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بِ ْس ِم الل ِه ال َّرحمنِ ال َّرحي ِم
الحمد لله وحده ،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
أما بعد :
ٕان متن عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقدسي ـ رحمه الله تعالى ـ يعتبر من متـون أحاديـث
الأحكام المعتمد عليها عند أهل العلم المتقدمين والمعاصرين ،وذلك أنه متن مختصر موجز ،قد
اقتصر فيه مؤلفه على أعلى أنواع الصـحيح ،وهـو مـا اتــفق عليـه الشـيخان  :البخـار ُّي ومسـل ٌم،
يضاف إلى ذلك ،أن هذا المتن ـ على إيجازه واختصـاره وصـحته ـ احتـوى علـى أصـول أبـواب
علم الفقه .
الزركشي ـ رحمه الله ـ يقول عن هذا المتن  " :وقد طار في
وهذه المميزات ،هي التي جعلت
َّ
ِ
نشـره ،واعتنـى النـاس بحفظـه و َت َف ُّه ِمـ ِه ،وأكبـوا علـى تعليمـه
الخاف َق ْين ذكـره ،وذاع بـين الأئمـة ُ
و َت َعلُّمه ،لا جرم اعتنى الأئمة بشرحه ،وانتدبوا لابرازِ معانيه عن سها ِم َق ْد ِحه" .
ولرغبتي في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ،فقد بذلت قصارى جهدي ،في مراجعة هذه
النسخة ،لأُخرجها في أجمل صورة وأبهـى حلـة ،فعرضـتها وقابلتهـا علـى عـدد مـن النسـخ ،ثـم
قمت بتصحيح العبارات التي تحتاج لتصحيح وتعديل ،ورجعت ٕالى شروح هـذا المـتن المبـارك
لأَضْ بِ َط وأُشَ ِّكل كل كلمة تحتاج لضبط وتشكيل ،فاجتهدت في ذلك غاية الاجتهاد ،لعل اللـه
أن يتقبل هذا العمل فينفعني فيه في يوم التناد ،ومع كل ذلك الجهد المبذول ،إلا أني أعترف أن
هذا العمل لا بد أن يعتريه نقص وقصور ،كما هي طبيعة العمل البشري .
وأنبه إلى أني لم أُ ِشر إلى ما هو مثبت في كـل نسـخة ،طلبـا لاختصـار صـفحات الكتـاب ،فـ ٕان
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همم الحفاظ تضعف مع كثرة عددها ،كما أن المقصد هو نص الحديث .
والل َه أسأ ُل أن يبارك في هذه النسـخة وأن ينفـع فيهـا ،وأن يجعـل نيتـي فـي هـذا العمـل خالصـ ًة
يغفر لك ِّل من أعانني على مراجعتها وتصـحيحها وتشـكيلها ونشـر
لوج ِه ِه لا شريكَ لَ ُه فيها ،وأن َ
كل حرف كتبته فيها .
والله أعلى وأعلم
أبو عمر الحنبلي
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مقدمة المؤلف
ُ
تقي الـدينِ  :أبـو محمـد ،عبـد الغنـي بـن عبـد الواحـد بـن علـى بـن سـرور
الشيخ
قال
ُ
الحافظُّ ،
ِ
الملك الجبارِ ،الواح ِد القهارِ ،وأشه ُد أن لا إله إلا الله
المقدسي ،رحمه الله تعالى  :الحمد لل ِه
ِ
ض وما بينهما العزيـ ُز الغفـا ُر ،وأشـهد أن محمـداً عبـده
رب
السماوات والأر ِ
وح َد ُه لا شريكَ لَ ُهُّ ،
ورسوله المصطفى المختار ،صلى الله عليه وعلى آله وصحبِ ِه الأخيارِ .
أما بع ُد :
بعض إخواني سألني اختصا َر ُج ْم َل ٍة في أحاديث الأحكا ِم ،مما اتف َق علي ِه الإ مامان ،أبو عبـ ِد
ف ٕا َّن َ
اللــه محم ـ ُد ب ـ ُن إســماعي َل بــنِ إبــراهي َم ُالبخــار ُّي ،و ُم ْس ـلِ ُم ب ـ ُن الحجــاج بــن مســلم ال ُقشَ ـ ْي ِر ُّي
رجاء الم ْن َف َع ِة به ،وأسأل الله أن ين َف َعنا به ،و َم ْن َك َت َب ُه ،أو َس ِم َع ُه،
الن ْي َسا ُبورِ ُّي ،فأَ َج ْب ُت ُه إلى ُس َؤالِهَ ،
ِ
لوج ِه ِه الكريمِ ،
جنـات
موجباً للفـوز لَ َد ْيـ ِه فـي
أو قرأه ،أو َح ِف َظ ُه ،أو نَ َظ َر فيه ،وأن َي ْج َع َل ُه خالصاً ْ
حسبنا َونِ ْع َم الوكيل .
النعيم ،ف ٕانه ُ
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كتاب الطهارة
سمعت رسو َل الله صلى الله عليـه وسـلم يقـول
عمر بنِ الخطاب رضي الله عنه ،قال :
ُ
 -1عن َ
ِ
بالنيات ـ وفي رواية بالنية ـ وإنما لك ِّل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرتُ ُه إلى اللـ ِه
"إنما الأعما ُل
يتزوجها ،فهجرته
صيبها ،أو امرأ ٍة
ُ
ورسولِ ِه فهجر ُته ٕالى الل ِه ورسولِه ،ومن كانت هجر ُته ٕالى دنيا ُي ُ
إلى ما هاجر إليه" .
 -2عن أبي هرير َة رضي الله عنه قال  :قال رسو ُل اللـ ِه صـلى اللـه عليـه وسـلم " :لـا يقبـ ُل اللـ ُه
صلا َة أح ِدكم إذا أ َ
حدث حتى يتوضأ" .
 -3عن عب ِد الل ِه بنِ عمرِو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم ،قالوا  :قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم "وي ٌل للا ٔ ِ
عقاب من النارِ" .
 -4عن أبي هرير َة رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم قال " :إذا توضأ أحدُكم،
َف ْل َي ْج َع ْل في أنفه ماء ثم لْ َي ْن َتـ ِث ْر ،ومن استجمر فليوتِر ،و ٕاذا استيقظ أحدُكم من ِ
نومه َف ْل َيغ ِْسل َي َد ْيـ ِه
قبل أن يدخ َل ُهما في الإ نا ِء ثلاثاً ،ف إ ن ا ٔ ح َد كم لا يدري ا ٔ ين باتت ي ُد ُه " .
بمنخ َر ْيه من الماء" .
وفي لفظ لمسلم َ " :ف ْل َي ْس َت ْن ِش ْق َ
وفي لفظ "من توضأ َف ْل َي ْس َت ْن ِش ْق" .
 -5عن أبي هرير َة رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الل ِه صلى الله عليه وسلم قال " :لـا يبـولَن أحـدُكم
في الما ِء الدائ ِم الذي لا يجري ،ثم َي ْغ َت ِسل منه" .
ولمسلم " :لا َيغتس ْل أحدُكم في الما ِء الدائ ِم وهو ُج ُن ٌب" .
الكلـب
 -6عن أبي هريرة رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الل ِه صلى الل ُه علي ِه وسل َم قال " :إذا شَ ـر َِب
ُ
في إنا ِء أح ِدكم َف ْل َيغ ِْس ْل ُه سبعاً" .
ِ
بالتراب" .
ولمسلم "أولا ُه َّن
الكلـب
 -7وله في حديث عبد الله بنِ ُم َغ َّفلٍ ،أ َّن رسو َل الل ِه صلى الل ُه عليه وسلم قال " ٕاذا َولَ َغ
ُ
ِ
بالتراب" .
في الإ نا ِء ،فاغسلوه سبعاً ،و َع ِّفروه الثامن َة
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 -8عن ُح ْمرا َن ـ مولى عثما َن بنِ عفا َن ـ رضي الله عنـه ،أنـه رأى عثمـا َن رضـي اللـه عنـه دعـا
ثلـاث ٍ
َ
مـرات ،ثـم أدخـ َل يمي َنـه فـي ال َوضـو ِء ،ثـم
ب َوضو ٍء ،فأَ َفر َغ على ي َد ْيه مـن إنائِـ ِهَ ،ف َغ َسـ َل ُهما
واستـنــثر ،ثـم غسـل َو ْج َهـ ُه ثلاثـاًَ ،و َي َد ْيـ ِه إلـى الــ ِم ْر َف َق ْينِ ثلاثـاً ،ثـم مسـح
تمضمض ،واستنش َق،
َ
َ
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم ،توضـأ نحـ َو
برأ ِس ِه ،ثم غسل كلتا ْ
رج َل ْيـه ثلاثـاً ،ثـم قـال  :رأ ُ
يـت َّ
ُوضوئي هذا ،وقال " :من توضأَ نح َو ُوضوئي هذا ،ثم صـلى ركعتـين لـا ُي َحـد ُ
نفسـه،
ِّث فيهمـا َ
َغف ََر الل ُه لَ ُه ما تقد َم من ذنبِ ِه" .
بن أبي الحسن ،سأل عب َد الل ِه
 -9عن عمرِو بنِ يحيى المازِنِ ِّـي ،عن أبيه  ،قال  :شَ ِه ْد ُت َع ْم َرو َ
ضوء رسول
َ
بن زي ٍد عن ُوضو ِء رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فدعا بِ َت ْورٍ من ماء ،فتوضأ لهم ُو َ
الله صلى الله عليه وسلم ،فأَ ْك َفأ على َي َد ْي ِه من ال َّت ْور ،فغسل َي َد ْيه ثلاثاً ،ثم أدخل َي َد ُه في ال َّت ْورِ،
وج َه ُه ثلاثاً ،ثم
فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً ،بثلاث َغ َر َفات ،ثم أدخل يده في ال َّت ْور َف َغ َس َل ْ
دبر مر ًة
أدخل َي َد ْي ِه فغسلهما مرتين ٕالى المرفقين ،ثم أدخل يد ْي ِه
َ
فمسح بهما رأ َسه ،فأقب َل بهما وأ َ
رج َل ْي ِه .
واحدةً ،ثم َغ َس َل ْ
وفي رواية  :بدأ بِـ ُم َقدَّم رأ ِس ِه ،حتى ذهب بهما إلى قفاه ،ثم َر َّد ُهما حتى رجع إلي المكان الذي
بدأ منه .
ماء في َت ْورٍ من ُص ْفر .
وفي رواية  :أتانا رسو ُل الله صلى الله وسلم ،فأخرجنا له ً
ال َّت ْور ِ :شب ُه ال َّط ْس ِت .
 -10عن عائش َة رضي الله عنها ،قالت  :كان رسو ُل الله صلى الله عليه وسلمُ ،ي ِ
عج ُبه ال َّت َي ُّم ُن في
َت َن ُّعلِه ،و َت َر ُّجلِه ،و ُطهورِه ،وفي شأنِه كلِّه .
 -11عن نُ َع ْيم ال ُم ْج ِمرِ ،عن أبي هرير َة رضي الله عنه ،عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
"إن أمتي ُي ْد َع ْو َن يو َم القيامة ُغ ّراً محجلين من آثار ال ُوضوء ،فمـن اسـتطاع مـنكم أن يطيـ َل ُغ َّر َتـ ُه
ف ْل َي ْف َع ْل" .
وجه ُه و َي َد ْيـ ِه ،حتـى كـاد يبلُـغ الــ َم ْن ِك َب ْين ،ثـم
وفي لفظ لمسلم  :رأ ُ
يت أبا هرير َة يتوضأ ،فغسل َ
سمعت رسو َل الله صلى الله عليه وسـلم يقـول :
غسل رج َل ْيه حتى َر َف َع إلى الساقين ،ثم قال :
ُ
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"إن أمتي ُي ْد َع ْو َن يو َم القيام ِةُ ،غ ّراً ُم َح ّجلين من آثارِ ال ُوضو ِء" فمن استطاع منكم أن يطيـ َل ُغ َّر َتـ ُه
و َت ْحجي َل ُه َف ْل َي ْف َع ْل .
سمعت خليلي صلى الل ُه عليه وسلم ،يقول َ " :ت ْبلُ ُغ ِ
حيث
وفي لفظ لمسلم :
الـح ْل َي ُة من المؤمنِ ُ
ُ
ضوء" .
َي ْبلُ ُغ ال ُو ُ
باب دخول الخلا ِء والاستطابة
س بنِ ٍ
الخلاء قال
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل
 -12عن أن ِ
َ
مالك رضى الله عنه ،أ َّن َّ
الخ ُب ِث ) (1والخبائِث" .
" :اللهم أني أعوذ بك من ُ
 -13عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :إذا
الغائط فلا تستقبلوا القبل َة ٍ
َ
بغائط ولا ب ْو ٍل ،ولا تستدبروها ،ولكن َش رِّ قوا ا ٔ و َغ ـ رِّ بوا " .
أَ َت ْي ُتم
مراحيض قد ُبنيت نحو الكعب ِة ،فننحـرف عنهـا،
ونسـتغفر اللـه عـز
قال أبو أيوب  :فقدمنا الشا َم ،فوجدنا
ُ
َ
وجل .
يـت يومـاً علـى ِ
ِ
بيـت حفصـ َة،
عمر بنِ
الخطاب رضي اللـه عنـه ،قـال َ :رقِ ُ
 -14عن عب ِد الل ِه بنِ َ
النبي صلى الله عليه وسلم ِ
يقضي حاج تَ ُه  ،مستقب َل الشا مَ ُ ،م ْس تَ ْد ب ِ َـر الكعب ةِ .
فرأ ُ
يت َّ
س بنِ ٍ
مالك رضي الله عنه ،أنه قال  :كان رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ،يـدخ ُل
 -15عن أن ِ
َـحوِي إداؤ ًة من ما ٍء ،و َعـ َنـ َزةًَ ،ف َي ْس َت ْنجي بالماء .
الخلاء ،فأحم ُل أنا وغلا ٌم ن ْ
َ
الح ْر َب ُة الصغير ُة .
ال َع َن َز ُة َ :
والأداوة  :إناء صغير من الجلد .
النبي صلى الله عليه وسـلم،
 -16عن أبي قتاد َة الحارث بن رِ ْب ِع ّـي الأنصار ِّي رضي الله عنه ،أن َّ
يتنفس في
ذكـره بيمي ِنه َو ُهو يبو ُل ،ولا َي َت َم َّس ْح من الخلا ِء بيم ِنه ،ولا
قال " :لا ُي ْم ِس َك َّن أحدُكم َ
ْ
الإ نا ِء" .
بقبــر ْين،
 – 17عن عب ِد الله بنِ عبا ٍ
النبي صلى اللـه عليـه وسـلم َ
س رضي الله عنهما ،قال  :م َّر ُّ
 (1ويجوز بإسكان الباء .
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فقال " :إنهما ليعذبان ،وما يعذبان في كبير ،أما أحدُهما فكان لا َي ْس َت ِت ُر من البول ،وأمـا الـآخر
فكان يمشي بالنميمة" فأخذ جريد ًة َر ْط َب ًةَ ،فشَ قَّها نِ ْص َف ْينِ  ،فغرز في ك ِّل قب ٍر واحدةً ،فقـالوا  :يـا
َّف عنهما ما لم َيـ ْي َـبسا" .
رسو َل الله لِ َم َ
فعلت هذا ؟ قال " :لعلَّه ُيخف ُ
الس َواك
باب ِّ
النبي صلى الله عليه وسلم ،قـال " :لولـا أن أشـ َّق علـى
 -18عن أبي هرير َة رضي الله عنه ،عن ِّ
بالس ِ
واك عن َد كُ ِّل صلا ٍة" .
أمتي ،لأمرتُ ُه ْم ِّ
ِ
اليمان رضي الله عنهما ،قال  :كان رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم إذا قام
 -19عن حذيف َة بن
بالس ِ
واك .
وص فا ُه ِّ
من اللي ِلَ ،يشُ ُ
الصـ ِّديقِ رضـي اللـه
 -20عن عائش َة رضي الله عنها ،قالت  :دخـل عبـ ُد الـرحمنِ بـ ُن أبـي بكـر ِّ
النبي صلى الله عليه وسلم ،وأنـا ُم ْسـ ِن َدتُه إلـى صـدري ،ومـع عبـ ِد الـرحمنِ سـوا ٌك
عنهما ،على ِّ
السواك فقَض ْم ُت ُه َو َط َّي ْب ُته،
َر ْط ٌب َي ْس َت ُّن به ،فأَ َب َّد ُه رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم َب َص َر ُه ،فأخذت ِّ
يت رسو َل الله صلى الله عليه وسـلم
النبي صلى الله عليه وسلم ،فاستن به ،فما رأ ُ
ثم دفع ُته إلى ِّ
ْاس َت َّن استناناً ُّ
قط أ ْح َس َن منه ،فما عدا أن َف َر َغ رسو ُل الله صـلى اللـه عليـه وسـلمَ ،ر َفـ َع يـدَه ـ أو
ٕا ْص َب َع ُه ـ ثم قال " :في الرفيـقِ الـأعلى ـ ثلاثـاً ـ" ثـم َق َضـى ،وكانـت تقـول  :مـات بـين حـاقِ َنتي
وذاقِ َنتي" .
السواك ،فقلت  :ا ُٓخـ ُذه لـك؟ فأشـار برأسـه "أ ْن
ينظر إليه ،و َع َر ْف ُت أنه ُي ِح ُّب ِّ
وفي لفظ  :فرأي ُته ُ
نعم" هذا لفظ البخار ّي ،ولمسل ٍم نحوه .
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك
 -21عن أبي موسى الا َٔ ْش َع ِر ِّي رضي الله عنه ،قال  :أ ُ
تيت َّ
ِ
بس ٍ
والسوا ُك في ِفيه ،كأنه
واك َر ْطب ،قال َ :و َط َر ُ
السواك على لسانِه ،وهو يقول " :أُع ،أُع" ِّ
ف ِّ
َي َت َه َّو ْع .
باب المسح على الخفين
النبي صلى الله عليه وسلم في سفر،
غير ِة بنِ شُ ْع َب َة رضي الله عنه ،قال ُ :
 -22عن الـ ُم َ
كنت مع ِّ
فأهو ْي ُت لأن ِز َع ُخ َّف ْي ِه ،فقال "دعهما ،ف ٕاني أدخل ُت ُهما طاهرتين" فمسح عليهما .
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النبي صلى الله عليه وسلم ،فبا َل،
 -23عن حذيف َة بنِ َاليمان رضي الله عنهما ،قال ُ :
كنت مع ِّ
وتوضأَ ،ومسح على ُخ َّف ْي ِه  .مخ َت َصراً .
باب في المذي وغيره
علي بنِ أبي ٍ
فاستحي ْي ُت أ ْن أسأ َل رسو َل
كنت رجلا ً َم ّذ ًاء،
طالب رضي الله عنه ،قال ُ :
َ
 -24عن ِّ
بن الأسو ِدَ ،ف َسأَلَ ُه ،فقال َ " :يغ ِْس ُل
الله صلى الله عليه وسلم ،لمكان ابن ِته مني ،فأ ُ
مرت المقدا َد َ
ذكـره ويتوضأُ" .
َ
وللبخاري  " :اغسل ذكرك ،وتوضأ " .
ولمسلم " :توضأ ،وانْ َض ْح َف ْر َجكَ " .
ِ
ِ ِ
ِ
ِني رضـي اللـه عنـه ،قـال  :شــُ ِك َي
 -25عن َع َّباد بنِ َت ِمي ٍم ،عن عبد الله بنِ زيد بنِ عاص ٍم الماز ِّ
الشـيء فـي الصـلاة ،فقـال  " :لـا
النبي صلى الله عليه وسلم ،الرجـ ُل ُي َخ ّيـ ُل إليـه أنـه يجـ ُد
َ
إلى ِّ
ينصرفْ  ،حتى َيس َم َع صوتاً أو َي ِج َد ريحاً" .
س ِ
ِ
رسـول
تت بابنٍ لها صغيرٍ ،لم يأك ِل الطعا َم ،إلى
 -26وعن أ ِّم قي ٍ
بنت ِم ْح َصنٍ الا َٔ َس ِد َّي ِة "أنها أ ْ
جلس ُه في ِحج ِر ِه ،فبال على ثوبِه ،فدعا بماء ف َن َض َح ُه على َث ْوبِ ِه ،ولم
الله صلى الله عليه وسلم ،فأ َ
َيغ ِْس ْل ُه .
بصبي ،فبا َل على
النبي صلى الله عليه وسلم أُتـِ َي
 -27عن عائش َة أ ِّم المؤمنين رضي الله عنه ،أن َّ
ٍّ
ثوبِ ِه ،فدعا بما ٍء ،فأَت َْـب َع ُه إيا ُه .
ولمسلم َ :فأَت َْب َع ُه َب ْولَه ،ولم َيغ ِْس ْل ُه .
س بنِ ٍ
رابـي فبـال فـي طائِفَـ ِة المسـج ِدَ ،ف َز َج َـر ُه
 -28عن أن ِ
مالك رضي اللـه عنـه ،قـال  :جـاء أَ ْع ٌ
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم،
ُ
النبي صلى الله عليه وسلم ،فلما قضى بولَـ ُه ،أمـر ُّ
الناس ،فنهاهم ُّ
بِ َذن ٍ
ُوب من ما ٍء فأُ ْهري َق عليه .
سـمعت رسـو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ،يقـو ُل :
 -29عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال :
ُ
خمسِ ،
ِ
ف ِٕالابِ ِط" .
وقص
"الفطر ُة
الشارب ،و َت ْقلِي ُم الا َٔ ْظفارِ ،ونَ ْت ُ
الختا ُنْ ،
والاس ِت ْحدا ُدُّ ،
ٌ
باب ال ُغ ْسل من الجنابة
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النبي صلى الله عليه وسلم لَـ ِق َـي ُه في بعض طـرق المدينـة
 -30عن أبي هريرة رضي الله عنه ،أ ّن َّ
ــــت ،فقـــــال :
ـــــخ َن ْس ُت منـــــه ،فـ
ــــب ،قـــــال  :فانْـ َ
ــــلت ،ثـــــم جئـ ُ
ــــذهبت فاغتسـ ُ
ُ
وهـــــو ُج ُنـ ٌ
جالسكَ  ،وأنا على غي ِر طهار ٍة ،فقال :
كنت ُج ُنباً،
ُ
كنت يا أبا هرير َة" ؟ قال ُ :
"أين َ
فكرهت أن أ َ
س" .
"سبحا َن الله ! ٕا َّن المسل َم ـ وفي رواية،
َ
المؤمن ـ لا َي ْن ُج ُ
 -31عن عائشة رضي الله عنها ،قالت  :كان رسو ُل الله صلى الله عليـه وسـلم إذا اغتسـل مـن
شعر ُه ،حتى إذا ظن أنه
وءه للصلاة ،ثم يغتس ُل ،ثم يخل ُل بـيديه َ
الجنابةَ ،غ َس َل يديه ثم توضأ ُو ُض َ
ثلاث ٍ
الماءَ ،
مرات ،ثم َغ َس َل سائِ َر َج َس ِد ِه .
قد أَ ْر َوى َبشَ َر َت ُه ،أفاض عليه َ
كنت أغتس ُل أنا ورسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ،من إنا ٍء واح ٍد ،نـغـترف منه
وكانت تقول ُ :
جميعاً .
ِ
 -32عن ميمون َة ِ
النبي صلى الله عليه وسـلم ـ أنهـا قالـت :
بنت
الحارث رضي الله عنها ـ ِ
زوج ِّ
ِ
وء الجناب ِة ،فأ ْك َفأَ بيميـ ِنه على يسارِ ِه مرتين ـ أو ثلاثاًــ ثـم
َو َض ْع ُت
لرسول الله صلى الله عليه َو ُض َ
فرجه ثم ضرب يده بالأرض ،أو الحائِ ِط ،مرتين ـ أو ثلاثاً ـ ثم تمضمض واستنشق و َغ َس َل
غسل َ
الماء ،ثم غسل سائِ َر َج َس ِد ِه ،ثم َتـ َن ّحى َف َغ َس َل ر ِْج َل ْيه ،قالت
ْ
وج َه ُه وذار َع ْي ِه ،ثم أفاض على رأ ِس ِه َ
ُض الماء بي َد ْيه .
 :فأ َتـ ْيـ ُت ُه بِ ِـخ ْر َق ٍة فلم ُي ِر ْدها ،فجعل َي ْنف ُ
ِ
الخطــــاب قــــال :
بــــن
عمــــر رضــــي اللــــه عنهمــــا ،أ َّن
 -33عــــن عبــــ ِد اللــــه بــــنِ
عمــــر َ
َ
َ
يا رسو َل الله أيرقُ ُد أحدُنا وهو ُج ُن ٌب ؟ قال " :نعم ،إذا توضأ أحدُكمَ ،ف ْل َيرقُ ْد وهو جنب" .
النبي صلى الله عليه وسلم ـ قالت  :جـاءت أ ُّم ُسـ َل ْي ٍم ـ
 -34عن أ ِّم سلم َة رضي الله عنها ـ ِ
زوج ِّ
ِ
رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ،فقالـت  :يـا رسـو َل اللـه ،إ َّن اللـ َه لـا
امرأ ُة أبي طلح َة ـ إلـى
يس َت ْحيِي من الح ِّق ،فهل على المرأ ِة من ُغ ْس ٍل إذا هي اح َت َل َم ْت ،فقال رسو ُل الله صلى الله عليه
ْ
الماء" .
وسلم " :نعم ،إذا رأ ِت َ
كنت أ ِ
ِ
غس ُل الجناب َة من ِ
رسول الله صلى الله عليه
ثوب
 -35عن عائش َة رضي الله عنها ،قالت ُ :
فيخرج إلى الصلا ِة ،وإ ّن ُب َق َع الما ِء في ثوبِ ِه .
وسلم،
ُ
ِ
كنت أَ ُفركُ ُه من ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلم َف ْركاً ،فيصلِّي فيه
ثوب
وفي لفظ لمسل ٍم  :لقد ُ
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.
 -36عن أبي هريرة رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم ،قـال " :إذا جلـس بـين
ربع ،ثم َج َهدَها ،فقد َو َج َب ال ُغ ْس ُل" .
شُ َعبِها الا ٔ ِ
وفي لفظ لمسلم " :و ٕان ل ْم ُي ْن ِز ْل" .
ِ
علي رضي الله عنهما ،أنه كان هو وأبوه عند
علي بنِ الحسين بنِ ِّ
 -37عن أبي جعف ٍر محمد بنِ ِّ
جاب ِر بنِ عب ِد الله ،وعنـدَه قـو ٌم ،فسـألوه عـن ال ُغ ْسـلِ ،فقـال  :يكفيـك صـا ٌع ،فقـال رجـ ٌل  :مـا
يكفيني ،فقال جابر  :كان يكفي من هو أَ ْو َفى منك شعراً ،وخي ٌر منك ـ يريـ ُد رسـو َل اللـه صـلى
الله عليه وسلم ـ ثم أ َّمنا في ٍ
ثوب .
الماء على رأ ِس ِه ثلاثاً .
وفي لفظ  :كان رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ُي ْف ِر ُغ َ
ِ
علـي بـنِ أبـي
قال رضي الله عنه  :الرجل الذي قال  :ما يكفينـي ،هـو الحسـ ُن بـ ُن محمـد بـن ِّ
ٍ
طالب ،وأبوه محم ُد ب ُن الحنيفة .
باب التيمم
 -38عن ِع ْمران بنِ ُح َصـ ْينٍ رضـي اللـه عنـه ،أ َّن رسـو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم رأى رجلـا ً
معتزلاً ،ل ْم يص ِّل في القو ِم ،فقال " :يا فلا ُن  ،ما منعك أن تصلِّ َي في القوم" ؟ فقال  :يا رسو َل
بالصعي ِد ،ف ٕانه َي ْك ِفيكَ " .
ماء ،فقال " :عليك َّ
الله أصا َب ْتني جناب ٌة ،ولا َ
النبي صلى الله عليـه وسـلم فـي حاجـة،
 -39عن عمارِ بنِ ياس ٍر رضي الله عنهما ،قال  :بعثني ُّ
النبي صلى الله عليه
الماءَ ،ف َت َم َّر ْغ ُت في الصعي ِد ،كما ت َم َّر ُغ الداب ُة ،ثم أ ُ
فأ ْج َن ْب ُت ،فلم أَ ِج ِد َ
تيت َّ
فذكرت ذلك له ،فقال " :إنما كان يكفيـك أن تقـو َل َبيـ َد ْيكَ هكـذا" ثـم ضـرب بِ َي َد ْيـ ِه
وسلم،
ُ
رض َض ْر َب ًة واحدةً ،ثم َم َس َح الشِّ ما َل على اليمينِ  ،وظا ِه َر َك َّف ْي ِه َو َو ْج َه ُه .
الا ٔ َ
ِ ِ
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال :
 -40عن جاب ِر بنِ عبد الله الأنصار ِّي رضي الله عنهما ،أ َّن َّ
وج ِع َل ْ ِ
رت بال ُّر ْع ِ
ــي
يت خمساً ،لم ُي ْع َط ُه َّن أح ٌد من الأنبيا ِء َق ْبلي ،ن ُِص ُ
"أُ ْع ِط ُ
ـير َة شـهرٍُ ،
ـب َم ِس َ
ـت ل َ
ِ
ِ
ــي الغنـائِ ُم ،ولـم
الا ٔ ُ
رض مسجداً و َطهوراً ،فأ ُّيما رج ٍل من أُ َّمتي أَ ْد َر َك ْت ُه الصلا ُة َف ْل ُي َص ِّل ،وأُحلَّـت ل َ
عطيت الشفا َع َة ،وكان النبي ُيــ ْب َع ُث إلـى ِ
س
خاصـ ًة،
وبعــثت إلـى النـا ِ
قومـه َّ
ُ
َت ِـح َّل لأح ٍد َق ْبلي ،وأ ُ
ُّ
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عا َّم ًة" .

باب الحيض
النبي صلى الله عليه وسلم،
 -41عن عائش َة رضي الله عنها ،أ َّن فاطم َة َ
بنت أبي ُح َب ْيشٍَ ،سأَلَ ْت َّ
حاض فلا أَ ْط ُه ُر ،أفأد ُع الصلا َة ؟ قال " :لا ،إ ّن ذلكَ ِع ْرقٌ ،ولكن َد ِعي الصلا َة
فقالت  :إني أُ ْس َت ُ
ق ْد َر الأيا ِم التي ِ
كنت تحيضين فيها ،ثم اغتسلي وصلي" .
الحيضـ ُة ،فـاتركي الصـلا َة فيهـا ،فـ ٕاذا ذهـب َقـ ْد ُرها،
وفي رواية " :وليس بالحيض ِة ،ف ٕاذا أَ ْق َب َل ِت
َ
فاغسلي ع ِ
نك الد َم ،وصلي" .
 -42عن عائش َة رضي الله عنها ،أ َّن أ َّم حبيب َة ْاس ُتحيضت سب َع سنين ،فسألت رسـول اللـه صـلى
الله عليه وسلم عن ذلكَ  ،فأ َمرها أن تغتس َل ،قالت  :فكانت تغتس ُل لك ِّل صلا ٍة .
كنت أغتس ُل أنا ورسو ُل الله صلى الله عليه وسلم مـن
 -43عن عائش َة رضي الله عنها ،قالت ُ :
لـي ،وهـ َو
فيباشرني وأنا
إنا ٍء واح ٍد كلانا ُج ُن ٌب ،وكان يأ ُم ُرني َفأَتَّزِر،
ُ
ٌ
حائض ،وكان ُيخْ ر ُِج رأ َسه إ َّ
معتكف ،فأ ِ
حائض .
غسلُه وأنا
ٌ
ٌ
 -44عن عائشة رضي الله عنها ،قالت  :كان رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم َي َّت ِك ُـئ في ِح ْجري
حائض ،فيقرأُ القرآ َن .
وأنا
ٌ
 -45عن معاذ َة ِ
ض
لت عائش َة رضي الله عنهـا،
فقلـت  :مـا بـا ُل الحـائ ِ
ُ
بنت عب ِد الل ِه قالت  :سأ ُ
تقضي الصو َم ،ولا تقضي الصلا َة ؟ فقالت  :أَ َح ُرورِ َّيـ ٌة أ ِ
بحرورِ َّيـ ٍة ،ولكنـي
نـت ،فقلـت ُ :
لسـت ُ
يصيبنا ذلك ،ف ُنؤ َمر بقضا ِء الصو ِم ،ولا نؤمر بقضا ِء الصلا ِة .
أسأ ُل ،فقالت  :كان ُ
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كتاب الصلاة
باب المواقيت
صاحب هـذه الـدارِ ،وأشـار
س ـ قال  :حدثني
باني ـ واس ُم ُه سع ُد ب ُن إِيا ٍ
ُ
 -46عن أبي عمرٍو الشَّ ْي ِّ
لت رسو َل الله صلى الله عليـه وسـلم
بيده إلى دارِ عب ِد الل ِه بنِ مسعو ٍد رضي الله عنه ،قال  :سأ ُ
أي الا ٔ ِ
عمال أح ُّب إلى الل ِه عز وجل ؟ قال " :الصلاة علـى وق ِتهـا" قلـت  :ثـم أَ ٌّي ،قـال " :بِـ ُّر
الوالدين" قلت  :ثم أ ٌّي ،قال " :الجهاد في سبيل الله" قال  :حدثني ب ِه َّن رسو ُل الله صلى الله
عليه وسلم ،ولو ْاس َت َز ْدتُه لزادني .
الفجر،
 -47عن عائشة رضي الله عنها قالت  :لقد كان رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي
َ
عات بِ ُم ِ
روط ِه ّن ،ثم يرجعن ٕالى بيوتِـ ِه َّن ،ما يعرفُ ُه َّن أح ٌد من
نساء من المؤمناتُ ،م َت َل ِّف ٌ
فيشهد معه ٌ
س.
ال َغ َل ِ
ٍ
ـس :
ال ُمروط  :أكسية ُم ْع َلم ٌة تكون من َخ ٍّز ،وتكو ُن من
صوف ،ومتلفعـات  :متلحفـات ،وال َغ َل ُ
ُ
الصبح بظلم ِة اللي ِل .
اختلاط ضيا ِء
ِ
ِ
الظهر
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
َ
 -48عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال  :كان ُّ
ِ
والعشاء أحياناً وأحياناً ،إذا رآهم اجتمعوا
والمغرب إذا َو َج َب ْت،
والشمس نقي ٌة،
والعصر
بالهاج َر ِة،
َ
َ
َ
ُ
س.
النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بِ َغ َل ٍ
َع َّ
ـج َل ،وإذا رآهم أبطؤوا أَخَّ َر ،والص ْب ُح كان ُّ
ِ
الزوال .
الهاجرة  :هي شد ُة الح ِّر بع َد
دخلت أنا وأبي على أبي َب ْر َز َة الا َٔ ْس َل ِم ِّي ،فقـال لـه
 -49عن أبي الـ ِم ْنهال َس ّيارِ بن سلَام َة ،قال :
ُ
جير
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ؟ فقال  :كان يصلي َ
اله َ
أبي  :حدِّثنا كيف كان ُّ
الشمس ،ويصلي ال َع ْص َر ثم يرجع أحدُنا ٕالى َر ْحلِ ِه في
ض
ـ وهي التي َتـ ْدعونها الأولى ـ حين َت َ
دح ُ
ُ
أقصى المدين ِة والشمس َح َّي ٌة ،ونسيت ما قال في المغرب ،وكان َي ْس َت ِحب أن ِ
يؤخ َر ِم َـن ال ِعشـا ِء
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والحديث بعـدها ،وكـان َي ْن َف ِتـ ُل مـن صـلا ِة ال َغـدا ِة
التي َتـ ْدعونها ال َع َت َم َة ،وكان يكره النو َم قب َلها،
َ
جليس ُه ،وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة .
حين
ُ
يعرف الرج ُل َ
النبي صلى الله عليه وسلم قال يو َم الخندق " :ملا ٔ الل ُه قبو َر ُهم وبيـو َت ُهم نـاراً،
 -50عن علي أ ّن َّ
كما شغلونا عن الصلا ِة ال ُو ْسطى حتى ِ
الشمس" .
غابت
ُ
ِ
المغـرب
وفـي لفـظ لمسـلم " :شـغلونا عـن الصـلا ِة ال ُو ْسـطى ـ صـلا ِة العصـ ِر ـ ثـم صـلاها بـين
والعشا ِء" .
س المشركون رسو َل الله صلى اللـه عليـه وسـلم عـن
 -51وله عن عب ِد الل ِه بنِ مسعو ٍد قال َ :ح َب َ
الشمس ،أو اصـ َف َّرت ،فقـال رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم :
صلا ِة العصرِ ،حتى احـ َم َّر ِت
ُ
"شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ،ملا ٔ الل ُه أجوا َفهم وقبو َرهم ناراً" أو قال " :حشا اللـ ُه
أجوا َفهم وقبو َرهم ناراً" .
النبي صلى الله عليه وسلم بال ِعشاء،
 - 52عن عب ِد الل ِه بنِ عبا ٍ
س رضي الله عنهما ،قال  :أَ ْع َت َم ُّ
النبـي صـلى اللـه عليـه
عمر فقال  :الصلا َة يا رسو َل اللهَ ،ر َقـ َد
فخرج ُ
ُ
النسـاء والصـبيانُ ،فخـرج ُّ
وسلم ورأ ُسه َي ْق ُط ُر ماء ،يقول " :لولا أن أشق على أمتي ،أو على الناسِ ،لأمرتُ ُهم بهذه الصلاة،
هذ ِه الساع َة".
النبــــي صــــلى اللــــ ُه عليــــه وســــلم قــــال :
 53ـ عــــن عائشــــ َة رضــــي اللــــه عنهــــا ،أ َّن
َّ
"إذا أُ ِ
شاء ،فابدأوا بال َعشا ِء" وعن ابن عمر نحوه .
قيمت الصلا ُة
َ
وحضر ال َع ُ
سمعت رسو َل الل ِه صـلى اللـ ُه عليـه وسـلم يقـو ُل :
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها ،قالت :
ُ
"لا صلا َة بِ َحضْ َر ِة طعام ،ولا َو ُه َو ِ
يداف ُع ُه الأَخْ َبثان" .
س رضي الله عنهما ،قال  :شَ ـ ِه َد عنـدي رجـا ٌل مرضـيون ـ وأرضـاهم
 - 54عن عب ِد الل ِه بنِ عبا ٍ
الشـمس،
الصـبح حتـى تطلُـ َع
النبي صلى الل ُه علي ِه وسل َم نهى عن الصلا ِة بعـد
ِ
عندي ُ
ُ
عمر ـ أ َّن َّ
تغر َب .
وبعد العص ِر حتى ُ
ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ،قـال " :لـا
الـخدري رضي الله عنه ،عن
 - 55عن أبي سعيد ُ
الشمس " .
تغيب
الشمس  ،ولا صلا ةَ بعد العص رِ حتى
الصبح حتى ترتف َع
صلا َة بعد
ِ
َ
ُ
ُ
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ٍ
طالـب ،وعبـ ِد اللـه بـن مسـعو ٍد،
علي بـن أبـي
قال المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ وفي الباب عن ِّ
وس ُمرة بن ُج ْن ُدبَ ،و َسـ َل َم َة بـنِ
وعب ِد الله بن َ
عمر ،وعب ِد الله بن عمرِو بنِ العاص ،وأبي هريرةَ ،
الأكو ِع ،وزي ِد بن ٍ
فراء ،و َك ْع ِب بنِ ُم َّرةَ ،وأبي أمام َة البا ِهلِ ِّـي ،و َع ْمرِو بنِ َع ْب َس َة
ثابت ،و ُمعا ِذ بنِ َع َ
النبي صلى الله عليه وسلم .
السلمي ،وعائشة رضي الله عنهمُّ ،
حي ،ولم يسمع من ِّ
والصـنابِ ِّ
ِّ
ِ
ِ
الخنـدق بعـد مـا
الخطاب ،جـاء يـو َم
بن
عمر َ
 - 56عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ،أ َّن َ
العصـر حتـى
كـدت أصـلِّي
الشمس ،فجعل َي ُس ُّب كفار قريش ،وقال  :يا رسـو َل اللـه مـا
َغ َر َب ِت
ُ
َ
ُ
ِ
النبي صلى الله عليه وسلم " :والله مـا َصـلَّ ْي ُتها" قـال  :فقمنـا إلـى
كادت
الشمس ُ
ُ
تغر ُب ،فقال ُّ
ِ
الشـمس ،ثـم صـلى بعـدها
غربـت
العصـر بعـد مـا
ُب ْطحان فتوضأ للصلا ِة ،وتوضأنا لهـا ،فصـلى
َ
ُ
المغرب .
َ
باب فضل صلا ِة الجماع ِة ووجوبها
 - 57عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم قال " :صلا ُة
الجماع ِة أفض ُل من صلا ِة ال َف ِّذ بِ َس ْب ٍع وعشرين َد َر َج ًة" .
 - 58عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :صلا ُة الرج ِل
ف على صلاتِ ِه في َب ْي ِتـ ِه ،وفـي ُسـوقِ ِه ،خمسـاً وعشـرين ضـعفاً ،وذلـك أنـه ٕاذا
في الجماع ِة ُت َض َّع ُ
توضأ ،فأحسن ال ُوضوء ،ثم خرج إلى المسج ِد لا يخر ُِجه إلا الصلاةُ ،لم َيخْ ُط خطو ًة إلا ُر ِف َع ْت
وح ّط عنه بها خطيئ ٌة ،ف ٕاذا صلى لم َت َز ِل الملائك ُة تصلي عليه مادام في ُم َصـ ّلا ُه :
له بها درج ٌةُ ،
اللهم ص ِّل عليه ،اللهم اغ ِف ْر له ،اللهم ا ْر َح ْم ُه ،ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلا َة" .
 - 59عن أبي هرير َة رضي الله عنه قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :أثقـ ُل الصـلا ِة
على المنافقين ،صلا ُة العشا ِء ،وصلا ُة الفجرِ ،ولو يعلمون مـا فيهمـا ،لا َٔ َت ْو ُهمـا ولـو َح ْبـواً ،ولقـد
هممت أن آمر بالصلاة َف ُتقا َم ،ثم آمر رجلا ً فيصلي بالناس ،ثم أنطلق معي برجال معهم ُح َز ٌم من
َح َط ٍب ،ا ٕ لى قو م ٍ لا يشهدون الصلا ةَ  ،ف ا ُٔ َح رِّ َق عليهم بيو ت َ هم بالنا ر ِ " .
النبي صلى الله عليه وسلم ،قال " :إذا ْاس َتأ ْ َذن َْت
 - 60عن عب ِد الل ِه بنِ َ
عمر رضي الله عنه ،عن ِّ
أحدَكم امرأتُه إلى المسج ِد فلا َي ْم َن ْعها ،قال  :فقال  :بلا ُل ب ُن عب ِد الل ِه واللـه ل َن ْمـ َن ُع ُهن ،قـال :

ﻣﱳ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

16

فأقب َل عليه عب ُد الله َف َس َّب ُه سباً سيئاً ،ما سمع ُته َس َّب ُه مث َل ُه َق ُّط ،وقال  :أُخْ بِ ُر َك عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ،وتقول  :والله لنم َن ُع ُهن .
ماء الل ِه مساج َد الل ِه" .
وفي لفظ لمسل ٍم " :لا تمنعوا إ َ
صليت مع رسو ِل الل ِه صلى الل ُه علي ِه وسـل َم
عمر رضي الله عنهما ،قال :
ُ
 -61عن عب ِد الل ِه بنِ َ
ِ
المغرب ،وركعتين بعد
الـج ُمعة ،وركعتين بعد
ركعتين قبل الظهرِ ،وركعتين بعدها ،وركعتين بعد ُ
ال ِعشا ِء .
والج ُم َع ُة ) : (2ففي بي ِت ِه" .
المغرب
وفي لفظ " :فأما
والعشاء ُ
ُ
ُ
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم كـان
وفي لفظ للبخار ِّي  :أ َّن َ
ابن َ
عمر قال َ :ح َّد َث ْتني حفص ُة ،أ َّن َّ
النبي صـلى اللـه عليـه
يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطل ُع
ُ
الفجر ،وكانت ساع ًة لا أدخل على ِّ
وسلم فيها .
 -62عن عائشة رضي الله عنها قالت  :لم يكن رسو ُل الله صلى الل ُه علي ِه وسلم على شيء من
ركعتي الفج ِر .
النوافل أش َّد تعاهداً منه على
ِ
وفي لفظ لمسل ٍم  :ركعتا الفج ِر خي ٌر من الدنيا وما فيها .
باب الأذان
س بنِ ٍ
ويوتر الإ قام َة .
 -63عن أن ِ
مالك رضي الله عنه ،قال  :أُ ِم َر بلا ٌل أن َيشْ َف َع الأَذانَ ،
 -64عن أبي ُج َح ْي َف َة ِ
بـي صـلى اللـه
السوائِ ِّي رضي الله عنـه ،قـال  :أ ُ
وهب بنِ عب ِد الله ُّ
تيـت الن َّ
حمراء من أَ َد ٍم ،قال  :فخرج بلا ٌل ب َوضو ٍء ،ف ِم ْن ِ
ناضح ونائِل ،قال :
عليه وسلم وهو في قُ ّب ٍة له
َ
ض سـاق ْيه ،قـال :
نظر إلى بيـا ِ
راء ،حتى كأني أ ُ
النبي صلى الل ُه علي ِه وسل َم وعليه ُحلّ ٌة َح ْم ُ
فخرج ُّ
فجعلـت أتتبـع فـاه هاهنـا وهاهنـا ،يقـول يمينـاً وشـمالا ً  :حـي علـى
فتوضأ ،وأ ّذ َن بلا ٌل ،قـال :
ُ
الفلاح ،ثم ُر ِك َز ْت له َع َن َزةٌ ،فتقدم وصلى الظهر ركعتين ،والعصر ركعتين ،ثم
الصلا ِة ،حي على
ِ
لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع ٕالى المدينة .
 (1الجمعة  :بضم الجيم والميم ،ويجوز بسكون الميم وفتحها ،حكى الثلاثة ابن سيده .
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ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ،قال " :إ َّن
عمر رضي الله عنهما ،عن
 -65عن عب ِد الله بنِ َ
بلالا ً يؤذ ُن بِ َل ْيلٍ ،فكلوا واشربوا حتى ُي َؤ ِّذ َن اب ُن أ ِّم مكتو ٍم" .
 -66عن أبي سعي ٍد الخدر ِّي رضي الله عنـه ،قـال  :قـال رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم إذا
سمع ُت ُم المؤذنَ ،فقولوا مث َل ما يقو ُل المؤذ ُن .
باب استقبال القبلة
عمر رضي الله عنهما ،أ َّن رسو َل الل ِه صلى الل ُه عليه وسلم كـان ُي َسـ ِّب ُح علـى ظهـ ِر
 -67عن ابنِ َ
عمر يفعلُه .
راح َل ِت ِهُ ،
حيث كان ْ
يومئ برأ ِسه ،وكان اب ُن َ
وج ُههُ ،
يوتر على بعي ِر ِه .
وفي رواية  :كان ُ
غير أنه لا يصلي عليها المكتوب َة .
ولمسلم َ :
الفرائض .
وللبخاري ٕ :الا
َ
الصبح ،إذ جـاءهم ا ٍٓت،
ُباء في صلا ِة
ِ
 -68عن ابنِ َ
الناس بق َ
عمر رضي الله عنهما ،قال  :بينما ُ
النبي صلى الله عليـه وسـلم قـد أُنـز َل عليـ ِه الليلـ َة قـرآنٌ ،وقـد أُ ِم َـر أن يسـتقبل القبلـ َة،
فقال  :إن َّ
فاس َت ْقبِلُوها ،وكانت وجو ُه ُهم ٕالى الشا ِم ،فاستداروا ٕالى الكعب ِة .
ْ
سيرين ،قال  :اس َت ْق َب ْلنا أنساً رضي الله عنه حين َق ِد َم من الشـامَ ،ف َل ِقينـاه بِ َعـ ْينِ
س بنِ
 -69عن أن ِ
َ
ال َّت ْمرِ ،فرأي ُت ُه يصلي على حمار ،ووج ُه ُه من ذا الجانب ـ يعني عن يسارِ ال ِق ْب َلـ ِة ـ فقلـت  :رأي ُتـكَ
يت رسو َل الله صلى الله عليه وسلم يفعلُ ُه ما فع ْل ُت ُه .
تصلي لغي ِر القبل ِة ؟ فقال  :لولا أني رأ ُ
باب الصفوف
س بنِ ٍ
مالك رضي الله عنه قـال  :قـال رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم َ " :سـ ّووا
 -70عن أن ِ
ِ
الصفوف من تما ِم الصلا ِة" .
صفُو َف ُكم ،ف ٕا َّن تسوي َة
 -71عن ال ُّن ْع ِ
سمعت رسو َل الله صلى الله عليه وسلم يقو ُل
مان بنِ َب ِشي ٍر رضي الله عنهما ،قال :
ُ
بين وجو ِه ُكم".
" :ل ُت َس ُّو َّن صفو َف ُك ْم ،أو ليخالِ َف َّن الله َ
َاح،
ولمسلم  :كان رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ُي َس ِّوي صفو َفنا ،حتى كأنما ُي َس ِّوي بها ال ِقد َ
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حتى رأى أ ْن قد َع َق ْلنا عنه ،ثم خرج يوماً فقا َم ،حتى إذا كاد أن يك ِّب َـر ،فرأى رجلا ً بادياً صد ُر ُه،
فقال " :عبا َد الله ،لَ ُت َس ُّو َّن صفو َفكم ،أو ليخالِ َف َّن الل ُه بين وجو ِه ُكم" .
 -72عن أنس بن مالك رضي الله عنه ،أن َج َّد َت ُه ُم َل ْي َك َة )َ (3د َع ْت رسـو َل اللـه صـلى اللـه عليـه
فقمت ٕالى حصي ٍر
نس :
ُ
وسلم لطعام صنعته له ،فأكل منه ،ثم قال " :قوموا فلا ُٔ َصلِّ َي لكم" قال أ ٌ
لنا ،قد اس َو َّد ِم ْن ِ
س ،فنضـح ُت ُه بمـاء ،فقـام عليـه رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم،
طول ما لُبِ َ
وراءه ،والعجو ُز ِم ْن ورائِنا ،فصلى لنا ركعتين ثم انصرف .
ُ
وصففت أنا واليتي ُم َ
ولمسلم  :أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبِأُ ِّم ِه ،قـال  :فأقـامني عـن يمينـه ،وأقـا َم
المرأ َة خلفَنا .
اليتيم  :هو ُض َم ْير ُة ج ُّد حسين ) (4بن عبد الله بن ُض َم ْير َة .
النبي صلى الله عليه
 -73وعن ابنِ عبا ٍ
س رضي الله عنهما ،قال  :بِ ُّت عند خالتي ميمون َة ،فقام ُّ
فقمت عن يسارِ ِه ،فأخ َذ برأسي ،فأقامني عن يمي ِن ِه .
وسلم يصلي من الليلِ،
ُ
باب الإ مامة
النبي صلى الله عليـه وسـلم ،قـال " :أ َمـا يخشـى الـذي
 -74عن أبي هرير َة رضي الله عنه ،عن ِّ
س حمارٍ ،أو يجع َل الل ُه صور َت ُه صور َة حمارٍ" .
يرف ُع رأ َسه قب َل الإ ما ِم ،أن ُي َح ِّو َل الل ُه رأ َس ُه رأ َ
النبي صلى الله عليـه وسـلم ،قـال " :إنمـا ُج ِعـ َل الإ مـا ُم
 -75عن أبي هرير َة رضي الله عنه ،عن ِّ
لِ ُي ْؤ َت َّم به ،فلا تختلفوا عليـه ،فـ ٕاذا ك َّب َـر فك ِّبــروا ،وإذا َركَـ َع فـاركعوا ،وإذا قـال  :سـم َع اللـ ُه لمـن
َح ِمـ َد ُه ،فقولــوا  :ر َّبنــا َولَــكَ الحمـدُ ،وإذا ســجد فاســجدوا ،وإذا صــلى جالسـاً ،فصــلوا جلوسـاً
أجمعون" .
 -76عن عائش َة رضي الله عنها ،قالت  :صلى رسو ُل الله صـلى اللـه عليـه وسـلم فـي َب ْي ِتـ ِه َو ُهـ َو
ٍ
ف قال " :إنما
انصر َ
شاك ،فصلى جالساً ،وصلى وراءه قو ٌم قياماً ،فأشار إليهم أن اجلِ ُسوا ،فلما َ
 (1وبعض الرواة رواه بفتح الميم ،وكسر اللام ،والأصح الأول .
 (2وفي بعض النسخ ُح َيي بضم الحاء المهملة ،فيائين تحتيتين ،الأولى منهما مفتوحة .
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ُج ِع َل الإ ما ُم لِ ُي ْؤ َت َّم به ،ف ٕاذا ركع فاركعوا ،وإذا رفع فـارفعوا ،وإذا قـال َ :سـ ِم َع اللـ ُه لمـن َح ِمـ َد ُه،
فقولوا  :ربنا ولك الحمدُ ،وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون" .
راء بـ ُن عـازب ـ
 -77عن عب ِد الل ِه بنِ يزي َد َ
الخ ْط ِم ِّي الأنصار ِّي رضي الله عنه ،قال  :حدثـني َالب ُ
غير كذوب ـ قال  :كان رسو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلم ٕاذا قال َ :س ِم َع الله لمن حمـده،
َو ُه َو ُ
ظهر ُه ،حتى يق َع رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ساجداً ،ثم نَ َق ُع سجوداً بع َد ُه
لم َي ْحنِ أح ٌد منا َ
.
 -78عن أبي هريرة رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليـه وسـلم قـال " :إذا أَ َّم َـن الإ مـا ُم
مين الملائِ َك ِةُ ،غ ِف َر له ما تقدم من ذنـبِه" .
َفأَ ِّمنوا ،ف ٕانه َم ْن َوا َف َق تأمي ُن ُه تأ َ
 -79عن أبي هريـرة رضـي اللـه عنـه ،أ َّن رسـو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ،قـال " :إذا صـلى
الضعيف ،والسقي َم ،وذا الحاج ِة ،وإذا صلى أحدُكم ِ
لنفس ِه،
أحدُكم للناس ف ْل ُي َخ ِّفف ،ف ٕا َّن فيهم
َ
شاء" .
ف ْل ُي َط ِّو ْل ما َ
ِ
رسول الل ِه صلى الله
جاء رج ٌل إلى
 -80عن أبي مسعو ٍد الأنصار ِّي البدر ِّي رضي الله عنه ،قال َ :
الصبح من أج ِل فُ ٍ
لان ،مما ُي ِطي ُل بنا فيها ،قال  :فمـا
عليه وسلم ،فقال  :إني لا َٔ َتأَخَّ ُر عن صلا ِة
ِ
يت النبي صلى الله عليه وسلم َغ ِض َب في ِ
موع َظ ٍة َق ُّط ،أَشَ َّد مما َغ ِض َب َي ْو َم ِئ ٍذ ،فقال " :يا أيها
رأ ُ
َّ
الحاج ِة" .
والصغير ،وذا
الكبير،
الناس ف ْليوج ْز ،ف ٕان من ورائِه
َ
الناس إن منكم ُم َن ِّف َ
َ
َ
رين ،فأ ُّيكم أ َّم َ
ُ
باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
 - 81عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال  :كان رسو ُل الله صلى اللـه عليـه وسـلم ،إذا ك َّب َـر فـي
يـت سـكو َتكَ بـين
الصلا ِة َس َك َت ُه َن ْي َـه ًة قبل أ ْن يقرأَ ،فقلت  :يا رسو َل الله بأبي أنت وأمي ،أرأ َ
باعـدت بـين
التكبير والقراءة مـا تقـو ُل ؟ قـال  :أقـول " :اللهـم باعـد بينـي وبـين خطايـا َي كمـا
َ
ِ
ِ
بيض من ال َّدنَسِ ،اللهم اغسلني
المشرق
والمغرب ،اللهم نَ ِّقني من خطايا َي كما ُي َنقَّى ُ
الثوب الا ٔ ُ
والثلج والبر ِد" .
من خطايا َي بالما ِء
ِ
يستفتح الصلا َة
 - 82عن عائش َة رضي الله عنها ،قالت  :كان رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم
ُ
بالتكبيرِ ،والقراء ِة بــ} الحمد لله رب العالمين{ وكان إذا ركـع لـم ُي ِ
ص رأ َسـ ُه ولـم ُي َصـ ِّو ْب ُه،
شـخ ْ
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ولكن بين ذلك ،وكان إذا رف َع رأ َس ُه من الركوع ،لم يسجد حتى يستو َي قائمـاً ،وكـان إذا َر َفـ َع
الس ْج َد ِة ،لم يسجد حتى يستو َي قاعداً ،وكان يقـو ُل فـي كـ ِّل ركعتـين التحيـ َة ،وكـان
رأ َس ُه من َّ
ِ
يفتـرش
الشـيطان ،وينهـي أن
ِش رج َله اليسرى ،و َي ْن ِص ُب رج َله اليمنى ،وكان ينهى عن ُع ْق َبـ ِة
َ
يفر ُ
الس ُب ِع ،وكان َيخْ ِت ُم الصلا َة بال َّت ْسلي ِم .
الرج ُل ِذراع ْيه
افتراش َّ
َ
النبي صلى اللـه عليـه وسـلم ،كـان يرفـ ُع ي َد ْيـه
 - 83عن عب ِد الل ِه بنِ َ
عمر رضي الله عنهما ،أ َّن َّ
َح ْذ َو َم ْن ِك َـب ْيه إذا ا ْف َت َت َح الصلاةَ ،وإذا كـ َّبر للركوع ،وإذا رفـع رأ َسـ ُه مـن الركـوع رفعهمـا كـذلك،
وقال َ " :س ِم َع الل ُه لمن حمده ،ربنا ولك الحمد" وكان لا يفع ُل ذلك في السجو ِد .
 - 84عن ابن عباس رضي الله عنهما ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم  ":أُ ِم ْر ُت أن
سج َد على سبع ِة أَ ْع ُظ ٍم ،علـى الجبهـ ِة ـ وأشـار بيـ ِد ِه إلـى أنفـه ـ واليـدين  ،والـركبتين ،وأ ِ
طـراف
أ ُ
القدمين" .
 - 85عن أبي هرير َة رضي الله عنه ،قال  :كان رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ٕاذا قـام ٕالـى
يكبر حين يرك ُع ،ثـم يقـو ُل " :سـمع اللـ ُه لمـن حمـد ُه" حـين يرفـع
يكبر حين يقو ُم ،ثم ُ
الصلا ِة ُ
يكبر حين َي ْهوي ساجدا ،ثم
ُص ْل َب ُه من الركو ِع ،ثم يقول ـ وهو قائم ـ " :ربنا ولك الحمد"  ،ثم ُ
يكبر حين يرف ُع رأ َس ُه ،ثم يفع ُل ذلك في صلاتِ ِه
يكبر حين يسجدُ ،ثم ُ
يكبر حين يرف ُع رأ َسه ،ثم ُ
ُ
س.
كُلِّها حتى َي ْق ِض َيها،
ويكبر حين يقو ُم من الثِّ ْن َت ْين بعد الجلو ِ
ُ
صليت أنا ِ
علـي بـن
 - 86عن ُم َط ِّر ِف بنِ عب ِد الل ِه بنِ الشِّ خِّ ير ،قال :
وعمرا ُن ب ُن ُح َص ْينٍ
ُ
َ
خلف ِّ
ـض مـن الـركعتين
أبي طالب رضي الله عنه ،فكان إذا سجد ك َّب َـر ،وإذا رفـ َع رأ َسـ ُه ك َّب َـر ،وإذا ن ََه َ
ك َّب َر ،فلما قضى الصلاة أَ َخ َذ َبي ِدي ِعمرا ُن ب ُن ُح َصـ ْينٍ  ،فقـال  :قـد َذكَّـ َـرني هـذا صـلا َة محمـ ٍد
صلى الله عليه وسلم ،أو قال  :صلى بنا صلا َة محم ٍد صلى الله عليه وسلم .
 - 87عن البراء بن ٍ
ـت الصـلا َة مـع محمـ ٍد صـلى اللـه عليـه
عازب رضي الله عنهما ،قال َ :ر َم ْق ُ
وســلمَ ،ف َو َج ـ ْد ُت قيا َم ـ ُه ،فركع َت ـ ُه ،فاعتدالَ ـ ُه بعــد ِ
ركوع ـ ِه ،فســج َد َت ُه ،فجلس ـ َت ُه بــين الســجدتين،
ِ
السوا ِء .
فجلس َت ُه ما بين ال َّت ْسلِي ِم
فسجد َت ُه،
والانصراف ،قريبا من َّ
َ
الس َوا ِء .
وفي رواية البخاري  :ما خلا القيا َم ،وال ُق ُعو َد ،قريبا من َّ
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س بن ٍ
مالك رضي الله عنه ،قال  :إِنِّي لا آلُو أن أُ َصلِّ َي بكم كما
 - 88عن ثابت ُالبنانِ ِّـي ،عن أن ِ
نس يصـنع شـيئاً ،لـا أراكـم
كان رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ُي َصلِّي بنا ،قال ثابت  :فكان أ ٌ
تصنعونه ،كان إذا َر َف َع رأ َس ُه من الركوع ،انتصب قائماً ،حتى يقو َل القائ ُل  :قد ن َِس َي ،وإذا رفع
رأ َس ُه من السجد ِة َم َك َث ،حتى يقو َل القائ ُل  :قد ن َِس َي .
صليت وراء إمام ُّ
س بنِ ٍ
ف صـلا ًة ،ولـا أتـ َّم
مالك رضي الله عنه ،قال  :ما
 - 89عن أن ِ
ُ
قط ،أَ َخ َّ
ِ
رسول الل ِه صلى الله عليه وسلم .
صلا ًة من
الحـ َو ْير ِِث فـي
مي البصـر ِّي ـ قـال  :جاءنـا مالـكُ بـ ُن ُ
 - 90عن أبي قِلا َب َة ـ عب ِد الل ِه بنِ زي ٍد َ
الج ْر ِّ
يت رسو َل الله صلى الله
مسجدنا هذا ،فقال  :أني لا ُٔ َصلِّي بكم وما أري ُد الصلاةَ ،أصلي كيف رأ ُ
فقلت لأبي قِلا َب َة  :كيف كان يصلي ،قال  :مث َل صلا ِة ِ
شيخنا هـذا ،وكـان
عليه وسلم يصليُ ،
يجلس إذا َر َف َع رأ َسه من السجود ،قبل أن ينهض في الركعة الأولى .
ُ
الج ْرمي ،ويقال  :أبو يزيد .
أراد بشيخهم  :أبا ُب َري َد عمرو بن َسلِ َمة َ
 - 91عن عب ِد الل ِه بنِ ٍ
النبي صلى اللـه عليـه وسـلم كـان إذا
مالك ابن ُب َح ْي َن َة رضي الله عنه ،أ َّن َّ
بياض إ ْب َط ْي ِه .
صلى َف َّر َج بين يديه ،حتى َي ْبد َُو ُ
بن ٍ
النبي صلى اللـه عليـه
 - 92عن أبي َم ْس َل َم َة سعي ِد بنِ يزيدَ ،قال  :سأ ُ
نس َ
لت أ َ
مالك  :أكان ُّ
وسلم يصلي في نَ ْع َل ْيه ،قال  :نعم .
 - 93عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم ،كـان يصـلي
زينبِ ،
ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
بنت
وهو حام ٌل أمام َة َ
بنت َ
ص بنِ ال َّربِـيع بنِ َع ْب ِد شمسٍ ،ف ٕاذا سجد َو َض َعها ،وإذا قام َح َم َلها .
 - 94ولأبي العا ِ
س بنِ ٍ
النبـي صـلى اللـ ُه عليـ ِه وسـل َم قـال " :اعتـدلوا فـي
 - 95عن أن ِ
مالك رضي الله عنه ،عـن ِّ
السجو ِد ،ولا َي ْب ُس ْط أ ُح ُدكُ ْم ذراعيه انبِ َ
ِ
الكلب" .
ساط
باب وجوب الطُّ َمأنينة في الركوع والسجود
 - 96عن أبي هريرة رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الل ِه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ،فـدخ َل
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم
رج ٌل َف َصلّى ،ثم جاء فسل َم على ِّ
النبي صلى الله عليه وسـلمَ ،ف َـر َّد ُّ
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السلام ،فقال " :ارجع َف َص ِّل ،ف ٕانك لم تُ َص ِّل" فرجـ َع الرجـ ُل فصـلى كمـا كـان َصـلّى ،ثـم جـاء
النبي صلى الله عليه وسلم ،فقال رسو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلم " :وعليك السلام"
فسلم على ِّ
ثم قال " :ارجع َف َص ِّل ،ف ٕانك لم تص ِّل" ـ ثلاثاً ـ فقال الرج ُل  :والـذي بعثـك بـالح ِّق مـا أُ ْح ِسـ ُن
قمت ٕالى الصلاة فكـ ِّب ْر ،ثم اقرأ ْ ما تيسر معك
غير ُهَ ،ف َعلِّ ْمني ،فقال صلى الله عليه وسلم ٕ " :اذا َ
َ
من القرآن ،ثم ارك ْع حتى تطمئ َّن راكعاً ،ثم ارفـ ْع حتـى تعتـد َل قائمـاً ،ثـم اسـج ْد حتـى تطمـئ َّن
ساجداً ،ثم ارف ْع حتى تطمئ َّن جالساً ،ثم افعل ذلك في صلاتِك كُلِّها" .
باب القراءة في الصلاة
ِ
الصامت رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ،قـال " :لـا
 - 97عن ُعبا َد َة بنِ
ِ
الكتاب" .
صلا َة لمن لم يقرأ ْ بفاتح ِة
 - 98عن أبي قتاد َة الأنصار ِّي رضي الله عنه ،قال  :كان رسو ُل الله صلى الله عليه وسـلم يقـرأ
َصـر فـي
ولي ْين من صلاة الظهر ،بفاتحة الكتاب وسورتينُ ،ي َط ِّول في الأولى ،و ُيق ِّ
في الركعتين الا ُٔ َ
ِ
الكتاب وسـورتينُ ،ي َطـ ِّو ُل فـي الـأولى،
الثانيةُ ،ي ْس ِم ُعنا الآي َة أحيانا ،وكان يقرأُ في العص ِر بفاتح ِة
ِ
الكتاب ،وكان ُيط ِّو ُل في الركع ِة الأولى في صلا ِة
َص ُر في الثانية ،وفي الركعتين الأُخر َي ْين بأ ِّم
و ُيق ِّ
ويقص ُر في الثاني ِة .
الصبحِّ ،
ِ
النبي صـلى اللـه عليـه وسـلم ،يقـرأُ فـي
 - 99عن ُج َب ْير بنِ ُم ْط ِع ٍم رضي الله عنه ،قال :
ُ
سمعت َّ
ِ
المغرب بالطورِ .
ِ
النبي صلى الله عليه وسلم كان في َس َفرٍ ،فصلى
 -100عن البراء بن عاز ٍِب رضي الله عنهما ،أ َّن َّ
سـمعت أحـداً أ ْح َس َـن َصـ ْوتاً ،أو
العشاء الا ٓ ِخ َرةَ ،فقرأ في إحدى الركعتين بــالتين والزيتـون ،فمـا
ُ
َ
قراء ًة منه صلى الله عليه وسلم .
ـث رجلـا ً علـى سـري ٍة،
 -101عن عائش َة رضي الله عنها ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم َب َع َ
ِ
لرسول الل ِه
فكان يقرأُ لأصحابِ ِه في صلاتِ ِهم ،فيختم بـ}قل هو الله أحد{ فلما رجعوا ذكروا ذلك
صلى الله عليـه وسـلم ،فقـال " :سـلوه لـا ٔ ِّي شـيء يصـن ُع ذلـك" ؟ فسـألوه فقـال  :لأنهـا صـف ُة
حب أ ْن أقرأَ بها ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " :أخبروه أ َّن الل َه
الرحمنِ عز وجل ،فأنا أ ُّ
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تعالى ُي ِح ُّب ُه" .
صـليت
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال لمعـا ٍذ " :فلولـا
َ
 -102عن جاب ٍر رضـي اللـه عنـه ،أ َّن َّ
وراء َك
بــ}سبح اسم ربـك الـأعلى{ } ،والشـم ِ
س وضـحاها{ } ،والليـ ِل إذا يغشـى{ ف ٕانـه يصـلي َ
والضعيف ،وذو الحاجة" .
الكبير،
ُ
ُ
باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
س بنِ ٍ
وعمر رضـي
 -103عن أن ِ
النبي صلى الله عليه وسلم ،وأبا بكرَ ،
رضي الله عنه ،أ َّن َّ
مالك َ
الله عنهما ،كانوا يفـتـتـحون الصلا َة بــ}الحم ُد لله رب العالمين{ .
وعمر ،وعثمانَ ،فلم أسم ْع أحداً منهم يقرأُ }بسم الله الرحمن
وفي رواية :
ُ
صليت مع أبي بكرٍَ ،
الرحيم{ .
النبي صلى اللـه عليـه وسـلم ،وأبـي بكـر ،وعمـر ،وعثمـان رضـي اللـه
ولمسل ٍم :
ُ
صليت َ
خلف ِّ
عنهم ،فكانوا يستفتحون الصلاة بـ}الحمد للـه رب العـالمين{ لـا يـذكرون }بسـم اللـه الـرحمن
الرحيم{ في أ َّو ِل قراء ٍة ،ولا في آخرِها .
باب سجود السهو
ِين ،عن أبي هرير َة رضي الله عنه ،قال َ :صلَّى بنا رسو ُل الله صلى الله
 -104عن محم ِد بنِ ِسير َ
نسيت أنا ،قال :
عليه وسلم ،إحدى صلاتي ال َع ِش ِّي ،قال اب ُن سيرين  :وسماها أبو هريرة ،ولكن
ُ
فصلى بنا ركعتين ثم سل َم ،فقام إلى َخشَ َب ٍة معروض ٍة فـي المسـج ِد ،فاتّ َكـأَ عليهـا كأنـه غضـبانُ،
ووضـ َع َيـ َد ُه اليمنــى علــى اليســرى ،وشَ ـ َّبك بــين أصــابِ ِع ِه ،ووضــع خـدَّه الـأيمن علــى ظهـ ِر َك ِّفـ ِه
اليسرى ،وخ ِ
الس َرعا ُن من أبواب المسجد ،فقالوا  :قُ ِص َـر ِت الصـلاةُ ،وفـي القـوم أبـو بكـر
رجت َّ
وعمر ،فهابا أن يكلماه ،وفي القوم رج ٌل في َي َد ْي ِه طو ٌل ،يقال له  :ذو اليدين ،قـال  :يـا رسـو َل
نس ولم ُت ْق َص ْر" فقال " :أَكَما يقو ُل ذو اليدين" قالوا
الله أَن َِس َ
يت ،أم قُ ِص َر ِت الصلاةُ ،قال " :لم أ َ
وس َج َد مث َل سجو ِده أو أ ْط َو َل ،ثم َر َف َع رأ َس ُه َف َك َّب َر،
 :نعم ،فتقدم فصلى ما َت َر َك ،ثم َسلَّ َم ،ثم َك َّب َر َ
كبر وسج َد مث َل سجو ِده أو أط َو َل ،ثم رفع رأ َسه و َك َّب َرَ ،ف ُر َّبما سألوه ،ثم َسلّ َم ،قال َ :ف ُن ِّبئ ُْت :
ثم َ
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بن ُح َص ْينٍ قال  :ثم َسلَّ َم .
أ ّن ِعمرا َن َ
العشي  :ما بين زوال الشمس إلى غروبها ،قال الله تعالى } َو َس ِّب ْح بحمد ربك بِالْ َع ِش ِّي َوا ْل ِٕا ْب َكارِ{
.
ِ ِ
النبـي صـلى
 -105عن عبد الله بنِ ُب َح ْي َن َة ـ وكان من أصحاب ِّ
النبي صلى الله عليـه وسـلم ـ أ َّن َّ
يجلس ،فقام الناس معه ،حتـى
الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ،فقام في الركعتين الأولَ َي ْينِ ولم
ْ
جالس َف َس َج َد َس ْج َد َت ْينِ قبل أن ُي َسلِّ َم ،ثم َسلَّ َم
الناس تسلي َم ُهَ ،ك َّب َر و ُه َو
ٌ
إذا قضى الصلا َة وانتظر ُ
.
باب المرور بين يدي المصلي
الصـ َّمة الأنصـار ِّي رضـي اللـه عنـه ،قـال  :قـال
 -106عن أبي ُج َـه ْي ٍم عبد الله بـن الحـارث بـن ِّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم " :لو يعل ُم الما ُّر بين َي َد ِي المصلي ماذا عليه من الإ ث ِم ،لكان أ ْن
يقف أربعين ،خيراً له من أن َي ُم َّر بين يديه" .
َ
قال أبو ال َّنضْ ِر  :لا أدري ،قال أربعين يوماً ،أو شهراً ،أو سن ًة .
سمعت رسو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم
 -107عن أبي سعي ٍد الخدر ِّي رضي الله عنه ،قال :
ُ
يقول ٕ " :اذا صلى أحدُكم ٕالى شيء يس ُت ُر ُه من الناس ،فأراد أح ٌد أ ْن َي ْجتا َز بين يديه ف ْل َي ْد َف ْع ُه ،ف ٕا ْن
أَ َبى َف ْل ُيقاتِ ْل ُه ف ٕانما هو شيطا ٌن" .
س رضي الله عنهما ،قال  :أَ ْق َب ْل ُت راكباً على حمارٍ أ َت ٍان ،وأنـا يومئـ ٍذ
 -108عن عب ِد الل ِه بنِ عبا ٍ
بمنـى إلـى غيـ ِر ِجـدار،
قد
ناهزت الاحتلا َم ،ورسو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم يصـلي بالنـا ِ
ُ
س ً
ـف ،فلـم ُي ْن ِكـ ْر
فمررت بين َي َد ْي بع ِ
ُ
ـت فـي َّ
ض َّ
فَ ،ف َن َزلْ ُتَ ،فأَ ْر َس ْل ُت الا ٔ َتان َتر َتـ ُعَ ،و َد َخ ْل ُ
الص ِّ
الص ِّ
علي أح ٌد .
ذلك ّ
ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ
كنت أنا ُم بين يد ْي
 -109عن عائش َة رضي الله عنها ،قالت ُ :
والبيوت يو َم ِئ ٍذ
فقبضت ر ِْج َل َّي ،و ٕاذا قام بسط ُت ُهما ،قالت :
ورجلا َي في قِ ْب َل ِت ِه ـ ف ٕاذا سجد َغ َم َزني
ُ
ُ
مصابيح .
ليس فيها
ُ
باب جامع
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 -110عن أبي قتاد َة الحارث بن رِ ْب ِع ِّي الأنصار ِّي رضي الله عنهما قال  :قـال رسـول اللـه صـلى
يصلي ركعتين" .
يجلس حتى
الله عليه وسلم " :إذا دخل أحدُكم المسجدَ ،فلا
ْ
َ
صـاحبه
 -111عن زي ِد بنِ أرقـ َم رضي الله عنه ،قال  :كنا نتكلم في الصلا ِةُ ،ي َكلِّـ ُم الرجـ ُل منـا
َ
وهو ٕالى َج ْنبِ ِه في الصـلا ِة ،حتـى نزلـت } َح ِ
الصـ َل َو ِ
الصـلا ِة الْ ُو ْسـ َطى َوقُو ُمـوا لِلَّـ ِه
ات َو َّ
ـاف ُظوا َع َلـى َّ
ِ
بالسكوت ،ونُ ِهينا عن الكلا ِم .
ين{ فأُ ِم ْرنا
َقانِ ِت َ
ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلم
عمر ،وأبي هريرة رضي الله عنهما ،عن
 -112عن عب ِد الل ِه بنِ َ
أنه قال " :إذا اشت َّد الح ُّر ،فأَ ْب ِر ُدوا عن الصلا ِة ،ف ٕا َّن ش َّد ِة الح ِّر من َف ْي ِح جهن َم" .
س بنِ ٍ
مالك رضي الله عنه ،قال  :قال رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم " :مـن
 -113عن أن ِ
الصلا َة لذكري{"
ن َِس َي صلاةً ،ف ْل ُي َصلِّها إذا َذك ََرها لا كفار َة لها إلا ذلك ،وتلا قولَ ُه تعالى }وأَقِ ِم َّ
.
ولمسلم " :من ن َِس َي صلا ًة أو نا َم عنها ،فكفار ُتها أن ُي َصلِّ َيها ٕاذا َذك ََرها" .
بن جب ٍل رضي الله عنه كـان يصـلي مـع
 -114عن جاب ِر بنِ عب ِد الله رضي الله عنهما ،أ َّن معا َذ َ
العشاء الآخرةَ ،ثم يرج ُع إلى ِ
ِ
قوم ِه َف ُي َصلِّي بِ ِه ْم تلكَ الصلا َة .
رسول الله صلى الله عليه وسلم
َ
س بنِ ٍ
ِ
رسول الله صلى الله عليـه وسـلم
مالك رضي الله عنه ،قال  :كنا نصلي مع
 -115عن أن ِ
في ِش َّد ِة الح ِّر ،ف ٕاذا لم يستطع أحدُنا أن ُيـ َم ِّك َن جبه َت ُه من الأرضَِ ،ب َس َط ثو َب ُه َف َس َج َد عليه .
 -116عن أبي هرير َة رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل الله صلى اللـه عليـه وسـلم " :لـا يصـلي
أحدُكم في ِ
شيء" .
الثوب الواح ِد ،ليس على عاتِ ِق ِه منه ٌ
ِ ِ
النبي صلى الله عليه وسلم قال " :مـن أَكَـ َل
 -117عن جاب ِر بنِ عبد الله رضي الله عنهما ،عن ِّ
ات ) (5مـن
ثوما أو بصلا ً َف ْل َي ْع َت ِزلْنا ـ أو لِ َي ْع َت ِز ْل ـ َم ْس ِجدَنا ،ولْ َي ْق ُع ْد في بيـ ِته" وأُتِ َي ب ِق ْدرٍ فيه َخ ِض َـر ٌ
ُبقُولَ ،ف َو َج َد لها ريحاً ،فسأل عنها  :فأُخبِ َر بما فيها من ُالبقُول ،فقـال " :قربوهـا" ــ إلـى بعـض
 (1بضم أوله ،وكسر ثانيه ،وضبط في رواية أبي ذر بضم الخاء ،وفتح الضاد ،ويجوز مع ضم أوله  :ضم الضاد وتسكينها أيضا كما
في الفتح .
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أصحابه كان معه ـ فلما رآ ُه كره أك َلها ،قال " :كُ ْل ف ٕاني أناجي من لا تُناجي" .
النبي صلى الله عليه وسلم قال " :من أَ َك َل َالب َص َل أو الثـو َم أو ال ُكـ ّر َ
اث ،فلـا
 -118عن جاب ٍر أ َّن َّ
َي ْق َر َب َّن ِ
مسجدَنا ،ف ٕان الملائك َة تـتأذى مما يتأذى منه بنو آ َد َم" .
باب التشهد
 -119عن عب ِد الل ِه بنِ مسعو ٍد رضي الله عنه ،قال َ :علَّ َمني رسـو ُل اللـ ِه صـلى اللـه عليـه وسـلم
والطيبـات،
والصـلوات
التحيـات للـ ِه
ال َّتشَ ُّهدََ ،ك ِّفي بين َك َّف ْي ِه ،كما ُي َعلِّ ُمني السور َة من القرا ِٓن :
ُ
ُ
ُ
النبي ورحم ُة الله وبركاتُ ُه ،السلا ُم َع َل ْينا وعلى عبا ِد الله الصالحين ،أشه ُد أن لا
السلا ُم عليكَ أيها ُّ
إله إلا الله ،وأشه ُد أ َّن محمداً عب ُد ُه ورسولُ ُه .
التحيات لله" ــ وذكـره ـ وفيـه " :فـ ٕانكم إذا فعلـتم
وفي لفظ " :إذا َق َع َد أح ُدكُ ْم للصلا ِةَ ،ف ْل َي ُق ْل
ُ
صالح في السماء والأرض" ـ وفيه َ " :ف ْل َي َت َخ َّيـ ْر مـن الــ َم ْسأَلَ ِة مـا
ذلك ،فقد َسلَّ ْم ُتم على ك ِّل عب ٍد
ٍ
شاء" .
َ
كعب ب ُن ُع ْج َرةَ ،فقال  :ألا أُ ْه ِدي لك هدي ًة
 -120عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،قال  :لَ ِق َيني ُ
النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا ،فقلنا  :يا رسو َل الله قد علمنا كيف نسلم عليك،
؟ إ َّن َّ
فكيف نصلي عليك ،فقال  :قولوا" :اللهم صـ ِّل علـى محمـد ،وعلـى ا ِٓل محمـد ،كمـا َصـلَّ ْي َت
على إبراهي َم ،وعلى ا ِٓل إبراهي َم إنك حميد مجيد ،وبارك على محمـ ٍد ،وعلـى ا ِٓل محمـ ٍد ،كمـا
باركت على ا ٕ براهي َم  ،وعلى ا ٓ ِل ا ٕ براهيم ا ٕ نك حمي دٌ مجي دٌ " .
 -121عن أبي هريرة رضي الله عنـه ،قـال  :كـان رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم يـدعو فـي
عذاب النارِ ،ومن فتن ِة الـ َم ْحيا والــ َم َم ِ
ِ
ِ
ات،
عذاب القبرِ ،ومن
صلاته " :اللهم إني أعوذ بك من
ِ
الدجال" .
المسيح
ومن ِف ْت َن ِة
ِ
ربع ،يقول  :اللهم إني أعوذ بك من
وفي لفظ لمسلم " :إذا تَشَ َّه َد أحدُكم ،فليستع ْذ بالل ِه من أ ٍ
ِ
عذاب جهن َم" ثم ذكر نحوه .
ِ
لرسـول
 -122عن عب ِد الل ِه بنِ عمرِو بن العاصِ ،عن أبي بك ٍر الصديقِ رضي الله عنهم ،أنه قال
ظلمـت
دعاء أدعو به في صلاتي ،قـال " :قـل  :اللهـم إنـي
ُ
الله صلى الله عليه وسلم  :علِّمني ً
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نت ،فاغفر لي مغفر ًة من عنـدك وارحمنـي ،إنـك أنـت
يغفر الذنوب إلا أ َ
نفسي ظلماً كثيراً ،ولا ُ
الغفو ُر الرحي ُم" .
 -123عن عائش َة رضي الله عنها ،قالت  :ما صلى رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم صلاةً ،بعد
نزلت عليه } ٕاِ َذا َج َاء ن َْص ُر اللَّ ِه َوالْ َف ْت ُح{ ٕالا يقول فيها " :سبحانك اللهم ربنا وبحمد َك ،اللهم
أن ْ
اغفر لي" .
يكثر أن يقو َل في ِ
ركوع ِه وسجوده " :سبحانك
وفي لفظ  :كان رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ُ
اللهم ربنا وبحم ِد َك ،اللهم اغفر لي" .
باب ال ِوتْر
النبي صلى الله عليه وسلم وهو
 -124عن عب ِد الل ِه بنِ َ
عمر رضي الله عنهما ،قال  :سأَ َل رج ٌل َّ
الصـ ْب َح ،صـلى
على المنب ِر  :ما ترى في صلا ِة اللي ِل ؟ قال َ " :مثْنى َمثْنى ،فـ ٕاذا َخ ِش َـي أحـدُكم ُّ
واحدةً ،فأَ ْو َت َر ْت له ما صلى" وأنه كان يقول " :اجعلوا آخر صلاتِ ُك ْم بالليل ِوتْراً" .
وتـر رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه
 -125عن عائش َة رضي الله عنها ،قالـت ِ :م ْـن كـ ِّل الليـ ِل قـد أ َ
الس َحر .
وسلم ،من أ َّو ِل الليلِ ،وأ ْو َس ِط ِه ،وا ِٓخ ِر ِه فانتهى ِوت ُْــر ُه ٕالى َّ
 -126عن عائشة رضي الله عنها ،قالت  :كان رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ُي َصلي من الليل
َ
يجلس في شي ٍء إلا في ا ِٓخرِها .
ثلاث َعشْ َر َة َر ْك َع ًة ،يوتِ ُر من ذلك بخمسٍ ،لا
ُ
باب الذكر عقب الصلاة
ِ
الناس من
حين
س رضي الله عنهما ،أ َّن َر ْف َع
 -127عن عب ِد الله بن عبا ٍ
ُ
الصوت بال ِّذ ْك ِر َ
ينصرف ُ
ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
المكتوبة كان على عهد
كنت أعل ُم إذا انصرفوا بذلك إذا َس ِم ْع ُت ُه .
قال اب ُن عبا ٍ
سُ :
ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلمٕ ،الا بالتكبير .
انقضاء صلا ِة
نعرف
وفي لفظ  :ما كُنا
ُ
َ
ِ
ٍ
علي المغير ُة ب ُن شُ ْع َب َة في ٍ
كتاب إلى معاوي َة،
 -128عن َو ّراد مولى المغيرة بنِ شُ ْع َب َة ،قال  :أَ ْم َلى َّ
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقو ُل في ُد ُب ِر ك ِّل صلا ٍة مكتوب ٍة " :لا إله إلـا اللـ ُه وحـده لـا
أ َّن َّ

ﻣﱳ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

28

عطيت ولا ُم ْع ِط َي
شريك له ،له الملكُ وله الحمدُ ،وهو على ك ِّل شي ٍء قدي ٌر ،اللهم لا مانِ َع لما أ َ
النـاس
منعت ولا ينف ُع ذا الج ِّد منك الج ُّد" ثم َو َف ْد ُت بعد ذلك على معاويـ َة ،فسـمع ُت ُه يـأ ُمر
لما َ
َ
بذلكَ .
ِ
وفي لفظ  :كان ينهى عن قي َل وقا َل ،و ٕاضاع ِة ِ
عقـوق
المال ،وكثـر ِة السـؤال ،وكـان ينهـى عـن
ِ
ِ
الا ُٔ َّم ِ
وهات .
ومنع
هات ،ووأ ِد
البناتٍ ،
الس َّمان،
 -129عن ُس َم ٍّي ـ مولى أبي بك ِر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ـ عن أبي صالح َّ
فقراء المهاجرين أَ َت ْوا رسو َل الله صلى الله عليه وسلم ،فقالوا :
عن أبي هريرة رضي الله عنه ،أ َّن َ
ذهب أه ُل ال ُّدثُورِ بال َّد َرجات ال ُعلى والنعي ِم المقـي ِم ،فقـال " :ومـا ذاك" ؟ قـالوا :
يا رسو َل اللهَ ،
ُي َصلون كما نصلي ،ويصومون كما نصو ُم ،ويتصـدقون ولـا نتصـدقُ ،و ُي ْع ِتقُـو َن ولـا نُ ْع ِتـ ُق ،فقـال
رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :أفلا أعلمكم شيئاً ،تدركون به من سبقكم ،وتسبقون به من
َب ْع َدكُم ،ولا يكو ُن أح ٌد أفض َل منكمٕ ،الا من صنع مث َل ما صنعتم" ؟ قالوا  :بلى يا رسو َل اللـه،
قال " :تُ َس ِّبحون ،وتُ َك ِّبرون ،و َت ْح َمدُون ُد ُب َر ك ِّل صلا ٍة ثلاثاً
وثلاثين َم َّرةً ،قال أبو صالح  :فرجع
َ
فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقالوا  :يا رسو َل الله ،سم َع إخوانُنا أه ُل
الا ٔ ِ
موال بما فعلنا ففعلوا مث َل ُه ،فقال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :ذلك فض ُل الله يؤتي ِه من
يشاء" .
ُ
تسـبح اللـه ثلاثـاً
قال ُس َم ٌّي َ :ف َح َّد ْث ُت بعض أهلي بهذا الحديث ،فقال َ :و َه ْم َت ،إنما قـال ُ " :
فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له
وتكبر الله ثلاثاً وثلاثين"
وثلاثين ،وتحم ُد الله ثلاثاً وثلاثين،
ُ
ُ
كبر ،وسبحا َن الله ،والحم ُد لله ،الله أكبر ،وسبحان الله،
ذلك ،فأخذ بيدي ،فقال  :قُل  :الله أ ُ
والحمد لله ،حتى تبل َغ من جمي ِع ِه َّن ثلاثاً وثلاثين .
يص ٍة لهـا أعلـا ٌم،
النبي صلى الله عليه وسلم َصلّى في َخ ِم َ
 -130عن عائش َة رضي الله عنها ،أ َّن َّ
فنظر ٕالى أ ِ
بخميصـتي هـذه ٕالـى أبـي َج ْهـ ٍم ،وائتـوني
انصـرف قـال " :اذهبـوا
علامها نَ ْظ َرةً ،فلما
َ
َ
َ
بأنْبِ َجانِــ ّيـة أبي َج ْه ٍم ،ف ٕانها ألهتني آنفاً عن صلاتي" .
يص ُة  :كساء ُم َر َّبع له أعلام  .والأنبجانية  :كساء غليظ .
َ
الخ ِم َ
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باب الجمع بين الصلاتين في السفر
س رضي الله عنهما ،قال  :كـان رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم
 -131عن عب ِد الل ِه بنِ عبا ٍ
ِ
المغرب والعشا ِء
يجم ُع في السفرِ ،بين صلا ِة الظه ِر والعصرِ ،إذا كان على َظ ْه ِر َس ْيرٍ ،ويجمع بين
.
باب قصر الصلاة في السفر
عمر رضي الله عنهما ،قال َ :ص ِح ْب ُت رسو َل الله صلى الله عليه وسلم،
 -132عن عب ِد الل ِه بنِ َ
وعمر ،وعثما َن كذلك .
فكان لا يزي ُد في السف ِر على ركعتين ،وأبا بكرٍَ ،
الـج ُمعة )(6
باب ُ
 -133عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليـه وسـلم قـال " :مـن
الج ُم َع َة ف ْل َي ْغ َت ِس ْل" .
جاء من ُك ُم ُ
َ
عمر رضـي اللـه عنهمـا ،قـال  :كـان رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم
 -134عن عب ِد الل ِه بن َ
س.
َيخْ ُط ُب ُخ ْط َب َت ْينِ وهو قائمَ ،ي ْف ِصل بينهما بجلو ٍ
والنبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم
جـاء رجـ ٌل
 -135عن جاب ِر بنِ عب ِد الله رضي الله عنهما ،قـال َ :
ُّ
الناس يو َم الجمع ِة ،فقال َ " :صلَّ ْي َت يا فلان" ؟ قال  :لا ،قال " :قم فاركع ركعتين" .
َيخْ ُط ُب َ
وفي رواية َ " :ف َص ِّل ركعتين" .
النبي صلى الله عليه وسلم قال " :إذا قُ ْل َت لصاحبِك :
 -136عن أبي هريرة رضي الله عنه ،أ َّن َّ
نصت يو َم الجمع ِة ،والإ ما ُم يخ ُطب ،فقد لَ َغ ْو َت" .
أ ْ
ِ
رسول الله صلى الله
 -137عن َس ْه ِل بنِ سع ٍد الساعد ِّي رضي الله عنه ،أن رجالا ً تما َر ْوا في منب ِر
يـت رسـو َل اللـه صـلى اللـه
عليه وسلم ،من أ ِّي عو ٍد ُه َو ؟ فقال سه ٌل  :من َط ْرفا ِء الغا َب ِة ،وقد رأ ُ
 (1الجمعة بضم الجيم والميم ،ويجوز بسكون الميم وفتحها ،حكى الثلاثة ابن سيده .
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وراءه َو ُه َو على المنبـرِ ،ثـم ركـ َعَ ،ف َنـ َز َل الق َْهق ََـرى ،حتـى
عليه وسلم قا َم عليه َف َك َّب َرَ ،
الناس َ
وكبر ُ
َس َج َد في أَ ْص ِل ال ِم ْن َبرِ ،ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ،ثم أقب َل على الناسِ ،فقال " :يـا أيهـا
صنعت هذا ،لِ َتأ ْ َتـ ُّموا بي ،ولِ َت َعلَّ ُموا صلاتي" .
الناس ،إنما
ُ
ُ
وفي لفظ  :فصلى وهو عليها ،ثم َك َّب َر عليها ،ثم َر َك َع وهو عليها ،ثم نزل الق َْهق ََرى .
 -138عن أبي هريرة رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم قال " :من اغتسل يو َم
راح فـي السـاع ِة
الج ُم َع ِة غس َل الجنابـ ِة ،ثـم راح فـي السـاعة الـأولى ،فكأنمـا َقـ َّر َب َب َدنَـة ،ومـن َ
ُ
راح فـي
راح في الساع ِة الثالث ِة ،فكأنما قرب كبشـاً أَ ْق َـرنَ ،ومـن َ
الثاني ِة ،فكأنما َق َّر َب َبق ََرةً ،ومن َ
راح في الساع ِة الخامسـ ِة ،فكأنمـا َقـ َّر َب بيضـة ،فـ ٕاذا
الساع ِة الرابع ِة ،فكأنما َق َّر َب دجاجة ،ومن َ
ِ
حضرت الملائك ُة َي ْس َتمعون ال ِّذ ْك َـر" .
خرج الإ ما ُم
ِ
 -139عن َس َل َم َة بنِ الا َٔ ْك َو ِع رضي الله عنه ـ وكان من أ
صحاب الشجر ِة ـ قال  :كنا نصـلي مـع
ِ
ِ
للحيطان ِظ ٌّل ن َْس َت ِظ ُّل بِ ِه .
ننصرف وليس
الج ُم َع ِة ،ثم
ُ
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلا َة ُ
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ِ
ِ
الشمس ،ثم نَ ْر ِجـ ُع َف َن َتـ َتــ َّب ُع
زالت
وفي لفظ  :كنا ن َُج ِّمع مع
ُ
الفيء .
َ
نبي صلى الله عليه وسلم يقرأُ في صلا ِة الفج ِر
 -140عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال  :كان ال ُّ
نس ِان{ .
يو َم ُ
الج ُمعة }آلم تنزيل{ السجدة ،و } َه ْل أَ َتى َع َلى ا ْل ِٕا َ
باب العيدين
النبي صلى الله عليه وسلم ،وأبو بكرٍ،
 -141عن عب ِد الل ِه بنِ َ
عمر رضي الله عنهما ،قال  :كان ُّ
الخ ْط َب ِة .
وعمر ،يصلون العيدين َق ْب َل ُ
ُ
ٍ
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم يـوم
 -142عن البرا ِء بنِ
عـازب رضـي اللـه عنهمـا ،قـال َ :خ َط َبنـا ُّ
الأضحى بعد الصلاة ،فقال " :من صلى صـلا َتنا ،ون ََسـكَ ن ُُسـ َكنا ،فقـد أصـاب ال ُّن ُسـكَ  ،ومـن
ن ََسكَ قبل الصلاة فلا ن ُُسكَ له" فقال أبو ُب ْر َد َة ب ُن نِيا َر ـ خال البراء بن عازب ـ  :يا رسو َل اللـه،
حببت أن تكـون شـاتي أو َل
إني ن ََس ْك ُت شاتي قب َل الصلا ِة ،و َع َر ْف ُت أ َّن اليو َم يو ُم أك ٍل وشُ ْر ٍب ،وأ ُ
فذبحت شاتي ،و َت َغ َّد ْي ُت قبل أن آتي الصلاةَ ،قال " :شاتُكَ شا ُة لح ٍم" قال :
ما ُي ْذ َب ُح في بيتي،
ُ
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لي من شات ْين ،أف ُت ْجزي عني ،قال " :نعم"
يا رسو َل الله ،ف ٕا َّن عندنا َعناقاً لنا جذعة ،هي أ ُّ
حب إ َّ
ولن تجز َي عن أحد بعدَك .
ِ
لي رضي الله عنه ،قال َ :صلى رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه
 -143عن ُج ْندُب بنِ عبد الله َالب َج ِّ
ذبح ،وقال " :من ذبح قبل أن يصـليَ ،ف ْل َيـ ْذ َبح أُخـرى مكانهـا،
وسلم يو َم النحرِ ،ثم
خطب ثم َ
َ
يذبح ،ف ْليذبح باس ِم الله" .
ومن لم ْ
دت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصـلاة يـوم
 -144عن جابر رضي الله عنه ،قال  :شَ ِه ُ
الخ ْط َب ِة بلا أذان ولا إقامة ،ثم قام ُم َت َوكِّئاً علـى ٍ
بلـال ،فـأ َمر بتقـوى اللـه
العيد ،فبدأ بالصلاة قبل ُ
النساء َف َو َع َظ ُه ّن َو َذكَّ َر ُه ّن،
الناس و َذكَّ َر ُهم ،ثم َمضى حتى أتى
َ
تعالى ،وحث على طاع ِته ،ووعظ َ
ِ
كثـر َح َط ِ
فقامـت امـرأ ٌة مـن ِسـ َط ِة النسـا ِء،
ـب جهـن َم"
فقال " :يا
معشر النسا ِء َت َص َّد ْق َن ،فـ ٕانكن أ ُ
َ
العشير" قال
عاء الخدين ،فقالت  :لِ َم يا رسو َل الله ،فقال " :لأنكن تُ ْك ِث ْر َن الشَّ كاةَ ،و َت ْك ُف ْر َن
َ
َس ْف ُ
ين في ثوب ٍ
بلال من أقرطـ ِتـ ِه َّن وخواتيمهن .
:
فجعلن َي َت َص َّد ْق َن من ُحلِ ِّي ِه ِّنُ ،ي ْل ِق َ
َ
ِ
النبـي صـلى اللـه عليـه
 -145عن أ ِّم عطي َة ن َُس ْي َب َة الأنصار َّية رضي الله عنها ،قالت  :أَ َم َرنا ـ تعني َّ
ِ
يعتزلن ُم َصلى المسلمين
ض أن
وسلم ـ أن نُخرج في العيدين العواتِ َق،
وذوات ُ
الخدورِ ،وأَ َم َر ُ
َ
الح َّي َ
.
الحـ َّيض
ـرج ُ
البكر من ِخ ْدرِها ،وحتى َتخْ َ
وفي لفظ  :كنا نُ ْؤ َم ُر أن نَخْ ُر َج يو َم العيد ،حتى نُخْ ر َِج َ
َفي ُك ّن خلف الناسُ ،في َك ِّبرن بتكبيرهم ،و َي ْد ُعون بدعائِ ِهمَ ،ي ْر ُجون برك َة ذلك اليوم َو ُط ْه َر َت ُه .
باب صلاة الكسوف
ِ
رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه
َت علـى عهـ ِد
 -146عن عائش َة رضي الله عنها ،أ َّن
الشمس َخ َسـف ْ
َ
فكبـر ،وصـلى أربـ َع َرك ٍ
َعـات فـي
وسلمَ ،ف َب َع َث منادياً ينـادي الصـلا َة جامعـ ًة ،فـاجتمعوا ،وتقـد َم َ
ركعتين ،وأر َب َع َس َج ٍ
دات .
 -147عن أبي مسعو ٍد ُع ْق َب َة بنِ عمرٍو الأنصار ِّي البدر ِّي رضـي اللـه عنـه ،قـال :قـال رسـو ُل اللـه
والقمر آيتان من ا ِ
ٓيات الله ،يخوف الل ُه بهما عباده ،وإنهما
الشمس
صلى الله عليه وسلم " :إ َّن
َ
َ
ِ
لموت أح ٍد من الناسِ ،ولا لحياتِه ،ف ٕاذا رأيتم منها شيئاً ،فصـلوا وادعـو اللـه ،حتـى
لا ينكسفان
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ينكشف ما بكم" .
َ
 -148عن عائش َة رضي الله عنها ،قالت َ :خ َسف ِ
ِ
رسول الل ِه صلى الله عليه
الشمس على عهد
َت
ُ
وسلم ،فقام رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ،فصـلى بالنـاس ،فأطـا َل القيـا َم ثـم ركـ َع فأطـا َل
الركو َع ،ثم قا َم فأطا َل القيا َم ،وهو دون القيا ِم الا ٔ َّو ِل ،ثم رك َع فأطا َل الركو َع ـ وهو دون الركوع
الأول ـ ثم سج َد فأطا َل السجو َد ،ثم فع َل في الركعة الأخرى ،مث ُل ما فع َل في الركعة الأولى ،ثم
الشـمس
الناسَ ،ف َح ِمـ َد اللـ َه وأثنـى عليـه ،ثـم قـال " :إ َّن
الشمس،
انصرف وقد َت َجلَّ ِت
َ
َ
فخطب َ
ُ
ِ
والقمر آيتان من ا ِ
لموت أح ٍد ،ولا لحياتِ ِه ،ف ٕاذا رأيتم ذلـك ،فـادعو اللـ َه،
ٓيات الله ،لا ينخسفان
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
يزني
وكبروا ،وصلوا ،وتصدقوا" ثم قال " :يا أُ َّم َة محمد ،والله ما م ْن أحد أَ ْغ َي ُر م َن الله ،م ْن أن َ
تزني أَم ُته ،يا أُ َّم َة محم ٍد ،والل ِه لو تعلمون ما أعل ُم ،لَ َض ِح ْكتم قليلاًَ ،ولَ َب َك ْي ُتم كثيراً ".
عبدُه ،أو َ
وفي لفظ  :فاس َت ْك َم َل أر َب َع َركَعات ،وأ ْر َب َع َس َجدات .
 -149عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ،قال َ :خ َسف ِ
النبـي صـلى
َت
ُ
الشـمس ،فـي زمـان ِّ
الله عليه وسلم ،فقا َم َفزِعاًَ ،يخْ شى أن تكو َن الساع ُة ،حتى أتى المسجدَ ،فقام يصلي بأ ِ
طول قيا ٍم
وركو ٍع وسجو ٍد ،ما رأي ُت ُه يفعلُه في صلا ٍة َق ُّط ،ثم قال " :إ ّن هذه الآيات التي ُي ْر ِسلُها الله تعالى
عز وجل ،لا تكون لموت أح ٍد ولا لحياتِ ِه ،ولك َّن الله ِ
يخوف بها عبا َد ُه ،ف ٕاذا رأيتم منهـا
يرسلُها
ُ
شيئاً ،فافزعوا إلى ذك ِر الله ودعائِه واستغفارِه" .
باب صلاة الاستسقاء
ِ
ِ ِ
النبي صلى الله عليه
 -150عن عبد الله بنِ زيد بنِ عاص ٍم الـ َمـازِنِ ِّي رضي الله عنه ،قال  :خرج ُّ
بالقراء ِة .
ِداء ُه ،ثم صلى ركعتين َج َه َر فيهما
وسلم َي ْس َت ْس ِقــيَ ،ف َت َو َّج َه إلى القب َل ِة يدعوَ ،
َ
وح َّو َل ر َ
وفي لفظ  :أتى ال ُم َصلّى .
س بنِ ٍ
الج ُم َع ِة من باب كان نح َو
 -151عن أن ِ
مالك رضي الله عنه ،أ َّن رجلا ً دخ َل المسج َد يو َم ُ
دارِ القَضا ِء ،ورسو ُل الله صلى الله عليه وسلم قائ ٌم يخ ُط ُب ،فاستقب َل رسو َل الله صلى الله عليـه
ِ
ِ
الس ُـب ُل ،فـاد ُع اللـ َه ُي ِغثْنـا ،قـال :
هلكت الأموا ُل
وسلم قائماً ،ثم قال  :يا رسو َل الله
وانقطعـت ُّ
فرف َع رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم يديه ،ثم قال " :اللهم أغثْنا ،اللهم أغثْنا ،اللهم أغثْنا" قال
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سحاب ولا َق َز َع ٍة ،وما بيننا وبين َس ْل ٍع من ٍ
ٍ
بيت ولـا دارٍ،
نس  :فلا والله ما نرى في السما ِء من
أ ٌ
مطرت ،قال :
السماء،
قال َ :ف َط َل َع ْت من ورائِه سحاب ٌة مثل ال ُّت ْرسِ ،فلما َت َو َّس َط ِت
انتشرت ،ثم أ ْ
ْ
َ
فلا والل ِه ما رأينا الشمس َس ْبتاً .
قال  :ثم دخ َل رج ٌل من ذلك ِ
الج ُم َع ِة المقبل ِة ،ورسو ُل الله صلى الله عليه وسلم قائ ٌم
الباب في ُ
ِ
ِ
الس ُـب ُل ،فـادع
هلكـت الـأموا ُل،
الناس ،فاستقب َله قائماً ،فقال  :يا رسو َل الله
وانقطعـت ُّ
يخ ُط ُب َ
الله أن ُي ْم ِس ْكها عنا ،قال َ :ف َر َف َع رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم يديه ،ثم قال " :اللهم حوالَ ْينا
ولا ع َل ْينا ،اللهم على الآكام وال ِّظ َراب ،و ُبطون الأو ِد َي ِة ،ومنابت الشجر" فأَ ْق َل َع ْت وخرجنا نمشـي
بن ٍ
مالك ،أهو الرج ُل الأو ُل ،قال  :لا أدري .
في الشمسِ ،قال شَ رِيكٌ  :فسأ ُ
نس َ
لت أ َ
قال المصنف رحمه الله تعالى  :ال ِّظراب ،الجبال الصغار ،والآكام  :جمع أكمة وهي أعلى من
الرابية ،ودون الهضبة ،ودار القضا ِء ،دار عمر بن الخطاب رضي الله عنهُ ،سـ ِّم َي ْت بـذلك لأنهـا
بيعت في قضاء دينه .
الخ ْوف
باب صلا ِة َ
ِ
الخطاب رضي الله عنهما ،قال  :صلى بنا رسو ُل الله صلى الله
عمر بنِ
 -152عن عب ِد الل ِه بنِ َ
ِ
ض أَ َّي ِام ِه التي ل ِق َي فيها العد َّو،
عليه وسلم صلا َة
فقامت طائف ٌة معه ،وطائفـ ٌة بـ ِٕازا ِء
الخوف في بع ِ
ْ
ِ
الطائفتان
وجاء الآخرون ،فصلى بهم ركع ًة ،و َق َض ِت
ِّ
العدو ،فصلى بالذين معه ركع ًة ،ثم ذهبواَ ،
ركع ًة ،ركع ًة .
صالح بنِ َخ ّو ِ
ِ
رسول الله صلى اللـه
ات بنِ ُج َب ْيرٍَ ،ع َّم ْن صلى مع
 -153عن َيزي َد بنِ ُرومانَ ،عن
ِ
ِ
عليه وسلم صلا َة ِ
العدو ،فصلى
ذات ال ِّرقا ِع ،صلا َة
الخوف ،أ َّن طائف ًة َص ّف ْت معه ،وطائف ًة و َِجا َه ِّ
بالذين مع ُه ركع ًة ،ثم ث ََب َت قائماً ،فأتموا لا ٔ ِ
ِ
وجـاءت
العـدو،
نفسـ ِهم ،ثـم انصـرفوا ،فصـفوا و َِجـا َه
ِّ
يت ،ثم ث ََب َت جالساً ،وأتموا لا ٔ ِ
نفسهم ،ثم َسلَّ َم بهـم
الطائف ُة الأُخرى ،فصلى بهم الركع َة التي َب ِق ْ
.
ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ،هو سه ُل ب ُن أبي َح ْث َم َة .
الرج ُل الذي صلى مع
ِ
رسول الله صلى الله
 -154عن جاب ِر بنِ عب ِد الله الأنصار ِّي رضي الله عنهما ،قال  :شَ ِه ْد ُت مع
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ِ
ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ،والعد ُّو بي َننـا
خلف
عليه وسلم صلا َة
الخوف ،فصففنا صفينَ ،
ِ
النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعاً ،ثم رك َع وركعنا جميعاً ،ثم رف َع رأ َسه
وبين ال ِقبلةَ ،ف َك َّب َر ُّ
الصف ال ُم َؤخّ ُر في نحـ ِر
والصف الذي يليه ،وقام
من الركو ِع ورفعنا جميعاً ،ثم انحد َر بالسجو ِد
ُّ
ُّ
الصـف
الصـف الـذي يليـه ،انحـد َر
النبي صلى الله عليه وسلم السـجو َد وقـام
ِّ
ُّ
ُّ
العدو ،فلما قضى ُّ
النبي صلى الله
خر
ال ُم َؤخَّ ر بالسجو ِد ،وقاموا ،ثم تقد َم
ُّ
ُّ
الصف ال ُم َؤخَّ ُر وتأ َ
الصف ال ُم َقدَّم ،ثم رك َع ُّ
والصف
عليه وسلم وركعنا جميعاً ،ثم رف َع رأ َسه من الركو ِع ،ورفعنا جميعاً ،ثم انحد َر بالسجو ِد
ُّ
العدو ،فل ّما قضى
الصف
الذي يليه ـ الذي كان مؤخراً في الركع ِة الأولى ـ فقام
المؤخر في نحور ِّ
ُّ
ُ
المـؤخر بالسـجو ِد،
الصـف
والصـف الـذي يليـه ،انحـد َر
النبي صلى اللـه عليـه وسـلم السـجو َد،
ُّ
ُّ
ُ
ُّ
النبي صلى الله عليه وسلم ،وسلمنا جميعاً ،قال جابر  :كما يصن ُع َح َر ُسـكم
فسجدوا ،ثم سلَّ َم ُّ
ِ
الخـوف مـع
هؤلاء بأمرائِ ِهم  .ذكره مسلم بتمامه ،وذكر البخار ُّي طرفـاً منـه ،وأنـه صـلى صـلا َة
النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو ِة السابع ِة ،غزو ِة ِ
ذات الرقا ِع .
ِّ
الج َنائز
باب َ
النجاشـي فـي اليـو ِم
النبي صلى الله عليه وسـلم
َّ
 -155عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال  :نَ َعى ُّ
ف بهم وكبر أربعاً .
الذي مات فيه ،وخرج بهم ٕالى الـ ُم َصلّىَ ،ف َص َّ
فكنـت فـي
النجاشي،
النبي صلى الله عليه وسلم َصلى على
ُ
ِّ
 -156عن جاب ٍر رضي الله عنه ،أ َّن َّ
ِ
الثالث .
الصف الثاني أو
ِّ
النبي صلى الله عليه َصلى علـى قبـرٍ ،بعـدما
 -157عن عب ِد الل ِه بنِ عبا ٍ
س رضي الله عنهما ،أ َّن َّ
ُد ِف َن ،فكبر عليه أربعاً .
 -158عن عائش َة رضي الله عنها ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليـه وسـلم كُـفــِّ َن فـي ثلاثـ ِة أ ٍ
ثـواب
قميص ولا ِعمام ٌة .
ض َس ُحول ّي ٍة ،ليس فيها
َيمانِ َّي ٍة بي ٍ
ٌ
 -159عن أ ِّم عطي َة الأنصاري ِة ،قالت  :دخ َل علينا رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ،حين ُت ُوفِّ َي ْت
ينب ،فقال " :اغسلنها ثلاثاً ،أو خمساً ،أو أك َث َر من ذلك ـ إن رأي ُت َّن ذلك ـ بما ٍء وسـدرٍ،
ا ْب َنـ ُته ز ُ
واجعلن في الآخر ِة كافوراً ـ أو شيئاً من كـافورٍ ـ فـ ٕاذا َف َـر ْغ ُت َّن فـآ ِذنَّني ،فلمـا فرغنـا آذنـاه ،فأعطانـا
َ
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َح ْق َو ُه ) (7فقال  :أش ِع ْرنها إياه" يعني إزا َر ُه .
وفي رواية  :أو سـبعاً ،وقـال " :أبـدأن ِ
ومواضـع ال ُوضـو ِء منهـا" وأ َّن أ َّم عطيـ َة قالـت :
بميام ِنهـا،
ِ
وجعلنا رأ َسها ثلاث َة قُ ٍ
رون .
واقـف بعرفـ َةٕ ،اذ وقـ َع عـن
س رضـي اللـه عنهمـا ،قـال  :بينمـا رجـ ٌل
 -160عن عب ِد الل ِه بنِ عبا ٍ
ٌ
راحل ِت ِهَ ،ف َو َق َص ْته ـ أو قال فأَ ْو َق َص ْته ـ فقال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :اغسلوه بما ٍء وسدرٍ،
يبعث يو َم القيام ِة ُم َل ِّبياً" .
و َك ِّفنوه في َث ْو َبـ ْيه ،ولا تُ َح ِّنطوه ،ولا تُ َخ ِّمروا رأ َسه ،ف ٕانه ُ
وجه ُه ،ولا رأ َس ُه" .
وفي رواية " :ولا تُ َخ ِّمروا َ
قال المصنف  :الوقص  :كسر العنق .
 -161عن أ ِّم عطي َة الأنصاري ِة ،قالت  :نُهينا عن اتبا ِع الجنائزِ ،ولم ُي ْع َز ْم علينا .
النبي صلى الله عليه وسـلم قـال " :أسـرعوا بالجنـاز ِة،
 -162عن أبي هريرة رضي الله عنه ،عن ِّ
ف ٕانها ٕا ْن َتكُ صالح ًة ،فخي ٌر تقدمونها ٕاليه ،و ٕان تك ِسوى ذلك ،فش ٌر تضعو َن ُه عن رقابِكم" .
النبي صلى الله عليه وسلم علـى
 -163عن َس ُم َر َة بن ُج ْندُب رضي الله عنه ،قال :
ُ
صليت َ
وراء ِّ
امرأ ٍة ماتت في نِ ِ
فاسها ،فقام َو ْس َطها .
الصالِ َق ِة
 -164وعن أبي موسى عب ِد الله بن قي ٍ
س الأشعر ِّي رضي الله عنه ،أن رسو َل الله َبرِئَ من ّ
والحالِ َق ِة والشّ اقّ ِة .
الصالقة  :التي ترفع صوتها عند المصيبة .
بعـض
النبي صلى الله عليـه وسـلمَ ،ذك ََـر
 -165عن عائش َة رضي الله عنهاْ ،
ُ
قالت  :لما اش َتكى ُّ
نسائِه كنيس ًة رأ ْيـ َنها بأرض الحبش ِة ،يقـال لهـا  :مارِ َيـ َة ،وكانـت أ ُّم سـلم َة وأ ُّم حبيبـ َة رضـي اللـه
وتصاوير فيها ،فرف َع رأ َسه صلى الله عليـه وسـلم،
رض الحبش ِة ،فذكرتا من ُح ْس ِنها
َ
عنهما ،أتـتا أ َ
الص َو َر،
مات فيهم الرج ُل
وقال " :أولئك إذا َ
الصالحَ ،ب َنوا على قبرِه مسجداً ،ثم َص ّوروا فيه تلك ُّ
ُ
أولئك شرا ُر الخلقِ عند الل ِه" .
 (1بفتح الحاء المهملة وقد تكسر .
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 -166عن عائش َة رضي الله عنها ،قالت  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ـ في مرضه الذي
لعن الل ُه اليهو َد والنصارى اتخـذوا قبـو َر أنبيائِــهم مسـاج َد" قالـت  :ولولـا ذلـك
لم يق ْم منه ـ َ " :
غير أنه ُخ ِش َي أن ُيـ َّت َخ َذ مسجداً .
قبرهَ ،
َلا ُٔ ْب ِر َز ُ
ٍ
ِ
النبي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال " :لـيس
 -167عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ،عن ِّ
وب ،ودعا بدعوى الجاهلي ِة" .
منا َم ْن َض َر َب الخدو َد ،وشَ َّق ُ
الج ُي َ
 -168عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل الله صلى اللـه عليـه وسـلم " :مـن شَ ـ ِه َد
الجنا َز َة حتى ُي َصلَّى عليها ،فله ٌ
تدفن فله قيراطان" قيل  :وما القيراطان
قيراط ،ومن شَ ِهدَها حتى َ
؟ قال ِ " :م ْث ُل الجبلين العظيمين" .
صغرهما مث ُل جب ِل أُ ُح ٍد" .
ولمسلم " :أ ُ
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كتاب الزكاة

س رضي الله عنهمـا ،قـال  :قـال رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم
 -169عن عب ِد الل ِه بن عبا ٍ
لمعا ِذ بنِ جب ٍل ـ حين ب َع َث ُه إلى اليمنِ ـ " :إنك ستأتي قوماً أهل ٍ
كتاب ،ف ٕاذا جئ َتهم فا ْد ُع ُه ْم إلـى
أن َيشْ َهدوا أن لا ٕاله ٕالا الله ،وأ َّن محمداً رسو ُل الله ،ف ٕان هم أطـاعوا لـك بـذلك ،فـأخبرهم أ َّن
ٍ
صلوات في ك ِّل يو ٍم وليل ٍة ،ف ٕان هم أطاعوا لـك بـذلك ،فـأخبرهم أ َّن
خمس
ض عليهم
الل َه قد َف َر َ
َ
فرض عليهم صدق ًة تؤخ ُذ من أغنيائهم ،فتر ُّد على فقرائِـهم ،ف ٕا ْن هم أطـاعوا لـك بـذلك،
الل َه قد َ
حجاب" .
ف ٕاياك وكرائِ َم أموالِـهم ،واتقِ دعو َة المظلو ِم ،ف ٕانه ليس بي َنـها وبين الله
ٌ
الخ ْدرِ ِّي رضي الله عنه ،قـال  :قـال رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم :
 -170عن أبي سعيد ُ
س أَ ٍ
س َذ ْو ٍد صـدق ٌة ،ولـا فيمـا دون خمسـ ِة
واق صـدق ٌة ،ولـا فيمـا دون خمـ ِ
"ليس فيما دون خم ِ
أَ ْو ُسقٍ صدق ٌة" .
 -171عن أبي هريرة رضي الله عنـه ،أ َّن رسـو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال " :لـيس علـى
المسل ِم في عب ِد ِه ،ولا َف َر ِس ِه َص َد َق ٌة" .
وفي لفظ " :إلا زكا َة الفط ِر في الرقيق" .
ماء ُج َبا ٌر،
 -172عن أبي هريرة رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم قال " :ال َع ْج ُ
الخ ُمس" .
والبئر ُجبا ٌر ،وال َم ْع ِد ُن ُج َبا ٌر ،وفي ال ِّركاز ُ
ُ
اله َد ُر الذي لا شيء فيه ،وال َع ْجماء  :الدابة .
ُ
الجبار َ :
بعث رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ُع َم َـر علـى
 -173عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال َ :
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم،
الصدق ِة ،فقيل َ :م َن َع اب ُن َج ِميلٍ ،وخال ُد ب ُن الوليد،
ُ
والعبـاس َعـ ُّم ِّ
فقال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :ما َيـ ْن ِق ُم اب ُن َجميلٍ ،إلا أن كان فقيراً فأغنا ُه الله ،وأمـا
العبـاس  :فهـي
س أَ ْدرا َع ُه وأعتا َد ُه في سـبيل اللـه ،وأمـا
ُ
خال ٌد  :ف ٕانكم تظلمون خالداً ،فقد ْاح َت َب َ
َع ل َ َّي ومث ل ُ ها "  ،ثم قال  " :يا عمرُ ! ا ٔ ما شَ َع ْر َت ا ٔ نّ َع َّم الرج ِل ِ
ص نْ ُو ا ٔ بي ِه " .
المازني رضي الله عنه ،قال  :لما أَ َف َاء الل ُه على نب ِّي ِه صلى
 -174عن عب ِد الل ِه بنِ زي ِد بنِ عاص ٍم
ِّ
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الله عليه وسلم يو َم حنينٍ َ ،ق َس َم في الناس ،وفي ال ُم َؤلَّ َف ِة قلو ُب ُهم ولم ِ
يعط الأنصا َر شيئاً ،فكـأنهم
َو َجدوا في أ ِ
معشـر الأنصـا َر ،ألـم
الناسَ ،ف َخ َط َب ُه ْم ،فقـال " :يـا
َ
نفسهم ،إذ لم ُي ِص ْبهم ما أ َ
صاب َ
أجدكم ُض ّلالا ً فهداكم الله بي ؟ وكنتم متفرقين َفأَلَّ َف ُكم الله بي ؟ وعالَ ًة فأغناكم الله بي" كلما
قال شيئاً ،قالوا  :الل ُه ورسولُ ُه أ َم ُّن ،قـال " :مـا يمـن ُع ُكم أ ْن تجيبـوا رسـو َل اللـه صـلى اللـه عليـه
يذهب
وسلم ،قالوا  :الل ُه ورسول ُه أَ َم ُّن ،قال " :لو شئتم لقلتم ِ :ج ْئ َتنا كذا وكذا ،ألا ترض ْون أن
َ
ِ
امرءاً
بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالِكم ،لولا الهجر ُة لكنت َ
ُ
الناس بالشاة والبعيرِ ،وتذهبون ِّ
الناس واديـاً أو ِشـ ْعباً ،لَ َسـ َل ْك ُت واد َي الأنصـارِ ِ
وشـ ْع َبها ،الأنصـا ُر ِشـعا ٌر،
من الأنصارِ ،ولو سلك ُ
ض" .
والناس ِدثا ٌر ،إنكم َس َت ْل َق ْون بعدي أَث ََرةً ،فاصبروا حتى َت ْل َق ْوني على الحو ِ
ُ
باب صدقة الفطر
فـرض رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم
 -175عن عب ِد الل ِه بنِ َ
عمر رضي الله عنهمـا ،قـال َ :
ِ
والمملوك ،صـاعاً مـن تمـر ،أو صـاعاً
َص َد َق َة ال ِف ْط ِر ـ أو قال رمضا َن ـ على الذك ِر والأنثى ،والح ِّر
نصف صا ٍع من بُ ٍّر  ،على الصغي رِ والكبي رِ .
الناس به
من شعير ،قال  :ف َع َد َل
َ
ُ
س إلى الصلا ِة .
وفي لفظ  :أن تؤدى قب َل
خروج النا ِ
ِ
النبـي صـلى اللـه عليـه
الخ ْدرِ ِّي رضي الله عنه ،قال  :كنا نعطيها في زمنِ
 -176عن أبي سعي ٍد ُ
ِّ
وسلم صاعاً من طعا ٍم ،أو صاعاً من تمرٍ ،أو صاعاً من شعيرٍ ،أو صاعاً من أَقِ ٍـط ،أو صـاعاً مـن
ِ
ٍ
وجاءت ال َّس ْم َر اءُ  ،قال  :ا َٔ َر ى ُم دّ ا ً من هذه يَ ْع ِد ُل ُم دَّ يْ ن .
زبيب ،فلما جاء معاوي ُة،
ِ
رسول الله صـلى اللـه عليـه
كنت أُخْ ر ُِج ُه على عه ِد
قال أبو سعيد  :أما أنا فلا أزا ُل أُخْ ر ُِج ُه كما ُ
وسلم .
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كتاب الصيام
 -177عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال  :قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم " :لـا َتــ َق ّد ُموا
رمضان بصوم يوم ،ولا يومين ،إلا رجلا كان يصو ُم صوماً ف ْل َي ُص ْم ُه" .
 -178عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،قال  :سمعت رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم
يقول " :إذا رأيتموه َف ُصوموا ،وإذا رأيتموه َفأَ ْف ِطروا ،ف ٕا ْن ُغـ ّم عليكم فا ْقدُروا له" .
 -179عــن أنــس بــن مالــك رضــي اللــه عنــه ،قــال  :قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم :
السحور َب َر َك ًة" .
" َت َس َّحروا ،ف ٕان في َّ
ـح ْرنا مـع
 -180عن أنس بن مالك رضي الله عنه ،عن زيد بن ثابت رضي اللـه عنـه ،قـال َ :ت َس َّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ثم قام إلـى الصـلاة ،قـال أنـس  :قلـت لزيـد  :كـم كـان بـين
والسحور ،قال َ :ق ْد ُر خمسين آية .
الأذان َّ
 -181عن عائش َة ،وأ ِّم سلم َة رضي الله عنهما ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ُي ْدركُـه
الفجر ،وهو ُج ُن ٌب من أهلِه ،ثم يغتس ُل ويصو ُم .
ُ
النبي صلى الله عليه وسلم قال " :من ن َِس َي و ُه َو صائم،
 -182عن أبي هريرة رضي الله عنه ،أن َّ
وسقَاه" .
َفأَ َك َل أو شَ ر َِب ،ف ْل ُي ِت َّم صو َمه ،ف ٕانما أط َع َم ُه الل ُه َ
 -183عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال  :بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ
هلكت ،فقال " :مالك" قال َ :و َق ْع ُت على امرأتي وأنا صائم
جاءه رجل ،فقال  :يا رسول الله،
ُ
ـ وفي رواية  :أَ َص ْب ُت أهلي في رمضان ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " :هل تجد رقب ًة
تُ ْع ِتقُها" قال  :لا ،قال " :فهل تستطي ُع أن تصو َم شهرين متتابعين" قال  :لا ،قال " :فهل تج ُد
النبي صـلى اللـه عليـه وسـلم ،فبينمـا نحـن علـى
إطعا َم ستين مسكيناً" قال  :لا ،قال  :فسكت ُّ
النبي صلى الله عليه وسلم بِ َع َرق فيه تمر ـ وال َع َر ُق الـ ِم ْك َت ُل ـ قـال " :أيـن السـائ َل" ؟
ذلك ،أُتِ َـي ُّ
فقر مني يا رسول الله ،فوالله مـا بـين لـا
قال  :أنا ،قال " :خذ هذا ،فتصدق به" فقال  :على أ َ
بيت أ ُ ِ
الـح َّر َت ْين ـ أه ُل ٍ
النبي صلى الله عليه وسلم ،حتـى
َبـ َتـ ْيها ـ يريد َ
فقر م ْن أه ِل بيتيَ ،ف َض ِحكَ ُّ
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بدت أنيابه ،ثم قال " :أطعمه أه َلكَ " .
الح َّر ُة  :أرض َت ْرك َُبها حجارة ُسو ٌد .
َ
باب الصو ِم في السف ِر وغيره
ُ
للنبي صلى الله عليه وسلم
 -184عن عائش َة رضي الله عنها ،أ َّن حمز َة َ
سلمي ،قال ِّ
بن عمرو الا ٔ َّ
شئت ف ا ٔ فط ْر " .
شئت فص ْم  ،و ا ٕ ن
كثير الصيا ِم ـ قال  " :ا ٕ ن
َ
َ
 :أَأَصو ُم في السف ِر ـ وكان َ
س بنِ ٍ
النبي صلى الله عليه وسلم  ،فلم
مالك رضي الله عنه  ،قال  :كنا
 -185عن أن ِ
ُ
نسافر مع ِّ
المفطر على الصائ ِم .
َي ِع ِب الصائ ُم على المفطرِ ،ولا
ُ
ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر
 -186عن أبي الدرداء رضي الله عنه ،قال َ :خ َر ْجنا مع
حر شدي ٍد ،حتى إ ْن كان أحدُنا َلي َض ُع يدَه على رأ ِس ِه من ِش َّد ِة الح ِّر ،وما فينا صائم
رمضانَ ،في ٍّ
إلا رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ،وعب ُد الله ب ُن َرواح َة .
 -187عن جاب ِر بنِ عب ِد الل ِه رضي الله عنهما ،قال  :كان رسول الله صلى الله عليه وسـلم فـي
سفر ،فرأى زِحاماً ورجلا ً قد ُظلّل عليه ،فقال " :ما هذا" قالوا  :صائ ٌم ،قـال " :لـيس مـن البِـ ِّر
الصو ُم في السفر" .
ص لكم" .
وفي لفظ لمسلم " :عليكم ُبرخْ َص ِة الل ِه التي َرخَّ َ
س بنِ ٍ
ِ
رسـول اللـ ِه صـلى اللـه عليـه وسـلم فـي
مالك رضي الله عنه ،قال  :كنا مـع
 -188عن أن ِ
ِ
صاحب الكسـا ِء،
سفر ،فمنا الصائِ ُم ،ومنا
كثرنا ظلا ً
المفط ُر ،قال  :فنزلنا َم ْنزلا ً في يوم حا ٍّر ،وأ ُ
ُ
الصـ ّوا ُم ،وقـا َم المفطـرون فضـربوا الا َٔ ْبـ ِن َــي َة ،وسـقوا
ومنا من َيـ َّتـ ِقـي
الشمس بيـ ِد ِه ،قـال َ :ف َسـق ََط ُّ
َ
َاب ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " :ذهب المفطرون اليو َم بالأج ِر" .
ال ِّرك َ
علي الصو ُم من رمضان ،فمـا أسـتطي ُع أ ْن
 -189عن عائش َة رضي الله عنها ،قالت  :كان يكو ُن َّ
قضي إلا في شعبا َن .
أ َ
 -190عن عائش َة رضي الله عنها ،أ َّن رسو َل الل ِه صلى الل ُه عليه وسلم قـال " :مـن مـات وعليـه
صيا ٌم ،صا َم عنه َولِ ُّي ُه" .
وأخرجه أبو داود ،وقال  :هذا في النذرِ خاص ًة ،وهو قو ُل أحمد بن حنبل رحمه الله .
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النبي صلى الله عليه وسلم،
 -191عن عب ِد الل ِه بنِ عبا ٍ
س رضي الله عنهما ،قال َ :
جاء رج ٌل إلى ِّ
فقال  :يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صو ُم شهرٍ ،أَ َفأَ ْقضي ِه عنها ،قال " :لو كان على أمـك
كنت قاضي ِه عنها" قال  :نعم ،قال " :فدين الله أحق أن ُي ْق َضى" .
دي ٌن ،أ َ
النبي صلى الله عليه وسلم ،فقالت  :يا رسول اللهٕ ،ان أمي ماتت
وفي رواية  :جاءت امرأة ٕالى ِّ
وعليها صو ُم نَ ْذرٍ ،أفأصوم عنها ،قال " :أفرأ ِ
فقض ْي ِتــيه ،أكـان ذلـك
يت لو كان على أُ ِّم ِك َد ْيـ ٌنَ ،
ُي َؤ ّدي عنها" ؟ قالت  :نعم ،قال " :فصومي عن أُ ِّم ِك" .
 -192عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ،أن رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم قـال :
السحو َر" .
عـجلوا
"لا يزال الناس بخير ،ما َّ
الفطر ،وأخَّ روا َّ
َ
ِ
الخطاب رضي الله عنه ،قال  :قال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم " :إذا
عمر بنِ
 -193عن َ
ِ
الشمس ،فقد أفطر الصائ ُم" .
وغربت
أقبل اللي ُل من هاهنا ،وأدبر النها ُر من هاهنا،
ُ
 -194عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،قال  :نهى رسول الله صلى الله عليه وسـلم عـن
لست كهيئ ِتكم ،إني أُ ْط َع ُم وأُ ْسقَى" .
الوِصال ،قالوا  :يا رسول الله إنك تواصل ،قال " :إني ُ
ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم .
 -195ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضـي اللـه عنـه " :فـأ ُّيكم أراد أن يواصـ َل ف ْل ُيواصـ ْل ٕالـى
الس َح ِر" .
َّ
باب أفض ُل الصيا ِم وغيرِه
النبـي صـلى اللـه عليـه
 -196عن عب ِد الل ِه بنِ عمرِو بنِ العا ِ
ص رضـي اللـه عنهمـا ،قـال  :أُخبـر ُّ
النبـي صـلى اللـه عليـه
وسلم ،أني أقول  :والل ِه لأصو َم ّن النها َر ،ولأقو َم َّن اللي َل ما ِعشْ ُ
ـت ،فقـال ُّ
قلت ذلك" فقلت له  :قد قل ُته بأبي أنت وأمي يا رسو َل الل ِه ،قال " :ف ٕانك
نت الذي َ
وسلم " :أ َ
لا تستطي ُع ذلك ،فص ْم وأفط ْر ،وقُ ْم ونَ ْم ،وصم من الشَّ ْه ِر ثلاث َة أيا ٍم ،ف ٕا ّن الحسن َة بعشر أمثالهـا،
وذلك مثل صيام الدهر" قلت ٕ :اني َلا ُٔ ِطي ُق أفض َل من ذلك ،قال " :فصـم يومـاً ،وأفطـر يـومين"
قلت  :إنـي لـأطي ُق أفضـ َل مـن ذلـك ،قـال" :فصـم يومـاً ،وأفطـر يومـاً ،فـذلك صـيام داود عليـه
السلام ،وهو أفض ُل الصيام" قلت  :إني َلا ُٔ ِطي ُق أفض َل من ذلك ،فقال " :لا أفض َل من ذلك" .
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وفي رواية  :قال " :لا صو َم فو َق َص ْو ِم أخي داو َد علي ِه السلا ُم ـ شَ ْط َر)(8
الده ِر ـ صم يوماً وأفطر يوماً" .
ص رضي الله عنهما ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليـه
 -197عن عب ِد الل ِه بنِ عمرِو بنِ العا ِ
حب الصلا ِة ٕالى الل ِه ،صلا ُة داو َد
حب الصيا ِم ٕالى الل ِه ،صيا ُم داو َد عليه السلام ،وأ َّ
وسلم ٕ " :ا َّن أ َّ
ويفطر يوما" .
نصف الليلِ ،ويقو ُم ثُلُ َث ُه وينام ُسد َُسه ،وكان يصو ُم يوماً،
عليه السلام ،كان ينام
َ
ُ
 -198عن أبي هرير َة رضي الله عنه ،قـال  :أوصـاني خليلـي رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم
ٍ
وركعتي الضحى ،وأن أُوتِ َر َق ْب َل أ ْن أنا َم .
بثلاث ،صيا ِم ثلاث ِة أيا ٍم من ك ِّل شهر،
ِ
ــــن عبـــــ ِد اللـــــه،
 -199عـــــن محمـــــ ِد بـــــنِ َع ّبـــــاد بـــــن جعفـــــر ،قـــــال  :ســـــأ ُ
ــــابر بـ َ
لت جـ َ
الج ُم َع ِة ؟ قال  :نعم .
النبي صلى الله عليه وسلم عن صو ِم يو ِم ُ
أَنَهى ُّ
ورب الكعبة .
وزاد مسلم ّ :
سمعت رسو َل الل ِه صلى الله عليه وسلم ،يقول " :لا
 -200عن أبي هرير َة رضي الله عنه ،قال :
ُ
الج ُم َع ِة ،إلا أن يصوم يوماً قب َله ،أو يوما بع َد ُه" .
يصو َم َّن أحدُكم يو َم ُ
عمـر بـنِ
 -201عن أبي ُع َب ْيد َم ْولَى ابنِ أ ْز َه َر ـ واس ُم ُه سع ُد ب ُن ُع َب ْيـ ٍد ـ قـال  :شَ ـ ِه ْد ُت العيـ َد مـع َ
الخطــاب رضــي اللــه عنــه ،فقــال  :هــذان يومــان نهــى رســو ُل اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم عــن
ِ
خر تأكلون فيه من ن ُُس ِك ُكم .
صيام ِهما ،يو ُم ِف ْط ِركُم من صيامكم ،واليو ُم الا ٓ ُ
 -202عن أبي سعي ِد الخدر ِّي رضي الله عنه ،قال  :نهى رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ،عـن
الص َّما ِء ،وأن َي ْح َتبِ َي الرج ُل في ٍ
ثوب واح ٍد ،وعـن
صو ِم يومين  :النح ِر  ،والفط ِر  ،وعن ْاش ِتمال َّ
الصبح والعصرِ ،أخرجه مسلم بتمامه ،وأخرج البخار ُّي الصو َم فقط .
الصلاة بعد
ِ
 -203عن أبي سعي ِد الخدر ِّي رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :من
وجه ُه عن النار سبعين خريفاً" .
صام يوماً في سبيل اللهَ ،ب ّع َد الله َ

 (1يصح أن تضبط الراء بضمة أو فتحة أو كسرة .
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باب ليلة القدر
ِ
عمر رضي الله عنهما ،أن رجالا ً من أ
النبي صلى الله عليه وسلم
 -204عن عب ِد الل ِه بنِ َ
صحاب ِّ
السبع الـأواخرِ ،فقـال رسـو ُل اللـ ِه صـلى اللـ ُه عليـه وسـلم " :أَرى
أُ ُروا ليل َة القدرِ في المنا ِم ،في
ِ
السبع الأواخ ِر" .
الس ِبع الأواخرِ ،فمن كان منكم ُم َت َح ِّريها ،ف ْل َي َت َح َّرها في
ِ
ُرؤياكم قد تواطأ ْت في َّ
 -205عن عائش َة رضي الله عنها ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم قال َ " :ت َح ُّروا ليلـة القـدر
في الوِت ِر من ال َعشْ ِر الا َٔ َو ِاخ ِر" .
يعتكـف
 -206عن أبي سعي ِد الخدر ِّي رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم كان
ُ
في ال َعشْ ر الا َٔ ْو َسط من رمضانَ ،فاعتكف عاماً ،حتى إذا كانت ليل ُة إحدى وعشرين ـ َو ِه َي الليل ُة
ِ
اعتكافه ـ قال " :من اعتكف معي فليعتكـف فـي العشـر الـأواخر،
التي يخرج من صبيح ِتها من
صبيح ِتها ،فالتمسـوها فـي
فقد أُريت هذه الليل َة ثم أُنسي ُتها ،وقد رأي ُتني أسج ُد في ما ٍء وطينٍ من
َ
ال َعشْ ِر الا ٔ ِ
السماء تلك الليل َة ،وكان المسج ُد علـى
واخرِ ،والتمسوها في كل ِو ْت ٍر" قال َ :ف َم َط َر ِت
ُ
ثـر
َف المسجدُ ،فأ ْ
َعرِيشٍَ ،ف َوك َ
بصرت عيناي رسو َل الله صـلى اللـه عليـه وسـلم ،وعلـى جبه ِتـ ِه أ ُ
وعشرين .
الما ِء والطينِ من ُص ْب ِح ٕاِ ْحدَى
َ
باب الاعتِكاف
207ـ عن عائش َة رضي الله عنها ،أن رسو َل الل ِه صلى الله عليه وسـلم كـان يعتكـف فـي العشـ ِر
زواجه من بع ِده .
الأواخ ِر من رمضانَ ،حتى توفاه الل ُه تعالى ،ثم اعتكف أ ُ
وفي لفظ  :كان رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في ك ِّل رمضانَ ،ف ٕاذا صلى ال َغدا َة جاء
مكانَه الذي اعتكف فيه .
حـائض،
النبي صلى الله عليه وسلم ،و ِه َـي
ٌ
 -208عن عائش َة رضي الله عنها ،أنها كانت تُ َر ِّج ُل َّ
معتكف في المسج ِد ،وهي في ُح ْج َرتِها ،يناولها رأ َسه .
وهو
ٌ
البيت إلا لحاجة الإ ِ
نسان .
وفي رواية  :وكان لا يدخ ُل َ
والمريض فيه ،فما أسأ ُل عنـه إلـا
البيت للحاج ِة
كنت َلا َٔ ْد ُخ ُل َ
وفي رواية  :أ َّن عائش َة قالت  :إن ُ
ُ
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وأنا ما َّر ٌة .
الترجيل  :تسريح الشّ ْعر .
الخطاب رضي الله عنه ،قال  :قلت  :يا رسول الله ،إني كنـت نـذرت فـي
عمر بنِ
 -209عن َ
َ
ف ليل ًة ـ وفي رواية يوماً ـ في المسجد الحرام ،قال  :فأَ ْو ِف بنذرك ،ولم يذكر
الجاهلية أن أع َت ِك َ
بعض الرواة يوماً ولا ليل ًة .
 -210عن صفي َة ِ
بنت ُح َي ٍّي رضـي اللـه عنهـا ،قالـت  :كـان رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم
قمت لِأَنْ َقلِ َب ،فقـام معـي لِ َي ْقلِ َبنـي ،وكـان
معتكفاً في المسجد ،فأ َتـ ْيـ ُته أزو ُره ليلاًَ ،ف َحدّثـ ُته ،ثم ُ
مسك ُنها في دار أسام َة بنِ زي ٍد ،فم َّر رجلان من الأنصار ،فلمـا َرأَيـا رسـو َل اللـه صـلى اللـه عليـه
بنـت
النبي صلى الله عليـه وسـلم " :علـى رسـلِ ُكما ،إنهـا صـفي ُة ُ
وسلم أسرعا في ال َمشْ ي ،فقال ُّ
ُح َي ٍّي" فقالا  :سبحان الله ! يا رسو َل الله ،فقال " :إن الشيطا َن َي ْجري من ابنِ آد َم مجرى الدم،
ف في قلوبكما شراً ـ أو قال شيئاً" .
و ٕاني خفت أن َي ْق ِذ َ
فتحدثت
وفي رواية  :أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان،
ْ
يقلبها ،حتى إذا بلغ بـاب
عنده ساع ًة ،ثم ْ
قامت َتـ ْنـ َقلِ ُب ،فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ُ
ذكر ُه بمعناه .
المسجد عند باب أ ِّم َس َل َم َة ،ثم َ
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كتاب الحج
باب المواقيت
 -211عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم َوقّ َت لأهـل
الج ْح َف َة ،ولأهل نجد َق ْر ُن ال َمناز ِِل ،ولأهل اليمن َي َل ْم َل ْم ،وقـال
الح َل ْي َف ِة ،ولأهل الشام ُ
المدينة ذا ُ
الحج أو العمرةَ ،ومن كان دون ذلك،
ُ " :ه َّن ل ُهن ،ولمن أتى علي ِهن من غي ِر أهل ِهن ،ممن أراد َّ
َف ِم ْن حيث أَنْشَ أَ ،حتى أه ُل مك َة ِم ْن مك َة" .
 -212عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم قـال ُ " :ي ِهـ ّل
الج ْح َف ِة ،وأهل ن َْج ٍد مـن َقـ ْر ٍن " قـال عبـد اللـه :
الح َل ْي َف ِة ،وأهل الشام من ُ
أه ُل المدين ِة من ذي ُ
وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  " :و يُ ِه ُّل ا ٔ ه ُل اليم ِن من يلملم " .
س المحرم من الثياب
باب ما َيلْ َب ُ
س ال ُم ْح ِر ُم من
 -213عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،أن رجلا ً قال  :يا رسول الله ما َي ْل َب ُ
الخفاف ،إلا
س ،ولا
َ
ص ،ولا العمائ َم ،ولا َّ
السراويلات ،ولا َالب َرانِ َ
الثياب ؟ قال " :لا يلبس ال ُق ُم َ
س الخفين ،وليقط ْعهما أسف َل ِم َن الكعبين ،ولا يلبس مـن الثيـاب شـيئاً
أح ٌد لا يجد نَ ْع َل ْينِ َ ،ف ْل َ
يلب ْ
س" .
َم َّس ُه َز ْعفَرا ٌن أو َو ْر ٌ
س ال ُقفَّازين".
وللبخاري  :ولا
ُ
تتنقب المرأ ُة ،ولا َت ْل َب ُ
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم
 -214عن عبد الله بـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا ،قـال :
ُ
سـمعت َّ
س سراويل ـ يعني
َيخْ ُط ُب بعرفات " :من لم يجد نَ ْع َل ْينِ َف ْليلب ِ
س ُ
الـخ َّف ْين ،ومن لم يجد إزاراً َف ْل َي ْل َب ْ
لل ُم ْحرم ـ .
 -215عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،أ َّن تلبي َة رسول الله صلى الله عليه وسلم " :لبيك
اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك لبيكٕ ،ان الحم َد والنعم َة لك والملك ،لا شـريك لـك" قـال :
باء إليكَ وال َع َم ُل
وكان عب ُد الله ب ُن ُع َم َر يزيد فيها  :لبيك لبيكَ ،
وس ْع َد ْيك ،والخير َبي َد ْيك ،وال َّر ْغ ُ
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.
 -216عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال  :قال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم " :لـا يحـل
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ،أن تسافر مسير َة يو ٍم وليل ٍة ،ليس معها ُح ْر َم ٌة" .
وفي لفظ للبخاري " :لا تساف ْر يوماً ولا ليلةٕ ،الا مع ذي محرم" .
باب الفدية
 -217عن عب ِد الل ِه بن َم ْع ِقل ،قال " :جلست إلى كعب بن ُع ْج َرةَ ،فسأل ُت ُه عن ال ِف ْد َي ِة ،فقـال :
نزلت ِف َّي خاصة ،وهي لكم عامةُ ،ح ِم ْل ُت إلى رسول الله صلى الله عليه وسـلم ،وال َق ْمـ ُل َي َت َنـاثَر
الج ْه َد بلغ بك ما
على وجهي ،فقال " :ما كنت أرى ال َو َج َع بلغ بك ما أَ َرى ـ أو ما ُ
كنت أرى َ
نصـف
أرى ـ أَ َت ِج ُد شا ًة" فقلت  :لا ،قال " :فصم ثلاثـة أيـام ،أو أطعـم ِسـ َّت َة مسـاكي َن ،لكـ ِّل مسـكينٍ
ُ
صا ٍع" .
وفي رواية  :فأ َمر ُه رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم أن ُي ْط ِع َم َف َرقـاً بـين ِسـ َّت ِة مسـاكين ،أو ُيهـ ِد َي
شاةً ،أو يصو َم ثلاث َة أيام .
باب حرمة مكة
 -218عن أبي شُ َر ْي ٍح ـ ُخ َو ْيلِ ِد بنِ عمرٍو ـ
الخزاعي العدو ِّي رضي الله عنـه  :أنـه قـال ل َع ْمـرِو بـنِ
ِّ
سعيد بن العاص ـ وهو يبعث البعوث إلى مكة ـ  :ائْ َذ ْن لي أيهـا الـأمير أن أحـدثك قولـا ً قـام بـه
بصـر ْت ُه
رسول الله صلى الله عليـه وسـلم ال َغـ َد مـن يـو ِم الفـتحَ ،ف َسـ ِم َع ْت ُه أُ ُذنـا َيَ ،و َوعـاه قلبـي ،وأ َ
َع ْي َنا َي ،حين تكلم به  :أَنَّه َح ِم َد الل َه وأثنى عليه ،ثم قال " :إن مكة َح َّر َمها الله تعالى يوم خلق
السماوات والأرض ،ولم ُي َح ِّر ْمها الناس ،فلا َي ِـح ُّل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يس ِفك )(9
ص بقتال رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم فيهـا،
بها دماً ،ولا َي ْع ِض َد بها شجرةً ،ف ٕا ْن أح ٌد َت َرخَّ َ
فقولوا  :إن الله أذن لرسـوله ،ولـم يـأذن لكـم ،وإنمـا أذن لرسـوله سـاعة مـن نهـار ،وقـد عـادت
الغائب ،فقيل لأبي شُ َر ْي ٍح  :ما قـال لـك عمـرو ؟
ُح ْر َم ُتها اليوم ك َُح ْر َم ِتها بالأمسَِ ،ف ْل ُي َبلِّ ِغ الشاه ُد
َ
 (1بكسر الفاء ،ويجوز بضمها .

ﻣﱳ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

47

قال  :أنا أعلم بذلك منك يا أبا شُ َر ْيح ،إن الحرم لا ُيعي ُذ عاصياً ،ولا فاراً بدم ،ولـا فـاراً بِ َخ ْر َبـ ٍة
). (10
الخ ْر َب ُة  :بالخاء ال ُم ْع َج َم ِة ،والراء المهملة ،قيل  :الخيانة ،وقيل  :البلية ،وقيل  :التهمة ،وأَ ْصلُها
َ
في سرقة الإ بل .
قال الشاعر :
الضرائب الضرائبا
أ ْن َتشْ َب َه
وتلك قُ ْربى مث َل أن تُناسبا
ُ
اللص ُي ِح ُّب الخاربا
والخار ُِب ُّ
 -219عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ،قال  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يو َم
فتح مك َة
فتح مك َة ـ " :لا هجرة بعد الفتح ،ولكن جها ٌد ونِـ َّي ٌة ،وإذا ْاس ِت ْن ِف ْرتُم فان ِفروا" وقال يو َم ِ
ِ
" :إن هذا البل َد َح َّر َم ُه الله يو َم خلق السموات والأرض ،فهو حرام بِ ُح ْر َم ِة الله إلـى يـو ِم القيامـ ِة،
و ٕانه ل ْم َي ِح َّل القتا ُل فيه لأح ٍد قبلي ،ول ْم َي ِح َّل لي ٕالا سـاع ًة مـن نهـار ،وهـي سـاعتي هـذه ،فهـو
حرا ٌم بحرم ِة الل ِه إلى يو ِم القيام ِة ،لا ُي ْع َض ُد شَ ـ ْوكُ ُه ،ولـا ُي َنفَّـر َصـ ْي ُد ُه ،ولـا َي ْلـ َت ِق ُط لُ َق َط َتـ ُه إلـا مـن
َع َّر َفها ،ولا ُيخْ َت َلى َخلا ُه" فقال العباس  :يا رسول الله ،إلا الإ ْذ ِخ َر ،ف ٕانه لِ َق ْي ِن ِه ْم و ُب ُيوتهم ،فقال :
" ٕالا الإ ْذ ِخر" .
الحدَّا ُد .
ال َق ْي ُن َ :
باب ما يجوز قتله
 -220عن عائشة رضي الله عنها ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " :خمس من الدواب
الغرابِ ،
والكلب العقو ُر" .
والعقرب ،والفأرةُ،
والح َدأَةُ،
كلُّهن فاس ٌقُ ،ي ْق َت ْل َن في الحرم،
ُ
ُ
ُ
خمس فواس ُق في ِ
الح ِّل والحرم" .
ولمسلم ُ " :ي ْق َت ُل
ٌ
باب دخول مكة وغيره
 -221عن أنس بن مالك رضي الله عنه ،أن رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم دخـل مكـة عـام
 (2بفتح الخاء المعجمة وضمها .
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الفتح ،وعلى رأ ِسه ال ِم ْغف َُر ،فلما نزعه ،جاءه رجل ،فقال  :اب ُن َخ َط ٍل متعلق بأستار الكعبة ،فقال
" :اقتلوه" .
 -222عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من
الس ْفلى .
بالـب ْطحا ِءَ ،
وخ َر َج من الثَّنية ُّ
َكدَا ٍء ،من الـثَّـ ِنـ ّيـ ِة ال ُع ْليا التي َ
 -223عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهمـا ،قـال  :دخـ َل رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم
كنت
البيت ،وأسام ُة ب ُن زي ٍد وبلا ٌل وعثما ُن ب ُن طلح َة ،فأغلقوا عليهم الباب  ،فلما فتحو البابُ ،
َ
أ ّو َل َم ْن َولَ َج ،ف َلقيِت بلالاً ،فسأل ُته  :هل صلى فيه رسو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ؟ قـال :
نعم ،بين العمو َد ْين اليمانِ َـيـ ْين .
 -224عن عمر رضي الله عنه ،أنه جاء إلى الحجر الأسود َف َق َّب َل ُه ،وقال  :إني لأعلم أنك َح َج ٌر،
النبي صلى الله عليه وسلم ُي َق ِّبلُكَ ما َق َّب ْل ُتك .
لا َت َض ُّر ولا َت ْن َف ُع ،ولولا أني رأيت َّ
 -225عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ،قـال َ :قـ ِد َم رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم
النبـي
وأصحا ُبه مكة ،فقال المشركون  :إنه َي ْق َد ُم عليكم قو ٌم قد َو َه َنـت ُه ْم ُح ّمـى يثـرب ،فـأ َمرهم ُّ
صلى الله عليه وسلم أن َي ْر ُملوا الا ٔ َ
شـواط الثلاثَـ َة ،وأن يمشـوا مـا بـين الـركنين ،ولـم يمـ َن ْع ُه ْم أن
بقاء عليهم .
َي ْر ُملوا الأشواط كلَّها ٕالا الإ ُ
 -226عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،قال  :رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
لركن الأسو َد ـ أ ّو َل ما يطوف ـ َيخ ُـ ُّب ثلا َث َة أ ٍ
شواط .
َي ْق َد ُم مك َة ،إذا استلم ا َ
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم فـي
 -227عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ،قـال :
َ
طـاف ُّ
كن ب ِم ْح َجن .
َح َّج ِة الوداع على بعيرَ ،ي ْس َتل ُم ال ُّر َ
س.
المحجن  :عصا َم ْح ِن َّي ُة ال َّرأ ْ ِ
 -228عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،قال  :لم أ َر النبي صلى الله عليه وسلم يستل ُم من
البيتٕ ،الا الركنين اليمانِ َي ْينِ .
باب التمتع
ابـن عبـاس عـن المتعـة ؟ فـأمرني
 -229عن أبي َج ْم َر َة ـ ن َْص ِر بنِ ِع ْمرا َن ُّ
عي ـ قال  :سـأ ُ
لت َ
الض َب ِّ
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بها ،وسألته عن الهد ِي ؟ فقال  :فيه جزور ،أو بقرةٌ ،أو شاةٌ ،أو ِش ْر ٌك في َد ٍم ،قال  :وكأ ّن ناساً
ابـن
يت في المنام ،وكأن إنساناً ينادي  :حج مبرور ،و ُم ْت َع ٌة ُم َت َق َّب َلـ ٌة ،فأ ُ
كرهوها ،فنمت ،فرأ ُ
تيـت َ
عباس رضي الله عنهما فحد ْث ُت ُه ،فقال  :الله أكبر ،سن ُة أبي ِ
القاس ِم صلى الله عليه وسلم .
 -230عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،قال  :تمتع رسول الله صلى الله عليه وسـلم فـي
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأَ ْهدَى ،فساق معـه الهـد َي مـن ذي الحليفـة ،و َبـ َدأَ رسـول اللـه
صلى الله عليه وسلم فأَ َه َّل بالعمرة ،ثم أَ َه ّل بالحج ،فتمتع الناس مع رسول الله صلى اللـه عليـه
الهـ ْد َي مـن ذي الحليفـة،
وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج ،فكـان ِم َـن النـاس َم ْـن أَ ْهـدَى ،فسـاق َ
ِ
ِ
النبي صلى الله عليه وسـلم مكـة ،قـال للنـاس " :مـن كـان مـنكم
ومنهم من لم ُي ْهد ،فلما َقد َم ُّ
أهدى ،ف ٕانه لا َي ِح ُّل من شيء َح ُر َم منه ،حتى َي ْق ِض َي حجه ،ومن لم يكن منكم أهـدى ف ْل َيطـف
َصر ولْ َي ْحلِل ،ثم لْ ُي ِه َّل بالحج ولْ ُي ْه ِد ،فمن لم يجـد هـدياً ،ف ْليصـم
بالبيت ،وبالصفا والمروة ،ولْ ُيق ِّ
الحج وسبع ًة ٕاذا رجع ٕالى أهله" ،فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين َق ِد َم
ثلاثة أيام في ِّ
ـب ثلاثـ َة أ ٍ
السـ ْب ِع ،ومشـى أربعـ ًة ،وركـع حـين
طـواف مـن َّ
مك َة ،واستلم الركن أ ّو َل شيء ،ثم َخ َّ
ِ
بالبيت عند الــ َمقام ركعتـين ،ثـم سـلم فانصـرف ،فـأتى الصـفا ،فطـاف بـين الصـفا
قضى طوا َف ُه
والمرو ِة سبع َة أطواف ،ثم لم َي ْحلِ ْل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ،ونحر َه ْد َي ُه يو َم النحرِ،
وأفاض فطاف بالبيت ،ثم َح َّل من ك ِّل شيء َح ُر َم منه ،وفع َل ما فع َل رسو ُل الله صلى اللـه عليـه
س.
وسلمَ ،م ْن أهدى وساق الهد َي ِم َن النا ِ
س
 -231عن حفص َة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ،أنها قالـت  :يـا رسـول اللـه مـا شـأ ُن النـا ِ
َحلُّوا من العمر ِة ،ولم َت ِح َّل أنت من عمرتك ،فقـال " :إنـي لَ َّبـ ْد ُت رأسـي ،و َقلَّـ ْد ُت َهـ ْديي ،فلـا
أَ ِح ُّل حتى أَنْ َحر" .
 -232عن ِع ْمرا َن بنِ ُح َص ْينٍ رضي الله عنه ،قال  :أُنْ ِزلَ ْت آي ُة المتع ِة في كتاب الله ،ففعلناها مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ولم َي ْن ِز ْل قرآ ٌن ُبح ْر َم ِتها ،ولم َي ْن َه عنهـا حتـى مـات ،قـال رجـ ٌل
برأيه ما شاء .
عمر .
قال البخاري  :يقال  :إنه ُ
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ـــج ـ وأَ َم َرنــــا بهــــا رســــول اللــــه
ولمســــلم  :نزلــــت آيــــ ُة المتعــــ ِة ـ يعنــــي ُ :م ْت َعــــ َة الحـ ِّ
الحج ،ولم َي ْن َه عنها رسول اللـه صـلى اللـه
صلى الله عليه وسلم ،ثم لم َت ْنزل آي ٌة َت ْن َس ُخ آي َة متع ِة ِّ
عليه وسلم حتى مات ،ولهما بمعناه .
باب الهدي
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم ،ثـم
 -233عن عائشة رضي الله عنها ،قالت َ :ف َت ْل ُت قلائد َه ْد ِي ِّ
شيء كان له
أَ ْش َع َرها ،و َقلَّدَها ـ أو َقلَّ ْدتُها ـ ثم بعث بها إلى البيت ،وأقام بالمدينة ،فما َح ُر َم عليه ٌ
ِح ّلا ً .
النبي صلى الله عليه وسلم مر ًة غنماً .
 -234عن عائشة رضي الله عنها ،قالت  :أَهدى ُّ
 -235عن أبي هريرة رضي الله عنه ،أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلـا ً َي ُسـوق َب َدنَـ ًة،
ِ
النبـي صـلى اللـه عليـه
فقال " :اركبها" قال ٕ :انها َب َدنَـة ،قـال " :اركبهـا" َف َرأَ ْي ُتـه راك َبهـا ُيسـايِ ُر َّ
وسلم ،والنعل في عنقها .
وفي لفظ  :قال ـ في الثانية أو الثالثة ـ " :اركبها ويلك ،أو ويحك" .
النبي صلى الله عليـه وسـلم أن أقـو َم
 -236عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ،قال  :أمرني ُّ
على ُب ْدنِ ِه ،وأن أتصدق بلح ِمها ،وجلو ِدها ،وأجـِلـَّ ِتها ،وأن لا أُ ْع ِط َي الجزار منهـا شـيئاً ،وقـال :
"نحن نعطيه من عندنا" .
ينحرها ،فقال :
 -237عن زياد بن ُجبير ،قال  :رأ ُ
يت َ
عمر قد أتى على رج ٍل قد أناخ َب َدنَ َت ُه ُ
ابن َ
ابعثها قِياماً ُم َق ّي َدةًُ ،س َّن َة محم ٍد صلى الله عليه وسلم .
باب ال ُغ ْسل لل ُم ْحرِم
بن َمخْ َر َم َة رضي
بن عبا ٍ
س رضي الله عنهما وال ِم ْس َو َر َ
 -238عن عبد الله بن ُح َن ْين ،أن عب َد الل ِه َ
الله عنه ،اختلفا بالـا َٔ ْب َوا ِء ،فقـال ابـن عبـاس َ :يغ ِْسـ ُل ال ُم ْحـر ُم رأ َسـه ،وقـال المسـور  :لـا يغسـل
المحرم رأ َسه ،قال  :فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ،فوجدتُه يغتسل
ــــلمت عليـــــه ،فقـــــال  :مـــــن هـــــذا ،فقلـــــت :
بـــــين ال َقـــــ ْرنَ ْينِ  ،وهـــــو يســـــتتر بثـــــوب ،فسـ ُ

ﻣﱳ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

51

أنا عب ُد الله بن ُحنين ،أرس َلني إليك اب ُن عباس ،يسألُك كيف كان رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه
وسلم َيغ ِْس ُل رأ َسه وهو ُم ْحرِم ؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب ف َطأ ْ َطأ ْ ُه حتى بدا لي رأ ُسـ ُه ،ثـم
اصب ْب ،فصب علـى رأ ِسـه ،ثـم َحـ ّر َك رأ َسـه بيد ْيـ ِه ،فأقبـل بهمـا
قال لإ نسان يصب عليه الماء ُ :
وأدبر ،ثم قال  :هكذا رأ ْي ُته صلى الله عليه وسلم يفع ُل .
وفي رواية  :فقال ال ِم ْس َو ُر لابن عباس  :لا أماريك بعدها أبداً .
الحج إلى العمرة
باب َف ْس ُخ ِّ
بالحج وليس مع
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحا ُبه
ِ
 -239عن جاب ٍر رضي الله عنه ،قال  :أَ َه ّل ُّ
ِ
هللت بما
علي من اليمنِ فقال  :أ ُ
أح ٍد منهم هد ٌي َ
غير ِّ
النبي صلى الله عليه وسلم وطلح َة ،و َقد َم ٌ
النبي صلى الله عليه وسلم أصحا َبه أن يجعلوها عمرةً،
النبي صلى الله عليه وسلم ،فأ َمر ُّ
أَ َه ّل به ُّ
ِ
منى ،و َذك َُر أَ َح ِدنا َي ْق ُط ُر،
َفي ُطوفوا ثم ُيق ّ
َصروا و ُيحلّوا ،إلا من كان معه الهدي ،فقالوا  :نَ ْنطلق إلى ً
هـديت،
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ،فقال " :لو استقبلت من أمري ما
ُ
استدبرت مـا أ ُ
ـف
معي الهد َي لا ٔ ُ
غيـر أنهـا لـم َت ُط ْ
حللت" وحاضت عائش ُةَ ،ف َن َسـ َك ِت المناسـك كلَّهـا َ
ولولا أ َّن َ
بالبيت ،فلما َط ُه َر ْت طافت بالبيت ،قالت  :يا رسو َل الل ِه ،تنطلقون بحج وعمرة ،وأنطلق بحج،
بن أبي بكر ،أن يخرج معها إلى ال َّتـ ْن ِعي ِم ،فاعتمرت بعد الحج .
فأ َمر عب َد الرحمن َ
 -240عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما ،قال قدمنا مع رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم،
ونحن نقول  :ل بيك بالحج ،ف ا َٔ َم َر نا رسول الله صلى الله عليه وسـلم فجعلناهـا ُع مْـ َر ةً
.
 -241عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ،قـال  :قـدم رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم
وأصحا ُبه صبيح َة رابع ٍة من ذي الحجـة ُم ِهلِّـين بـالحجَ ،فـأَ َم َر ُه ْم أن يجعلوهـا ُع ْم َـرةً ،فقـالوا  :يـا
الح ِّل ،قال ِ " :
رسو َل الله ،أ ُّي ِ
الح ّل كُلُّ ُه" .
 -242عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما ،قال ُ :س ِئل أسام ُة ب ُن زي ٍد ـ وأنا جالس ـ كيف كـان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين َد َف َع ،قال  :كان يسير العـ َـ َن َق ،فـ ٕاذا
َص .
وجد فجو ًة ن َّ
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ال َع َن ُق  :انْبِ ُ
ص  :فو َق ذلك .
ساط َّ
الس ْيرِ ،وال َّن ُّ
 -243عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ،أن رسول الله صلى عليه وسلم وقف في حجة
الوداع ،فجعلوا يسألونه ،فقال رجل  :لم أَ ْش ُعر فحلقت قبل أن أَ ْذ َب َح ،قال " :اذبح ولـا حـرج"
فجاء آخر فقال  :لم أشعر فنحرت قبل أن أ ِرم َـي ،فقال " :ارم ولا حـرج" فمـا ُسـ ِئل يومئـذ عـن
شيء قُ ِّد َم ولا أُخِّ َر ،إلا قال " :افعل ولا َح َر َج" .
 -244عن عب ِد الرحمن بن يزي َد ال َّن َخ ِع ِّي ،أنه حـج مـع ابـن مسـعود رضـي اللـه عنـه ،فـرآه يرمـي
ومنى عن يمينه ،ثم قـال  :هـذا َمقـا ُم
الجمرة الكبرى بسبع حصيات ،فجعل البيت عن يسارهً ،
الذي أنزلت عليه سورة َالبق ََر ِة صلى الله عليه وسلم .
 -245عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " :اللهم
ارحـم المحلقــين" قــالوا  :والمقصــرين يــا رســول اللــه ،قــال " :اللهــم ارحــم المحلقــين" قــالوا :
والمقصرين يا رسول الله  ،قال " :والمقصرين" .
 -246عن عائشة رضي الله عنها ،قالت حججنا مع النبي صلى اللـه عليـه ،فأفضـنا يـوم النحـر،
فقلت  :يا رسو َل
النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يري ُد الرج ُل من أهلِهُ ،
فحاضت صفي ُة ،فأراد ُّ
حائض ،فقال " :أحابِ َس ُتنا هي" قالوا  :يا رسول الله ٕانها قد أفاضت يوم النحر ،قـال :
الله ٕانها
ٌ
"اخْ ُر ُجوا" .
النبي صلى الله عليه وسلم َ " :ع ْق َرى َح ْلقَى ،أطافت يوم النحر" قيل  :نعم ،قال
وفي لفظ  :قال ُّ
" :فان ِفرِي" .
 -247عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ،قال  :أُ ِم َر الناس أن يكون آخر َع ْه ِد ِه ْم بالبيت،
ض.
ف عن المرأ ِة الحائ ِ
إلا أنه ُخ ِّف َ
العبـاس بـ ُن عبـ ِد المطلـب ،رسـول
 -248عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،قال  :استأذن
ُ
ِ
منى ،من أجل سقا َي ِت ِه ،فأَ ِذ َن لَ ُه .
الله صلى الله عليه وسلم أن يـبيت بمكة ليال َـي ً
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم بـين المغـرب والعشـاء
 -249وعنه رضي الله عنهما ،قال َ :ج َمـ َع ُّ
بج ْم ٍع ،ك َّل واحدة منهما ب ٕاقامة ،ولم ُي َس ِّبح بينهما ،ولا على إ ْث ِر واحد ٍة منهما .
َ
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باب المحرم يأكل من صيد الحلال
 -250عن أبي َق َتا َد َة الأنصار ِّي رضي الله عنه ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجاً،
ف طائف ًة منهم ـ فيهم أبو َق َتا َد َة ـ وقال " :خذوا ِ
ساح َل البحـرِ ،حتـى نلتقـي"
فخرجوا معهَ ،ف َص َر َ
فأخذوا ساحل البحر ،فلما انصرفوا أحرموا كلُّ ُهمٕ ،الا أبا قتاد َة لم ُي ْحـرم ،فبينمـا هـم يسـيرون ٕاذ
الح ُمر ،فعقر منها أ َتانَاً ،فنزلنا فأكلنا من لح ِمها ،ثم قلنا :
رأَوا ُح ُمر ْ
وحشَ ،ف َح َمل أبو َق َتا َد َة على ُ
أنأك ُل لح َم َص ْي ٍد ،ونحن محرمون ؟ َف َح َم ْلنا ما َب ِقي من ِ
لحمها ،فأَ ْد َر ْكنـا رسـو َل اللـه صـلى اللـه
َ
عليه وسلم ،فسألناه عن ذلك ،قال " :منكم أح ٌد أَ َم َر ُه أن َي ْح ِم َل عليها ،أو أشار إليها" ؟ قالوا :
لا ،قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :فكلوا ما َب ِق َـي من لحـ ِمها" .
فناولْ ُته ال َع ُضدَ ،فأَ َك َلها .
وفي رواية " :هل معكم منه شيء ؟ فقلت  :نعمَ ،
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم
 -251عن َّ
الص ْعب بن َجثّا َم َة اللَّ ْي ِث ِّي رضي الله عنه ،أنه أهدى إلى ِّ
حماراً َو ْح ِش ّياً ،وهو بالا ٔ ْبوا ِء ـ أو ب َو َّدا َن ـ َفر َّده عليه ،فلما رأى ما في وجهه ،قال ٕ " :انا لـم ن َُــر َّد ُه
عليك إلا أن ّا ُح ُر ٌم" .
وفي لفظ لمسلم  :ر ِْج َل حمار  .وفي لفظ ِ :ش َّق حمار  .وفي لفظ َ :ع ُج َز حمار .
وجه هذا الحديث أنه َظ َّن أَنَّ ُه ِصي َد لِا َٔ ْجلِ ِه ،والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله .
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كتاب البيو ِع
ُ

ِ
رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم أنـه قـال :
عمر رضي الله عنهما ،عن
 -252عن عب ِد الل ِه بنِ َ
"إذا تبايع الرجلان ،فك ُّل واح ٍد منهما ِ
بالخيـارِ ،مـا لـم يتفرقـا ،وكانـا جميعـاً ،أو ُي َخ ِّي ُـر أحـ ُد ُهما
خر ،فتبايعا على ذلك ،فقد َو َج َب َالب ْي ُع ،و ٕان تفرقا بع َد أن تبايعا ولم
خر ،ف ٕا ْن َخ ّير أحدُهما الا ٓ َ
الا ٓ َ
يترك واح ٌد منهما البي َع فقد َو َج َب َالب ْي ُع" .
 -253وما في معناه من حديث َح ِكي ِم بنِ ِحزام رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله
عان ِ
عليه وسلم َ " :الب ِّي ِ
بالخ َيارِ ما لم َي َت َف َّرقا ـ أو قال حتى َيـ َتـفَـ َّرقا ـ ف ٕان َصدَقا و َب َّينا بور َك لهما في
َت َب َركَـ ُة بـيـ ِعهما" .
َبـ ْي ِع ِهما ،وإن كتما و َك َذبا ُم ِحق ْ
باب ما نُ ِه َي عنه من البيو ِع
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة ـ
 -254عن أبي سعي ٍد ُ
الخ ْدرِ ِّي رضي الله عنه ،أ َّن َّ
بـالبيع ٕالـى الرجـ ِل قبـ َل أن ُي َقلِّ َبـ ُه ،أو َي ْن ُظـر ٕاليـه ـ ونهـى عـن الــ ُملا َم َس ِة،
الرجـ ِل ثو َبـ ُه
ِ
وهي َطـ ْر ُح ُ
ينظر إليه .
الثوب لا ُ
س الرج ِل َ
والـ ُملامس ُة لَ ْم ُ
 -255وعن أبي هريرة رضـي اللـه عنـه ،أ َّن رسـو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال " :لـا َت َلقَّـ ُوا
ناجشُ وا ،ولا َيـبِ ْع حاض ٌر لبا ٍد ،ولـا تـ ُـ َص ُّروا )(11
ال ُّر ْكبان ،ولا َيـبِ ْع ُ
بعض ُكم على ِ
بيع بعضٍ ،ولا َت َ
الإ ب َل والغن َم ،ومن ا ْبـتا َعها فهو بخي ِر ال َّن َظ َر ْينِ  ،بعد أن َي ْحلُ َبها ،إ ْن َر ِض َيها أمس َكها ،وإن َس ِخ َطها
ر َّدها وصاعاً من تم ٍر" .
وفي لفظ " :هو ِ
بالخيارِ ثلاثاً" .
بيع
عمر رضي الله عنهما ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ِ
 -256وعن عب ِد الل ِه بنِ َ
الح َب َل ِة ،وكان بيعا يتبا َيـ ُعه أه ُل الجاهلي ِة ،كان الرج ُل َي ْبتاع الجزور إلى أن تُ ْنـ َت َج الناقـ ُة ،ثـم
َح َب ِل َ
تُ ْن َت َج التي في بط ِنـها .
تاج الجنينِ الذي في بطنِ نا َق ِت ِه .
قيل ٕ :انه كان يبيع الشار َ
ِف ـ وهي الكبير ُة الـ ُم ِس َّن ُة ـ بِ َن ِ
 (1المشهور  :بضم التاء ،وفتح الصاد ،وتشديد الراء المضمومة على وزن  :ولا تُ َزكوا ،ومنهم من رواه بفتح التاء ،وضم الصاد .
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بيع الثمر ِة حتى َي ْبد َُو
 -257وعنه رضي الله عنهما ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ِ
صلاحها ،نهى البائِ َع والـ ُم ْبتا َع .
ُ
س بنِ ٍ
بيع الثمارِ
 -258عن أن ِ
مالك رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ِ
يت ٕاذا من َع الل ُه الثمـرةَ ،بـم َي ْسـ َت ِح ُّل
حتى ُت ْز ِهي ،قيل وما ُت ْز ِهي ؟ قال  :حتى َت ْح َم َّر ،قال " :أرأ َ
أح ُدكُم ما َل أخي ِه" .
س رضي الله عنهما ،قال نهى رسو ُل الله صلى اللـه عليـه وسـلم أن
 -259وعن عب ِد الله بنِ عبا ٍ
س " :ما قولُ ُه حاض ٌر َلبا ٍد ؟ قال  :لا
فقلت لابنِ عبا ٍ
تُـ َت َل ّقى ال ُّر ْكبانُ ،وأن يبيع حاض ٌر لبا ٍد ،قال ُ :
يكو ُن له ِس ْمساراً .
عمر رضي الله عنهما ،قال  :نهى رسو ُل الله صلى الله عليه وسـلم عـن
 -260عن عب ِد الل ِه بنِ َ
الـ ُمزا َب َن ِة  :أ ْن يبي َع َث َم َر حائِ ِط ِه ،إن كان نخلا ً  :بتم ٍر كيلا ً ،وإن َك ْرماً ،أن يبي َع ُه بِ َزبيب َك ْيلاً ،وإن
كان زرعاً أن يبي َع ُه ب َك ْي ٍل طعا ٍم ،نهى عن ذلك كُلِّ ِه .
ِ
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم عـن
 -261عن جاب ِر بنِ عبد اللـه رضـي اللـه عنهمـا ،قـال  :نهـى ُّ
صلاحها ،وأن لا تُباع إلا بالدينارِ
بيع الثمر ِة حتى يبد َُو
الـ ُمخا َب َر ِة والـ ُمحا َق َل ِة ،وعن الـ ُمزا َب َن ِة ،وعن ِ
ُ
وال ِّد ْر َه ِمٕ ،الا ال َعرايا .
المحاقلة  :بي ُع ِ
الح ْن َط ِة في ُس ْن ُبلِها بحنط ٍة .
 -262عن أبي مسعو ٍد الأنصار ِّي رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليـه وسـلم نهـى عـن
وح ْل ِ
ِ
وان الكا ِهنِ .
ثمنِ
الكلب ،و َم ْهـ ِر َالبـ ِغ ِّـيُ ،
رافع بنِ َخ ِديج رضي اللـه عنـه ،أ َّن رسـو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال " :ثمـ ُن
 -263عن ِ
ِ
خبيث" .
الـح َّجا ِم
خبيث ،و َم ْه ُـر َالب ِغ ّـي
الكلب
ٌ
ٌ
ٌ
خبيثَ ،وك َْس ُب َ
باب العرايا وغير ذلك
 -264عن زي ِد بنِ ٍ
ـص لصـاحب
ثابت رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم َرخَّ َ
ال َع ِر َّي ِة أ ْن َيبِي َعها بِ َخ ْر ِصها .
ولمسلم  :بِ َخ ْر ِصها تمراً ،يأكلونَها ُر َطباً .
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بيـع العرايـا فـي
ـص فـي ِ
النبي صلى الله عليـه وسـلمَ ،رخَّ َ
 -265عن أبي هريرة رضي الله عنه أ َّن َّ
َخ ْم َس ِة أَ ْو ُسقٍ  ،أو دون َخ ْم َس ِة أَ ْو ُسقٍ .
عمر رضي الله عنهما ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم ،قال " :مـن
 -266عن عب ِد الل ِه بنِ َ
باع نخلا ً قد أُ ِّب َـر ْت فثمر ُتها للبائِ ِعٕ ،الا أن َيشْ َتر َِط الم ُـ ْبتاع" .
َ
يشترط ال ُم ْبتا ُع" .
ولمسلم " :من ابتاع عبداً فمالُه للذي با َع ُه ،إلا أن
 -267وعنه رضي الله عنهما ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم قال " :مـن ا ْب َتـاع طعامـاً فلـا
َيبِ ْع ُه حتى َي ْس َت ْو ِف َي ُه" .
وفي لفظ " :حتى َي ْقبِ َض ُه" وعن ابن عباس مثلُ ُه .
 -268وعن جاب ِر بنِ عب ِد الله رضي الله عنه ،أنه سم َع رسو َل الله صلى الله عليه وسلم يقو ُل وهو
الفتح " :إ َّن الل َه ورسولَه َح َّر َم بيـ َع الخمـرِ ،والميتـ ِة ،والخنزيـرِ ،والأصـنا ِم" فقيـل  :يـا
بمك َة عا َم ِ
الناس ؟
رسو َل الله ،أَ َرأَ ْي َت شُ ُحو َم المي َت ِة ف ٕانَّ ُه ُي ْط َلى بها ُّ
الس ُف ُن و ُي ْد َه ُن بها الجلو ُد ،و َي ْس َت ْصبِ ُح بها ُ
فقال " :لا ،هو حرا ٌم" ثم قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك " :قات َل الله اليهو َد ،إ َّن
الل َه لـ ّمـا َح ّرم عليهم شحو َمها َج َملُوه ،ثم باعوه فأكلوا َث َم َن ُه" .
جملوه  :أي أذابوه .
السلَم
باب َّ
ِ
النبي صلى الله عليه وسـلم المدينـ َة،
269ـ عن عب ِد الل ِه بنِ عبا ٍ
س رضي الله عنهما ،قال َ :قد َم ُّ
َ
ف في شي ٍءَ ،ف ْل ُي ْسلِف في َك ْي ٍل
وهم ُي ْسلِفُون في الثمارِ السن َة والسنتين
والثلاث ،فقال " :من أَ ْس َل َ
معلو ٍمٍ ،
ووزن معلو ٍم ،إلى أج ٍل معلو ٍم" .
باب الشروط في البيع
تسع أَ ٍ
واق،
 -270عن عائش َة رضي الله عنهاْ ،
قالت  :جاءتني بريرةُ ،فقالت  :كا َت ْب ُت أهلي على ِ
فعلـت،
حب أهلُ ِك أن أَ ُعدَّها لهم ،ويكو َن ولاؤ ُِك لي
ُ
في ك ِّل عام أُوقِ ّي ٌة ،فأعينينيُ ،
فقلت ٕ :ا ْن أ َّ
فذهبت برير ُة إلى أهلها ،فقالت  :لهم ،فأَ َب ْوا عليها ،فجاءت من عن ِدهم ،ورسو ُل الله صلى الله
ْ
الولـاء ،فسـم َع
جالس ،فقالت  :إني عرضت ذلك علـيهم ،فـأبوا إلـا أن يكـون لهـ ُم
عليه وسلم
ُ
ٌ
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النبـ ُّـي صــلى اللــه عليــه وســلم ،فـأَخْ َب َر ْت عائشـ ُة النبـ َّـي صــلى اللــه عليــه وســلم ،فقــال ُ " :خـ ِذيها
ففعلت عائش ُة ،ثم قا َم رسو ُل الله صـلى اللـه عليـه
الولاء لمن أَ ْع َت َق"
الولاء ،ف ٕانما
واشترطي لهم
ْ
ُ
َ
ٍ
رجـال يشـترطون شـروطاً
وسلم في الناسَِ ،ف َح ِم َد الله وأثنى عليه ،ثم قال " :أما بعـدُ ،فمـا بـا ُل
كتاب الل ِه ؟ ما كان من ٍ
شرط ليس في ِ
ليست في ِ
كتاب الل ِه فهو باطـ ٌل ،و ٕان كـان ِمائَـ َة شَ ـ ْر ٍط،
الولاء لمن أَ ْع َت َق" .
قضاء الله أح ُّق ،وشَ ْر ُط الله أَ ْو َث ُق ،وإنما
ُ
ُ
يسـير علـى َج َمـ ٍل لـه َفأَ ْع َيـا ،فـأراد أن
 -271عن جاب ِر بنِ عب ِد الله رضـي اللـه عنهمـا ،أنـه كـان ُ
النبي صلى الله عليه وسلم ،فدعا لي وضربه فسار سيراً لم َي ِس ْر م ْث َله َق ُّط،
ُي َس ِّي َب ُه ،قال َ :ف َل ِحقَني ُّ
واس َت ْث َن ْي ُت ُحـ ْملانَه إلى أهلي،
ثم قال " :بِ ْع ِني ِه بأُوقِ َّي ٍة" ُ
قلت  :لا ،ثم قال " :بعني ِه" فبِ ْع ُت ُه بأوقِ َّي ٍةْ ،
رجعت فأرسـ َل فـي إِ ْثـرِي ) ،(12فقـال " :أَتُرانـي مـا
بلغت أَ َت ْي ُت ُه بالجملِ ،ف َن َقدَني ثم َنه ،ثم
ُ
فلما ُ
ك َْس ُتكَ لآخ َذ جملك ،خذ َج َم َلك ودار ِه َمكَ َ ،ف ُه َو لك" .
 -272عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال  :نَهى رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاض ٌر
ناجشوا ،ولا َيـبِ ْع ال َّر ُج ُل على َب ْي ِع أَخيه ،ولا يخ ُط ْب ) (13على ِخ ْط َب ِة أخيه ،ولا تسأ ِل
لبا ٍد ،ولا َت َ
المرأ ُة طلا َق أخ ِتها لِ َت ْكفأَ ما في إنائِها .
باب الربا والصرف
ِ
الخطاب رضـي اللـه عنـه ،قـال  :قـال رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم :
عمر بنِ
 -273عن َ
ِ
هـاء
الذهب
" ُ
وهاء ،والب ُّر بـالب ِّر ربـاً ،إلـا َ
هاء َ
وهاء ،والفض ُة بالفض ِة رباً ،إلا َ
هاء َ
بالذهب ربا ،إلا َ
وهاء" .
وهاء،
ُ
هاء َ
والشعير بالشعي ِر ربا ،إلا َ
َ
الخ ْدرِ ِّي رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليـه وسـلم قـال " :لـا
 -274وعن أبي سعي ٍد ُ
ِ
بعضها على بعض ،ولا تبيعوا ال َور َق بال َور ِِق إلا
الذهب
تبيعوا
بالذهب إلا مثلا ً بمثلٍ ،ولا تـُ ِش ّفوا َ
َ
مثلا ً بمثلٍ ،ولا تُ ِش ّفوا بعضها على بعض ،ولا تبيعوا منها غائباً ِ
بناج ٍز" .
 (1بكسر الهمزة وفتحها .
 (13بالجزم ،ويجوز بالرفع على أنه نفي .
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وفي لفظ " :إلا يداً بي ٍد" .
وفي لفظ " :إلا وزناً ٍ
سواء بسوا ٍء" .
بوزن ،مثلا ً بمثلًٍ ،
النبي صلى اللـه عليـه وسـلم
 -275عن أبي سعي ٍد ُ
الخ ْدرِ ِّي رضي الله عنه ،قال  :جاء بلا ٌل إلى ِّ
النبي صلى الله عليه وسلم " :من أين هذا" ؟ قال بلا ٌل  :كـان عنـدي تمـ ٌر
بتم ٍر َب ْرنِ ٍّي ،فقال له ُّ
النبي صـلى اللـه عليـه
َر ٌ
النبي صلى الله عليه وسلم ،فقال ُّ
ديء ،فبعت منه صاعينِ بصا ٍع َلي ْط َع َم ُّ
ــع
وسلم عند ذلك " :أَ َّوه ،أَ َّوه ! عين الربا ،لا تفع ْل ،ولكن إذا أ َ
التمـر بـِب َـ ْي ٍ
ردت أن تشتر َي فبِـع َ
ٓخر ،ثم اش َت ِر به" .
ا َ
 -276عن أبي ال ِم ْن ِ
ٍ
بـن أَ ْر َقـ َم رضـي اللـه عنهمـا عـن
بـن
لت
هال ،قال  :سـأ ُ
عـازب ،وزيـ َد َ
البـراء َ
َ
الص ْر ِف ،فك ُّل واح ٍد منهما يقو ُل  :هذا خي ٌر ِمنّي ،وكلاهما يقو ُل  :نهى رسو ُل اللـه صـلى اللـه
َّ
ِ
الذهب بال َور ِِق َد ْيناً .
عليه وسلم عن بيع
 -277عن أبي َب ْك َر َة رضي الله عنه ،قال  :نهـى رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم عـن الفضـ ِة
ِ
ِ
ِ
الـذهب ،كيـف ِشـئْنا،
سـواء بسـوا ٍءَ ،وأَ َم َرنـا أن نشـتر َي الفضـ َة ب
بالذهب ،إلـا
والذهب
بالفض ِة،
َ
الـذهب بالفضـ ِة ،كيـف ِشـئْنا ،قـال  :فسـأَلَ ُه رجـ ٌل ،فقـال  :يـداً بيـد ؟ فقـال  :هكـذا
ونشتر َي
َ
سمعت .
ُ
باب الرهن وغيره
 -278عن عائش َة رضي الله عنها ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهود ٍّي طعاماً،
َو َر َه َن ُه ِد ْرعاً من حدي ٍد .
 -279وعن أبي هريرة رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليـه وسـلم قـال َ " :م ْطـ ُل ال َغ ِن ِّـي
ُظ ْل ٌم ،وإذا أُ ْتبِ َع أحدُكم على َملِي ٍء )َ (14ف ْل َي ْت َبع" .
سمعت رسو َل الله صلى اللـه
 -280وعنه قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ـ أو قال :
ُ
عليه وسلم يقو ُل ـ " :من أدرك مالَه بعي ِنه عنـد رجـ ٍل ـ أو ٕا ٍ
فلـس ،فهـو أحـ ُّق بـه مـن
نسـان ـ قـد أ َ
كغني .
ملي ٍّ
 (1ورو َي ٍّ
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غيرِه" .
ِ
النبي صلى الله
 -281عن جاب ِر بنِ عبد الله رضي الله عنهما ،قال َ :ج َع َل ـ وفي لفظ َ :ق َضى ـ ُّ
عليه وسلم بالشُّ ْف َع ِة في كُ ِّل ٍ
وص ِّر َف ِت ال ُّط ُر ُق فلا شُ ْف َع َة .
الحدُو ُدُ ،
مال ل ْم ُي ْق َس ْم ،ف ٕاذا َو َق َع ِت ُ
النبي صـلى
صاب ُ
 -282عن عب ِد الل ِه بنِ َ
عمر رضي الله عنهما ،قال  :أ َ
عمر أرضاً بِ َخ ْي َب َر ،فأَ َتى َّ
صبت أرضاً بِ َخ ْي َب َر لم أُ ِص ْب مالا ً َق ُّط هو
الله عليه وسلم َي ْس َتأ ْ ِم ْر ُه فيها ،فقال  :يا رسو َل الله ،إني أ ُ
وتصدقت بها" قال  :فتصد َق
شئت َح َب ْس َت أص َلها
َ
نفس عندي منه ،فما تأمرني به ؟ قال " :إن َ
أ ُ
غير أَنَّ ُه لا يبا ُع أصلُها ،ولا ُيو َر ُث ،ولا ُيو َه ُب ،قال  :فتصـد َق بهـا عمـر فـي الفقـرا ِء،
عمرَ ،
بها ُ
ِ
ِ
جناح على من َولِ َيها ،أن
الرقاب ،وفي سبي ِل الل ِه ،وابنِ السبيلِ،
وفي ال ُق ْر َبى ،وفي
والضيف ،لا َ
غير ُم َت َم َّو ٍل فيه .
يأك َل منها بالمعروف ،أو ُي ْط ِع َم صديقاًَ ،
غير ُم َتأَثَّ ٍل .
وفي لفظ َ :
س في سبي ِل الل ِه فأضا َع ُه الذي كان عنده،
لت على فر ٍ
عمر رضي الله عنه ،قال َ :ح َم ُ
 -283عن َ
نبي صـلى اللـه عليـه وسـلم ،فقـال " :لـا
ردت أن أش َت ِر َي ُه،
فأ ُ
وظننت أنه يبي ُعه بِ ُرخْ صٍ ،فسأ ُ
ُ
لت ال َّ
تش َت ِر ِه ،ولا َت ُع ْد في صدق ِتكَ  ،وإن أعطا َك ُه بدره ٍم ،ف ٕا َّن العائ َد في هب ِت ِه ،كالعائ ِد في َق ْي ِئ ِه" .
 -284وعن ابن عباس رضي الله عنهما ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم قـال " :العائـ ُد فـي
ِه َب ِت ِه ،كالعائِ ِد في َق ْي ِئ ِه" .
ِ
يء ثم يعو ُد في َق ْي ِئ ِه" .
وفي لفظ " :ف ٕا َّن الذي يعو ُد في صدق ِت ِه،
كالكلب َي ِق ُ
 -285وعن ال ُّن ْع ِ
فقالت أمـي
ض مالِ ِه،
مان بن بشي ٍر رضي الله عنهما ،قال َ :ت َص َّد َق َع َل َّي أبي ببع ِ
ْ
النبي
َع ْم َر ُة ُ
بنت رواح َة  :لا أرضى حتى تُشْ هد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فانطلق أبي إلى ِّ
صلى الله عليه وسلمُ ،ليشْ ِه َد ُه على َص َد َقتي ،فقال له رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :أَ َف َع ْل َت
هذا بولدك كُلِّ ِهم " قال  :لا ،قال " :اتـقوا الله ،واعـ ِدلوا فـي أولـا ِدكُم" فرجـع أبـيَ ،ف َـر ّد تلـك
الص َد َق َة .
َّ
وفي لفظ قال " :فلا تشهدني إذاً ،ف ٕاني لا أَ ْش َه ُد على َج ْورٍ" .
وفي لفظ " :فأ ْش ِهد على هذا َغ ْيري" .
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خيبـر،
النبي صلى الله عليه وسلم عا َم َل أه َل َ
 -286وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،أ َّن َّ
على شَ ْط ِر ما َيخْ ُر ُج منها ،من ثم ٍر أو زر ٍع .
رافع بنِ َخ ِديج رضي الله عنه ،قـال  :كنـا أك َثـر الأنصـارِ َح ْقلـاً ،قـال  :وكنـا نُ ْكـ ِر َي
 -287عن ِ
رض على أ َّن لنا هذه ،ولهم هذه ،فربما أَخْ َر َج ْت هذه ولم ُتخرج هذه ،فنهانا عن ذلك ،وأما
الا ٔ َ
ال َورِق فلم َي ْن َهنا .
ِ
الـذهب
ضب
يج عـن ِك َــرا ِء الـأر ِ
 -288ولمسلم عن َح ْن َظ َل َة بنِ َق ْي ٍ
س  :قال  :سأ ُ
بـن َخـ ِد ٍ
لت راف َع َ
ِ
الناس ُي ِ
النبي صلى الله عليه وسـلم بمـا
س به ،إنما كان ُ
وال َور ِِق ،فقال  :لا بأ َ
ؤاجرون على عهد ِّ
ِ
شياء من الزر ِعَ ،ف َــيهلِك هـذا ،و َي ْسـ َلم هـذا ،ويسـ َلم هـذا،
على ال َما ِذيانات ،وأَ ْقبال
الجداول ،وأ َ
شـيء معلـو ٌم مضـمونٌ ،فلـا
س ِك َر ٌاء إلا هذا ،فلذلك َز َج َـر عنـه ،فأمـا
ويهلِك هذا ،ولم يكن للنا ِ
ٌ
س به .
بأ َ
الماذيانات  :الأنهار الكبار ،والجدول  :النهر الصغير .
ِ
النبي صلى الله عليه وسلم بال ُع ْم َرى
 -289عن جاب ِر بنِ عبد الله رضي الله عنهما ،قال َ :ق َضى ُّ
لمن ُو ِه َب ْت لَ ُه .
وفي لفظ " :من أُ ْع ِم َر ُع ْم َرى له ولِ َع ِقبِه ،ف ٕانها للذي أُ ْع ِط َيها ،لا ترجع للذي أَ ْع َطاها ،لأنه أعطى
المواريث" .
وقعت فيه
ُ
عطاء ْ
ً
وقال جاب ٌر  :إنما ال ُع ْمرى التي أجازها رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ،أن يقـو َل  :هـي لـك
ولِ َع ِقبِكَ  ،فأما إذا قال  :هي لك ما ِعشْ َت ،ف ٕانها ترجع إلى صاحبِـها .
وفي لفظ لمسل ٍم  :أمسكوا عليكم أموالَكم ،ولـا تفسـدوها ،ف ٕانـه مـن أَ ْع َم َـر ُع ْم َـرى فهـي للـذي
أُ ْع ِم َرها حياً وميتاًَ ،ولِ َع ِقبِ ِه .
 -290عن أبي هريرة رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم قال " :لا يمـنع َّن جـا ٌر
جا َره ،أن َي ْغ ِر َز َخشَ َبه في جدارِه" ثم يقول أبو هريرة  :ما لي أراكم عنها معرضين ،والل ِه لا َٔ ْر ِم َي ّن
بها بين أ ِ
كتاف ُكم .
 -291عن عائشة رضي الله عنها ،أ َّن رسـو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال " :مـن ظلـم مـن
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ين" .
الأرض قِي َد شبرٍُ ،ط ِّو َق ُه من ِ
سبع أَ َر ِض َ
باب اللُّ َق َطة )(15
الج َه ِن ِّـي رضي الله عنه ،قال ُ :س ِئل رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم عن
 -292عن زي ِد بنِ خال ٍد ُ
الـذهب ،أو الـ َور ِِق ،فقـال " :ا ْعـرِفْ ِوك ََاءهـا ِ
ِ
لُ َق َطـ ِة
َاصـها ،ثـم َع ِّر ْفهــا سـن ًة ،فـ ٕان لـم تُ ْعـ َـرفْ
وعف َ
طالبها يوماً مـن الـدهرِ ،فأَ ِّدهـا إليـه" و َسـأَلَه عـن ضـالة
فاس َت ْن ِف ْقها ،ولْتكن وديع ًة عندك ،ف ٕان جاء ُ
ذاءها ِ
الشـجر ،حتـى
قاءهاَ ،ت ِر ُد الماء ،وتأك ُل
َ
وس َ
الإ بلِ ،فقال " :مالَكَ ولها ؟ دعها ف ٕا َّن َم َعها ِح َ
ِ
للذئب" .
وسأَلَه عن الشا ِة ،فقال ُ " :خ ْذها ،ف ٕانما ِه َي لك ،أو لأخيك ،أو
يجدَها ر ُّبها" َ

 (1فيها أربع لغات نظمها اب ُن مالك في قوله :
لُقَا َط ٌة َولُ ْق َط ٌة ولُ َق َط ْه َولَ ْق َط ٌة ما لا ِق ٌط َق ْد لَ َق َط ْه
فالثلاث الا ُٔ َول  :بضم اللام ،والرابع  :بفتح اللام وتسكين القاف .
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كتاب الوصايا

عمر رضي الله عنهما ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم قال " :ما َح ُّق
 -293عن عب ِد الل ِه بنِ َ
ٍ
يبيت ليل ًة أو ليلتين ،إلا ووصي ُت ُه مكتوب ٌة عندَه" زاد مسلم ،قال
شيء يوصي فيهُ ،
امرئ مسل ٍم ،له ٌ
ِ
سمعت رسو َل الله صلى الله عليه وسلم يقو ُل ذلكٕ ،الا
علي ليل ٌة منذ
ُ
اب ُن َ
عمر  :فوالله ما َم َّر ْت َّ
ووص َّيتي عندي .
ص رضي الله عنه ،قال  :جاءني رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم
 -294عن سع ِد بنِ أبي وقا ٍ
الوجـع مـا
فقلت  :يا رسو َل الله ،قد بل َغ بي مـن
يعو ُدني عام َح َّج ِة الودا ِع ،من َو َج ٍع اشت َّد بيُ ،
ِ
فالشـطر ،يـا
قلـت :
ترى ،وأنا ذو مال ،ولا يرثُني إلا ابن ٌة ،أَ َفأَ َت َص َّد ُق بثل َث ْي مـالي ؟ قـال " :لـا" ُ
ُ
ـث كثيـ ٌر ،إنـك إ ْن َتـ َذ ْر ورثــ َتك
ـث ،والثلُ ُ
ـث ؟ قـال " :الثلُ ُ
قلت  :فالثلُ ُ
رسو َل الله ؟ قال " :لا" ُ
الناس ،وإنـك لـن تُ ْن ِفـ َق نفقـ ًة تبتغـي بهـا وجـ َه اللـ ِه إلـا
أ َ
غنياء ،خي ٌر من أن َت َذ َرهم عالَ ًة يتكففون َ
ف بعد أصـحابي،
أُ ِج ْر َت بها ،حتى ما تجع ُل في ِف ِّي امرأتِك ،قال ُ :
فقلت  :يا رسو َل الله ،أُ َخلَّ ُ
ف فتعم َل عملا ً تبتغي به وج َه الل ِه ،إلا ازددت به درجـ ًة ورفعـ ًة ،ولَ َعلَّـكَ أن
قال " :إنك لن تُخلَّ َ
ض لأصحابي هجر َت ُه ُم ،ولا تردهم على
ف حتى ينتف َع بك أقوا ٌم ،و ُي ّض َّر بك آخرون ،اللهم أَ ْم ِ
تُ َخلَّ َ
مات بمك َة" .
س سع ُد ب ُن َخ ْولَ َةَ ،يرثِي له رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم أن َ
أعقباهم ،لكنِ البائِ ُ
الناس َغ ُّضوا من الثلُ ِث إلـى ال ُّر ُب ِـع،
 -295عن عب ِد الل ِه بنِ عبا ٍ
س رضي الله عنهما ،قال  :لو أ َّن َ
ف ٕا َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم قال " :الثلُ ُث ،والثلُ ُث كثي ٌر" .
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كتاب الفرائض

النبي صلى الله عليه وسـلم قـال " :أَلْ ِحقُـوا
 -296عن عب ِد الل ِه بنِ عبا ٍ
س رضي الله عنهما ،عن ِّ
بقي فهو لا َٔ ْولَى رج ٍل ذك ٍر" .
َ
الفرائض بأهلها ،فما َ
ض على ِ
الفرائض ،فلا َٔ ْولَى رج ٍل
كتاب الل ِه ،فما ترك ِت
وفي رواية " :ا ْق ِس ُموا الما َل بين أه ِل الفرائ ِ
ُ
ذك ٍر" .
قلـت  :يـا رسـو َل اللـ ِه ،أَ َت ْنـ ِز ُل غـداً فـي دارك
 -297عن أسام َة بنِ زي ٍد رضي الله عنهما ،قـال ُ :
الكـافر ،ولـا
بمك َة ؟ قال " :وهل تر َك لنا َع ِقي ٌل من رِ َبا ٍع ،أو دورٍ" ،ثم قال " :لا يرث المسـل ُم
َ
الكافر المسل َم" .
ُ
بيع ال َولا ِء
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ِ
 -298عن عب ِد الل ِه بنِ َ
عمر رضي الله عنهما ،أ َّن َّ
َو ِه َب ِت ِه .
ثلاث ُس َن ْنُ ،خ ِّي َر ْت على ِ
قالت  :كان في برير َة ُ
زوجـها حـين
 -299عن عائش َة رضي الله عنهاْ ،
ِ
والب ْر َم ُة على النارِ ،فدعا
َع َتق ْ
علي رسو ُل الله صلى الله عليه وسلمُ ،
َت ،وأُهد َي لها لح ٌم ،فدخ َل َّ
بطعام ،فأُتِ َي بخبز وأُ ْد ٍم من أُ ْد ِم ِ
البيت ،فقال " :ألم أَ َر ُالب ْر َمة على النار فيها لح ٌم" ؟ فقالوا  :بلى
ِيـرةَ ،فكرهنـا أن نُطع َمـكَ منـه ،فقـال " :هـو عليهـا
يا رسو َل الله ،ذلك لح ٌم ُت ُصـ ِّد َق بـه علـى َبر َ
ِ
الولاء لمن أَ ْع َت َق" .
النبي صلى الله عليه وسلم فيها " :إنما
ُ
صدق ٌة ،و ُه َو لنا منها َهد َّي ٌة" وقال ُّ
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كتاب النكاح

 -300عن عب ِد الل ِه بنِ مسعو ٍد رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :يا
ِ
للفـرج ،ومـن لـم
ـض للبصـرِ ،وأَ ْح َصـ ُن
معشر
الشباب من استطا َع من ُك ُم َالب َاء َة َف ْل ْ
ِ
َ
يتـزوج ،ف ٕانـه أَ َغ ُّ
يستط ْع فعليه بالصو ِم ،ف ٕانه له و َِج ٌاء" .
س بنِ ٍ
ِ
مالك رضي الله عنه ،أ َّن نَفَراً من أ
النبي صلى الله عليه وسلم ،سألوا
 -301عن أن ِ
صحاب ِّ
لنسـاء ،وقـال
النبي صلى الله عليه وسلم عن عملِ ِه في السـ ِّر ،فقـال ُ
بعضـ ُهم  :لـا أ ُ
أ َ
تـزوج ا َ
زواج ِّ
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم
بعضهم  :لا آك ُل اللح َم ،وقال بعضهم  :لا أنا ُم على فراشٍ ،فبل َغ َّ
ذلك ،فحم َد الل َه ،وأثنى عليه ،وقال " :ما با ُل أقوا ٍم قالوا كذا وكذا ؟ لكني أُ َصلي وأنا ُم ،وأَصو ُم
النساء ،فمن َر ِغ َب عن سنتي فليس مني" .
تزوج
فطر ،وأ ُ
وأ ُ
َ
ص رضي الله عنه ،قال َ :ر َّد رسو ُل الله صلى اللـه عليـه وسـلم علـى
 -302عن سع ِد بنِ أبي وقا ٍ
عثما َن بنِ َم ْظ ُع ٍ
ون ال َّت َب ُّت َل ،ولو أذن له لاخْ َت َص ْينا .
التبتل  :ترك النكاح ،ومنه قي َل لمري َم عليها السلام  :البتول .
بنت أبي سفيا َن رضي الله عنهما ،أنها قالت يا رسو َل الل ِه ِ
 -303عن أ ِّم حبيب َة ِ
انك ْح أختـي ابنـ َة
لست لك بِـ ُمخْ لِ َي ٍة ،وأَ َح ُّب من شاركـني في
فقلت  :نعمُ ،
أبي سفيانَ ،فقال " :أَ َو ُت ِحبين ذلك" ُ
النبي صلى الله عليه وسلم " :إن ذلك لا َي ِح ُّل لي" قالت  :ف ٕانا ن َُحـد َُّث أنـك
خي ٍر أُختي ،فقال ُّ
قلت  :نعم ،فقال " :إنها لـو لـم تكـن
بنت أ ِّم َس َل َم َة" ! ُ
بنت أبي َس َل َم َة ،قال ُ " :
تري ُد أن َت ْن ِك َح َ
ربيبتي في ِح ْجري ،ما َحلَّ ْت لي ،إنها َلا ْ ْب َن ُة أخي من الرضاع ِة ،أرضـعتني وأبـا سـلم َة ثُ َو ْي َبـ ُة ،فلـا
لهب ،كان أبو ٍ
علي بناتِ ُك َّن ولا أخواتِ ُك َّن" قال عرو ُة  :وثويب ُة مولا ٌة لأبي ٍ
لهـب أعتقهـا،
َت ْع ِرضْ َن ّ
فأ
النبي صلى الله عليه وسلم ،فلما مات أبو ٍ
بعض أهله بِشَ ـ ِّر ِح َيبـ ٍة ،قـال لـه :
ْ
لهب أُر َي ُه ُ
رضعت َّ
يت ؟ قال أبو ٍ
يت في هذه ب َع َتا َقتي ثويبة .
غير أني ُس ِق ُ
ماذا لَ ِق َ
لهب  :لم ألق بعدكم خيراًَ ،
الحيبة  :بكسر الحاء المهملة  :الحال .
 -304عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :لا ُي ْج َم ُع بين
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المرأ ِة وعم ِتها ،ولا بين المرأ ِة وخال ِتها" .
 -305عن ُع ْق َب َة بنِ عام ٍر رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :إ َّن أَ َح َّق
ِ
الفروج" .
الشروط أن تُوفُوا به ،ما ْاس َت ْح َل ْل ُت ْم به
َ
نكاح الشِّ َغارِ
عمر رضي الله عنهما ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ِ
 -306عن ابنِ َ
.
والشغا ُر  :أن ُي َز ِّو َج الرج ُل ا ْب َن َت ُه على أن ُي َز ِّو َج ُه الآخر ا ْب َن َته ،وليس بينهما َصدا ٌق .
علي بنِ أبي ٍ
نكـاح
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم نهـى عـن
ِ
 -307عن ِّ
طالب رضي الله عنه ،أ َّن َّ
الـح ُم ِر الا َٔ ْهلِ َّي ِة .
المتع ِة يو َم َخ ْي َب َر ،وعن لحوم ُ
 -308عن أبي هريرة رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم قال " :لا تُن َك ُح الـا َٔ ِّي ُم
ْ
بكر حتى تُ ْس َتأ ْ َذ َن" قالوا  :يـا رسـو َل اللـ ِه ،وكيـف إذنُهـا ؟ قـال " :أن
حتى تُ ْس َتأ َم َر ،ولا تُ ْن َك ُح ال ُ
َت ْس ُك َت" .
ِ
النبي صلى اللـه عليـه
 -309عن عائش َة رضي الله عنها ،قالت :
ْ
جاءت امرأ ُة رِ َفا َعة الق َُرظ ِّي إلى ِّ
بن
القرظي ،فطلقنيَ ،فب َّت طلاقي،
كنت عند رِ َفا َع َة
ُ
وسلم ،فقالت ُ :
فتزوجت بعده عب َد الرحمنِ َ
ِّ
الزبير ،و ٕانما َم َع ُه مث ُل ُه ْد َب ِة الثَّ ْو ِب ،فتبس َم رسو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلم ،وقال " :أتريدين أن
ترجعي إلى رِفا َع َة ؟ لا ،حتى تذوقي ُع َس ْي َل َت ُه ،ويذو َق ُع َس ْي َل َت ِك" قالت  :وأبو بكر عنـده ،وخالـ ُد
ِ
تجهـر بـه عنـد
ينتظر أن ُي ْؤ َذ َن له ،فنادى  :يا أبا بك ٍر ألـا تسـم ُع إلـى هـذه ،مـا
ب ُن سعي ٍد
ُ
بالباب ُ
ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
س بنِ ٍ
مالك رضي الله عنه ،قال  :من السن ِة إذا َت َز َّوج البِ ْك َر على ِ
الثيب ،أقا َم عندها
 -310عن أن ِ
لقلت :
شئت ُ
الثيب ،أقام عندها ثلاثاً ،ثم َق َس َم ،قال أبو قِلا َب َة  :ولو ُ
سبعاً ،ثم َق َس َم ،وإذا تزوج َ
النبي صلى الله عليه وسلم .
إن أنَساً َر َف َع ُه إلى ِّ
النبي صلى الله عليه وسلم " :لو أ َّن أحدَكم
 -311عن ابنِ عبا ٍ
س رضي الله عنهما ،قال  :قال ُّ
وج ِّن ِب الشيطا َن ما رزق َت َنـا ،ف ٕانـه
إذا أراد أن يأتِ َـي أه َله ،قال " :بس ِم الل ِه ،اللهم جنبنا الشيطانََ ،
إن ُيق َّد ْر بينهما ول ٌد في ذلك ،لم َي ُض َّر ُه الشيطا ُن أبداً" .
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 -312عن ُع ْق َب َة بنِ عام ٍر رضي اللـه عنـه ،أ َّن رسـو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال ٕ " :ايـاكم
الــح ُمو
والدخو َل على النسا ِء" فقال رج ٌل من الأنصارِ  :يا رسو َل الل ِه ،أفرأ َ
ـح ْم َو ؟ قال َ " :
يت ال َ
الموت" .
ُ
الـزوج ،ومـا
الـح ُمو أخـو
ولمسل ٍم عن أبي الطاهرِ ،عن ابن َو ْه ٍب ،قال :
سمعت َ
ُ
الليث يقو ُل َ :
ِ
أشبهه من أ ِ
الزوج ،ابنِ الع ِّم ونح ِو ِه .
قارب
ِ
الصدَاق
باب َّ
س بنِ ٍ
مالك رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم أَ ْع َت َق َص ِف َّي َة ،وجعل
 -313عن أن ِ
ِع ْتقَها َصدَا َقها .
الس ِاع ِد ِّي رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى اللـه عليـه وسـلم جاءتـه
 -314عن سه ِل بنِ سع ٍد َّ
فقامت طويلاً ،فقال رج ٌل  :يا رسو َل اللـه ِّزوجنيهـا ،إن
وهبت نفسي لك،
امرأةٌ ،فقالت  :إني
ْ
ُ
لم يكن لك بها حاج ٌة ،فقال " :هل ِع ْن َد َك من شي ٍء ُتصـ ِدقُها" ؟ فقـال  :مـا عنـدي ٕالـا ٕازاري
فالتمس
جلس َت ولا إزار لك،
هذا ،فقال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :إن أَ ْع َط ْيـ َتها إزا َر َك ْ
ْ
س فلم يج ْد شيئاً ،فقال رسو ُل
شيئا" قال  :ما أَ ِجدُ ،قال " :
ْ
فالتمس ولو خاتماً من حدي ٍد" فال َت َم َ
شيء من القرا ِٓن" قال  :نعم ،فقال رسو ُل الله صلى اللـه
الله صلى الله عليه وسلم " :هل معك ٌ
زوج ُت َكها بما معك من القرا ِٓن" .
عليه وسلم ْ " :
س بنِ ٍ
مالك رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الل ِه صلى الله عليه وسلم رأى عب َد الـرحمنِ
 -315عن أن ِ
بن ٍ
النبي صلى الله عليـه وسـلم َ " :م ْه َـي ْم" ؟ فقـال  :يـا رسـو َل
َ
عوف وعليه َر ْد ُع َز ْعف ََر ٍان ،فقال ُّ
تزوجت امرأةً ،فقال " :ما أَ ْص َد ْقـ َتها" ؟ قال  :وز َن نوا ٍة من ٍ
ذهب ،قـال رسـو ُل اللـه صـلى
الل ِه،
ُ
الله عليه وسلم " :بارك الل ُه لك ،أَ ْولِ ْم ولو بشا ٍة" .
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كتاب الطلاق

عمـر
عمر رضي الله عنهما ،أنـه طلـق امرأَ َتـ ُه وهـي
حـائضَ ،فـ َذك ََر ذلـك ُ
 -316عن عب ِد الل ِه بنِ َ
ٌ
ِ
لرسـول اللـ ِه صـلى اللــه عليـه وسـلمَ ،ف َت َغـ َّي َظ فيــه رسـو ُل اللـه صـلى اللــه عليـه وسـلم ،ثـم قــال :
"لِ ُي ِ
فتطهر ،ف ٕا ْن بدا له أن يطلِّقَها َف ْل ُي َطلِّ ْقها طاهراً قب َل
تحيض
راج ْعها ،ثم ُي ْم ِس ْكها حتى َت ْط ُه َر ،ثم
َ
َ
أن َي َم َّسها ،فتلك ال ِع َّد ُة كما أ َمر الله ع َّز وج َّل" .
تحيض َح ْي َض ًة أخرى ُم ْس َت َقبل ًةِ ،س َوى حيض ِتها التي طلقها فيها .
وفي لفظ " :حتى
َ
وراج َعها عب ُد الله ب ُن عمر كما أمره رسو ُل الله صلى الله عليه
وفي لفظ َ :ف ُح ِس ْ
بت من طلاقِهاَ ،
وسلم .
 -317عن فاطم َة ِ
غائـب ـ
ص طلقهـا أ َلبتّـ َة ،وهـو
بن َح ْف ٍ
بنت قي ٍ
س رضي الله عنها ،أن أبا َع ْمرِو َ
ٌ
وفي رواي ٍة طلقها ثلاثاً ـ فأرسل إليها وكي َله بشعيرٍَ ،ف َس ِخ َط ْت ُه ،فقال  :والله ما لَ ِك علينا من شيء،
فجاءت رسو َل الله صلى الله عليه وسلم ،فذكرت ذلك له ،فقال " :ليس ِ
لك عليه نفق ٌة" ـ وفي
ْ
بيت أ ِّم شَ ر ٍ
لفظ " :ولا ُسكنى" ـ فأمرها أن تعت َّد في ِ
ِيك ،ثم قال " :تلك امرأ ٌة يغشاها أصحابي،
ا ْع َتدِّي عن َد ابنِ أ ِّم مكتوم ،ف ٕانه رج ٌل أعمى تضعين ثيا َبـك ،فـ ٕاذا َح َل ْل ِ
ـت فـآ ِذنِيني" قالـت  :فلمـا
بن أبي سفيانَ ،وأبا َج ْه ٍم َخ َطباني ،فقال رسو ُل اللـه صـلى
َح َل ْل ُتَ ،ذ َك ْر ُت له ذلك ،وأن معاوي َة َ
الله عليه وسلم " :أما أبو َج ْه ٍم فلا يضع العصـا عـن عاتِ ِقـ ِه ،وأمـا معاويـ ُة َف ُصـعلوك لـا مـال لـه،
بن زي ٍدَ ،ف َك ِر ْه ُت ُه ،ثم قـال " :انكحـي أسـامة بـن زيـد" َف َن َك ْح ُتـ ُه ،فجعـل اللـه فيـه
انكحي أسامة َ
خيراً ،وا ْغ َت َب ْط ُت به .
باب ال ِعدّة
تحت سع ِد بنِ َخ ْولَ َة ـ وهو من بني عامر
 -318عن ُس َب ْي َع َة الا َٔ ْس َل ِم َّي ِة رضي الله عنها ،أنها كانت َ
ـب أن
بن لُ َؤ ٍي ،وكان ممن شهد بدراً ـ َف ُتوفِّ َـي عنهـا فـي َحجــّ ِة الـودا ِع ،وهـي حامـ ٌل ،فلـم َتنْشَ ْ
َو َض َع ْت َح ْم َلها بعد وفاتِه ،فلما َت َعلَّ ْت من نِ ِ
للخطّ ِ
السنابِ ِل بنِ
فاسها َت َج َّم َل ْت ُ
اب ،فدخل عليها أبو َّ
َب ْع َك ٍك ـ رجل من بني عبد الدار ـ فقال لها  :مالي أ ِ
راك متجمل ًة ؟ ِ
النكاح ،والل ِه ما
لعلك تُ َر ِّجين
َ
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علـي
أنت
بناكح حتى َت ُم َّر عليك أربع ُة أشه ٍر وعش ٌر ،قالت ُس َب ْي َع ُة  :فلما قال لي ذلكَ ،ج َم ْع ُ
ٍ
ـت ّ
تيت رسو َل الله صلى الله عليه وسلم ،فسأل ُت ُه عن ذلك ،فأفتاني بـأني قـد
ثيابي حين أَ ْم َس ْي ُت ،فأ ُ
ويج إن بدا لي .
َح َل ْل ُت حين
ُ
وضعت حملي ،وأمرني بال َّت ْز ِ
وضعت ،و ٕان كانت في دمها ،غير أنه لا َي ْق َر ُبها
تـتزوج حين
قال اب ُن شهاب  :ولا أرى بأساً أن
ْ
َ
زوجها ،حتى تط ُهر .
ُ
زينب ِ
بنت أ ِّم سلم َة رضي الله عنهما ،قالت  :تُ ُوفِّ َي َح ِمي ٌم لا ٔ ِّم حبيب َةَ ،ف َد َع ْت بِ ُص ْف َر ٍة
 -319عن َ
سمعت رسو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم
َف َم َس َح ْت بذراع ْيها ،فقالت  :إنما أصنع هذا  :لأني
ُ
ميت فو َق ٍ
يقو ُل " :لا يح ُّل لامرأة تؤمن بالله واليو ِم الآخرِ ،أن تُ ِح ّد على ٍ
زوج
ثلـاث ،إلـا علـى ٍ
أربع َة أشه ٍر وعشرا" .
 -320عن أ ِّم عطي َة رضي الله عنها ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسـلم قـال " :لـا تُ ِحـ ّد امـرأ ٌة
ميت فو َق ٍ
على ٍ
س ثوباً مصبوغاً ٕالا َث ْو َب َع ْص ٍب،
ثلاثٕ ،الا على ٍ
زوج أربع َة أشه ٍر وعشراً ،ولا َت ْل َب ُ
س طيباً ،إلا إذا َط ُه َر ْت  :نُ ْب َذ ًة من قُ ْس ٍط أو أَ ْظفَار .
ولا تكتح ُل ،ولا َت َم ُّ
بياض وسوا ٌد .
ال َع ْصب ٌ :
ثياب من اليمنِ  ،فيها ٌ
اليسير .
الشيء
والنبذة :
ُ
ُ
والقسط  :العود ،أو نوع من الطيب تُ َبخَّ ُر به النفساء .
والأظفار  :جنس من الطيب لا واحد له من لفظـه ،وقيـل  :هـو عطـ ٌر أسـود ،القطعـة منـه تشـبه
ال ُّظفُر .
ِ
رسول الل ِه صلى الله عليه وسلم،
جاءت امرأ ٌة إلى
 -321وعن أ ِّم سلم َة رضي الله عنها ،قالت :
ْ
فقالت  :يا رسو َل الله ،إن ابنتي تُ ُوفِّ َي عنها َز ْو ُجها ،وقد اشتكت عي َنها ،أَ َف َن ْك َحلُها ؟ فقال رسو ُل
الله صلى الله عليه وسلم " :لا ـ مرتين أو ثلاثاً ،كل ذلك يقول  :لا ـ ثم قال  :إنما هي أربعـ ُة
الح ْو ِل" .
بالب ْع َر ِة على رأ ِ
س َ
أشه ٍر وعش ٌر ،وقد كانت ٕاحداكُ َّن في الجاهلي ِة َت ْر ِمـي َ
زينب ِ :
ـت شَ ـ َّر ثيابِــها ،ولـم
زوجهـا،
دخلـت ِح ْفشـاًَ ،ولَبِ َس ْ
ْ
ــي عنهـا ُ
فقالت ُ
كانت المرأ ُة إذا توفِّ َ
ض به ،ف َقلّما
تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر عليها َس َن ٌة ،ثم تُ ْؤ َتى بدابّ ٍة ـ حمارٍ أو طي ٍر أو شا ٍة ـ َف َت ْف َت ُّ
َّ
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مات ،ثم َتخْ ُر ُج َف ُت ْع َطى َبعر ًة َف َت ْرمي بها ،ثم تُ ِ
شاءت من ٍ
طيب ،أو
راج ُع بع ُد ما
ْ
ض بشي ٍء إلا َ
َتـ ْف َت ُّ
غي ِر ِه .
ا ِ
ش  :البيت الصغير الحقير .
لـح ْف ُ
وتفتض  :تدلك به جسدها .
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كتاب اللّعان

ــــن فلـ ٍ
ــــان قـــــال :
ــــر رضـــــي اللـــــه عنهمـــــا ،أ َّن فلـــــا َن بـ َ
 -322عـــــن عبـــــ ِد اللـــــ ِه بـــــنِ عمـ َ
يت أ ْن لو وجد أحدُنا امرأ َته على فاحش ٍة ،كيف يصن ُع ؟ إن تكل َم ،تكل َم بأم ٍر
يا رسو َل الل ِه  :أرأ َ
النبي صلى الل ُه عليه وسلم فلم يجبه،
سكت َس َك َت على مثل ذلك ،قال :
عظي ٍم ،و ٕان
َ
َ
فسكت ُّ
ابتليت به ،فأنزل الله عـز وجـل هؤلـا ِء
فلما كان بعد ذلك أتاه ،فقال  :إن الذي سألتك عنه قد
ُ
الا ٓ ِ
عذاب
ين َي ْر ُمو َن أَ ْز َو َاج ُه ْم{ فتلا ُه ّن عليه ،ووعظه و َذكَّ َر ُه ،وأخبره أ َّن
يات في سور ِة النورِ } َوالَّ ِذ َ
َ
ِ
كذبت عليها ،ثم دعاها،
عذاب الآخر ِة ،فقال  :لا والذي بعثك بالح ِّق نبياً ،ما
الدنيا أهو ُن من
ُ
ِ
عذاب الآخر ِة ،فقالت  :لا والذي بعثك بالح ِّق إنه
عذاب الدنيا أهو ُن من
فوعظها ،وأخبرها أ َّن
َ
ٍ
شهادات بالله إنه لمن الصادقين ،والخامس ُة أن لعن َة اللـ ِه عليـ ِه
لكاذب ،فبدأ بالرج ِل َفشَ ِه َد أرب َع
إن كــان مــن الكــاذبين ،ثــم َثـــنّى بــالمرأ ِةَ ،فشَ ـ ِهد َْت أرب ـ َع شــهادات باللــه ،إنــه لمــن الكــاذبين،
غضب الل ِه عليها ٕان كان من الصادقين ،ثم َف َّر َق بينهما ،ثم قـال " :اللـ ُه يعلـ ُم أ ّن
والخامس َة أن
َ
تائب" ؟ ثلاثاً .
أحدَكما
كاذب ،فهل منكما ٌ
ٌ
وفي لفظ " :لا سبي َل لك عليها" فقال  :يا رسو َل اللـه مـالي ؟ قـال " :لـا مـال لـك ،إن كنـت
كذبت عليها ،فهو أبع ُد لك منها" .
استحللت من فرجها ،و ٕان كنت
صدقت عليها ،فهو بما
َ
َ
َ
ِ
رسول الل ِه صلى
 -323وعنه رضي الله عنهما ،أ َّن رجلا ً رمى امرأ َته ،وانْ َتفَى من َولَ ِدها في زمان
الله عليه وسلم ،فأ َم َر ُهما رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا ،كما قال الله تعالى ،ثم َق َضى
بالول ِد للمرأ ِةَ ،و َف َّر َق بين المتلاعن ْينِ .
النبـي صـلى اللـه عليـه
 -324عن أبي هرير َة رضي الله عنه ،قال َ :
جاء رج ٌل من بني َفـ َزا َر َة إلـى ِّ
النبي صلى الله عليه وسلم " :هل لك إب ٌل" ؟
وسلم ،فقال  :إ َّن امرأتي ولدت غلاماً أسو َد ،فقال ُّ
قال  :نعم ،قال " :فما ألوانُها" قالُ :ح ْم ٌر ،قال " :فهل فيها من أ ْو َرق" ؟ قال  :إ َّن فيها لَ ُو ْرقاً،
قال " :فأن ّى أتاها ذلك" ؟ قال  :عسى أن يكون َن َز َع ُه ِع ْرقٌ ،قال " :وهذا عسى أن يكون َن َز َع ُه
ِع ْر ٌق" .
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 -325عن عائش َة رضي الله عنها ،قالت  :اختص َم سع ُد ب ُن أبي وقَّاص وعب ُد ب ُن َز ْم َع َة في غلا ٍم،
لي أنه اب ُنه ،أنظر إلى شَ َب ِه ْه،
فقال سع ٌد  :يا رسو َل الله هذا اب ُن أخي ُع ْت َب َة بنِ أبي وقّاصَ ،ع ِه َد إ َّ
فنظـر رسـو ُل اللـه
وقال عب ُد بن زمعة  :هذا أخي يا رسو َل الل ِهُ ،ولِ َد على فرا ِ
ش أبي من ولِي َدتِـهَ ،
صلى الله عليه وسلم ٕالى شَ َب ِه ِه ،فرأى شبهاً َبـ ِّيناً بِ ُع ْت َب َة ،فقال " :هو لك يا عب ُد ب ُن َز ْم َعـ َة ،الولـ ُد
الح َج ُر ،واحتجبي منه يا سو َد ُة" فلم َي َر سود َة َق ُّط .
للفراشِ ،وللعا ِه ِر َ
علـي
 -326عن عائش َة رضي الله عنها ،أنها قالت  :إ َّن رسو َل الله صلى الله عليـه وسـلم دخـل ّ
وج ِه ِه ،فقال " :ألم َت َر ْي أن ُم َج ِّز َزاً نَ َظ َر آنفاً إلى زي ِد بنِ حارثـ َة وأسام َة بـنِ
سارير ْ
مسروراًَ ،ت ْب ُر ُق أ ُ
ض" .
بعض هذه الأقدا ِم لَ ِم ْن بع ٍ
زي ٍد ،فقال  :إ َّن َ
وفي لفظ  :وكان ُم َج ِّز ٌز قائفاً .
ِ
لرسـول اللـ ِه صـلى اللـه عليـه
الخ ْدرِ ِّي رضـي اللـه عنـه ،قـال ُ :ذ ِك َـر العـز ُل
 -327عن أبي سعي ٍد ُ
ـت
وسلم ،فقال " :ولِ َم يفع ُل ذلك أحدُكم" ؟ ـ ولَ ْم يقل  :فلا يفع ْل ذلـك أحـدُكم ـ "ف ٕانـه ل ْي َس ْ
نفس َمخلو َق ٌة إلا الل ُه خالِقُها" .
ٌ
 -327عن جاب ِر بنِ عب ِد الل ِه رضي الله عنهما ،قال  :كنا نعز ُل والقرآ ُن ينـز ُل ،قـال سـفيا ُن  :لـو
كان شيئاً ُي ْنهى عنه ،لنهانا عنه القرآ ُن .
ليس
 -328عن أبي ذرٍ رضي الله تعالى عنه ،أنه سم َع رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم يقو ُل َ " :
ِم ْن رج ٍل ا َّد َعى لغير أبي ِه ـ وهو يعل ُمه ـ إلا َكف ََر ،ومن ادعى ما ليس له فليس ِم َّنـا ،ولْ َي َت َبـ َّوأ ْ َم ْق َعـ َد ُه
من النارِ ،ومن دعا رجلا ً بالكفر ،أو قال  :يا ع ُد َّو الل ِه ،وليس كذلك إلا حا َر عليه" .
كذا عند مسلم ،وللبخاري نحوه ،وحار بمعنى رجع .
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كتاب ال َّر َضاع

س رضي الله عنهما ،قال  :قال رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم فـي ِ
بنـت
 -329عن ابنِ عبا ٍ
ِ
النسبَ ،و ِه َي ابن ُة أخي من الرضاع ِة" .
حمز َة " :لا َت ِح ُّل ليَ ،ي ْح ُر ُم من ال َّرضا ِع ما َي ْح ُر ُم من
 -330عن عائش َة رضي الله عنها ،قالت  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ٕ " :ا َّن الرضـاع َة
تُ َح ِّر ُم ما َي ْح ُر ُم ِم َن الوِلاد ِة" .
فقلـت :
الحجاب،
س ـ ْاس َتأ ْ َذ َن َع َل ّي بعد ما أُن ِز َل
 -331وعنها ،قالت  :إ َّن أَ ْف َل َح ـ أخا أبي ال ُق َع ْي ِ
ُ
ُ
ِ
ِ
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم ،فـ ٕا َّن أخـا أبـي ال ُق َعـ ْيسِ ،لـيس هـو
والله لا آ َذ ُن لـه ،حتـى أَسـتأذ َن َّ
فقلت
علي رسو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلمُ ،
أرضعني ،ولكن أرضعتني امرأ ُة أبي ال ُق َع ْيسِ ،فدخ َل ّ
 :يا رسو َل الل ِه ،إ َّن الرج ِل ليس هو أرضعني ،ولكن أرضـعتني امرأَتُـه ،فقـال " :ائـذني لـه ،ف ٕانـه
َع ُّم ِك َت ِر َب ْت َي ِمي ُن ِك"  .قال عرو ُة ب ُن الزبي ِر  :فبذلك كانت عائش ُة تقو ُل َ :ح ِّر ُموا من الرضا ِع ،ما
ِ
النسب .
َي ْح ُر ُم من
ِ
فقلـت  :كيـف
عمـك،
علي أَ ْف َل ُح ،فلم آذ ْن له ،فقال  :أتحتجبين مني وأنـا
ُ
وفي لفظ  :استأذ َن ّ
لت رسـو َل اللـ ِه صـلى اللـ ُه عليـه
ذلك ؟! قال  :أرضعتك امرأ ُة أخـي ،بلـبن أخـي ،قالـت  :فسـأ ُ
وسلم ،فقال َ :ص َد َق أَ ْف َل ُح ،ائْ َذني له َت ِر َب ْت يمي ُن ِك .
علي رسو َل الل ِه صلى الله عليه وسلم وعندي رج ٌل ،
 -332وعنها رضي الله عنها ،قالت  :دخ َل ّ
ـت  :أخــي مــن الرضــاع ِة ،فقــال " :يــا عائشـ ُة ،انظــر َن َمـ ْـن
فقــال " :يــا عائشـ ُة ،مــن هــذا" ؟ قلـ ُ
إخوانُ ُك َّن ،ف ٕانما الرضاع ُة من الـ َمجاع ِة" .
بنـت أبـي إِ ٍ
فجـاءت أَ َمـ ٌة
هـاب،
ْ
 -333عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه ،أنـه تـزوج أ َّم يحيـى َ
ض عني،
سوداء ،فقالت  :قد أرض ْع ُت ُكما،
ُ
ُ
للنبي صلى الله عليه وسلم ،قال  :فأ ْع َر َ
فذكرت ذلك ِّ
زعمت أن قد أرض َع ْت ُكما" ؟ فنهاه عنهـا
قال َ :ف َت َن َّح ْي ُتَ ،ف َذ َك ْر ُت ذلك له ،فقال " :وكيف وقد
ْ
.
ٍ
خرج رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ـ يعني
 -334عن البرا ِء بنِ
عازب رضي الله عنهما ،قال َ :
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علي ،فأخذ بي ِدها ،وقال لفاطم َة :
من مك َة ـ ف َتبِ َع ْت ُهم ابن ُة َح ْم َزةَ ،تنادي  :يا ع ِّم  ،يا ع ِّم َ
فتناولَها ٌ
علي  :أنا أح ُّق بها ،وهي
علي وزي ٌد وجعف ٌر  ،فقال ٌ
دونك ابن َة ع ِّمك ،فاح َت َم َل ْتها ،فاختص َم فيها ٌ
النبـي
ابن ُة عمي ،وقال
جعفر  :ابن ُة عمي ،وخال ُتها تحتي ،وقال زيـ ٌد ُ :
ُ
بنـت أخـي ،فقضـى بهـا ُّ
لعلي " :أنت ِمنّي ،وأنا ِم ْنـك"
صلى الله عليه وسلم لخال ِتها ،وقال " :الخال ُة بمنزل ِة الا ٔ ِّم ،وقال ٍ
نت أخونا و َم ْولانا" .
هت َخ ْلقي ُ
وخلُقي" وقال لزي ٍد " :أ َ
وقال لجعف ٍر " :أَ ْش َب َ
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ٍ
ِ ِ
النبي صلى الله عليه وسلم " :لا َي ِح ُّل
 -335عن عبد الله بنِ مسعود رضي الله عنه ،قال  :قال ُّ
امرئ مسل ٍم ،يشه ُد أن لا إله إلا الل ُه ،وأني رسـو ُل اللـ ِه ،إلـا ب ٕاحـدى ٍ
د ُم ٍ
ـب الزانـي،
ثلـاث ،ال َث ِّي ُ
لنفس بالنفسِ ،والتار ُك ل ِديـ ِن ِه المفار ُق للجماع ِة" .
وا ُ
 -336عن عب ِد الل ِه بنِ مسعو ٍد رضي الله عنه ،قال  :قـال رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم :
س يو َم القيام ِة ،في الدما ِء" .
"أ َّو ُل ما يقضى بين النا ِ
 -337عن َس ْه ِل بنِ أبي َح ْث َم َة ،قال  :انطلق عب ُد الل ِه بنِ َس ْهلٍ ،و ُم َح ِّي َص ُة ب ُن مسعو ٍد إلى َخ ْي َب َر،
ـح ُط فـي َد ِمـه قتيلـا ً ـ
لح ،فتفرقاَ ،فأَ َتى ُم َح ِّي َص ُة إلى عب ِد الل ِه بـنِ َس ْـه ٍل ـ وهـو َي َتشَ َّ
َو ِه َي يومئ ٍذ ُص ٌ
ٍ
النبـي
َف َد َف َن ُه ،ثم َق ِد َم المدين َة ،فانطلق عب ُد الرحمنِ بنِ َس ْه ٍل و ُم َح ِّي َص ُة ُ
وحو ِّي َص ُة ابنـا مسـعود إلـى ِّ
فذهب عب ُد الرحمنِ يتكل ُم ،فقال صلى الله عليـه وسـلم َ " :ك ِّبـ ْر َك ِّبـ ْر" ــ
صلى الله عليه وسلم،
َ
فسـكت ،فتكلمـا ،فقـال " :أتحلفـون وتسـتحقون قـاتِ َل ُك ْم ،أو ِ
وهو أَ ْحد ُ
صـاح َب ُك ْم" ؟
َث القو ِم ـ
َ
نحلف ،ولم نَشْ َه ْد ،ولم ن ََر ؟ قال َ " :ف ُت ْب ِرئُ ُك ْم يهو ُد بخمسين يمينا" فقالوا  :كيف
قالوا  :وكيف
ُ
ِ
النبــــــــــــــــــــي
مــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــو ٍم كفــــــــــــــــــــارٍ ؟ َف َع َق َلــــــــــــــــــــ ُه
نأخــــــــــــــــــــ ُذ بأَ ْي
ُّ
صلى الله عليه وسلم من عنده .
ِ
حديث حما ِد بنِ زي ٍد ،فقال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ُ " :ي ْق ِس ُم خمسون منكم على
وفي
ـف ؟ قـال َ " :ف ُت ْبـ ِرئُ ُك ْم يهـو ُد بأ ِ
يمـان
رجل منهمُ ،في ْد َف ُع بِ ُر َّم ِت ِه" قالوا  :أم ٌر لم نشـه ْد ُه كيـف نحلِ ُ
خمسين منهم" قالوا  :يا رسو َل الل ِه قو ٌم كفا ٌر ؟ َفو َدا ُه رسو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلم من قِ َبلِ ِه .
وفي حديث سعي ِد بنِ ُع َب ْي ٍدَ ،ف َك ِر َه رسو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلم أن ُي ْب ِطـ َل َد َمـ ُه ،فـوداه بــ ِمائ ٍة
الص َد َق ِة .
من إِبِ ِل َّ
س بنِ ٍ
ــج َر ْينِ  ،فقيـل :
 -338عن أن ِ
مالك رضي الله عنه ،أ َّن جاري ًة ُو ِج َد رأ ُسها مرضوضاً بين َح َ
فـاعترف،
من فعل هذا بك ؟ فلانٌ ،فلانٌ ،حتى ُذ ِك َـر يهـود ٌي َفأَ ْو َمـأَ ْت برأ ِسـها ،فأُ ِخـ َذ اليهـود ُّي
َ
ض رأ ُسه بين َح َج َر ْينِ .
فأَ َم َر رسو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلم أن ُي َر َّ
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ضـاح ،فأَقـا َد ُه بهـا رسـو ُل اللـ ِه
سائي عن أن ٍ
س  :أن يهودياً قتل جاريـ ًة علـى أَ ْو ٍ
 -339ولمسل ٍم وال َّن ِّ
صلى الله عليه وسلم .
 -340عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال  :ل ّما فتح الل ُه تعالى على رسولِه صلى الله عليه وسلم
ِ
النبـي صـلى اللـه عليـه
مك َةَ ،ق َت َل ْت هذي ٌل رجلا ً من بني لَ ْي ٍث بقتي ٍل كان لهم في الجاهلية ،فقـا َم ُّ
وسلّ َط عليهـا رسـولَ ُه والمـؤمنين ،ألـا
حبس عن مك َة الفي َلَ ،
وسلم ،فقال " :إ َّن الل َه عز وجل قد َ
وإنها لم َت ِح َّل لأح ٍد قبلي ،ولا تح ُّل لأح ٍد بعدي ،وإنما أُ ِحلَّ ْت لي ساع ًة من نهارٍ ،وإنها ساعتي
قط ساقِ َط ُتها إلا لِ ُم ِ
هذه ،حرا ٌم ،لا ُي ْع َض ُد شَ َج ُرها ،ولا ُيخْ َتلى شَ ْوكُها ،ولا تُل َت ُ
نش ٍد ،ومن قُ ِت َل لـه
قتي ٌل ،فهو بخير ال َّن َظ َر ْينِ  ،إما أن ُي ْق َت َل ،وإما أن ُي ْفدَى" فقا َم رج ٌل من أه ِل اليمنِ ـ يقال له أبو شا ٍه
ـ فقال  :يا رسو َل الله اكتبوا لي ،فقال رسو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلم " :اكتبوا لأبي شا ٍه" ثم
العباس فقال  :يا رسو َل الله إلا الإ ْذ ِخ َر ،ف ٕانا نجعلُ ُه في بيوتِنا ،وقبورِنا ،فقال رسو ُل الله صلى
قام
ُ
الله عليه وسلم ٕ " :الا ِٕالا ْذ ِخ َر" .
ِ
ص المرأ ِة ،فقـال المغيـر ُة
الناس في إِملا ِ
عمر بنِ
 -341عن َ
الخطاب رضي الله عنه ،أنه استشار َ
النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغر ٍة ـ عب ٍد أو أم ٍة ـ فقال  :لَ َتأْتِ َـيـ ّن بمن
ب ُن شعب َة  :شَ ِه ْد ُت َّ
يشه ُد معكَ ،فشَ ِه َد معه محم ُد ب ُن مسلم َة .
إملاص المرأ ِة  :أن تُل ِقـي جني َنها َم ْيتاً .
ـت إحـداهما الـأخرى
 -342عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال  :اقتتلت امرأتان من هذيلٍَ ،فر َم ْ
ِ
رسول الل ِه صلى الله عليه وسلم ،فقضى رسو ُل الل ِه
بحجر ،فقتلتها وما في بط ِنها ،فاختصموا إلى
صلى الل ُه عليه وسلم أ ّن ِد َي َة جني ِنهـا غـر ٌة ـ عبـدٌ ،أو وليـد ٌة ـ وقضـى ب ِد َيـ ِة المـرأة علـى عاقل ِتــها،
َوو َّرثها ولدَها ومن معهم ،فقام َح َم ُل ب ُن النابغ ِة ال ُه َذلي ،فقال  :يا رسو َل الله ،كيف أ ُغ َر ُم من لا
شَ ر َِب ولا أَ َك َل ،ولا نط َق ولا استه َّل ،ف ِم ْث ُل ذلك ُي َط ُّل ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ٕانما هو من ٕاخوان ال ُكـ ّه ِان" من أجل َس ْج ِع ِه الذي َس َج َع .
ض َي َد رجلٍ ،فنزع َي َد ُه من في ِه ،فوقعت
 -343عن ِع ْم َران بنِ ُح َص ْينٍ رضي الله عنه ،أ َّن رجلا ً َع َّ
ض الفح ُل،
ض أحدُكم أخاه ،كما َي َع ُّ
النبي صلى الله عليه وسلم فقال َ " :ي َع ُّ
َث ِن َّي َتاه ،فاختصما إلى ِّ
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لا ِد َي َة لك" .
 -344وعن الحسنِ بنِ أبي الحسنِ البصر ِّي ،قال  :حدثنا ُج ْندُب ) (16رضي الله عنه في هـذا
ِ
رسول اللـ ِه صـلى اللـه
كذب على
المسج ِد ،وما نسينا منه حديثاً ،وما نخشى أن يكون ُج ْندُب َ
عليه وسلم ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليـه وسـلم " :كـان فـيمن كـان قـبلكم ،رجـ ٌل بـه
مات ،قـال اللـ ُه عـز وجـل  :عبـدي
ـح ّز بها َي َد ُه ،فما َر َقأَ ال َّد ُم حتى َ
ُجرح َف َج ِز َع ،فأخذ سكيناً َف َ
بادرني بِ َن ْف ِس ِهَ ،ح َّر ْم ُت َع َل ْي ِه الجن َة" .

 (1بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة ،وفتحها .
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كتاب الحدود

س بنِ ٍ
فاج َت َو ٌوا المدينة،
 -345عن ٔان ِ
ناس من ُع ْك ٍل ـ أو ُع َر ْي َن َة ـ ْ
مالك رضي الله عنه ،قال َ :ق ِد َم ٌ
َاح ،وأمرهم أن يشربوا من أبوالِها وألبانِها ،فانطلقوا ،فلما
النبي صلى الله عليه وسلم بِلِق ٍ
َفأَ َم َر لهم ُّ
الخبر في أ ِ
فبعـث
ول النهـارِ،
َ
النبي صلى الله عليه وسلم ْ
واستاقوا ال َّن َعم ،فجاء ُ
راعي ِّ
َص ّحوا َق َتلوا َ
ـت أيـ ِديهم وأرجلُهـم مـن خلـاف،
في آثـارِهم ،فلمـا ار َتفَـ َع النهـا ُر جـيء بهـم ،فـأمر بهـمَ ،ف ُق ِّط َع ْ
الح َّرة َي ْس َت ْسقُون فلا ُي ْس َق ْو َن .
وس ِم َر ْت ) (17أ ْع ُي ُن ُهم ،وتُركوا في َ
ُ
قال أبو قِلا َبة  :فهؤلاء سرقوا ،وقتلوا ،وكفروا بعد إِيمانِ ِه ْم ،وحاربوا الل َه ورسولَ ُه ،أخرجه الجماعة
.
الج َه ِن ِّـي
 -346عن ُع َب ْي ِد الل ِه بنِ عب ِد الل ِه بنِ ُع ْت َب َة بنِ مسعو ٍد ،عـن أبـي هريـرةَ ،وزيـ ِد بـنِ خالـ ٍد ُ
رضي الله عنهما ،أنهما قالا  :إ َّن رجلا ً من الا ٔ ِ
النبي صلى الل ُه عليه وسلم ،فقال  :يا
عراب أتى َّ
ِ
خر  :ـ وهو أفقه منه ـ نعم
قضيت بيننا
رسو َل الل ِه ،أنشُ دُك الل َه ٕالا
َ
بكتاب الل ِه ،فقال الخص ُم الا ٓ ُ
ِ
بكتاب الل ِه ،وائْذن لي ،فقال رسو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلم " :قل" قال  :إن ابني
فاقض بيننا
فافتديت منـه بمائـ ِة شـا ٍة
كان َع ِسيفاً على هذا ،فزنى بامرأتِ ِه ،وإِني أُخبِ ْر ُت أ ّن على ابني ال َّرج َم،
ُ
وتغريب عا ٍم ،وأ ّن على امرأ ِة هذا
لت أه َل العل ِم  :فأخبروني أنما على ابني جل ُد مائ ٍة
ووليد ٍة ،فسأ ُ
ُ
ِ
بكتاب الل ِه،
الرج َم ،فقال رسو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلم " :والذي نفسي بي ِد ِه لأقضين بينكما
س ـ لرجل من أسـل َم ـ
الوليد ُة والغن ُم ر ٌد عليك ،وعلى اب ِنك جل ُد ِمائَ ٍة،
ُ
وتغريب عا ٍم ،واغ ُد يا أُنَ ْي ُ
إلى امرأ ِة هذا ،ف ٕان اعترفت فارجمها" فغدا عليها ،فاعترفت ،فأَ َم َر بها رسو ُل الله صلى الله عليه
وسلم َف ُر ِج َم ْت .
جير
ُ
العسيف  :الا ٔ ُ
 -347وعنه عنهما رضي الله عنهما ،قالا ُ :س ِئ َل رسو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلم عـن الا َٔ َمـ ِة إذا
زنت ولم ُت ْح َص ُن ؟ قال ٕ " :ان زنت فاجلدوها ،ثم ٕان زنت فاجلدوها ،ثم ٕان زنت فاجلـدوها،
 (1وفي رواية بتشديد الميم ُ :س ِّم َر ْت .

ﻣﱳ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

78

ثم بيعوها ولو بِ َض ِفي ٍر" .
ٍ
شهاب  :ولا أدري ؟ أَ َب ْع َد الثالث ِة أو الرابع ِة .
قال اب ُن
الح ْب ُل .
والضفير َ :
ُ
 -348عن أبي هريرة رضي الله عنه ،أنه قال  :أَ َتى رج ٌل من المسلمين رسو َل الل ِه صلى الله عليه
ض عنـهَ ،ف َت َن ّحـى تلقـاء
وسلم ـ وهو في المسج ِد ـ فناداه ،فقال  :يا رسو َل الل ِه ،إني ُ
زنيـت َفـأَ ْع َر َ
وج ِه ِه ،فقال  :يا رسو َل الل ِه ،إني زنيت ،فأعرض عنه ،حتى ثَـ َّنى ذلك عليـه أربـ َع ٍ
مـرات ،فلمـا
ْ
شَ ِه َد على ِ
ٍ
شهادات ،دعاه رسو ُل الل ِه ،فقال " :أَبِكَ جنون" ؟ قال  :لا ،قال " :فهل
نفس ِه أرب َع
أُ ْح ِص ْن َت" ؟ قال  :نعم ،فقال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :اذهبوا به فارجموه" .
كنـت
بن عب ِد الل ِه يقو ُل ُ :
جابر َ
قال ابن شهاب  :فأخبرني أبو سلم َة ب ُن عب ِد الرحمن ،أنه َس ِم َع َ
بالـح َّر ِةَ ،ف َر َج ْمنا ُه .
هرب ،فأدركناه َ
فيمن َر َج َم ُه ،فرجمناه بالـ ُم َصلى فلما أَ ْذلَ َق ْت ُه الحجار ُة َ
الرج ُل هو ماع ُز ب ُن ٍ
الـخ ْدرِ ُّي،
جابر ب ُن َس ُم َرةَ ،وعب ُد الل ِه ب ُن عباسٍ ،وأبو سعي ٍد ُ
مالك ،روى قِ َّص َت ُه ُ
الح َص ِ
يب الا َٔ ْس َل ِم ُّي رضي الله عنهم .
َو ُب َر ْي َد ُة ب ُن ُ
ِ
رسول صلى اللـه
عمر رضي الله عنهما ،أنه قال  :إ َّن اليهو َد جاءوا إلى
 -349وعن عب ِد الل ِه بنِ َ
عليه سلم فذكروا له  :أ َّن امرأ ًة منهم ورجلا ً َزن ََيا ،فقال لهم رسو ُل الل ِه صلى الله " :ما تجـدون
نفض ُح ُه ْم ويجلدون ،قال عب ُد الل ِه ب ُن َسلَا ٍم  :كذبتم ،إن
في التورا ِة في شأ ِن الرج ِم" ؟ فقالوا َ :
فيها آي َة الرج ِم ،فأتوا بالتوراة فنشروها ،فوضع أحـ ُد ُهم يـدَه علـى آيـ ِة الـرج ِم ،فقـرأ مـا قبلهـا ومـا
بعدها ،فقال له عب ُد الله بن سلَام  :ارفع َي َد َك ،فرفع يده ،ف ٕاذا فيها آي ُة الرج ِم ،فقال َ :ص َد َق يا
يت الرج َلَ ،ي ْج َنأُ على المرأ ِة َي ِقيها
النبي صلى الله عليه وسلم َف ُر ِجما ،قال  :فرأ ُ
ُم َح َّمدُ ،فأ َمر بهما ُّ
الحجار َة .
يجنأ  :ينحني .
الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عب ُد الل ِه ب ُن ُصورِيا .
 -350وعن أبي هرير َة رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم قال " :لو أ ّن رجلـا ً ـ
اح" .
أو قال امرءاً ـ اطَّ َل َع عليكَ بغي ِر إذنِكَ َف َخ َذ ْف َت ُه بحصاةَ ،ف َف َقأ ْ َت َع ْي َنه ،ما كان عليك ُج َن ٌ
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باب حد السرقة
النبي صلى الله عليه وسلم َق َط َع في ِم َج ٍّن قيم ُته
 -351عن عب ِد الل ِه بنِ َ
عمر رضي الله عنهما ،أ َّن َّ
ـ وفي لفظ َ :ث َم ُن ُه ـ ثلا َث ُة درا ِه َم .
سمعت رسو َل الله صلى الله عليه وسلم يقو ُل " :تُ ْق َطـ ُع
 -352عن عائش َة رضي الله عنها ،أنها
ْ
ربع دينارٍ فصاعداً" .
َاليدُ ،في ِ
 -353عن عائش َة رضي الله عنها ،أ َّن قريشاً أَ َه ّم ُهم شأ ُن المخزوميـ ِة التـي َس َـر َق ْت ،فقـالوا  :مـن
يكل ُم فيها رسو َل الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا  :ومن َي ْج َترِئُ عليه إلا أسام ُة ب ُن َز ْي ٍدِ ،ح ُّب
ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ َف َكلَّ َم ُه أسام ُة ،فقال " :أَ َتشْ َف ُع في َح ٍّد من حدود الله ،ثم قام
الشـريف َت َركـوه ،وإذا
فاخْ َت َط َب ،فقال  :إنما أهلكَ الذين ِم ْن َق ْبلِ ُكم ،أنهم كانوا إذا سر َق فـيهم
ُ
سـرقت،
بنـت محمـ ٍد
سر َق فيه ُم
ْ
الضـعيف ،أقـاموا عليـه الحـدَّ ،وا ْيـ ُم ) (18اللـه ،لـو أ َّن فاطمـ َة َ
ُ
لقطعت َيدَها" .
ُ
بقطع َي ِدها .
وفي لفظ  :كانت امرأ ٌة
النبي صلى الله عليه وسلم ِ
ُ
تستعير المتا َع و َت ْج َح ُد ُهَ ،فأَ َم َر ُّ
باب حد الخمر
النبي صـلى اللـه عليـه وسـلم أُتِ َـي برجـ ٍل قـد شَ ـر َِب
 -354عن أنس بن مالك رضي الله عنه ،أ َّن َّ
النـاس ،فقـال
الخمر ،فج َل َد ُه بجريد ٍة نح َو أربعين ،قال  :وفع َل ُه أبو بكر ،فلما كان ُع َم ُـر استشـار
َ
َ
ٍ
ف الحدو ِد ثمانون ،ف َ ا َٔ َم َر به عمرُ رضي الله عنه .
عب ُد الرحمنِ بنِ
عوف  :ا َٔ َخ ُّ
 -355وعن أبي ُب ْر َد َة ـ هانىء بن نِيار ـ َالب َلو ِّي الأنصار ِّي رضـي اللـه عنـه ،أنـه سـم َع رسـو َل اللـه
صلى الله عليه وسلم يقو ُل " :لا يجل ُد فو َق َعشْ َر ِة أ ٍ
سواط ،إلا في ح ٍّد من حدو ِد الله" .

 (1همزته همزة وصل عند الا ٔكثر ،وهمزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم .
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كتاب الا ٔ ْيمان والنذور

 -356عن عب ِد الرحمنِ بن َس ُم َر َة رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسـلم :
ـت إليهـا ،وإن
بـن َسـ ُم َرة لـا تسـأ ِل الإ مـارةَ ،ف ٕانـك إن أُ ْع ِطي َتهـا عـن مسـأل ٍة ُو ِك ْل َ
"يا عب َد الرحمنِ َ
غيرها خيراً منهاَ ،ف َك ِّفر عن
أعطي َتها عن غي ِر مسأل ٍة أُ ِع ْن َت عليها ،و ٕاذا َح َل ْف َت على يمينٍ  ،فرأ َ
يت َ
يـميـ ِنك ،وائْ ِت الذي هو خي ٌر" .
 -357عن أبي موسى رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :إني والل ِه ـ
تيت الذي هو َخ ْي ٌر ،و َت َحلَّ ْل ُتها" .
غيرها خيراً منها ،إلا أ ُ
شاء الل ُه ـ لا أحلِ ُ
ف على يمينٍ فأَ َرى َ
إن َ
ِ
الخطاب رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليـه وسـلم " :إ َّن
عمر بنِ
 -358عن َ
الل َه ينهاكُم أن تحلفوا بآبائِكم" .
ولمسل ٍم " :فمن كان حالفاًَ ،ف ْل َي ْحلِف بالل ِه ،أو لِ َي ْص ُم ْت" .
سمعت رسو َل الله صلى الله عليه وسلم ينهي
حلفت بها ،منذ
عمر  :فوالل ِه ما
ُ
ُ
وفي رواية  :قال ُ
حلف بها .
عنها ،ذا ِكـراً ولا آثِـراً  .يعني حاكياً عن غيري أنه َ
النبي صلى الله عليه وسلم قال " :قـال  :سـليما ُن بـ ُن
 -359عن أبي هريرة رضي الله عنه ،عن ِّ
داو َد عليهما السلام ،لأطوفن الليلة على تسعين امرأةً ،تلِ ُد ك ُّل امرأ ٍة منهن غلاماً ،يقات ُل في سبي ِل
فطـاف بِــ ِه َّن ،فلـم َتلِـ ْد مـن ُه َّن إلـا امـرأ ٌة واحـد ٌة :
شاء الل ُه ،فلـم يقـ ْل،
َ
الل ِه ،فقيل له  :قل  :إن َ
نصف إ ٍ
شاء الل ُه لـم َي ْح َن ْ
ـث،
َ
نسان" قال :فقال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :لو قال  :إن َ
وكان ذلك َد َركاً لحاج ِت ِه" .
شاء الل ُه ،يعني قال له ال َم َلكُ .
قوله  :قيل له  :قل  :إ ْن َ
 -360عن عب ِد الل ِه بنِ مسعو ٍد رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :من
حلف على يمينٍ َص ْب ٍر َي ْق َت ِط ُع بها ما َل ٍ
امرئ مسل ٍم ،هو فيها فاج ٌر ،لَ ِق َـي الل َه وهو عليـه غضـبا ُن"
َ
ين َيشْ َت ُرو َن بِ َع ْه ِد اللَّ ِه َوأَ ْي َمانِ ِه ْم َث َمناً َقلِيلا ً{ ٕالي آخ ِر الآي ِة .
ونزلت } ٕاِ َّن الَّ ِذ َ
 -361عن الا ٔ ِ
وبـين رجـ ٍل خصـوم ٌة فـي بِئْـرٍ،
شعث بـنِ قـي ٍ
س رضـي اللـه عنـه ،قـال  :كـان بينـي َ
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فاخْ َت َصـ ْمنا إلـى رسـ ِ
ـول اللـه صــلى اللـه عليــه وسـلم ،فقــال رسـو ُل اللــه صـلى اللــه عليـه وســلم :
ف ،ولا ُي َبالي ،فقال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :من
"شاهداك أو يمي ُنه" قلت  :إذاً يحلِ ُ
حلف على يمينٍ َص ْب ٍر يقتط ُع بها مال ٍ
امرئ مسل ٍم ،هو فيها فاج ٌر ،ل ِق َـي الل َه وهو عليه غضبا ُن" .
َ
الض َّح ِ
 -362عن ِ
اك الأنصار ِّي رضي الله عنه ،أنه باي َع رسو َل الل ِه صلى الله عليه وسلم
ثابت بنِ َّ
حلـف علـى يمـينٍ بِ ِملِّـ ٍة غيـ ِر
تحت الشجر ِة ،وأ َّن رسو َل الله صلى الله عليـه وسـلم قـال " :مـن
َ
َ
نفسه بشي ٍء ُع ِّذ َب به يو َم القيا َمـ ِة ،ولـيس علـى
الإ سلا ِم ،كاذباً متعمداً ،فهو كما قال ،ومن قتل َ
َر ُج ٍل نذ ٌر فيما لا يملك" .
وفي رواية " :ولَ ْع ُن المؤمنِ كقتلِه" .
وفي رواية " :ومن ادعى دعوى كاذب ًةَ ،لي َت َكـث ََّر بها ،لم َي ِز ْد ُه الل ُه إلا قِلَّ ًة" .
باب النذر
ِ
نـذرت فـي
كنـت
عمر بنِ
ُ
قلت  :يا رسـو َل اللـ ِه ٕانـي ُ
الخطاب رضي الله عنه ،قال ُ :
 -363عن َ
عتكف ليل ًة ـ وفي رواي ٍة  :يوماً ـ في المسج ِد الحرا ِم ،قال " :فأ ِ
الجاهلي ِة أن أ
وف بنذرِ َك" .
َ
النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذرِ،
 -364عن عب ِد الل ِه بنِ َ
عمر رضي الله عنهما ،عن ِّ
وقال ٕ " :انه لا يأتي بخيرٍ ،و ٕانما ُي ْس َتخْ َر ُج به من البخي ِل" .
تمشـي إلـى ِ
بيـت اللـ ِه الحـرا ِم
 -365عن ُع ْق َب َة بن عام ٍر رضي الله عنـه ،قـال  :نَـ َذ َر ْت أختـي أن
َ
ش
ــي لها رسو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ،فاسـتف َت ْي ُته ،فقـال " :لِـ َت ْم ِ
حافي ًة ،فأَ َم َر ْت ِني أن أَ ْس َت ْف ِت َ
َولْ َت ْرك َْب" .
س رضي الله عنهما ،أنـه قـال  :اسـتفتى سـع ُد بـ ُن عبـاد َة رسـو َل اللـه
 -366عن عب ِد الل ِه بنِ عبا ٍ
صلى الله عليه وسلم في نذرٍ كان على أ ِّم ِه ،تُ ُوفِّ َي ْت قبل أ ْن َت ْق ِض َي ُه ،فقال رسو ُل اللـه صـلى اللـه
عليه وسلم ِ " :
فاقض ِه عنها" .
كعب بنِ ٍ
 -367عن ِ
قلت  :يا رسو َل الل ِه ٕا ّن من توبتي أ ْن أنخلِ َع من
مالك رضي الله عنه ،قال ُ :
مالي صدق ًة إلى الل ِه وإلى رسولِ ِه ،فقال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :أَ ْم ِس ْك عليكَ
بعـض
َ
مالِكَ  ،فهو خي ٌر لك" .
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باب القضاء
 -368عن عائش َة رضي الله عنها ،قالت  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :مـن أ َ
حـدث
في أمرِنا هذا ما ليس منه ،فهو َر ٌّد" .
وفي لفظ " :من عم َل عملا ً ليس عليه أ ُمرنا ،فهو َر ٌّد" .
بنـت عتبـ َة ـ امـرأ ُة أبـي سـفيا َن ـ علـى
 -369وعن عائش َة رضي الله عنها ،قالـت َ :د َخ َل ْ
ـت هنـ ُد ُ
ِ
شحيح ،لا يعطيني
رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقالت  :يا رسو َل الل ِه ،إن أبا سفيا َن رج ٌل
ٌ
ِ
ِ
ِ
علـي فـي ذلـك مـن
من النفقة ما يكفيني ويكفي َب ِن َّي ،إلا ما أَ َخ ْذ ُت من مالـه بغيـ ِر عل ِمـه ،فهـل َّ
ِ
يكفيـك ويكفـي
اح ،فقال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :خذي من مالِه بالمعروف ،ما
ُج َن ٍ
ب َـ ِن ِ
ـيك" .
 -370عن أ ِّم سلم َة رضي الله عنها ،أ َّن رسو َل الل ِه صلى الله عليه وسلم َس ِم َع َج َل َب َة خص ٍم ِ
بباب
بعضـ ُكم أن
ُح ْج َرتِ ِه ،فخرج إليهم ،فقال " :ألا إنما أنا بش ٌر مثلكم ،وإنما يأتيِني الخص ُم ،فلعـل َ
يكون أبل َغ من بعضٍ ،فأ ِ
قضيت له بح ِّق مسل ٍم ،ف ٕانمـا
حس ُب ) (19أَنه صادقٌ ،فأقضي له ،فمن
ُ
هي قطع ٌة من النارِ َف ْل َي ْح ِم ْلها أو َي َذ ْرها" .
ــــب أبـــــي
 -371عـــــن عبـــــ ِد الـــــرحمنِ بـــــنِ أبـــــي بكـــــر َة رضـــــي اللـــــه عنـــــه ،قـــــال َ :ك َتـ َ
ض ِ
ـ أ
بس ِج ْسـتانَ ،أن لـا َتحكــ ْم بـين اثنـين
وكتبت له ـ إلى ابنه عبي ِد الل ِه بنِ أبي بكرةَ ،وهـو قـا ٍ
ُ
سمعت رسو َل الله صلى الله عليه وسلم يقول " :لا يحك ْم أح ٌد بين اثنين،
نت غضبانُ ،ف ٕاني
ُ
وأ َ
وهو غضبا ُن" .
وفي رواية " :لا يقضين َحـ َكـ ٌم بين اثنين وهو غضبا ُن" .
 -372وعن أبي بكر َة رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم " :ألـا أنبـئكم
بأكب ِر الكبائ ِر ؟ ثلاثاً" قلنا  :بلى ،يا رسو َل الله ،قال " :الإ شرا ُك بالل ِه ،وعقو ُق الوالـدين ،وكـان
 (1وبعضهم ينصبها لأنه يعطفُها على قوله  :أن يكون أبل َغ .

ﻣﱳ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

83

متكئاً
سكت .
فجلس ،فقال  :ألا وقو ُل الزور ،وشهاد ُة الزورِ ،فمازال يك ّر ُرها ،حتى قلنا  :لي َته
َ
َ
النـاس
النبي صلى الله عليه وسلم قـال " :لـو ُي ْعطـى
 -373عن ابنِ عبا ٍ
ُ
س رضي الله عنهما ،أ َّن َّ
دماء ٍ
رجال وأموالَ ُه ْم ،ولكن اليمي ُن على الـ ُم َّد َعى عليه" .
ناس َ
بدعواهم ،لا َّدعى ٌ
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كتاب الأطعمة

 -374عن ال ُّن ْع ِ
سمعت رسو َل الله صلى الله عليه وسلم يقو ُل
مان بنِ َب ِشي ٍر رضي الله عنه ،قال :
ُ
مشتبهات
ـ وأهوى النعمان بِـ ٕا ْص َب َع ْيه إلى أذنيه ـ " :إ َّن الحلال َب ّي ٌن ،وإ َّن الحرا َم َب ّي ٌن ،وبينهما أمو ٌر
ٌ
الشبهات ،استبرأَ لدي ِن ِه ِ
ِ
ِ
الشـبهات،
وع ْر ِضه ،ومن َو َق َع فـي
لا يعل ُم ُهن كثي ٌر من الناسِ ،فمن اتقى
وقع في الحرا ِم ،كالراعي يرعى حو َل ِ
الح َمى يوشكُ أن َي ْر َتع فيه ،ألا وإن لك ِّل ٍ
ملك ِح َمـى ،ألـا
الج َس ُد كلُّه ،وإذا َف َسد َْت
وإن حمى الله محارِ ُم ُه ،ألا وإن في الجس ِد مضغ ًة ،إذا َص َل َح ْت َص َل َح َ
القلب".
الج َس ُد كلُّه ،ألا وهي
َف َس َد َ
ُ
مالك رضي الله عنه ،قال  :أَنْف َْج َنا أرنباً بـِ َم ّر ال َّظ ْه ِ
س بنِ ٍ
ران ،فسـعى القَـ ْو ُم َف َل َغ ُبـوا،
 -375عن أن ِ
ِ
رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم
وبعث إلى
تيت بها أبا طلح َة ،فذ َبحهاَ ،
وأدرك ُتها فأخذتُها ،فأ ُ
ب ِو ْركها ـ أو َف ِخ ِذها ـ َف َقبِ َل ُه .
لغبوا  :تعبوا وأَ ْع َيوا .
سماء ِ
ِ
رسول الله صلى الله
بنت أبي بك ٍر رضي الله عنهما ،قالت  :نح ْرنا على عه ِد
 -376عن أ َ
عليه وسلم َف َرساًَ ،فأَ َك ْلناه .
وفي رواية  :ونحن في المدينة .
 -377عن جاب ِر بنِ عب ِد الل ِه رضي الله عنهما ،أ َّن رسـو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم نهـى عـن
الـح ُم ِر الا َٔ ْهلِ َّي ِة ،وأَ ِذ َن في لحو ِم الخي ِل .
لحو ِم ُ
نبي صلى الله عليه وسلم عن
ولمسلم وحده قال  :أك ْلنا َز َم َن َخ ْي َب َر الخي َل ُ
وح ُم َر الوحشِ ،ونهى ال ُّ
هلي .
الحمارِ الا ٔ ِّ
ِ ِ
خيبر ،فلما كان يو ُم
ليالي َ
 -378وعن عبد الله بنِ أبي أو َفى رضي الله عنه ،قال  :أصابتنا مجاع ٌة َ
ِ
رسول الله صلى
خيبر ،وقعنا في الحم ِر الأهلي ِة ،فانْـ َت َح ْرناها ،فلما َغ َل ْت بها القدور ،نا َدى منا ِدي
َ
الـح ُم ِر الأهل َّي ِة شيئاً .
الله عليه وسلم ،أن أَ ْك ِف ُئوا القدو َر ،وربما قال  :ولا تأكلوا من لحو ِم ُ
الـخشَ ِن ِّـي رضي الله عنه ،قال َ :ح َّرم رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم لحو َم
 -379عن أبي َث ْع َلب َة ُ
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الح ُم ِر الأهل َّي ِة .
ُ
ِ
رسـول اللـه صـلى
س رضي الله عنهما ،قال  :دخل ُت أنا وخالد بن الوليد مع
 -380عن ابنِ عبا ٍ
بيت ميمون َة ،فأُتِ َـي بضب َم ْحنو ٍذ ،فأهوى إليه رسو ُل الله صـلى اللـه عليـه وسـلم
الله عليه وسلم َ
بعض النسو ِة اللاتي في ِ
بيت ميمون َة  :أخبروا رسو َل الله صـلى اللـه عليـه وسـلم بمـا
بي ِده ،فقال ُ
ضب يا رسو َل الله ،فر َف َع رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم َي َد ُه ،فقلت
يريد أن يأك َل ،فقالوا  :هو ٌ
 :أحرا ٌم هو يا رسو َل الله ،قال " :لا ،ولكنه لم يكن بأرض قومي ،فأَ ِجدُني أعافُ ُه" قال خالـ ٌد :
والنبي صلى الله عليه وسلم ين ُظ ُر .
فاجتررتُه فأكل ُت ُه،
ُّ
المحنوذ  :المشوي بال َّرضْ ِف ،وهي الحجارة المحماة .
ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلم
 -381عن عب ِد الل ِه بنِ أبي أَ ْو َفى رضي الله عنه ،قال  :غزونا مع
َس ْب َع َغ َز ٍ
وات ،نأكُ ُل الجرا َد .
الج ْر ِمي ،قال  :كنا عند أبي موسى الأشعر ِّي رضي الله عنه ،فـدعا
 -382عن َز ْه َد َم بن ُم َض ِّر ٍب َ
دجاج ،فدخل رج ٌل من بني َت ْي ِم الل ِه ،أ ْح َم ُر شبي ٌه بالموالي ،فقال له َ :هلُ َّم،
بمائدة وعليها لح ُم
ٍ
يت رسو َل الله صلى الله عليه وسلم يأك ُل منه .
َف َت َل َّكأَ ،فقال  :هلم ف ٕاني رأ ُ
النبي صلى الله عليه وسلم قـال ٕ " :اذا أكـل أحـدُكم
 -383عن ابنِ عبا ٍ
س رضي الله عنهما ،أ َّن َّ
سح َي َد ُه حتى َي ْل َعقَها ،أو ُيل ِعقَها" .
طعاماً فلا يم ْ
باب الصيد
ـت رسـو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم،
 -384عن أبي َث ْع َل َب َة ُ
الخشَ ِن ِّي رضي الله عنـه ،قـال  :أ َت ْي ُ
ٍ
ض صـي ٍد ،أَصـي ُد
فقلت  :يا رسو َل الله ،إنا بأرض قو ٍم أه ِل
كتـاب ،أفنأكـل فـي ا َٓنيـ ِتهم ،وفـي أر ِ
ُ
ذكرت ـ يعني
ب َق ْو ِسي وبكلبي الذي ليس بمعلم ،وبكلبي المعلم ،فما َي ْصلُ ُح لي ؟ قال " :أما ما
َ
غيرها فلا تأكلوا فيها ،وإن لم تجـدوا ِ
ِ
فاغسـلوها وكلـوا فيهـا،
من آنِ َي ِة أه ِل
الكتاب ـ ف ٕان وجدتم َ
وما ِص ْد َت بِ َق ْو ِسكَ َ ،ف َذ َك ْر َت اس َم الله عليه َف ُك ْل ،وما ِص ْد َت بكلبك الـ ُم َعلَّ ِم فذكرت اس َم اللـه
دركت ذكا َت ُه َف ُك ْل".
عليه َف ُك ْل ،وما صدت بكلبك غي ِر المعل ِم فأ َ
قلت  :يـا رسـو َل اللـه،
 -385عن َهمام بنِ الحارث ،عن َع ِد ِّي بن حاتم رضي الله عنه ،قال ُ :
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كلبك المعلم،
إني أرس ُل
علي ،وأذكُر اس َم الله ،فقال " :إذا أ َ
رسلت َ
َ
الكلاب الـ ُم َعلَّ َم َة َف ُي ْم ِس ْك َن َّ
قلـت  :وإن َقـ َت ْل َن ،قـال " :وإن قـتلن ،مـا لـم
وذكرت اس َم الله عليـه ،ف ُكـ ْل مـا أمسـك عليـك" ُ
ـت
قلت له  :ف ٕاني أرمي بال ِم ْعرا ِ
صـيب ،فقـال " :إذا َر َم ْي َ
َيشْ َركها كلب ليس منها" ُ
ض الصيدَ ،فأ ُ
بالمعراض َف َخ َز َق فكله ،و ٕان أصابه بِـ َع ْر ِض ِه ،فلا تأكله" .
الكلب ،ف ٕا ْن أَ َك َل فلا تأْكُ ْل ،ف ٕاني
بي عن عد ٍّي نح ُوه ،وفيه " :إلا أن يأك َل
-386
ُ
ُ
وحديث الشَّ ْع ِّ
خاف أن يكون إنما أ ْم َسكَ على ِ
كلاب من غيرِها فلا تأكُ ْل ،ف ٕانمـا َسـ َّم ْي َت
نفسه ،وإن خالطها
أ ُ
ٌ
كلبكَ ال ُم َكلَّ َب فاذك ِر اس َم الله عليـه ،فـ ٕان
على كلبِكَ  ،ولم تُ َس ِّم على غي ِر ِه ،وفيه  :إذا أ َ
رسلت َ
ِ
الكلـب
أمسك عليك فأدركـ َته حياً فا ْذ َب ْح ُه ،وإن أدرك َت ُه قد َق َت َل ولم يأكُـ ْل منـه ف ُك ْلـ ُه ،فـ ٕا ّن أَخْ ـ َذ
ذكاتُ ُه" .
رميت بِ َس ْه ِمكَ فاذك ِر اس َم الل ِه عليه" .
وفيه أيضاً " :إذا َ
غاب عنك يوماً أو يومين ـ وفي رواي ٍة  :اليومين والثلاثة ـ فلم تجد فيه ٕالا أَث ََر سه ِمك
وفيه  :ف ٕان َ
الماء َق َت َل ُه ،أو سه ُمكَ "
فكل إن َ
شئت ،ف ٕان وجد َت ُه غريقاً في الما ِء ،فلا تأك ْل ،ف ٕانك لا تدري ُ :
.
سمعت رسـو َل اللـه صـلى
عمر ،عن أبيه رضي الله عنه ،قال :
ُ
 -387عن سال ِم بنِ عب ِد الل ِه بنِ َ
ُص من أجره ك َّل يو ٍم
الله عليه وسلم يقو ُل " :من اقتنى كلباً ـ إلا َ
كلب صي ٍد ،أو ماشي ٍة ـ ف ٕانه َي ْنق ُ
قيراطان" .
حرث وكان ِ
كلب ٍ
صاح َب َح ْر ٍث" .
قال سالم  :وكان أبو هريرة يقول " :أو َ
ِ
رسول الله صلى الله عليـه وسـلم بـذي
يج رضي الله عنه ،قال  :كنا مع
 -388عن ِ
رافع بنِ َخ ِد ٍ
النبي صلى الله عليـه وسـلم
الحليف ِة من تِ َها َم َة ،فأ َ
صاب َ
الناس جو ٌع ،فأصابوا إبِلا ً وغنماً ،وكان ُّ
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم بالقـدورِ
في أُخْ َريات القو ِم ،ف َع ِجلُـوا وذبحـوا ونصـبوا القُـدُو َر ،فـأَ َم َر ُّ
فطلبوهَ ،فأَ ْع َيا ُه ْم ،وكان في القوم
فأُك ِف َئ ْت ،ثم َق َس َمَ ،ف َع َد َل عشر ًة من الغن ِم ببعيرٍَ ،ف َن َّد منها بعي ٌر ُ
فــح َب َس ُه اللـه ،فقـال " :إن لِهـ ِذ ِه البهـائ ِم أَوابِـ َد كأوابِـ ِد
خي ٌل يسيرةٌ ،فأهوى رجل مـنهم بسـه ٍمَ ،
قلت  :يا رسو َل الل ِه إنا لاقُوا ال َعدُو غداً،
ال َو ْحشِ ،فما نَ َّد عليكم منها فاصنعوا به هكذا" قال ُ :
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الس َّن
وليس معنا ُم ً
دى ،أفنذبح بالق ََص ِب ؟ قال" :ما أَنْ َه َر ال َّد َم ،و ُذ ِك َر اس ُم الله عليه فكلوه ،ليس ِّ
الـح َبشَ ِة" .
الس ُّن فعظ ٌم ،وأما الظ ْف ُر َف ُمدَى َ
والظ ْف َر ) ،(20وسأ َح ِّدثُ ُكم عن ذلك ،أما ِّ
باب الأضاحي
س بنِ ٍ
نبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم بكبشـينِ
 -389عن أن ِ
مالك رضي الله عنـه ،قـال  :ضـحى ال ُّ
وس َّمى وكـ َّبر  ،ووضع رج َله على ِص ِ
فاح ِهــما .
أَ ْم َل َح ْينِ أَ ْق َرنَ ْينِ  ،ذبحهما بي ِدهَ ،
الأملح  :الأغبر ،وهو الذي فيه سواد وبياض .

 (20بسكون الفاء ،وبضمها .
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كتاب الأشربة

ِ
رسول الل ِه صلى الله عليه
عمر قال ـ على منب ِر
عمر رضي الله عنهما ،أن َ
 -390عن عب ِد الل ِه بنِ َ
ِ
العنـب ،والتمـرِ،
وسلم ـ  :أما بعدُ ،أيها الناس إنه نز َل تحـري ُم الخمـرِ ،وهـي مـن خمسـ ٍة  :مـن
ٌ
وثلاث و ِد ْد ُت أ ّن رسو َل الله صـلى اللـه
والخمر  :ما خا َم َر العق َل،
والعسلِ ،والحنط ِة ،والشعيرِ،
ُ
بواب من أ ِ
بواب الربا .
عليه وسلم كان َع ِه َد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه ،الجدُّ ،والكلالَ ُة ،وأ ٌ
النبي صلى الله عليه وسلمُ ،س ِئ َل عن البِ ْت ِع ،فقال " :كـ ُّل
 -391عن عائش َة رضي الله عنها ،أ َّن َّ
ٍ
شراب أسكر فهو حرا ٌم" .
البِ ْت ُع  :نبي ُذ العس ِل .
عمـر رضـي اللـه عنـه ،أن فلانـاً بـا َع
 -392عن عب ِد الل ِه بنِ عبا ٍ
س رضي الله عنهما ،قال  :بل َغ َ
خمراً ،فقال  :قات َل الله فلانا ،ألم يعل ْم أ َّن رسو َل الله صلى الله عليـه وسـلم ،قـال " :قاتـ َل اللـ ُه
مت عليه ُم الشُّ ُحو ُم َف َج َملُوها فباعوها".
اليهو َدُ ،ح ّر ْ
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كتاب اللباس
ِ
الخطاب رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل الله صلى الله عليـه وسـلم " :لـا
عمر بنِ
 -393عن َ
يلب ْس ُه في الآخر ِة" .
تلبسوا
الحرير ،ف ٕانه من لَبِ َس ُه في الدنيا ،لم َ
َ
ِ
سمعت رسو َل الله صلى الله عليه وسـلم،
اليمان رضي الله عنهما ،قال :
 -394عن حذيف َة بنِ
ُ
ِ
الـذهب والفضـ ِة ،ولـا تـأكلوا فـي
الـديباج ،ولـا تشـربوا فـي آنيـ ِة
الحرير ،ولا
يقو ُل " :لا تلبسوا
َ
َ
ِ
صحاف ِهما ،ف ٕانها لهم في الدنيا ،ولكم في الآخرة" .
ٍ
حسن
يت من ذي لِ َّم ٍة في ُحلَّ ٍة
 -395عن البرا ِء بنِ
عازب رضي الله عنهما ،قال  :ما رأ ُ
حمراء أ َ
َ
ِ
يضرب إلى َم ْن ِك َب ْيه ،بعي ُد مـا بـين الـ َمــ ْن ِك َب ْينِ لـيس
رسول الل ِه صلى الله عليه وسلم ،له شع ٌر
من
ُ
بالقصي ِر ولا بالطوي ِل .
ٍ
بسبع،
 -396عن البرا ِء بنِ
عازب رضي الله عنهما ،قال  :أَ َم َرنا رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ٍ
ـبع ،أَ َم َرنــا بعيــا َد ِة المــريضِ ،واتِّبــا ِع الجنــائزِ ،وتشـ ِ
ـميت العــاطسِ ،و ٕابــرارِ الق ََسـ ِم أو
ونهانــا عــن سـ ٍ
ال ُم ْق ِس ِم ،ونص ِر الـ َم ْظلو ِم ،وإجا َب ِة الداعي ،وإفشا ِء السـلا ِم  ،ونهانـا عـن خـوات ِم ـ أو عـن تخـ ُّت ٍم ـ
بالـ ِ
س الحريـرِ ،والإ سـ َت ْب َر ِق،
ـذهب ،وعــن شُ ـ ْر ٍب بالفضـ ِة ،وعــن الميــاثِرِ ،وعــن الق َِّسـ ِّـي ،وعــن لُـ ْب ِ
والديباج .
ِ
عمر رضي الله عنهما ،أ َّن رسـو َل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ،اصـطنع
 -397وعن عب ِد الل ِه بنِ َ
ذهب ،فكان يج َع ُل ِف َّصه في ِ
خاتماً من ٍ
جلـس
الناس كذلك ،ثم إنه
َ
باطنِ َك ِّف ِه إذا لَبِ َسهَ ،ف َص َنع ُ
س هذا الخا َت َم وأجع ُل ِف ّصه من داخلٍ ،فرمى به ،ثم قال
على المنب ِر َف َن َز َع ُه ،وقال  :إني ُ
كنت أَ َلب ُ
الناس خواتيـ َم ُه ْم .
 :والله لا أ َلب ُس ُه أبداًَ ،ف َن َب َذ ُ
وفي لفظ َ :ج َع َل ُه في ي ِد ِه اليمنى .
ِ
الخطاب رضي الله َع ْن ُه ،أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم ،نهى عن لُبس
عمر بنِ
 -398عن َ
الس َّبا َب َة وال ُو ْسطى .
الحري ِر ٕالا هكذا ،ورفع لنا رسو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلم ٕا ْص َب َع ْي ِه َّ
س الحري ِر إلا موض َع إِ ْص َب َع ْينِ  ،أو ٍ
ثلـاث،
ولمسل ٍم  :نهى رسو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلم عن لُ ْب ِ
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ربع .
أو أ ٍ

كتاب الجهاد

ض
 -399عن عب ِد الل ِه بنِ ٔابي َٔا ْو َفى رضي الله عنهٔ ،ا َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم ـ في بع ِ
أ ِ
يام ِه التي لَ ِق َي فيها العدو ـ انتظر ،حتى ٕاذا ِ
النـاس ،لـا
الشمس قام فيهم ،فقال " :يا أيهـا
مالت
ُ
ُ
تحـت ِظ ِ
لـال
العدو ،واسألوا الله العافي َة ،ف ٕاذا لقيتمـوهم فاصـبروا ،واعلمـوا أ َّن الجنـ َة
َ
لقاء ِّ
تتمنوا َ
ِ
الس ِ
ِ
حاب ،وهازِ َم
النبي صلى الله عليه وسلم " :اللهم ُم ْن ِز َل
الكتاب ،و ُم ْج ِر َي َّ
السيوف" ،ثم قال ُّ
الا ٔ ِ
حزاب ،اهزمهم وانصرنا عليهم" .
 -400عن سه ِل بنِ سع ٍد الساعد ِّي رضي الله عنه ،أ َّن رسو َل الله صلى اللـه عليـه وسـلم قـال :
" ُ
رباط يو ٍم في سبي ِل الل ِه ،خي ٌر من الدنيا وما عليها ،وموض ُع َس ْو ِط أَ َح ِدكُ ْم مـن الجنـ ِة ،خيـ ٌر مـن
وحها العب ُد في سبي ِل الل ِه ،أو ال َغ ْد َوةُ ،خي ٌر من الدنيا وما عليها" .
الدنيا وما عليها ،وال َّر ْو َح ُة َي ُر ُ
النبي صلى الله عليه وسلم قال " :انْ َتد ََب الل ُه ـ ولمسل ٍم
 -401عن أبي هرير َة رضي الله عنه ،عن ِّ
يخرجـ ُه إلـا جهـا ٌد فـي سـبيلي ،وإيمـا ٌن بـي ،وتصـدي ٌق
خرج في سـبيلِه ،لـا
ُ
َ :ت َض ّم َن الل ُه ـ لِـ َم ْن َ
علي ضام ٌن ،أن أُ ْد ِخ َل ُه الجن َة ،أو أُ ْر ِج َع ُه إلى َم ْس َك ِن ِه الذي خرج منه ،نائلا ً ما نـا َل
برسولي ،فهو َّ
من أجرٍ ،أو غنيم ٍة".
 -402ولمسل ٍم َ " :م َث ُل المجاه ِد في سبي ِل الل ِه ـ والل ُه أعل ُم بمن يجاه ُد في سبيلِه ـ كمث ِل الصائ ِم
القائ ِم ،و َت َوكّ َل الل ُه للمجاه ِد في سبيلِه إن توفاه ،أن ُي ْد ِخ َل ُه الجنـ َة ،أو ُي ْر ِج َعـ ُه سـالماً مـع أجـ ٍر أو
غنيم ٍة" .
 -403وعنه قال  :قال رسو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلم " :ما ِم ْن َم ْكلو ٍم ُي ْكلُم في سبي ِل الل ِه ،إلا
المس ِك" .
جاء يو َم القيام ِة ،و َك ْل ُم ُه َي ْد َمى  :اللو ُن لو ُن ال َّد ِم،
والريح ُ
ُ
ريح ْ
 -404عن أبي أ ٍ
يوب الأنصار ِّي رضي الله عنه ،قال  :قال رسـو ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم :
الشمس و َغ َر َب ْت" أخرجه مسلم .
"غدو ٌة في سبي ِل الل ِه ،أو روح ٌة ،خي ٌر مما َط َل َع ْت عليه
ُ
س بنِ ٍ
مالك رضي الله عنه ،قال  :قال رسو ُل اللـه صـلى اللـه وسـلم " :غـدو ٌة فـي
 -405عن أن ِ
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سبي ِل الل ِه ،أو روح ٌة ،خي ٌر من الدنيا وما فيها" أخرجه البخاري .
ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلم
 -406عن أبي َقتا َد َة الأنصار ِّي رضي الله عنه ،قال  :خرجنا مع
إلى ُح َن ْينٍ ـ وذكر قص ًة ـ فقال رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم  :من َق َتل قتيلاً ،له عليه َب ِّي َن ٌة ،فله
س َل ُبه ـ قالها ثلاثا .
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم عـي ٌن مـن
 -407عن سلم َة بنِ الأكو ِع رضي الله عنه ،قـال  :أَ َتـى َّ
ُ
النبي صلى اللـه عليـه
المشركين ،وهو في َس َفرٍ ،فجلس عند أصحابِ ِه
يتحدث ،ثم ان َف َتل  :فقال ُّ
وسلم " :اطلبوه ،واقتلوه" فقتل ُته َف َنفَّلني َس َل َب ُه .
وفي رواية  :فقال " :من قت َل الرج َل" فقالوا  :اب ُن الأكو ِع ،فقال " :له َس َل ُبه أَ ْج َم ُع" .
بعث رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم سري ًة
عمر رضي الله عنهما ،قال َ :
 -408عن عب ِد الل ِه بنِ َ
فبلغت ُس ْه َمانُنا ا ْثـ َن ْي َعشَ َر بعيراً ،ونَ ّف َلنا رسو ُل الله
فخرجت فيها ،فأَ َص ْب َنا إبِـلا ً وغنماً،
إلى نج ٍد،
ْ
ُ
صلى الله عليه وسلم بعيراًبعيراً .
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال " :إذا َج َمـ َع اللـ ُه الـأولين
 -409وعنه رضي الله عنهما ،عـن ِّ
فلان بنِ ِ
لواء ،فيقال  :هذه َغ ْد َر ُة ِ
فلان" .
والآخرينُ ،ي ْر َفع لك ِّل غادرٍ ٌ
النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم
 -410وعنه رضي الله عنهما ،أ ّن امرأ ًة ُو ِجـد َْت فـي بعـض مغـازي ِّ
ِ
والصبيان .
النبي صلى الله عليه وسلم قت َل النسا ِء
مقتول ًة ،فأ َ
نكر ُّ
ٍ
س بنِ ٍ
والزبيـر بـنِ العـوا ِم ،شـكيا
عـوف،
بـن
 -411عن أن ِ
مالك رضي الله عنه ،أ َّن عب َد الرحمنِ َ
َ
ِ
رسول الل ِه صلى الله عليه وسـلم فـي غـزو ٍة لهمـا ،فـرخص لهمـا فـي قمـيص الحريـرِ،
القم َل إلى
ورأي ُته علي ِهما .
ِ
فـاء اللـ ُه علـى
عمر بنِ
 -412عن َ
الخطاب رضي الله عنه ،قال  :كانت أموا ُل بني النضـي ِر ممـا أ َ
ِ
رسولِه صلى الله عليه وسلم ،مما لم ِ
ٍ
لرسـول
ركـاب ،وكانـت
يوج ِف المسلمون عليه بخي ٍل ولا
الل ِه صلى الله عليه وسلم خالصاً ،فكان رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقـ َة أهلِـه سـن ًة،
ِ
ـي في ال كُ را ِع وال ِّس لا ِح ُ ،ع دّ ةً في سبي ِل الل ِه عز رجل .
ثم يجع ُل ما بَ ق َ
النبي صلى الله عليه وسلم ما ُض ِّم َر
 -413عن عب ِد الل ِه بنِ َ
عمر رضي الله عنهما ،قال  :أَ ْج َرى ُّ
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الـح ْفيا ِء إلى َث ِن َّي ِة الودا ِع ،وأجرى ما لم ُيض َّم ْر من الثَّ ِن َّي ِة إلـى مسـج ِد بنـي ُز َر ْيـقٍ ،
من الخيلِ ،من َ
الـح ْفيا ِء إلى ث َـ ِن َّي ِة الودا ِع  :خمس ُة أ ٍ
ميـال
عمر :
ُ
وكنت فيمن أَ ْج َرى  .قال سفيا ُن  :من َ
قال اب ُن َ
أو ست ٌة ،ومن ثَـ ِنـ َّيـ ِة الوداع إلى مسج ِد بني ُز َر ْيقٍ  :مي ٌل .
ِ
رسول الل ِه صلى الله عليه وسلم يو َم أح ٍد ،وأنا
 -414وعنه رضي الله عنهما ،قال ُ :عرضْ ُت على
ِ
خمس َعشْ َر َة
الخندق ،وأنا اب ُن
اب ُن أ ْر َبـ َع عشْ َر َة سن ًة ،فلم ُي ِج ْزني في المقاتِ َل ِة ،و ُع ِرضْ ُت عليه يو َم
َ
فأجازني .
س َس ْه َم ْينِ  ،وللرج ِل َس ْهماً
 -415وعنه أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم َق َس َم في ال َّن ْف ِل  :للفر ِ
.
الس َرايا لا ٔ ِ
نفسهم
بعض من َي ْب َع ُث من َّ
 -416وعنه أ َّن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم ،كان ُي َن ِّف ُل َ
ش.
خاص ًةِ ،س َوى َق ْس ِم عا َّم ِة الج ْي ِ
َّ
النبـي صـلى اللـه عليـه
 -417عن أبي موسى ـ عب ِد الل ِه بنِ قي ٍ
س الأشعر ِّي ـ رضي الله عنه ،عـن ِّ
السلاح ،فليس ِم َّنا" .
وسلم ،قال " :من َح َم َل علينا
َ
 -418وعن أبي موسى رضي الله عنه ،قال ُ :س ِئ َل رسو ُل الله صلى الله عليه وسلم ،عن الرج ِل
رياء ،أ ُّي ذلك في سبي ِل الله ،فقال رسو ُل الله صلى الله
يقاتِ ُل شجاع ًة ،ويقاتِ ُل َح ِم َّي ًة ،ويقات ُل ً
عليه وسلم " :من قات َل لتكو َن كلم ُة الله هي العليا ،فهو في سبي ِل الله" .
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كتاب العتق

عمر رضي الله عنهما ،أ َّن رسو َل الل ِه صلى الله عليه وسلم قال " :من أعت َق ِش ْركاً
 -419عن ابنِ َ
شركاء ُه ِح َص َص ُه ْم ،و َع َت َق
له في عب ٍد ،فكان له ما ٌل يبل ُغ َث َم َن العب ِد ،قُ ِّو َم عليه قيم َة َع ْد ٍل ،فأَع َطى
َ
عليه العبدُ ،و ٕالا فقد َع َت َق منه ما َع َت َق" .
النبي صلى الله عليه وسلم قال " :من أَ ْع َتـ َق ِش ْقصـاً لـه
 -420عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ِّ
ٍ
لاص ُه كُلُّ ُه في مالِ ِه ،فـ ٕا ْن لـم يكـن لـه مـا ٌل قُـ ِّو َم المملـو ُك ،قِي َمـ َة َعـ ْد ٍل ،ثـم
من
مملوكَ ،ف َع َل ْي ِه َخ ُ
غير َمشْ ق ٍ
ُوق عليه .
اس ُت ْس ِع َي العبدَُ ،
باب بيع الـ ُم َدبَّر
 -421وعن جاب ِر بنِ عب ِد الل ِه رضي الله عنهما ،قال َ :دبّ َـ َر رج ٌل من الأنصارِ غلاماً له .
النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ً من أصحابِه أَ ْع َت َق غلاماً له عن ُد ُبــرٍ ،لم
وفي لفظ َ :بلَ َغ َّ
غيره ،فباعه بثمانمائة ِد ْر َه ٍم ،ثم أَ ْر َس َل بثمنِ ِه إليه .
يكن له ما ٌل ُ

