأجازها)6(،عيسىبأبيالكنيةَوالخلفالسَّلفمن!ومٌكرِوقد

ابنًاضربالخطَّاببنعمرأنَّأسلمبنزيدعنداود)7(أبوفروى،آخرون

أماعمر:لهفقال،عيسىبأبيتكنَّىشعبةبنالمغيرةوأنَّ،عيسىأباتكنَّىله

إنَّ:ققال،كنَّاني!ي!اللّّهرسولإنَّ:فقال؟اللّّهعبدبأبيتكنىأنيكفيكَ

خطأ.،"ولدا":ص(1)

.كفيليس"علي")2(

"علي".ك،ص:)3(

.كفيليست"لة")4(

ك:"دخ"،تحريف.)5(

"وأجازه".ك:)6(

.(494)صالإحياء""تخريجفيالعراقيوصححه(4)639برقم)7(
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فلمجُلْجُبِيَّينا)1(،فيوإنَّاتأخَّر،وماذنبةمنتقدَّممالةغُفِرقد!ي!اللّّهرسول

هلك.حتَّىاللّهعبدبأبييكنىيزل

وأمحبيبةكأمكُنًىأيضًالنسائةوكاناللّّه)2(.عبدبأمعائشةكنىوقد

سلمة.

فصل

قلبُ"الكَرْم:وقالكَرْمًا،العنبتسميةعن!ي!اللّّهرسولونهى

المسمَّىفيوالمنافعالخيركثرةعلىتدلُّاللَّفظةهذهلأنَّوهذا)3(."المؤمن

المرادهل:ولكن،العنبشجرةدونلذلكالمستحقُّهوالمؤمنوقلببها،

منه،بةأولىالمؤمنقلبوأنَّ،الاسمبهذاالعنبشجرتخصيصعنالنَّهي

)1(

)2(

)3(

وهيداود"أبي"سننمنقديمةنسخةفيكذلكوهي،قفيالكلمةضُبطتهكذا

السنن،نسخفيكثيرًااختلافًاضبطهافياختلفوقد.النسخفيالجيمبعدأسنانبأربع

.(114)7/التأصيلداروطبعة933()5/القبلةدارطبعةداود"أبي"سننانطر:

"فيالصوابناصر:ابنقال:2(95)7/للمنذري"السنن"تهذيبهامشوفي

وفيبنا.يُصنَعماندريلاالمسلمينمنأمثالنامنعددفيبقينامعناه:قيل،جَلَجَتِنا"

الشيباني:عمرووأبيالأعرابيابنعن)جلج(("و"اللسان"و"النهاية"اللغة"تهذيب

رؤوسعددفيبقيناأنافالمعنى:الأزهريقال،جَلَجةواحدها،الناسرؤوسالجَلَج

بالحاء."جَلحتنا("إلى362(/1)"الاصول"جامعفيوتصحَّف.المسلمينمنكثيرة

المعاجم.في""جلجبيةأجدولم

وصححهكأإددَّهُعَتفَا،عائشةحديثمن(،0794)داودوأبو2(0535)أحمدرواه

والألباني2(9ه)ص"الاذكار"فيوالنووي278(/4)والحاكم7(1)17حبانابن

.()132"الصحيحة"السلسلةفي

اكأيلَّهُعَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن7(22/)47ومسلم6()183البخاريرواه
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والرَّقوب)3()2(المسكينفيقالكما)1(،بالكرمتسميتهمنيُمنَعفلا

وصف!منهالمحرَّمالخمراتِّخاذمعبهذاتسميتهأنَّالمرادأو)4(،والمفلس

ذريعةوذلك،المحرَّمالخبيثالشَّرابهذالأصلوالمنافعوالخيربالكرم

بمرادأعلمواللّه)5(،محتملهذا؟عليةالنُّفوسوتهييجِاللّهحرَّممامدْحِإلى

كَرْمًا.العنبشجريُسمَّىلاأنوالأولىع!ي!،رسوله

فصل

العِشاء،وإنَّهاألاصلايكم،اسمعلىالأعرابُتَغلِبَنَكم)الا:!ي!وقال

العَتَمِةفيمايعلمون"لو:قالأنَّهعنةوصحَّ)6(،"العَتَمَةيُسمُّونهاوإنَّهم

بالعكس،وقيل،للمنعناسخهذا:فقيل)7(،حَبْوًا"ولولالوهماوالصّبح

بينتعارضَولا،متعذَرٌبالتاريخالعلمفإنَّ،القولينخلافوالصَّواب

."الكرمبهذا":ج،ك(1)

اللَّهُ!ثكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن(1/101)930ومسلم(1)947البخاريرواه2()

ادلَّهُ!كَئهُ.رَمسعودابنحديثمن26()80مسلمرواه)3(

اللَّهُ!ثكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن2(158)مسلمووصله(،24)8/معلقًاالبخاريرواه4()

كرمًا،العنبتسميةعنالنهيعلةفيالقولينأحداختيارفيللمؤلفترددوقعهنا)5(

965(.2/)"السعادةدارو"مفتاح377()3/"السنن"تهذيبفيالأولرجحلكنه

الموضعفيوتتمتهعمر،بنالدّهعبدحديثمن922(4/64،228)مسلمرواه)6(

:زيادةدون"؛الإبلبحلابتعتم"وإنها:التانيوفي"بالإبليعتمون"وهم:الأول

وزاد(.4)688وأحمد652()الحميديعندبنحوهاوهي."العتمةيسمونها"وإنهم

انظر:"،وغضبصاح،العتمة:يقولونسمعهمإذاعمرابن"وكان:الشافعي

96(.)3/المنذرلابن""الأوسط

اللَّهُ!كَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن()437ومسلم61()5البخاريرواه)7(
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يُهْجَرأنعننهىوإنَّما،بالكلِّيَّةالعَتَمةاسمإطلاقعنيَنْهَلمفإنَّه،الحديثين

اسمعليهويغلب،كتابهفيبه)2(ادلّّه(سمَّاها)1الذيالاسموهوالعِشاء،اسم

أعلم.واللّه،بأسفلاالعَتَمةأحيانًاعليهاوأُطلِقالعشاءسُمِّيتفإذا،العتمة

فلا،العباداتبهااللّّهسمَّىالَّتيالأسماءعلىمج!ي!منهمحافظةًوهذا

النُّصوص،ألفاظهجرانفيالمتأخِّرونفعلهكماغيرُها،عليهاوُيؤثَرُتُهْجَر

بهادلّهماالفسادمنهذابسببونشأعليها،الحادثةالمصطلحاتوإيثارِ

بدأكماأخَّره،ماوتأخيرِ،ادلّهقدَّمهماتقديمعلىيحافظكانكماوهذا.عليمٌ

نحرَثمَّبالصَّلاةالعيدفيوبدأ)4(،"بهاللّهبدأَبما"أبدأُ)3(:وقالبالصَّفا

منبة)6(اللّّهبدألماتقديمًا(،له)ْنُسكَفلاقبلَهاذَبحمنأنَّوأخبربعدها،

ثمَّبالوجهالوضوءأعضاءفيوبدأ2،،]الكوثر:وَانحَزمهولِرَبِّثَ!وفَصحَلِّ:قوله

أخَّره،لماوتأخيرًا،اللّّهقدَّمهلماتقديمًا،الرِّجلينثمَّالرَّأسثمَّاليدين

قدَّمهلماتقديمًاالعيدصلاةعلىالفطرزكاةوقدَّم،وسَّطهلماوتوسيطًا

ونظائره(،41:]ا!على!!وَفياشوَرَبّهِءفَ!كَّتَربَخَّمَن)قَذأَفلحً:قولهفي)7(اللّّه

كثير!.

)1(ك،ص،ج:"سماه".

.،صقفيليست"بة")2(

"ابدؤا".ك:)3(

الطويل.ا!بتلَّهُعَخهُرَجابرحديثضمن(21/471)18مسلمرواه(4)

تخريجه.تقدم5()

ص،ج.فيليست"به")6(

.قفيليسالجلالةلفظ)7(
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فصل

الألفاظواختيارالمنطقحفظفي!ي!هديهفي

وألطفَها،وأجملَهاالالفاظأحسنَلأمَّتهويختار،خطابهفييتخيَّركان

ولافاحشًايكنفلم1(،والفُحش)والغِلْظةالجفاءأهلألفاظمنوأبعدَها

فظًّا.ولاصخَّابًاولامتفحِّشًا

كذلك،ليسمنحقِّفيالمَصُونالشَّريفاللّفظيستعملأنيكرهوكان

أهله.منليسمنحقِّفيالمكروهالمَهِيناللَّفظيستعملوأن

يَكُ)3("فانْ:وقال)2(سيِّدنا""يا:للمنافقيقالأنمنعُه:الأوَّلفمن

العنبشجريُسمَّىأنومنْعُه)5(،"وجلَّعزَّزبّممأسخطتم)4(فقدسيِّدًا

أبيلاسمتغييرهوكذلكالحَكَم)7(،بأبيجهلأنيتسميةومنْعُهكَرْمًا)6(،

.صفيليس""والفحش(1)

سيدنا"."يابدل"سيد":ج)2(

للرواية.مخالفخطأوهو.يك"لم"فان:ب،ق)3(

للرواية.موافقالنسخبقيةمنوالمثبت("."أغضبتم:مبص،،ب،ق(4)

(4)779داودوأبو76(0)المفرد""الأدبفيوالبخاري2(2)939أحمدرواه5()

والحديثاللَّهُ!كَئهُ.رَبريدةحديثمن(0001)2"الكبرى"السننفيوالنسائي

الإحياء"تخريج"فيوالعراقي362()صالأرنؤوطت"الأذكار"فيالنوويصححه

"السلسلةفيوالألباني(4)433"والترهيب"الترغيبفيوالمنذري(5601)ص

371(.)"الصحيحة

تخريجة.تقدم)6(

على-الأمثلةومنجهلٍأبايكنيهكانع!يرِوالنبيأنَّسوىالمنععلىيدلماأجدلم)7(
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وإليةالحَكَم،هواللّّه"إنَّ:وقال،شُرَيحبأبيالصَّحابةمنالحكم

.(1)"الحُكْم

نأوللسَّيِّدوربَّتي،ربِّي:وسيِّدتهلسيِّدهيقولأنللمملوكنهيةذلكومن

:المملوكويقول،وفتانيفتاي:المالكيقولولكن،عبدي:لمملوكهيقول

الذيوطبيبها،رفيق"أنت:طبيبٌأنَّةادَّعىلمنوقالوسيِّدني)2(.سيِّدي

الطَّبيعةمنبشيءٍماعلمٌلهالذيالكافريسمُّونوالجاهلون)3(.خلَقَها"

الخلق.أسفةِمنوهوحكيمًا،

ومنرَشَد،فقدورسولةاللّّهيطعمن:قالالذيللخطيبقولههذاومن

)4(.أنتَ"الخطيبُ"بئسَ:غوىفقديعصهما

ماقولوا:ولكن،فلانٌوشاءاللّّهشاءما(:تقولوا)هلا":قولهذلكومن

ومسلم(0204)البخاريرواه"،جهلأبوصنعماينظر))من:ع!مّقولهذلك

:)8201)3/""الاستيعابفيالبرعبدابنقالاددَّةُبهكلَتهُ.رَأنسحديثمن(0018)

".فذهبت،جهلأبا!ي!هاللّهرسولفكناه،الحكمأبايكنىجهلأبو"كان

عنشريحبنالمقدامحديثمن227(6،22)8/والنسائي(594)5داودأبورواه(1)

صحيح.داسناده،جدهعنأبيه

اللَّةُ!ككَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن(4/2251)9ومسلم2(525)البخاريرواه2()

صححهوالحديثالدَّهُبهعَتةُ،رَرمتةأبيحديثمناللفظبهذا(42)70داودأبورواه)3(

.(1)537"الصحيحة"السلسلةفيالالباني

اكأيلَّهُعَتهُ.رَحاتمبنعديحديثمن87(0)مسلمرواه(4)

.صفيليستتقولوا""لا)5(
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"أجعلَتني:فقالوشئتَ،اللّهشاءما:رجلٌلهوقال)1(."فلانشاءثمَّاللّّهشاء

)2(."وحدهاللّّهشاءماقلندًّا؟للّّه

باللّه)3(أنا:الشِّركيتوقَّىلامنقولُعنهالمنهيِّالشِّركِهذامعنىوفي

علىمُتَكل)4(وأنا،وأنتاللّّهإلاليوما،وحسبِكاللّّهحسبفيوأنا،وبك

وواللّّهِ،الأرضفيوأنتالسَّماءفيليواللّه،ومنكاللّهمنوهذا،وعليكاللّّه

للخالق،نِدًّاالمخلوقَقائلُها)5(يجعلالَّتيالألفاظمنهذاوأمثال،وحياتِك

وشئتَ.اللّّهشاءما:قولهمنوقبحًامنعًاأشدُّوهي

بذلك،بأسَفلا،شئتَثمَّاللّّهشاءومابك،ثمَّباللّّهأنا:قالإذا)6(فأمَّا

الحديثفيوكما)7(،"بكثمَّباللّّهإلاالبومَليبلاغَ"لا:الثَّلاثةحديثفيكما

.فلانٌشاءثمَّاللّّةشاءما:يقالأنالإذنُالمتقدِّم

وصححة.ادلَّهُ!كلَئهُرَحذيفةحديثمن(0894)داودوأبو)23265(أحمدرواه(1)

الأرنؤوطتحالأذكار"و"(844)صالرسالةط("الصالحينرياض"فيالنووي

.()137"الصحيحةالسلسلة"فيوالألباني358()ص

من"عدلًا"،:ولفظهما)235(،"المشكل"شرحفيوالطحاوي()9183أحمدرواه2()

(5601)صالإحياء""تخريجفيالعراقيوحسّنةادلَّهُ!كلتهُ،رَعباسابنحديث

.()913"الصحيحةالسلسلة"فيوالألباني

".دلّه":ص)3(

".متوكل":ب(4)

النسخ.فيوليستفيها".":المطبوعفيبعدها)5(

"فاذا".:ك)6(

أبيحديثمن2(469)ومسلم34(46)البخاريرواهطويلحديثمنجزء)7(

ادلَّةُك!.رَهريرة
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فصل

أهلها،منليسمنعلىالذمِّألفاظتُطلَقأنوهوالثَّانيالقسموأمَّا

اَخر:حديثٍوفي)1(،الدَّهر"هواللّه"إنَّ:وقالالدَّهرسبِّعن!ي!نهيةفمثل

الأمرُ،بيديالدَّهر،وأناالدَّهرَ،فيسبُّ)2(اَدمابنُيُؤذيني:وجلَّعزَّادلّّه"يقول

خيبةَيا:أحدكميقولنَّلا"اَخر:حديثٍوفيوالنَّهار")3(،اللَّيلَأُقلِّب

.(4)"الدَّهر

عظيمة:مفاسدَثلاثُهذاوفي

منمسخَّرٌخَلقٌالدَّهرفإنَّللسبّ)6(،بأهلٍليسمن(سَبُّه)ْإحداها:

منه.والسَّبِّبالذَّمِّأولىفسابُّه،لتسخيرهمذلَّلٌ،لأمرهمنقادء7(،ادلّّهخلق

وأنَّه،وينفعيضرُّأنَّهلظنِّهيسبُّهإنَّمافإنَّه،للشِّركمتضمِّنسبَّهأنَّ:الثَّانية

العطاء،يستحقّلامنوأعطىالضَّرر،يستحقُّلامنضرَّقد،ظالمذلكمع

شاتميهعندوهو،الحرمانيستحقّلامنوحَرَمَالرِّفعة،يستحقُّلامنورفعَ

وكثيرجدًّا،كثيرملىسبِّهفيالخَوَنةالظَّلَمَة)8(هؤلاءوأشعار،الظَّلَمَةأظلممن

اكأيلَّهُعَحهُ.رَهريرةأبيحديثمن(4/225)6مسلمرواه(1)

"."يسب:ك،،جص2()

اللَّهُ!كلَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن2(22/)46ومسلم()4826البخاريرواه)3(

اكأيلَّهُعَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن3(4/22)6ومسلم6(182)البخاريرواه(4)

"."مسبة:،جص()5

(".السبأهلمن"ليس:ك)6(

"منقادا(".:،جص)7(

.كمنساقطة"الظلمةهؤلاء"وأشعار)8(
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وتقبيحه.بلعنتهيُصرِّحالجهَّالمن

اتَّبعلوالَّتيالأفعالهذهفعلَمنعلىيقعإنَّمامنهمالسَّبَّأنَّ:الثَّالثة

(1أهواءَهم)وافقتْوإذا،والأرضالسَّماواتلفسدتأهواءهمفيهاالحقُّ

المعطيهوتعالىالدَّهرِفربُّالأمر)2(حقيقةوفي.عليهوأثنواالدَّهرحَمِدوا

!،شيالامرمنلهليسوالدَّهرالمُذِلُّ،المُعِزُّ،الرَّافع)3(الخافض،المانع

فيكما،تعالىللرَّبِّمؤذيةًكانتولهذاوجلَّ،عزَّددّهمسبَّةللدَّهرفمسبَّتهم

يُؤذِيني:تعالىاللّّه))قال!يوّ:النبيِّعنهريرةأبيحديثمن""الصَّحيحين

منلهبدَّلاأمرينبيندائرالدَّهرِفسابُّ،الدَّهر"واناالدَّهرَ،يَسُبُّآدمابنُ

فهوادلّّهمعفاعلالدَّهرأنَّاعتقدإنفإنَّه،بهالشِّركُأو،ادلّّهمسبَّةُإمَّاأحدهما:

فقدفعلَهمَنيسبُّوهوذلكفعلَالذيهووحدهادلّهأنَّاعتقدوإن،مشرك

ادلّّه.سبَّ

حتَّىيتعاظمفانَّهالشَّيطانُ،تَعِسَ:أحدكميقولنَّلا)ا"!يوِوّ:قولةهذاومن

فإنَّه،ادلّّهبسم:ليقلْولكن(،4صَرَعتُه)بقوَّني:ويقول،البيتمثليكون

)5(."الذُّبابمثليكونحتَّىيتصاغر

النسخ.خلاف"أهواؤهم"وقعت:المطبوعفي(1)

.كفيليستالأمر"حقيقة"وفي)2(

تحريف.،("الخافظ":ص)3(

.،جصفيليست""صرعته4()

مج!ي!،النبيأصحابمنرجلحديثمن(8294)داودوأبو2(2950)أحمدرواه5()

فيالبوصيريوجوَّده2(،429/)وصححةالحاكمعندعميربنأسامةمسمىوجاء

.(71ه)ص"الطيبالكلم"تخريجفيالألبانيوصححه(،432)6/"الخيرة"إتحاف
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لتلعنُإنَّك:يقولالشَّيطانَلعنَ[ذاالعبد"إنَّاَخر:حديثٍوفي

.(1)مُلَعَّنًا"

ذلكفإنَّالشَّيطانَ،ادلّّهوقبَّح،الشَّيطانَادلّّهأخزى:القائلقولهذاومثل

علىيُعينهممَّاوذلكبقوَّني،نِلتُةقدأنِّياَدمابنُعَلِمَ:ويقول،يُفرِحهكلَّه

يذكرأنالشَّيطانمنشيءٌمَسَّهمَنع!يواّالنبيُّفأرشدشيئًا،يفيدهولاإغوائه

للشَّيطان.وأغيظُلهأنفعُذلكفإنَّمنة،بادلّّهويستعيذاسمهويذكرادلّه

فر

)2(:يقولولكن("،نفسي"خَبُثَتْ:الرَّجليقولأن!ي!نهيهُذلكومن

لفظلهمفكرهخُلُقها،وساءغَثَتْ:أيواحدٌومعناهما(")3(،نفسي"لَقِسَتْ

الحسن،استعمالإلىوأرشدهم،والشَّناعةالقبحمنفيهلماالخبث

منه.بأحسنَالمكروهاللَّفظوإبدال)4(،القبيحوهجران

أبيحديثمن(الملتقطةالغرائب-1/521)"الفردوس"مسندفيالديلميرواه(1)

اللّهاستعذتَوإذاملعونًا،لعنتَقالالشيطانُلُعِنَ:"إذاولفظهمرفوعًااللَّهُ!كَتهُرَهريرة

وبعض،فيهمختلفالنحويخاقانبنموسىإسنادهوفي."ظهريكسرتَ:قالمنة

(01/481)""العللفيالدارقطنيذكرهوالحديث.تراجمهمعلىأقفلمرواتة

فرفعهعنه؛واختلفمسعر،عنهبةحدث،حصينأبو"يرويه:وقال:"ملعنًا"بلفظ

انظر:."الصوابوهو،يوقفهوغيرهمسعر،عنهارونبنيزيدعنخاقانبنموسى

.(591)8/("الميزانو"لسان37(/1)5بغداد""تاريخفيخاقانبنموسىترجمة

النسخ.بقيةمنوالمتبت"."ليقل:ب)2(

اكأيلَّةُعَنهَا.رَعائشةحديثمن2(052)ومسلم6(1)97البخاريرواه)3(

"."القبح:ص(4)
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كذافعلتُأنِّي"لَوالأمر:فواتبعدالقائلقولعن"!ي!نهيةذلكومن

هذهمنلهأنفعُهوماإلىوأرشده،"الشَّيطانعملَتفتح"إنّها:وقال،وكذا"

لو:قولهلأنَّوذلك(.1)"فعلَشاءومااللّّه"قَدَّر:يقولأنوهو،الكلمة

كلامٌفيه=وقعتُفيماأقَعْلمأو،فاتنيمايَفُتْنيلموكذاكذافعلتُكنت)2(

وغير)3(،أمرهمناستدبرلمامستقبلٍغيرفإنَّهفالدةًالبتَّةَ،عليةيُجدِيلا

فيقدَّرهكماكانلوالأمرأنَّادِّعاءُ"لو"ضمنِوفي)4(،ب"لو"عَثْرتَهمستقيلِ

خلافهتمنَّىممَّاوقعمافإنَّ،وشاءهوقدَّرهاللّهقضاهماغيرَلكَاننفسه

لكانكذافعلتُآنّيلو:قالفإذا،ومشيئتهوقدرهاللّهبقضاءوقعإنَّما)5(

فقدمحالى،المقضىِّالمقدَّرخلافِوقوعُإذمحالى،فهووقعماخلاف

يَسْلَملمبالقدزالتكذيبمنسَلِموإنومحالًا،وجهلًاكذبًاكلامهتضمَّن

عليُّ.قُدِّرَمالدفعتُفعلتُائتيلو:بقولهمعارضتهمن

الأسبابتلكإذله،جَحْا)7(ولاللقدر)6(ردهذافيليس:قيلفإن

عنِّيبهلانْدفعَالقدرلهذاوُفِّقْتُ)8(لو:يقولفهوالقدر،منأيضًاتمنَّاهاالتي

)2664(.مسلمرواهاللَّةُ!ثكَت!،رَهريرةأبيحديثمنقطعةالملاثالجملهذه(1)

.كفيليست"كنت")2(

.كفيليست"أمرهمن")3(

بل".":ك4()

"لما".:ج)5(

"المقدر".:ك)6)

حجة".":مب،ج،ب)7(

النسخ.خلاف""وقفت:المطبوعفي)8(
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بالدَّواء،المرضقَدَرُيُدفَعكما،ببعضٍبعضُةيُدفَعالقدرفإنَّالقدر،ذلك

القدر.منوكلاهمابالجهاد،العدوِّوقَدَرُ،بالتَّوبةالذُّنوبوقَدَرُ

وقعإذافأما،المكروهالقدروقوعقبلينفعهذاولكنَّ،حقٌّهذا:قيل

أولىفهوآخربقدرٍتخفيفهأودفعهإلىسبيلٌلهكانوإن،دفعهإلىسبيلَفلا

الذيفعلَةيستقبلأنالحالهذهفيوظيفتهبلفعلتُ،كنتُلو:قولهمنبة

،محضٌعجزٌفإنَّه،وقوعهفيمَطمعَلامايتمنَّى)1(لا،يُخفِّفأوبهيَدفع

مباشرةهو:والكَيسُ،بهويأمرالكَيْسَويحبُّالعجز،علىيلوموادلّه

تفتحفهذه،ومعادهمعاشهفيللعبدالنَّافعةمُسبِّباتِهابهااللّهربطَالَّتيالأسباب

عمَّاعَجَزَإذافإنَّهالشَّيطان،عمليفتحفإنَّهالعجزوأمَّاوالامر،الخيرعمل

انفتحَكذا=فعلتُولوكذا،كانلو:بقولهالباطلةالأمانيِّإلىوصار،ينفعه

!ي!النبيُّاستعاذولهذا،والكَسَلُالعجزُبابهفإنَّ،الشَّيطانعملُعليه

والجبن،والحزنالهمُّعنهماويَصدُر،شرٍّكلِّمفتاحُوهمامنهما)2(،

والكسل،العجزعنكلُّهافمصدرها،الرِّجالوغلبةُالدَّينوضلَعُ،والبخل

فإنَّ،"الشَّيطانعملَتفتحُلو))فانَّ:!ي!النبيئُقالفلذلك،"لو"وعنوانها

المفاليس،أموالرأسالمُنَىفإنَّ،وأفلسِهمالنَّاسأعجزمنالمتمنِّي)3(

.شرٍّكلِّمفتاحوالعجز

خلاف"يتمنىولاوقعماأثريخفف"أو:المطبوعوفي.كياليست"يتمنى"لا(1)

النسخ.

بكأعوذإني"اللهم:يقولأنيُكثركان!والنبيأناكأيلَّهُعَتهُرَانسحديثإلىيشير2()

".الرجالوغلبةالدينوضلع،والجبنوالبخل،والكسلوالعجز،والحزنالهممن

)3928(.البخاريرواه

.("والمتمني":ك)3(
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الطَّاعات،أسبابعنيَعجِزالعبدفإنَّالعجزُ،كلِّهاالمعاصيوأصل

فيفيقع،وبينهبينهاوتَحولالمعاصيعنتَعوقُه)1(الَّتيالأسبابوعن

الشرِّأصولَ!ي!استعاذتهفيالشَّريفالحديثهذافجمع،المعاصي

ثمانِعلىمشتملوهو،ومصادرَهومواردَه،وغاياتِةومبادئَه،وفروعَه

"،والحَزَنالهَمِّمنبك"أعوذ:فقالقَرِينانِ)2(،منهاخصلتينكلُّ،خصالٍ

إلىسببهباعتبارينقسمالقلبعلىالواردالمكروهوإنَّ،قرينانِوهما

يكونأنوإمَّا،الحزنَيُحدِثفهوماضيًاأمرًاسببهيكونأنإمَّافإنَّه،قسمين

يُدفَعلامضىمافإنَّالعجز،منوكلاهما،الهَمَّيُورِثفهومستقبلٍأمرٍتوقّع

قدَّرالعبد:وقولِبالقدر،والإيمانوالصَّبروالحمدبالرِّضابل)3(؛بالحزن

فيحيلةٌلهيكونأنإمَّابلبالهمِّ،أيضايُدفَعلايستقبلوما.فعلشاءومااللّّه

ويلبسمنه،يَجزَعفلا،دفعهفيحيلةلهيكونلاأنوإمَّاعنة،يَعجِزفلادفعة

حَصينةٍبِجُنَّةٍويَستجِنُّ،بهاللَّائقةأُهبتَةلهويتأهَّبعُدَّتَه،لهويأخذ،لباسَةله

له،والاستسلام،تعالىالربِّيديبينوالانطراح،والتَّوكُّلالتَّوحيدمن

فإذا،يكرهمادونيحبُّفيماربًّابهيرضىولا،شيءٍكلِّفيربًّابهوالرِّضا

علىعبدًالهالرَّبُّيرضاهفلا،الإطلاقعلىربًّا)4(بهيَرضَلمهكذاكان

.لإطلاقا

اثبته.ماالصوابولعل.""تعوضه:النسخوفي""تُبعده:المطبوعفي(1)

.("نقريبا":ب،ق."قرينتين":ج،ص(2)

."لحزنا":مب،ك،ج،ص3()

النظر.انتقالبسببكمنساقطةربًّا("...يحب"فيما)4(
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منفعتهما،منأكثرمضرَّتهمابل،البتَّةَالعبدينفعانلاوالحزنفالهمُّ

الاجتهادوبينالعبدبينويَحُولان،القلبوُيوهِنان،العزميُضعِفانفإنَّهما

يَعُوقانِهأووراء،إلىيُننبِّسانِهأوالسَّير،طريقَعليهويقطعان،ينفعهفيما

سيرِه،فيوجَدَّإليهشَمَّررآهكلَّماالذيالعلمعنيَحْجُبانِهأو)1(ودقفَانِه،

شهواتهعنوالحزنُالهمُّعاقَهإنبلالسَّائر،ظهرعلىثقيلٌحِمْلٌفهما

حكمةمنوهذا.الوجههذامنبهانتفعومعادهمعاشهفيتضرُّهالَّتيوإراداته

الفارغةعنه،المُعرِضةالقلوبعلىالجندينهذينسلَّطأنالحكيمالعزيز

إليهوالفرارِبهوالأنسعليهوالتَّوكُّلِإليهوالإنابةِورجائهوخوفِهمحبَّتهمن

والأحزانوالغمومالهموممنبهيبتليهابماليردَّها)2(؛إليهوالانقطاع

المُرْدِية.وشهواتهامعاصيهامنكثيرٍعن،القلبيَّةوالآلام

كانخيربهاأُرِيدوإنالدَّار،هذهفيالجحيممنسجنٍفيالقلوبوهذه

تتخلَّصحتَّىالسِّجنهذافيتزالولامعادها،فيالجحيمسجنمنحظُّها

محلِّفيمحبَّتهوجَعْلِ،بهوالائسِادلّّه،علىوالإقبالِالتَّوحيد،فضاءإلى

وخوفه،وحبُّهتعالىذِكرُهيكونبحيث،ووساوسهالقلبخواطرِدَبيبِ

الغالب،القلبعلىالمستوليهو=بذكرهوالابتهاجُبهوالفرحُ،ورجاؤه

ولا،بدونهلهبقاءَولا،بهإلالهقِوامَلاالذيقُوْتَهفقَدَفقدَهمتىالذي،علية

لهوأفسدُهاأمراضهأعظمُهيالَّتيالآلامهذهمنالقلبخلاصإلىسبيلَ

يأتيولاهو،إلاإليهيُوصِللافإنَّه،وحدهبادلّّهإلابلاعولا،بذلكإلا

.كمنساقطة"أويقفانه"(1)

"ليرد".:كص،ج،)2(
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وإذا(،1هو)إلاعليهيدلُّولاهو،إلاالسيِّئاتِيَصرِفولاهو،إلابالحسنات

وإذاالإمداد،ومنهالإعداد)2(،ومنهالإيجاد،فمنه،لههيَّاهلامرٍعبدَهأراد

ولا،فيه)3(إقامتُهوحكمتُه،فيهأقامهفبحمدِه،كانمقامٍأيَّ،مقامٍفيأقامه

لمامُعطيَولااللّّه،أعطىلمامانعَولا،سواهلهيصلُحولا،غيرُهبه)4(يليق

ليتوصَّل(مَنَعَه)ْبلظالمًا؛بمنعهفيكونللعبدهوحقًّاعبدَهيمنعولممنع،

ويُعطِي،ويتملَّقه،يديهبينويتذلَّل،إليهوليتضرَّع)6(،ليُعطِيَهبمَحَابِّهإليه

تامَّةًفاقةًوالظَّاهرةالباطنةذرَّاتهمنذرَّةٍكلِّفييشهدبحيثحقَّه،إليهفقرَه

فلم،يشهدهلموإنالأمرنفسفيالواقعهووهذا.الأنفاستعاقبعلىإليه

استئثارًاولا،خزائنهمننقصًاولامنه،بخلًاإليه،محتاجالعبدماعبدَهيمنع

وليُغْنِيَهله،بالتَّذلُّلوليُعِزَّه،إليهليردَّهمَنَعَهبلللعبد؛حقٌّهوبماعليه

حلاوةَالمنعبمرارةوليُذِيقَه،يديهبينبالانكساروليَجْبُرَه،إليهبالافتقار

أشرفَبعَزْلِهويُولِّيَه،العبوديَّةخِلعةَوليُلْبِسَهالفقر،ولذَّةَلهالخضوع

،قهرهفيولطفَهوبِرَّه،عزَّتهفيورحمتَه،قدرتهفيحكمتَهوليُشْهِدَه،الولايات

وعطيَّة،محبَّة)7(وامتحانه،تأديبٌوعقوبته،توليةٌوعزْلهعطام!،منْعهوأنَّ

.كمنساقطةهو"إلا...يأني"ولا(1)

النسخ.خلاف""الإعدام:المطبوعفي2()

النسخ.خلاف("إقامتُه"وبحكمته:المطبوعفي)3(

("."فية:ك(4)

"."يمنعة:ب(5)

النسخ.خلاف(""ليعبده:المطبوعفي)6(

("."محنة:ص،ك)7(
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)2(.إليهيَسُوقه(1)سائقٌعليهأعداءَهوتسليطه

في)4(أقاماهوحكمتُةوحمدُهفيه)3(،أُقيمماغيرُبالعبديليقفلاوبالجملة

مواقعَيجعلحيثُأعلمواددّهيتخطَّاه،أنيَحْسُنُولا،سواهبهيليقلاالذيمقامه

قنَّالِكَ)وَتً(،421:]الانعامرِشَنتِهِء!هوتحعَلُأغَلَوُحَتثُأللَّهُو!الو،وفضلهعطائه

بِأَغلَمَأَلي!أللَّهُبَتنِنَآمِّنعَليهِمألملَّهُ!فَّأهًؤُلَآِءليقُولؤُاْسغضٍبَعفهَهُم

ومحالِّ،الفضلبمواقعأعلمُسبحانهفهو53(.]الأنعام:!هوبِأل!ريفَ

حَرَمَ،وحكمتةوبحمده،أعطىوحكمتهفبحمده،الحرمانومحالِّالتَّخصيص،

ومنعطاءً،حقِّهفيانقلبَ-وتملُّقِهلةوالتَّذلُّلإليه(الافتقار)ْإلئالمنعُردَّهفمن

فهوادلّّهعنالعبدَشَغلَ)6(مافكلُّمنعًا،حقِّهفيانقلبعنه-وقَطَعَهعطاؤهشَغَلَه

به.رحمةٌفهوإليهردَّهماوكلُّ،عليهمشؤوم

منسبحانهيريدحتَّىالفعليقعولا،يفعلأنعبدهمنيريدتعالئفالرَّبُّ

أنَّوأخبرنا،إليهالسَّبيلوإيجادَالاستقامةَمنَّاأرادسبحانهفهو،يُعِينةأننفسه

فهما)7(لنا،ومشيئتَهاعليهاإعانتَنانفسهمنيُريدحتَّىيقعلاالمرادهذا

)1(ص،ك،ج:"سياط(".

(".إليه"بها:ك،جص،)2(

.طفيليست"فيه")3(

"أقامته".ك:)4(

"والافتقار".ك:)5(

ك:"أشغل".)6(

"فيهما"."ومما".مب:"فما(".ص:ك:)7(
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لهسبيلَولا،يُعِينَهأننفسهمنوإرادم!،يفعلأنعبدهمنإراد(:1)إرادتان

)وَمَا:تعالىقالكماشيئًا)2(،منهايملكولا،الإرادةبهذهإلاالفعلإلى

روحالعبدمعكاننفإ(،92:]التكوير!ألعَفَينَرَبُّأدلَّهُ!نَصآءَاقلَّاَإِوتَقَثبً

منادلّهإرادةبهايستدعي،بدنهإلىروحهكنسبةروحهإلىنسبتُها،أخرى

للعطاء)3)،قابلٍغيرُفمحلُّهوإلَّافاعلًا،العبدبهيكونمابهيفعلأننفسه

ولا،بالحرمانرجعإناءٍبغيرجاءفمنالعطاء)4(،فيهيُوضَعإناءٌمعهوليس

نفسَه.لاإيَلُومَنَّ

ومن،قرينانوهما،والحَزَنالهمِّمناستعاذ!ي!النبئَيأنَّوالمقصود

نأإمَّا:عنهوصلاحهالعبدكمالتخلُّفَفانَّ،قرينانوهما،والكَسَلالعَجْز

فهويريدهلالكنعليهقادرًايكونأو،عجزٌفهوعليهقدرتهلعدميكون

ذلكومن،شرٍّكلِّوحصولُ،خيرٍكلِّفواتُالصِّفتينهاتينعنوينشأ،كسلٌ

ينشأثمَّ.البخلوهوبمالهالنَّفعوعن،الجبنوهوببدنهالنَّفععنتعطُّلُهالشرِّ

غلبةوهيبباطلٍوغلبةٌالدَّين،()هغلبةوهيبحقٍّغلبةٌ:غلبتانذلكمنله

والكسل.العجزثمرةالمفاسدهذهوكلُّ،الرِّجال

:فقال،عليهقضىالذيللرَّجلالصَّحيحالحديثفيقولههذاومن

عليكولكنالعجز،علىيلوماللّّه"إنَّ:فقالى،"الوكيلونعماللّّه"حسبي

.قفيليست""إرادتان(1)

.جمنساقطةشيئًا"...سبحانه"فهو2()

"بلعطايا".:ك)3(

"للعطايا".:ك(4)

"."ضلع:،جك،ص5()
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قالفهذا)2(."الوكيلونعماللّّهحسبي:فقلأمرٌ(1)غلبكفاذابالكَيْس،

لهلقُضِيبهقاملوالذيالكَيْس،عنعجزهبعد"الوكيلونعماللّه"حسبي

"حسبي:فقالغُلِبثمَّكيِّسًابهايكونالتيالأسبابفعلفلو،خصمهعلى

الخليلإبراهيمأنَّكماموقعَها،وقعتقدالكلمةلكانت("الوكيلونعماللّه

غلبهثمَّمنها،شيءٍتَرْكِولابتركهايَعجِزْولمبها،المأمورالأسبابفعللمَّا

")3(،الوكيلونعماللّه"حسبي:الحالتلكفيقالالنَّار-فيوألقوهعدوُّه

عليهاوترتَّبأثرَها،فأثَّرتنصابِها)4(،فيواستقرَّتموقعها،الكلمةفوقعت

مقتضاها.

انصرافهمبعدلهمقيللمَّا،أحدٍيومَوأصحابهجم!ي!اللّهرسولوكذلك

للقاءوخرجوافتجهَّزوالَ!فَآخث!ؤهُؤمهو،جَمَعُواْقَذسَأنَّإِنَّ):أحدٍمن

آدلَّ!وَنِخوَ)حَتصبُحَاقالوا:ثمَّ،نفوسهممنالكَيْسَوأعطَوهمالعدوّ،

مُوجَبَها،واقتضتأثرَها،الكلمةفأثَّرت(،،)173ْ:عمران]اَلمهوآتوَ!يلُ

وَمَنلَاتحسبحَيثُمِنلَتلَززُقهُ!لّهَُومَضَصًايجعَلأدلَّهَيَعَّق!الووَمَن:لىتعالقاالهذو

".)1(ك:"غلب

(1)3870"الكبرى"السننفيوالنسائي)3627(داودوأبو)83923(أحمدرواه2()

الوليد،بنبقيةعنعنةإسنادهوفياكأيلَّهُعَتهُ.رَالأشجعيمالكبنعوفحديثمن

(".أعرفه:"لاقالالنسائيفانَّ،الشاميسيفوجهالة

اكأيلَّهُعَئهُ.رَعباسابنحديثمن(4564)البخاريرواه)3(

وفي.نصابهإلئالامررجع:يقال،والمرجعالأصل:والنصاب.مب،ب،قفيكذا()4

تحريف.وكلاهما."مظانها":المطبوعوفي."مضانها":ك،ص،ج

اكأيلَّهُعَتهُ.رَعباسابنحديثمن(4)563البخاريرواه(5)
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هيالتيالتَّقوىبعدالتَّوكُّلفجعل2-3،،:فَهُوَخَ!صبُةُسهـ]الطلاقيؤَصَّصيًأدلَّهِ

قالوكما(،)1حسبهفهواللّّهعلىتوكَّلإذافحينئذٍبها،المأموربالأسبابقيامٌ

،،11:]المائدة!آتمُؤضمنُوتَفَقيَتَوَ!لِأللَّهِوَعَلَىأللَّةَ)وَاتَّؤا:خرآموضعٍفي

كانوإن،محضٌعجزبهاالمأموربالأسبابالقيامبدونوالحَسْبفالتَّوكُّل

توكُّلهيجعلأنللعبدينبغيفلا،عجزٍتوكُّلفهوتوكُّلٍمنبنوعٍمَشُوبًا

المأمورالأسبابجملةمنتوكُّلَهيجعلبلتوكُّلًا،عجزهيجعلولاعجزًا،

كلِّها.بهاإلاالمقصوديتمُّلاالتيبها

:النَّاسمنطائفتانغَلِطَهاهناومن

حصولفيكافٍمستقلٌّسبنبوحدهالتَّوكُّلأنَّزعمت:إحداهما

مسبَّباتها،إلىمُوصِلةًادلّهحكمةاقتضتْهاالَّتيالأسبابَلهفعَطَّلتالمراد،

توكُّلُهموضَعُفَ،الأسبابمنعطَّلوامابحسبوعجزٍتفريطٍنوعفيفوقعوا

همًّاوصيَّروهكلَّهالهمَّفجمعوا،الأسبابعنبانفرادهقوَّتهظنُّواحيثمن

أخرى،جهةٍمنضَعفٌففيه،الوجههذامنقوَّفيهكانوإنوهذاواحدًا.

محلُّهوالذيالسَّببفيالتَّفريطُأضعفَهبإفرادهالتَّوكُّلجانبُقويفلما

وهذافيها،ادلّهعلىبالتَّوكُّلوكماله،الأسبابمحلُّهالتَّوكُّلفإنَّ،التَّوكُّل

فياللّهعلىوتوكَّلَالبذر،فيهاوألقى،الأرضشَقَّالذيالحَرَّاثكتوكُّل

الأرضبتعطيلتوكُّلَهيُضعِفولمحقَّه،التَّوكُّلأعطىقدفهذا،وإنباتِهزرعه

السَّير،فيجِدِّهمعالمسافةقطعفيالمسافرتوكُّلوكذلكبُوْرًا.وتخليتها

عليها.شطبثمصفيوكتبت.مبب،ق،فيليست"حسبة...التوكل"فجعل(1)

النسخ.بقيةمنوالمتبت
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فياجتهادهممع،بثوابهوالفوزادلّّهعذابمنالنَّجاةفيالأكياسوتوكُّل

وأمَّا.بةقاممنحَسْبَاللّّهويكون،أثرهعلطِيترتَّبالذيالتَّوكُّلفهذاطاعتة،

ادلّّهفإنَّ،صاحبةحَسْبَادلّّةوليس،أثرهعليةيترتَّبفلاوالتَّفريطالعجزتوكُّل

بها،المأمورالأسبابفِعلُوتقواه،اتَّقاهإذاعليهالمتوكِّلحسبيكونإنَّما

إضاعتُها.لا

بهاالمسبَّباتارتباطَورأت،بالأسبابقامتالَّتي:الثَّانيةوالطَّائفة

بمانالتوإنالطَّائفةوهذه(.التَّوكُّل)1جانبعنوأعرضتوقدرًا،شرعًا

لهم،ادلّّهعونُولا،التَّوكُّلأصحابقوَّةُلهافليس،نالتْةماالأسبابمنفعلتْة

منفاتهامابحسب،عاجزةٌمخذولةهيبل،عنهمودفاعه،إيَّاهم)2(وكفايته

التَّوكُّل.

سرَّهمنالسَّلف)3(:بعضقالكما،الدّهعلىالتَّوكُّلفيالقوَّةكلُّفالقوَّة

للمتوكِّلمضمونةٌفالقوَّةاللّه)4(.علىفليتوكَّلالنَّاسأقوىيكونأن

مننقصمابقدرذلكمنعليهينقُصوإنَّما،عنةوالدَّفعوالحَسْبوالكفايةُ

منمخرجًالةادلّّهيجعلأنبدَّلابهما(تحقُّقِه)ْفمعوإلَّاوالتَّوكُّل،التَّقوى

."لمتوكلا":ج(1)

."يتهكفاولا":ك(2)

)9(اللّة"على"التوكلفيالدنياأبيابنرواه،عباسابنحديثمنمرفوعًازُوي)3(

.(046)2"الضعيفة"السلسلةفيكماجدًّاضعيفوهو)5(."الاخلاقو"مكارم

مرفوعًا.حديثًايجعلةولم،السلفلبعضالمؤلفنسبهولذا

.كفيليستاللّة"على...السلفبعضقال"كما)4(

"تحقيقه".:ص)5(
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وكافِيَة.حَسْبَهاللّّهويكونالنَّاس،علىضإقماكلِّ

مطلوبه،ونَيلُكمالهغايةفيهماإلىالعبدأرشد!يووّالنبيُّأنَّوالمقصود

وفولُالتَّحمسُّبينفعهوحينئذٍ،جهدهفيهولبذل،ينفعهماعلىيَحرِصأن

ثمَّ،مصلحتهفاتتهحتَّىوفرَّط،عَجَزَمَنبخلاف،"الوكيلونعماللّّه"حسبي

الحالهذافييكونولا،يلومهاددّهفإن1َّ(،)"الوكيلونعمالدّه"حسبيقال

عليه.توكَّلثمَّاتَّقاهمنحَسْبُهوإنمافانه،حَسْبَه

فصل

الذِّكرفيص!ديةفي

ذكرفيكلُّهكلامهكانبلوجلَّ،عزَّدلّّهذكرًاالخلقأكملَ!ي!النبيُّكان

عنوإخبارُه،دلّّهمنهذكرًاللأمَّةوتشريعةونهيهأمرُهوكان،والاهوماادلّّه

وثناؤه،لهمنةذكرًاووعيدهووعدهوأفعالهوأحكامهوصفاتهالرَّبِّأسماء

إيَّاهودعاؤهوسؤالُه،لهمنهذكرًاوتسبيحُهوتحميدهوتمجيدُهباَلائهعليه

فكان،بقلبهله)4(منهذكرًا)3(وصَمْتهوسكوتُه،لهمنهذكرًا)2(ورهبةًرغبةً

أنفاسه،معيجريللّّهذكرهفكان،أحوالهجميعوعلى،أحيانهكلِّفيدلّّهذاكرًا

(وظَعْنِه)ْ،ونزولهوسَيْره،وركوبهمشيهوفي،جَنْبهوعلىوقاعدًاقائمًا

!اقامته.

.صمنساقطة"الوكيل..."بخلاف(1)

"ذكر".:،جك،ص2()

"ذكر".:،جص)3(

.كفيليست"لهمنة..."وسكوته4()

خطأ."،"ضعنه:ك)5(
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و[ليهأماتَنامابعدأحياناالذيدلّّه"الحمد:قالاستيقظإذاوكان

.(1)"النُّشور

اللّهسبحان:وقالعشرًا،كبَّراللَّيلمنهَبَّإذاكان:عالشةوقالت

وهلَّلعشرًا،اللّّهواستغفرعشرًا،القدُّوسالملكِوسبحانَعشرًا،وبحمده

عشرًا،"القيامةيوموضِيْقالدُّنياضِيْقمنبكأعوذ[نِّي"اللَّهمَّ:قالثمَّعشرًا،

الوَّوة)2(.يسنتحثمَّ

سبحانك،اللّهإلاإلهلا":قالاللَّيلمناستيقظإذاكانأيضًا:وقالت

بعدقلبيتُزِغْولاعلمًازِدْنياللّهمَّ،رحمتكوأسألك،لذنبيأستغفركاللَّهمَّ

أبوذكرهما")3(.الوهَّابأنت[نَّكزحمةً،لدنكمنليوهَبْ،هَدَيتَنيإذ

)1(

)2(

)3(

من271(1)مسلمورواهاللَّهُ!كَتهُ،رَذرأبيحديثمن632()5البخاريرواه

ادلَّهُ!كَتهُ.رَالبراءحديث

فيوالنسائي(1/574)الكبير""التاريخفيوالبخاري(05)85داودأبورواه

بقيةطريقمن686()ص"والليلةاليوم"عملفيالسنّيوابن(16401)""الكبرى

عائشةعنالهوزنيشريفعنالحرازيالأزهرعنجعتمبنعمرعنالوليدبن

مجهولوشريفداود،أبيغيرعندتحديتهبصراحةبقيةتدليسانتفىوقد!اللَّهُعَتهَا.

الأزهرعنفرواه،وغيره)766(داودأبيعندصالحبنمعاويةُبقيةخالفوقد

ويسبحعشرًا،"يكبر:ولفظهاكأيلَّهُعَتفَا،رَعائشةعنحميدبنعاصمعنالحرازي

وارزقني،،واهدني،لياغفراللهم:ويقولعشرًا،ويستغفرعشرًا،ويهللعشرًا،

تخريجهتقدموقد،صحيحوهو"،القيامةيومالمقامضيقمنباددّهأعوذ،وعافني

237(./1)مفصلًّا

.تقدموقد(6105)برقم
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.(1)وداد

له،شريكلاوحدهادلّّهإلاإله"لا:فقالاللَّيلمناستيقظمنأنَّوأخبر

ولا،اللّهوسبحاندلّّه،الحمدقديز،شيءٍكلِّعلىوهوالحمد،وله،الملكله

وألياغفراللَّهمَّ:قالثمَّ،باللّّهإلاقوَّةولاحولولاأكبر،واللّّهاللّه،لاإإله

البخاريُّ)2(.ذكره."صلاتهقُبِلتْوصلَّىتوضَّأفانله،استُجِيبَدعا=

إلىرأسهرفعاستيقظلمَّاإنَّه:عندهمبيتهِليلةَ!ي!عنهعبَّاسٍابنوقال

فِىضَ!إِنَّ!و:عمراناَلسورةمنالخواتيمالآياتالعشروقرأالسَّماء،

.12)3(00-091]آخرهالىإ!هو...للأزَضِوَأألممفَؤَتِ

فيهنَّ،ومنوالأرضالسَّماواتنورُأنتالحمدُلك"اللَّهمَّ:قالثمَّ

أنتالحمدولكفيهنَّ،ومنوالأرضالسَّماواتقيِّم)4(أنتالحمدُولك

حقّ،والنَّار،حقّوالجنَّةحقّ،ولقاوكالحقُّ،وقولك،الحقُّووعدُكالحقُّ،

آمنتُ،وبك،أسلمتُلكاللَّهمَّحقّ،والسَّاعةحقّ،ومحمَّد،حقّوالنبيُّون

ماليفاغفرحاكمتُ،وإليكخاصمتُ،وبك،أنبتُوإليك،توكَّلتُوعليك

ولا،أنتلاإإلهلا،إلهيأنتأعلنتُ،وماأسررتُوما،أخَّرتُوماقدَّمتُ

قبله.والذيالحديثهذاإلىعائد"..."ذكرهمافيالضمير(1)

اكأيلَّةُعَنهُ.رَالصامتبنعبادةحديثمن(4511)برقم2()

ذكر"رفعوأمَّاالسماء"،إلى"نظرولفظهما2()56ومسلم(4)956البخاريرواه)3(

فيالأرنؤوطشعيبوقال(،)13الاثار"مشكل"شرحفيالطحاويفعند"الرأس

".مسلمشرطعلى"صحيح:عليهتحقيقة

"."قيوم:ك،جص،)4(
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(")2(.1باللّه)لاإقوَّةولاحول

جبريلربَّ"اللَّهمَّ:قالاللَّيلمنقامإذاكان)3(:عائشةوقالت

انت،والشَّهادةالغيبعالمَ،لأرضواالسَّماواتفاطِرَ،وإسرافيلوميكائيل

الحقِّمنفيهاختُلِفَلمااهْدِني،يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكم

يفتتحكان:قالتوربَّما)4(."مستقيمٍصراطٍإلىتشاءمنتهديإنَّكباذنك،

بذلك.صلاته

"القدُّوسالملك"سبحان:بقولهفراغةبعدوتْرَهختمَأوترإذاوكان

(.صوتَه)ْبالثَّالثةويَمُدُّثلاثًا،

أعوذ[نِّياللَّهمَّاللّه،علىتوكَّلتُاللّّه"بسم:يقولبيتهمنخرجإذاوكان

يُجْهَلأوأَجْهَلأو،أُظْلَمأوأَظْلِمأو،أُزَلَّأوأَزِلَّأو،أُضَلَّاوأَضِلَّأنبك

والمصادر.النسخفيوليست،"العظيمالعلي":زيادةالمطبوعفيبعدها(1)

العباد"أفعال"خلقفيوالبخاري(1)527الدارميعندالسياقبهذالهالألفاظأقرب2()

والجملة""قيوملفظةفيهاوردتحيث)7656(""الكبرىفيوالنسائي(911)ص

المقدم"أنتزيادةوعندهم،فقطالدارميعند"باللّهإلاقوةولاحول"ولاالأخيرة

ومسلم(244،70211)البخاريعندوأصله،صحيحإسنادهوالحديث.والمؤخر"

9(/76991).

.كفيليست""عائشة)3(

آضِىيلَّةُعَئفَا.رَعائشةحديثمن77(0)مسلمرواه(4)

حديثوهو،وغيرهم(71)53والنسائي(0431)داودوأبو(45351)أحمدرواه5()

993(./1)تخريجهسبق،صحيح
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صحيح)1(.حديثٌ.عليَّ"

ولاحولَولا،اللّّهعلئتوكَّلتُاللّّهبسم:بيتةمنخرجإذاقال"من:وقال

)2(."الشَّيطانعنةوتنحَّى،ووُقِيتَوكُفِيتَهُدِيتَ:لهيقال،باللّهإلاقوَّةَ

حسن.حديثٌ

وهوالفجرصلاةإلىخرجإنَّه:عندهمبيتهِليلةَعنهعبَّاسابنوقال

سَمْعيفيواجعلْنورًا،لسانيفيواجعلْنورًا،قلبيفياجعلْ"اللَّهمَّ:يقول

نورًا،اماميومننورًا،خلفيمنواجعلْنورًا،بصريفيواجعلْنورًا،

نورًا")3(.أعطِيياللَّهمَّنورًا،تحتيواجعلْ

دزيِّسعيدٍأبيعن،العَوفيِّعطيَّةعن،مرزوقٍبنفضل)4(وقال

إنِّياللّهمَّ:فقالالصَّلاةإلىبيتهمنرجلخَرجَ))ما:!ي!اللّّهرسولقال:قال

ولابَطَرًاأخرجلم،إليكهذامَمْشَايَوبحقِّ،عليكالسَّائلينبحقِّأسألك

المديني:ابنقال؛انقطاعوفيةاكأيلَّهُعَتهَا،رَسلمةأمحديثمن34()23الترمذيرواه(1)

-1/951)حجرلابنالافكار""نتائجانظر:."سلمةأممنالشعبييسمع"لم

161).

لمجريجابنَّلأن،انقطاعإسنادهوفي34(،2)6والترمذي5(0)59داودأبورواه2()

"العلل"فيالدارقطنيذكركماطلحةأبيبناددّهعبدبنإسحاقمنيسمع

362(،)صالكبير""العللفيالترمذيعنةنقلكماالبخاريقبلهومن(،21/13)

والمصنف،الترمذيحسنهوالحديث،السابقسلمةأمحديثلهيشهدولكن

)822(.حبانابنوصححة

اكأيلَّةُعَتطُ.رَعباسابنحديثمن(181)763/ومسلم63(1)6البخاريروام)3(

(892)8/""التهذيبفيكما"فُضيل"والصواب.""فضلالنسخجميعفيكذا4()

.وغيره
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مرضاتك،وابتغاءَسَخَطِك،اتِّقاءَخرجتُسُمعةً،ولارياءًولا(،1أَشَرًا)

أنت=لاإالذُّنوبيغفرلاإنَّه،ذنوبيليتغفروأنالنَّار،منتُنْقِذَنيأنأسألك

حتَّىبوجههعليهادلّّهوأقبلله،يستغفرونملَكٍألفَسبعينبهادلّّهوَكَّلَإلا

)2(."صلاتَهيقضي

العظيم،باللّّه"أعوذ:قالالمسجددخلإذاكانأنَّهعنةداود)3(أبووذكر

قالذلكقالفإذا"(،الرَّجيمالشَّيطانمن،القديموسلطانه،الكريموبوجهه

.اليومسائرَمنِّيحُفِظَ:الشَّيطان

وليقلْ:"!ياّله،النبيِّعلىولْيُصَلِّفلْيُسَلِّمالمسجدَأحدكمدخلَ"إذا:وقال

منأسألكإنِّياللَّهمَّ:فليقلْخرجوإذا،رحمتكأبوابَليافتحْاللّهمَّ

)4(."فضلك

.بطرا"ولاأشرا":ك(1)

فيوالطبراني)85(("والليلةاليوم"عملفيالسنيوابن)778(ماجهابنرواه2()

فية،متكلمالعوفيوعطية،فيهمختلفمرزوقبنفضيلسندهفي)65(."الدعاء"

2(.4)"الضعيفة"السلسلةانظر:.الألبانيضعفةوالحديث

بناللّهعبدحديثمن)68(الكبير""الدعواتفيالبيهقيطريقهومن)466(،برقم)3(

الألبانيوصححه3(،1)ص"الأذكار"فيالنوويحسنةوالحديثكأإدلَّةُعَن!،عمرو

36(.24/)"الأم-داودأبيصحيح"في

(2424/)والبيهقي(2341)عوانةوأبو772()ماجهوابن(4)65داودأبورواه(4)

الطيب""الكلمفيتيميةابنوصححهاللَّهُ!ثكَئهُ،رَاسيدابيأوحميدأبيحديثمن

"الأم-داودأبي"صحيحفيوالألباني97()صالأذكارفيوالنووي(29)ص

ذكربدونأسيدأبيأوحميدأبيحديثمن)713(مسلمعندوأصله362(.)2/

.والسلامالصلاة
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وسلَّم)3()2(محمَّدٍعلىصلَّىالمسجددخلإذاكانأنَّهعنهوذُكِر)1(

صلَّىخرجوإذا،"رحمتكأبوابليوافتح،ذنوبيلياغفر"اللَّهمَّ:يقولثمَّ

أبوابليوافتحْ،ذنوبيلياغفِرْ"اللَّهمَّ:يقولثمَّ،وسلَّممحمَّدٍعلى

.(4")فضلك

عزَّاللّّهيذكرالشَّمس،تطلعحتَّىمصلَّاهفيجلسالصُّبحصلَّىإذاوكان

رجلَ)5(.

نحيا،وبكأمسينا،وبكاصبحنا،بك"اللّهمَّ:أصبحإذايقولوكان

.صحيحٌحديث)6(.النُّشور"وإليك،نموتوبك

اللّه،إلاإلهلا.دلّّهوالحمد،دلّهالملكواصبحأصبحنا":يقولوكان

ربِّ.قديرٌشيءٍكلِّعلىوهوالحمد،وله،الملكلهله،شريكلاوحده

."يذكرو":ج،ص(1)

التخريج.ومصادرالنسخفيوليست.""وآله:المطبوعفيبعدها2()

.كمنساقطة"وسلم...افتحاللهم"وليقل)3(

الترمذيأنَّإلااكأيلَّةُعَنهَا،رَفاطمةحديثمن(4)13والترمذي2(146)6أحمدرواه(4)

جدتهاتدركلمالحسينبنتفاطمةفإن؛انقطاعإسنادهوفي.""اللهمبدل""رب:قال

أصلفيعليةابنتابعهلكنفيه،متكلمسليمأبيبنليثأيضًاوفيهاكأيلَّهُعَنهَا،رَفاطمة

للألباني"المنةتمام":وانظر.المغفرةفيالدعاءدونيصحفالحديث،الحديث

2(.09)ص

اكأيلَّةُعَئ!.رَسمرةبنجابرحديثمن67(0)مسلمرواه5()

)3868(،ماجهوابن933(1)والترمذي5(0)68داودوأبو8(آ4)9أحمدرواه)6(

حبانابنوصححه،الترمذيحسنهوالحديثادلَّهُ!صعَتهُ،رَهريرةأبيحديثمن

)626(.""الصحيحةفيوالألباني77()صالاذكار""فيوالنووي659()
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اليومهذاشرِّمنبكوأعوذ،بعدهماوخيرَالبومهذا(1في)ماخيرَأسالك

عذابمنبكأعوذربِّالكبر،وسوءالكَسَلمنبكأعوذربِّ.بعدهماوشرِّ

إلىً"...دلّّهالملكوأمسىأمسينا":قالأمسىوإذا.القبر("فيوعذابٍالنَّارفي

)2(.مسلمذكره.آخره

أصبحتُإذاأقولهنَّبكلماتٍمُرْنيا!ىتلَّهُعَئهُ:رَالصِّدِّيقبكرٍأبولهوقال

الغيبعالمَ،والأرضالسَّماواتفاطرَاللّهمَّ:"قل:قال،أمسيتُوإذا

شرِّمنبكأعوذ،أنتلاإإلهلاأنأشهدومليكَه،شيءٍكلِّربَّ،والشَّهادة

إلىأَجُرَّهأوسُوءًانفسيعلىأقترِفَوأن،وشركهالشَّيطانوشرِّنفسي

)3(."مضجعَكأخذتَو[ذا،أمسيتَوإذا،أصبحتَإذا"قُلْها:قال،"مسلم

.صحيحٌحديث

الذياللّهبسم:ليلةٍكلِّومساءيومٍكلِّصباحفييقولعبدمن"ما:وقال

ثلاث،العليمالسَّميعوهوالسَّماءفيولاالأرضفيشيءاسمهمعيضرُّلا

صحيخ.حديثٌشيء"()5(.يضرَّهلم]إلا،)4(،مرَّاتٍ

.كفيليستفي(""ما)1(

آدلَّهُ!كَئهُ.رَمسعودابنحديثمن75()2723/مسلمرواه)2(

آ!دلَّهُعَئهُ،رَهريرةابيحديثمن2933()والترمذي(05)67داودألمجورواه)3(

فيوالنووي(1/135)والحاكم(629)حبانوابنالترمذيصححهوالحديث

فيوالألباني363(2/)الأفكار""نتائجفيحجروابن78()ص"الأذكار"

2753(.)(""الصحيحة

النسخ.فيوليست)97(،"الطيالسي"مسندمنزيدت)4(

ماجه-وابن(0101)6"الكبرى"فيوالنسائي)3388(والترمذي(44)6أحمدرواه(5)
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وبالإسلامربًّا،باللّّهرضيتُ:يُمسِيوحينيُصبِحٍحينقال"من:وقال

الترمذيصحَّحه(.1")يُرضِيهأناللّّهعلىحقّاكاننبيًّا=وبمحمَّدٍدينًا،

لحاكم.وا

أُشْهِدُك،اصبحتُإنِّياللّهمَّ:يُمسيوحينيُصبححينقال"من:وقال

إلاإلهلاالذيالدّهأنتآَنك،خلقشوجميعَوملائكتَكعرشِكحملةَوأُشْهِد

مرَّتينقالهاوإنالنَّار،منربعَةاللّهُاعتق=ورسولكعبدكمحمَّدًاوأنَّ،أنت

اربعًاقالهاوإنأرباعِه،ثلاثَةاللّهأعتقثلاثًاقالهاوإنالنَّار،مننصفهاللّّهاعتق

حسن.حديثٌ)2(.النَّار"مناللّهاعتقه

فمنك)3(نعمةٍمنبيأَصبحَمااللَّهمَّ:يُصبححينقال"من:وقال

ومن،يومهشُكرَأدَّىفقدالشُّكر-ولكالحمدلكلك،شريكلا،وحدك

)1(

)2(

)3(

والحاكم852()حبانابنصححهوالحديثآددَّهُ!صكَئهُ،رَعممانحديثمن)9386(

973(.2/)""المشكاةفيوالألباني(1/415)

النبيخدمرجلعن5(1/81)والحاكم(7205)داودوأبو(1)6798أحمدرواه

84(،)48""الثقاتفيحبانابنإلايوثقةلمناجيةبنسابقإسنادهوفي!يه!يوّ،

حديثمن)9338(الترمذيورواه.عقيلأبيعلىإسنادهفيالرواةواضطربَ

تضعيفًاوغيرهالبخاريضعَّفهوقدمدلسالمرزبانبنسعيدإسنادهوفي،ثوبان

.(0205)"الضعيفة"السلسلةانظر:.وتركوهشديداً

بنالرحمنعبدإسنادهوفيادلَّةُ!عكَتهُ،رَأنسحديثمن(05)96داودأبورواه

فياختلفقدوأيضًا،""مجهول)3493(:التقريبفيقال،السهميالمجيدعبد

.(1401)"الضعيفة"السلسلةوانظر:.أنسعنمكحولسماع

روايةفيوهي،النسخفيوليست."خلقكمنبأحدٍ"أو:زيادةالمطبوعفيبعدها

النسائي.
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.حسنٌحديث(.")1ليلتهشُكرَأدَّىفقد،يمسيحينذلكمثلقال

أسالكإنِّي"اللَّهمَّ:الدَّعواتبهذهيُمسيوحينيُصبححينيدعووكان

ودنيايدينيفيوالعافيةالعفوأسألكإنِّياللَّهمَّوالاَخرة،الدّنيافيالعافيةَ

بينمناحفظنياللَّهمَّزَوعاتي،وآمِنْ،عَوراتياستُرْاللَّهمَّ،وماليوأهلي

)2(بعظمتكوأعوذ،فوقيومن،شماليوعن،يمينيوعن،خلفيومنيديَّ،

)3(.الحاكمصحَّحة(".تحتيمنأُغتالَأن

زبِّلهالملكُوأصبحَأصبحنا:فليقلْ،أحدكمأصبح"إذا:وقال

وبركتَهونورَهونصْرَهفَتْحَهاليومهذاخيرَأسألكإنِّياللَّهمَّ،العالمين

مثلفليقلْأمسى[ذاثمَّ.بعدهماوشرِّفيهماشرِّمنبكوأعوذ،وهدايتَه

حسن.حديث)4(."ذلك

سبحان:تُصبِحينحين"قولي:بناتهلبعضقالأنَّهعنة(داود)هأبووذكر

غنامبنالدّهعبدحديثمن759(0)(""الكبرىفيوالنسائي5()730داودأبورواه(1)

"ولا(:44)39(""الميزانفيالذهبيقال،عنبسةبناللّهعبدإسنادهوفي.اللَّهُ!كَتهُرَ

73(.)ص"الطيبالكلم"تخريجوانظر:".يعرفيكاد

"بك".:ج2()

من387(1)ماجهوابن(4705)داودوأبو(4785)أحمدورواه(.1/175))3(

"الأذكار"فيوالنووي(169)حبانابنأيضًاوصححهكأإددَّهُعَخ!ا،عمرابنحديث

74(.)ص"الطيبالكلم"تخريجفيوالألباني08(97-)ص

إسنادهوفياددَّهُ!كَئه،رَالأشعريمالكأبيحديثمن(8405)داودأبورواه(4)

الأشعريمالكوأبيشريحبينالانقطاعوأيضا،فيهمتكلمإسماعيلبنمحمد

5(.آ)60"الضعيفة"السلسلةانظر:ادلَّهُ!ثكَئهُ.رَ

الحميد-عبدحديثمن()7569""الكبرىفيوالنسائي(7505)داودأبورواه5()



اللّهأنَّأَعلمُيكن،لميشالموما،كاناللّّهشاءما،باللّهإلاقوَّةلا،وبحمدهاللّه

حينقالهنَّمنفإنَّهعلمًا.شيءٍبكلِّاحاطقداللّّهوأنَّقديز،شيءٍكلِّعلى

".يصبححتَّىحُفِظيمسيحينقالهنَّومن،يمسيحتَّىحُفِظَيصبح

همَّك،اللّّهأذهبَقلتَهإذاكلامًا(1اُعلِّمك)"ألاالأنصار:منلرجلِوقال

وإذاأصبحتَإذا"قل:قال،اللّّهرسوليابلى:قلت،؟"دينَكعنكوقضى

العَجْزمنبكواعوذ،والحزنالهَمِّمنبكأعوذإنِّياللَّهمَّ:أمسيتَ

وقهرالدَّينغلبةمنبكوأعوذوالبُخل،الجُبنمنبكواعوذوالكَسَل،

)2(.دينيعنِّيوقَضى،هَمِّياللّّهفأذهبَ،فقلتهنَّ:قالى".الرِّجال

،الإخلاصوكلمةِ،الإسلامفطرةِعلىأصبحنا":قالأصبحإذاوكان

منكانومامسلمًا،حنيفًاإبراهيمأبيناوملَّةِ!ي!،محمَّدٍنبيِّناودين

قال،وأمههاشمبنيمولىالحميدعبدإسنادهوفي،بهعنهاأمهعنهاشمبنيمولى

"نتائجفيحجرابنضعفهوالحديث.(""مجهولان(:0947)""الميزانفيالذهبي

.3(279/)"فكارلأا

تحريف.،("أكلمك":ج(1)

المازنيغسانإسنادهوفيادلَّهُ!صكَتهُ،رَالخدريسعيدأبيعن(5551)داودأبورواه2()

داودأبا"سألتُ(:421)5""سؤالاتهفيالاَجريعبيدأبوقال،فيهمتكلم

،بصريشيخ:فقالالدعاء،بحديثالجُريريعنيحدثالذيعوفبنغسَّانعن

عندوأصله(.2201/)("الأم-داودأبي"ضعيف:وانظر."غريبحديثوهذا

غزوةفيء!ي!النبيمعخرجانهأنسحديثمن6363(،5245،)3928البخاري

)9636(البخاريأيضًاورواه.الكلماتهذهمنيكثرنزلكلمافرآهيخدمهخيبر

أنس.حديثمنالقصةدون027()6ومسلم
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.(1)"المشركين

وله،بعضهماستشكلهوقد(،!ي!(محمَّدٍنبيِّنا[)ودينالحديثفيهكذا

رسولمحمَّدًاأنَّ"أشهد:الصَّلاةفيوالتَّشهُّدالخطبفيكقوله،نظائرهحُكمُ

عليهذلكووجوبُ،خلقهإلىاللّّهرسولبأنَّهبالإيمانمكلَّف!فإنَّه،"اللّه

وهو،منهمهوالَّتينبيُّالأمَّةفهو،إليهمالمرسَلعلىوجوبةمنأعظم

أمَّته.وإلىنفسهإلىاللّهرسول

أصبحتِإذاتقوليأنيمنعكِ)2("ما:ابنتهلفاطمةقالأنَّهعنهويُذكر

إلئتَكِلْنيولا،شأنيليفأَصلحْ،أستغيثبك،قيُّومياحيّيا:أمسيتِوإذا

)3(."عينٍطَرْفةَنفسي

بسم:أصبحتَإذا"قلْ:الاَفاتإصابةإليهشكالرجلٍقالأنَّهعنهويُذكر

شيءأ")5(.لك)4(يذهبلافإنَّه،وأهلينفسيعلىاللّّه

حديثمن34()"والليلةاليوم"عملفيالسنيوابن(1)5367احمدرواه(1)

82()ص"الأذكار"فيالنوويصححهوالحديثاللَّةُ!كَتهُ،رَأبزىبنالرحمنعبد

الصحيحة"السلسلة":وانظر.938()صالإحياء"احاديث"تخريجفيوالعراقي

989(.)2

النسخ.فيوليست".بةأوصيكماتسمعي"ان:زيادةبعدهاالمطبوعفي2()

من()48"والليلةاليوم"عملفيالسنيوابن(03301)""الكبرىفيالنسائيرواه)3(

"الترغيبفيوالمنذري(1/545)الحاكموصححهاللَّةُ!هكَتهُ،رَأنسحديث

)227(."الصحيحة"السلسلةفيالألبانيوحسَّنة849()"والترهيب

النسخ.خلاف""عليك:المطبوعفي(4)

الثوريعنالحباببنزيدطريقمن5(1)"والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه)5(

-""التقريبفيفيةحجرابنقالوزيدف%دلَّهُعَت!ا،عباسابنعنمجاهدعنرجلعن
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ورزقًانافعًا،علمًاأسألكإنِّي"اللَّهمَّ:قالأصبحإذاكانأنَّهعنهويُذكَر

.(1متقبَّلأ")وعملّاطئئا،

أصبحتُ"اللَّهمَّ:مرَّاتٍثلاثَيُصبححينقالإذاالعبدأنَّعنهويُذكر

الدُّنيافيوسِترك)2(وعافيتكنعمتكعليَّفأتِمَّ،وسِتْرٍوعافيةٍنعمةٍفيمنك

)3(.عليهيُيمَّأناللّّهعلىحقًّاكان=ذلكقالأمسىوإذا،"والاَخرة

يمسي:وحينيصبححينيومٍكلِّفيقال"من:قالأنَّهعنةويُذكَر

و)َ(4
سبع،العظيمالعرشربوهو،توكّلتُعليههو،إلاإلهلااللّّهحسبي

(.)ْ"والاَخرةالدُّنياأمرمناَهمَّهمااللّّهكفاه،مرَّاتٍ

حتَّىمصيبةٌتُصِبْهلمنهارهأوَّلفيالكلماتهذهقالمنأنَّعنةويُذكَر

لاربِّي،انت"اللَّهمَّ:يصبححتَّىمصيبةتُصِبْهلمنهارهآخرَقالهاومن،يمسي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

إسنادَوضعَّف.مبهمراوٍفيةوأيضًا،التوري"حديثفييخطئ"صدوق2(:12)4

.(04)95"الضعيفة"فيوالألباني83ّ()ص"الأذكار("فيالنوويُّالحديث

وفياكأيدَّهُعَتفَا،رَسلمةأمحديثمن5(4)"والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه

يُسمَّ.لممبهموهوسلمةلاممولىإسناده

.كفيليست""وسترك

فيابةددَّةُعَن!ا،رَعباسابنحديثمن)55("والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه

بن"وعمرو(:2114/)الأفكار""نتائجفيحجرابنقال،الحصينبنعمروإسناده

وانظر:."المستعانوادلّة،بالكذببعضهمواتهمة،باتفاقهممتروكالحصين

6(.070)""الضعيفة

.كفيليست"حسبي"

ولاادلَّةُبةثكَئهُ،رَالدرداءأبيحديثمن71()("والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه

.()5286""الضعيفةوانظر:.الدراداءأبيعنموقوفًاصحوإنمامرفوعًا،يثبت
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لموماكان،ادلّهشاءما،العظيمالعرشربُّوأنتتوكَّلتُعليكأنت،إلاإله

كلَعلئاللّهأنَّأَعلَمُ،العظيمالعليِّباللّهإلاقوَّةولاحولَلايكن،لميشا

شرِّمنبكأعوذإنِّياللَّهمَّعلمًا،شيءٍبكلِّأحاطقدادلّّهوأنَّقديز،شيءٍ

".مستقيمٍصراطٍعلىربِّيإنَّبناصيتها،اَخذأنتدابَّةٍكلِّشرِّومن،نفسي

وجلَّعزَّاللّّهيكنلم،احترقما:فقال،بيتكاحترققدالدَّرداء:لأبيوقيل

.(فذكرها)1!ياّله،اللّهرسولمنسمعتُهنَّلكلماتٍ،ليفعل

إلاإلهلاربِّي،أنتاللَّهمَّالعبد)2(:يقولأنالاستغفار"سيِّد:وقال

منبكأعوذاستطعتُ،ماووعدكعهدكعلىوأنا،عبدكوأناخلقتني،أنت

يغفرلاإنَّهليفاغفرلذنبي،وأبوءعليَّ،بنعمتكلكأبوءصنعتُ،ماشرِّ

دخل،يومهمنفماتبها،مُوقِنًايصبجحينقالهامن.أنتلا[الذُّنوب

)4(.الجنَّة)3("دخل،ليلتهمنفماتبها،موقنًايمسيحينقالهاومنالجنَّة،

،مرَّةٍمائةوبحمدهاللّهسبحان:يُمسيوحينيُصبححينقال"من:وقال

زادأوقال،مامثلقالأحدإلابهجاءممَّابأفضلَالقيامةيومَيأتِلم

)5(."عليه

في،ا!كَتهُدلَّهالدرداءابيحديثمن)57(("والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه(1)

"منكر:فيه(0172)الكبير""التاريخفيالبخاريقالتميمابنأغلبإسناده

74(.)"الكلمتخريجو"(2542/الأفكار")"نتائج:وانظر."الحديث

.،جصفيليستالعبد"يقول"أن)2(

آخر.بخطصفيوزيدت.جمنساقطة("الجنة...قالها"من)3(

اللَّةُ!كَئهُ.رَأوسبنشدادحديثمن6323(0،63)6البخاريرواه4()

اللَّةُ!كَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن2(9)2926/مسلمرواه)5(
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له،شريكلاوحدهاللّّهإلاإلهلا:مرَّاتٍعشريصبححينقال"من:وقال

،حسناتٍعشربهالهكُتِبتْ،قديرٌشيءٍكلِّعلىوهوالحمد،ولهالملكله

منيومَهادلّّهوأجاره،رقابعشربعدْلِوكان،سيهماتٍعشربهاعنهومُحِيَ

.(1)"يصبححتَّىذلكفمثلأمسىوإذاالرَّجيم،الشَّيطان

الحمد،ولهالملكله،لهشريكلاوحدهادلّّهإلاإلهلا:قال"من:وقال

دقابِ،عشرعدْلَلهكانت،مرَّةٍمائةاليومفيقديز،شيءٍكلِّعلىوهو

الشَّيطانمنحرزًالهوكانت،سيهمةٍمائةعنهومُحِيتْ،حسنةٍمائةلهوكُتِبتْ

أكثرعمِلَرجلإلابهجاءممَّابأفضلَأحدٌيأتِولم،يمسيحتَّىذلكيومَه

")2(.منه

نأوأمره،ثابتٍبنزيدعلَّم!ادلّهرسولأنَّوغيره)3("المسند"وفي

فِىوالخير،وسعديكلبَّيك)4(لبَّيك،اللَّهمَّ"لبَّيك:صباحكلِّفيأهلَةيتعاهد

نذرتُأو،حلفٍمنحلفتُأو،قولٍمنقلتُمااللهمَّ،وإليكومنك،يديك

)5(،يكونلاتشاءلاوما،كانشئتَما،كلِّهذلكيديبينفمشيئتك،نذرٍمن

صلاةٍمنصلَّيتَمااللَّهمَّقديز.شيءٍكلِّعلىإنَّك،بكإلاقوَّةولاحولَولا

والحديثاكأيلَّةُعَتهُ،رَأيوبأبيحديثمن()7689"الكبرى"السننفيالنسائيرواه(1)

.(1/614)"والترهيبالترغيب"صحيحفيالألبانيصححة

اللَّهُ!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن2(196)ومسلم64()30البخاريرواه2()

مريمأبيبنبكرأبوإسنادهوفياللَّهُ!كَئهُ،رَثابتبنزيدحديثمن2()1666برقم)3(

)6733(."الضعيفة"السلسلةفيالألبانيأعلةوبة،ضعيف

.،كمبفيليست"لبيك")4(

النسخ.خلافتكن("لمتشألم"وما:المطبوعفي)5(
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الدُّنيافيوليِّيأنتلعنتَ،منفعلئلعنةٍمنلعنتَوماصلَّيتَ،منفعلى

السَّماواتفاطراللَّهمَّ.بالصَّالحينوألحقنيمسلمًا،توفَّني،والآخرة

هذهفيإليكأعهدُفانِّي،والإكرامالجلالذاوالشَّهادة،عالم!الغيب،والأرنر

أنتإلاإلهلاأنأَشهدبانّي-شهيدًابكوكفى-وأشهِدكالدُّنيا،الحياة

قديز،شيءٍكلِّعلىوأنتالحمد،ولكالملكلكلك،شريكلاوحدك

حقّ،ولقاءك،حقٌّوعدكأنَّوأشهد،وزسولكعبدكمحمَّدًاأنَّوأشهد

إلىتَكِلْنيإنوآَنكالقبوز،فيمنتبعثُوآَنكفيها،ريبَلاآتيةٌوالسَّاعة

برحمتك،الااَثِقُلاوإنِّي،وخطيئةٍوذنب،وعَورةٍضَعْفٍإلىتَكِلْنينفسي

أنتإنَّكعليَّوتُبْأنت،إلاالًذُّنوبيغفرلاإنَّهكلَّها،ذنوبيليفاغفر

".الرَّحيمالتَّوَّاب

ما

ونحوهالثَّوبلبسعندالذِّكرفيهديةفي

ئمَّرداءً،أوقميصًا،أوعمامةً،أو،باسمهسمَّاهثوبًااستجدَّإذا!ي!كان

وأعوذ،لهصُنِعماوخيرَخيرَهأسألككسوتَنيه،أنتالحمدلك"اللَّهمَّ:يقول

.صحيحٌحديث)1(."لهصُنِعَماوشرِّشرِّهمنبك

هذاكَسانيالذيدلّّهالحمد:فقالثوبًالبس"من:قالأنَّةعنهويُذكَر

سعيدأبيحديثمن(1)767والترمذي(0204)داودوأبو(4211)8أحمدرواه(1)

(4/291)والحاكم(0425)حبانابنوصححه،الترمذيوحسنة،الخدري

الشمائل"مختصر"فيوالالبانيوالمصنف2(1)ص"الأذكار"فيوالنووي

.(47)ص
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.(1)"ذنبهمنتقدَّممالهاللّّهغفر،قوَّةٍولاحولٍغيرمنورزقنيه

اللّّهرسولسمعت:قالالخطَّاببنعمرعن")2(الترمذي"جامعوفي

بهأُوارِيماكسانيالذيدلّّهالحمد:فقالجديدًاثوبًالبس"من:يقولمحك!ي!

به=فتصدَّقاخلقَالذيالثَّوبإلىعَمَدَثمَّ،حياتيفيبهوأَتجمَّل،عورتي

وممما".حيًّااللّّهسبيلوفياللّّه،كَنَفِوفي،اللّّهحفظفِىكان

وأَخلِقي،"اَبلِيْالجديد:الثَّوبألبسهالمَّاخالدلأمقإلأنَّهعنهوصحَّ

)3(.مرَّتين"وأخلِقيأَبلِيئ

ما(هذا)ه"اجديلأ:فقالثوبًاعمرعلىرأىأنَّه)4("ماجةابن"سننوفي

ومُتْحميدًا)7(،وعِشْجديدًا،"البَسْ:فقال)6(،غسيلبل:فقال؟"غسيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الجهنيأنسبنمعاذحديثمن271()السنيوابن(04)23داودأبورواه

تأخر".وما:"قولهدونحسنوالحديث،تأخر""ومازيادةداودأنيوعندادلَّهُ!عَتهُ،رَ

.(2164/)"الترغيب"صحيع:انظر

إسنادهوفي35(،)57ماجهابن3(0)5أحمدورواه"،:"غريبوقال35(06)برقم

.(4254)"الضعيفة"السلسلةانظر:.مجهولالعلاءأبو

اكأيلَّهُعَت!ا.رَخالدبنتخالدأمحديثمن584(5)البخاريرواه

من2()68"والليلةاليوم"عملفيالسنيوابن(0562)وأحمد35(،)58برقم

"البدايةانظر:.وإرسالهالحديثرفعفياختلفوقد.اكأيلَّهُعَئ!ارَعمرابنحديث

)352(."الصحيحةو"السلسلة(1/136)الأفكار("و"نتائج(167)9/"والنهاية

"هو".:ج

أكثر.والمتبت،بالوجهينوالرواية."جديد":،جك،صوفي.مب،قفيكذا

"سعيدا".:ج
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شهيدًا)1("(.

فصل

منزلَة)2(دخولهعندصح!هديهفي

)3(أهلهعلىيدخلكانولكن،يتخوَّخهمبغتةًأهلَهيَفجأع!ي!هيكنلم

بالسِّواك)4(،بدأدخلإذاوكان،عليهميسلِّموكان،بدخولهمنهمعلمٍعلى

حتَّىسكتوربَّما)5(؟"غداءٍمنعندكم"هل:قالوربَّما،عنهموسأل

تيسَّر.مايديهبينيحضر

له"الحمد:بيتهإلىانقلبإذايقولكانأنَّة)6(-ثبتإنْ-عنهويُذكر

مَنَّالذيللّّهوالحمد،و!سقانياطعمنيالذيللّهوالحمدواَواني،كفانيالذي

النَّاز")7(.منتُجِيرنيأنأسألك،عليَّ

عليكبركةًيكنفسَلِّمْ،أهلكعلىدخلتَ"إذا:لأنسٍقالأنَّهعنةوثبت

)1(ك:"سعيدًا".

".منزلة"إلئ:مبوفي.جفيليست"منزلهدخوله"عند)2(

"."مهله:كج،)3(

حديثمن2()53مسلمفروى،والروايةالنسخخلاف""بالسؤال:المطبوعفي(4)

.بالسواكبدابيتةدخلإذاكان!النبيأنا!بتلَّهُعَتهَارَعائشة

هـإددَّهُعَتهَا.عطيةأمحديثمن(1)760مسلمرواه)5(

.صمنوالمثبت."أنهثبت"انه:النسخعامةفي)6(

فيآ!ددَّهُعَت!،رَعمرابنحديثمن(1)58("والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه)7(

-42)ص"ضعيف"إسناده:"الأذكار"فيالنوويوقال.يسملممبهمراوإسناده
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صحيح.حسن(:1)الترمذيقال".أهلكوعلى

خيرَأسألكإنِّياللَّهمَّ:فليقلْبيتَهالرَّجلولَجَ"إذا:عنه)2(""السُّننوفي

ليسلِّمْثمَّتوكَّلنا،زبِّنااللّّهوعلىوَلَجْنا)3(،اللّّهبسمالمَخْرَج،وخير،المَوْلَج

".أهلهعلى

اللّه،سبيلفيغازيًاخرجرجل:اللّّهعلىضامنكلُّهم"ثلاثة:عنةوفيه!

أجرٍمننالبمايردَّهأو،الجنَّةفيُدخِلَهيتوفَّاهحتَّىاللّّهعلىضامنٌفهو

فيُدخِلَهيتوفَّاهحتَّىاللّّهعلىضامنٌفهوالمسجد،إلىراحوزجلٌ،وغنيمةٍ

ضامنفهو،بسلامٍبيتةدخلجلور،وغنيمةٍأجرٍمننالبمايردَّهاو،الجنَّة

حسن.حديثٌ")4(.اللّّهعلى

"صحيحفيالألبانيحسنهوالحديثاددَّهُبهعَنهُ،رَأنسحديثمن)8926(برقمرواه(1)

و"تخريج29((")صالطيبالكلم"تخريجوانظر:266(.)2/("والترهيبالترغيب

31(.3-4/516)"الرواةهداية

؟انقطاعإسنادهوفيالدَّهُبهكَئهُ،!الأشعريمالكأبيحديثمن(05)69داودأبورواه2()

المراسيل""فيحاتمأبيابنقال،مالكأبايدركلمالحضرميعبيدبنشريحلانَّ

انظر:."مرسلالأشعريمالكأبيعنعبيدبن"شريح)327(:أبيهعنحاكيًا

19(.)ص"الطيبالكلمو"تخريج)5832("الضعيفة"السلسلة

"."ولجتُ:مب،ب،ق)3(

الباهليأمامةأبيحديثمن73(2/)وصححهوالحاكم2(494)داودأبورواه(4)

فيمفلحابنوجوَّده،والمصنف2(4)ص"الأذكار"فيالنوويوحسنهالدَّهُبةثكَئهُ،رَ

"الأم-داودأبي"صحيحفيالألبانيوصححه2(،4)ص"الشرعية"الاداب

/7(45.)2
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طعامهوعنددخولهعندادلّّهفذكربيتَه(الرَّجل)1دخلإذاأنهعنهوصحَّ

دخولهعندادلّّهيذكرفلم)2(دخلَوإذاعَشاء،ولالكممَبِيتَلا:الشَّيطانقال

أدركتم:قالطعامهعندادلّهيذكرلموإذا،المبيتَأدركتم:الشَّيطانقال

)4(.مسلمذكرهوالعَشاء.المبيتَ)3(

فصل

الخلاءدخولعندالذِّكرفيهديهفي

أعوذإنِّي"اللَّهمَّ:دخولهعنديقولكانأنَّه()ه""الصَّحيحينفيعنهثبت

".والخَبائثِالخُبُثِمنبك

ذلك.يقولأنالخلاءدخلمنأمرأنَّهعنهأحمد)6(وذكر

أعوذانِّياللَّهمَّ:يقولانمَرْفِقَهدخلإذاأحدُكميَعْجِزْلا":عنهويُذكَر

(")7(.الرَّجيمالشَّيطانِ،المُخْبِثالخبيثالنَّجِس،الرِّجسمنبك

.كمنساقطة""الرجل(1)

"فلا".:ك)2(

.كمنساقطة"المبيت..يذكر.لم"وإذا)3(

اكأيلَّهُعَئهُ.رَجابرحديثمن2(0)18برقم(4)

آدلَّهُ!ثكَتهُ.رَأنسحديثمن)375(ومسلم(1)42البخاريرواه)5(

أرقمبنزيدحديثمن2(9)آماجهوابن)6(داودوأبو(1)2869أحمدرواه)6(

وابن)96(خزيمةابنصححةوالحديث"،"اللهم:يقللمداودأباأنإلااللَّهُ!ثكَتهُ،رَ

.(0701)"الصحيحة"السلسلةوانظر:(.41)80حبان

ضعيف،والحديثاللَّةُ!كَتهُ،رَالباهليأمامةأبيحديثمن)992(ماجهابنرواه)7(

"السلسلة-:انظر.تتبتلاوكلهااكأيلَّهُعَن!رَعمروابن،وبريدة،أنسعنالبابوفي
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:يقولأنالكنيفَدخلَإذاآدمبنيوعوزاتِ(1الجنِّ)بينما"سَتْرُ:وقال

اللّّه")2(.بسم

)3(.عليهيردَّفلم،يبولوهوعليهسلَّمرجلًاأنَّعنهوثبت

يخرج"لا:فقال،الغائطعلىالحديثِعلىيَمقُتسبحانهاللّّهأنَّوأخبر

وجلَّعزَّاللّّهفإنَّيتحدَّثان،عورتَيْهماعنكاشفَينِالغائطَيضرِبانالرَّجلان

)4(."ذلكعلىيَمقُت

نهىوأنَّه،بولٍولابغائطٍيستدبرهاولاالقبلةيستقبللاكانأنَّهتقدَّموقد

بنومَعقِل(،)ْهريرةوأبي،الفارسيِّوسلمان،أيوبأبيحديثفيذلكعن

اللّه)6(،عبدبنوجابرالزُّبيديِّ،جَزْءٍبنالحارثبناللّّهوعبدمَعْقِل،أبي

.(1/918)مفصلًاتخريجهتقدموقد(.4)918"الضعيفة

"."أعين:ج(1)

قالاللَّهُ!كَئه.رَعليحديثمن)792(ماجهوابن6(0)6الترمذيرواه)2(

"،القويبذاكليسوإسناده،الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث:"هذاالترمذي

87(./1)الإرواء"":انظر.تقويهأخرىوشواهدطرقوللحديث

آ!ددَّهُعَئ!ا.رَعمرابنحديثمن37(0)مسلمرواه)3(

سعيدأبيحديثمن32(4)ماجهوابن(1)5داودوأبو(01131)أحمدرواه(4)

و"السلسلة58()ص"المنة"تمامانظر:.ضعيفوإسنادهادلَّهُ!كَئهُ،رَالخدري

5(.)350"الضعيفة

عندسلمانوحديث26(،4)ومسلم493()البخاريفعندأيوبأنيحديثأما5()

)265(.مسلمعندكذلكهريرةأبيوحديث2(،62)مسلم

بنادلّهعبدحديثوأما(.01)داودأبيفعندمعقلأبيبنمعقلحديثأما)6(

فيرويه-جابرحديثوأما.صحيحوإسناده)317(ماجهابنفعندجزءبنالحارث
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)2(،حسنٌوسائرها،صحيحةالاخاديثهذهوعامَّةعمر)1(.بناللّّهوعبد

نهيهصريحُيُرَدُّفلا،الدَّلالةضعيفوإمَّاالسَّند،معلولإمَّالهاوالمعارض

أنَّ!ي!اللّّهلرسولذُكِر:عائشةعنعِراكٍكحديث،بذلكعنهالمستفيض

حَوِّلوافعلوها؟"أَوَقد:فقال،بفروجهمالقبلةيستقبلواأنيكرهونأناسًا

فيرويماأحسنهو)4(:وقالأحمد)3(،الإمامرواه".القبلةقِبَلَمَقْعدتي

مرسلًا.كانوإن،الرُّخصة

)5(،الحديثأئمَّةمنوغيرهالبخاريُّفيهطعنقدالحديثهذاولكنَّ

فيالترمذيقال.تحسينَهولاتثبيتَهأحمدالإمامكلاميقتضيولايُثبتِوه،ولم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

متكلملهيعةابنإسنادهوفي32(،1،320)ماجهابنعندمخرجوهوسعيدأبيعن

سبق.مالهويشهدفيه،

هريرةوأبوأيوبأبو:همواستدبارهاالقبلةاستقبالعنالنهيروواالذين:تنبيه

عنالنهيفرووااكأيلَّهُعَتلارَوجابرالحارثبناللّهوعبدسلمانأمااكأيلَّهُعَتلا،رَومعقل

فحسب.الاستقبال

أختيبيتعلىرقِيتُ:قالعمرابنعن6(1)266/ومسلم(1)48البخاريروى

القبلة.مستدبر،الشاممستقبل،لحاجتةقاعدًا!ك!ي!اللّهرسولفرأيت،حفصة

"."حسان:ص

الضعيفة""السلسلةانظر:.كثيرةعللوفيه32(،4)ماجهوابن)99258(،برقم

2(.05)63"المسند"علىالمحققينوتعليق)479(

"شرحفيومغلطاي57(/1)("التحقيق"تنقيحفيالهاديعبدابنأحمد:كلامنقل

فيأجدهولمالمسند(".فيذكره"كذاالأخير:وقال(،1/181)"ماجهابنسنن

"المراسيل"فيحاتمأبيابنعندالكلامهذانحولاحمدوانظر.المطبوع

.(621)ص

.،جصفيليست"الحديثأئمة"من
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البخازيَّإسماعيلبنمحمَّداللّّهعبدأباسألت:له)1(الكبير""العللكتاب

عنعنديوالصَّحيح،اضطرابفيهحديثهذا:فقال،الحديثهذاعن

انتهى..قولهاعائشة

فإنَّه،وعائشةعِراكٍبينانقطاعةوهي)2(،أخرىعلَّةٌوله:قلت

رجلٍعنالحذَّاءخالدٍالثَّقفيُّعنالوهَّابعبدرواهوقدمنها،يسمعلم

أبيبنخالدضعفوهي،أخرىعلَّةوله)3(.عائشةعن(عراك]عن

الصَّلْت)4(.

،ببولٍالقبلةُتُستقبلأن!اللّهرسولنهىجابر:حديثذلكومن

بعدالترمذيغَرَّبَه)6(الحديثوهذا(.يستقبلها)ْبعامٍيُقبَضأنقبلفرأيته

.(05)حاتمأنيلابن"العللو"(561)3/الكبير"التاريخ":وانظر2(.4)ص(1)

.صفيليست"وهي")2(

منهما.والزيادة(651وعقب1)68والدارقطني2(0055)أحمدرواهالإسنادبهذا)3(

،0،2525837)63أحمدعندالحديثطرقبعضفيكماالمبهمالرجلهو(4)

وانظر.وغيرهم(1)67والدارقطني32(4)ماجهوابن2(99582،2706

ممابأبسطعليهالمؤلفتكلموقد25(،0)63"المسند"محققيتعليق:للتفصيل

.(1/11)("السننتهذيب"فيهنا

فيآددَّةُ!صكَتهُرَجابرحديثمن32()5ماجهوابن)9(والترمذي()13داودأبورواه()ه

الجارودوابن(48721)أحمدعندبالتحديثإسحاقابنوصرح،عنعنةإسناده

)58(خزيمةوابن)5(الكبير"العلل"فيكماالبخاريصححهوالحديث31(،)

أبيصحيح":وانظر.الترمذيوحسنه(،1/451)والحاكم(0241)حبانوابن

.3(1/6)"لأما-داود

النسخ.خلاف""استغربه:المطبوعفي)6(
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يعني-محمَّدًاسألتُ(:1(")"العللكتابفيالترمذيوقال،تحسينه

عنواحدٍغيررواه،صحيعٌحديثهذا:فقالالحديثهذاعن-البخاريَّ

.إسحاقابن

فيصحَّتهعلىيدلَّلمإسحاقابنعنصحتهالبخاريِّمرادكانفإن

حديثحكمُحكمُها،عينٍواقعةُفهينفسهفيصحَّتهمرادهكانوإن،نفسه

وهذا)2(.الكعبةمستدبرَحاجتَهيقضيع!ي!اللّهرسولرأىلمَّاعمرابن

وتخصيصهجم!ي!،بةوتخصيصه،وعكسهبه،النهينسخُ:ستَّةًوجوهًايحتمل

لانَّبيانًايكونوأن،غيرهأوالمكاناقتضاه)3(لعذرٍيكونوأن،بالبنيان

علىالوجوههذهمنبواحدٍالجزمإلىسبيلَولا.التَّحريمعلىليسالنَّهي

تركإلىسبيلَفلامنها،الثَّانيالوجهيحتمللاجابرحديثكانوإن،التَّعيين

المحتمل.بهذاالمستفيضةالصَّريحةالصَّحيحةالنَّهيأحاديث

النَّهيلاختصاصمنهفَهْمالصَّحراء،فيذلكعننُهِيإنَّماعمرابنوقول

مع،للعموم4()أيوبأبيبفهممُعارَضوهوالنَّهي،لفظبحكايةوليسبها،

الفضاءبينالمفرِّقينيَلزمالذيالتَّناقضمنالعمومأصحابقولسلامة

ولا؟البنيانفيمعهذلكيجوزالذيالحاجزحدُّما:لهميُقالفإنَّه،والبنيان

جوازهلزِمَهملذلكمجوِّزًاالبنيانمطلقَجعلواوإن.فاصلٍحدٍّذكرإلىسبيلَ

.البنيانفيكنظيره،بعيدٌأوقريبٌجبلوبينهالبائلبينيحولالذيالفضاءفي

23(.)ص)1(

تخريجه.تقدم2()

.السياقفاختلَّ،المطبوعمنساقطة"اقتضاه...به"النهي)3(

تخريجه.تقدم(4)
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)2).بنيانٍولابفضاءٍيختلفلاوذلك،القبلةلجهة1(تكريملأالنَّهيفإنَّوأيضًا

البيت،وبينالبائلبينحائلةوأَكَمةٍجبلٍمنفكم،البيتبنفسمختصًّاوليس

البائلبينحائلَفلاالقبلةجهةوأمَّا،وأعظمالبنيان4(جُدران)يحولمابمتل)3(

فتأمَّلْه..نفسهالبيتِعلىلاالنَّهيوقعالجهةوعلىوبينها،

فصل

:يقولكانأنَّهعنهويُذكَر")5(."غفرانَك:قالالخلاءمنخرجإذاوكان

)6(.ماجهابنذكره"،وعافانيالأذئعنِّيأذهبَالذيدلّّه"الحمد

فصل

الوضوءأذكارفي!يووّهديهفي

للصَّحابة:قالثمَّالماء،فيهالذيالإناءفييدهوضعَأنَّهعنهثبت

")7(.اللّّهبسم"توضَّؤوا

)1(ص،ك،ج:"تكريمًا".

."نلبنياوالفضاءبا":ص(2)

."منل":ج،ك،ص3()

."تراجد":ج."ترااجد":ك(4)

.(1/781)تقدموقد،صحيحوالحديث،وغيره2(0225)أحمدرواه(5)

متكلمالمكيمسلمبنإسماعيلإسنادهوفياللَّةُ!كَئهُ،رَأنسحديثمن03(1)برقم)6(

و"السلسلة29(/1)"الإرواء("انظر:.يصحولااللَّةُ!ثكَئهُ،رَذرأبيعنالبابوفي،فية

.()5658"الضعيفة

)78(والنسائي(،49621)أحمدطريقهومن2(،0)535""جامعهفيمعمررواه)7(

ابن-وصححهاكأيلَّةُعَتهُ،رَأنسحديثمن(1/43)والبيهقي2(12)والدازقطني
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يا"خُذْ:فقالبالماءفجيء،"بوَضُوءٍ"نادِلجابر:قالأنَّهعنهوئبت

:قال.اللّّهبسموقلتُعليهفصَببتُ:قال".اللّّهبسموقلْعليَّ،فصُبَّجابر،

.(1أصابعة)بينمنيَفُورالماءفرأيتُ

سعيدٍرب)3(،زيدٍبنوسعيد2(،)هريرةأبيحبثمنعنهأحمدوذكر

لين.أسانيدهاوفي."عليهاللّهاسميذكرلملمنوضوءلا"4(:الخدريِّ)

اللّّهإلاإلةلاأنأشهد:قالثمَّالوضوءأسبغَ"من:قالأنَّهعنهوصحَّ

الجنَّةأبوابلهفُتِحتْ،ورسولهعبدهمحمَّدًاأنَّوأشهدلهشريكَلاوحده

)5(.مسلمذكرهشاء".ا!يَهامنيدخلالثَّمانية

منواجعلني،التَّوَّابينمناجعلني"اللَّهمَّالتَّشهُّد:بعد)6(الترمذيوزاد

ماجةابنوزادالسَّماء.إلىنظرهرفعثمَأحمد)7(:الإماموزاد."المتطهِّرين

قال9(.0)2/المنير""البدرفيالملقنوابن65(44)حبانوابن(41)4خزيمة

".التسميةفيماأصح"هذا(:1/43)البيهقي

3(.0)13مسلمرواه(1)

تقويه.شواهدوللحديث؛ضعفإسنادهوفي(،101)داودوأبو(149)8أحمدرواه)2(

.(1/681)"الام-داودأبيو"صحيح(1/221)الإرواء!"انظر:

.واضطرابجهالةإسنادهوفي2(.)6والترمذي(15661،25661)أحمدرواه)3(

ضعيفوإسناده(،1/471)والحاكم)793(ماجهوابن(01371)أحمدرواه(4)

الرحمن.عبدبنربيحلضعف

اددَّه!كَتهُ.رَعمرحديثمن)234(برقم)5(

.(1/135)"الإرواء"انظر:.صحيحةزيادةوهيعمر،حديثمن(5)5برقم)6(

انظر:.الزيادةهذهتثبتولا(،017)داودأبوورواه،عقبةحديثمن(121)برقم)7(

.(1/57)"الام-داودأبي"ضعيف
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.مرَّاتٍثلاثذلكقولَ(1أحمد)مع

الخدريِّببدٍأبيجت)2(من""نرفيمخلدٍبربنيُّنبر

،وبحمدكاللَّهمَّسبحانك:قالثمَّ،وضوئهمنففرغتوضَّأ"منمرفوعًا)3(:

وَقَعَتْثمَّبطابعِ،عليهاطُبع،[ليكوأتوبأستغفركانت،الاإلهلاأناشهد

"كتابهفيالنسافَيُورواه."القيامةيومإلىتُكْسرفلم،العرشتحت

بعديقولمابابُ:النسانيُّوقال،الخدريِّسعيدٍأبيكلاممن)4(الكبير"

تقدَّم.مابعضفذكر،وضوئهمنفراغه

أتيتُ:قالالأشعربنِّهوسىأبيخبتهنصحيحِبإسنادٍنبرثمَّ

ذنبي،لياغفِرْ"اللَّهمَّويدعو:يقولفسمعتهفتوضًّا،بوَضوءٍع!ي!اللّهرسولَ

تدعوسمعتُكاللّّةنبيَّيافقلت،"ززقيفيليوبازكدازي،(في)ْووسِّعلي

يقولمابابُ:السنِّيِّابنوقالشيءٍ")6(؟منتركن"وهل:قالوكذا،بكذا

حجرلابنالأفكار""نتائج:انظر.تتبتولا(،4)96ماجهوابن(29137)برقم(1)

.(4)578"الضعيفةالسلسلةو"2(1/05)

.(829)9"الكبرى"السننفيالنسائيورواهمفقود.كتابه2()

.،جصفيليستمرفوعًا"الخدريسعيدابيحديث"من)3(

رفعهفياختلفتقدمكماوالحديث(،1)9شيبةأبيوابن8319(،0839)برقم(4)

و"علل(8319-829)9"الكبرى"السننانظر:.الوقفالنسائيورجج،ووقفه

الصحيحة"و"السلسلة(1/201)الحبير"و"التلخيص3(11/70)"الدارقظني

(1.)265

النسائي.لروايةموافقمبمنوالمثبت.،جكص،،دتىفيليست"في")5(

-)28(،"والليلةاليوم"عملفيالسنيوابن)8289("الكبرى"السننفيالنسائيرواه)6(
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.فذكره...وضوئهظهرانيبين

فصل

وأذكازهالأذانفيع!ي!هديهفي

مثنىالإقامةوشرع،ترجيعٍوغيربترجيعٍالتَّأذينسَنَّأنَّهعنهثبت

ولم،"الصَّلاةقامت"قدالإقامةكلمةتثنيةعنهصحَّالذيولكنَّ،وفُرادى

أوَّلفيالتَتكبيرلفظتكرارعنهصحَّالذيوكذلك.البتَّةإفرادهاعنهيصحَّ

يَشْفَعأنبلالأمر"حديثوأمَّا.مرَّتينعلىالاقتصارعنهيصحَّولم،الأذان

فيصريحًاالتَّربيعصحَّوقد،بأربعٍالشَّفعينافيفلا)1("الإقامةويُوتِرالأذان

.محذورةوأبياكأيلَّهُعَت!ا،رَالخطَّاببنوعمر،زيدٍبنادلّّهعبدحديث

:فقال،الإقامةكلمةاستتناءعمرابنعنصحَّفقدالإقامةإفرادوأمَّا

مرَّةً،مرَّةًوالإقامة،مرَّتينمرَّتين!ي!هاددّهرسولعهدعلىالأذانكان"إنَّما

"صحيحوفي")2(.الصَّلاةقامتقد،الصَّلاةقامتقد:يقولغيرأنَّة

لاإ()4الإقامةويوتر،الأذانيشفعأنبلالأمر":أنسعن")3(البخاريِّ

49(.)ص"المنةو"تمام263(/1)الافكار"نتائج"انظر:،ضعيفإسناده

اكأيلَّهُعَئهُرَأنسحديثمن3()378/ومسلم6()30البخاريرواه(1)

ابنوصححهآللَّهُ!كلَتهُ،رَعمرابنحديثمن5(01)داودوأبو)9556(أحمدرواه)2(

"المجموع"فيوالنووي(1/791)والحاكم(6741)حبانابن374()خزيمة

.(437)2/("الأمداود-أني"صحيحفيالألبانيوحسنه59(،)3/

2(.)378/مسلمأيضًاورواه6(،0)5برقم)3(

.كمن"الإقامةويوتر...ينافيفلا"أسطرسبعةسقطت4()
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قامت"قدالإقامةفيوعمرزيدٍبناللّّهعبدحديثفيوصحَّ.)1("الإقامة

كلمةتثنيةمحذورةأبيحديثمنوصحَّ(()2(.الصلاةقامتقدالصَّلاة

.الأذانكلماتسائرمعالإقامة

منأفضلَبعضُهاكانوإنفيها،كراهةلامُجزِئةجائز!لىالوجوههذهوكلُّ

أبيبأذانوالشَّافعيُّأخذ،وإقامتهبلالبأذانأخذأحمدفالإمام،بعضٍ

،محذورةأبيوإقامةبلالبأذانأخذحنيفةوأبو،بلالوإقامةمحذورة

فيالتَتكبيرعلىالاقتصارمنالمدينةأهلعملعليهرأىبماأخذومالك

كلِّهم)3(،عنهماللّهورضي،واحدةًمرَّةًالإقامةكلمةوعلى،مرَّتينالأذان

السنَّة.متابعةفياجتهدوافإنَّهم

:أنواعٍخمسةمنهلأمَّتهفشرع،وبعدهالأذانعندالذِّكرفيهديهوأمَّا

"حيُّعلىلفظفيإلا،المؤذِّنيقولكماالسَّامعيقولأن:أحدها

إلاقوَّةولاحول"لابإبدالهماعنهصحَّفإنَّه،"الفلاححيُّعلى،الصَّلاة

حيُّعلىالصَّلاة،"حيُّعلىوبين(بينها)ْالجمعُعنهيجئولم)4(،"بادلّّه

.صفيليست"الإقامةإلا"(1)

وحسنة(،1)967حبانابنوصححه(،94)9داودوأبو(61)478أحمدرواه2()

2(.1/56)"الإرواء"فيالألباني

النسخ.منوالمثبت."كلهماللّه"رحمهم:المطبوعفي)3(

آللَّةُ!كَئهُ.رَعمرحديثمن)385(مسلمرواه)4(

"بينهما".:ك،ص)5(
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بالحوقلة.إبدالُهاعنهصحَّالذيوهديهالحيعلة،علىالاقتصارُولا"الفلاح

الأذانكلماتفإنَّ،والسَّامعالمؤذِّنلحالالمطابقةالحكمةمقتضىوهذا

سمعه،لمنالصلاةإلىدعاءٌالحيعلةوكلمتايقولها،أنللسَّامعفسنَّ،ذكرٌ

حول"لاوهي،الإعانةبكلمةالدَّعوةهذهعلىيستعين(أن)1للسَّامعفسنَّ

".باللّّهإلاقوَّةولا

زسولا"،وبمحمَّدٍدينًا،وبالإسلامربًّا،باللّّه"رضيتُ:يقولأن:الثَّاني

)2(.ذنبهلهغُفِرذلكقالمنأنَّوأخبر

ماوأكملُ،المؤذِّنإجابةمنفراغهبعد!هالنبيِّعلىيصلِّيأن:الثَّالث

وإنمنها،أكملُعليهصلاةَفلا،عليهيصلُّواأنأمَّتهعلَّمهكماعليهيُصلَّى

.المتحذلقونتحذلقَ

التَّامَّة،الدَّعوةهذهزبَّ"اللَّهمَّ:عليهصلاتةبعديقولأن:الرَّابع

محمودًاالذيمقامًاوابعثْه،والفضيلةَمحمَّدًاالوسيلةَآتِ،القائمةوالصَّلاة

هكذا،ولامٍألفٍبلااللَّفظبهذاهكذاالميعاد")3(.تُخلِفلاإنَّكوعدتَه،

.كمنساقطةأن"للسامع.."يقولها.(1)

ا!كَئهُدلَّهةوقاصأبيبنسعدحديثمن)386(مسلمرواه)2(

جابرحديثمنالميعاد"تخلفلا"إنك:الزيادةبهذه(1/014)البيهقيرواه)3(

هذهبدونا!كَتهُدلَّةُجابرحديثمنوغيره61()4البخاريعندوجاءاللَّهُ!كَتهُ،رَ

الأولإلىذهب؟شاذةأومقبولةهيهلالزيادةهذهفياختلفوقد،الزيادة

"الإرواء"فيالألبانيالتانيوإلى38(،)صالأخيار""تحفةفيبازابنالعزيزعبد

(1/0.)26
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)1(.صحَّعنة

يُستجابفإنَّه،فضلهمناللّّهوش!ال،ذلكبعدلنفسهيدعوأن:الخامس

فإذا-المؤذِّنينيعني-يقولونكما))قلُ!يوِوّ:عنه)2(""السُّننفيكما،له

".تُعْطَهفسَلْانتهيتَ

هذهربَّاللَّهمَّ:المنادييناديحينقال"من:عنهأحمد)3(الإماموذكر

سخطَلارضًىعنهوارضَمحمَّدٍعلىصَلِّالنَّافعة،والصَّلاة،القائمةالدَّعوة

".دعوتهلهادلّّهاستجاب=بعده

:المغربأذانعندأقولأن!ي!ادلّهرسولعلَّمني:سلمةأموقالت

ذكره."ليفاغفر،دعاتِكوأصواتُ،نهارِكوإدبارُ،ليلِكإقبالُهذا"اللَّهمَّ

.(4)الترمذي

النسائيعندبالتعريفووردت،وغيرهالبخاريعندبالتنكيراللفظةهذهوردت(1)

روايةوالألبانيالقيمابنورجح(،1)968حبانوابن(024)خزيمةوابن68(0)

"الأم-داودأبيو"صحيح(8841-44861/)الفوائد""بدائعانظر:التنكير.

/3(.)27

حبانابنوصححة1!للَّهُعَت!،رَعمروبناللّّهعبدحديثمن(452)داودأبورواه2()

فيحجرابنوحسَّنه(،91)3/"الأم-داودأبي"صحيحفيوالألباني(5961)

368(./1)الافكار""نتائج

لين.إسنادهوفي(،1641)9برقم)3(

الوجه،هذامننعرفهإنما،غريبحديثهذا:"قالحيث،وضعفه)9358(برقم4()

."أباهاولانعرفهالاكنيرأنيبنتوحفصة
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إذاكانأنَّه:يرفعهأمامةأبيحديثمن(1)""المستدركفيالحاكموذكر

المستجابالمستجابةالتَّامَّة)2(الدَّعوةهذهربَّ"اللَّهمَّ:قالالأذانسمع

منواجعلنيعليها،وأَحيِنيعليهاتوفَّنيالتَّقوى،وكلمةالحقِّدعوةلها،

عمرابنحديثمن)3(البيهقيوذكره."القيامةيومعملاأهلهاصالحِ

علية.(4موقوفًا)

(.)ْوأدامَها"اللّه"أقامَها:الإقامةكلمةعنديقولكان!أنَّهعنهوذُكِر

يانقولفما:قالوا،"والإقامةالأذانبينيُرَدّلا"الدُّعاء:عنه(")6("السُّننوفي

.صحيحٌحديثٌ."والآخرةالدُّنيافيالعافيةاللّه"سَلوا)7(:قال؟اللّهرسول

داعٍعلئتُرَدُّوقلَّماالسَّماء،أبوابفيهماتُفتح"ساعتان:عنهوفيها)8(

"."ضعيف":"التقريبفيحجرابنقال،معدانبنعُفيرإسنادهفي5(،1/46)(1)

.،جك،صفيليست""التامة)2(

.(1/114)"الكبرىالسنن"في)3(

.قمنساقطةموقوفًا"...صالح"من)4(

ثابتبنومحمدحوشببنشهروأيضًا،مبهمراوٍسندهفي)528(داودأبورواه)5(

("الام-داودأبيو"ضعيف2(1/58)"الإرواء":انظر.فيهمامتكلمالعبدي

(1/918).

والحديثاللَّهُ!عَئهُ،رَأنسحديثمن4935()والترمذي(00221)احمدرواه)6(

الطيب"الكلم"تخريجانظر:".والاَخرةالدنيافيالعافيةالدّه"سلوا:قولهدونصحيح

.(1/262)"لإرواءاو"(79)ص

.اسألوا"":ص)7(

ابنوصححهمرفوعًا،اكأيلَّهُعَئطُسعدبنسهلحديثمن2(045)داودأبورواه)8(

22(.1/5)"والترهيبالترغيب"صحيحفيوالألباني(0172)حبان
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".ادلّّهسبيلفيوالصَّفِّالنِّداء،حضورعند:دعوتُه

انقضائها،بعدوالأذكارمفصَّلًاالصلواتأذكارفيهديُهتقدَّموقد

إلىبالفزعالكسوففيأمروأنَّه،والكسوفوالجنائزالعيدينفيوالأذكار

ويحمدويكبِّريهلِّل،يديةرافعًاقائمًاصلاتهافييسبِّحكانوأنَّه،اللّّهذكر

الشَّمس.عنحُسِرحتَّىويدعو

فصل

منبالإكثارفيهويأمر،الحجَّةذيعشرفي(1الدُّعاء)يُكثِر!ي!وكان

والتحميد)2(.والتَبكبيرالتَّهليل

آخرمنالعصرإلىعرفةيومَالفجرصلاةمنيكبِّركانأنَّهعنةويُذكر

ودلّّهاكبر،اللّهاكبرواللّّهاللّّه،إلاإلهلاأكبر،اللّّهأكبر"اللّه:فيقول،التَّشريقأيَّام

بشَفْعِهكذاولفظه،عليهفالعملإسنادهيصحُّلاكانوإنوهذا)3(.الحمد"

نَسقًاثلاثًافعلُهماعبَّاسٍوابنجابرعنرُويفإنَّماثلاثًاكونُهوأمَّاالتَكبير،

حسن.وكلاهما(،4)فقط

كثيرًا،دلّّهوالحمدكبيرًا،أكبر"ادلّّه:فقالزادوإنالشافعيُّ)5(:قال

.الذكر"":ج،ص(1)

اكأيلَّةُعَن!ا.رَعباسابنحديثمن69()9البخاريرواه2()

وجابرشمربنعمروإسنادهوفيمرفوعًا،جابرحديثمن()1737الدارقطنيرواه)3(

.(1-42126)3/"الإرواء"انظر:.فيهمامتكلمالجعفي

.(5174،6174)الدارقطنيرواه(4)

52(.1-2052/)""الامفي5()
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الدِّينلةخلصينإيَّاه،إلانعبدولااللّّه،إلاإلةلاوأصيلًا،بكرةًاللّّهوسبحان

وهَزَم،عبدَهونَصرَ،وعدَهصدَقَ،وحدهاللّهإلاإلهلا،الكافرونكرهولو

حسنًا.كان=أكبر"واللّّهاللّّهإلاإلهلا،وحدهالأحزابَ

فصل

الهلالزويةعندالذِّكرفيهديهفي

والسَّلامة،والإيمانبالأمنعليناأَهِلَّه"اللَّهمَّ:يقولكانأنَّهعنهيُذكر

.حسنٌحديثٌ(:1)الترمذيقال."اللّّهوربُّكربِّي،والإسلام

بالأمنعليناأهلَّهاللَّهمَّأكبر،"اللّّه:رؤيتهعنديقولكانأنَّهعنهويُذكر

وربُّكربُّنا،وترضىتحبُّلماوالتَّوفيق)2(،والإسلاموالسَّلامة،والإيمان

)3(.الدارميذكره."اللّه

الهلالرأىإذاكانع!ياّلهنبيُّاللّّهأنَّبلغةأنَّهقتادةعنداود)4(أبووذكر

ثلاث"خلقكبالَّذيآمنتُ)5(،ورشدٍخيرٍهلال،ورشدٍخيرٍ"هلالُ:قال

وفي.كذا"بشهروجاءكذا،بشهرذهبَالذيدلّّه"الحمد:يقولثمَّ،مرَّاتٍ

لين.أسانيدها

لشواهدهوصححة،وحسنهاللَّةُ!كَتهُرَاللّهعبيدبنطلحةحديثمن3451()برقم(1)

.(181)6"الصحيحة"السلسلةفيالألباني

النظر.انتقالبسببكمنساقطة"والإسلاموالسلامة...وربك"ربي)2(

الطيب"الكلم"تخريجفيالألبانيلشواهدهصححهوالحديث(،172)9برقم)3(

.(913)ص

35(.0)6("الضعيفة"السلسلةانظر:.مرسلوهو5(،0)29برقم(4)

.ك،قمنساقطةالثانيةورشد"خير"هلال)5(
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فيليس:قالأنَّه-""سننةنسخبعضفيوهو-(1داود)أبيعنيُذكر

.صحيحٌمسناحديثٌ!يوّالنبيِّعنالبابهذا

فصل

وبعدهقبلهالطَّعامأذكارفيهديهفي

بالتَّسميةالاَكلويأمر،"اللّّه"بسم:قالالطَّعامفييدهوضعإذاكان

اوَّلهفياللّّهاسميذكرأننسيفإناللّّه،اسمفليذكرأحدكماكل"إذا:ويقول

.صحيحٌحديث)2(."وآخرهأوَّلهفىِاللّّهبسم:فليقل

لأصحابالوجهينأحدوهو،الأكلعندالتَّسميةوجوبوالصَّحيج

إجماعولالها،معارِضَلا)3(صريحةٌصحيحةٌبهاالأمروأحاديثأحمد،

طعامهفيالشَّيطانشريكوتاركُهاظاهرها،عنويُخرِجهامخالفَها)4(يُسوِّغ

.(5)وشرابه

فصر

جماعةً،كانواإذاالاَكلينأنَّوهيإليها،الحاجةتدعومسألةوهاهنا

05(.)39حديثبعد)1(

عائشةحديثمن(1)858والترمذي)3767(داودوأبو2()5733أحمدرواه2()

2(.4)7/"الإرواء"فيوالألبانيوالمصنفالترمذيصححهوالحديثا!دلَّهُعَئهَا،رَ

مماوكلْ،بيمينكوكلْاللّهسَمِّ،غلام))يااهـيلَّهُعَن!:رَسلمةأبيبنلعمرالنبيكقول)3(

.(220/2801)ومسلم()5376البخاريرواه"،يليك

مخالفها("."يسوغ:جفيوليس."مخالفتها":المطبوعوفي.النسخفيكذا(4)

.قمنساقطة"وشرابه..."ويخرجها5()

946



مأ،وحدهبتسميتهطعامهمفيلهمالشَّيطانمشاركةتزولهل،أحدهمفسمَّى

عنالواحدتسميةإجزاءالشافعيُّعلىفنصَّ؟الجميعبتسميةإلاتزوللا

العاطس.وتشميتالسلامكردِّأصحابهوجعله،الباقين

يكفيهولاهو،بتسميتهإلاللاكلالشَّيطانمشاركةترتفعلا:يقالوقد

طعامًا،ع!ي!النبيمعحضرناإنَّا:حذيفةحديثفيولهذا،غيرهتسمية

ادلّّهرسولفأخذالطَّعام،فييدهالتضعفذهبتْ،تُدفَعكأنَّهاجاريةٌفجاءت

الشَّيطان))إنَّ!:اللّّهرسولفقال،بيدهفأخذأعرابيئجاءثمَّبيدها،!ص

ليستحلَّ)1(الجاريةبهذهجاءوإنَّه،عليهادلّّهاسميُذكَرلاأنالطَّعامَيستحلُّ

والَّذي،بيدهفأخذتُبهليستحلَّالأعرابيِّبهذافحاءبيدها،فأخذتُبها،

ولو)3(.وأكلادلّّهاسمذكرثمَّ،يديهما"سعيديلفي)2(يدهإنَّبيدهنفسي

.الطَّعامذلكفييدَهالشَّيطانُوضعَلماتكفيالواحدتسميةكانت

بعدُ،وسمَّىيدَهوضعيكنلم!يووّالنبيُّبأنَّهذاعنيُجابقدولكن

فشاركَهماالأعرابيُّ،وكذلك،تسميةٍبغيربالوضعابتدأتالجاريةولكنَّ

فهذا؟غيرهتسميةبعديُسمِّلممنيشاركالشَّيطانأنَّلكمأينفمنالشَّيطان،

عائشةحديثمنوصحَّحه)4(الترمذيروىقدلكن،يقالأنيمكنممَّا

فأكلةأعرابيئٌفجاء،أصحابهمنستَّةٍفيطعامًايأكل!وَوّاللّهرسولكان:قال!

".)1(ص،ك،ج:"يستحل

".)2(ج:"في

اللَّةُ!كَخهُ.رَحذيفةحديثمن(0/2201)17مسلمرواه)3(

"مختصرفيالألبانيوصححه،وصححها!دلَّهُعَتهَارَعائشةحديثمن()1858برقم(4)

.(701)ص"الشمائل
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أنَّالمعلومومن.لكفاكم"سمَّىلوإنَّة))[مَا:!لمجي!اللّّهرسولفقالبلقمتين،

يُسَمِّ،ولمالأعرابيُّفأكلهذاجاءفلمَّاسَمَّوا،الستَّةوأولئك!ي!اللّّهرسول

الجميعَ.لكفىسَمَّىولو،بلقمتينالطَّعامفأكل،أكلهفيالشَّيطانشاركه

النبيِّعنصحَّوقدنظر،ففيهماالعاطسوتشميتالسَّلامردِّمسألةوأمَّا

ناسمعه(1من)كلِّعلئفحقّاللّه،فحمِدَ،أحدكمعطسَ"إذا:قالأنَّه!ي!

ظاهر،الأكلمسألةوبينبينهمافالفرقفيهماالحكمسُلِّموإن)2(."يُشمِّته

سمَّىفإذا،يُسمِّلمإذاأكلهفيالآكلمشاركةإلىيتوصَّلإنَّماالشَّيطانفانَّ

بلمعه،فيأكلله)4(الشَّيطان)3(مقارنةمنيُسمِّلممنتسميةُتُجزِهلمغيرُه

يُسمِّلممنبينالشَّركةوتبقى،بعضهمبتسميةالشياطينمشاركةتَقِلُّ

أعلم.واللّه،وبينهم

فليقرأطعامهعلىيُسمِّيأننسي))مَن!ي!:النبيِّعنجابرعنويُذكر

نظر)5(.الحديثهذاثبوتوفي."فرغإذا!أَصَد!يوقُلهُوَأدلَّهُ

طتئاكثيرًاحمدًادلّّه"الحمد:يقوليديهبينمنالطَّعامرُفِعإذاوكان

ذكره."وجلَّعزَّربّناعنهمُستغنًىولامُوَدعٍّولامَكْفِيٍّغيرَ،فيهمباركًا

".مسلم)1(ص:"كل

اللَّة!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن)6223(البخاريرواه2()

"."شيطانه:،جص)3(

.كمنساقطةلة"الشيطان...يسملم"إذا4()

،(01/411)""الحليةفينعيموأبو(4آ0)"والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه)5(

".الحديث"يضع262(:)3/""الكاملفيعديابنقال،النصيبيحمزةإسنادهوفي
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.(1)يُّلبخارا

)2(."مسلمينوجعلناوسَقاناأطعمَناالذيللّّه"الحمد:يقولكانوربَّما

لهوجعلَوسوَّغهوسقىأطعمالذيللّه"الحمد:يقولوكان

)3(.مخرجًا"

(".وآوانا)هكفاناالذيله"الحمد:يقولكانأنَّهعنه(4البخاريُّ)وذكر

الذيللّهالحمد:فقالطعامًااكل"من:قالأنَّهعنه)6(الترمذيوذكر

حسن.حديثٌ."ذنبهمنتقدَّممالهغُفِرقؤ،ولامنِّيحولٍغيرمنهذاأطعمني

منفرغفإذا،"اللّه"بسم:قالالطَّعامإليهقُرِّبإذاكانأنَّهعنهويُذكَر)7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ا!كَئهُدتَّهةأمامةأبيحديثمن)5458(برقم

ادلَّهُ!كَئهُ،رَالخدريسعيدأبيحديثمن34()57والترمذي(1)1276أحمدرواه

.(521)ص"الطيبالكلم"تخريجفيالألبانيوضعفه

(0522)حبانابنوصححهادلَّهُ!كلَئهُ،رَايوبأبيحديثمن385(1)داودأبورواه

(6102)"الصحيحةالسلسلة"فيوالألباني

ادلَّهُ!كَئهُ.رَامامةابيحديثمن5()945برقم

وآوانا""كفاناوأما.مَكفُور"ولامَكفيٍّغيرَ"وأَرْوَانا:البخاريولفظ،الأصولفيكذا

.(1/581)سبقوقد،فراشهإلىأوىإذاع!يوِوّالنبيدعاءفيفورد

أنسبنمعاذحديثمن)3285(ماجهوابن(1)5632وأحمد34(،)58برقم

الحاكموصححه(،48)7/"الإرواء"فيوالألبانيالترمذيوحسنهةا!كلَئهُدلَّه

(1/70.)5

خدمرجلحديثمن687(1)"الكبرى"السننفيوالنسائي(1)5965أحمدرواه

حجروابنالمصنفوصححه236(،)ص"الأذكار"فيالنوويوحسنهع!يمّ،النبي

71(.)"الصحيحة"السلسلةفيوالألباني71(9)9/""الفتحفي
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واحييتَ،وهديتَ،واقنيتَوأغنيتَ،وسَقيتَأطعمتَ"اللَّهمَّ:قالطعامه

.صحيحٌوإسناده."أعطيتَماعلئالحمدفلك

علينامَنَّالذيللّّه"الحمد:فرغإذايقولكانأنَّهعنه(1)""السُّننوفي

حسن.حديثٌ."آتاناالإحسانوكلَّواروانا،أشبعناوالَّذيوهدانا،

لنابارِكْاللَّهمَّ:فليقلطعامًاأحدكمأكل"إذا:أيضًاعنه")2("السُّننوفي

وزِدْنافيه)4(لنابارِكْاللَّهمَّ)3(:فليقللبنًااللّهسقاهومن.منهخيرًاواطعِمْنافيه

.حسنٌحديثٌمنه")5(.

فياللّهيحمد،أنفاسٍثلاثةتنفَّسَالإناءفيشربإذاكانأنَّهعنهويُذكر

آخرهنَّ)6(.فيويشكره،نفسٍكلِّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حديثمن)466("والليلةاليوم"عملفيالسنيابنورواه"،"السننفيأجدهلم

البخاريقال،الزعيزعةأبيبنمحمدإسنادهوفي،جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

جدًّا".الحديث"منكر:فيه2(44)الكبير""التاريخفي

إسنادهاكأيلَّةُعَت!ا،رَعباسابنحديثمن(،1)789وأحمد3(،154)الترمذيرواه

انظر:.والألبانيالترمذيحسنهوالحديثبها،يتقوىطرقلهولكن،ضعيف

232(.0)"الصحيحة"السلسلة

.صفيليست"فليقل"

.ب،كمنساقطة"فيهلنا..."وأطعمنا

اللبن"غيروالشرابالطعامعنيجزئشيءليس"فانه:زيادةالمطبوعيابعدها

النسخ.فيوليست

قال،عرفانبنالمعلىإسنادهوفي(،471)"والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه

فيالألبانيبةوأعله،"الحديثمنكر":فيه(1725)الكبير""التاريخفيالبخاري

42(.)30"الضعيفة"السلسلة
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فصل

وما؟)2(طعالم(1)عندهمهل:سألهمربَّماأهلهعلىدخلإذا!يوّوكان

وربَّما)3(.وسكتتركَةكرهةوإن،أكلهاشتهاهإذاكانبل،قطُّطعامًاعاب

)4(."أشتهيهلاانِّيأَعافُه،"أجِدُني:قال

مافقالوا:الأُدْم،عنأهلهسأللمَّاكقولهأحيانًا،الطَّعاميمدحوكان

هذافيوليس)5(."الخلُّالا!دْم"نعمَ:ويقولمنهيأكلفجعل،خلٌّإلاعندنا

تلكفيلهمدحهووإنَّما،والمَرَقوالعسلواللَّحماللَّبنعلىله)6(تفضيلٌ

منة،بالمدجأولىلكانلبنأولحمحضر)7(ولوفيها،حضرالَّتيالحال

أشواعسائرعلىلهتفضيلًالا،قدَّمهمنلقلبوتطييبًاجبرًاهذافقال

)8(.الاُدْم

قرِّبمنوأمر)9(،"صائم"إنِّي:قالصائمٌوهوطعامٌإليهقُرِّبإذاوكان

يأكلأنمفطرًاكانوإن،قدَّمهلمنيدعوأييصلِّيأنصائموهوالطَّعامإليه

)1(ب،

رواه(2)

اهور(3)

اهور(4)

اهور(5)

":ج(6)

:ص(7)

":ق(8)

اهرو(9)

النسخ.بقيةمنوالمتبت.""عندكم:مب

.تقدموقداكأيلَّهُعَتهَا.رَعطيةأمحديثمن(01)76مسلم

كأإدلَّهُعَتهُ.هريرةأبيحديثمن(460/2187)ومسلم(045)9البخاري

كأإدلَّهُعَئ!ا.عباسابنحديثمن(491)5ومسلم(5)537البخاري

اللَّهُ!كَئهُ.رَجابرحديثمن(0/2166)52مسلم

تفضيلا".

فيها"."حضر

الإدام".

ا!كَتهُدلَّهةأنسحديثمن)8291(البخاري
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)1(.منه

هذا"إنَّ:وقالالمنزلربَّبهأعلمَأحدوتبعهلطعامٍدُعيإذاوكان

")2(.رَجَعشئتَوإنلهتأذنَانشئتَفإنتَبِعنا،

لربيبهقالوكماالخلِّ،حديثفيتقدَّمكماطعامهعلىيتحدَّثوكان

)4(."يليكممَّاوكلْاللّه)3(،"سَمِّ:يؤاكلهوهو

أهليفعلةكمامرارًا،عليهمالاكرعرْضَأضيافهعلىيكرِّركانوربَّما

مرارًا:لهوقولهاللَّبن،شربقصَّةفي)5(هريرةأبيحديثفيكما،الكرم

لةأجدُلابالحقِّبعثلنوالَّذي:قالحتَّى""اشرَبْيقولزالفما،""اشرَبْ

مسلكًا.

منزلفيفدعا،لهميدعوحتَّىيخرجلمقومٍعندأكلإذاوكان

لهمواغفرْرزقتَهم،فيمالهمبارِكْ"اللَّهمَّ:فقال)6(،بُسْرٍبناللّّهعبد

)7(.مسلمذكره."وارحَمْهم

واكلالصَّائمون،عندكم"أفطر:فقالعُبادةبنسعدمنزلفيودَعا

اللَّهُ!ثكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(4311)مسلمرواه(1)

اللَّةُ!ككَئهُ.رَمسعودأبيحديثمن(2138/)360ومسلم5(434)البخاريرواه2()

النسخ.بقيةفيوليست".بيمينك"وكل:جفيبعدها)3(

.تقدموقد(.220/2801)ومسلم)5376(البخاريرواه(4)

6(.524)البخاريرواه5()

مصحفًا."بشر"،:ب،ك،ق)6(

اللَّهُ!ثكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن2(0)42برقم)7(
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لمَّاأنَّهعنهداود)2(أبووذكر(.1")الملائكةعليكموصلَّتالأبرار،طعامَكم

"أَثِيبوا:قالفرغوافلمَّافأكلوا،وأصحابةهوالتَّيهانبنالهيثمأبودعاه

بيتُهدُخِلإذاالرَّجل"[نَّ:قال؟إثابتهوما،ادلّّهرسولياقالوا)3(:،"أخاكم

.("إثابتُهفذلك،لةفدَعَواشرابهوشُرِبطعامُهفاُكِل

"اللَّهمَّ:فقال،يجدهفلمطعامًافالتمسليلةً،منزلةدخلأنَّهعنهوصحَّ

)4(."سقانيمنواسْقِ،أطعَمَنيمنأطعِمْ

"،بشبابهأمتِعْه"اللَّهمَّ:فقاللبنًاسقاه(الحَمِق)هبنعمروأنَّعنهوذُكِر

بيضاء)6(.شعرةًيَرَلمسنةًثمانونعليهفمرَّت

رجل"ألا:مرَّةًفقال،عليهمويُثني،المساكينيُضيفلمنيدعووكان

وقُوْتِبقُوْتِهمااَثرااللَّذينوامرأتهللأنصاريِّوقال"(،إادلّّهرحمههذايضيف

"الأذكار"فيالنوويوصححهاللَّهُ!كلَتهُ،رَأنسحديثمن385(4)داودأبورواه(1)

الحبير""التلخيصفيحجروابن92()8/المنير""البدرفيالملقنوابن(191)ص

/3(991).

رجلعنضعيفالدالانييزيدإسنادهوفي،ا!كلَئهُدلَّهجابرحديثمن)3853(برقم2()

.(1)289"الضعيفةو"السلسلة(451)ص("الطيبالكلم"تخريجوانظر:،يسملم

"."قال:،جص)3(

ا!كَتهُدلَّهةالمقدادحديثمن2(0)55مسلمرواه)4(

مب.ب،،ك،قفيبياض""الحمقمكان)5(

الحمقبنعمروحديثمن()475"والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه)6(

"التقريب"فيكمامتروكوهو،فروةأبيبناللّهعبدبنإسحاقسندهوفيظا!كَتهُدلَّه

.)368(
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")1(.اللَّيلَةبضيفكماصنيعكمامناللّهعجِبَ"لقدضيفَهما:صبيانهما

أعرابيًّاعبدًا،أوحرًّاكبيرًا،أوكانصغيرًاأحدٍمؤاكلةمنيأنفلاوكان

،مجذومٍبيدِأخذأنَّهعنهالسُّنن)2(أصحابروىلقدحتَّىمهاجرًا،أو

".عليهوتوكُّلأباللّّه،ثقةًاللّّه،بسم"كُلْ:وقالالقَصْعةفيمعهفوضعها

"إنَّ:ويقول،بالشِّمالالاكلعنوينهىباليمينبالاكليأمروكان

بها،الاكلتحريمُهذاومقتضى)3(."بشمالةويشرب،بشمالهياكلالشَّيطان

أنَّهعنهوصحَّ.بالشيطانمشبَّهوإمَّاشمطانٌإمَّابهاالاَكلفإنَّ،الصَّحيحوهو

"لا:فقال،أستطيعلا:فقال"،بيمينك"كلْ:بشمالهعندهأكلَلرجلٍقال

عليهدعالماجائزًاذلككانفلوبعدها)4(.فيهإلىيدهرفحفما،استطعتَ"

فيأبلغفذلكالأمرامتثالتركعلىحمَلَهقدكِبْره)5(كانوإن،بفعله

عليه.الدُّعاءواستحقاقِالعصيان

ولاطعامهمعلىيجتمعواأنيَشْبَعونلاأنَّهمإليهشَكَامنوأمر

فيه)6(.لهميُباركْ،عليهادلّّهاسميذكرواوأنيتفرَّقوا،

اللَّةُ!ثكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(450/2172)ومسلم()9488البخاريرواه(1)

إسنادهوفي35(،24)ماجهوابن(181)7والترمذي3(529)داودأبورواه2()

4(.13)28/"الكمال"تهذيبانظر:.فيةمتكلمالبصريمالكأبوفضالةبنمفضل

اكأيلَّهُعَن!ا.رَعمرابنحديثمن(020/2501)مسلمرواه)3(

اللَّهُ!كَئهُ.رَالأكوعبنسلمةحديثمن2(120)مسلمرواه)4(

"الكبر".:ص،ج)5(

اللَّهُ!كلَئهُ،رَحرببنوحشيحديثمن)3286(ماجهوابن3764()داودأبورواه)6(

664(.)"الصحيحة"السلسلةانظر:.حسنوالحديث
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عليها،يَحْمدهالاكْلَةيأكلالعبدعنليرضىاللّّه"إنَّ:قالأنَّهعنهوصحَّ

2(.")عليها(1)يحمدهالشَّربةَويشرب

ولا،والصَّلاةوجلَّعزَّاللّهبذكرطعامَكم"أَذيبوا:قالأنَّهعنهورُوِي

صحيحًا،يكونأنالحديثبهذاوأَحْرِ)4()3(."قلوبُكمفتَقْسُوَعليهتناموا

به.يشهدالتَّجربةفيوالواقع

فمل

العاطسوتشميتوالاستئذانالسَّلامفيهديهفي

إطعامُوخيرَهالإسلامأفضلأنَّ()6()ه""الصَّحيحينفيعنهثبت

تَعرِفْ)8(.لمومَنعرفتَمنعلىتقرأ)7(السَّلامَوأنالطَّعام،

5".)1(ص:"فيحمد

اكأيلَّةُعَتهُ.رَمالكبنأنسحديثمن2734()مسلمرواه2()

ابنقال،الخليلأبوبزبعإسنادهوفي(،)488"والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه)3(

والحديث("،الثقاتعنالموضوعات"يروي:"الحفاظ"تذكرةفيالمقدسيطاهر

المصنوعة""اللاَلىءفيوالسيوطي96()3/""الموضوعاتفيالجوزيابنذكره

"السلسلةفيوالاثباني(561)ص"المجموعة"الفوائدفيوالشوكاني2(251/)

.(11)5"الضعيفة

"."وأحرى:مب،ب(4)

اكأيلَّهُعَئطُ.رَعمروبناددّهعبدحديثمن)93(ومسلم)28(البخاريرواه()5

عنه.الحديثوليس.خطأوهو(".هريرةأبي"عن:المطبوعفيبعدها)6(

"يقرأ".:م،،جص)7(

".يعرفلمومنعرفمن"على:ص،ج)8(
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منالنَّفرأولئكالىاذهَ!:لهقالادلّّهخلقهلمَّاآدمأنَّ(1) ء.وفيهما

ذرََّيتك،وتحيَّةتحيَّتكفإنَّها،يُحيُّونكماواستمِعْ،عليهمفسَلِّم،الملائكة

"ورحمةفزادوه،ادلّّهورحمةعليكالسَّلام:فقالوا،عليكمالسَّلام:فقال

)2(."اللّّه

بينهمالسَّلامأفْشَواإذاأنَّهم)3(وأخبرهم،السَّلامبإفشاءأمرأنَّهوفيهما

4(.ينَحابُّوا)حتَّىيؤمنونولايؤمنوا،حتَّىالجنَّةيدخلونلاوأنَّهمتَحابُّوا،

فقدجمعَهنَّمنثلاثٌعمار:قال(")ْ"صحيحهفيالبخاريُّوقال

منوالإنفاق،للعالمالسَّلاموبذل،نفسكمنالإنصاف:الإيمانجمع

لإقنَار.ا

يوجبالإنصاففإنَّ،وفروعَهالخيرأصولَالكلماتهذهتضمَّنتوقد

يطالبهملاوأن،كذلكالنَّاسحقوقوأداء،موفَّرةًكاملةًادلّّهحقوقأداءَعليه

به،يعاملوهأنيحبُّبماويعاملهموُسْعهم،فوقَيُحمِّلهمولاله،ليسبما

لنفسهبهيحكمبماوعليهملهمويحكممنه،يُعْفُوهأنيحبُّممَّاويُعفِيهم

اللَّهُ!كَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن284(1)ومسلم332()آالبخاري(1)

.كفيليست"اللّّهورحمة"فزادوه2()

."وأخبر":ص،ق)3(

اللَّهُ!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن5()4مسلمرواه4()

ابنصححهوالأثر31(.080)شيبةأبيابنووصله82(،/1)الجزمبصيغةمعلقًا)5(

38()2/"التعليق"تغليقفيحجروابن225()7/"الفتاوى"مجموعياتيمية

"البخاريصحيحو"مختصر(51ه)ص"الطيبالكلم"تخريجفيوالألباني

(1/.)27
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ولالها،ليسمالهايدَّعيفلا،نفسهمننفسهإنصافههذافيويدخلوعليها،

ويُنمِّيها،الدّهبمعاصيوتحقيرِهاإيَّاها،وتصغيرِهلها،بتَدْسِيَيه(1يُخفيها)

عليهوالتَّوكُّل،ورجائهوخوفهوحبِّه،وتوحيدهاللّّهبطاعةوَيرفَعُهاويُكبِّرها

ولا،ومَحابِّهمالخلقِمَراضيعلىومَحابِّهمَراضِيههـايثارِ)2(،إليهوالإنابة

ويكوناللّّة،عَزَلَهاكما)3(البينمنيَعزِلُهابلاللّّه،معولاالخلقمعبهايكون

ومدخله،وسكوتهوكلامه،ومنعةوعطائه،وبغضهحبِّهفيبنفسهلاباللّّه

فيكونعليها)4(،يعملمكانةًلهايرىولا،البينمننفسَهفيُنْجِي،ومخرجه

.(135:]الأنعاممَ!ا!!آغمَواعَكَ!و:بقولهاللّّهذمَّهمممَّن

)5(المنافعيستحقُّفانَّهعليها،يعملمكانةلةليسالمحضفالعبد

هوماسيِّدهإلىيؤدِّيأنعلىعاملٌفهو،لهمِلْكٌونفسهلسيِّده،والأعمال

،مُنَجَّمةٍحقوقٍعلىكُوتِبقدبلأصلًا،مكانةٌلهليس)6(،عليهلهمستحقّ

عليهبقيَماعبدًاالمُكاتَبيزالولااَخر،نجمعليهحلَّنَجْمًاأدَّىكلَّما

الكتابة.نجوممنشيءٌ

علية،وحقِّةربِّهمعرفةَعليهيُوجِبنفسةمنإنصافهأنَّوالمقصود

لهاويدَّعيَوفاطرها،مالكهابهايزاحمَلاوأنله،خُلِقَتْومانفسِهومعرفةَ

)1(ج:"يخيبها".

النسخ.بقيةمنوالمثبت.مبم،،ك،ب،قفيليست"إليه..."وحبه)2(

يأني.وفيماهنا""البغي:ك)3(

.كفيليست"عليها")4(

".للمنافع"مستحق:ك)5(

لة"."عليه:ص،ج)6(
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يُقدِّمهأو،بهويدفعَههوبمرادهمنهسيِّدهمرادَويزاحمَ،والاستحقاقالملكة

وأضِيْزى،قِسْمةوهو،ومرادهسيِّدهمرادبينإرادتَهيَقسِمأو،عليهويُؤثِره

ء

!انَدضًالمِثُرَ!بمالِنَابِزَغمِ!وَهَذَالِلَّهِ)هَذَاقالوا:الذينقسمةمثل

صصءص
شُرَ!ابهِؤ!إِلىيَصِلُفهُوَلِلّهِ!اتَوَمَااللَّهِإِلَىيَصِملُلِ!ثُر!إلِهِؤفَلَا

.1361:الأنعامأ

اللّّه،وبمِنوشركائهنفسهبينالقسمةهذهأهلمنيكونلاالعبدُفلينظرِ

جهولًا،ظلومًاخُلِقالإنسانفإنَّيَشعُر،لاعليهواللَّبْسِوطلمِةولجهلة

الخلقَيُنصِفوكيف؟والجهلالظّلموصفُهممَّنالإنصافيطلبوكيف

ماآدمابنَ:وجلَّعزَّاللّه"يقول:إلهيٍّأثرٍفيكما؟الخالقيُنصِفلممن

وأنابالنِّعمإليكاتحبَّبُكمصاعد،إليَّوشرُّكنازذإليكخيريأنصفتَني،

الملَكُيزالولاإليَّ،فقيزوانتبالمعاصيإليَّتتبغَّضوكمعنك،غنيّ

.(1)"قبيحٍبعملٍمنكإليَّيَعْرُجالكريم

وأرزُقُك،غيريوتعبدُخلقتُك،أنصفتَنيماآدم"ابنَآخر:أثرٍوفي

.(2)"يسواوتَشكُر

بعضفيقرأتُ:قالمنبةبنوهبعن33()2/"المجالسة"فيالدينوريرواه(1)

علية.المحققتعليقوانظر.بمرةواهٍوإسناده...الكتب

"التدوين"فيالرافعيوعزاه9(،05)3/"الإرشاد"فيالخليلييعلىأبورواه2()

إسنادهوفي،بنحوهاللَّهُ!ثكَتهُرَعمرابنحديثمن""أماليهفيفارسابنإلى(1/391)

عمربناددّهعبيدعن"يروي:الخليليقالبلخ،أهلمنالهنائيسليمانبننوفل

الحديثهذاالخليليساقثم.ضعفة"علىتدلوأحاديثة...عليهايتابعلاأحاديث

.لاسناده
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وسَعىالظُّلم،أقبحَوظَلَمَهانفسَه،يُنصِفلممنغيرَهيُنصِفكيفثمَّ

إيَّاها،يعطيهاأنَّهظنَّحيثمنلذَّاتهاأعظمَومَنعَهاالسَّعي،أعظمَضررهافي

ويُسعِدها،يُرِيحهاأنَّهظنَّحيثمنالشَّقاءكلَّوأشقاهاالتَّعبكلَّوأتعبَها

حظوظَها،يُنِيلُهاأنَّهيظنُّوهواللّهمنحظَّهاحرمانهافيالجِدِّ)1(كلَّوجَدَّ

وهوالتَّحقيركلَّوحَقَّرهاويُنمِّيها،يُكبِّرهاأنَّهيظنُّوهوالتَّدسيةكلَّودَسَّاها

لنفسه؟إنصافههذاممَّنالإنصافُيُرجىفكيفيُعظِّمها،أنَّهيظنُّ

يَفعلُ)2(بالأجانبِتَراهفماذابنفسهعبدٍفِعْلَهذاكانإذا

جمعفقدجمعهنَّمَن))ثلاثٌ:اكأيلَّةُعَتهُ!عمارقولأنَّوالمقصود

الإقتار"منوالإنفاق،للعالمالسَّلاموبذل،نفسكمنالإنصاف:الإيمان

وفروعه.الخيرلأصولجامعكلامٌ

يَبذُلبل،أحدٍعلىيتكبَّرلاوأنَّه،تواضعَهيتضمَّنللعالمالسَّلاموبذل

يعرفه.لاومنيعرفهومن،والوضيبعوالشَّريفوالكبير،للصَّغيرالسَّلام

منهكِبْرًاعليهسلَّممن)3(كلِّعلىالسَّلاميردُّلافإنَّههذا،ضدُّوالمتكبِّر

؟أحدٍلكلِّالسَّلامَيَبذُلفكيفوتيهًا،

مايُخلِفادلّّهوأنَّباللّّه،ثقةٍقوَّةعنإلايَصدُرفلاالإقتارمنالإنفاقوأمَّا

بها،نفسٍوسخاءالدُّنيا،فيوزهدٍ،ورحمةٍوتوكُّلٍيقينٍقوَّةوعن،أنفقه

الفقرَيَعِدُهمَنبوعدِوتكذيبٍوفضلًا،منهمغفرةًوعدَهمنبوعدِووُثوقٍ

)1(ج:"الجهد".

نتر.بصورةالمطبوعفيكُتبوقد.للمؤلفولعلةالمصادر،فيالبيتاجدلم)2(

أحد"."كل:ك)3(
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.المستعانوادلّهبالفحشاء.ويأمره

فصال

)1(.مسلمذكره.عليهمفسلَّمبصبيانٍمرَّأنَّه!ي!عنهثبت

بيدهفأَلوىنسوةٍبجماعةيومًامرَّأنهعنه""جامعهفي)2(الترمذيوذى

بالتَّسليم.

نسوةٍفي!ي!النبيُّعلينامرَّيزيد:بنتأسماءعنداود)3(:أبووقال

سلَّموأنَّهواحدةٌالقصَّةأنَّوالظَّاهر،الترمذبدحديثروايةوهيعلينا.فسلَّم

.بيدهعليهنَّ

الجمعةمنينصرفونكانواالصَّحابةأنَّ(")4(:البخاريِّ"صحيحوفي

أصولمنطعامًالهمفتُقدِّمعليها،فيسلِّمونطريقهمفيعجوزٍعلىفيمرُّون

والشَّعير.5(السِّلْق)

العجوزعلىيُسلَّمالنِّساء،علىالسَّلاممسألةفيالصَّوابهووهذا

اللَّةُ!كَتهُ.رَأنسحديثمن2(1)68برقم(1)

إسنادهوفياكأيلَّةُعَتهَا،رَيزيدبنتأسماءحديثمن2(،6)79وأحمد2(،6)79برقم2()

("الصحيحةالسلسلة"انظر:.يقويهوشاهدطريقوله،فيةمختلفحوشببنشهر

.)823(

المؤلف.ذكرهكماالسابقالحديثوهو37(،10)ماجةوابن(4052)برقم)3(

ا!للَّهُعَئ!.رَسعدبنسهلحديثمن)389(برقم)4(

مطبوخًا.يُؤكلطرِيّغضٌّوورقُها،الأرضفيذاهبوأصلٌطوالورقٌلهابقلة(5)
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غيرهنَّ.دونَالمحارموذواتِ

فس

علئالصَّغيرتسليمُ)2(وغيره")1(البخاريِّ"صحيحفيعنهوثبت

الكثير.علىوالقليلِ،الماشيعلىوالرَّاكبِالقاعد،علىوالمارِّالكبير،

".القائمعلىالماشي"يُسلِّم:عنه)3("الترمذي"جامعوفي

علىوالماشي،الماشيعلىالرَّاكب"يسلِّم:عنه()4البزار""مسندوفي

".أفضلفهوبدأإلّهماوالماشيانِالقاعد،

".بالسَّلامبَدأهممَنباللّّهالنَّاسأولى"إنَّ:عنه()هداود"أبي"سننوفي

الانصرافعندوالسَّلام،القومإلىالمجيءعندالسَّلامُهديةمنوكان

فليستفليسلِّم،قامو[ذافلْيُسلِّم،أحدُكمقعدَ"إذا:قالأنَّهعنهوثبت،عنهم

ا!كَتهُللَّهةهريرةأبيحديثمن6232()6231،برقم()1

"يسلم".:ك،جص،)2(

بنفضالةحديثمن)999(،المفرد""الأدبفيوالبخاري27(،0)5برقم)3(

.الترمذيوصححةاللَّهُ!ثكَئهُ،رَعبيد

حبانابنوصححهاللَّهُ!كَخهُ،رَجابرحديثمن2(00)6الأستار""كشففيكما)4(

"السلسلةفيوالالباني593()2/البزار"مسندزوائد"مختصرفيحجروابن(4)89

المفردا""الأدبفيالبخاريعندأيضًاجابرعنموقوفًاوصح(.11)46"الصحيحة

.)839(

الصالحين""رياضفيالنوويقالاللَّهُ!كلَتهُ،رَامامةأبيحديثمن(15)79برقم)5(

)3382(.("الصحيحة"السلسلةفيالألبانيوصححه،جيد""إسناد276(:)ص
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.(1)"الاَخرةمنبأحقَّالأولى

حالفإن،عليهفلْيُسَلِّمصاحبَهأحدُكملقي"إذا:عنهداود)2(أبووذكر

أيضًا".عليهفليسلِّملقيهثمَّجِدارأوشجروبينهما

أوشجرةٌلَقِيَتْهمفإذا،يتماشَون!ي!اللّّهرسولأصحابكان:أنسوقال

علىبعضُهمسلَّمورائهامنالتقَواوإذاوشمالًا،يمينًاتفرَّقوا)3(أَكَمةٌ

0)4(

بعصٍ

ثمَّالمسجد،تحيَّةبركعتينيبتدئالمسجدإلىالدَّاخلأنَّهديهومن

حقّتلكفإنَّ،أهلهتحيَّةقبلالمسجدتحيَّةفتكون،القومعلىفيسلِّميجيء

أولىهذامثلفياللّّهوحقُّلهم،حقٌّهو)6()5(الخلقعلىوالسَّلام،لدّه

بينهماوالفرقمعروفًا،نزاعًافيهافإنَّ،الماليَّةالحقوقبخلافبالتَّقديم

.السَّلامبخلاف،الحقَّينلأداءالماليِّالحقِّاتِّساعوعدمالاَدميِّحاجة

هريرةأبيحديثمن27(0)6والترمذي(025)8داودوأبو7(241)أحمدرواه(1)

فيوالألباني(494)حبانابنوصححة،الترمذيحسنةوالحديثا!دلَّهُعَتهُ،رَ

.()183"الصحيحة"السلسلة

"السلسلةانظر:،صحيحوالحديثآدلَّةُ!كَئهُ،رَهريرةأبيحديثمن52(00)برقم)2(

.()186"الصحيحة

حوله.مماارتفاعًاأشدَّيكونالموضعأوالتلّ:الاكمة)3(

الاَثار("مشكل"شرحفيوالطحاوي(1101)المفرد""الأدبفيالبخاريرواه(4)

صحيح.حديثوهو2(.54)("والليلةاليوم"عملفيالسنيوابن(551/)13

.""الجلوس:،جص(5)

ص،ج.فيليست"هو")6(
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ثمَّ،ركعتينفيصلِّيالمسجدأحدهميدخلهكذا،معهالقومعادةوكانَ

اللّّهرسولأنَّرافعبن1(رِفاعة)حديثفيولهذا!ي!،النبيِّعلىفيسلِّميجيء

رجلجاءإذ،معهونحن:رفاعةقاليومًا،المسجدفيجالنم!هوبيناع!ياّله

النبيُّفقال!،النبيِّعلىفسلَّمانصرفثمَّ،صلاتهفأخفَّفصلَّىكالبدويِّ،

فأنكر.الحديثوذكر..)3(."تُصلِّلمفانَّكفصلِّفارجعْ)2(،))وعليك:!!

بعدماإلى-والسلامالصلاةعليه-السَّلامتأخيرعليهيُنكِرولم،صلاتهعليه

الصَّلاة.

تحيَّاتٍثلاثجماعةٌفيهكانإذاالمسجدلداخلفيُسَنُّهذا:وعلى

"،اللّّهرسولعلى)4(والصَّلاةادلّّه"بسم:دخولهعنديقولأنأحدها:مترتِّبةٍ

.القومعلىيسلِّمثمَّالمسجد،تحيَّةركعتينيصلِّيثمَّ

صر

وُيسمِعُالنَّائمَ،يُوقِظلاتسليمًاسَلَّمباللَّيلأهلهعلىدخلإذاوكان

(.)ْمسلمذكره.اليقظان

".رفاعةابي":ص(1)

.قياليست"وعليك")2(

خزيمةابنوصححه،وحسّنهاكأيلَّةُعَئهُرَرفاعةحديثمن3(20)الترمذيرواه)3(

هريرةأبيحديثمن(54)793/ومسلم)757(البخاريعندوالحديث(.545)

اللَّهُك!.رَ

."والسلام"والصلاة:م،مب(4)

ا!كَتهُدلَّهةالمقدادحديثمن2(0)55برقم)5(
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فصل

(".الكلامقبل"السَّلام:عنة(1)الترمذيوذكر

".يسلِّمحتَّىالطَّعامإلئأحدًاتَدْعُوالا"آخر)2(:لفظٍوفي

علية.فالعملضعيفًا،قبلهوماإسنادهكانوإنوهذا

أبيبنالعزيزعبدحديثهنمنهأحسنَبإسنادٍأحمد)3(أبوروىوقد

السُّؤال،قبل))السَّلام:!ي!اللّّهرسولقال:قالعمرابنعن،نافععن،روَّادٍ

".تجيبوهفلاالسَّلامقبلبالسُّؤالبدأكمفمن

تَأذنوا"لا:عنهويُذكر.بالسَّلاميبدألملمنيأذنلاكانأنَّهعنهويُذكر

")5(.بالسَّلاميبدالم)4(لمن

منإلانعرفهلامنكر،حديثهذا":وقالادلَّهُ!ثكَئهُ،رَجابرحديثمن)9926(برقم(1)

حاتمأبورماه،متروكالأمويالرحمنعبدبنعنبسةإسنادهوفي."الوجههذا

الصحيحة""السلسلةانظر:.بنحوهجابرعنوثبت.""التقريبفيكمابالوضع

6(.)81

.تقدموقد،الرحمنعبدبنعنبسةإسنادهوفي)9926(،برقم2()

عاصم،بنالسريإسنادهوفي5(،0-8059)6/""الكاملفيرواه،عديابنهو)3(

33(.آ4)9264،"الميزان"لسانانظر:فيهما.متكلمالأبليعمربنوحفص

"لا".:ص)4(

حديثمن)8433("الإيمان"شدبفيوالبيهقي(018)9الموصلييعلىأبورواه5()

متروكالمكيإسماعيلأبوالخوزييزيدبنإبراهيمإسنادهوفياللَّهُ!كلَتهُ،رَجابر

272(.)""التقريبفيكماالحديث
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بنصفوانأنَّ:حنبلبنكَلَدَةَعن)1(الترمذيرواهمامنهماوأجود

،الواديبأعلىع!ي!هوالنبيُّع!ي!النبيِّإلىوضَغَابيسَ)2(ولِبَأٍبلَبنٍبعثةأميَّة

فقلْ:))ارجِعْالنبً!يووّ:فقال،أستأذنولمأسَلِّمولم،عليهفدخلت:قال

غريمب.حسنٌحديثٌهذا:قال،؟"أدخلُأ،عليكمالسَّلام

ركنهمنولكن،وجههتلقاءمنالبابيستقبللمقومٍبابَأتىإذاوكان

)3(."عليكمالسَّلام،عليكم"السَّلام:فيقولالأيسر،أوالأيمن

فصل

السَّلاميريدلمنالسَّلامويُحمِّل،يواجههمنعلىبنفسهيُسلِّموكان

السَّلامتحمَّلكما،إليهيبلِّغةلمنالسَّلامويتحمَّلعنه)4(،الغائبينمنعليه

جبريل:لهقاللمَّاخُويلدٍبنتخديجةالنِّساءصدِّيقةعلىوجلَّعزَّاللّهمن

فيببيتٍوبشِّرهاربِّها،منالسَّلام(فاقرأْها)ه،بطعامأتتكقدخديجة"هذه

)6(."الجنَّة

وأبو(1801)المفرد""الأدبفيوالبخاري(2451)5أحمدورواه27(،01)برقم(1)

"الرواةهداية"تخريج:وانظر.الألبانيوصححه،الترمذيوحسنه(،5)176داود

81(.)817-9"الصحيحةو"السلسلة32(5/)4

القِثَّاء.صغار:والضغابيس.يَرِقَّأنقبلالولادةعنداللبنأولاللِّبَأ:2()

32-326(:4/5)"الرواةهداية"تخريجفيالاكبانيقال(،5)186داودأبورواه)3(

.جيد"إسناد"

آضِىيلَّهُعَئهُ.رَأنسحديثمن(4918)مسلمرواه(4)

عليها"."فاقرا:""الصحيحينوفي،النسخفيكذا)5(

اللَّهُ!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن2()432ومسلم382(0)البخاريرواه)6(
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عليكِيقرأجبريل"هذا:عائشةالصِّدِّيقبنتالثَّانيةللصِّدِّيقةوقال

.(1نرى)لامايرى،وبركاتةاللّّهورحمةالسَّلاموعليه:فقالت،"السَّلام

فصل

جاءرجلًاأنَّعنهالنَّسافيُفذكر"(،"وبركاتهإلىالسَّلامانتهاءهديهوكان

ثمَّ،جلسثمَّ،""عشرةٌ:وقال!ي!،اللّهرسولعليهفردَّ،عليكمالسَّلام:فقال

:وقال!يمّ،اللّّهرسولعليهفردَّ،ادلّّهورحمةعليكمالسَّلام:فقالآخرجاء

وبركاته،اللّهورحمةعليكمالسَّلام:فقالآخروجاء،جلسثمَّ،""عشرون

منالنَّساليُّوالتِّرمذيُّ)2(رواه.""ثلا8لون:وقال!ي!اللّّهرسولعليهفردَّ

وحسَّنه.،حُصينٍبنعمرانحديث

آخرأتى"ثمَّ:فيهوزاد،أنسبنمعاذحديثمنداود)3(أبووذكره

:قال،""أربعون:فقال،ومغفرتهوبركاتهادلّّهورحمةعليكمالسَّلام:فقال

:عللٍثلاثلهفإنَّ،الحديثهذايثبتولا."الفضائلتكونهكذا

يُحتجُّولا،ميمونبنالرحيمعبدمرحومأبيروايةمنأنَّهإحداها:

به)4(.

ا!دلَّةُعَتفَا.رَعائشةحديثمن(4/219)47ومسلم62(10)البخاريرواه(1)

وأبو(4991)8أحمدورواه2(،)968والترمذي(001)79""الكبرىفيالنسائي2()

(5092/)"الربانية"الفتوحاتفيكماحجرابنأيضًاوحسَّنة(.15)59داود

.(561)ص"الطيبالكلم"تخريجفيوالألباني

.(2691/)"والترهيبالترغيبضعيف"فيالألبانيضعَّفه(15)69برقم)3(

.(42/)18"الكمال"تهذيبانظر:4()
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كذلك.وهومعاذ)1(،بنسهلأيضًافيهأنَّ:الثَّانية

أظنُّ:قالبل،بالرِّوايةيجزملمرواتهأحدمريمأبيبنسعيدأنَّ:الثَّالثة

يزيد.بننافحسمعتأنِّي

ع!ياّلهبالنبيِّيمرُّرجلٌكان:أنسعنالآخرالحديثُهذامنوأضعف

السَّلام"وعليك!وَوّ)2(:النبيُّلهفيقولاللّّه،رسولياعليكالسَّلام:فيقول

علىتُسلِّم،اللّّهرسوليا:لهفقيل،"ورضوانهومغفرتهوبركاتهاللّهورحمة

ذلكمنيمنعني"وما:قال؟أصحابكمنأحدٍعلىتُسلِّمهماسلامًاهذا

به)3(.أ!طعلىيرعىوكان،رجلّا"عشربضعةبأجرينصرفوهو

فضر

أنسعن)4("البخاريِّ"صحيحفيكماثلاثًايسلِّمأنهديهمنوكان

أتىوإذا،عنهتُفْهَمحتَّىثلاثًاأعادهابكلمةٍتكلَّمإذا!ي!ادلّّهرسولكان:قال

ثلاثًا.عليهمسلَّمعليهمفسلَّمقومٍعلى

سلالميبلغهملاالذينالكثيرالجمحعلىالسَّلامفيهديَهكانهذاولعلَّ

يحصللمالاولأنَّطنَّإذا،والثَّالثالثَّانيالسَّلامإسماعفيهديهأوواحا،

يجبهلمفلمَّاثلاثًا،عبادةبنسعدمنزلإلىانتهىلمَّاسلَّمكما،الإسماعبه

2(.80/)12الكمال!""تهذيبانظر:(1)

.كفيليستمج!يِ!"النبي"لة)2(

كثيرأبيبنويوسفذكوانبنبنوححجرابنوأعلة)235(السنيابنرواه)3(

292(.)5/علانلابن("الربانية"الفتوحاتانظر:الوليد.بنوبقية

)59(.برقم(4)
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يسلِّمونأصحابهلكانثلاثًاالتَّسليمالدَّائمهديهكانفلووإلَّا1(.رجع)أحدٌ

سلَّمبيتهدخلوإذاثلاثًا،لقيةمنكلِّ)2(علىيسلِّمولكان،كذلكعلية

منهكانالسَّلامتكراروأنَّ،كذلكليسالأمرأنَّعلمهديهتأمَّلومنثلاثًا.

أعلم.واللّّهالاخيان)3(،فيعارضًاأمرًا

فصل

وأتحيَّتهمثلَعليةردَّأحدٌعليهسلَّموإذابالسَّلام،لقيةمنيبدأوكان

حالةأو،الصَّلاةحالةمثللعذرٍإلا،تأخيرٍغيرمنالفورعلىمنهاأفضلَ

الحاجة.قضاء

إصبعهولارأسهولابيدهيردُّيك!ولم،عليهردَّهالمسلمَيُسمِحوكان

فيعنةذلكثبتإشارةً،عليهسلَّممنعلىيردُّكانفإنَّه،الصَّلاةفيإلا

عنه،يصحُّلاباطلٌشيءٌإلايعارضهاماعنهيجئولم،أحاديثعدَّة

))من:!ي!النبيعنهريرةأبيعن،مجهولىرجلغَطفانأبويرولهكحديثٍ

لناقال(:الدَّارقطنيُّ)ْقال")4(.صلاتَهفلْيُعِدْعنهتُفْهَمإشارةًصلاتهفيأشار

الاشعريموسىأبيحديثمن(1)730المفرد""الأدبفيالبخاريرواه(1)

.(4-21413)صالمفرد"الأدب"صحيحفيالألبانيوصححهاكأيلَّةُعَتهُ،رَ

.كفيليست"كل")2(

النسخ.جميعخلاف"الأحيان"بعض:المطبوعفي)3(

انظر:.ضعيفوالحديث."وهمالحديث"هذا:وقال(،449)داودأبورواه(4)

أبي"ضعيف(،011)4"الضعيفة"السلسلة992(،)2/الهاديعبدلابن""التنقيح

.3(1/95)"لأما-دا

.(1)867""سننةفي(5)
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كانأنَّه!ب!النبيِّعنوالصَّحيح.مجهولىرجلٌهذاغطفانأبوداود:أبيابن

!)2(.النبيِّعنوغيرهماوجابرأنسزواه(،1الصَّلاة)فييشير

فصل

وكان،"اللّهورحمةعليكم"السَّلام:يقولأنالسَّلامابتداءفيهديهوكان

.السَّلامعليك:المبتدئيقولأنيكره

ياالسَّلامعليك:فقلت!يوّالنبيُّأتيتُ:الهُجَيميجُرَي)3(أبوقال

تحيَّةالسَّلامعليكفانَّالسَّلام،عليكتَقُلْلا")4(:فقال،اللّهرسول

.صحيحٌحديث)5(."الموتي

فيعنهثبتلمامعارضًاوظنُّوه،طائفةٍعلىالحديثهذاأشكلوقد

قولهأنَّوظنُّواالسَّلام،بتقديم"عليكم"السَّلام:بلفظالأمواتعلىالسَّلام

ذلكفيوغَلِطوا،المشروععنإخباز)6("الموتىتحيَّةالسَّلامعليك"فإنَّ

تحيَّةالسَّلامعليك"فانَّ:قولهمعنىوإنَّما.التَّعارضطنَّلهمأوجبغلطًا

.الأولالجزءفيتخريجهاتقدم(1)

الدارقطني.كلامهناإلى)2(

تحريف.،"جريرأبو":مب،م)3(

."قال":ج،ك،ص(4)

،الترمذيوصححة272(،2)والترمذي(025)9داودوأبو(5951)5أحمدرواه()ه

الصحيحة""السلسلةفيوالألبانيوالمصنف2(05)ص"الأذكار"فيوالنووي

30(41).

"إخبارا".:ك)6(
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وغيرهمالشُّعراءأنَّ(:1أي)،المشروععنلا،الواقععنإخبار"الموتى

)2(:قائلهمكقول،اللَّفظةبهذهالموتىيُحيُّون

يترحَّماأنشاءماورحمتُهعاصمبنَقيسُادلّّهسلامُعليك

تهدَّماقومٍبنيانُولكنَّةواحدٍهُلْكُهُلْكُةقيس!كانفما

علىيردَّلملذلككراهتةومن،الامواتبتحيَّةيُحتىَّأن!ي!النبيُّفكره

المسلِّم)3(.

على(""عليكوبتقديمبالواو،"السَّلام"وعليكالمسلِّمعلىيردُّوكان

.السَّلاملفظ

عليك:فقالالواوالرَّادُّحذفلووهي،مسألةٍفيهاهناالنَّاسوتكلَّم

صحيحًا؟ردًّايكونهلالسَّلام،

بهيسقطولاجوابًا،يكونلا)4(:وغيرهالمتولِّيمنهمطائفةٌفقالت

،تحيَّةٍابتداءأوردّهوهليعلملاولأنَّةالردِّ،لسنةمخالف!لأنَّهالردِّ،فرض

الكتابأهلعليكمسلَّم"إذا:قال!يوّالنبئيَولأنَّلهما،صالحةٌصورتهفإنَّ

.بمنساقطة"أي...التعارضطن"(1)

والشعراء"و"الشعر387(/1)"تمامأبيحماسة"فيكماالطبيببنعَبْدةهو)2(

وغيرها.83(/01/191،41)"و"الاغاني287(/1)الاخبار"و"عيون728(2/)

فيالمسألةهذهعلىالمؤلفكلاموانظر."المسلِّمعلى"بدل"السلام"علية:ج)3(

663(.-2066/)الفوائد"بدائعو"آ(4-62)3/داود"أبيسنن"تهذيب

و"روضة36(1/5)"المحتاجو"مغني(4/695)للنووي""المجموع:انظر(4)

2(.01/27)"الطالبين
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أهلعلىالردِّفيالواووجوبعلىمنهتنبيهٌفهذا(،)1"وعليكمفقولوا:

فإذاالثَّاني،وإثباتالأوَّلتقريرتقتضيالكلامهذامثلفيالواوفإنَّ،الإسلام

"إذا:فقال،عليكمالسَّام:يقولونالذينالكتابأهلعلىالردِّفيبالواوأمر

المسلمينعلىالرَّدِّفيفذِكْرُها="وعليكمفقولوا:الكتابأهلُعليكمسلَّم

وأحرئ.أولى

ونصَّبالواو،كانلوكما،صحيحردّذلكأنَّإلىأخرىطائفةوذهبت

أَتكَ!وهَل:تعالىبقولهالقوللهذاواحتجَّالكبير)2(،كتابهالشَّافعيُّفيعليه

و!

-42:الذاريات]وسَنَوٌ!هسَلَفًاقَالَفَقَالواْدَخَلُوْاعَلتهَ!إِذإِترَهِوألمحكرًمينَضَيفِعَدِيثُ

لأجلالردِّفيالحذفحَسُنَولكنهذا،منبدَّلا،عليكمسلامٌ:أي12،ه

الابتداء.فيالحذف

:قال!النبيِّعنهريرةأبيعن)3(""الصَّحيحينفيبماواحتجُّوا

أولئكعلىفسلِّماذهَبْ:لهقالخلقهفلمَّاذراعًا،ستُّونطولُهآدمَادلّّه"خلق

:فقال،ذرِّيَّتكوتحيَّةتحيَّتكفإنَّها،يُحيُّونكمافاستمِعْ،الملائكةمنالنَّفر

فقد."ادلّّهورحمة:فزادوه،ادلّّهورحمةعليكالسَّلام:فقالوا،عليكمالسَّلام

ذرِّيَّته.وتحيَّةتحيَّتههذاأنَّ!ي!النبيئُأخبر

عدلًا،تحيَّتهبمثلالمسلِّمَيُحيِّيأنمأمورعليهالمسلَّمولأنَّقالوا:

آهـيلَّةُعَتهُ.رَأنسحديثمن2(1)63ومسلم62()58البخاريرواه(1)

فيأجدهولم.(4/695)"المجموع"فيالنوويإليهعزاهكما،""الأمكتابأي2()

".الام"منالمطبوع

284(.1)ومسلم)6227(البخاريرواه)3(
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.بالعدلأتىقدكانسلامهبمثلعليهردَّفإذافضلًا،منها(1وأحسنَ)

قدالحديثفهذا،"وعليكم:فقولواالكتابأهلُسلَّم"إذا:قولهوأمَّا

قالبالواو.:أحدها،أوجهٍثلاثةعلىفرُوِي،فيهالواولفظةفياختُلِف

عنالثوريُّورواه،دينارٍبنادلّهعبدعنمالكرواهكذلكداود)2(:أبو

"الصَّحيحين")3(.فيسفيانوحديث.""فعليكم:فيهوقال،دينارٍبناللّّهعبد

الواو،باسقاطدينارٍبناللّّهعبدعنعيينةابنحديثمنالنَّسافيُ)4(ورواه

.واوٍبغير"عليك:"فقُلْ(:والنَّسانيِّ)هلمسلملفظٍوفي

وكانبالواو،""وعليكميروونهالمحدِّثينعامَّةالخطّاني)6(:قال

إذاأنَّهوذلك،الصَّوابوهوالواو،بحذف""عليكميرويهعيينةبنسفيان

الواووبإدخال،عليهممردودًا)7(بعينهقالوهالذيقولهمصارالواوحذف

والاجتماعالعطفحرفالواولأنَّ،قالوهفيماوالدُّخولمعهمالاشتراكيقع

كلامه.انتهى.الشَّيئينبين

."حسنَأوأ":ج،ص(1)

.(6025)"سننه"في(2)

وعند،"وعليك":بلفظ9(164/2)مسلمعندوهو،الثوريسفيانحديثيعني)3(

"."عليكم:وحدهالسرخسيروايةوفي."عليك"الواو:بدون)2896(البخاري

اللفظ.هذافيالاختلافلمعرقة(44-11/43)"الباري"فتحانظر:

.(01)913برقم"الكبرىالسنن"فيرواه(4)

طريقمنكلاهما(01)138"الكبرى"السننفيوالنسائي8(461/2)مسلمرواه5()

دينار.بناللّهعبدعنجعفربنإسماعيل

.(4451/)"السنن"معالمفي)6(

"."نفسه:ك)7(
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أنَّهعلىالأكثرون""السَّامفانَّ،بمشكلِليسالواوأمرمنذكرهوما

بالواوالإتيانفيفيكون،فيهمشتركَونعليهوالمسلَّموالمسلِّم،الموت

المسلِّمبأنَّإشعارٌحذفهاوفي،المشاركةوإثباتِالاختصاصلعدم()1بيان

هوبالواوالإتيانفيكونهذاوعلى،عليهالمسلَّممنوأولىبهأحقُّ

.وغيرهمالكرواهكماحذفها،منأحسنهوأو،الصَّواب

وعلىقالوا:الدِّين،وساَمةالملالةوهي،بالسَّاَمة"السَّام"فُسِّرقدولكن

اللَّفظةهذهمنالمعروفخلافهذاولكنَّبدَّ،ولاالواوحذففالوجههذا

)2(،"السَّام[لاداءٍكلِّمنشِفاءالسَّوداء"الحبَّة:الحديثفيولهذا؛اللُّغةفي

.الموتأنَّهيختلفونولا

بكسر"عليكم"السِّلام:عليهميردُّأنَّهإلىالمتحذلقينبعضذهبوقد

متعيِّن.الردِّهذاورَدُّ)3(.سَلِمَةٍجمعُ،الحجارةوهي،السِّين

فصل

الكتابأهلعلىالسلامفيهديهفي

الطَّريق)4(فيلقيتموهموإذا،بالسَّلامتَبدووهملا":قالأنَّهعنهصحَّ

خاصَّةٍقضيَّةٍفيكانهذاإنَّ:قيلقدلكن(.)ه"الطَّريقأضيقإلئفاضطرُّوهم

.كفيليست""بيان(1)

ا!حكَتهُدلَّهةهريرةأبيحديثمن88(512/2)ومسلم()5688البخاريرواه2()

.(41/441)للنووي"مسلمصحيح"شرحانظر:)3(

.كفيليست"الطريق"في)4(

كمامسلمعندا!بتلَّهُعَت!.والحديثرَهريرةأبيحديثمن(052)5داودأبورواه)5(

سا.
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عامٌّحكمٌهذافهل،بالسَّلام"تبدووهم"لا:قالقُريظةبنيإلىساروالمَّا

موضعهذا؟أولئككحالحالهكانتبمنيختصُّأومطلقًا،الذمَّةلأهل

النبيُّأنَّهريرةأبيحديثمن)1(""صحيحهفيمسلمروىقدولكن،نظرٍ

الطَّريقفيأحدَهملقيتموإذابالسَّلام،والنَّصارىاليهودتبدووالا":قال!ي!

عامّ.حكئمهذاأنَّوالظَّاهر"،أضيقِهإلىفاضطرُّوه

يُبْدَؤون)3(لا:أكثرهمفقالذلك)2(،فيوالخلفالسَّلفاختلفوقد

عنذلكرُوي،عليهميردُّكماابتدالهمجوازإلىآخرونوذهب،بالسَّلام

لكن.الشَّافعيِّمذهبفيوجهوهومُحَيرِيز)4(،وابنأمامةوأبيعبَّاسٍابن

الرَّحمة،ذكربدونفقطعليكالسَّلام:لهيقال:قالالوجههذاصاحب

حاجةٍمنراجحةٍلمصلحةٍالابتداءيجوز:طائفةٌوقالتالإفراد.وبلفظ

ذلك،يقتضيلسببٍأوبينهما،لقرابةٍأو،أذاهمنخوفٍأو،إليهلهتكون

فقدسلَّمتَإنالأوزاعيُّ:وقال.وعلقمةالنَّخعيِّإبراهيمعنذلكيُروى

الصَّالحون.تركفقدتركتَوإن،الصَّالحونسلَّم

وهو،وجوبهعلىفالجمهور،عليهمالردِّ)5(وجوبفيواختلفوا

له.واللفظ(2061)الترمذيأيضًاورواه2(،1)67برقم(1)

6(،4/506،60)"المجموعو"(،49-19/)17التمهيد"":الموضوعهذافيانظر2()

.(11/54)"الفتحو"(،41/541)للنووي"مسلمصحيحشرحو"

.("تبدأوهملا":ك)3(

محيريز.بناللّهعبدوهوخطأ.محيريز"،"أبي:مبم،،بق،4()

.كفيليست"وجوب"5()
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أهلعلى)1(يجبلاكما،عليهمالردُّيجبلا:طائفةوقالتالصَّواب،

تعزيرًاالبدعأهلبهَجْرمأمورونأنَّاوالفرق،الأوَّلوالصَّواب،وأولىالبدع

الذِّمَّة.أهلبخلاف،منهموتحذيرًالهم

صا

المسلمينمنأخلاطٌفيهممجلسٍعلىمرَّأنَّة!عنهوثبت

)2(.عليهمفسلَّمواليهود،الأوثانوعبدةِوالمشركين

)3(.الهدىاتَّبحمنعلىبالسَّلاموغيرِههِرفلَإلىكتبأنَّهعنهوصحَّ

فس

أحدهم،يُسلِّمأنمَرُّواإذاالجماعةعن"يُجزِئ:قالأنَّهعنهويذكر

إنَّ:قالمنالحديثهذاإلىفذهب"،أحدهميردَّأنالجلوسعنويجزى

ثابتًا،كانلوأحسَنَةمالكن،الجميعمقامالواحدفيةيقومكفايةٍفرضالردَّ

الخزاعيخالدبنسعيدروايةمنداود)4(أبورواهالحديثهذافانَّ

الرَّازيُّ:حاتمٍأبووقال،ضعيفٌمدنيٌّ:الرَّازيُّزرعةأبوقال(.)هالمدني

ليسالدَّارقطنيُّ:وقالنظر،فية:البخاريُّوقال،الحديثضعيف

النسخ.بقيةمنوالمثبت".على"الرد:ص(1)

اكأيلَّةُعَخ!ا.رَزيدبنأسامةحديثمن()8917ومسلم62(45)البخاريرواه2()

!اللَّهُعَتطُ.عباسابنحديثمن(1)773ومسلم6(062)البخاريرواه)3(

يتقوىشواهدلهلكن،ضعفإسنادهوفياللَّهُ!كَتهُ،رَعليحديثمن52(01)برقم)4(

.(561)ص"الطيبالكلم"تخريجانظر:بها.

تحريف.،"المدلجي":م(5)
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.(1)بالقويِّ

فصل

وعلىعليهيردَّأنغيرهعنالسَّلامأحدٌبلَّغهإذا!ي!هديهمنوكان

له:فقالالسَّلام،يُقرِئكأنيإنَّ:لهقالرجلًاأنَّ)2("السُّنن"فيكماالمبلِّغ،

".السَّلامابيكوعلى"عليك

يتوبحتَّىحدثًاأحدثمنعلىوردًّاابتداءًالسَّلامتركُهديةمنوكان

ولاعليةيسلِّمكعبوكانوصاحبيه،مالكٍبنكعبَهجركمامنه)3(،

لا؟)5(.أمعليهالسَّلامبردِّشفتيهحرَّك)4(هليدري

علية،يردَّفلم،بزعفرانٍأهلهخلَّقهوقد،ياسرٍبنعمَّارعليهوسلَّم

لمَّاالثَّالثوبعضَشهرينزينبَ)6(وهجر".عنكهذافاغسِلْ"اذهبْ:وقال

اليهوديَّة؟تلكأُعطيأنا:فقالتبعيرُها،اعتلَّلمَّاظهرًاصفيةتُعطيلها:قال

داود)7(.أبوذكرهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

لابن"والتعديلو"الجرح(946)3/للبخاريالكبير""التاريخفيالأقوالهذهانظر

22(./4)"الدارقطنيو"علل(4/61)حاتمأبي

لممنسندهوفي(،01)133"الكبرى"السننفيوالنسائي(5231)داودأبورواه

يُسمَ.

.فيجليست"منه("

"أحرك".:ك

اللَّهُ!عَئهُ.رَمالكبنكعبحديثمن53()9276/ومسلم(44)18البخاريرواه

النسخ.فيوليستجحش"."بنتبعدها:المطبوعفي

-انظر:.ضعيفهـاسناده(،4،1064)176داودأبوفرواهاللَّةُ!صكَتهُرَعمارحديثأما
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فصل

الاستئذانفيهديهفي

.(1)"فارجعْوإلَ!لكأُذِنَفان،ثلالث"الاستئذانُ:قالأنَّه!ي!عنةصحَّ

)2(.البصر"أجلمنالاستئذانجُعِلَ"إنَّما:عنهوصحَّ

حجرته،منجُحْرٍمنإليةنظرالذيعينَيَفْقَأَأنأرادأنَّهعنةوصحَّ

)3(.البصر"اجلمنالاستئذانُجُعِلَ"إنَّما:وقال

بحصاةٍفخذفتَه،إذنٍبغيرعليكامرأًاطَّلعأنَّ"لو:قالأنَّهعنةوصحَّ

جناحٌ")4(.عليكيكنلم،عينهففَقأتَ

نألهمحلَّفقد،إذنهمبغيربيتهمفيقومِعلى(اطَّلع)ه"من:عنهوصحَّ

)6(."عينَهيَفْقَؤوا

(2064)داودأبوفرواه!بآدلَّهُعَتهَازينبقصةوأما236(/4)"الرواةهدايةتخريج"

32(.50)"الصحيحة"السلسلةانظر:اكأيلَّةُعَتفَا،رَعائشةحديثمن

سعيدأبيحديثمنلهواللفظ34(1/2)53ومسلم62(4)5البخاريرواه(1)

اللَّةُك!.رَ

بنسهلحديثمن(1/204)56ومسلم-لهواللفظ-62(14)البخاريرواه2()

ادلَّهُ!عكَئهُ.رَسعد

السابق.الحديثمنجزء)3(

هريرةأبيحديثمن(1/244)58ومسلم-لهواللفظ-6(209)البخاريرواه(4)

اللَّهُك!.رَ

.بمنساقطة"اطلعمن...إذنبغير"عليك)5(

ادلَّةُ!كلَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن(1/243)58مسلمرواه)6(
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(1له)ديةَفلاعينَه،ففَقأوا،إذنهمبغيرقومٍبيتفياطَّلع"من:عنهوصحَّ

2(.)"قصاصَولا

رجلٌعليهواستأذنوتعليمًا،فعلًاالاستئذانقبلالتَّسليمُعنهوصحَّ

فعلِّمْههذا،إلى"اخرُج4ْ(:)لرجل!يوّاللّّهرسولفقالأَلِجُ)3(؟أَ:فقال

السَّلام:فقال،الرَّجلفسمعه((أَدخلُ؟اَ،عليكمالسَّلام:لهفقلْ،الاستئذان

(.)ْفدخل!ي!النبئيُلهفأذِنَأَدخلُ؟أَ،عليكم

السَّلام:قال،نسائهمنمُؤْلِتًامَشْرُبتِةفيوهوعمرعليهاستأذنولمَّا

عمر؟)6(.أيدخلُ،عليكمالسَّلام،اللّّهرسولياعليك

"ارجِعْ:يسلِّمولمعليهدخللمَّاالحَنْبَلبنلكَلَذ!ي!قولهتقدَّموقد

.جفيليست"له")1(

وصححهآدلَّهُ!كَئهُ،رَهريرةأبيحديثمن(0486)والنسائي)7998(أحمدرواه2()

فيالملقنوابن31(5/)"الخلافيات"مختصرفيوالبيهقي6(400)حبانابن

علىصحيح"إسناده284(:)7/"الإرواء"فيالالبانيوقال(،17)9/المنير""البدر

".مسلمشرط

ألج"."ألا:ص)3(

.صفيليست""لرجل4()

"الأذكار"فيالنوويوصححهعامر،بنيمنرجلحديثمن(5)177داودأبورواه5()

81(.)9"الصحيحة"السلسلةفيوالألباني925()ص

من(1052)داودوأبو(01)85المفرد""الأدبفيوالبخاري)2756(أحمدرواه)6(

)5843(البخاريعندوأصله.صحيحوالحديثا!ددَّةُعَت!،رَعباسابنحديث

آ!ددَّهُعَظُ.رَعباسابنحديثمن31(/1)947ومسلم
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.(1)"؟أَدخلُأَ،عليكمالسَّلام:فقل

علىوردّالسَّلام،علىالاستئذانيُقدَّم:قالمنعلىردٌّالسُّننهذهوفي

لموإن،بالسَّلامبدأدخولةقبلالمنزلصاحبعلىعينُهوقعتْإن:قالمن

للسُّنَّة.مخالفانوالقولان.بالاستئذانبدأعليةعينُةتقع

علىردٌّوهو)2(.انصرفلهيُؤذَنولمثلاثًااستأذنإذاهديةمنوكان

يعيده:قالمنعلىوردّالثَّلاث،علىزاديسمعوالمأنَّهمظنَّإن:يقولمن

للسُّنَّة.مخالفانوالقولانآخر.بلفظٍ

صل

،فلانٍبنفلان:يقولأنت؟من:لهقيلإذاالمستأذنأنَّهديةومن

لمَّا)3(للملائكةجبريلقالكماأنا،:يقولولا،لقبهأوكنيتهيذكرأو

سماءٍكلِّفيذلكواستمرَّ.جبريل:فقالمن؟:فسألوهالسَّماءباباستفتح

)4(.سماءٍ

أبووجاء،البستانفي!صالنبيُّجلسلمَّا(:)ْ""الصَّحيحينفيوكذلك

تخريجة.تقدم(1)

اللَّهُ!كَتهُ.رَعبادةبنسعدقصةفيتخريجهتقدم)2(

النسخ.فيوليست".المعراجليلة"في:المطبوعفيبعدها)3(

صعصعةبنمالكحديثمن264(/)164ومسلم)3887(البخاريرواه)4(

نظم":انظرصحابيًا.وأربعونخمسةرواهامنومجموع،متواترةوالقصة.اللَّةُ!ثكَئهُرَ

.(02-7028)صللكتاني"ثرلمتناا

الأشعريموسىأبيحديثمن28(04/2)3ومسلم36()39البخاريرواه()5

اكضيلَّةُ.
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مَن؟:فقالفاستأذنعمرجاءثمَّبكر،أبو:قالمَن؟:فقال،فاستأذنبكر

كذلك.عثمانثمَّعمر،:قال

)2(،البابفدَقَقْتُ!ي!النبيُّأتيتُجابر:عن)1("الصَّحيحين"وفي

كرهها.كأنَّه"!أناأنا":فقالأنا،:فقلتذا؟""من:فقال

يكرهفلم،هانئأم:قالت،هذه؟""منلها:قال،هانئأمُّاستأذنتْولمَّا

ذر)4(.أبو:قالهذا؟"،"منذر:لأبيقاللمَّاوكذلكالكنيةَ)3(.ذِكرها

(.)ْقتادةأبو:قال،هذا؟""من:قتادةلأبيقاللمَّاوكذلك

عن،رافعأبيعن)7(،قتادةحديثمنء!ي!عنهداود)6(أبوروىوقد

أحدكمدُعِيَ"إدا)8(:لفظٍوفي."إذنهالرَّجلإلىالرَّجل"رسول:هريرةأبي

اكأيلَّهُعَئهُ.رَجابرحديثمن93(51/2)5ومسلم6(052)البخاري(1)

".الباب"عليه:ك)2(

ا!ددَّهُعَتهَا.رَهانئأمحديثمن82()336/ومسلم28(0)البخاريرواه)3(

اللَّهُ!ثكَئهُ.رَذرأبيحديثمن33(49/)ومسلم64()43البخاريرواه(4)

ادلَّهُ!ثكَئهُ.رَقتادةأبيحديثمن681()مسلمرواه)5(

أما.هريرةأبيعنمحمدعنوهشامحبيبعنحمادطريقمن5()918برقم)6(

حبانابنوصححه.الاَنيالحديثفهوهريرةأبيعنرافعأبيعنقتادةحديث

".مسلمشرطعلىصحيحسند"هذا(:17"الإرواء")7/فيالألبانيوقال581(،1)

خطأ.،"قتادةأبي":ك)7(

رافعأبيمنيسمعلم"قتادة:قالحيثبالانقطاعوأعله(،0915)داودأبورواه)8(

-،رافعأبيمنسماعهثبتقدبأنه32(31،/11)(""الفتحفيحجرابنوتعقبه.شيئًا("
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،مقالٌفيهالحديثوهذا"(.إذنلهذلكفإنَّالرَّسول،معجاءثمَّ،طعامٍإلى

رافع.أبيمنيسمعلمقتادة:يقولداودأباسمعت:اللؤلؤيعليٍّأبوقال

عن،رافعأبيعن،قتادةعنسعيدوقال(:(")1"صحيحهفيالبخاريُّوقال

.إسنادهفيالانقطاعلأجلتعليقًافذكره"،إذنه))هو:ع!ي!النبيِّعن،هريرةأبي

بعدالاستئذاناعتبار)3(علىيدلُّحديثًاالبابهذافيالبخاريُّ)2(وذكر

فوجدتُ!ي!النبيِّمعدخلت:هريرةأبيعنمجاهد،حديثوهو،الدَّعوة

فأتيتُهم:قال،"إليَّفادْعُهمالصُّفَّةأهلالْحَقْ)4(هِرٍّ"أبا:فقال،قَدَجٍفيلبنًا

فدخلوا.لهمفأذنفاستأذنوا،فأقبلوا،فدعوتُهم

الفورعلىالدَّاعيجاءفإن،حالينعلىالحديثينبأنَّطائف!:قالتوقد

وطالالدَّعوةعنمجيئهتراخىوإن،استئذانٍإلىيحتجلمتراخٍغيرمن

.استئذانٍإلىاحتاجالوقت

لمالمدعوِّمجيءقبللةأذنقدمنالدَّاعيعندكانإن:آخرونوقال

حتَّىيدخللملهأذنقدمنعندهيكنلموإنآخر،()هاستئذانٍإلىيحتج

.يستأذن

الألبانيصححهوالحديث،قبلةالذيالحديثوساقمتابعًا.للحديثفانَّهذاومع

.(61)7/"لإرواءا"في

.("لفتحا"مع11/13)(1)

(6426)برقم(2)

.الاعتبار"":مب،م،ب،ق)3(

".إلى"اذهبْ:النسخبقيةوفي.والبخاري،جصفيكذا(4)

النظر.انتقالبسببكمنساقطة"استئذان...تراخى"وإن)5(
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،البابيمسكمنأمرَفيهالانفراديحبُّمكانٍإلىدخلإذا!وكان

)1(.بإذنٍإلاأحدٌعليهيدخلفلا

فصل

فيالحُلُميبلخلمومنالمماليكَبةادلّّهأمرالذيالاستئذانوأمَّا

عبَّاسٍابنفكان،النَّوموعند،الظَّهيرةووقتَالفجر،قبل:الثَّلاثالعورات

ولم.منسوخةٌالاَية)2(:طائفةفقالتبه=العملَالنَّاسترك:ويقول،بهيأمر

.بحجَّةٍتأت

يدلُّمامعهاوليس،وإيجابٍحَتْمٍلا،وإرشادٍنَدْبٍأمر:طائفةوقالت

.ظاهرهعنالأمرصرفعلى

فيستأذنون)3(الرِّجالوأمَّا،خاصَّةًالنِّساءبذلكالمأمور:طائفةوقالت

يختصُّلا""الذينجمعفانَّ،البطلانظاهروهذا.الأوقاتجميعفي

تغليبًا.الذُّكورمععليهنَّإطلاقهجازوإن،المؤنَّثَ

نظرًاالنِّساء،دونالرِّجالبذلكالمأمورإنَّهذا:عكسطالفةوقالت

فتأمَّلْه.،يأباهالآيةسياقولكن.الموضعينفي(""الذينلفظإلى

الاشعريموسىأبيحديثمن28(4/2)30ومسلم)3936(البخاريرواه(1)

آللَّةُ!ض.رَ

932،/)15"القرآنلأحكام"الجامعفيالاَيةبهذهالمرادفيالعلماءاختلافانظر)2(

الرسالة.طبعة33(0

"فيستأذنوا".:ج)3(
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زالت،ثمَّ،للحاجةالوقتَ(ذلك)1بالاستئذانالأمركان:طائفةٌوقالت

نفرًاأنَّ")3("سننهفيداودأبوفروىبزوالها،زال)2(بعلَّةٍثبتإذاوالحكم

الَّتيالاَيةهذهترىكيف)4(!عبَّاسٍأبايا:عبَّاسٍلابنقالواالعراقأهلمن

ءَامَنُوْالشَئذلبهُؤألَّذِينَألّذَيفَ)يأيَّهُاأحد،بهايعملولاأمرنا،بمافيهاأ!رنا

رحيمٌحكيمٌاللّّهإنَّ:عبَّاسٍابنفقالى(.ه8]النُّور:الاية%تمَنُكؤُ!مَلَكَى

فربَّما،حِجالٌولاستورلبيوتهمليسالنَّاسوكانالسِّتر،يحبُّ،بالمؤمنين

اللّّهفأمرهم،أهلهعلىوالرَّجل،الرَّجليتيمةأو(الولد)هأوالخادمدخل

يعملأحدًاأرَفلموالخير،بالسُّتورالدّهفجاءهم،العوراتتلكفيبالاستئذان

بعدُ.بذلك

ولم،عكرمةفيوطعن،عبَّاسٍابنعنهذاثبوتبعضهمأنكروقد

صاحبابهاحتجَّوقدو)7(،عمرٍأبي)6(بنعمروفيوطعنشيئًا.يصنع

له.وجهَلاواستبعادٌتعنُّتهذافإنكارالصَّحيح،

بهاوالعمل،دافعَولالهامعارضَلاعامَّةمحكمةالاَية:طائفةٌوقالت

".ذلك"في:المطبوعفي(1)

"يزول".:ك)2(

حسن.وإسناده(،2915)برقم)3(

.عباسبناللّهعبدكنيةالعباسوأبو.النسخخلاف"عباسابن"يا:المطبوعفي)4(

.كمن"عباسأبا"ياوسقطت

تحريف.،السواد"":ك(5)

.كفيليستأبي"")6(

النسخ.فيوليست"،المطلب"مولئبعدها:المطبوعفي)7(
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.النَّاسأكثرتركهوإنواجبٌ

بابٍفتْحِمن:الاستئذانمقامَيقومماهناككانإنأنَّه)1(:والصَّحيح

-ونحوهوالخارجالدَّاخلِتردُّدِأوستر،رَفْعِأو،الدُّخولعلىدليلٌفتحُه

والحكم.منةبدَّفلامقامهيقوممايكنًلموإن،الاستئذانعنذلكأغنى

وإذا،الحكموُجِدوُجِدتفإذا،الآيةإليهاأشارتقد)3(بعلَّةٍمعلَّل)2(

أعلم.وادلّّه،انتفىانتفتْ

!صل

العُطاسأذكارفيهديهفي

أحدكمعطسفإذا،التَّثاؤبويكره،العطاسيحبُّادلّّهأنّعنهثبت

وأمَّا.اللّهيرحمكله)4(:يقولأنسمعهمسلمٍكلِّعلىحقًّاكاناللّّه،وحمِدَ

فإنَّ،استطاعمافليردَّهأحدكمتثاءبَفإذاالشَّيطان،منهوفإنَّماالتَّثاؤب

البخاريُّ)5(.ذكره.الشَّيطانضحكتثاءبإذاأحدكم

دلّه،الحمد:فليقلْاحدكمعَطَسَ"إذاأيضًا:)6(""صحيحهفيعنةوثبت

فليقلْ:،ادلّّهيرحمك:لهقالفإذا،ادلّّهيرحمك:صاحبهأوأخوهلهوليقلْ

.جفيليست"أنه"(1)

"."يعلل:ج2()

.كفيليست"قد")3(

ص،ج،مب.فيليست"له")4(

اللَّهُ!ثكَنهُ.رَهريرةأبيحديثمن)6226(برقم)5(

اللَّةُ!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن)6224(برقم)6(
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".بالكمويُصلِحُاللّهيهديكم

ولمأحدَهما،فشَمَّت،رجلانعندهعطسَأنَّه(1)""الصَّحيحينوفي

فلموعطستُفشَمَّتَّة،فلانعطسَ:يُشمِّتهلمالذيفقالالآخرَ،يُشمِّت

".اللّّهتحمدلم)2(وأنتاللّه،حَمِدَ"هذا:فقال،تُشمِّتني

فشَمِّتوه،اللّّهفحَمِدَأحدكمعطسَ"إذا)3(:"مسلم"صحيحفيعنهوثبت

".تُشمِّتوهفلااللّّهيحمدلمفان

لقيتَهإذا:ستّالمسلمعلىالمسلم"حقُّ)4(:""صحيحهفيعنهوثبت

فحمِدَعطَسَوإذاله،فانصَحْاستنصحكواذافأجِبْه،دعاكواذا،عليهفسلِّمْ

".فاتبِعْهماتوإذا5()5(،فعُدْمرِضَ]و[ذافشَمِّتْه،اللّّه

فليقلْ:أحدكمعطسَ"إذا:صحيحٍبإسنادٍعنهداود)6(أبووروى

هو:ويقولاللّّه،يرحمك:صاحبهأوأخوهوليقل،حالٍكلِّعلىدلّه)7(الحمد

".بالكمويُصلحاللّهيهديكم

ا!كلَئهُددَّهةأنسحديثمنلهواللفظ1992()ومسلم)6225(البخاريرواه(1)

"."وإنك:،جص)2(

اكأيلَّهُعَئهُ.رَالأشعريموسىأبيحديثمن)2992(بر!)3(

ا!كَتةُددَّهةهريرةأبيحديثمن5(2/)162برقم)4(

".مسلم"صحيحفيوهو،النسخفيليسالمعكوفتبنبينما)5(

عندوهو،المصنفوصححةاللَّهُ!كَتهُ،رَهريرةأبيحديثمن5()330برقم)6(

".حالكل"على:قولةدون622(4)البخاري

اددّه"."فليحمد:ك)7(
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لهالحمد:فقالعمر،ابنعندعطَسَرجلًاأنَّ)1(الترمذيوروى

علىوالسَّلامدلّّهالحمد:أقولوأناعمر:ابنفقال،ادلّّةرسولعلىوالسَّلام

نقولى:أنعَلَّمناولكنْ)2(!ي!،اللّهرسولعلَّمناهكذاوليس،ادلّّهرسول

".حالٍكلِّعلىللّّه"الحمد

لة:()هفقيلعطَسَ)4(إذاعمر:ابنعن،نافععن)3(مالكوذكر

ولكم.لناويغفروإيَّاكم،اللّّهيرحمنا:فيقول،ادلّّهيرحمك

سمعمنكلِّعلىعينٍفرضالتَّشميتأنَّ:بهالمبدوءالحديثوظاهرُ

قوليأحدوهذا،عنهمالواحدتشميتُيُجزِئولا،ادلّهيحمدالعاطس

له.دافعَولا)6(،المالكيالعرنيِّوابنزيدأبيابناختارهالعلماء،

السَّلام:فقال!ي!النبيِّعندعطسَرجلًاأنَّداود)7(أبوروىوقد

"إذا:قالثمَّ،"أمِّكوعلىالسَّلام))وعليك:!ي!اللّّهرسولفقال،عليكم

:عندهمَنله"وليقلْالمحامد،بعضفذكر:قال،"اللّّهفلْيحمدِاحدكمعطس

2(.54)3/الإرواء(""!اوالألباني265(/4)الحاكموصححة)2738(،برقم(1)

.ك،،جصفيليست"ولكن")2(

0277(.)برقم)3(

عمر.لابنفالضميرخطأ،وهو،"أحدكم":مب،ميابعدها4()

مر".":ك()ه

5(.18)7/الموطأ"شرحفيالمسالك"انظر:)6(

منصور،عنروايتهفياختلفواحديث"هذا:وقال274(0)والترمذي(3105)برقم)7(

"إن267(:)4/الحاكموقال.رجلًا("وسالميسافبنهلالبينأدخلواوقد

وانظر:."مجهولرجلوبينهمايره،ولمعبيدبنسالميدركلميسافبنهلال

2(.-64247)3/لإرواء""ا
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".ولكملنااللّّهيغفر-:عليهميعني-وليردَّاللّه،يرحمك

قدسلامهبأنَّإشعارهوهي،لطيفةٌنكتةٌالمسلِّمهذاأمِّعلىالسَّلاموفي

هذاأنَّفكماأمِّه،علىالسَّلامهذاوقعكمابه،اللَّائقموقعهغيرفيوقع

هو.سلامهفهكذاموضعهغيرفيسلامٌ

أمِّيُّوكأنَّهإليها،لهونَسَبُهبأمِّهتذكيرهوهيمنها،ألطفُأخرىونكتةٌ

أحدوهذا،الرِّجالتُرَبِّهلمتربيتها،علىباقٍ،الأمِّإلىمنسول!،محض

أمِّه.إلىنسبتدعلىالباقيأنَّه،""الأمِّيِّفيالأقوال

.الكتابيقرأولاالكتابةيُحسنلاالذيفهوالأمِّيُّ،النبيُّوأمَّا

الفاتحة،يصحِّجلاالذيفهو،خلفهالصَّلاةتصحُّلاالأمِّيُّالذيوأمَّا

.كثيرةٍبعلومٍعالمًاكانولو

فيقال(،الجاهليَّة)1بعزاءتعزَّىلمنالأبهَنِذِكْرُهاهناالأمِّذكرونظير

المتكبِّرلهذاتذكيرًاأحسنَهاهناالأبذِكرُوكان،أبيكهَنَاعْضَضْ:له

نألهينبغيفلا،أبيههَنُوهو،منهخرجالذيبالعضوالجاهليَّةبدعوى

أمِّيَّته.علىباقٍبأنَّهلهتذكيرًاأحسنُهاهناالأمِّذِكْرأنَّكما،طورهيتعدَّى

رسوله.بمرادأعلمواللّّه

الأبخرةبخروجومنفعةٌنعمةٌبالعطاسلهحصلَقدالعاطسكانولمَّا

لهشُرعَ،عسرةًأدواءًفيهأحدثتْفيهبقيتْلوالَّتيدماغهفيالمُحْتقِنة)2(

تخريجه.تقدم(1)

"."المختلفة:مب.(""المتخلفة:ب2()
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هذهبعدوهيئتهاالتئامهاعلى)1(أعضائهبقاءمعالنِّعمةهذهعلىاللّهحمد

بالشينشَمَّتَه)3(:يقالولهذالها)2(،الأرضكزلزلةللبدنهيالَّتيالزَّلزلة

والسين.

،بخيرٍداعٍوكلُّ:قال.وغيرهعُبيد)4(أبوقاله،واحدٍبمعنًىهما:فقيل

.ومسمِّتٌمشمِّتٌفهو

منحالتهإلى(وعَودِه)ْالسَّمت،بحسنلهدعاءٌبالمهملة:وقيل

وانزعاجًا.حركةًالأعضاءفييُحدِثالعُطاسفإنَّ،والدَّعةالسُّكون

أزالإذا:فشمَّتَه،أعداءهبهيشمِّتماعنهاللّهيَصرفبأنلهدعاءٌ:وبالمعجمة

عنه)6(.قُرادَهأزالإذاالبعيرَ:كقرَّد،الشَّماتةعنه

الشَّوامتمنمأخوذ،ادلّّهطاعةفيقوائمهعلىبثباتهلهدعاءٌهو:وقيل

القوائم.وهي

نعمةعلىله)7(ادلّهبحمدلإغاظته،بالشَّيطانلهتشميتهو:وقيل

اللّّهالعبدذكرفإذا،يحبُّهاللّّهفإنَّ،اللّهمَحابِّمنبهحصلوما،العطاس

.كفيليست"أعضائه"(1)

.كفيوليست"له".:،جص)2(

".وسمتة"شمته:المطبوع،ك)3(

(2184/)له"الحديث"غريبوانظر:.للنسخخلافًا"عبيدةأبو":المطبوعفي(4)

)شمت(."العربو"لسان2(01/60)"الأحوذيو"عارضة

."تةوعود":ج(5)

القراد"."أزال:ج)6(

.والمطبوعقفيليست"له")7(

511



:وجوهٍمنالشَّيطانَذلكساءوحمِدَه

ودعاء،عليهادلّّهوحَمْدُادلّه)1(،يحبُّهالذيالعطاسنفسمنها:

كلُّهوذلك،البالوإصلاحِبالهدايةلهمودعاؤه،بالرَّحمةلهالمسلمين

وكابته،وحزنة)3(عدوِّهبغيظِالمؤمنفيُشَمَّتُله،مُحزِن،للشَّيطانغائأ)2(

وهذا.بعدوِّهشماتتهمنضمنةفيلماتشميتًا)4(،بالرَّحمةلهالدُّعاءفسمِّي

منفعةعندهماوعطُمتْبه،انتفعاوالمشمِّتالعاطسلةتنبَّهإذالطيفٌمعنًى

هوالذيالحمدفللَّه،لهاللّّةمحبَّةفيالسِّرُّوتبيَّن،والقلبالبدنفيالعطاس

جلالة.وعزِّوجهه)5(لكريمينبغيكماأهلة

فصل

كان:هريرةأبيعنداود)6(أبوذكرهماالعُطاسفي"!ي!هديهمنوكان

بهاغَضَّأو)7(وخَفضَ،فيهعلىثوبةأويدهوضنعَعطَسَإذاع!ي!اللّّهرسول

صحيح.حديث:الترمذيقال.صوتَه

النسخ.بقيةفيوليستيحبة".اللّة"فان:كفيبعدها1()

خطأ."غائض"،:ك)2(

."ومحزنةعدوه"مغيظ:ك)3(

النسخ.بقيةفيوليست"لة".:والمطبوعقفيبعدها(4)

"."لدر:مب،م)5(

-(205)9داودأبوورواه.النسخفيوليست.""والترمذي:المطبوعفيبعدها)6(

الترمذيوصححه،ا!كلتهُدلَّةَهريرةأبيحديثمن274()5والترمذي-لهواللفظ

جيد".إسناده"(:0134)3/""المشكاةفيالألبانيوقال2(،4/39)والحاكم

.قفيليست""وخفض)7(
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منالشَّديدةوالعَطْسَة(1)الرفيعالتَّثاوب))إنَّ:!ي!عنهويُذكر

2(.)"الشَّيطان

)3(."والعطاسبالتَّثاوبالصَّوترفْعَيكرهاللّّه"إنَّ:عنهويُذكر

عطسَثمَّ،"اللّّه"يرحمك:لهفقالرجلعندهعطسَأنَّهعنهوصحَّ

الثَّانية،المرَّةفيقالهأنَّه)4(مسلملفظهذا."مزكوئم"الرَّجل:فقال،أخرى

وأنا!وّاللّهرسولعندرجلٌعطسَ)6(:سلمةعنفيةفقال)5(الترمذيوأمَّا

والثَّالثة)7(،الثَّانيةعطسثمَّ،"اللّّه))يرحمك:!ي!اللّّهرسولفقال،شاهدٌ

حسنحديثٌهذاقال)9(:((.مزكومرجل"هذا!ي!)8(:اللّّهرسولفقال

صحيح.

"الشديد".:المطبوعفي(1)

وفياضِفيلَّهُعَنهَا؛رَسلمةأمحديثمن264()"والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه)2(

فيالألبانيضعفهوبه،مجهولقيسبنعمروبنالرحمنعبدبنعمروالإسناد

)3423(."الضعيفة"السلسلة

متكلمعروةبنعليإسنادهوفي(،267)"والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه)3(

96(.1/2)"الكمال"تهذيبانظر:.فيه

اللَّةُ!ضهُ.رَالأكوعبنسلمةحديثمن)3992(برقم)4(

)2743(.برقم)5(

النسخ.فيوليس".الأكوع"بن:المطبوعفيبعده)6(

".وثالثة"ثانية:ص)7(

النظر.انتقالبسببكمنساقطة!ي!"...اللّه"يرحمك)8(

النسخ.فيوليس.""الترمذي:المطبوعفيبعدها)9(
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موقوفًاهريرةأبيعنسعيدٍأبيبنسعيدعن(1داود)أبوروىوقد

)2(.زكامٌفهوزادفماثلاثًا،أخاكشَمِّتْ:عليه

النبيِّإلىالحديثرفعأنَّهإلاأعلمةلا:قالسعيد)3(،عنروايةٍوفي

عن،قيسبنموسىعن،نعيمأبورواهداود)4(:أبوقال.بمعناه!ي!ه

انتهى.."!ي!النبيِّعن،هريرةأبيعنسعيد،عن،عجلانبنمحمَّد

بنيحيىقال.كوفيالجنةبعصفوريُعرفرفعهالذيهذاقيسبنوموسى

(.به)ْبأسلا:الرازيُّحاتمٍأبووقال.ثقة:معينٍ

:قالع!ياّلهالنبيِّعن،الزُّرقيرِفاعةبنعُبيدعنداود)6(أبووذكر

لهولكنْ."فكُفَّشئتَوإنفشَمِّتْه،شئتَفإنثلاثًا،)َ(7""* العاطس"دسِص!

فيهأنَّ:والثَّانية.صحبةٌلهليستهذاعبيدًافإنَّ،إرسالهإحداهما:،علّتان

فيه)8(.تُكلِّموقد،الدالانيالرحمنعبدبنيزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

"صحيحفيالألبانيوصححهموقوفًا،ا!صكَئهُدلَّههريرةابيحديثمن(3405)برقم

348(.)صالمفرد"الأدب

."مزكوم":ك

ذكرثم"حسن"وإسناده:"الهداية"تخريجفيالألبانيقال(،5)350داودأبورواها

زفعه.وترجيحَتقويتَةأبيةعن(521)6/""العللفينقلحاتمأبيابنأن

5(.)350""السننفي

.(134)92/"الكمال"تهذيبفيترجمتهانظر

.(0834)"الضعيفةالسلسلة":انظر.ضعيفوإسناده(،05)36برقم

للرواية.موافقالنسخبقيةمنوالمتبت.""فشمت:ك.""يشصت:،جص

273(.)33/"الكمال"تهذيبفيترجمتهانظر
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فلْيُشَمِّتْةأحدُكمعطسَ"إذا:يرفعههريرةأبيعنآخرحديثٌالبابوفي

الثَّلاث)2(".بعدتشمِّتهولا،مزكومٌفهو(1الثَّلاث)علىزادوإن،جليسُه

عن،نعيمأبورواه:فيهقالالذيداود)3(أبيحديثهوالحديثوهذا

وهو.هريرةأبيعنسعيد،عن،عجلانبنمحمَّدعنقيس،بنموسى

حسن.حديث

به؟علَّةلاممَّنلهيُدعىأنأولىفهوزكاملمبهالذيكانفإذا:قيلفإن

سنَّةوأمَّا.ووجعٌداءٌبهومنللمريضيُدعىكمالةيُدعى:لهقيل

الأبخرةوخروجِالبدنخفَّةعلىويدلُّ،نعمةوهو،اللّّهيحبُّهالذيالعطاس

لصاحبهيُدعىعليهازادوماالثَّلاث)4(،تمامإلىيكونفإنَّما=المحتقنة

بالعافية.

بالعافية؛لهالدُّعاءعلىتنبيهٌ"مزكومٌ"الرَّجل:الحديث(هذا)هفيوقوله

هذهعلىتنبيهٌوفيه،الثَّلاثبعدتشميتهتركمناعتذارٌوفيه،علَّهٌالزُّكمةلا!

ورحمةٌحكمةٌكلُّه!ي!فكلامهأمرها،فيصعبيُهمِلهاولاليتداركها،العلَّة

وهدًئ.وعلمٌ

مسألتين:فيهاهناالنَّاساختلفوقد

مب.،ب،قمنوالمثبت.""الثالث:ك،ص،ج(1)

"."الثالث:ص2()

.(3505)برقم)3(

"."التالث:ص(4)

النسخ.بقيةفيوليست،مب،بفي"هذا")5(
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،بعضٍدونالحاضرينبعضفسمعهادلّهحمدإذاالعاطسأنَّإحداهما:

أنَّهتحقَّقإذايُشمِّتهأنَّهوالأظهر:،قولانفيه؟تشميتُهيسمعهلملمنيُسَنُّهل

نفسُالمقصودوإنَّماللحمد،المشمِّتسماعالمقصودوليساللّّه،حمد

ورأىأخرسَالمشمِّتكانلوكما،التَّشميتعليهترتَّبتحقَّقفمتىحمْدِه،

هوفهذا."فشَمِّتوهاللّّهحمِدَ"فان:قالع!ي!والنبيئُبالحمد،شفتيةحركة

.الصَّواب

قالالحمد؟يُذكِّرهأنحضرهلمنيُستحبُّفهلالحمدَتركإذا:الثَّانية

منأخطأ(:)1النوويوقال.فاعلهمنجهلوهذا:قاليذكِّره،لا:العربيابن

بابمنوهو:قال.النَّخعيِّإبراهيمعنمرويّوهو،يذكِّرهبل،ذلكزعم

السُّنَّةوظاهر.والتَّقوىالبرِّعلئوالتَّعاون،بالمعروفوالأمر،النَّصيحة

ولم،اللّهيحمدلمالذييشمِّتلم!ي!النبيئَلانَّ)2(،العربيابنقوليقوِّي

الحمد،بركةَنفسَهحَرَمَلمَّاالدُّعاء)3(لبركةوحرمان،لهتعزيرٌوهذا،يذكِّره

كانولوله،والدُّعاءتشميتهعنوألسنتهمالمؤمنينقلوبفصرف،اللّّهفنسي

عليها.والإعانةوتعليمهابفعلهاأولئ!ذطالنبيُّلكانسنَّةًتذكيره

فصر

لهم:يقولأنيرجون،عندهيتعاطسونكانوااليهودأنَّ!ي!هعنهوصحَّ

)4(."بالكمويصلحاللّّه"يهديكم:فيقولاللّّه،يرحمكم

العربي.ابنقولعلئتعقيبًا275(274،)ص"الأذكار("في(1)

"."أن:مب،م،ك،ب،ق)2(

"."لتركة:م،ص،ب،ق)3(

موسى-أبيحديثمن)9273(والترمذي(05)38داودوأبو(91)586احمدرواه(4)
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فصل

وآدابهالسَّفرأذكارفيهديةفي

غيرمنركعتينفليركعْبالأمراحدكمهَمَّ"إذا:قالأنَّهعنهصحَّ

بقدرتك،واستقدرك،بعلمكاستخيرُكإنِّياللَّهمَّ:ليقلْثمَّ،الفريضة

علّاموأنت،أعلمولاوتعلمأقدر،ولاتقدرفانَّك(،1)فضلكمنواسالك

وعاجلِ،ومعاشيدينيفيليخيرًاالأمرهذا)2(تعلمكنتإناللَّهمَّ.الغيوب

ليشرًّاتعلمهكنتوإنفيه،ليوبارِكْلي،5ويَسِّرْلي،5فاقدُرْ،واَجلِهأمري

واقدُرْ،عنهواصرِفْني،عنِّيفاصرِفْه،وآجلِةأمريوعاجلِ،ومعاشيدينيفي

4(.البخإريُّ)رواه."حاجتهويسمِّيبه)3(.رَضِّنيثمَّ،كانحيثالخيرلي

الجاهليَّة(أهل)هعليهكانعمَّاالدُّعاء،بهذاأمَّته!ي!اللّهرسولفعوَّض

يفعلهاالَّتيالقرعةهذهنظيرهالذي،بالأزلاموالاستقسإمالطَّيرزجرمن

ذلكسُمِّيولهذا،الغيبفيلهمقُسِمماعلمَبهايطلبون،المشركينإخوان

بهذاوعوَّضهم.للطَّلبفيهوالسِّين،القَسْممناستفعالموهواستقسامًا،

الخيربيدهلمنوسؤالى،وتوكُّلٌوعبوديَّةٌوافتقار،توحياهوالذيالدُّعاء

فيوالألباني27(ه)ص"الأذكار"فيوالنوويالترمذيوصححهاللَّهُ!كَتهُ،رَالأشعري

.(5/911)"لإرواءا"

النسخ.فيوليس"."العظيم:المطبوعفيبعدها(1)

هذا"."أن:مب،ق2()

.بفيليست"به")3(

اللَّهُ!هُ.رَجابرحديثمن)6382(برقم4()

.جفيليست""أهل5()
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الذيهو،إلاالسَّيِّئاتِيَصرِفولاهو،إلابالحسناتيأنيلاالذيكلُّه)1(،

أحدُيستطعلمأمسكهاوإذا،عنهحَبْسَهاأحدُيستطعلمرحمةًلعبدهفتحإذا

هوالدُّعاءفهذا.ونحوهالطَّالعواختيار)2(والتَّنجيمالتَّطيُّرعنإليهإرسالَها

منلهمسبقَتْالذينوالتَّوفيق،السَّعادةأهلطالعالسَّعيد،الميمونالطَّالع

معيجعلونالذين،والخذلانوالشَّقاءالشِّركأهل)3(طالعلا،الحسنىاددّه

.يعلمونفسوفآخر،إلهًااللّّه

كمالهبصفاتوالإقرار،سبحانهبوجودهالإقرارَالدُّعاء)4(هذافتضمَّن

إليه،الأمروتفويض،بربوبيَّتهوالإقرار،والإرادةوالقدرةالعلمكمالمن

الحولمنوالتَّبرِّي،نفسهعهدةمنوالخروج،عليهوالتَّوكُّل،بهوالاستعانة

عليهاوقدرتهنفسهبمصلحةعلمهعنبعجزهالعبدواعترافبه،إلاوالقوَّة

الحقِّ.وإلههوفاطرهوليِّهبيدكلَّهذلكوأنَّلها،وإرادته

النبيِّعنوقَّاصٍأبيبنسعدحديثمن)5(أحمد"الإمام"مسندوفي

منو[ن،اللّهقضىبماورضاهاللّّهاستخارةآدمابنسعادةمن"إنَّ:قالأنَّه!!ي!

".ادلّّهقضىبماوسَخَطَهادلّّه،استخارةترْكَآدمابنشقاوة

مضمونهوالذيالتَّوكُّل:بأمرينمكتنفًاالمقدوروقعكيففتأمَّلْ

النسخ.بقيةفيوليست."كلةالأمريرجع"وإليه:جفيبعدها(1)

"اخبار".:،جص2()

."لأهل":مب،م،ب،ق)3(

.كفيليست"الدعاء")4(

أبيبنمحمدإسنادهوفي،ا!كَتهُللَّهوقاصأبيبنسعدحديثمن(4441)برقم)5(

.(091)6"الضعيفة"السلسلةانظر:.فيةمتكلمحميد
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السَّعادة.عنوانوهما،بعدهلهادلّّهيقضيبماوالرِّضى،قبلهالاستخارة

.بعدهوالسَّخطُ،قبلهوالاستخارةِالتَّوكُّلتركُيكتنفهأنالشَّقاءوعنوانُ

،بعدهالرِّضىإلىالعبوديَّةانتقلتوتمَّالقضاءأُبرِمفإذاالقضاء،قبلفالتَّوكُّل

بعدالرِّضى"وأسألكالمشهور:الدُّعاءفي(1والنَّسانيِّ)"المسند"فيكما

وقعفإذاعزمًا،يكونقدفإنَّةبالقضاء،الرِّضىمنأبلغوهذاالقضاء".

مقامًا.أوحالًاكانالقضاءبعدالرِّضى)2(حصلوإذا،العزيمةتنحلُّالقضاء

واستقسالم،إليهوتفويض،اددّهعلىتوكُّلالاستخارةأنَّوالمقصود

ربًّا)4(،بهالرِّضىلوازممنوهي،لعبدهاختيارهوحسنِ)3(وعلمهبقدرته

بعدهابالمقدوررضيَفإن،كذلكيكنلممنالإسلامطعمَيذوقلاالذي

سعادته.علامةفذلك

قطُّسفرًا"!يمّاللّّهرسوليُرِدلم:قالأنسعنوغيره()هالبيهقيوذكر

توجَّهتُ)6(،وإليك،انتشرتُبك"اللَّهمَّ:جلوسةمنينهضحينقالإلا

اللَّهمَّ.رجانيوأنت،ثقتيأنتاللَّهمَّ.توكَّلتُوعليك،اعتصمتُوبك

والحديثاللَّةُ!عكَئهُ،رَياسربنعمارحديثمن(013)5والنسائي()18325أحمد(1)

.(011-901)ص"الطيبالكلم"تخريجفيوالألباني52(1/4)الحاكمصححه

.صفيليست""الرضى2()

."وقدرته"بعلمه:ج)3(

أما".":،جص(4)

مساور،بنعمر"وفيه(:01/013)الزوائد""مجمعفيالهيثميقال25(،0)5/)5(

بالتحديث.يصرحولم،البصريالحسنعنعنةأيضًاوفيه.انتهى"ضعيفوهو

"."وجهت:مب،م)6(
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وجلَّجازك،عزَّمنِّي)1(.بهأعلمأنتوماله،أهتمُّلاوماأهمَّني،مااكْفِني

للخيرووَجِّهْني،ذنبيليواغفِرْالتَّقوى،زَوِّدْنياللَّهمَّ.غيركإلهولا،ثناوك

.يخرجثمَّ."توجَّهتُأينما

فصل

هذا،لناسَخَّرالذي"سبحان:قالثمَّثلاثًا،كبَّرراحلتهركبإذاوكان

فيأسألكإنِّي"اللَّهمَّ:يقولثمَّ."لمنقلبونربِّناإلئوإنَّا،مُقرِنينلهكنَّاوما

السَّفَر،عليناهَوِّنْاللَّهمَّ.ترضىماالعملومن،والتَّقوىالبرَّهذاسفري

اللَّهمَّ.الأهلفيوالخليفةالسَّفر،فيالصَّاحبأنتاللَّهمَّالبعيدَ)2(.عنَّاواطْوِ

نإتائبون"آئبون:قالرجعإذاوكان.أهلنا"فيواخْلُفْناسفرنا،فياصْحَبْنا

)3(."حامدونلربِّناعابدونادلّه،شاء

السَّفر،فيالصَّاحبُأنت"اللهمَّ:يقولكانأنَّهعنه(4أحمد)وذكر

فيوالكآبةالسَّفر،فيالضِّبْنه)5(منبكأعوذ[نِّياللَّهمَّ،الأهلفيوالخليفةُ

.كفيليست"مني")1(

موافقالنسخمنوالمثبت.("بعدهعناواطوِهذاسفرناعلينا"هوِّن:المطبوعفي2()

أحمد.لرواية

عمرابنحديثمنلهواللفظ631(1)وأحمد(542/)1342مسلمرواه)3(

اضِفللَّهُعَئ!ا.رَ

271(،)6حبانابنوصححهاكأيلَّهُعَت!ا،رَعباسابنحديثمن231(1)برقم(4)

"التعليقاتفيوالألباني(172)5/"الربانية"الفتوحاتفيكماحجرابنوحسنه

34(.4/1)"الحسان

-73(:)3/""النهايةفيالأثيرابنقالخطأ."الضنّة"،:مب،م،ص،،جب،ق)5(
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.)ذلك)1علىالصَّلاةفوضعت

"اللَّهمَّ:قالنَشَرًاأوالأرضمنشَرَفًاعلاإذا!ي!النبيئُكان:أنسوقال

)3(.حال)2("كلِّعلىالحمدولك،شرفٍكلِّعلىالشَّرفلك

وكان،ذلكفوقالسَّيررفعفَجْوةًوجدفإذاالعَنَق،حجِّهفيسيرهوكان

")4(.جرشولاكلمثفيهارُفْقةًالملائكةتَصْحَبُ"لا:يقول

فِىماالنَّاسيعلم"لو:فقالباللَّيليسيرأنوحدهللمسافريكرهوكان

")5(.بليلٍوحدَهأحلأسارماالوحدة

،شيطانالواحد"أنَّوأخبر:،رفقةٍبلاللواحدالسَّفريكرهكانبل

)6(."ركنثوالثَّلا"نة،شيطانانوالاثنان

قوله:دونصحيحوهواكأيلَّهُعَت!،رَعمرابنحديثمن2(5)99داودأبورواه(1)

35(.1)7/"الأم-داودأبي"صحيح:انظر.مدرحفهو"،الصلاة"فوضعت

والرواية.النسخخلاف"حمد":المطبوعفي2()

وزيادزاذانبنعمارةإسنادهوفي(،24)79يعلىوأبو(40135)أحمدرواه)3(

2(.1844،550)برقمترجمة("الكمال"تهذيبانظر:.فيهمامنكلمالنميري

اللَّهُ!ثكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن2(1)13مسلمرواه(4)

ابهددَّهُعَظُ.رَعمرابنحديثمن2()899البخاريرواه5()

حديثمن(6741)والترمذي26()70داودأبوطريقهومن28(10)مالكرواه)آ(

("الشرعية"الادابفيمفلحوابنالترمذيوحسنهاكأيلَّهُعَخ!ا،رَعمروبناددّهعبد

"صحيحفيوالألباني(2201/)والحاكم2(057)خزيمةابنوصححه(،1/284)

36(1)7/"الأم-داودأبي"صحيحوانظر:2(.20)3/("والترهيبالترغيب

62(.)"الصحيحةو"السلسلة
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منالتَّامَّاتِاللّّهبكلماتِأعوذ:فليقلْمنزلااحدكمنزلَ"إذا:يقولوكان

)1(.منه"يرتحلحتَّىشيءيضرُّهلافإنَّهخلق،ماشرِّ

منالتَّامَّاتِاللّّهبكلماتأعوذ:قالثمَّمنزلانزل"من)2(:مسلمولفظ

".ذلكمنزلهمنيرتحلحتَّىم!شييضرَّهلمخلق،ماشرِّ

أرضُ،"يا:قالاللَّيلفأدزكهسافرأوغزاإذاكانأنَّهعنهأحمد)3(وذكر

ماوشرِّ،فيكخُلِقَماوشرِّفيك،ماوشرِّشرِّكمنباللّّهأعوذ،اللّّهوربُّكربِّي

شرِّومنوعقر!،وحيَّةٍوأَسْوَد،أَسَدٍكلِّشرِّمنباللّّهأعوذ،عليكدَبَّ

ولد".وماوالدٍشرِّومنالبلد،ساكن

،الأرضمنحظَّهاالإبلفأَعطُواالخِصْبفيسافرتم"[ذا:يقولوكان

وإذاالسَّير،عليها"فأَسرِعوا:لفظٍوفينِقْيَها".فبادِرُواالسَّنةفيسافرتموإذا

)5(."باللَّيلالهَوامِّومأوىالدَّوابِّطُرقفإنَّهاالطُّرق)4(،فاجتنبواعَرَّستم

السَّماواتربَّ"اللَّهمَّ:يراهاحينقالدخولهايريدقريةًزأىإذاوكان

وماالشَّياطينوربَّ،أَقللنوماالسَّبعِالأرضينَوربَّ،أَظللنَوماالسَّبعِ

أهلها،وخيرَالقريةهذهخيرَنسألكفإنَّا،ذَرَينَوماالرِّياحِ)6(وربَّ،أضللن

اكأيلَّهُعَتهَا.رَحكيمبنتخولةحديثمن55()8027/مسلمزواه(1)

ا!بتلَّهُعَنهَا.رَحكيمبنتخولةحديثمن5(274/)80مسلمرواه)2(

انظر:"السلسلة.ضعيفوإسنادهآ!دلَّةُعَتطُ،رَعمرابنحديثمن6(161)برقم)3(

323(.2/)"الام-داودأبيو"ضعيف()4837"الضعيفة

."الطريق":مب(4)

اللَّهُ!ثكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن(1)269مسلمرواهما)5(

النسخ.خلاف""الريح:المطبوعفي)6(
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.(1)فيها"ماوشرِّشرِّهامنبكونعوذ

ونعمتِه)2(اللّّهبحمدسامع"سمِعَ:قالالسَّفرفيالفجرلهبداإذاوكان

يقولالنَّار"منباللّهعائد)3(علينا،فأَفضِلْصاحِبْناربَّناعلينا،بلائهوحُسنِ

)4()5(.صوتهبهاويرفع،مراتثلاثذلك

العدوُّ)6(.ينالهأنمخافةَالعدوِّأرضإلىبالقرآنيسافرأنينهىوكان

)8(.بَرِيدٍمسافةَولو)7(،مَحْرمٍبغيرتسافرأنالمرأةينهىوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

إسنادهوفياكأيلَّهُعَتهُ،رَصهيبحديثمن)8776(("الكبرى"السننفيالنسائيرواه

وقد،يصححةشاهدللحديثولكن،بالمعروفوليس،صحبةلهتتبتلممروانأبو

فيوالألباني4(1/46)الحاكمو027()9حبانوابن)2565(خزيمةابنصححه

)2757(."الصحيحةو"السلسلة(481)ص"الطيبالكلم"تخريج

.المطبوعمنساقطة"ونعمته"

"عائذًا".:التخريجومصادرالمطبوعوفي.مرفوعًاالنسخفيكذا

والحاكم.خزيمةابنعندثابتةوهي،المطبوعمنساقطة"صوته..."يقول

وهواللَّهُ!كلَتهُ،رَهريرةأبيحديثمن(1/644)والحاكم2(571)خزيمةابنرواه

بهاويرفعمراتثلاثذلك"يقول:وقوله""ونعمته:قولهبدون)2718(مسلمعند

".صوته

اضِفيلَّهُعَت!.رَعمرابنحديثمن(861/291)9ومسلم2(099)البخاريرواه

وأبيعمرابنعنالبابوفي.اكأيلَّهُعَت!رَعباسابنحديثمن(1862)البخاريرواه

.(11)3/"الراية"نصبانظر:ا!دلَّهُعَت!.رَالخدريسعيد

("الدارقطني"عللانظر:.شاذةوهي(،5172)داودأبيعندالبريدلفظةجاءت

.(2041/)"الائم-داودأبيو"ضعيف338(/01)

525



إلى()1يُعجِّلأن،سفرهمننَهْمَتَهقضىإذاالمسافريأمروكان

أهله)2(.

،تكبيراتٍثلاثَالارضمنشَرَفٍكلِّعلىيكبِّرسفرهمنقَفَلَإذاوكان

علىوهوالحمد،وله،الملكلهله،شريكلاوحدهاللّّه[لاإله"لا:يقولثمَّ

ونصرَ،وعْدَهادلّهصدق،حامدونلربِّنا،عابدون،تائبونآئبونقديز،شيءٍكلِّ

)3(."وحدَهالأحزابَوهزمَ،عبدَه

)4(.كنهمغَيبتُهطالتْإذاليلًاأهلَةالرَّجلُيَطْرُقَأنينهىوكان

غدوةًعليهنَّ)6(يدخلُليلًا،أهلَهيَطْرُقلاكان(:)ْ""الصَّحيحينوفي

عَشيَّةً.أو

بنادلّّهعبدقال.بيتةأهلمنبالولدانتُلُقِّي)7(سفرٍمنقَدِمَإذاوكان

جِيءَثمَّ،يديهبينفحملني،إليهبيفسُبِقَ،سفرٍمنمرَّةًقَدِمَوإنَّهجعفر:

فدخلنا:قال.خلفهفأردفه،حسينوإمَّاحسنإمَّا،فاطمةابنَيبأحد)8)

والرواية.النسخفيوليست"،"الأوبة:المطبوعفيبعدها(1)

اللَّةُ!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(1)279ومسلم(4018)البخاريرواه2()

آ!دلَّةُعَئ!ا.رَعمرابنحديثمن6385()البخاريرواه)3(

كأإدلَّهُعَئهُ.جابرحديثمن(1/7831)5ومسلم(4425)البخاريرواه(4)

اللَّهُ!كَتهُ.رَانسحديثمن(1)289ومسلم(0018)البخاريرواه)5(

"."عليهم:ج)6(

الرواية.وكذا،النسخمنوالمنبت."يُلقَّئ"سفره:المطبوع)7(

"."باحدى:،جص)8(
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.(1فيها")ماوشرِّشرِّهامنبكونعوذ

ونعمتِه)2(اللّّهبحمدسامع"سمِعَ:قالالسَّفرفيالفجرلهبداإذاوكان

يقولالنَّار"منباللّّهعائذ)3(علينا،فأَفضِلْصاحِبْناربَّناعلينا،بلائهوحُسنِ

)4()5(.صوتهبهاويرفع،مراتثلاثذلك

العدوُّ)6(.ينالهأنمخافةَالعدوِّأرضإلىبالقراَنيسافرأنينهىوكان

)8(.بَرِيدٍمسافةَولو)7(،مَحْرمٍبغيرتسافرأنالمرأةينهىوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

إسنادهوفيادلَّهُآبهكَئهُ،رَصهيبحديثمن)8776("الكبرى"السننفيالنسائيرواه

وقد،يصححهشاهدللحديثولكن،بالمعروفوليس،صحبةلهتثبتلممروانأبو

فيوالألباني(1/464)الحاكمو27(0)9حبانوابن2()565خزيمةابنصححه

)2757(.("الصحيحةو"السلسلة(481)ص"الطيبالكلم"تخريج

.المطبوعمنساقطة""ونعمته

"عائذًا".:التخريجومصادرالمطبوعوفي.مرفوعًاالنسخفيكذا

والحاكم.خزيمةابنعندثابتةوهي،المطبوعمنساقطة"صوته..."يقول

وهواللَّهُ!كلئهُ،رَهريرةأنيحديثمن(1/644)والحاكم2(571)خزيمةابنرواه

بهاويرفعمراتثلاثذلك"يقول:وقوله(""ونعمته:قولهبدون)2718(مسلمعند

".صوتة

آلهددَّهُعَئ!ا.رَعمرابنحديثمن(861/291)9ومسلم2(099)البخاريرواه

وأبيعمرابنعنالبابوفياكأيلَّهُعَخ!ا.رَعباسابنحديثمن(1862)البخاريرواه

.(11)3/"الراية"نصبانظر:اكأيلَّهُعَت!.رَالخدريسعيد

الدارقطني""عللانظر:.شاذةوهي(،172)5داودأبيعندالبريدلفظةجاءت

.(2041/)"الأم-داودأبيو"ضعيف338(/01)
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إلى(يُعجِّل)1أن،سفرهمننَهْمَتَهقضىإذاالمسافريأمروكان

أهلة)2(.

،تكبيراتٍثلاثَالأرضمنشَرَفٍكلِّعلىيكبِّرسفرهمنقَفَلَإذاوكان

علىوهوالحمد،وله،الملكله،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإله"لا:يقولثمَّ

ونصرَ،وعْدَهاللّهصدق،حامدونلربِّنا،عابدون،تائبونآئبون،قديرٌشيءٍكلَ

)3(."وحدَهالأحزابَوهزمَ،عبدَه

)4(.عنهمغَيبتُهطالتْإذاليلًاأهلَهالرَّجلُيَطْرُقَأنينهىوكان

غدوةًعليهنَّ)6(يدخلُليلًا،أهلَهيَطْرُقلاكان(:)ْ""الصَّحيحينوفي

عَشيَّةً.أو

بناللّّهعبدقال.بيتهأهلمنبالولدانتُلُقِّي)7(سفرٍمنقَدِمَإذاوكان

جِيءَثمَّ،يديهبينفحملني،إليهبيفسُبِقَ،سفرٍمنمرَّةًقَدِمَوإنَّهجعفر:

فدخلنا:قال.خلفهفأردفه،حسينوإمَّاحسنإمَّا،فاطمةابنَيبأحد)8(

والرواية.النسخفيوليست("،"الأوبة:المطبوعفيبعدها(1)

اللَّهُ!كلئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(1)279ومسلم(4018)البخاريرواه2()

اكأيلَّهُعَت!.رَعمرابنحديثمن6385()البخاريرواه)3(

اللَّهُ!كَتهُ.رَجابرحديثمن(71183/)5ومسلم(4452)البخاريرواه(4)

اكأيلَّهُعَتهُ.رَأنسحديثمن(1)289ومسلم(0081)البخاريرواه5()

"."عليهم:ج)6(

الرواية.وكذا،النسخمنوالمثبت."يُلقَّى"سفره:المطبوع)7(

"."لاحدى:،جص)8(
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1(.)دابَّةٍعلىثلاثةًالمدينةَ

عنالزُّهريُّقال.أهلهمنكانإذاويُقبِّله،سفرهمنالقادمَيعتنقوكان

فأتاه،بيتيفي"سًي!اِّاللّّهورسولالمدينةَحارثةبنزيدقدِمَ:عالشةعن،عروة

قبلةعريانًارأيتهماواللّّه،ثوبةيَجُرّعريانًا!ي!اللّّهرسولإليهفقام،البابَفقَرعَ

وقبَّله)2(.فاعتنقه،بعدهولا

بينما)3(فقبَّل،!ي!اّالنبئيُتلقَّاهوأصحابهجعفرقدِمَلمَّا:عائشةوقالت

واعتنقة)4(.عينيه

(تعانقوا)ْسفرٍمنقَدِمواإذا!يطاللّّهرسولأصحابوكان:الشَّعبيئُقال

)6(.ركعتينفيةفركعبالمسجد،بدأسفرٍمنقدِمَإذاوكان

اكأيلَّهُعَن!ا.رَجعفربناللّهعبدحديثمن2()428مسلمرواه(1)

وقدمدلسإسحاقابنوفيهاكأيلَّهُعَنقَا،رَعائشةحديثمن2732()الترمذيرواه2()

ضعفةوبهؤلاء،وأبوه،المدنيعبادبنمحمدبنيحيىبنإبراهيموفيه،عنعنه

.(61)ص("حديثيةنصوصنقد"فيالألباني

تحريف.،""معا:المطبوع)3(

فيوالبيهقي(1)66""معجمةفييعلىوأبو(241)""الإخوانفيالدنياأبيابنرواه(4)

انظر:.فيهمتكلمعميربنعبيدبناللّهعبدبنمحمدإسنادهوفي)8562(،الشدب

"السلسلةانظر:.اللَّة!ككَتهُرَجابرروايةمنثابتوالحديث.7734()""الميزان

)2657(."الصحيحة

وصححة(،001)7/والبيهقي96(0)6الاثار"معاني"شرحفيالطحاويرواه5()

.(016)رقمتحت"الصحيحةالسلسلة"فيالألباني

اللَّةُ!عَئهُ.رَمالكبنكعبحديثمن53()9276/ومسلم4(4)18البخاريرواه)6(

527



فصل

النكاحأذكارفيهديهفي

نستعينهدلّّه)1(،"الحمد:الحاجةخطبةعلَّمهمأنَّة!يووّعنهثبت

،-أعمالناوسيهماتلفظ)2(:وفي-أنفسنا،شرورمنباللّّهونعوذ،ونستغفره

اللّّه،[لاإلهلاأنوأشهدله،هاديَفلايُضلِلْومنله،مُضِلَّفلااللّّهيَهدِهمن

ءَا!وْاألّذَيئَ!يَخَ!!هُّاَاَيات)3(:الثَّلاثَيقرأثمَّ(".ورسولهعبدهمحمَّدًاأنَّوأشهد

ابَّاسُيإلَهُّا!و(،201:عمران]آل!ولَّاوًانؤُ!تصدُونَإِوَلَاتَمُوتُنَّء!اتِهِحَقَّأللَّهَأتَّقُوْا

يًإئَّهُا!و،(1:ءلنساا](4)يةلاَامهومِنهَازَؤجَهَاوَخَلَقَةٍوَحِدَ!سٍظًقَ!مِّنأتَّقُوْارَبَ!ألّذَى

:]ا!حزاب!هوميوعَظِيمًا(:)ْقولهإلىوَ!ولُوْاقَؤَلَاسَدِيدًا!مهوألمحهَأتَّقُوْاءَا!واْألَّذِينَ

07-.)6()71

:قالغيرها؟فيأوالنكّاحخطبةفيهذه:إسحاقلائيقلت:شعبةقال

النسخ.فيوليست("."نحمده:المطبوعفيبعدها(1)

.المطبوعفيليستلفظ""وفي)2(

النسخ.خلافالتلاث""الاَيات:المطبوعفي)3(

.المطبوعفيبتمامهاالآيةذكرتوقد.النسخفيكذا(4)

.والمطبوعمبفيالآيةوأُكملت.النسخاكثرفيكذا)5(

أبيعنإسحاقأبيعنطرقمن(2918)ماجهوابن(5011)الترمذيرواه)6(

من2(1)18داودوأبو)336(الطيالسيورواهاددَّهُ!كَئهُ،رَمسعودابنعنالاحوص

،الترمذيحسنهوالحديثمسعود،ابنعنعبيدةابيعنإسحاقأبيعنطرق

34(.5)6/"الأم-داودأبي"صحيح:انظر.والألبانيالقرطبيوصححه
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)1(.حاجةٍكلَفي

اللّهولْياعبناصيتها،فليأخذدابَّةًأوخادمًاأوامرأةًأحدكمأفاد"إذا:وقال

ماوخيرَخيرَهاأسألكإنِّياللَّهمَّ:وليقُلْ،وجلَّعزَّاللّّه2(ولْيُسَمِّ)،بالبركة

)3(."عليةجُبِلَتْماوشرِّشرِّهامنبكوأعوذ،عليهجُبِلَتْ

في)4(بينكموجمعَ،عليكوباركَلكاللّه"باركَ:للمتزوِّجيقولوكان

(.)ْ"خيرٍ

جَنِّبْنااللَّهمَّاللّه،بسم:قالأهلَهيأنيأنارادإذاأحدكمانَّ"لو:وقال

يضرَّهلمذلكفيولدبينهمايُقدَّرإنفانَّهرزقتنا،ماالشَّيطانَوجنِّبِالشَّيطانَ

.)7("أبدًا(6)شطن

.(641)7/البيهقيطريقةومن)336(،الطيالسيرواه(1)

"ودسمي".:المطبوعفي2()

آ!ددَّهُعَئ!ا،رَعمروبناددّهعبدحديثمن(91)18ماجهوابن2(061)داودأبورواه)3(

الإحياء"أحاديث"تخريجفيالعراقيوجوَّده(،2185/)الحاكموصححه

39(.)ص"الزفافآداب"فيالألبانيوحسنة847(،2/)

التخريج.مصادرفيكما"بينكما":المطبوعوفي.النسخفيكذا4()

،(091)5ماجةوابن(1901)والترمذي2(013)داودوأبو98()57أحمدرواه5()

(183)2/والحاكمالترمذيصححهوالحديثآ!دلَّهُعَنطُ،رَهريرةأبيحديثمن

والألباني534()7/المنير"البدر"فيالملقنوابن283()ص"الأذكار"فيوالنووي

35(.1)6/"الأم-داودأبيصحيح"في

.ب،قمنوالمثبت.""الشيطان:،جكص،)6(

آ!ددَّةُعَظُ.رَعباسابنحديثمن(4431)ومسلم)6973(البخاريرواه)7(
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فصل

ومالهأهلهمنيُعجبهمارأىمَنيقولفيماهديهفي

مالٍولاأهلٍفينعمةًعبدعلئاللّهأنعمَ"ما(:عنه)1أنسعنيُذكَر

وقد،الموتدوناَفةًفيهفيرى،باللّهالاقوَّةلا،اللّّهشاءما:فيقول)2(،ولدٍأو

]الكهف:يَّ!بِآوَّرِ!إِلَادؤَّهًأدلَّهُمَاشَاَءَقُقتَدخًقتَجَنّتًكَ!الووَلَؤلإآِذ:تعالىقال

)3("))93.

فصل

مُبتلًىرأىمَنيقولهفيما

عافانيالذيدلّهالحمد:فقالىمُبتلًىرأىرجلٍمن"ما:قالأنَّهعنهصحَّ

البلاءذلكيُصِبْهلمإلاتفضيلّا=خلقممَّنكثيرٍعلىوفضَّلنيبه،ابتلاكممَّا

.(")4كانماكائنًا

.ك،بفيليست"عنه")1(

.كفيليستولد(""أو)2(

الأوسط""المعجمفيوالطبراني)357("والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه)3(

ميمونبنعيسىإسنادهوفيظا!عَتهُددَّهأنسحديثمن(4261)لهواللفظ

(112-012)4/الافكار""نتائجانظر:.فيهمامتكلمزرارةبنالملكوعبد

.(126)ص"الطيبالكلمو"تخريج

الترمذيحسنهوالحديثظا!ئهُددَّههريرةأبيحديثمن)3432(الترمذيرواه)4(

الطيب"الكلمتخريج"فيوالألباني(01/138)الزوائد(""مجمعفيوالهيثمي

2737(.0،6)2"الصحيحة"السلسلةوانظر:(.)916
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فصل

طِيَرَة)1(لحقَتْهمنيقولهفيما

مسلمًا،تَرُدَّولا،الفأل"أحسنُها:فقال،عندهالطِّيرةذُكِرتأنَّهعنهذُكِر

يدفعولاأنت،إلابالحسناتيأتيلااللَّهمَّ:فقلْتكرهماالطِّيرةمنرأيتَفإذا

)2(."بكإلاقوَّةولاحولَولا،أنتلاإالسَّيهماتِ

خيرُك،إلاخيرَولاطيرُك،إلاطيرَلا"اللَّهمَّ:قالإذا-يقولكعبوكان

لرأسإنَّهابيدهنفسيوالَّدي-:"بكإلاقوَّةولاحولَولا،غيرُكربَّولا

لمإلايمضيثمَّذلكعندعبديقولهنَّولاالجنَّة،فيالعبدوكنزُالتَّوكُّل،

*)3"،

سيء5

فصل

يكرههمامنامهفيرأىمَنيقولهفيما

فمنالشَّيطان،منالسوء)4(والرويااللّّه،منالصَّالحة"الرُّويا:عنهصحَّ

الشَّيطان،منبادلّّهوليتعوَّذْ(،)هيسارهعنفلْينفُثْشيئًا،منهايكرهرويارأى

"."الطيرة:المطبوعفي(1)

بالإرسالأُعِلّوالحديثعامر،بنعروةحديثمن93(1)9داودأبورواه2()

.(161)9"الضعيفة"السلسلةانظر:.والانقطاع

واللفظ(1)137"الإيمان"شعبفيوالبيهقيآ(5)9""الجامعفيوهبابنرواه)3(

"السلسلةانظر:اكأيلَّهُعَئطُ.رَالعاصبنعمروبناللّهعبدعنمرفوعًاجاءوبنحوه،له

.(01)56رقمتحت"الصحيحة

النسخ.خلاف""والحلم:المطبوعفي(4)

النسخ.فيوليست"ثلاثًا"،:المطبوعفيبعدها)5(
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ولافلْيستبشِرْ،حسنةًرويارأى(1فان)أحدًا.بهايُخْبرْولاتَضُرُّه،لافانَّها

")2(.يُحِبُّمنإلابهايُخبِرْ

نأوأمره،عليهكانالذيجَنْبهعنيتحوَّلأنيكرههمارأىمنوأمر

يُصلِّي)3()4(.

الشَّيطان،منباللّهيستعيذوأن،يسارهعنينفُثَأنأشياء:بخمسةفأمره

يقوموأن(،)ْعليهكانالذيجَنْبهعنيتحوَّلَوأنأحدًا،بهايُخبِرلاوأن

شرَّها.يدفعهذابل،المكروهةالرُّؤياتَضُرَّهلمذلكفعلومتىيصلِّي،

يَقُصُّهاولاوقعتْ،عُبِّرتْفاذاتُعبَّر،لمماطائرٍرِجْلِعلئ"الرُّويا:وقال

)6(."رأيٍذيأووَادٍّعلىإلا

خيرًاكانإناللَّهمَّ:قالرؤيا)7(عليهقُصَّتْإذاالخطَّاببنعمروكان

فلعدوِّنا)8(.شرًّاكانوإنفلَنا،

وإن".":المطبوعفي(1)

اللَّةُ!كَئهُ.رَقتادةأبيعن3(1/226)ومسلم)2932(البخاريرواه)2(

.بمنساقطة"يصلي")3(

اللَّهُ!كلَئهُ.رَجابرحديثمن)2262(مسلمرواه)4(

.كمنساقطة"عليهكان...يصليأن"وأمره)5(

(4193)ماجهوابن2()927والترمذي(0205)داودوأبو(161)82أحمدرواه)6(

(406)9حبانوابنالترمذيوصححهاللَّهُ!ثكَئهُ،رَالعقيليرزينأبيحديثمن

.(021)"الصحيحةالسلسلة"فيوالألباني

الرؤيا".":المطبوعفي)7(

"الإيمان"شعبفيالبيهقيطريقهومنالتفسير(،-07)منصوربنسعيدرواه)8(

اللَّهُ!ثكَئهُ.رَعمريدركلمالكلاعيعبيدبناللّهعبيدلأنَّ؛منقطعوإسناده2(،0)89
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عليه(1)للمعروضفليقلْروياعليهعُرِضَتْ))من:!ي!النبيِّعنويُذكر

)2(.خيرًا"

ثمَّ)3(،"زأيتَ"خيرًا:لهيُعبِّرهاأنقبلللرَّائييقولكانأنَّهعنهويُذكر

يُعبِّرها)4(.

أبوكان:قال،سيرينابنعن،أيوبعنمعمر،عنالرزاقعبدوذكر

وكذا)6(.كذايكونرؤياكصَدَقتْإن:قالرؤيايُعبِّرأنأرادإذا()هبكرٍ

فصل

بالوسواسبُلِيَ)7(منويفعلهيقولهفيما

الوسوسةردّ)8(علىبهيستعينوما

مسعودٍابنعناللّّه)9(،عبدبناللّّهتدعنكَيْسان،بنصدتروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

".عرض"لمن:المطبوعوفي.""المعروض:،جص

علية.اقفلم

.كفيليست""رأيت

"مصباحفيالبوصيريقالاكأيلَّهُعَنهَا،رَالفضلأمحديثمن)2393(ماجهابنرواه

قال،الانقطاعمنسلمإنصحيحوهو،ثقاترجاله"إسناد:(4/571)"الزجاجة

عنالبابوفي."الفضلامعنأبيهعنقابوسروى:والأطرافالتهذيبفيالمزي

78(.)ص"الطيبالكلم"تخريجانظر:،يصحولاموسىأبي

النسخ.فيوليست"،"الصديق:المطبوعفيبعدها

2(.)3580بنحوه(""جامعهفيمعمررواه

النسخ.خلاف"ابتُلِي":المطبوعفي

.المطبوعمنساقطة"ردّ"

النسخ.فيولبستمسعود"،بنعتبة"بن:المطبوعفيبعدها
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إيعا؟المَلكِفلمَّةلمَّةً،وللشَّيطان،لمَّةًآدمابنبقلبللملَك"إنَّ:يرفعه

بالشَّرِّإيعا؟الشَّيطانولمَّةُ،ثوابصالحورجاءُبالحقِّوتصديقبالخير

اللّّهفاحمدواالملَكلمَّةَوجدتمفإذاالخير،منوقنوطبالحقِّوتكذي!ث

.(1)"واستغفروهباللّّهفاستعيذواالشَّيطانلمَّةَوجدتموإذا،فضلهمنوسَلُوه

وقراءني،صلانيوبينبينيالشيطانحال)2(:العاصبنعثمانلهوقال

عنواتْفُلْ،منهباللّهفتعوَّذْأحسستَهفاذا،خِنْزَبلهيقالشيطانٌ"ذاك:قال

ثلاةًلا")3(.يسارِك

حُمَمةًيكونلأنما)4(نفسهفييجدأحدهمأنَّالصَّحابةإليهوشكا

إلىكيدَهردَّالذيدلّهالحمد(،أكبر)ه"اللّّه:فقال،بةيتكلَّمأنمنإليهأحبُّ

.(6)"الوسوسة

وإسناده،بنحوهكيسانبنصالحطريقمن(4)188"الإيمانشعب"فيالبيهقيرواه(1)

ووصلهمسعود،ابنيدركلممسعودبنعتبةبناللّهعبدبناللّهعبيدلأن؛منقطع

بنعطاءطريقمن(01)859"الكبرى"السننفيوالنسائي2()889الترمذي

بنعطاءسندهوفيادلَّةُ!كَتهُ،رَمسعودبناددّهعبدعنالهمدانيمرةعنالسائب

وبهما7(،)5/حسنبسند"تفسيره("فيالطبريعندموقوفًاوجاء،اختلطالسائب

.()799حبانابنوصححه،الترمذيحسنهوالحديث،الحديثيتقوى

(".مسلم"صحيحفيكما"العاصأبي"بن:والصواب.النسخفيكذا)2(

22(.)30مسلمرواه)3(

الاصنول.فيوليستبالشيء"،"يعرّض:المطبوعفيبعدها(4)

مرتين.أكبر""اللّه:المطبوعفي(5)

قالاكأيلَّهُعَئ!ا،رَعباسابنحديثمن(،2115)داودوأبو2(0)79أحمدرواه)6(

".الشيخينشرطعلىصحيح"إسناد)658(:"الجنة"ظلالفيالألباني
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هذا:لهقيلإذا،الفاعلينفيالتَّسلسلوسوسةمنبشيءٍبُلِيَمنوأرشدَ

ؤَاي!خَرُؤَالمجهِرُوَالتاطِنألأَوَّلُ)هُوَ:يقرأأن؟الدّهخلقَفمَن،الخلْقَخلقَالدّه

.،3:يدلحدا](1)مهوعَلِيوءٍكماوَهُوَبِكُلِّ

فيأجده!شيما)3(:سألهوقدزُمَيل)2(لأبيعبَّاسٍابنقالوكذلك

؟شكٍّمنأشيءٌ:ليفقالقال.بهأتكلَّمُلاوادلّّه:قلتهو؟ما:قال؟صدري

شمِئًانفسكفيوجدتَفإذا)4(،أحدٌذلكمننجاما:ليفقالبلى،:قلت

.(5)!هوعَلِموءِلثَئوهُوَبِكُلِّتجَاطِنلمجهِرُوَالأَخِرُوَاوَالأَوَّلُآهُوَ!و:فقلْ

وأنَّ،العقلببديهةالباطلالتَّسلسلبطلانإلىالاَيةبهذهفأرشدهم

تنتهيكما،شيءٌقبلهليسأوَّلٍإلىتنتهيابتدائها)6(فيالمخلوقاتسلسلة

فوقهليسالذيالعلوُّهوظهورهأنَّكمالهد،شيبعدهليساَخرٍإلىاحرهافي

قبلهكانولو،شيءٌفيهادونهيكونلاالَّتيالإحاطةهووبطونهم!،شيفيه

إلىالأمرينتهيأنبدَّولا،الخلاقالرَّبَّهوذلكلكانفيهمؤثِّرًايكونم!شي

،نحوهمرفوعًاسعيدوأبيعمرابنحديثمن(1)17""العظمةفيالشيخأبوأخرجه(1)

جدًّا.ضعيفوإسناده

النسخ.فيوليست."الحنفيالوليدبن"سماك:المطبوعفيبعدها)2(

له"."قال:ك)3(

لمحتئَلِأَنزَتنَآإِقكَ!اَشَكٍّفِى!الوفمَادبهمُتَ:وجلعزاللّهأنزل"حتى:المطبوعفيبعدها(4)

النسخ.فيوليست.("ليفقال:قال،!ومِنقتكأل!تَبَونَلمجؤُالّذَجمتَ

وحسنة6(،)13الكبير""الدعواتفيالبيهقيطريقةومن(،0115)داودأبورواه(5)

926(.)2/"والترهيبالترغيب"صحيحفيالألباني

.كفيليستابتدائها""في)6(
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وكلُّبنفسه،قائمٍ،إليهفقيرشيءٍوكلُّ،غيرهعنغنيٍّ،مخلوقٍغيرخالقٍ

ماوكلُّ،لهأوَّلَلاقديمٍ،بة3موجوشيءٍوكلُّ،بذاتةموجودٍ،بهقائمشيءٍ

الذيالأوَّلفهو(،1به)شيءٍكلِّوبقاءُ،بذاتهباقٍ،عدمهبعدفوجودهسواه

،شيءٌفوقهليسالذيالظَّاهرمد،شيبعدهليسالذيالآخِرُ،شيءٌقبلهليس

شيء.دونهليسالذيالباطن

خلقَاللّّه)2(هذا:قائلهميقولحتَّىيتساءلونالنَّاسيزالُلا)ا:!ي!وقال

وقد)3(."ولْينتهِبادلّّهفلْيستعِذْشيئًاذلكمنوجدفمنادلّه؟خلقَفمنالخلْقَ،

صط

أتعَلِيوُ!هُوَألصَّمِيحُوإِنَّهُبِآدلَّهِفَآسَتَعِذنَرغألثّصتطَنِمِنَيَترَغَنّالثَ)وً،مَّا:لىتعالقا

.613:فصلت]

لاونوعًا،الإنسشيطانوهوعيانًايُرىنوعًا:نوعينالشَّيطانكانولمَّا

الإنسشيطانشرَّيكتفيَأننبيَّهسبحانهأمرالجنِّ،شيطانوهويُرى

الجنِّشيطانومن،أحسنهيبالَّتيوالدَّفعِوالعفوِ،،عنهبالإعراض

وسورةالاعرافسورةفيالنَّوعينبينوجمعَمنة)4(،بادلّّهبالاستعاذة

شياطيندفعفيأبلغُوالذِّكروالقراءةوالاستعاذة،فصِّلتوسورةالمؤمنين

الإنس.شياطينشرِّدفعفيأبلغُبالإحسانوالدَّفعوالإعراضوالعفو،الجنِّ

مطلوبِخيرُهمابالحُسنىالدَّفعُأوضارِعًاالاستعاذةُإلاهوفما

.كفيليست"به")1(

والرواية.النسخبقيةفيوليس.""الذي:صفيبعده)2(

ا!كَئهُدلَّهةهريرةأبيحديثمن2(134/21،241)ومسلم)3276(البخاريرواه)3(

النسخ.فيوليست،والعفو"":المطبوعفيبعدها4()
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(2محجوبِ)شرِّمنالدَّاءدواءوذاكيُرى)1(مَنشرِّمنالدَّاءدواءُفهذا

فصل

غضبُهاشتدَّمَنويفعلهيقولهفيما

كانإنوالقعودبالوضوء)3(،الغضبجمرةَعنهيُطفئأن!ي!أمره

الشَّيطانمنبادلّّهوالاستعاذةقاعدًا)4(،كانإنوالاضطجاعقائمًا

5(.)الرَجيم

نأأمر،آدمابنقلبفينارٍمنجمرتينوالشَّهوةالغضبكانولمَّا

قالكماالرَّجيم)6(،الشَّيطانمنوالاستعاذةِوالصَّلاةبالوضوءيُطفئهما

(7)يحملنَّماإاوهذ.،44:لبقرةا]!أَنفُسَ!لِبّرِوَتَنسَؤنَبِآسَنَّأمُرُوتَأَتَأ):لىتعا

النسخ.خلاف"يرى"ما:المطبوعفي(1)

إليةرجعتفيماالبيتينأجدولم.جمنساقطةهناإلى."..كان"ولماالفقرةأولمن2()

للمؤلف.ولعلهمامصادرمن

.مجهولانسندهوفياللَّهُ!عَتهُ،رَالسعديعطيةحديثمن(4784)داودأبورواه)3(

)582(."الضعيفة"السلسلةانظر:

حبانابنصححهوالحديثاللَّةُ!كَئهُ،رَذرأبيحديثمن2()1348أحمدرواه(4)

271(.)2/"الشرعية"الآدابفيمفلحوابن)9568(

(0126)ومسلم6(511)البخاريرواهوالحديث.ك،،جصفيليست""الرجيم5()

اللَّةُ!عَئهُ.رَصُرَدبنسليمانحديثمن

.كمنساقطة"الرجيم...الغضبكان"ولما)6(

"يحتمل".:ج)7(

537



الاستعاذةوهوجمرتها)3(،به)2((1يُطفِئوا)بمافأمرهبم،الشَّهوةشدَّةعلية

نَزَغاتِة.عندالشَّيطانمنبالاستعاذةتعالىوأمر،والصَّلاةبالصَّبر

قوَّةنهايةوكان،والشَّهوةالغضبمنتتولَّدكلُّهاالمعاصيكانتولمَّا

والزِّنا،القتلبينتعالىجمعالزِّناالشَّهوةقوَّةونهاية،القتلالغضب

.(4)الفرقانوسورةالإسراءوسورةالأنعامسورةفيقرينينوجعلهما

الغضبقوَّتَيشرَّبهيدفعونماإلىعبادهأرشدسبحانهأنَّهوالمقصود

.والاستعاذةالصَّلاةمنوالشَّهوة

فصل

تتمُّبنعمتهالذيدلّّه"الحمد:قاليحبُّمارأىإذاع!وكان

")5(.حالٍىكلِّعلىللّّه"الحمد:قاليكرهمارأىوإذا،"الصَّالحات

عبَّاسٍابنلهوضعفلمَّايحبُّ)6(،بماإليهتقرَّبلمنيدعو!صوكان

"."يطفئون:المطبوعوفي.""يطفئ:كوفي.يطفئوا"أن":جوفي.مب،ص،ب،قفيكذا(1)

ا!خ.خلاف"بها":المطبوعفي)2(

"حمتها".:ك)3(

النسخ.فيوليست"الممتحنة"وسورة:المطبوعفيبعدها(4)

مسلمبنالوليدإسنادهوفيا!ددَّهُعَنهَا،رَعائشةحديثمن)3038(ماجهابنرواه)5(

ورواية،الشاميثمالخراسانيمحمدبنزهيرعنالوليدرواهقدوأيضًا،فيهمتكلم

"السلسلةانظر:.أخرىشواهدللحديثولكن،مستقيمةغيرزهيرعنالشاميين

)265(."الصحيحة

النسخ.فيوليست"يناسب"وبما:المطبوعفيبعدها)6(
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.(1)"التَّأويلَوعلِّمهالدِّين،فيفقِّهْه"اللَّهمَّ:قالوَضوءه

"حَفِظَك:قال،راحلتهعنماللمَّاباللَّيلمَسِيرهفيقتادةأبودَعَمَهولمَّا

نبيَّه(")2(.بهحَفِظتَبمااللّه

فيأبلغفقدخيرًا،اللّّهجزاك:لفاعلهفقالمعروفثإليهصُنِع"من:وقال

الثَّناء")3(.

اللّّه"بارك:وقالإيَّاه،وفَّاهثمَّمالًا،ربيعةأبيبناللّهعبدمنواستقرض

والأداء(")4(.الحمدُالسَّلفِجزاءإنَّما،ومالكاهلكفيلك

خَيلِعلىبَرَّكَ،دَوسٍصَنَمِالخَلَصةذيمنجرير)5(أراحهولمَّا

مرَّات)7(.خمسَلها0ور." حاه)6(""

حبانابنوصححهاكأيلَّهُعَت!،رَعباسابنحديثمنالسياقبهذا)7923(أحمدرواه(1)

ومسلم(75431،)البخاريعندالحديثوأصل(.534)3/والحاكم7(50)5

477(.)2

ادلَّهُ!عَتهُ.رَقتادةأنيحديثمن681()مسلمرواه)2(

،الترمذيوحسنهآ!ددَّهُعَن!،رَزيدبنأسامةحديثمن2(0)36الترمذيرواه)3(

.(1/571)"والترهيبالترغيب"صحيحفيوالألباني34()13حبانابنوصححة

فيالعراقيوحسنه2(،424)ماجهوابن(4آ)83والنسائي(01461)أحمدرواه(4)

الترغيب"صحيحفيالألبانيوصححه93(،1)صالإحياء"أحاديثتخريج"

.33(2/0)"لترهيبوا

النسخ.فيوليس"،البجلياددّةعبدبن":المطبوعفيبعده)5(

النسخ.فيوليست"أحمس("،:المطبوعفيبعدها)6(

ادلَّهُ!كَئهُ.رَجريرحديثمن(2137/)476ومسلم3(020)البخاريرواه)7(
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ردَّهاوإن(،1منها)بأكثرَعليهاكافأفقبِلَها،هديَّةإليهأُهدِيتإذاوكان

الصَّيد:لحمَله)2(أَهدىلمَّاجَثَّامةَبنللصَّعْبكقولةمُهدِيها،إلىاعتذر

حُرُمأ")3(.ألَاإلاعليكنردَّهلم"إنَّا

فصل

وإذا،الشَّيطانمنباللّهيتعوَّذواأنالحمارنهيقَسمعواإذاأمَّتهوأمر

)4(.فضلةمناللّّهيسألواأنالدِّيَكَةصياحَسمعوا

التَكبيرفإنَّ)6(،الحريقعندبالتَكبيرأمرهمأنَّهعنه(ويُروى)ه

يُطفِئه)7(.

:وقال،وجلَّعزَّاللّّةذكرمنمجلسَهميُخْلُواأنالمجلسلأهلوكره

جِيْقَةمئلعنقامواإلافيه،اللّّهيذكرونلامجلسٍمنيقومونقومٍمن"ما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

اكأيلَّةُعَتفَا.رَعائشةحديثمن2(585)البخاريرواه

"."إلية:المطبوعفي

جثامةبنالصدبحديثمن(11/05)39ومسلم(182)5البخاويوواه

النسخ.فيوليس".اعلم"والدّة:""حُرُمبعدالمطبوعوفياددَّةُثهثكَئهُ.رَ

الدَّةُثهكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن272()9ومسلم33()30البخاويرواه

."وروي":ك

(".الحريقرؤية"عند:المطبوعفي

عمروبناددّةعبدحديثمن)492("واللللةالبوم"عملفيالسنيابنوواه

"التقريب"فيحجرابنقال،العُمرياددّةعبدبنالقاسمإسنادهوفياكأيلَّهُعَت!ا،رَ

"السلسلةفيالألبانيضعفهوالحديث."بالكذبأحمدرماه"متروك:فيه(5)468

.(61ه)ص"الطببالكلمو"تخريج2(6)30"الضعيفة
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.(1)"الحمار

ومنتِرَ!،اللّّهمنعليهكانتإلا)2(فيهاللّّهيَذكرلممقعدًاقعدَ"من:وقال

والتِّرة:)3(.تر!"اللّّهمنعليهكانتإل!فيهاللّهيذكرلامضجعًااضطجعَ

.الحسرة

عليهكانتإلافيه،اللّهيذكرلمطريقًاأحد)5(سلكَ"وما)4(:لفظٍوفي

5".تِر

منيقومأنقبلفقاللغَطه،فيهفكثُرمجلسٍفيجلّس"من.وفا-ل)6(.،َُ

أبيحديثمن(101)96"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(5485)داودأبورواه(1)

الاذكار""فيوالنووي(1/294)الحاكمصححهوالحديثآددَّهُ!كَته،رَهريرة

"السلسلةفيوالألباني6(21)3/("الشرعيةالاَداب"فيمفلحوابن2(99)ص

)77(."الصحيحة

.المطبوعمنساقطة"إلا")2(

أبيحديثمن(46101)"الكبرى"السننفيوالنسائي()4856داودأبورواه)3(

فيحجروابن266()ص"الصالحين"رياضفيالنوويوحسنهادلَّهُ!كلَئهُ،رَهريرة

(16)ص"الطيبالكلم"تخريجفيالألبانيوصححه59(،)3/الأفكار""نتائج

)78(."الصحيحةو"السلسلة

والليلة"اليوم"عملفيالسنيوابن(101)66"الكبرى"السننفيالنسائيرواه(4)

تعديل،ولابجرحذكرهمنأجدلمالحارثمولىإسحاقإسنادهوفي(،)917

232(./1)("المتمنيالراغب"عجالةانظر:.تقويهشواهدوللحديث

"."رجلٌ:،جص5()

.بفيليست"قال")6(
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وأتوبأستغفرك،أنت[لاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللَّهمَّسبحانك:مجلسه

1(.")ذلكمجلسهفيكانمالهغُفِرَإلا،إليك

إذاذلكيقولكانع!ياّلهأنَّه)2(:"الحاكمو"مستدركداود"أبي"سننوفي

ماقولًالتقولإنَّك،ادلّّهرسوليا:رخرلهفقال،المجلسمنيقومأنأراد

".المجلسفييكونكفَّار!لما"ذلك:قال.مضيفيماتقولهكنت

فصل

فراشك[لىأويتَ"إذا:فقالباللَّيلالأَرَدتَىالوليدبنخالدإليهوشكا

وماالسَّبعالأرضينوربَّأظلَّتْ،وماالسَّبعالسَّماواتربَّاللَّهمَّ:فقلْ

جميعًاكلِّهمخلقكشرِّمنجارًاليكُنْأضلَّت،وماالشَّياطينوربَّ،أقلَّت

ثناوك،وجلَّ،جاركعزَّ،عليَّ(يَبْغِي)4أنأوعليَّ،منهمأحدٌيَفْرُطَأنمن)

)5(."أنتلاإإلهولا

)1(

)2(

)3(

)4(

هريرةأبيحديثمن)3433(والترمذي(485)9داودوابو(1401)5أحمدرواه

الكلم"تخريجفيوالألباني)495(حبانوابنالترمذيصححهوالحديثظا!ثكَئهُدلَّه

.(166)ص"الطيب

اللَّهُ!كَتهُ،رَالأسلميبرزةأبيحديثمن(1/537)والحاكم()9485داودابو

2(.61)2/"والترهيبالترغيب"صحيحفيالألبانيوصححه

ص،ك،ج.فيليست"من"

النسخ.خلاف"يطغى(":المطبوعفي

قالطهير،بنالحكمإسنادهو!اكأإدلَّهُعَئهُ،بريدةحديثمن)3523(الترمذيرواه

ضعفهوالحديث"،الحديثمنكر،تركوه":34(25/)الكبير""التاريخفيالبخاري

2(.4)30"الضعيفةو"السلسلة83()ص"الطيبالكلم"تخريجفيالألباني
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غَضَبة،من(1التَّامَّة)اللّّهبكلمات"اعوذ:الفَزَعمنأصحابهيُعلِّموكان

)3(."يحضرونوأنالشَّياطين2ِ(هَمَزات)ومن،عبادهشرِّومن

فراشكإلىأويتَ"إذا:فقال،منامهفييَفْزَعأنَّهإليهشكارجلًاأنَّويُذكر

عنه)4(.فذهبفقالهاذكرها،ثمَّ."..فقلْ

فصل

تُقَالأنيكرهكانألفاظفي

)6(."لَقِسَتْ":وليقل(،جَاشت)ْأونفسيخَبُثَتْيقولأنفمنها:

تقولوا:"لا:وقالذلكعننهىكَرْمًا،العنبشجريسمِّيأن:ومنها

")7(.والحَبَلةالعِنب:وقولوا،الكَرْم

فهوذلكقال"إذا:وقالى،النَّاسهلكالرَّجل)8(:يقولأنوكره

.كفيليمست""التامة(1)

النسخ.خلاف"همزاتشر"ومن:المطبوعفي2()

بناللّةعبدحديثمن)3528(والترمذي)3938(داودوأبو)6966(أحمدرواه)3(

وانظر:.(1/845الحاكموصححه،الترمذيحسنةوالحديث،ا!دلَّةُعَت!رَعمرو

)264(."الصحيحةو"السلسلة84()ص"الطيبالكلم"تخريج

السابق.الحديثمنطرف4()

النسخ.فيوليست"."نفسي:المطبوعفيبعدها)5(

تخريجة.تقدم)6(

آدلَّهُ!ككَتهُ.رَحجربنوائلحديثمن(2212/)48مسلمرواه)7(

.صفيليست""الرجل)8(
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)2(.ونحوهالزَّمانوفسد،النَّاسفسدهذا:معنىوفي(.1)"أهلَكُهم

.فلانٌشاءثمَّاللّّهشاءما:يقالبل،فلانٌوشاءاللّّهشاءما:يقالأنونهى

اللّهشاءما:قلندًّا؟للّه"أجعلتَني:فقال،وشئتَاللّّهشاءما:رجللهوقال

(")3(.وحده

وأنكر.أقبحهوبلكذا،كانلماوفلاناللّّهلولاهذا:معنىوفي

اللّّهحَسْبفيأناأو)4(،وبفلانٍباللّّهأعوذأو،وبفلانٍباللّهأنا:وكذلك

للّّهندًّافلانًاجعلقدهذافقائلُ،وعليكاللّّهعلىمتَكلٌأناأو،فلانٍوحَسْب

وجلَ.عزَ

اللّّهبفضلمُطِرْنا:يقولبلوكذا،كذابنَوْءمُطِرْنا(:)ْيقالأنومنها:

)6(.ورحمته

فقداللّّهبغيرحلفَ"من:قالأنَّةعنهصحَّ.اللّّهبغيريحلفأنومنها:

.)7("أشرك

اللَّهُ!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن)2623(مسلمرواه(1)

358(.)صللنوويو"الأذكار"(4/132)للخطابي"السنن"معالمانظر:2()

تخريجه.تقدم)3(

."وفلان":ك(4)

"."يقول:ك)5(

آدلَّةُ!كَتهُ.رَخالدبنزيدحديثمن71()ومسلم)846(البخاريرواه)6(

والحديثاكأيلَّةُعَتطُ،رَعمرابنحديثمن(1)535والترمذي32(15)داودابورواه)7(

والألبانيوالمصنف(1/18)والحاكم()4358حبانابنوصححه،الترمذيحسنه

.(981)8/"لإرواءا"في
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.(1كذا)فعلَإنكافرأونصرانيّأويهوديٌّهو:حلفهفييقولأن:ومنها

قاضيقياسهوعلى)2(.الملوكملك:للسُّلطانيقولأنومنها:

القضا-)3(.

الغلام:يقولأو،وأمتيعبدي:وجاريتهلغلامهالسَّيِّديقولأن:ومنها

سيِّدي:الغلام)4(ويقول،وفتاتيفتايالسَّيِّد:ولْيقُلِ،ربِّي:لسيِّده

.(5)وسيِّدني

به،أُرسِلَتْماوخيرَخيرَهااللّّه)6(يسألبل،هَبَّتْإذاالرِّيحسبُّ:ومنها

به)7(.أُزسِلَتْماوشرِّشرِّهامنبادلّّهويعوذ

كماآدمبنيخطاياتُذهِب"إنَّها:وقالعنهنهى،الحُمَّىسبُّ:ومنها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الضحاكبنثابتحديثمن(011/177)ومسلم()1363البخاريرواه

النسخ.فيوليستكافر".يا:لمسلميقولأن"ومنها:المطبوعفيوبعده.اللَّهُ!كَئهُرَ

اللَّهُ!ثكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن2(1/20)43ومسلم62(50)البخاريرواه

ليس:وقال"،القضاة"قاضيبهذاالعلمأهلبعضألحق"وقد:المصنفقولتقدم

كلاموانظر(.704)ص"الفاصلينخيروهو،الحقيقضيمنإلاالقضاةقاضي

.(11ه)صالمودود""تحفةفيالمصنف

"."وليقل:المطبوعفي

تخريجه.تقدم

.""وليسأل:ص

والحاكمهووصححهاللَّهُ!ثكَتهُ،رَكعببنأبيحديثمن)2252(الترمذيرواه

)2756(."الصحيحة"السلسلةياوالألباني272()2/
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.(1)الحديد"خَبَثَالكِيْرُيُذهِب

فانَّهالدِّيكتَسُبُّوا"لا:قالأنَّهعنهصحَّالدِّيك،سبِّعنالنَّهيومنها:

2(.)"للصَّلاةيُوقِظ

إلىكالدُّعاء)4(،بعَزائهموالتَّعزِّيالجاهليَّة)3(،بدعوىالدُّعاءومنها:

والطَّرائقللمذاهبالتَّعصُّبومتله،وللأنسابلها()ْوالعصبيَّةالقبائل

إليه،منتسبًاوكونه،والعصبيَّةبالهوىبعضٍعلىبعضهاوتفضيل،والمشايخ

منهذافكلُّ،بةالنَّاسويَزِنُ،عليهويعادي،عليهويوالي،ذلكإلىفيدعو

الجاهليَّة)6(.دعوى

العِشاء)7(.لفظفيهايُهْجَرغالبةًتسميةًبالعَتَمةالعِشاءتسميةومنها:

جابرحديثمن2()575مسلموواهوالحديث.مب،م،ب،كفيليستالفقرةهذه(1)

اللَّةُك!.رَ

ا!كَئهُددَّهظخالدبنزيدحديثمن5(101)داودوأبو2()9167أحمدرواه)2(

فيوالألباني36(4)ص"الأذكار"فيوالنووي(5731)حبانابنوصححه

الشرعية""الادابفيمفلحابنوجوَّده(،24021/)"المصابيح"مشكاة

/3(544).

اددَّهُ!كَئهُ.رَمسعودابنحديثمن(1/661)30ومسلم(21)89البخاريرواه)3(

والحديث،كعببنأبيعنضمرةبنعتيحديثمن2(1)234أحمدرواه(4)

)926(."الصحيحة"السلسلةفيوالالباني31()53حبانابنصححه

.""والعصبات:ج(5)

.جمنساقطة"الجاهلية...وللائساب"لها)6(

تخريجه.تقدم)7(

546



وأن(،1الثَّالث)دوناثنانيتناجىوأن،المسلمسِبابعنالنَّهي:ومنها

أخرى)2(.امرأةٍبمحاسنِزوجَهاالمرأةتُخبِر

نإوارحمني،شئتَإنلياغفِرْاللَّهمَّ:دعائهفييقولأن:ومنها

*")3(
سئنا

)4(.الحلفمنالإكثارومنها:

(السَّماء)ْفييُرىالذيلهذاقزحقوس:يقولأنكراهة:ومنها

اللّه)7(.بوجه)6(أحدٌيسألأن:ومنها

يَثْرِب)8(.المدينةيسمِّيأن:ومنها

ابنحديثمن64()ومسلم()48البخاريفعندالمسلمسبابعنالنهيأما(1)

)6288(البخاريفعندثالثدوناثنينتناجيعنالنهيوأمااللَّهُ!كَتهُ،رَمسعود

ادلَّةُ!ثكَئهُ.رَعمرابنحديثمن2()183ومسلم

ادلَّهُ!ثكَتهُ.رَمسعودابنحديثمن52(1442،04)البخاريرواه)2(

ادلَّهُ!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(29/)967ومسلم)7477(البخاريرواه)3(

اللَّهُ!كَتهُ.رَقتادةأبيحديثمن(61)70مسلمرواه(4)

872(.)للالباني"الضعيفةو"السلسلة368()صللنووي"الأذكار"انظر:5()

أحدا(".":مبفي)6(

بنقرمبنسليمانإسنادهوفيادلَّةُ!سكَنهُ،رَجابرحديثمن(1671)داودأبورواه)7(

6(.1/50)الألبانيتحقيق"المصابيح"مشكاةانظر:.فيهمتكلممعاذ

من(1382)ومسلم(1871)البخاريرواهوالحديث.""بيثرب:المطبوعفي)8(

ادلَّةُ!ثكَئهُ.رَهريرةأبيحديث
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الحاجةدَعَتِإذاإلا)2(،امرأتهضربَفِيمَالرَّجل)1(يسأللاأنومنها:

ذلك.إلى

كلَّه)3(.اللَّيلوقمتُ،كلَّهرمضانَصمتُ:يقولأنومنها:

فصر

عنهاالكنايةينبغيالَّتيالأشياءعنالإيضاج)4(المكروهةالألفاظومن

الصَّريحة.بأسمائها

،سنةٍألف(وعِشْ)ه،أيَّامكوأدامَ،بقاءكادلّهأطال:يقولأن:ومنها

)6(.ذلكونحو

)7(يختمإنمافانهفمي،علىخاتمُهالذيوحقِّ:الصَّائميقولأنومنها:

"لا".بحذفالمطبوعوفي.ممنوعالسؤالأنوالمقصود."لا"بإثباتالنسخفيكذا(1)

المسليالرحمنعبدإسنادهوفياللَّةُ!كَتهُ،رَعمرحديثمن2(1)47داودأبورواه2()

أبيو"ضعيف(89)7/"الإرواء(":انظر.الاودياللّةعبدبنداودعنةتفردمجهول

.(2222/)("لاما-دا

عنعنهالبصريالحسنإسنادهوفياللَّهُ!حكَئهُ،رَبكرةأبيحديثمن2(14)5داودأبورواه)3(

"لأما-داودأبيو"ضعيف(184)9"الضعيفة"السلسلة:انظر.بالتحديثيصرجولم

(/208)2.

."الإفصاح":مب،م(4)

"."وعشتَ:المطبوعفي()5

زيدأبولبكر"اللفظيةالمناهيو"معجم37(0)صللنووي"الأذكار":انظر)6(

.(577،581)ص

.المطبوعفيليست"يختم...فمي"على)7(
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الكافر)1(.فمعلى

ادلّّه:طاعةفيينفقه2(لما)يقولوأنحقوقًا،:للمُكُوسيقولأن:ومنها

كثيرًا.مالًاالدُّنياهذهفيأنفقتُ:يقولأووكذا،كذاخَسِرْتُأوغَرِمْتُ

الاجتهاد)3(،مسائلفيكذا،وحرَّمكذا،اللّّهأحلَّ:المفتييقولأن:ومنها

بتحريمه.النَّصُّوردفيما(4)يقولهوإنَّما

هذهفإنَّ،ومجازاتٍلفظيَّةًظواهرَوالسّنَّةالقرآنأدلَّةيسمِّيأن:ومنها

شُبَهتسميةذلكإلىأضافإذاسيَّماولا،القلوبمنحرمتهاتُسقِطالتَّسمية

بهاتينحصلكم،ادلّّهإلاإلهولا.عقليَّةًقواطعَوالفلاسفةالمتكلِّمين

والدِّين!والدُّنيا،والأديانالعقولفيفسادٍمنالتَّسميتين

ضر

)6()7(،وبينهمبينه)5(يكونوما،أهلهبجماعالرَّجليُحدِّثأن:ومنها

السَّفِلَة.يفعلهكما

.ونحوهوقالوا،وذكروا،زعموا)8(،:الألفاظمنيُكرهوممَّا

98،)ص"اللفظيةالمناهيو"معجم(141)2/القيملابن("الجيوش"اجتماعانظر:(1)

.)943

"فيما(".:ك)2(

".الاجتهادية"المسائل:المطبوعفي)3(

"."يقول:ج(4)

"."كان:ك5()

"وبينها".:المطبوعفي)6(

اكأيلَّهُعَتهُ.رَالخدريسعيدأبيحديثمن(1)437مسلمرواه)7(

صححه-والحديثةا!ثكَئهُدلَّهحذيفةأومسعودأبيحديثمن(4)729داودابورواه)8(
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أرضه،فياللّّهنائبأواللّّهخليفة:للسُّلطانيقولأنمنهايُكره)1(وممَّا

فيالغائبِخليفةُسبحانهواللّّه،غائبِعنيكونإنَّماوالنَّائبالخليفةفإنَّ

)2(.المؤمنعبدهِووكيلُ،أهله

فصل

الألفاظهذهفإنَّ،"و"عندي("و"لي"أنا"طغيانمنالحذركلَّوليحذَرْ

ملكوالي،لإبليسمنه(خيرف)أنا،وقارونُوفرعونإبليسبهاابتُلِيالثَّلاثة

وُضِعَتْماوأحسنُ.لقارون(عنديعلمٍعلىأوتيتهو)إنَّما،لفرعونمصر(

المعترفالمستغفر،الخَطّاء)4(،،المذنبالعبد)3(أناالعبد:قولفي"أنا"

)5(.والمسكنةالفقرولي،الجرمُولي،الذَّنبلي:قولةفيو"لي".ونحوه

ذلكوكلُّوعَمْدي،وخطئيوهَزْليجِدِّيلي"اغفِرْ:قولهفي"و"عندي

)6(."عندي

!!حي

(432)ص"الحسنة"المقاصدفيوالسخاوي937()ص"الأذكار"فيالنووي

86(.)آ"الصحيحة"السلسلةفيوالالباني

.كفيليست"يكره"مما(1)

كاناكأيلَّهُعَت!رَعباسابنأناللّهرحمهالفرجأبيشيخنابخط"قرأتُ:مبهامشفي2()

عبدكأعناللهماللَّهُ!كَئهُ:رَعليجهةمنأميرهاوهوالبصرةمنبرعلئيقول

شبَّة".بنعمركتابمننقله....المؤمنينأميروخليفتك

.كفيليست"العبد")3(

"."المخطئ:المطبوعفي4()

"."والذل:مب،مفيبعدها)5(

اللَّةُ!صكَهُ.رَالاشعريموسىأبيحديثمن27(1)9ومسلم)8963(البخاريرواه)6(
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000000000000000000000000000000000705العُطاسأذكارفيصصساِّهديهفيفصل

512......00000000000000000000000000000العطاسفيالصوتغضّفيفصل

00000000000000000000000000000517واَدابهالسفرأذكارفيصححساّهديهفيفصل

000000000000000000000000000000000000025راحلتهركبإذايقولهفيما

00000000000000000000000000000000000528النكاحأذكارفبع!ي!!هديهفيفصل

000000000000000000053...ومالهأهلةمنيُعجبهمارأئمَنيقولفيما0

00000000000000000000000000000000000000035مبتلىرأئمَنيقولهفيمافصل

0000000000000000000000000000000000000531طِيَرةلحقتْهمَنيقولهفيمافصل

00000000000000000000000000531يكرههمامنامهفيرأئمَنيقولهفيمافصل

00000000000000000000000000533بالوسواسبُلِيمنويفعلهيقولهفيمافصل

000000000000000000000000000000537غضبُهاشتدَّمنويفعلهيقولهفيمافصل

000000000000000000000000000000000000538يحبّمارأئإذايقولةفيمافصل

000000000000000000000538يحبّبماإليهتقرّبلمنيدعوصحيوِوّاوكان:فصل

00000000000000045الديكةصياحأوالحمارنهيقسمعمَنيقولهفيما

0000000000000000000000000000000542بالليلالارقَشكامنيقولهفيما0 !صل

00000000000000000000000000000000543تقالأنيكرهصحي!إِّكانألفاظٍفيفصل
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