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د وعىل آله وصحبه  الم عىل نبينا حممَّ الة والسَّ احلمد هلل ربِّ العاملني، والصَّ

« تضمنت:  تيمية سلسلة لطائف ابن » من:  الثانيةاملجموعة  ا بعد، فهذهأمجعني أمَّ 

لشيخ اإلسالم أمحد   (1) « رشح العمدة»  :من كتاب  رصةعت  رصة مُ ت  ُم  «فائدة 200» 

 . غزير الفائدة، عظيم النفع وهو كتاب  .يةيم ت ابن المالس م بن عبداحللي بن عبد

ئتتدع  مجتت عتتىل ه تتت قرا أثنتتا   عزمتتُت  ئتتد والفرا يف املستتائ   ةيَّتت حكاإلمجاعتتاا املو، الفوا

 .الفُمتتتت فيهتتتتا ف هلتتتتم عتتتتر  ال يُ : ابتتتتن تيميتتتتة عنهتتتتاقتتتتاص التتتتت  أقتتتتواص الصتتتتحابة و، ةالفقهيَّتتتت 

بعض  قاص هباواملسائ  ، مجاًعاإ 250 قرابةاإلمجاعاا دة، وفائ  200د الفوائبلغت  ف

تتت ال بتتتة  حابة وال يعتتترفصَّ يتتتُت  .مستتت لة 50هلتتتم فيهتتتا متتتالف قرا ئتتتد يف  أن فرأ أفتتترل الفوا

  فيهتتتتا قتتتتوص صتتتتا   ال يعتتتترف لتتتته ك تتتت جمتتتتع عليهتتتتا أو ُ  املستتتتائ  امل لرس، وأملتتتتف

متن ذكتر : ذيلتهتا بحايتية أاع عليهت مج ت أُ ممتا فتنن كانتت ، مست لة مست لة فدرستها مالف،

بحكايتة ت ي ت ن  الكتت  التت  عُ متن  مجلتةوجرلا من أج  ذلك ، عىل ذلك اعنق  اإلمج

ثتتتر وقتتتاص عنهتتتا ابتتتن أكو   أصتتتا قتتتوص ي فيهتتتا و  رُ ممتتتا وإن كانتتتت املستتت لة  (2)عمجتتتااإل

 
 جملداا. 5يف  «لفوائدا عامل »طبعة لار  (1)

، للجتتوهرينتتوالر الفقهتتا  ، والبتتن القطتتان اإلقنتتاع ، ومراتتت  اإلمجتتاع البتتن  تتزم، وبتتن املنتتذراإلمجتتاع ال ا:منه (2)

موستتتتتوعة ، ومجتتتتاع يف الفقتتتته اإلستتتتالم موستتتتتوعة اإل، والتتتتدرر الستتتتنيةسستتتتة ؤمالر عتتتتتن الصتتتت  إمجاعتتتتاا العبتتتتالااو

ائ  ستت وعتتدة ر .بتتويد اهلل الللشتتيخ التتدكتور عبتت مها كال الرب بن عبدا عاا إمجاو ،اإلمجاع لشيخ اإلسالم ابن تيمية

، لي غتتريهتتاو، الحلالج أمحتتد صتت لت: إمجاعاا الرتمذي ، وللدكتور حممد الفريح أمحد نمجاعاا اإلمام: كأكاليمية

 .هاوغري .القرينلت عيل  مجًعا ولراسة خالص كتابه فتح الباريقهية من إمجاعاا ابن  جر الفو
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ذلتتك أاتتواب التثبتتت متتن جتترلا متتن أجتت  صتتحابة متتالف، فف لتته يف العتتر  ال يُ : تيميتتة

ذكرتتته، متتنهم مالًفتتا  وجتتدا فتتنن  ت بآثتتار الصتتحابة.العبتتالاا متتن الكتتت  التتت  عنيتت 

اآلثتتتار املرويتتتة عتتتنهم متتتع جتتتري   وإن وجتتتدا متتتن نتتتا عتتتىل عتتتدم اختتتتالفهم نقلتتتته.

.جرجًيا م  ترًصا

ئتتد تأنشتت أن  ، رأيتتُت ومتهتت  ثوتري تت  ،قتتتوو جهتتد   إىلج العمتت  اتتتاملتتا كتتان و ر الفوا

حكيتتة يف فستت خرج اإلمجاعتتاا امل، ةومل جرتمنتت  املنيَّتت  ةبقيَّتت  وإن كتتان يف العمتتر .مفتترلة

ف  .فع، مع أقواص الصحابة الت  ال يعرف هلم فيها مالفر الناهذا السِّ

ة اإلسالم عنَّا خرًيا، جيزي أئمينفع هبذا اجلمع الكات  والقارئ، وأن  س ص اهللأ

 سن  ع النبيني والصديقني والشهدا  والصاحلني ووأن جيمعنا هبم يف لار كرامته م

 ىل آله وصحبه أمجعني. ىل نبينا حممد وعوصىل اهلل وسلم ع يًقا.رفك أوئل
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 .اخلامس املجلد األوص  تىمن  الكت  ورولها يفالفوائد  س  رتبت  •

 إليها.الوصوص ، ليسه  ك  فائدةل ا قصريً  اعنوانً  توضع •

 ني[.ف اجلز  والصفحة بني ]معقوب، لكتاب ا  من موضعهابذكر ك  فائدة  لتذي •

اإل الة عىل كت  ييخ اإلسالم   رصت عىل ، كانت الفوائد مترصةملا  •

ملن ا اختصار القوص، وعونً يقنعه  لظامئ مل فا ً ، يسائ وأجوبته يف كثري من امل

 تفرق، وضم النظري إىل نظريه.يروم مجع امل

 .األ اليث وعزوها إىل مصالرها األصليةت رجخ •

 -جرجًيا مترًصا -ابة والتابعني صحالعن  ةاآلثار املوقوفة واملقطوعخرجت   •

ة وثقت  • وما فاتن  توثيقه فلقرص بحث ، أو ألنَّ   -قدر املستطاع-أقواص األئمَّ

  مل يص  إلينا.ييخ اإلسالم اب الذي نق  منه الكت

 -إن يا  اهلل-اخترصُا بعض املسائ  الطويلة، لون إخالص باملعنى  •

 . وائدالف ُت سفهر •
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كن صونه عنه فهو باق  عىل طهوريته، كاملا  املتغري بالطحل ، ن تغريَّ املا  بام ال يمإ

 بمجاريه لك ما تغريَّ وكذ كثه،مُ   بطوص  تغريَّ  تَّة فيه، وكذلك إنح وورق األيجار املتحا

،   ابتدا ً عنه، وهو من فع  اهلل  ال يمكن صون املا غري  هذا التَّ  فط؛ ألنَّ كالقار والن

 (1) [1/21] ق عليه املا .لغري الذي خف يبه التَّ 
 

فتتتال ا  باملتتت  املتتترأةت ل تتت إذا خ  يقولتتتون:  ))3اهلل  أكثتتتر أصتتتحاب رستتتوص»: (2)قتتتاص أمحتتتد

توفيًقا  هب ا مل جُ  عىل أّنَّ  (4)بفض  وضو  ميمونة وام  توضؤ النب   يتوض  منه«

ن األص  ع ه ناق   وألنَّ  ،(5)رظ اه ألنَّ  ؛أوىل تعارضا فحديث املنع احلديثني، وإنح بني 

 
 أو بتتام يشتتق خللقةب ص  ا  صاًل  اري غلتَّ ا من ن اكفام  :«(25 - 21/24ى )موع الفتاوجم»يف ابن تيمية  صاق  (1)

، وابتتن «1/30»دايتتة املجتهتتد »بيتتد يف ن رابتت  :كذلتت ىل عتت  عامجتت اإل ن نقتت ممو .مقهفاباتِّ  رو طهوهفعنه:   اامل صون 

 «(36، 21/26جمموع الفتاوى )» :نظريو. «(1/12)  ملغنا قدامة يف »

 (158 /1ة )ن  البن قدامغامل  (2)

 قتتيسن يم بتت غنتت و، سجتت رس بنهلل ا ، وعبد عمر بن هللا  عبد نيؤمنامل خاص :بةصحاالمن  كذل هنن روي عومم (3)

. (362) ةبن أي ييبا صنف م»، و«(386، 385)ق ا زالر عبدف صنم» ظر:ني». 

 . (323لم )رجه مسأخ  (4)

 قيمستتتملراط ا ت تضتتا  الصتت اق»و ،«2/255فتاوى ال  جمموععىل ركدستامل»و ،«(4/641ة )مدح العرش» ظر:ني (5)

 «(20/262) تاوىفالجمموع ، و»«(60 /2)
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ت  ألصتت ا   عتىل األصت ؛ ألنَّ بق  مُ تالت فيكتون أوىل متن  تت احل      فتاحلظر بعتده، فتنن كتان احل 

 (1)[1/28]   قب  احلظر لزم مرة وا دة.عد مرتني وإن كان احل  لزم الببعده 
 

، وكذلك  طهارتهنه من بنى عىل ما تيقَّ  ؟ال س أم ه  تنجَّ  يكَّ  هارة ثمَّ ن الطَّ تيقَّ  من

اعدة ذه ق، وه(2) وب واألرض ومجيع األعيان دن والثَّ جاسة، وكذلك البن النَّإذا تيقَّ 

 يكره  ك، ولذلك ملراح الشَّ ع وه  استصحاب احلاص املعلومة واطِّ لّشَّ دة يف اممهّ 

ن احلدث أو ، وكذلك إذا تيقَّ قاياا األسواق واحلياض املورولة  سوضؤ باملتَّ ا

 ،أو األطواف ،ا الركعا يف عدل يف زواله بنى عىل املستيقن، فنذا يكَّ  هارة ويكَّ الطَّ 

 (3) [ 1/32] قني وهو األق .ىل اليبنى ع ،أو الطلقاا 

 
 «(6 /3الفتاوى )عىل درك املست»و، «(221/ 1)ى ربلكتاوى ا فال»و «،(51/ 21) لفتاوىا موع جم » ر:نظي (1)

ع األعيان املوجولة عىل اختالف ياألص  يف مج فاعلم أنَّ  :«(21/535الفتاوى )جمموع يف » تيميةابن  قاص    (2)

تت  ،ا لآللميتتني وأن تكتتون طتتاهرةً  مطلًقتت أصتتنافها وتبتتاين أوصتتافها أن تكتتون  تتالاًل   ،ةوهتتذه كلمتتة جامعتتة ومقالتتة عامَّ

ى متتتن األعتتتامص و تتتتوالث ت ريعة فتتتيام ال اصتتت ت محلتتتة الشتتتت يفتتتزع إليهتتتا  ،الربكتتتةواستتتتعة  ،ملنفعتتتةة فاضتتتلة عظيمتتتة ا وقضتتتيَّ 

وهتت : كتتتاب اهلل وستتنة رستتوله واتبتتاع ستتبي   -ريعةت رين ذكتتره متتن الشتت ت ممتتا  ضتت -رة ت عشتت  ةوقد لص عليهتتا أللتت  ،الناس

 رمحه اهلل.األللة العّشة ثم ثم مسالك القياس واالعتبار ومناه  الرأي واالستبصار. ، املؤمنني

 «(6/332ملسائ  )جامع ا »، «(614 /2) عاق تنبيه الرج  ال»و، «(239 /1)ربى كال ىوتاالف» نظر:ي (3)
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يغسله سبع مراا أوالهنَّ  طهور إنا  أ دكم إذا ولغ فيه الكل  أن » :  بلنا صاق

نان الرتاب موضع وجُيزئ  (1) «بالرتاب   وى الوجوه. مها يف أقابون ونحوالصَّ و (2) األُيح

[1/37] (3 ) 

  عن عيل ة عن أايه ، يرويه هشام بن عرو(4) من املذيكر واألنثيني س  الذَّ غ    ديث

 ،له أ د أجالَّ (5) دركه يو ملوه ، رواه ليبنيِّ احلكم  (6)   الفقها  السبعة، وُمرس 

قاص:  د اهلل بن سعد عب روىوقد  .وهذا من أقوى املراسي كور فيه، املذ

 
 . (73) لو لاوأاجه خرأ (1)

 .ابون طهري، كالصَّ عم  للتَّ ستدر يُ كالسِّ  بت  ن :ينان األ   (2)

 «(46/ 3ى )وتافلوع ا جمم عىلرك تداملس» :نظر ي   (3)

 وللا ي أ  ائمستت  »كتتام يفأمحتتد  ممتتااإلقاص  .«ييهثنوأ» :ةزيالني لون حيحالص وهو يف (208) اولل اوأ هرجأخ (4)

 .س فيها ذا ليها فكلليث ا األ ا، ف مَّ يلث عدييف    :يعن روة،إال هشام بن ع نينثياألغس   صقا ام: «24ص

لتت  ع» ظتتر:ني .مرستت  عيلن ع لزبريا  نب وةرع صأي يقو عُت مس :«(149ص  )ياساملريف » متان أي  قاص اب (5)

 «(1/606) اتم  أي نالبيث احلد

بتتن  ن عتبتتةبتت  اهللبيتتد عو ديق،ر الصتت حممتتد بتتن أي بكتت  بتتن مستت والقا ،بريزالتت  بتتن وعتتروة،  يَّ ستت د بتتن املستتعي وهتتم: (6)

ن محرالتت د عبتت  نأاتتو ستتلمة بتت  وهتت  : فقيتت : ابعالستت واختلتتف يف ، ريسابن سليامن و ،ن ثابتزيد ب نجة براخ، ومسعول

ن احلتتارث بتت بتتن رمحن عبتتد التت ن ر بتت كتت بهتتو أاتتو  ، وقيتت خلطتتابن ا عمتتر بتت ن بتت  هللعبتتد ا  بتتن املهتتو ستت  :قيتت و، عتتوف بتتنا 

 :اصائ  فقنظمهم الق دقو .املخزوم شام ه

تتت ق   اذ  إ   تت تت تت تت تتت     يحت تت تت تت تت ت   نح م 
تتت لع  ا يف  تت تت تت تت تتت  م  لحت تت تت تت تت ت تتت اح أ   ةُ ع  بح س  تت تت تت تت  ر  ُحت

تت ف   تت تت تت تت تت تت   ح ُقت تت تت تت تت تت تت ب  عُ  مح ُهت تت تت تت تت تت   دُ يحت
 
تت  اهلل تت تت تت تت تت تتت ق   ةُ و  رح ُعت تت تت تت تت تت ت  م  اس 

 

تتت او  ر    تت تت تت تتت يح ل   مح هُ تُ ي ت تت تت تت ت تتت  تح س  تت تت تت ت تتت ع  ال ن  ع  تت تت تت تتت ار  خ   م  لحت تت تت تت ت   هح ج 

تتت    تت تت تت تت ت تتت أ   د  يح ع  س  تت تت تت تت تتت ب  و اُت تت تت تت تت ت تتت  ر  كح تت تت تت تت  اخ   نُ ام  يح ل  ُست
تتت ر  تت تت تت تت ت  هح ج 

 

 



 

  
10 

 

     فح  وك    ،ذي ذاك امل» فقاص: املا عن املا  يكون بعد  س لت رسوص اهلل 

ه خارج  وألنَّ  اول.لو أا اهور (1) « وتوض  ك وأنثييك فتغس  من ذلك فرج  ، مذي ي  

األنثيني وعاؤه فغسلهام   جي  بغسله أكثر من حمله كاملن ، وذلك ألنَّ  بشهوة فجاز أنح 

 (2) [ 1/56]  أثره. يقطعه ويزي 
 

حم بعد حاص، وما بق  عىل اللَّ طما  امل كولة كالكبد، وال الدِّ ، إالَّ (3) ه نجسكل   مالدَّ 

باب، ما  الت  ليست سائلة كدم الذ  الدِّ  إالَّ وة. د او روايةً  كملسَّ ، ولم افحلسَّ ا

ارع أمر  الشَّ  عليه ألنَّ  ا لامهيد م لم الشَّ ني، إالَّ وايت، والرباغيث يف أقوى الرِّ والبقِّ 

 [1/65] تبط  صالته. مل فلو محله مص    ،مع كثرته (4) ليهئه عبنبقا

 
 . (211)ه أاو لاول خرج أ (1)

 «(411/ 1)ى لكربا تاوى الفو»« (21/594فتاوى )ال جمموع» نظر:ي   (2)

 ة اللهفتتان اثتت غإ»و« (1/59رشح العمتتدة البتتن تيميتتة )أمحتتد كتتام يف » اإلمتتام: ستتتهنجاوممتتن نقتت  اإلمجتتاع عتتىل  (3)

د مهيتت التوابتتن عبتتد التترب يف » ،«(6/57ر )اثتت حتتىل باآلاملو» ،«(19 ص) عاإلمجتتا  مراتتت يف »  زمبن ا و .«(1/273)

وي يف ، والنتتتتتو«(3/30»تفستتتتتريه ) يف بتتتتت القرط، و«(1/83يتتتتتة املجتهتتتتتد )دا ب»د يف يتتتتت ابتتتتتن رو ،«(336، 1/248)

 .«(1/352) ريلباح ا فتيف »ر ن  جبوا «، (2/183م )عالاإل» امللقن يفوابن ، «(2/557جموع )ملا »

 (.1346ري )جه البخار أخ .هممل يغسلو «الفنوهم يف لمائهم » :أ د يف قتىل  لنب ا ص ولق (4)
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 يذه  فيصيلِّ  مَّ ثُ   اهللوص  ب رسوثملن  من  فرك اكنت أ»  : شةعائ قالت

ه أاتتتيض غلتتتي  نَّتتت أل ؛جتتت الرَّ  الفتتترك بمنتتت ِّ  وخيتتتتا   رواه اجلامعتتتة إال البختتتاري، (1)«فيتته

ر فيتتته ؤثِّ فتتترك واملستتتح ال يُتتت ال فتتتننَّ  ؛بختتتالف منتتت  املتتترأة ،هواملستتتح بتتت كثر يتتتذه  الفتتترك

تت ، ف كثتتريهيف رك الفتت  ملستتح أوستت  أو اام جيتت  الغ، وإنَّتت طتتائاًل   مدَّ كالتت نتته ى عف تت عا يستتريه يُ مَّ

 (2)[1/68] .ىلوأو

طاهر يف أقوى  طوبة الت  يف فرج املرأة، فا الر  وأمَّ  ه طاهر،يف أيهر الروايتني أنَّ  املن 

 (3) [69 - 1/67] الروايتني.

 
 بنوا ، (296)والنسائ  ، (116) ذيرتموال ،(372او لاول )وأ ،(288م )ل، ومس(24936)محد أ هج رأخ (1)

 (. 537) اجهم

 « (407/ 1ة )ميتيالبن  كربىلالفتاوى ا و» ،«(21/588)اوى لفتموع ا جم » :ظر ن ي   (2)

 «(604/ 21وى )تاموع الفجم » نظر:ي   (3)
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يف   البعري  و  رُ ُخ ون و يصل    هللا  وص كان أصحاب رس » أاو بكر بن األي : اصق

 ( 2)  [1/71] .(1) «م هب ثيا 

 فكان نجًسا كالكل الكنيف نجس  يًا وميًتا؛ ألنَّه متولد من نجس،  صريرصا 

[1/99] 

بك من    أعوذُ م إينِّ ت لخ  اخلال  قاص: الله  إذا  كان النب  اص: » ق  أنس عن

»هو  :امهوغري ،(5) ي نبارألا، وابن (4) بيد: قاص أاو عثبح واخل (3) « ث واخلبائ اخلبحث 

 [1/103] .الّشَّ ، ومن أه  لّشَّ فك نه استعاذ من ا «الشياطني»بائث: الّش« واخل

 
تتتزا  (1) تتاه عت تت تتتتقيف »يض القت تتتريلكا التعليت  ؤوس املستتتتتائ ريف » ايتتتتتم هلذكتتتتتره ا و، لار النجتتتتت كتتتتت ب ىل أيإ «(2/15 )بت

 ا.يه مسندً عل  أقفومل «(1/177)

ن أ ىلع السلف ركثف  ،ذلكث وروه   حلمص ما يؤكبوأما و :« ( 87ص )   ينية رل املا ائ   س مل ا يف »  مية تي  ن اب   ص ا ق  (2)

 ،كذل سيجنتإىل  بةالصحامن  دأ   يذه ه مل: أنقاصيو مهاد، وغريلك وأمحبنجس، وهو مذه  ماس لك ليذ

 ة.بالصحاعن  لف لهس ث، الد  ص حُم ذلك قوجاسة نالقوص بب  
 .ع الصحابة إمجا -ؤك  حلمهيبوص ما ارة هط- ملس لةن ا وأل «(2/15) ةيقالتعلقايض يف »قاص ال ♣

 (.375م )ومسل (،142) يراه البخج أخر (3)

 (416 /1) بيدع ألي ثاحلدي غري  (4)

 هللباوذ عأعناه: م»ص: بث فقااخلُ ا أمو، ةابن تيميره ذكبام ث خلبائا  ّسَّ فو .(139/ 2) ريبااألنبن ال هرلزا ا  (5)

 .«والّشك فرالك نم
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، وأي  (3) ، وزيد بن ثابت( 2) ، وعيل(1) عن عمر  يف البوص قائاًم خصة الر   يتو  رُ 

األص    ؛ وألنَّ  (7) سوأن، (6) سعد  ، وسه  بن(5) مر، وابن ع (4) هريرة

 [ 1/115] ي .للدَّ اعليه ة فالكراه ىعإلبا ة فمن الَّ ا

 
ييبة بن أي ا وروى« قائاًم  باص ت عمررأي»ص: اقأنه  ه بن و زيدمن طريق  ،(1319ة )يبي يأ أخرجه ابن (1)

ط ألوسا يف » بن املنذرا  بينهامع ومج «سلمتأ منذ ائاًم  قلُت ب ما: »صقا هأنَّال صحيح ننسب مرع نع (1333)ا يًض أ

، اًم د ذلك قائبع باصم ث، اًم قائ صاا القوص مل يكن بقاص هذ ذيت القالو إىلمر عن يكون وز أجي»اص: فق: «(1/338)

 «(4/268)  اآلثارينعاح مرش» يف اويحطالاص قكذا و «ضالينمتيكون  ديثاه  فال وه ، بن دزي هآ فر

ص: قا ر،عن عم بن عمر،نافع، عن ا  عن ،رقخاامل يبن ألكريم بد ا عريق ط من (15924) الرزاقعبد  روىو

ن بيم لكرا  دعب يهفوال يصح،  .دبع قائاًم لت بام ف «قائامً ال تب   ر م ع  ا ي »: فقاص، ئاًم قاوأنا أاوص  هلل ا  وصرس ينرآ

ن ابعن  ط ومالك يف املا رواه منًا هو هيزيدو، عهيرفلم فمري لعُ ا اهلل يدعب الفهوقد خ .به    ت  ق ال ُا خارملأي ا 

 نالنه  ع   بنالن يه عأان ع ويري أن  عمرابن  ذ اهللد أعاوق، اًم ئقا اصه بنَّأ ال صحيح،سننبمر ع

 .هعلفيم ث ،اًم ائقالبوص 

 (783)ق لرزا د ا عبو، (1320)ة بيأي يأخرجه ابن  (2)

 (1321بة )يي أيابن  خرجهأ (3)

 (1323) ةب ييأي ناب خرجهأ (4)

 .(1322) بةأي يين ابطريقه من و( 210)ك مالجه خرأ (5)

 ( 62)ة جه ابن خزيمأخر (6)

« (43ة )ليتتت العا املطالتتت ة كتتتام يف »يتتتيبي وابتتتن أ «(2139) ةر اليتتتث املختتتتااأل»  يفا  املقتتتديالضتتتيجتتته أخر (7)

 «(444) اف املهرةحتإو»



 

  
14 

 

ث ر  وتُ لكبد، وُتدم  ا يف اخلال  جللوسإطالة ا يم: إنَّ عن لقامن احلك يقاص

 [ 1/120] .(1) البواسري

نال سإها  ديًثا له ث، وال أعلم فيدي  ة عند الوضو سميالتت يف ليس يثبأمحد:  قاص

 [ 1/141] .(2)جيد
 

باحلديث الضعيف«  عيف، وقوله: »ربام أخذنا حلديث الضَّ د باأمح ا تجاج  معنى

نمن كالمه، ي وغري ذلك عن  به احل س 
 (3). [1/143] (4 ) 

 
 .«(2/185)ة الزمان مرآ »و ،«(1/57شريازي )هذب للملا و» ،«(277 /2إليامن )ع  ا ييف  املنهاج» ر:نظي (1)

أي   ئمسا»و، «(1/368)ط ألوسا »«، و(38 /1)ذي مالرت جامع»، و«(263/ 2) الكوس مسائ  »  :نظر ي   (2)

 « (11صول )لا 

مل يتترل  التتذيف ضتتعياحلتتديث الب  تاتت مام أمحد كان اإل «(2/576ي )ذم  الرترشح علقاص ابن رج  يف » (3)

 ن.ذي باحلسرتملرال ا من م  يقر ضعيفالب هرالفه، ومخال

، «(177 /1) ةوس  والوسيليلة يف التة جلاعدق»و«، (18/249 ،252/ 1وى )لفتاع ا موجم » :نظر ي  (4)

 « (89/ 2) ع الفتاوىموجم  عىل دركملستا و» «(159/ 6)ى كربى الاوالفت»و
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من   يسل غسلهاقاص: جليلها؟ فحية أو   اللِّ  إليك، غس ُ  أعجام د أي  اإلمام أمح  ئ  ُس 

 ( 2) [1/601] (1) ةالسن
   

ن ل ي ق لوضو ؟ ف قب  أمحد بيديه عىل ه كيف يمسح يف اه يعر إىل منكبيألمحد: م 

قفاه وال يرل ىل يمسح إيعن : أنه -ّش يعره رأسه مرة، وقاص: هكذا؛ كراهية أن ينت

ه مل يرل يديه؛ رفاش يعنتمن خاف اه أن، يعن : (3)هكذا  ديث عيلقاص أمحد:  -يديه

 [ 1/166] ة. أو امرأ ان رجاًل سوا  ك

{ }

تتحُ } س  امح ح ب ُرؤُ و  تتُكمح وا
عتتا  أنَّ  [6]املائتتدة: {وس  ى  الِّ البتتا  إذا لخلتتت عتتىل فعتت  يتعتتتدَّ

 عليتته، ستتتعامص ال يتتدص  وثتتوق بتته، وااله مل ينقلتته مفننَّتت ه، أصتت  لتت  ستته تفيتتد التبعتتيض البنف

 (4)[1/184] من علام  اللسان. عتمدونملنكره اأ قدب  

 
 .ةنسالمن  ليسا نهباطغس  أي   باطنها، ه غسبأرال س ،   الغنفيف وص أمحد وق دامة:ن قبص اقا ،(87 /1) املغن  (1)

، وال الوضتتتو حيتتة يف   الليتتت اس جليل وابتتن عمتتتر وابتتن عبتت صتتحَّ عتتتن عتت  :«(793صاإلعتتراب )م يف »بتتن  تتزقتتاص ا (2)

 .ن الصحابةلك مالف مف هلم يف ذُيعر  

 « (13 )ص:لاول  أيمسائ  »و ،«(228 ص)األثرم  بكر يأسنن »و ،(94 /1) ن غملا  (3)

 . «(277/ 1) الكربى لفتاوىا » «،(350 ،21/123وى )تافع الوجمم» :نظر ي   (4)
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كاألراك  فيهت ه، وال يتفتَّ   الفم وال يض  طيِّ نًا يُ واك عوًلا ليِّ يكون السِّ  أنح  تح   سيُ 

 ذلك يض   ؛ ألنَّ (2) واآلس (1) مانوالر  اان عول الرَّ ه بكروالزيتون والعرجون، ويُ 

،  اماجلذ ك عرق رِّ اان ام، وعول الرَّ   الدَّ يِّ هيلفم، وا حلم ض  ي مانالر   نَّ الفم، يقاص: إ

 [ 1/207] ا الندي فيحص  املقصول.وأمَّ  ت،تَّ فط  فيترَّ ا الا اليابس فيجرح، وأمَّ ف مَّ 

كيتتامن يف التستت التَّ  ُيستتت ح  جبتته كتتان يع» النبتت   ألنَّ  يمتتن؛بتتدأ باجلانتت  األي  نبتت ، و 

 (1)[1/210] ليّسى.وأن يستاك باليد ا (3)«لهكي نه  يفهوره وط يفتيامن ال

 
ن اتتتاالرَّ ستتتواك بعتتتول ن العتتت   هللستتتوص ا ر ّنتتتى  ، قتتتاص: بيتتت ة بتتتن عتتتن ضتتتمر( 27079) ة يتتتيبابتتتن أي روى (1)

  كرِّ ا» ص:وقان، ماوالر  
 .به   ت  ال ُا م يبن أي مرو ا اين، وهسَّ بكر الغاو يه أفعيف، ض  رسو مهو «ذامرق اجلع 

آلس با  تخلَّ ن يُ أ اهلل  سوصر ّنىقاص  عباس عن ابن  «(7/352)ام  لكا »دي يف بن عا  ىرو (2)

 لكامل دعب مد بنحم  غري ا طعن ه عرويم ي أعلال وهذا  دي:قاص ابن ع  «ذام اجل ق  عر قيان  يس   ام إّنَّ » ص لقص  وقاوا 

اس عبتت  نعتتن ابتت  عطتتا ن عتت روي يتت مللتتك بتتد ا عن متتد بتت حم  :خ يقتتاص لتتهييتت   لت أي عتتنستت  أمحتتد:بتتن هلل عبتتد ا صاقتت  ♣

  هلل رستتوص ا  ص: ّنتتىاقتت أيتتتُت ر قتتد :قتتاص أيو تتاظ ؟ فيتتى اله انتتت ع روى اآلس.القصتت  و  بتخلَّتت ن يُ أ 

 «(314 /7) ان زيملن ا لسا» :نظري .بديث ويكذمى يضع احلن أعوكاا هذ

 (.268) سلم، وم(168) يرابخال هأخرج (3)

ن عتت  هأايتت  نث عتت يتتعاألعتتن  ةبعتتن يتتعم يبتتراهن إبتت لم مستت  طريتتقن متت ره آختت  يفبزيتتالة ( 4140)ل ولا اتتو أخرجتته أ ♣

ه ه، يف طهتتوريتت نه كلِّتت  يف عاستتتطان متتا يم  تَّتت لاتت  ا  ن رستتوص اهللكتتا» :تالتت ، ق ائشتتةعتتن عق ورت مستت 

كهوسم: »لسماص ق «هعلون له،ج  روت كهذكر عاذ، ومل ييعبة، معن اه ور لاول:او اص أق «وا  .سوا

ري ختتابلا  :واه، فتترظافَّتت حلُ ا  هفتت الوخ، ييتتدفراهلا وهو  يمإبراه بنمسلم  :ةبيععن يتها وا رب لرَّ فتلة ياذة، ه زياهذو

ن م بتت هشتتا دلوليتت اتتو ا وأص، منهتتا نجتتاج بتت  وملبتتارك، اهلل بتتن ا  دوعبتت  تترب، ن بتتن لياموستت  ،ا بن عمتتر فن طريق م

 = 
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 مام أمحد: قد كان للنب  بحلق أو قطع، قاص اإل إزالتهعر أفض  من الشَّ  اذاجِّ 

،  (4) هلم يعر (3) ة عّشم وهلم مُج كان  صحاب النب  : عّشة من أوقاص ،(2) ةمُجَّ

 [1/152] .لهسدأفض  من  هننَّ ، ف(5) مؤخره من سن فرقه وي

 [ 1/217] (6) رص ييطان«م  ترأسه يف ال ي الق: »الذس  عبا ناب قاص

 
= 

 نعتت  ةن يتتعبعتت  لهتتم، كثرالتتد بتتن احلتت خا :قريتت ط والنستتائ  متتنبتتن معتتاذ،  يتتق معتتاذطر متتن ملاه مستت روو .مللتتكا  عبتتد

 ة.لازيله ا م هذهد منأ  ذكري ومل  شةن عائعّسوق م يه عنأا عث عنيألا 

 أمحتتد يف يتته اإلمتتامرى؛ نتتا علت ستت األفضتت  أن يستتتاك بالي «(21/108اوى )الفتتت  متتوعجم» تيميتتة يف قتتاص ابتتن  (1)

 .ذلك يفئمة خالف ا من األأ دً  وما علمنامسائله عنه يف    ذكرهسوالك رصومنابن  رواية

 «(1/300)النهاية » ما سقط عىل املنكبني ة من يعر الرأس:مَّ اجلُ و، (118  )صللخالص ج  والرتوف الوق  (2)

 عةس: تقالساب دراملصيف  (3)

 (118 د )صام أمحإلما  ائ سمن م ج الرتو قوفوال (4)

ذ جتت  يتختت ن الرَّ عتت  د اهللبتت عاتتا أ تلستت  قتتاص:ارث احلتت  أيعتتن  «(119 ص)قوف لوا رتج  واليف »ص وى اخلالر (5)

أمتتر يتتعره و رقفتت قتتد  لنبتت  ا » :قتتاص نفستته؟ ره  شتت هلل يُ بتتد ا ا عيتتا أاتت قلتتت:  .«ستتنةق الفتتر»: يل فقتتاص ؟ولتتهعر بطالشتت 

 .«لفرقبا

 « (123 )ص لرتج وا  فوالوق» ص يفالخلا جه أخر (6)

ر يف هلل قتتد ذكتت ا فتتنن  ري عتتذراحلتت  والعمتترة لغتت  يف غتتري  لق التترأس :«(1/256االستقامة )تيمية يف » اص ابنق ♣

ا}وله لقه لعذر يف قوتقصريه يف النسك وذكر   كتابه  لق الرأس ن ك  م  نكُ ف  يضتتًا ن  م  ر  ذً وح أ  م مَّ أح ب تته  أ  تتن رَّ تته  ى مِّ س 

دح 
ف  نف  ة  مِّ ام   ي  ي 

وح ص  ص  ة  أ   أ  ق   هوكراهتتت علتتام  يف إبا تتته نتتازع الذلتتك فقتتد تا  لقه لغري وأمَّ  [196بقرة:]ال {ُسك  وح نُ د 

ع بنيتان عن أمحد ا عىل قولني مها روايا معروفً عً نزا  تت ني وعلام  املسلم وال نزا  ع والّش  تال يُتت  أن ذلتتك ينة التتدِّ أئمَّ

 = 
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وه   عنها، ملنه ثلة اتمُ تاله من ؛ ألنَّ املرأة رأسها، وأيدّ  مث   لق اللحية  لق

 (2) [1/232] .(1) مةحمرَّ 

وألنه  وسخ؛ اليها من لالة ما عإلز ر، د قاِّ األظفااألنام  بعؤوس غس  ر يستح   

ههب سد كَّ اجل قاص: إنَّ ي  [ 1/228] .ا قب  الغس  يض 

ها وتقبيلها كم هلا.  غري الالصَّ  عورة يبة  ب  ز يقبِّ    النبكان ، كام ولذلك جيوز مس 

 [ 1/233] .(3) احلسن

 
= 
ثنتتى اهلل بتته عتتىل أ تتد متتن ا أال ممَّتت وع للمسلمني ورتهد املشز  يقه وال من ال وطرو من سبي  اهلله ستح  واليُ 

تت ومتتتع ، را الفقتت  تت لفقتترا  ا ستتتاك ن الن ئتتتف متت ذه طوا هتتذا فقتتتد اجَّ متتتة عتتىل أهتتت  ا وعالى جعلتتتوه يتتعارً  تَّتت ا ينًتتت وفية ل  والص 

تتتت شتتتتري إىل الفقتتتت امل اهللواخلتتتتري والتوبتتتتة والستتتتلوك إىل ستتتتك الن التتتتدين و  ذلتتتتك يكتتتتون  عتتتت أن متتتتن مل يف ىوفية  تَّتتتت ر والص 

ذا هتت و ،هموطتتريق متتن فعتت  ذلتتك لختت  يف هتتدهيمة عندهم وفضلة املحمولريقة املا عن الطَّ م خارًج ا عندهمنقوًص 

ب   ينين من أسباب تبدي  الدِّ لدِّ ه  ا ا أليعارً ا وينًذلك ل  واجاذ  فاق املسلمنيتِّ ا وسبيله بعن طريق اهلل  ضالص  

 .ين أقربن الدِّ املروق م ه عالمة عىللُ عج  

ك كذلو ،وزة ال جتثل  مُ  حيةلِّ الع مجي ق ل أنَّ قوا فواتَّ  :« ( 157  ص ع ) ا مج اإل   ت  ا مر » يف    زم ن   اب او حممد  قاص أ  (1)

 .ملاالعو ،ض افوال ،ةليفاخل

 «(26/ 3اوى )لفتع اوجممىل املستدرك ع«، »(302/ 5) لكربىا وى لفتاا »و، «(16/ 2الستقامة )ا » ر:نظ ي   (2)

 .وي قه غريإسنال فهذا اص: قو (651هق  )البي هرج خ أ (3)
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،  سنعن احل  ويروون ، (1)عن النب   نفًسا يروون املسح الثونثو عةسب أمحد: اصق

 (3) [ 1/372] .(2) « اخلفنيه مسح عىلأنَّ    سبعون من أصحاب النب  نث د» قاص:

 
ة بتتتن ملغتتريا »و ،«(202) ابطتتت ن اخلبتت متتر وع صاقتتت أي و بتتن ستتعد» : تتديثمتتن  هحري يف صتتحياروى البختت  (1)

تتلم يف «(387) اهلل بتتتدع جريتتتر بتتتن، و»«(204)ي رالضتتتم أميتتتة و بتتتنعمتتتر»، و«(203)يتتتعبة  تتن  يحه صتتتحومست مت

تتدي ة بتتتن يتتتدبر»و، «(276  )بتتتن أي طالتتت عتتتيل و»، «(275) ربتتتاح نبتتتالص بتتت و» ،«(273ن )يامن التتت  ذيفتتتة بتتت » :ث ت

 .«(277صي  )احل

 عبتتد اهللابر بتتن جتت » :ن  تتديثمتت  يف جامعتته لرتمتتذياو ،«(158) ةرعتتامبتتن  ي  أُ » :متتن  تتديث يف ستتننهل لاو أاوو

تت  نن بتت صفوا و» ،«(95ت )خزيمة بن ثابو» ،«(102)  ستتامة بتتنأ» :ثمتتن  تتديه ستتننيف   ئالنستتاو، («96)ص اعسَّ

 ،«(548التتك )م بتتن نتتسأ، و»«(547ي )الستتاعدد سع ن  بسه» :من  ديث ننه سيفاجه موابن  ،«(120د )زي

 .«(556) رةك بأيو»، «(563فاري )لامن ا سلو»

تتربوال تتغري  اين يفطت تتديثالصت تتن  ت تتديث األوستتتط ويف، «(1031)  بتتتن ستتته زيتتتد» :مت تتن  ت متتتر بتتتن ع هللا  عبتتتد» :مت

هلل بتتد ا ع» :من  ديث ريويف الكب «(3869) عولس بن ماهلل دبعو»، «(1037)ري يد اخلدسع أي»و .«(4530)

 ستتويد بند يرت الش»و ،«(4579)  سلماأل كع ربيعة بن »، و«(2023)سمرة ر بن جابو»، «(1064)ة بن روا 

لضتتتتتب  ا  أي عوستتتتتجة، و»«(472)بتتتتتن مالتتتتتك األنصتتتتتاري عصتتتتتمة »، و«(7558يل )لبتتتتتاها  ةامتتتتت أي أم»، و«(7248)

 .«(492) كن رشيبة اموأس ة،بن مر يعىل، و»«(1057)

تتديث متتن دستتنيف املد أمحتت و  ،«(22419)ان ثوبتتت و»، «(8695)هريتتترة  أيو» ،«(2975)س ن عبتتتابتت  هللا  عبتتتد» : ت

 .«(23995) بن مالكعوف و» ،«(26827)  النب جونة زوميمو» ،«(23574) نصارياأل أيوب أي»و

 .«(746) ةئشاع» :من  ديث ننه  يف سنوالدارقط

 .فنيخلا  ىلع املسح   نبالعن وا قد رو ة ن الصحابم ثونالثوسبعة   الفهؤ

 « (457وسط )األ»نذر يف ملا  ابنه خرج أ (2)

تت ن تمتت  نَّ عتتىل أفقهتتا  لفتتق ا اتَّ  :«(209 /21)الفتتتاوى  وعمتت جم »ة يفيميتت تقاص ابن  (3)   ثتتم لتتبسا كتتاماًل وضتتو ً   وضَّ

 مجتتتاعاإل» يف ملنتتذرابتتن ا  :نيفتت ىل اخلية املستتح عتت روعتمشتت  عتتىل مجتتاعاإل  نقتت  ممتتنو .عنتتزا بتتال ح ستت لتته امل جتتازفتتني اخل
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ر يف جتتتت ابتتتتن  و، «(1/454) نةستتتت ال رشح »ي يفالبغتتتتوو ،«(1/216كار )االستتتتتذيف » التتتتربد وابتتتتن عبتتتت  ،«(35ص)

 .«(1/293تح الباري )ف»

ف ندنا خالخلفني عاملسح عىل ا ليس يف »ص: ه قاأنَّ كابن املبارعن « (1287السنن الكربى )  يف »قلبيهروى او

ومل  «(457األوستتتط )نتتتذر يف »بتتتن املال ا ز- صتتتا   هتتتوىكتتتون  رتتتتاب بتتته أن ي لن  عتتتن املستتتح ف  ليستتت ُجتتت وإن الرَّ 

 «فقد روى عنه غري ذلك نيفاخل كره املسح عىله أنَّ ب  الن وي عنه من أصحابر  من ك أنَّ  وذلك -يسنده

هيت عىل اخلفني إنكار املسحجا  و وأاتتو وعائشتتة، عتتيل،  :وهم  النب من أصحاب ستة ن ع أو تركه هأو كرا

إنكتتار  ت عنتتهمل يثبتت  ضتتهموبع ،م عن قولتتهبعضهرجع وقد  ،ألنصارييوب ا وأاو أ، ابن عمروس، عبايرة، وابن هر

   .أصاًل  حاملس

د بتتن عتتيل بن حممعفر جطريق من  «(1958مصنفه )بة يف »يي ابن أيفروى   أي طال عيل بن  ما ف ♣

تتاب»: عتتتيل: قتتتاص قتتتاص هأايتتت  ، عتتتناحلستتتني بتتتن تتبق الكتت . ادرك عليًتتت متتتد مل يتتت ، حم عتتتهالنقطا عنتتته وال يصتتتح .«اخلفتتتني ست

ه مستتح عتتىل د ختتري عتتن عتتيل أنَّتت متتن طريتتق عبتت  «(1906)فه مصن» يف روى ابن أي ييبةفلصحيح عن عيل خالفه، وا 

 قلي . بعد نئ ديث رشيح بن ها ذكرسي يت و .خلفنيا 

ستتم بتتن متتن طريتتق القا «(1965، 1956مصتتنفه )»بتتن أي يتتيبة يف فتتروى ا   شتتةملتتؤمنني عائأم اأما و ♣

من  إيلَّ  ني أ    كِّ ع  بالسِّ باأص زَّ  مها أو أألن أ زَّ ا قالت: أّنَّ  عائشة ا عن ري كالمهبن الزبد وعروة حمم

تت  والظنٌّ ب م املؤمنني  ،بت عنهاهو ثاوام. عليه أن أمسح  عتتىل يتتدص   ،ة النبتت  ستتن ن تبلغهتتاأالتتته قبتت  ق اأّنَّ

ستتح عتتن املا أستت هل قتتاص: أتيتتت عائشتتة  ئ،عتتن رشيتتح بتتن هتتان «(276)صتتحيحه »مستتلم يف روى ا متت  ذلتتك

جع  رستتوص »قاص: فس لناه ف افر مع رسوص اهلل ه كان يسله فننَّ فس ، أي طالفقالت: عليك بابن اخلفني، عىل 

ويف « (279/ 1)لتلخيا احلبري ا » ص ابن  جر يفقا .«للمقيما وليلة ومً لمسافر، ويل  ثالثة أيام ولياليهنَّ    اهلل

تتت  تتت وأ«: (409/ 1)ربى الستتتنن الكتتت   يف »البيهقتتت ص قتتتاو .«كال علتتتم يل بتتتذل»ت: التتت ا قروايتتتة أّنَّ تتت ة فشتتت ئا عامَّ ا كرهتتتت نّنَّ

. وروى يتتتهبالرخصتتتة ف وعتتتيل أختتترب عتتتن النبتتت   عتتتىل عتتتيل ذلتتتك  ثبتتتت عنهتتتا أّنتتتا أ التتتت بعلتتتمثتتتم  ذلتتتك،

لتتت عليتته نزمنتتذ أ مستتحيا زاص رسوص اهلل ما قالت: »ّنَّ أ  عن عائشة «(746) »سننه يف لدارقطن ا 

 ه.ب    ت  يم ال ُا مر يبن أكر أاو ب ال يصح فيه ولكن «عز وج  ق باهللئدة  تى حلسورة املا

 ه نعة عكرم ريقمن ط «(1961، 1959مصنفه )» ة يفيبأي يابن فروى   وأما ابن عباس  ♣

حت  أو مسعىل اخلفني   مسحت ما أاايل  أنَّه قاص: »ه عنري سعيد بن جبق من طريو  .«خلفني بق الكتاب اس»: قاصه أنَّ
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لتتك قبتت  أن تبلغتتته قتتاص ذ هأنَّتت   نيملتتؤمنا ن بتت م كتتالظ بتتابن عبتتاس  والظتتنٌّ  .«  هتتذار بختيتت عتتىل ظهتت 

ه مصتتنفيف »  يتتيبةابتتن أيفتتروى ه ، أمتتا فعلتت قولتته وفعلتتهثبتتت عنتته متتن متتا   ذلتتكعتتىل يدص  ، صار إليها بلغتهالسنة، فلام 

تتبق الكتتتاب »: : قتتاص ابتتتن عبتتتاسقتتتوصيعكرمتتتة  نَّ : إ: قلتتتت لعطتتتا قتتتاص طتتترف   طريتتتق متتن «(1963) قتتتاص ف «خلفتتتنياست

متتن  «(1923مصتتنفه )»يف ة  ييبفروى ابن أيوأما قوله  ليهام.اس يمسح عت ابن عبرأي ا، أنمة: كذب عكرعطا 

، وللمقيم ثة أيام ولياليهن اخلفني ثالعىل يمسح املسافر»: قاصنَّه أ عباسابن  عناهلذيل   موسى بن سلمةطريق 

لثبت جا ه ا  مَّ ح، ثُ ر املسنك  يُ  نس ممَّ وكان ابن عبا: «(2/118ار )ثة السنن واآلرفمعيف » البيهق اص ق .«م وليلةيو

 .اص بهفق عن رسوص اهلل 

ة بأي يتتيبتتن ه الوضتتو . روى ا بِّتت  إليتت ُ   اموإنَّتت اًل أصاخلفني  يكن ينكر املسح عىلفلم   وأما أاو أيوب ♣

هتتو ، وكتتان عتتىل اخلفتتني باملستتح ه كتتان يتت مرنَّتت أ عتتن أي أيتتوبأيتتوب  أفلتتح متتوىل أيريتتق طمتتن  «(1865مصتتنفه )يف »

، يلَّ عتت  ةً لكتتم وم ثمتت  ن كتتان مهنتت ةً : بئس ما يل إص؟ فقا: كيف ت مر باملسح وأنت تغس كله يف ذل ، فقي قدميه س غي

ة ملطالتتتت  العاليتتتتت ا ابتتتتن  جتتتتتر يف »صتتتتتححه  الوضتتتتو .   إيلَّ بِّتتتتت ويتتتت مر بتتتتته ولكتتتتن ُ  يفعلتتتتته   أيتتتتتت رستتتتوص اهللقتتتتد ر

(2/312)». 

تت عبتتد اهلل بتتن فع وانتت  عتتن «(100املوطتت  )»مالتتك يف  فتتروى  ن عمتترابتت وأمتتا  ♣ ام أختترباه أن عبتتد لينتتار، أّنَّ

 اخلفتتني. يمسح عتتىلعمر بد اهلل بن ها، فرآه ععد بن أي وقاص وهو أمريقدم الكوفة عىل س عمر اهلل بن 

يف ت رجليتتك إذا ألخلتت »متتر: ع . فقتتاصله عبتتد اهللفستت  قتتدمت عليتته.   أااك إذا ه. فقاص له سعد: س  ذلك علي ف نكر

عنتتد عبتتتد ً ا بتتته رصَّ ت جتتا  هتتتذا متت  ،عتتتن قولتته  ابتتتن عمتترفرجتتع  .«علتتيهام فامستتح تتتان،راهاخلفتتني، ومهتتا ط

 .ا ومل يوقتتت هلتتام وقتًتت  خيلعهتتاممستتح علتتيهام متتا ملر بعتتد ذلتتك يفكتتان ابتتن عمتت افع: قتتاص نتت  :«(763مصتتنفه )» يفالتترزاق 

ألختت  إذا قتتاص: » رن عمتت بتت ا   بتتن عبتتد اهلل، عتتنساملطريق ن م «(766فه )صنماق يف »عبد الرز ه أيًضا ما رواهويؤيد

 ن يقوص: أمركا. و«هعىل خفي مسحم ذه  للحاجة، ثم توض  للصالة ان، ث  رجليه يف اخلفني ومها طاهرت الرج 

 .بذلك عمر

: اصق هأنَّ ه ين عنز  ي ر  من طريق أ «(1964مصنفه )ن أي ييبة يف »اب فروى  هريرةوأما أاو   ♣

ذكتتر بعتتدما  «(11/138التمهيتتد )» يفعبتتد التترب قتتاص ابتتن  .«رمحتتا ظهتترخفتت  مستتحت أو عتتىل  عتتىل ظهتتر متتا أاتتايل»

إال يش  ريهم متتنهم ختتالف مل يتترو عتتن غتت و :النبتت   من أصتتحاب نيني وثالثروعية املسح عىل اخلفني عن اثنت شم

 : قاعتتدة«(889 - 2/888ذي )علتت  الرتمتت ح رش»ابن رجتت  يف  قاص .ي هريرةعن عائشة وابن عباس وأ يثبت ال
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عن أي بكر   (2) مذيوالرت (1) قذكره إسحا  ،(1) ةحابلصا اعمة إمجعامسح عىل ال امل

حابة،  صة من النين ثامع عاممةال ح عىلالنج : روي املسلشَّ حاق ااو إسأ قاصوعمر، 
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كثتترية بمثتتت   يتتثوأكثتتر احلفتتاظ أ الالتتراوي إذا روى متتا خيتتالف رأيتته. قتتد ضتتتعَّف اإلمتتام أمحتتد يث ديف تضتتعيف  تت 

اتتو أ، وقتتاص: وا تتد غتتريمحتتد ومستتلم وخلفني. ضتتعفها أعىل ا سح يف امل لنب  عن ا  رةا: أ اليث أي هريذا. فمنهه

متتام عتتن اإل «(1/279بتتري )حلا ا تلختتيابتتن  جتتر يف »ونقتت   ه روايتتة.فتتال يصتتح فيتت   اخلفتتنيهريتترة ينكتتر املستتح عتتىل

 دأمحتت عن اإلمام  «(8/276عل  )ال»ارقطن  يف لدونق  ا  .إنكار املسح هريرة يف يصح  ديث أيال اص: ه قأمحد أنَّ

 فقتتد صتتحَّ : «(209صييتتز )التممتتام مستتلم يف »اإل صقتتاو يف املستتح. عتتن النبتت   رةيتت ي هرعتتن أال يصتتح : قتتاصأنتته 

كتتان  ستتح عتتىل اخلفتتني ولتتو كتتان قتتد  فتت  املستتح عتتن النبتت  نكتتاره املإهريتترة  زيتتن عتتن أيزرعتتة وأي ررواية أي ب

متتن  نَّ أو  ن رستتوص اهلل تتاف  املستتح عتت نتته غتتري بتتان ذلتتك أ أنكتتره ن بتته فلتتامللزومتته والتتتديم أجتتدر النتتاس وأوالهتت 

 .ا دً و تعم  ا أما سهوً إواية أخط  فيه واه  الرِّ  ب  الن نأسند ذلك عنه ع

رو عتتن أ تتد مل يتت أنَّتته  :«(1/217االستتتذكار )يف » ابن عبد الربذكر ولكن بت رجوعه، تثاة رصعنه واية ومل أجد ر

ا  ن عبتتاس وأاتتو هريتترة فقتتد جتت بتت ا ما ف  ةهرير شة وأياس وعائبن عبا  إال عن فنيعىل اخل إنكار املسحة ابمن الصح

م ال أعلتت  :«(1/218) لستتابقا  دراملصتت اص يف »وقتت  «لصتتحابةا خالف ذلك وموافقتتة لستتائر  األسانيد الصحاحهام بعن

 .فيه إال عائشةه ممن ال خيتلف علي إنكار املسح عىل اخلفنيحابة جا  عنه ا من الصَّ أ دً 

لتتيس يف املستتح عتتىل : »اصه قتت بتتارك أنتت عتتن ابتتن امل «(457وستتط )األيف »ر لتته ابتتن املنتتذم متتا نقاستتتقار متتا تقتتدم رَّ قتوإذا 

ي عاره فقكمنهم إن هنك  من روي عتالف، ألن اخلفني عن الصحابة اخ  .«نه إثباتهد ُرو 

 بتتن عبتتد اهلل جتتابر ُت : س لامر بن يارس، قاصمد بن ععن أي عبيدة بن حم  «(102)يف »جامعه روى الرتمذي  (1)

ه كان نَّأعن ابن عمر  « ( 234)مصنفه  يف » ييبة  ن أيابوى  ور، «ا ر املعالشَّ  أمسَّ ص: »افق مة؟امملسح عىل الععن ا 

، فقتتاص: »نعتتم ىل اخلفتتني؟املستتح عتت    عنئ  ُس ه أنَّنه ع «(755فه )مصن» يفق ا زروى عبد الرو .عاممةلا  يمسح عىل ال

ثم ذكر مة، وأنكرا طائفة املسح عىل العام  :« ( 1/469األوسط )»  يفاملنذر  ن  ص ابقا .ر«وعىل اخلام لني،وعىل النع

وقاص غتتري وا تتد متتن  :«(100د  ديث عبجامعه )» قاص الرتمذي يفو. جابر وعيل وابن عمراآلثار السابقة عن 
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 ىو موسوأا ،(6) صبن أي وقا عدسو، (5) وعيل، (4) عمر و، (3) ركو بأام وه

 . (10) رلا ، وأاو الد(9) وف ع بن نوعبد الرمح  ،(8) لكام نس بن، وأ(7) ي يعرألا

[1/525] (11 ) 
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ف ثبتتتتت  .برأستتته متتتتع العاممتتتة مستتتتحأن ي لعاممتتتة إالَّ ح عتتتتىل ا ني: ال يمستتت ابعلتَّتتتت ا ، ومتتتن أصتتتتحاب النبتتت   أهتتت  العلتتتتم

عن جابر لعاممة إال ىل ا من املسح ع  روي املنعفام :«1/306 زم يف املحىل » وقاص ابن .ك  إمجاًعا اومل فاخلال

 . مرن عواب

 (290/ 2) الكوس  سائ م (1)

 (162/ 1) يمذلرتا  نسن (2)

 .(221) بةي يين أرجه ابأخ  (3)

 .(226) ةبيي ن أيبجه ا رأخ  (4)

 (.755زاق )الرعبد  هخرج أ (5)

 «(1/467)األوسط » ذر يفابن املن نهه عا. و كامل أجده مسندً  (6)

 (.222) ييبة يأ بنا خرجه أ (7)

 .(225) يبةي يأ نابأخرجه  (8)

 مستتتح كيتتتف اًل بتتتال ص ستتت أنتتته  عتتتوفبتتتن رمحن بتتتد التتت عإىل  هنالبنستتت  (734)رزاق التتت  عبتتتدأختتترج ا، ودً ه مستتتنأجتتتد مل (9)

اص: يتته، وقتت فخستتح عتتىل يه، ومدهه ويفغس  وجة ر باإللاوبمطه لعاين مَّ ز، ثُ تربَّ »  اخلفني؟ قاص:عىل  اهلل صرسو

 .ةعامملا  عىل مخار

 (261)الة لصة وا لطهارا ئ  مسا أخرجه  رب يف (10)

قتتوص ي -العاممتتةعتتىل ة املستتح روعيت أي بمشتت -قتتوص ال وهبتتذا  «:(306 - 1/305املحتتىل )»يف  تتزم قاص ابتتن  (11)

تت  أيعن  -دهايسانب ساق اآلثار و-ا ينوِّ كام رُ عني، باوالتَّ  حابةور الصَّ مجه  وأنتتسطتتاب، عمتتر بتتن اخل، وديقبكتتر الصِّ

متتا روي املنتتع متتن املستتح وعتتيل بتتن أي طالتت ، وموستتى األيتتعري،  أيالفتتاري، و لامن وستت  ،أم ستتلمة، ولتتكبتتن ما

 .ن عمرإال عن جابر واب عىل العاممة



 

  
24 

 

 (1 )

ة املسلمني عىل عهد رسوص اهلل صىل اهللع  املحنكة كانت العاممة   عليه وسلم مَّ

كان أي   د:محأمام إلا بن اعبد اهلل اصقن الذوائ ، وأصحابه، ومل يكونوا كلهم يرخو

 تكون  ال أن ه ا: ُيكر  يًض وقاص أ (2) ة وال جيعلها حتت  لقهلعاممبا رج كره أن يعتم الي

تعمم مث  ذلك اليهول والنصارى  ياميديدة، وقاص: إنَّ احلنك كراهية حتت 

عمر بن  كربي عن جعدة بن هبرية قاص: رأىعُ أاو  فا ال روىو .(3) واملجوس 

ثم لنا ية؟ اسقا هذه العاممة الفبعاممته، فقاص: م (4)طتعاقد قو، خلطاب رجاًل يصيلا

عن   هبنسنال د اخلالصأاو حمم روىو مىض.و هباكه نَّمته فحوًثا من عاممنه فح َّ ل  

ة حتت ذقنه، قاص: »تلك ع  ة عىل رأسه وال جيعلها اممطاوس يف الرج  يلوي الع مَّ

ة قد عامم  رج عىلذ أارص لبيت إف باو طي وسن أنه بينام ه حلا عنو .(5) الشيطان« 

  عمران  عنو ؟قيةسا: ما هذه الفسنحلحتت ذقنه منها يش ، فقاص له ا يسهبا لاعتمَّ 

ة الت  ال جُي لاي قاص: هذه قربامل مَّ
ة قوم ع  مَّ

لوط يقاص هلا  ع   حتت احللق منها ع 

 [ 262 - 1/260] رية«.ا»األاَّ 

 
 ور  أو اثنان.ك كاحلن ار حتتد  واملحنكة: ه  الت  تُ  :« ( 259/ 1ح العمدة ) رش قاص ابن تيمية يف »  (1)

 .(449اهلل )ص: عبد مسائ   (2)

 .«(277 - 1/276ا  الرصاط املستقيم )ضاقت»«، و(220/ 1)املغن  »، و«( 351مسائ  أي لاول )»ينظر:    (3)

 .«(1/139) العني» حلنك.حتت ا ها رح د  هبا، ومل يُ  مَّ ة: إذا اعتاقتعط بالعامم يقاص:  (4)

 « (19978امعه )جأخرجه معمر يف » (5)
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 ،نب  عن المن الصحابة ة عّش بضععن  كرلذَّ من مس او  وضال روي نقض

 نبوزيد ، (3) وأي هريرة، (2) قاصأي و وسعد بن ،(1) عن عمر هوجا  النقض بمسِّ 

، (7) وجابر بن عبد اهلل، (6) اس وابن عب، (5) روابن عم  ،بن عازب   والربا ، (4)خالد

 . [1/313 ] وأنس بن مالك
 

 
 (416زاق )الر بدع أخرجه (1)

 (1742)بة يي يأابن و ،(414) قالرزا  بدأخرجه ع (2)

 .ضقن ياله أن عنه (1750ن أي ييبة )ب، وا(434)ق ا رزال دعب ىروو ♣

  الوضو يف»د، قوله سع سعد، عنبن  ث مصع عن  دي « ( 328/ 4) العل   » يف    ن  قط ار د ال   ن س احل أاو    ئ  وس 

، ايهعن أ، دسع بنصع  ، عن مةبتيبن عُ  كماحلو حممد بن سعد، نب إسامعي به  ث دَّ   :ص قا ف  .«لذكرا  مس من

 .«ك غس  يد ا»: هل صاق هيه، أنَّن أا، عسعدبن   ع بن عدي، فرواه عن مصريالزبفهام الخ و .«  و بالوض   ه أمر »  هأنَّ

  س ج عة منك ن بض   نَّ أ   مت  ل ع   إنح » اص: فقي، كرذ : مسسُت ، قاص لهرجاًل  ، أنَّ سعد زم، عنأي  ا ى قيس بنورو

 . وص أصحاألص ولقوا  .«فاقطعها

 « (87) ألوسطا » يفر نذامل بنا جه أخر (3)

 .وًعافرمخالد  ناله إىل زيد بنسبن (21689ه أمحد )ج أخر (4)

 (1743) ةيبي وابن أي ،(417الرزاق )عبد أخرجه  (5)

 (1747)ييبة  يأ بنخرجه ا أ (6)

 .اوعً مرف عبد اهلل ر بنباإىل ج هال( بنسن480اجه )مأخرجه ابن  (7)
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فلعالي اأي مراسي   (1) [ 1/337] .تة قد ُضعِّ
 

عاف إذا مل يكن فيها تغيري أص ؛ لااأل با يه  فُات     ا املستحبا ملا روى يث الضِّ

 يش  فيه فض  فعم  به  هلل بلغه عن ا من قاص: »   عن أنس، عن النب ،الرتمذي

 ( 3) [1/383]. (2) « لكن ذلك كذيك   لك وإن مل  ذاهلل اه  الفض  أعط رجا  ذلك  



، فنّنم نودا عم  به اخللفا  الرايم ىلإ ناظرن ث عن النب  اختلفت األ الي إذا

 [ 1/358] .ات ويلها وناسخهأعلم ب

 

 
/ 1)  لسنن الكربى للبيهقا و»، «(392ص) الكفاية للخطي و»، «(314 /1سنن الدارقطن  )» ينظر:  (1)

226) » 

 «ن ستتتتان  بتتتت  عبزيتتت » ةمجتتتت تر يف «(1/199) ملجتتترو نيا » ن يفا بتتتت جتتته ابتتتتن أخري، والرتمتتتتذيتتتته عنتتتد أقتتتف عل مل (2)

 .اهلد ه املتعم نك عة  موضوب يياي يت عن الثقاا  وقاص:

 ئ  فضايفيف ضعاليث دحلبا م من العه العلام  ما علي : « ( 65/ 18) ى و تا لف وع ا م جم » يف  ية يم ن ت ب ا  ص قا  (3)

إال ت يثب فال رشع   كمستحباب ن االفن ؛بهات   ي الالذ احلديثتحباب باا االسبثيس معناه إ: لصامعألا 

 هب ذن مل ي  مادين الن ع مرش قدع  فرشي  لل ص من غريامعاأل من اًل   عمرب عن اهلل أنه اومن أخ    رشعليدب

 .يمالتحر اإلجياب أو  لو أثبتكامهلل ا 
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، (1)ضاحلتتي ستت غو، بتةغستت  اجلنا وهتت  أربعتة أنتتواع:، واجبتتة ستمني: قعتتىل ألغستاصا

تتتتحبةو .مإلستتتتال  اوغستتتت ، يتتتتتامل وغستتتت  ة ظافتتتتت النَّ هبتتتت متتتتا يقصتتتتد  :وهتتتت  نتتتتوعني ،مست

اضتتتتة لكتتتت  حتغستتتت  املسة: كماضتتتتيب ابرع ألستتتت تومتتتتا يشتتتت ، معتتتتةع النتتتتاس: كاجلالجتتتتتام

 [387 - 1/369] .صالة

البيت املظلم ف  ن  ظهري   ألغتس  يف : »إينِّ  موسى األيعري اوأ اصق

 ( 3) [1/424] .يم احلريبراه إه وار (2) «عز وج  ري  يا  من

 
 .عىل وجوهبام عم  جُم  احليض واجلنابةغس   (1)

مراتتت  بتتن  تتزم يف »وا  ،«(114 تتديث بعتتد جامعه )رتمذي يف »ال :اجلنابة وجوب غس ع عىل اإلمجان نق  ممو

وابتتتن ، «(1/52املجتهتتتد ) بدايتتتةوابتتتن ريتتتد يف » ،«(1/292)ار كستتتتذاال»رب يف عبتتتد التتت ابتتتن و ،«(21ص) اإلمجتتتاع

 «(2/139ع )املجمو»ي يف والنوو، «(1/146املغن  ) »ة يفقدام

تتىل  تتاع عت تت  اإلمجت تتن نقت تتيض:وممت تت  احلت  وابتتتن املنتتتذر يف، «(3/735) تفستتتريهيف »ي ربجريتتتر الطتتت ابتتتن  وجتتتوب غست

وابتتن  ،«(1/53جتهتتد )يتتة املبدا »د يف ري ناب، و«(21صع )اإلمجامرات  ، وابن  زم يف »«(1/112األوسط )»

 «(148، 2/139وع )املجم»وي يف النو، و«(1/154ن  )غاملدامة يف »ق

 (1134) بةأي ييبن ا ه ج أخر (2)

: يتتا هتتو خيطتت  النتتاسقتتاص وأنتته  الصتتديق عتتن أي بكتتر  «(1133مصتتنفه )يبة يف »ابتتن أي يتت وروى  (3)

، مغطيتتا رأي لغتتائط يف الفضتتا بيتتده إين ألظتت   تتني أذهتت  إىل ا ، فوالتتذي نف تت ، استتتحيوا متتن اهللمعّشتت املستتلمني

 استحيا  من ري.

ن امعتتثر كتت اص وذقتت  احلستتن عتتن «(668)الزهتتد »يف  أمحتتدمتتام اإل ىور ، فتتانبتتن ع نعتتثام كتتانكتتذلك و ♣

املا  يمنعه عليه  ضيفيب للثوا عنه يضع فام قلعليه مغوالباب  يتبال يفكون إن كان لي: »ه فقاص يائ ةويد

 «لبهأن يقيم ص  يااحل
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 [ 1/450] (1) ا محام العرب« س فنّنَّ كم بالشمعلي»:  طاب ن اخلعمر ب صاق
 

 احلق؛ ألنَّ  تبنينة ومل يرف الس  ع تياًطا إذا مل تمن اختالف العلام  إنام ُيفع   ا   روجاخل

نة، فال  ت الس  ينهة وتببالت الش  ا ز، فنذ(2)رضه ولينهعلمن اتَّقى الشبهاا استربأ 

 [ 1/464] ف.من اخلال  روجاخل لطل معنى 

إيلَّ أن يسقيهم   اوة فيها ما  فرأى قوًما عطاًيا ف     إله مع كانذا إأمحد:  صاق

، أو   زام  امله رفيقه أو املخوف عطُش  ،ن العطشانوفرق بني أن يك وال (3) ويتيمم

 . والبهائميني اآللم حلرمة ام كانذلك إنَّ  ، ألنَّ غريهم   القافلة أو منأه من أ ًدا

[1/479]  (4) 
 

 
 (24188)ة يبأي ي جه ابنأخر (1)

ني،  ب  رام احل ، وإن بني  حلالص ن ا إ »يقوص:  ،اهلل سوص رت عسمقاص:   بشريامن بن عالن حلديث (2)

ا  ا الشبه  يف من وقع و  عرضه،دينه، و ل  أ رب ت اس  ااى الشبه تق ن ا فم س، ثري من النا علمهن ك  يمشتبهاا ال  ينهام وب

 .لف  لهلوا  (1599) سلممو(، 52)لبخاري جه ا رأخ   «م حلرا ا   يف  قعو 

 .(1/13)هانئ ن ابائ  مس (3)

أن ه رته، ليس لالطه إالا  م همع ليسمن  :ينوو عن ال   نقاًل   « ( 341/ 1باري ) ال   ح فت » يف    ن  جر اب قاص   (4)

 .«(11/154)م سلم عىللنووي ا  رشح» :ظر ين . اتد عطًش رامل او ماولتعمله يسب   م!يمللمرتد ويت يسقيه
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يض  ا  من كانت حتيض يوًما ومن كانت حتلنسرأيت من اباح: ر يأ   بنعطا قاص

 . (2)ةيَّ عش وتطهر، ةً اع : عندنا امرأة حتيض ُبكروزألا قاصو (1) امخسة عّش يومً 

[1/547 - 548](3 ) 
 

ة يُت ج: رأفع الشا قاص  [1/555] (4) ا إ دى وعّشين سنةهل دَّ
 

: كانت عندنا امرأة تسمى »الطاهر«  ن بن مهدي قاصن عبد الرمحع دام أمحاإلم ذكر

 [ 1/616] .(5)هأوص النهار وتطهر آخر تلد
 

 
 .نحوهب (873، 870م  )خرجه الدارأ (1)

 « (803)سننه يف »  طنارقه الدأخرج  (2)

تت  (3) تت  اصقت تتن تيميت تتوع الجم »ة يفابت تتاوى )فمت ديث. فتتتاق أهتتت  احلتتت يض باتِّ أقتتت  احلتتت  اتتتد مل بتتت  والن «(239/ 19تت

 .حديثهفاق أه  العلم بيه باتِّ عل مكذوبةث ث. وه  أ اليواملروي يف ذلك ثال

 .«(1531كربى )السنن ال»   يفالبيهقخرجه أ (4)

 أة صاراامر بةهالامل  نا يعنكت فيرلقاص: »أ  لبهاملبن عبال عبال  عن «(3881سننه )يف »  رقطن  الدا وى  ر  ♣

ة وهتت  بنتتت جتتدارا هتت  صتت ف، لتستتع ستتننية، فولدا ابنتها سنني ابنولدا لتسع  ،ةّشة سنامن عث  بنت جدة وه

 «ثامن عّشة سنة

ال يكون،  ص: بعد يوما؟ قبعد يومسا  إذا طهرا النف دألمح قلُت  :« ( 38  -  37ص ه ) ئل مسا » قاص أاو لاول يف   (5)

امرأة تسمى  جرير: كانت يثله  د فذكرا وتصيل،تغتس   ر؟ قاص:هالط  ام ترى يفبعد أقلت: بعد أيام،  كنول

 .فجع  يعج  منه .تطهر آخرهوالنهار  تضع أوصالطاهرة، 
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 [ 2/6] (1) وق« الس وإن كنت يف  ف نت يف صالة هللا ر»ما لمت تذكسعول: ن ماب صاق

إال  ر، وال يصرب عن اآلثام اجرب   والفيفعلها ال الرب  »أعامص  ن عبد اهلل:  بسه قاص

 (3) [ 2/29] (2)يق«دِّ ص  

 [ 2/31] .(4) نةآن والسرعىل  ف  الق رمةكع يِّدقي ابن عباس   انك

 
 ملو، «(14/215ى )فتاولجمموع ا»و، (8/13، 3/315) املسائ  عامج» ل يفسعوم عن ابنه ذا  كاوك (1)

 ،30081)ة ييب يأبن ا  أخرجهو ،«(32/232) وىافتال عموجم »يف   ي الدرلا أ ىله إونسب، ًدا ه مسنأجد

 .بنحوه لمسعون  بهللبد ا بن ع دةعبي أيو، ّسوقم عن( 30082

 هوعنتت ، «صتتالة الدراستتة» :ه قتتاصأنَّتت  ابن مستتعولعن  :«(259، 94جامع بيان العلم )»روى ابن عبد الرب يف  ♣

  ر اهلل تعاىل عىل قلبه ولسانهال يزاص الفقيه يصيل قالوا: وكيف يصيل؟ قاص: ذك»قاص: أنه» 

فقتتاص لتته ، بعتتد العشتتا أتتتى عمتتر بتتن اخلطتتاب أنتته موستتى عن أي  «(6756ف )املصنوروى ابن أي ييبة يف » ♣

تت ه ف  : إنَّتت ؟ قتتاص: هتتذه الستتاعةقتتاص ،: جئت أحتدث إليتتك؟ قاص: ما جا  بكعمر بن اخلطاب ، فتحتتدثا ، فجلتتس عمتترهقح

 ا يف صالة.: إنَّ ؟ قاصالصالة يا أمري املؤمنني: قاصثم إن أاا موسى ،  طوياًل لياًل 

 .«(10/211) ليةاحلم يف »ينعأاو  قهيرط من، و«(169 :ص) فيةلصوا ا قاطبيف »  السلمأخرجه  (2)

 يم بتتهالتتذي نقتت  ه: »مالسائجلقاص أنَّه   طاباخل عمر بن عن :«(175ورع )النيا يف »الد وى ابن أير (3)

تت « فقتتاص بعتتض ال يتتوم القيامتتة؟جوهنا عند اهللو تت ر« قتتالووالفتتاج التترب صتتيلِّ عمتتر: »قتتد يُ  الة. فقتتاصقتتوم: الصَّ يام. ا: الصِّ

متتر: ع . قتتاص احلتت وا:  والفتتاجر« قتتاللتتربا  ق»قد يتصتتدَّ  :عمر ة. قاصدقا: الصَّ قالوجر« م الرب والفاقاص عمر: »قد يصو

،  تترم علينتتاوحتتتريم متتا افتترتض علينتتا، اهلل ألا  متتا  عنتتد بتته وجوهنتتاي نقتتيم التتذمتتر: »قتتاص ع اجر«لفتت »قتتد اتت  التترب وا 

 اهلل« ية فيام عندو سن النِّ

 «(3/326لية )احليف » معياو نأو ،«(2/294)اا بقالط»د يف بن سعا ووصله  ،(3/123)ي رخاه البقعلَّ  (4)
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ن ن } اهلل تعاىل:  صو، لق(1) لف  السَّ ريهاوص عن مجنقهو املالة صَّ الفر تارك ك اُبو ف  ح  ت  ا

أ ق   ح و  ح ا ا اُموا ُوا آت  ال ة  و  اة  ف  لصَّ ك  ُنُكمح ن خح لزَّ ا ين   و   الدِّ
يف  ة األخوَّ  فعلَّق [11]التوبة: {يف 

 
(«. 791) يفتتة» ذ ن:صتتحيحه عتت ري يف البخا رواهنها ما ة، ومريكث الةلصفري تارك ا صحابة يف تكثار عن الاآل (1)

 ن»ستتعيد بتت ، و(«233هلل بتتن عمتترو )ا  بتتد»ع يتتامن عتتن:إليف ا وأمحتتد  («2998)ص »بتتال عتتن:بة يف مصتتنفه  يتتييوابن أ

، و»ابتتن («930(«، و»عمتتر )973)ي بكتتر »أ الصتتالة عتتن:يم قدر ي يف تعظاملروزر ت صن بنحممد و («،235ة )عامر

 .«(47ن مستتتتتتتعول )»ابتتتتتت ، و(«126) »عتتتتتتيل :امن عتتتتتتتنأي يتتتتتتيبة يف اإليتتتتتت  . وابتتتتتتتن«(893جتتتتتتابر )، و»«(939) اسعبتتتتتت 

ن بتت  وعبتتد التترمحن ،عمتتر جتتا  عتتن («2/15) ملحتتىل »ا اص ابتتن  تتزم يفوقتت  ،«(1536  )لتتدرلا أي ا : »عتتن كتتائ لوالال

دة متعمتتتًدا فتتترض وا تتت رك صتتتالة  متتتن تتتت أنَّ   صتتتحابةهم متتتن الة، وغتتتريي هريتتتروأ جبتتت ،عتتتوف، ومعتتتاذ بتتتن 

 وقتها فهو كافر مرتد.ى خيرج  ت

 ذيفتتتة، وبتتالص، وعبتتتد اهلل بتتتن عمتترو، وستتتعيد بتتتن وابتتتن مستتعول، وعمتتتر، وعتتتيل، وابتتن عبتتتاس، وبكتتر، أاتتتو  فهتتؤال 

وال صتتالة، الوا بكفتتر تتتارك القتت  .أاتتو التتدرلا ، و، وجتتابرب ، وأاو هريرةبن عوف، ومعاذ بن جعامرة، وعبد الرمحن 

ف ُيع  :اتاركه اع عىل كفرمجنق  اإل ممنو ،فالم م هلر 

 « (893) ةقدر الصال ظيمع»ت اهلل  ن عبدابر بج -1

 (« 12للحاكم )ك ستدر»امل  ةرأاو هري -2

 («210) دن ألمح»اإليامرصي لباحلسن ا  -3

 (« 2622ي )الرتمذ سنن »يقيق العقييل عبد اهلل بن -4

 («131) ةالين »تعظيم قدر الصب السختياأيو -5

 (« 990ة )م قدر الصاله »تعظيراهوي بن قسحاإ -6

 «(977) ةلصالقدر ا  موزي »تعظياملرحممد بن نرص  -7

 («1/481لدالة عىل البيان )ا  النكتب »اصَّ كرج  القن عيل الب حممد -8

 («2/67)»رشح العمدة تيمية  نعباس ابأاو ال -9

 .«(53ص) يم »الصالةالق ابن اهلل عبدأاو  -10
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 عند  ق بالّشط عدم  ملعلَّ ؛ واكاةتا  الزَّ وإيالة، قام الصَّ ك وإوبة من الّشِّ تَّ ال ين عىل لدِّ ا

 فر.كا  ين فهويف الدِّ س ب خ ين، ومن لي لدِّ يف اخ  ب يس لمل يفع  ذلك ف عدمه، فمن

تت ت ول وبتتني  بتتني الرجتت »: قتتاص رستتوص اهلل  :قتتاص جتتابر بتتن عبتتد اهلل  روى اتم 

بتني » :لمست وايتة ملويف ر ،ي والنستائ البختارال ة إعت رواه اجلام (1)«ةالكفر تترك الصتال

 (2)«الصالة ك تركالّش وبني ج الر

العهد الذي بيننا  » يقوص:  هلل ص ا رسوقاص سمعت  سلم  األ وعن بريدة

والرتمذي  هرواه أمحد والنسائ  وابن ماج (3) « د كفر فمن تركها فق وبينهم الصالة 

 .وصححه وهو عىل رشط مسلم

ر  وبني الكف لعبد ا بني »يقوص:   اهلل سوصرص سمعت اق ن باوث وعن

ح ل صحيإسنا قاصوي رباهلل الطَّ  ةبرواه ه (4) «نذا تركها فقد أرشكلصالة ف اإليامن ا و 

 .ط مسلمعىل رش

ال تّشكوا باهلل  » فقاص:  انا رسوص اهلل صوقاص أ امت وعن عبالة بن الصَّ 

بن أي  ارواه  (1) «امللة من  خرج  ا فقد مدً تع  ها رك ت ن ا فم الة تعمدً ا وال ترتكوا الصَّ ييًئ 

 . رلا دمعاذ وأي ال من  ديثنه ونحوه سن  اتم يف

 
 هجتتت ما ، وابتتنه( وصتتتحح2620) يذالرتمتت (، و4678ول )ا لو أاتتت و ،(82) مومستتل (،15183)د أمحتتت  أخرجتته (1)

(1078). 

 (82) سلممرجه أخ (2)

 ديث ذا ه»قاص: و (2621)رتمذي الو ،(1079، وابن ماجه )(463)ائ  سالنو ،(22937)د محخرجه أأ (3)

 .ي غر حيحن ص س

 (4/903) عةامجلوا ال أه  السنة أصوص اعتقئ  يف رشح كالاله الأخرج (4)
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ما   ص أوَّ »أنه قاص:  جا  احلديث عن النب  ة الالصيف  تهمحد يف رسالوقاص اإلمام أ

ك  يش   د: اإلمام أمحقاص  « الصالة نة وآخر ما تفقدون منه ن لينكم األما تفقدون م 

 (2) عهيمج  ذهره فقد يذه  آخ

تتتراألأس ر»: هلل ستتتتوص اقتتتتاص ر قتتتتاص: ن جبتتتت  بتتتت  عتتتتاذموعتتتتن  تتتالماإل مت  ،ست

تت و تتال ،وله الصتتتالةعمت تتنامه اجلهت ومتتتتى وقتتتع  .وصتتتححهذي الرتمتتت اه رو (3)«وذروة ست

 :حابةهذا إمجاع الصَّ  نتفع به وألنَّ عمول الفسطاط وقع مجيعه ومل ي

ح:وقتتتد -ملتتتا قيتتت  لتتته  اص عمتتتر قتتت    تتت  يف الو» ،منعتتت  :-ةالصتتتالالصتتتالة  ُجتتتر 

ال إستتالم » :صقتتا نتهع ويف روايتتة. حوقصتته يف الصتتحي  (4)«ةتتترك الصتتال ملتتنم الاإلست 

 . من الصحابةض ه بمحقالوهذا  النجه الروا (5)«ملن مل يص ِّ 

 .رواه البخاري يف تارخيه (6)«رفهو كاف ص ِّ من مل يُ »:   وقاص عيل

 . بروجااس وابن عب  مثله عن أي الدرلا (1)وذكر ابن عبد الرب

 
= 
السنة   ال أه اعتقص وصأ حرش  ئكاالاللو، «(920) ةالصالقدر يم عظت »يفرص املروزي د بن نمحم  جهرأخ  (1)

 (903 /4)ة عجلاما و

 (354/ 1احلنابلة )قاا طب (2)

 صحيح« سن يث   د»هذا ص: قاو( 2616) مذيالرتأخرجه  (3)

 «(926) تعظيم قدر الصالة»روزي يف نرص املبن  مدحم خرجه أ (4)

ي  ق. ملنرب ا ىلع  مرقاله عو .«(930) الةالص رقدعظيم توزي يف »رنرص امل مد بنحم ه ج خرأ (5)

 عم.ن :قاص رب؟ناملعىل : -رثاوي األر-يك ّشل

صتتتنف امل»كتاب يتتته:  يف  يتتتيبةن أيابتتت خرجتتته قتتتد أ، وعنتتته اهلل ريض بختتتاريلل «ريكبتتت الخ تتتتاريال» يفيتتته قتتتف علأ مل (6)

 «(126ن )ياماإل»، و«(31075)
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 ية عنه يفويف روا (2)«كافرهو ترك الصالة ف  نم»:  اهلل بن مسعول عبد صوقا

 (3)«اانوا كفارً ها لكتركو ولوقيتها وا م ضاعةهو إ»إضاعة الصالة قاص: 

 (4)«صالة له وال صالة ملن ال وضو  لهملن ال   ال إيامن »:   قاص أاو الدرلاو

 .اريمهالطربي وغوهبة اهلل  النجال،روامها 

ى تا قضتت له فقتتاص ملتت ستتجوركوعتته وال  م  ال يتتت  يصتتيل وهتتورجتتاًل  ة فتت ورأى  ذي

 »(5) ا عليها حممدً اهلل  فطر    الت   طرة ري الف غعىل  تَّ مُ   تَّ ولو مُ   ! يت  ما صلَّ »صالته: 

 اري.واه البخر

قتتتاص لتتته طبيتتت   تتتني وقتتتع يف عينتتته املتتتا   :قتتتاص بتتتن عبتتتاس متتتة عتتتن اوعتتتن عكر

 .رواه النجال (6)«كفرترك الصالة  نم»: سقاص ابن عبا  ِّ تصيام ال سبعة أ استلق  

 
= 
 .(149 /2كار )ستذاال (1)

 « (1386ة )نالس» يف صالاخلر بكاو أخرجه أ (2)

 «(62)ة صالالظيم قدر تع»ي يف وزملرا  ن نرصب دحمم خرجهأ (3)

 « (1536) واجلامعةة السن ه أ التقاعص أصو رشح» لاللكائ  يفا أخرجه  (4)

 (389)بخاري ه الج رأخ (5)

 .«(2336ة )عامجلة وا ال أه  السناعتقوص رشح أص »يف  ئلاللكاا  هريقن طوم (،1535عد )بن اجلا جه أخر (6)

اص ، فقج أتاه ر اس عب بنا برص  ا كفَّ مل ص:قا نهأ رافعن سي  بامل نع (6343ة )ييبأي  بنا ىرو ♣

 وأي ،ئشةإىل عااس عب ابنف رس   نك.يتربأ عأن وا ورج، تكويا ا لمستلقيً   إالَّ يلِّ تصا ال بعً سيل  رباص إنح  :له

ع نتصكيف ، بعسَّ ذه اله يف متَّ يت إن أرأ» : ن ولو يق  هم فكل ،  حممدأصحاب  مها منغريو،  رةيره

 ا.وهم يدا فل ،هينعك فرت «؟ةاللصَّ با
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 ه كفرتركص  األعام ا من  ال يرون ييئً   كان أصحاب حممد »قيق:  بن يعبد اهلل اصوق

 .رواه الرتمذي (1)«ةالصالإال 

رك تشيانوا يقولون بني العبد وبني أن ك    أصحاب حممد   نإ»: بلغن   سنوقاص احل

 ربي.طوهبة اهلل ال لرواه النجا (2)«رذعن غري ة مفيكفر أن يرتك الصال
 عظم لوجوه: لكفر األ صالة هو ا ال   كفر الوارل يف ل ا و 

رف اإلطتالق تة فينصت لَّ م  تج عتن الت خر  مُ تالت م عظت األ هو الكفرق طلمُ تالكفر ال أنَّ  أ دها:

ه عتتتن رصف تت معتته ولتتيس هنتتتا يش  يوجتت   ا تتديث وجتتتده ستتتياق كتت  ومتتن ت متت  ،يتتهإل

 اهر.الظ ىلع رهقرِّ يُ ا ظاهره ب  هنا م

 وقوله «كفرهبم ا مه»ه وقول «روقتاله كف»ه بهم مث  قولم رمنكَّ ر أن ذلك الكف : الثاين 

أو قاص  «ليس بني العبد وبني الكفر»ف بالالم بقوله رِّ عُ نا  وه .ذلك هبوي    «كفر باهلل»

 ف ينرصف إىل الكفر املعروف وهو املخرج عن امللة.والكفر املعرَّ  «كالّش»

 ،إليتامن ابينته وبتني بعضتهاويف  «ةخرج عن امللت د قف»أل اليث بعض ا يف أن :ثالثلا

تت  أنَّ  ض توهتتذا كلتته يقتتت  ،ني الكفتترا بينتته وبتت بعضتته يفو ن إه إىل اإليتتامن خلتت تد دّ  تت ة الالصَّ

 ه.ن تركإفعله وجرجه عنه 

بتتع: كتتان » :وقولتته «لتتيس بتتني العبتتد وبتتني الكفتتر إال تتترك الصتتالة» : قولتتهن أ الرا

رال أن يُ وز ال جي .«الصالةفر إال تركه ك  ألعامص ا  ا منيرون ييئً   ال   مد حاب حمأص

كثرية وال يقاص فقد   ياأي ا فرً مى كا يسذلك مم الكفر األعظم ألن بينه وبني غري الَّ به إ

 
 (2622)جه الرتمذي أخر (1)

 « (1539)أه  السنة  صوص اعتقالأ رشحيف »  لاللكائخرجه ا أ (2)
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ر يف ستتياق متتا كتتان متتن األعتتامص ك تت ا نقتتوص هتتذا ذُ ألنَّتت غتتري الصتتالة  خيتترج عتتن امللتتة ب يتتيا 

 ه ليسلاا فننَّ االعتقا نموما سوى ذلك  رفكلا كهيوج  تراملفروضة وعىل العموم  

 رة.ظاهمن األعامص ال

تت أنَّت  س:اخلتتام غريهتتا يف  عتتىل هتتا،مزيتالة وبيتتان ه ختترج هتتذا الكتتالم متترج جصتيا الصَّ

 ض.لك عامة الفرائاركها يف ذلشا ولو كان ذلك الكفر فسقً . اجلملة

 .هلذه  كآخره ين فنذا ذه  ا آخر الدِّ  أّنَّ ه بنيَّ أنَّ  السالس:

ارجون   هتم اخلت ؤالوه ،فاروبني الك نناالذي بي العهد الة ه الصَّ   أنَّ نيَّ به أنَّ  السابع:

 متن تترك هتذا العهتد فقتد كفتر كتام أنَّ  أنَّ  لتكذ ىتتضت واق .اخلني فيهتادَّ لت ا عن امللة ليستوا 

 ين وال يكون هذا إال يف الكفر املخرج عن امللة.لخ  يف الدِّ  ن أتى به فقدم

 أرص  «لصالةم ملن ترك ا ال س ال    يف اإل : »   رمأن قوص ع :ن الثام 
 
يف   ح يش 

ها راجإخ  أنَّ بنيَّ  هأنَّ ع م .وغريه ابن مسعول  ك قوصوكذل .ةله عن املروجخ

وهذا ال يكون إال فيام خيرج عن  ،ةك بالكليَّ ام هو الرتَّ ر وإنَّ كفِّ تمُ ليس هو اللوقت ا عن

 امللة.

 ،ل ال يقتتتومومتتت ع ا عتتتىل غتتتري  اطً طستتت فُ  فتتتننَّ   ذاعتتت متتتا تقتتتدم متتتن  تتتديث م التاستتع:

 .ةالبالصَّ  إالين ال يقوم دِّ كذلك ال

كتتانوا ال » :لتتهوق مثتت  ،اا تتدً متتن تركهتتا جعتتىل هتتا محل وجتتوه يبطتت  قتتوص متتنالهتتذه ويف 

مما  وغري ذلك «ليس بني العبد وبني الكفر» :وقوله  «كفر  ا من األعامص تركه يرون ييئً 

 .ة وغريهتتتاالصتتت لا فتتترق فيتتته بتتتني ال لووتتتترك اجلحتت  .يوجتت  اختصتتتاص الصتتتالة بتتتذلك

ف كيت ف ،نفعتهك مل يى لتو فعلهتا متع ذلت  تَّت  ، تترككفتر متن غتريال اجلحول نفسه هتو وألنَّ 



 37 
 

ا ركهتا جحتتولً ت متن يف عتامٌّ  املتذكور هتو الترتك وهتتو وألنَّ  .رذك  مل يُتت  متا عتىل كتمق احلعلَّت يُ 

 فت إليه.تليُ   فال وج  مُ هذا عدوص عن  قيقة الكالم من غري   وألنَّ أو تكاساًل 

 بة. أجو   شهالتني فعنها املطلقة يف ال اليث    أل ا وأما  

 نترى أنض ائفتر زلتتثتم نص الفترائض أن تنز كان هذا قب  :يقوص هريالز   أنَّ  :أ دها

 .(1)يغرتيغرت فال  الأن األمر انتهى إليها فمن استطاع 

تت  الثتتاين: تت طل  ا مُ أّنَّ تت دة خاوأ اليتتث الصتتالة مقيَّتت  ،ةقتتة عامَّ ، ديَّتت ق عتتىل املقطل  مُ تلتت اى فيُبن تت ة صَّ

ستمعت رستوص اهلل ص قتا بت  معتاذ بتن جعتن أمحد يف مسنده وكام روى اإلمام 

 يل اخلمتس ويصتوم رمضتان غفتر لتهيصت ا ئً ييه رك بتيش اهلل المن لق  »: يقوص» 

ت واقتق هتذا أن متن ج   (2)«لعهم يعملوا » :قاص ؟سوص اهللاّشهم يا رأ فالأ :قلُت  د ح 

هتذه  يف ن انتدرجإو افر  ين فهتو كت الم التدِّ عت أ ا متن ظتاهرً لاًم ع   أو ،ىلاب اهلل تعاكتآية من 

 ماا.والعم

بته  ىكتف ت والتذي قتد يُ  ا ييت يتع األال بد منه يف مجالذي  ن األمرقصد بيا أنه  ثالث:لا

تتت  قعتتتن غتتتريه يف مجيتتتع اخللتتت  تتت  تان فتتتننَّ هالوهتتتو الشَّ الة قتتتد ال جتتتت  عتتتىل اإلنستتتان إذا الصَّ

 ب  ذلك.ق ا قضا ها وماي نوي اهرخَّ وربام أ (3)الوقت قب  سلم وماا أ

 
 ( 33صحيح مسلم ) (1)

 ( 22028ه أمحد )خرج أ (2)

 مل يصتت ِّ  كان يقوص:  دثوين عن رج  لخ  اجلنةأنه   عن أي هريرة «23634روى اإلمام أمحد يف » (3)

صتتني: لناس س لوه: من هو؟ فيقوص: أصريم بن  عبد األيه  عمرو بن ثابتتت بتتن وقتت ، قتتاص احلط فنذا مل يعرفه ا ق

فقلتتت ملحمتتول بتتن لبيتتد: كيتتف كتتان يتت ن األصتتريم؟ قتتاص: كتتان يتت اى اإلستتالم عتتىل قومتته فلتتام كتتان يتتوم أ تتد وختترج 

ض النتتاس، فقاتتت  القتتوم فتتدخ  يف عتتر غتتدا  تتتى أتتتىإىل أ د بدا لتته اإلستتالم ف ستتلم، ف ختتذ ستتيفه ف رسوص اهلل 

 = 
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بتتع: ه ث بتت دِّ قضتتا ها أو ُاتت  ن وقتهتتا وينتتويعتت  ؤخرهتتاعتتىل متتن ي متتوصهتتذا كلتته حم نَّ أ الرا

تتت  ،ون الصتتتالة  تتتتى خيتتترج الوقتتتترؤخِّ وا يُتتت نكتتتاالتتتذين كتتتاألمرا   ،فستتتهن ره ابتتتن توكتتتام فسَّ

 ،فتتترة كُ تركهتتتا بالكليَّتتت  وأنَّ  ،ت خريهتتتا عتتتن وقتهتتتا متتتن الكبتتتائر  أنَّ وبتتتنيَّ   مستتتعول

ت عن قتاص هتؤال   فِّ كلبا النب  أمر ك لذلو ت  مل ت فعُ  (1)وا ة متا صتلاألئمَّ وا و تركت لت  مأّنَّ

ال جيتتتوز الفستتتق  ل فبمجتتترَّ وإالَّ  (2)فتتتريك ى تَّتتت لتتته جيتتتوز قتاام ال واإلمتتت  ،لتتتوا وت  صتتتالة لقُ ال

 لليتتت   ذا وهتتت  ،كهتتتاوتتتت  عتتتىل تفويتهتتتا كتتتام يقاتتتت  عتتتىل ترالتتته بتتتذلك لقولتتتو جتتتاز قت ،قتالتتته

ص عمتت  كتتام لص وواجلامعتتة قتتو نةلستت عنتتد أهتت  ا يتتامنإلا فتتننَّ  اوأيًضتت  .ةل ستت مليف ا ستتتق ٌّ مُ 

فتتتتالقوص  ،هعر يف موضتتتت متتتتا هتتتتو مقتتتترعتتتتىل  مجتتتتع عليتتتته الستتتتلفأو والستتتتنةالكتتتتتاب عليتتتته 

عتتن العمتت  بالكليتتة مل يكتتن ا ختتال العبتتد والعمتت  تصتتديق القتتوص فتتنذ ،تصتتديق الرستتوص

 
= 
ون قتتتالهم يف املعركتتة إذا هتتم بتته، فقتتالوا: واهلل إن ى أثبتتتته اجلرا تتة، قتتاص: فبيتتنام رجتتاص بنتت  عبتتد األيتته  يلتمستت  تَّ 

ستت لوه متتا جتتا  بتتته؟ قتتالوا: متتا جتتتا  بتتك يتتا عمتتترو، هتتذا لريصتتريم، ومتتا جتتتا ؟ لقتتد تركنتتاه وإنتتته ملنكتتر هلتتذا احلتتتديث، ف

م؟ قتتاص: بتت  رغبتتة يف اإلستتالم، آمنتتت بتتاهلل ورستتوله، وأستتلمت، ثتتم أختتذا أو رغبتتة يف اإلستتال عتتىل قومتتك،ا أ تتدب

متتتع رستتتوص اهلل فقاتلتتتت  تتتتى أصتتتابن  متتتا أصتتتابن ، قتتتاص: ثتتتم مل يلبتتتث أن متتتاا يف أيتتتدهيم، فتتتذكروه  ستتتيف  فغتتتدوا

 .«ه ملن أه  اجلنةإنَّ »فقاص:  لرسوص اهلل 

 ( 1854) مسلمه رج خ أ (1)

، ارنتستت رنا ويتسنا، وعكرها ومطناعة يف منشطواللسمع ىل اا عنايعب» :ت الصتتام نب ةاليث عبدحل (2)

اري البخ أخرجه «برهان فيه هللكم من اعند اً  بوا  ا رً فك وا أن ترإالَّ ص: »اق،  « له أهألمر  ازع انن  الَّ ، وأنا ة عليوأثر 

 (.1709سلم )، وم(7056)
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ان فكتتتتذلك هالتشتتتت لا ومصتتتتوص وهتتتت  بتتتته متتتتؤمن قتتتتوص لتتتتذي يصتتتتريوالقتتتتوص ا ،(1)امؤمنًتتتت 

 ة.و الصالهعم  ال

تت  ن أمحتتتد أن إبلتتتتيس بامتناعتتتته عتتتت  من اإلمتتتتاويتتتتذكر عتتتت  (2)يتتتاقالبتتتتن متتتا ا تتتتت  بتتتته ا اوأيًضت

وهتذا  ؟متن يمتنتع عتن الستجول هلل تعتاىلر واللعنتة فكيتف لكفت اقد لزمته السجول آللم 

 
 : عم  واعتقال اإليامن قوص و مجاع عىل  ن نق  اإل مم و   (1)

 ، «(7/295) فتاوىالموع جم يف ك  كام نالطلم ورمو عارواه أ ،هريالز -1

 «(1097)كربى اإلبانة ال»ع  األوزا  -2

 « (1792ائ  )جلامعة لاللكوا لسنة ه  ا ل أاعتقاوص رشح أص» ريثوال سفيان  -3

 « ( 472الم وأهله )ذم الك»راح اجليع بن كو -4

 « (716) أمحدن اإلمام بد اهلل بلع لسنةا »ينة عيسفيان بن  -5

 « ألم للشافع تاب ا من ك( 1593)لكائ  الالله نق» افع شيس الرن إلحممد ب -6

 « (19) ناإليامب تاك» من سالد القاسم بعبي أاو -7

 «(7/308) لفتاوىا موع جم نك  كام يف الطلم ورعمأاو  رواه»ه راهويبن إسحاق  -8

 « (320ائ  )لكامعة لالواجلالسنة أه  ل ح أصوص اعتقارش»البخاري ام اإلم -9

 « (6)ة نالس حرش  »علشافتلميذ ا املزين  -10

 «(2)السنة »اين ب الكرم ر -11

 « (12)ا ثً  دي وناألربع»اآلجري  -12

 «(761/ 2) لكربىبانة ااإلة »طابن ب -13

 « ( 208صشاذيل )لا  ل عىلالر»ية ن تيماب -14

 «1/5ري ح البافت»  جرابن  -15

 «(3/531ل )ازال املعقيم »ابن ال -16

 (402/ 1) ويلا مرللنصاف إلا  (2)
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 فالختت  ا إذ هتتوكتتان إبلتتيس كتتافرً حتتد ملتتا حتتد أو إظهتتار اجلل اجل  الكفتتر لتتو كتتان جمتترَّ  ألنَّ 

 .القرآننا 

بتتالقوص فقتتط  عت  البالف نتام يتتتمال وذلتتك إنقيتت هتتو الطاعتة واالين  قيقتتة التدِّ  ننفتت  اًضت وأي

 .فهو كافرن ال لين له وم اينًللان هلل ا فام هلل ييئً  فمن مل يفع 

، وجتتوه متنر األعتامص، ويتبتني ذلتك بتته عتن ستائ فالصتالة هلتا يت ن  انفترلا  تاص  وبكت ِّ 

 وغريه.(1) دأمحها مما انتزعه ر بعضنذك

تتت اهلل ستتمَّ  نأ دها:أ تت  تت و  }لتتته: يامًنتتا بقوالة إى الصَّ تتان  م  يام  اِّلُ  ا ك 
تتيع  إ 

نَّ اِّل   ل ُيض 
ُكتتمح إ   ن 

ؤُ ب النَّاس   ر   إىل بيت املقدس.: صالتكم يعن  [143]البقرة: {يموف  رَّ    ل 

ُ }قاص: الصالة فبحني لأن اهلل افتتح أعامص املف  : الثاين  ل ح  املح فح دح أ  م  ق  ين  هُ  *  ن و نُ ؤح
ذ  مح الَّ

ال    ص 
تُعونِت  مح خ  يف  ت ا بالوختمهت  [2 - 1ون:ؤمنت ]امل {اي  ين  ُهتمح }الة فقتاص: صَّ

تذ  الَّ  و 

ا  و  ل  ىل  ص   [9]املؤمنون: {وناف ظُ ِت  مح ُا  ع 

تتتث: ت تتتتتها بتتتتتاألمر بعتتتتتد أ الثالت ، فقتتتتتاص: هعمتتتتتوم املتتتتت مور بتتتتت ن تتتتتتدخ  يف أن اهلل تعتتتتتاىل خصَّ

يحه  } يحن ا إ ل  أ وح   عح و 
إ  خلح  ا     مح ف   و 

اا  إ  ريح   و 
ال ة  ام  الصَّ ك  ق  ه [73ا :]األنبي {اة  يت ا  الزَّ  امخصَّ

 .ع اخلرياا ام يف مجيبالذكر مع لخوهل 

بتتعالر تت  فتتننَّ عبتتالة متتن العبتتالاا،  كتت َّ أن  :ا كتتاة قيتت : لزرا اك تت فتتنن ذُ  هبتتا مقرونتتةالة الصَّ

ح الصَّ } يُموا
ق  أ  ح و  آُتوا اة  ال ة  و  ك  ف ص  ِّ }: را املناسك قي ك  ذُ  ا، وإذ[43قرة:لب]ا { الزَّ

 
 (475 - 2/437بلة )ا احلناطبقاعىل يف أي ي ابن رلهاولت  أا  «ةصاليف الرسالته »يف  (1)
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تك   بِّ ر 
تر ل  انحح  ت } الصتتوم قيت :ر ُذك ت ن وإ [2ر:كتوث]ال {و  ح ب الصَّ ينُوا

تت ع  اسح تت و  الصَّ ة  ربح  و  ال 

ّنَّ او  
ة  إ الَّ  إ  ب ري  ك  ع ني ل  ىل  اخلح اي   .[45]البقرة: {ع 

تتت ه باله أن يتتت مر أهلتتت أن اهلل أمتتتر نبيَّتتت  اخلتتتامس: تترح و  } :يهتتتا فقتتتاصصتتتطبار علالة واالصَّ ُمت أح

تتتك   ت ل  هح ا أ   و 
ة  تتتال  ت تتط  ب الصَّ ت ت تت صح ت ت ه  يح ل  ح ع  تت    ن  ا ال  رب  ت ت تتاُلك  ر  سح ت ًقت متتتتع أنتتتته متتتت مور  [132]طتتتته: {زح

ت ه  }: اا لقولهع العبالصطبار عىل مجيباال ب ال 
ح ل ع  ط رب  اصح  .[65]مريم: {و 

  رسوص وال غريه.ط  ه بال توس  بيَّ أمر هبا نا ، وة اإلرساهلل فرضها ليل أنَّ  :السالس

ا، وال فرً مستا وال ،ئًفتااخ وال ،يًضتاا مرعتذر هبت ي تاص، ومل   كت ِّ ه أوجبهتا عتىلأنَّ  :عبسالا

ئطتتتتارًة يف تخفيتتتفبتتت  وقتتتع الغتتتري ذلتتتك، ًرا بتتته، وال تمنكستتت  هتتتا، وتتتتارًة يف عتتتدلها،  رشا

 ومل تسقط مع ثباا العق  قط.وتارًة يف أفعاهلا؛ 

، ممتا س، واالستتقباصباللبا ةة، والزين واص من الطهارط هلا أكم  األرتايه أنَّ  ثامن:لا

 ها.مل يشرتط يف غري

، وارحاجلت ستائر ستان ولت  واللأعضا  اإلنسان متن الق مجيع هافيستعم  ا هنَّ أ :التاسع

 ا.لغريه يس ذلكول

 رة.فكالى باللحظة واللفظة وتَّ ه ّنى أن يشتغ  فيها بغريها  أنَّ  العارش:

 ه.بووج من األعامص، وآخر ما يسقط ما جي  ا أوُص أّنَّ  :عّشاحلالي 

تت  ر:تالثتتاين عشتت  ئتتع تتتاوهتت  مف واألرض،  ستتامأهتت  البتته  يتتدينا ليتتن اهلل التتذي أّنَّ ح رشا

 بتت  إالَّ ن ثعليتته الصتتالة، ومل ُيبعتت  ال  فتتننَّ متتن العقتت   متتن لان اهللاألنبيتتا  كلهتتم؛ فتتننَّ كتت َّ 
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تتت ة، بختتتالف اصتتتالبال ملتتتا ايتتتترتطوا أن ال  بتتت  هلتتتذا قتتتتاص النو ة.كتتتازوم واحلتتتت  واللصَّ

 (1)«هفي ين ال جتبيةال خري يف ليركعوا: »وا، يعن : ال ب  جُي  

دَّ }: له تعاىلصديق يف قولتَّ ا مقرونة باّنَّ أ ر:تعش الثالث ال  ف ال  ص  ت  ق  و  تن  * ىلَّ ص  ك  ل  و 

ىلَّ  و  ت  ب  و  ذَّ الَّ }، وقوله: [32 - 31]القيامة: {ك  نُذ  و  م  ة  ين  ُيؤح ر 
نُون  ب ه  يُ  ون  ب اآلخ  م  ؤح

ُهمح ع   ِت  مح ُا ت  ىل  و  ال  ن ت و  }: اىلتعت ، وقولته [92]األنعتام: {اف ُظونص  رح
ت ا ل  ُأم  بِّ ل  نُسح تر 

م  ل 

ني
امل   ع  أ   * الح ح نح أ  و  يُمتوا تالة  ق  اتَّ الصَّ ت ُقت  و   حُتحش 

ته  يح ي  إ ل 
تذ  ُهتو  الَّ  - 71]األنعتام: {ُرونتوُه و 

72] [2/61 - 89] 
 

تاب  يست الهصيفلم عليه أخرى عامًدا  تى وجبت  رفجالإذا ترك  :دمحاإلمام أ قاص

 [ 2/57] .(2) ت عنقهب  إال ُض  و اب تفنن 
 

اا  ا يا أل إال خريً ه ما أرامن القوم إنَّ  تدع، فقاص رج عىل مب ابن عمر  أنكر

  نبيه والصاحلني سنَّة سه عن نف ب    غ ر  ام ا لو أرال خريً : »ص ابن عمرفقارمحن، العبد 

 طة يف جزببن ه اوار «!له ا من عب 
 
الة،  الص ذان: عىل من صاح عند األيف الرلِّ  صنفه 

 [ 2/109] .مةاإلقا

 
 . (3026)ل او لاوجه أأخر (1)

 (195/ 1 )هنيوجالوتني وايب الركتاقهية من لف  ا ائ املس (2)
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  م لَّ تكي أن   ستحا فلم يُ  يدعو أ دً ملؤذن الوسامع االة، لصَّ اس إىل انَّ  لللعا لةاحليع

ني به ا يستعيقوص م ع له أنح رُش  ين ملدعوِّ مجلة اهو من  ه، لكن ملا كانيئدة فبام ال فا

 ( 1) ا كنز من كنوز اجلنةفنّنَّ « ال باهللإة ال قوو »ال  وص  :هوه وإليما ُلع   عىل ألا  

 [ 2/123]  .فع  ك  ان عىلاإلنس  ردوهبا يقت

ه، لفخ ن ملصالة  ن  ام ضامماإلألنَّ ة؛  من اإلمامأ    إيلَّ  ناذألا  اإلمام أمحد: قاص

 [2/136]ض . ام أفاإلم وروي عنه أنَّ  .صوته له مدَّ ر ف  غيُ  نؤذِّ وامل

م  ك نَّ ل لتمس لت  وأ  ا لنَّ و دانً ص لُت اص: »ق اًما ثمَّ مرًة إم  ذيفة بن اليامن  صىلَّ 

 ( 2)«ثيل س فيكم م ي ل ه  أنَّ   إيلَّ     يِّ  ملا أممتكم ُخ فنينِّ غريي    إماًما 

رقوا  أن يتف  كرهُت »  ص:بك فقاحاأص  تؤمإالَّ عض املراا سريين يف ب ن مد بملح قي و

 [ 2/014] (3) «مد بن سريين حم نا  فيقولوا أمَّ 

 (4) [ 2/155] .جماهد  سنة مراسي 

 
 (.2704لم )س(، وم4205ري )البخا أخرجه (1)

 (.4137يبة ) ييأ ، وابن(1879)زاق الر عبد هأخرج  (2)

 « (1783)يه ألازهد ال» كتاب ىلعه لاتزيا د يفم أمحاماإل بناهلل  أخرجه عبد (3)

 . «(4صاتم )اسي  البن أي  املرو»«، (508ص  )يالتعدمة اجلرح ومقد» ينظر:  (4)
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  ة صال ابه أنَّ أصح وعن  عن رسوص اهلل   اليثاأل ا تواط  دم أمحمااإل قاص

ج  الة العرصصعن ر األ اليث كثيًضا: أوقاص أ ى.وسطلا الة  الصَّ رص هالع ، وخرَّ

 [ 2/157] ا.ّشين  ديثً من مائة وع حًوا فيها ن 
 

 [2/205] أ د.أي ة عىل رمع السنَّتعري   ال
 

 . (1) تنيتق رقبع ف ،ى نجمنيرأ  تىيلة ب لر املغرد العزيز أخَّ أن عمر بن عب يو  رُ 

[2/211] 

 
اا املمهتتداا املقتتدم»و ،«(400 /1حصتتي  )توال ن يتتابال»يتته: تاب  ك يفاجلتتد د ريتت  ه ابنركا، وقد ذسندً مه مل أجد (1)

 «(4/354) يرفتح البا» يفج  ن ربوا  ،«(151/ 1)

يف  نتتتذروابتتتن امل «(529) دالزهتتت  »ارك يفبتتت ملا  بتتتنا  ، أخرجتتتهأيًضتتا ب طتتتان عمتتتر بتتتن اخلوي عتتت رمتتت  ثتترألا و ♣

 .«(957)وسط األ»

ال}جا  يف تفسري قوص اهلل عز وج :  ♣ ي  ن اُا اجلح 
اف  ِّ الصَّ

ِش  ع   ب الح
ه  يح ل  ض  ع  بح *  إ ذح ُعر  ب  اص  إ ينِّ أ  ح ق  ريح  ُت ُ  َّ اف  خلح 

ن ذ كح  تتابع  ج 
اح ب احلح  ر  ا تتو  تتى ت  تَّ يِّ     ر 

تتحً *  ر  سح تتق  م 
ف  ط  َّ ف  تتيل  تتا ع  وه  تتاقُرل  ن  األ عح  و 

تتوق  أن  [33 - 31 ]ص: {ا ب الس 

فقطتتع ستتوقها وأعناقهتتا بالستتيف أستتفا عتتىل متتا فاتتته متتن  ض خيله  تتتى فاتتتته العرصتت تغ  بعرايسليامن عليه السالم 

، «(7/56تفسري ابتتن كثتتري )، و»«(20/86ابن جرير ) تفسرينظر: ». ية العرص لوقتهامن فوا صال ذكر اهلل يعن 

 .«(22/242عساكر ) تاريخ لمشق البنو»
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فقرأ   صالة الفجرصىلَّ    قصديال بكرأاا مها أن ص وغرياخلالَّ  رب و روى

 (2) « غافلني   دنا جت   مل   ت طلع   لو » كالا الشمس تطلع فقاص: (1) لبقرة فقالوا سورة ا

[2/221] 
 

وقد روي يف  ديث:  (3) « اره ظف  تى ة عورة ن املرأ م ك  يش  »أمحد:  ماإلما اصق

 [ 2/268] يعها.ا يعم مجوهذ (4) « عورة  ة رأ امل »
 

 من  رير   عليه قميا   مدحم معه ابنهو عمر ىللخ  عوف عبن د الرمحن عب أن وير

عت الصَّ الرمحن ب  عبداص فق هشقَّ جيبه ف يده يف عمر  لخ  ف  ب  أطرا  ن عوف فزَّ

 (5) « ! تلبسوّنم احلرير »  عمر: لبه! فقاصق

 
 .اب طخلمر بن ا ع  :القائ   (1)

 (.3565) ي ييبةن أواب ،(2711)رزاق ال دوعب ،«( 811) لهسائم» رب يفه  خرج أ (2)

 (2717)زاق رلا  دعب جهأخر يًضا،أ  طاباخلمر بن عن ع ويألثر مرا و ♣

 « ( 60 ص) ي لاولأائ  مس»و، (21، 18، 15، 14) دمحم أااإلم عن سا  كام النأ (3)

     كتت »: اصام قتت شتت هاحلتتارث بتتن  نبتت  نمحن عبتتد التتربكتتر بتت  أيعتتن ( 18008بة )يتتي ابتتن أي وىر ♣
 
ة رأ املتت  متتن يش 

 .بعةالسَّ   هاالفق دوأ  حيحني،صجاص ال، ومن رعنيباالت  ن علامو مه .«هارظفى عورة  تَّ 

 .ححهصو (1173)ي ذأخرجه الرتم (4)

 .ا مترًص ( 25147)يبة ي يأابن  هأخرج  (5)
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ف تاه    مسعولن د قاص كنت جالًسا عند عبد اهلل بن بن يزيالرمح بدع نعو

ه قألبقد و غريله ص ابن     بن  من  يا » له:  قاصف ه،  بمعجوهو  ر ري ا من ميًص سته أم 

ه،  ه،فدنا من .«ُالُنه». قاص: اص: أم ق «؟ك ألبس  ك »ثم قاص: فشقَّ   اذه  إىل أمِّ

 [ 2/293] .(1) « ريهغ ا  ثوبً   لبسك فلت 
 

ة ثبت يف  قِّ الوا د من ا  قِّ يفثبت   ما .إال م اجلميعألمَّ  [ 2/306] ا ُخاَّ

. (2) ي بالليها لرهم فكان يصيل ف ف  لُ لَّة ب رتىيا دق  ي ردالم امتي  كان

  « أكُسك؟أمل » :فقاص  دوا ب  و يف ثوأنا أصيلِّ   عمرن اب رآين فع:نا قاصو

. قاص: قلت: ال «؟ ا ذه  هكذ تك يف  اجة كنت ت و بعث ل يتك أرأ ». قاص: قلُت: بىل

ين لههلل ا »  [316 - 2/531] .(3) ابن بطة  واه. ر« أ ق أن تزَّ

 
. (25145ة )ي ييبن أابخرجه أ (1)  مترًصا

 «(333) ايندبن أي الال وقيام اللي  لتهجدا » :ظرني «(79 /11) شقلم تاريخ»يف ر عساك نجه ابأخر  (2)

ا إذ حمرييز  بنا  ن وكا .الةصىل الم إاق طيبة إذا ح اليرِّ الة النظيفة وناحلس جبه الثيابعي   ول عسم  بنا  نكا  ♣

بس وم للتهجتتد لتت ال أن يقتت رأ ا إذ م كتتيرية بتتن غتت ن املوكتتا .بتتهثياا يتترلع متت  غالية فتضمخلعا بال ي للالصالة با إىل مقا

ا هتت خيمر ن ، وكتتايناردوصتتبغها بتت  نية بثامنتت لَّتت ُ   متترو بتتن األستتولى عوايتترت .هأهلتت  يتت متتن ط وصاوتنه من أ سن ثياب

 .ايبًتت ط يتت لال متتنعنتتد قيامتته جتت  الريمس ن ون أيستحبنوا كا د بن جربهجماوقاص له. ك اللي  م فيهاويقو لهك نهارال

 .«(371ص)ا لدنيا  يبن أالجد لتها »و «(112 )صللمروزي لي  القيام  رت متص» ينظر:

 .(1391) اقالرز أخرجه عبد (3)
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مام  إلا نصوص نق  إىلهبم وأقر، اًل نق صحاب األ قثومن أ هو (1) وسى أي م ابن

 [2/335] .دأمح

يرُ  وقاص مل أنَّه عن أي عبد اهلل و  ث عن فالن ألن رسا  (2) هلنعك ا ان عىل رش  كله ي أ دِّ

[2/373] 
 

 عيلَّ قميا  قصري  إلمام أمحد، و: لخلُت عىل انئابن ها  راهيمإب نق ب إسحا قاص

ر نفسشتُ  ا؟أي   هذاق، فقاص: سَّ ال نصفوفوق  بة،كر  لن ا  مفأس  .(3) ره ك؟ وأنكه 

[2/373] 

ة يالز فف  ،فعل هوك ذلب مر  وأ (4) اقنصف السَّ ا إىل ب ّنَّ ن ؤمامل إزرة ب  النَّ  دَّ 

نً فع   إنح ال سيام ع سرتهُيّش   املة  يرتع فشكلا   دِّ  عن  ذلك تنط ع وخروج  ا فننَّ تدي 

 [ 2/374] .رعاالشَّ  حبهيست مل ا ب ملاب ، واستحنةالس  
 

 
 «(2/182ة )نابلحلطبقاا ا ». لياري  ال سبىلريال إاإل صنف (ه 420 ) ىوسي مبن أمحد أ ند بحمم (1)

  . ب  سمُ  ي:أ   (2)

 (1/146) هانئبن ا ئ  اسم (3)

 ( 4093)ل واو لا أه خرج أ  (4)
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: قارون يامن لبس الثِّ  صوَّ : أ(1)مام أمحدإلا قاص ر   :رأ م قون، ثرع ف (2)وآصب احلُمح

ىل  }  ج  ع  ر  ه  يف    ف خ  م   [ 2/376] .(3) رمح : يف ثياب صاق [79: قصا]ال {ه  ين ت   ز  ق وح
 

قوف واحليطان  ونحوها مث  الس  ة نيا ألاياب وري الثِّ ها يف غاذواجِّ  روالص   صناعة

ِّ واأل د صطناعها، أو اةرس    . اا دً قواًل وكله ك لم ذا، فيحرانالب أو غري للبناا   ةً جمسَّ

[2/399] 
 

نت ذا كاإاص: فق، عبةً لُ  همنلبت بية إذا طللصَّ ي يشرتلوي ان ع م أمحدامإلا سئ 

 منه. ك  يش  له رأس ك  اُ  ص:قاف ؟ن كانت يًدا ورجاًل إقي  له:  يشرتها. فمل ةً صور

 [ 2/408] فهو صورة.

 
 ( 566)محد ع أللورا  (1)

 « ن آص فرعو أورون قا آصلسابق »ر ادصامل يف (2)

ومالتتك  نخعتت ،الم هيإبتترا و ستتن،واحلي ، جتترن بتت وا  د،هوجما بر،اعن ج (330 - 18/328رير )روى ابن ج (3)

خ  } تفسري يف، ةر، وقتالالين بن ج  ف   ق   ىل  ع  ر 
م   وح
 ر.مُح  ابييف ث لوا قا [79ا: ]القص {ت ه  ين ز   يف   ه 
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وتارة    بلنيه عن ااأتارة عن  ه ابن عمر يث يروية يف  ديتيم ابن صقا

  ه فكان من أايعه سم  رعمن كون ابي نأاملمكن  نم مبارشة: عن النب  

  من  هعمر وغرينن ابن ف ة، واسطمن غري نب  ال ريذك ةوتارنه، ثره ع يتارة 

 [ 2/441] .نس أ اليث كثريةن هذا اجلابة هلم ملصحا
 

 

يه ُقدسي يُ الذ احلديث ا  املمِّ  [2/452] .(1)سقياخري من ال ثني ضعيًفا مث  هذادحم 
 

 

 قط. ضر   من غري ا أمكنتإذ طهاقأس ع ارومل نجد الشَّ  عة واجبة  اجلام يف  الةالصَّ 

[2/527] 

 
عن ص، أن يس  ج ، يريدرَّ لا  عن ه اهللرمح أي  لتس «(215ة )كتاب السن» يفد أمح اإلمام  بناهلل قاص عبد  (1)

حاب ومتتن أصتت  ،يأ لتترَّ ا  متتن أصتتحاب ره قتتوم  ت صتت م  يف  ،هالق وغتترييف الطَّتت  ن يتتاماألن بتته متت ىل بتتت  متتا يُ  هينتت ل رمتتن أمتت    تَّلشتت ا 

أو ي أ التتراب صتتحستت ص، أي ال فلمتتننستت اإل القتتوي الو ،نالاإلستت  فالضتتعي ن احلتتديث يعرفتتووال ظون ف اال يثداحل

 ابأصتتح صيستت  الديث واب احلتت حص أصتت  يستت قاص:  معرفتهم؟ان من قلة ك عىل مااحلديث  حاب: أص، أعن ؤال هل

 .ةأي  نيف يأر من خري   عيف احلديثالضَّ  ،يأ الرَّ 
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 [2/538]  .(1) ة ال ا   بوجه من الوجوهنَّبه الس   جا ا ما  فةالم

 

 ؟ ي ؟ وكم بقاللَّ  نم م مىض ك  ا:هب مص القمر، وأن يتعلَّ منازة رفمعأمحد  استحسن

 [2/565]   مكة.أه نها ملَّمه تعكر أنَّ ذو

 

 اص: ليسي، وقدح اجل  نكر   يفجعي. دح اجل  العراق عىل   ق بلة أهام أمحد: لإلم قي 

 . (2) ة: ما بني املّشق واملغرب قبلث ابن عمر ين عىل  دلكو اجلدي،

[2/567] 

عاله »كتاب أمحد: سمِّ إلمام « فقاص له افختال كتاب اال »  هًبا سامَّ تاك رج    صنَّف ة« سَّ

 .(3) ذهبهاس عىل مالنَّ  مان لفقيه أنبغ  لاص: ال ي« وقب االختالف كتا »ه ال تسمِّ و

[2/580] 

 
. ا ا وا دً يئً إال ي  سلر  ا به ا  اج ما بجميع    آمن  نَّ رجاًل لو أ :«(173ص) غرىالص  بانة اإل»يف    ن بطةاب  قاص  (1)

 . لعلاممجيع ا  دا عنفرً ِش  كاك اللذ ان برلِّ ك

بتتن  ر عتتن إستتحاقت بتتن نصتت  دحممتت ذكتتر  :«(138صا )لتتيخه التجتتويا لولتلختت ا» يف  تتزم متتد ابتتنأاتتو حموقتتاص 

 .كّشمُ هو كافر ف هلل ا سوص رعن لغه ا بصحيحً ا مسنًدا ثً ي  دن رلَّ مه قاص: أنَّ؛ يهاهور

 (65/ 3)  بن رجلباري الا  حتف يفم كام ثراألله نق (2)

 . وصحاق بن هبلإس  :ُج رَّ وال . (111/ 1لة )باحلنااا قطب (3)
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تتتةلعا مزا لتتت إ يم  عظتتت  ج  و تتتر ر  تام، فيتتته عستتت كتتت  ه يف مجيتتتع األد بعينتتت  تتت بقتتتوص وا امَّ
منفتتت ٌّ  (1)

تت و  }تعتتتاىل:  لتتتهبقو ت تت   ا م  ت ع  تت ج  ل ت تت يحُكمح يف  ا ع  تتر  دِّ لت ت تتنح    ت
تتت   [78]احلتتت : {ج  ين  م  وقتتتد ُجع 

 ر  تومصتتت  ر  ت ِّ عصتتت ن يف كتتت ستتتلمواملص از ة. ومتتتامتتت األ عتتتىلوستتتعة ة وتام  رمحتتت لعلتتت ف اتالاختتت 

 (2)[2/825] م فيه.هدعلم عنهو أ ندون من العلام  ميقلِّ 
 

ه نبغ  ة فال ييَّ معة بالكلاجل  امعة أوجلا اخِش فوا  من ذلك  ألنَّ  ؛له اإلرساعأن ُيكر 

م  فام ألركت : »قولهة بكينالسَّ ب مراأل  اهلل سوص  را، وقد علَّ فا  إذا ينجربال

 فمن ال يرجو إلر (3) « متوا لوا وما فاتكم ف فص 
 
نة، يكعليه السَّ إذا مشى و اك يش 

 
متتن بعينتته  د  باع وا اس اتِّ لنَّىل ا ع  ه جيأنَّ ه متى اعتقدفننَّ  :«(22/249) ىواتفالموع جم»يف ية متي اص ابنق (1)

 ت .ق إالَّ ب ونن تافتتاب أن يس جي ه خر فننَّ م اآلااإلم لون ة ئمَّ ؤال  األه

ت ن ثبتت يلذهوا  ا ألا دع ولبا  طرق أه  ذهفهني ن الباقومن األئمة لنه بعي  دوا لتعص  ومن  :(22/252) وقاص

 .وله ه رس باهلل ذي بعثلاملنهاج ا عة وريت الشَّ ن عن مومون خارجوذم مأّنَّ اإلمجاع وة نسلب وا كتاالب

 ر التابعنيت ، وال يف عصر الصحابةت عص مل يكن يف :«(342 - 1/341اجلامع من اإليصاص ) زم يف »قاص ابن    (2)

تتتد وا تتتد  لتقليتتتد أصتتتاًل يف القتتترن الثالتتتث بدعتتتة ا  ، والينوهتتتو القتتترن الثتتتا ثتتتم ظهتتتر يف البتَّتتتة،  آختتتر -فتتتام فوقتتته- ، وال قلَّ

لتتك بعتتد مخستتني ومئتتة ستتنة متتن اهلجتترة، ثتتم قليتتد، وذيش  متتن الت -الّشتت  وهو القرن الذي يغل  عليه-القرن الرابع 

دعتتتة متتتة إال متتتن عصتتتم اهلل، وهتتت  ببدعتتتة العظيهتتتذه ال لتتت  يف القتتترن اخلتتتامس بعتتتد املتتتائتني هتتتذه البدعتتتة العظيمتتتةغ

 القتتترآن،وأ كتتتام   تتتديث النبتتت  بتتتون لام كتتتان النتتتاس يف القتتترون الستتتالفة يطجتتتتوز، وإنتتت عتتتىل أّنتتتا ال ألمتتتة أمجعتتتت ا 

 .«(3/79رسائ  ابن  زم )ينظر: » رفوا ما أمجع عليه مما اختلف فيه.ثون عن أقواص العلام  ليعويبح

 (.602لم )، ومس(635) خاريبال جهخرأ  (3)
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  نَّ أ فُعلم (1) «ة م اإلقام إذا سمعت » :خراآل ديث احلده يفيَّ ق وقدث. ديحلا ا هذيف خ يد

 [ 2/611] طامًعا يف إلراكها.ة ال الصَّ   يتن يطاب ملاخل  
 

 دينة فدخلُت فقدمُت امل ة عمر خالفيف  ن قاص:  ججُت امع ن ال يأ عن

م امل مُت فتقدَّ  ب  مسجد النَّ  ذ فرآين ف خ ر عم  إذ لخ صيلِّ سجد أإىل مقدَّ

  سجد وا يف مقدم املتقدمّنكم أن أمل حلائط ويقوص أاه ب بيض  وجع  أيبر

حر؟ إنَّ بال  [ 2/628] .(2) رله عوام سَّ
 

 الرَّ }اجلهر بت » قاص:  باس ع نبعن اأمحد ى رو
 
م  اِّل   { يم ت ن  الرَّ   محح ب سح

ام  إنَّ »  اص:الة، فقن عن اجلهر هبا يف الصَّ حلس  ائ  وُس  (3) « اب عر أل  ة ا قرا  [1ة:احتالف]

هذا   يًضا فننَّ أو (5) «دعةر ب جله ا نخع : »وقاص إبراهيم ال (4) «األعراب  ذلك فع  ي 

 
 (.636ي )ره البخاج أخر (1)

 «(4/66)لباري ا  فتح» رج  يف نذكر ابكام  «ةصاللا ب تاك»يف  يايفر الفرجعأخرجه  (2)

 (.4166)  ييبةيأ بنا (، و2605) قا الرز بدخرجه عأ  (3)

كتتتتتام يف ، ناحلستتتت  عتتتتتن ،ظريري بتتتتتن يتتتتنن كثتتتت عتتتتت  ،دزيتتتت  نل بتتتتت يتتتتتق محتتتتارمتتتتن ط، ننهيف ستتتتت  ورن منصتتتت عيد بتتتتت جتتتته ستتتت أخر (4)

  ول للعينتتتت ي لا أ ننستتتت  حرش»و، «(1/358يلعتتتت  )لز  الرايتتتتة لصتتتت ن»و، «(245صلتتتترب )ا عبتتتتد  ف البتتتتنااإلنصتتتت »

(3/430)». 

 (4161)ييبة أي  بنا  هرج خ أ (5)
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 وأتبع هلا، قاصنة لم بالس  ، وهم أع))1 مهريهومجاة بحاصَّ البر قوص أكا

 . [2/701 ] لم من أصحاب النب لعأه  اأكثر والعم  عليه عند : (2)الرتمذي
 



نب  ليس فيها يش  عن ال ةال الصَّ يف لةمبس بال   بنال  جهررلة يفوا يث اللاأل ا

  [ 2/703] ح.صحي 

نأاو ُنعيم أو   انك  [ 2/347] .(3) دسملقا يف بيت ص من أذَّ

دة رك تشديثالث تشديداا، فنن ت ةلسم البيفو ،ةة إ دى عّشة تشديدالفاحت يف

املشدل  حلرفا نَّ ا؛ ألرفً  ك تر لو، كام  من أصحابناريكثند الته، عمل تصح صمنها 

 [ 2/753]  رفان: أوهلام ساكن، وثانيهام متحرك.

إذا   حاب النبتت أصتت  متتن اص: ألركتتُت متتائتني  قتت طتتاع هويتته عتتنق بتتن راحاإستت  ىرو

ال  ا} ام:قاص اإلم  [2/757] .(4)بآمني ةسمعت هلم ضجَّ  [7:احتة]الف {الِّنيلضَّ و 

 
 .«(2601، 2599، 2598) اقالرز ف عبدمصن» ينظر: .وعيلن، ، وعمر، وعثاماو بكرأ :هم من  (1)

 . (244)غف  م بن اهلل يث عبدد  دعب (2)

 .«(2/417)ا اخلالفيا» يهق  يفبالن طريقه وم، «(1217ه )سننطن  يف »قرالدا  رجهأخ (3)

  «(2455) ىكربالالسنن  »البيهق  يفجه رأخ  (4)
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وس كنمك ص: ذا، فقا(1) وًساكالقرآن منرأ يق نمَّ ع سعول ن ماب  ئس

 [ 2/769] (2)القل 
 

 

 [2/784]  رص.نَّلالة من أعظم أسباب اصَّ الالقل  ب ايتغاص

  ة ضافر بنُيذك   غال  أنال فننَّ ر هولش   من اأوله رايف ن كا ما غةل  ال أه  بعض قاص

ألوص، ملحرم، وصفر، ويهر ربيع اايقولون: ن كذلك، فمل يكن ما ليه لوهر إلشَّ ا

 [3/13] ان.رمض بان، يهررج ، يعيهر  ،ع اآلخرربيهر ي
 

  ام. و عألثني يف بعض اثال  يكوناموإنَّ وعّشين،  ًعا عىل يعبان أن يكون تس الغال 

[3/87] 
 

 
ثتتم  ورلستت ا رأ آن، فيقتت رالقتت ر ختت متتن آأن يبتتدأ  هتتو: إىل أوهلتتا. وقيتت أهتتا قريرة  تتتى الستتوآختتر ن أ مبدين أ هو  :قي (1)

 «(115/ 5)النهاية ». رةقب الىلع إيرتف

 .(30938)يبة أي ي نابو (،7947) اقرزال رجه عبدأخ (2)

ؤخر قب   ة املقرا و ورةنكيس آياا الس  د تتعمَّ  لو :«(411 - 21/410الفتاوى ) جمموعيف »ن تيمية  قاص اب  ♣

 .أمحدفاق وإنام النزاع يف ترتي  السور نا عىل ذلك املقدم مل جيز باالتِّ 
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 [ 3/111] .(1) يفلصَّ كانت يف ا اهلل  مضاناا عىل عهد رسوصرَّ لا مةعا
 

 ؟ىمَّ احلُ   مث املريض يفطر إذا مل يستطع، قي : :(2) رواية صالحيف مام أمحدإلا قاص

 [3/162] ى؟مَّ من احلُ  أيد  رض مي ص وأقا

تت ت الهاجتت  ذاإ ا كتتان ذين، وهلتت دِّ التت   تتارُس   يمنعهتتالعقتت ، والا وازعُ يزعهتتا د يكتت ة مل هوشَّ

 [3/215] غري .اجللد والتَّ  هانالقت ، وأل (3)فيهّشوع امل د  احل
 

 [ 3/316]. غمادِّ لاحمله  عمدَّ من العني، والخيرج  عمالدَّ 

 
تت « ألانضتت رمى »م  ُستت  ومنتته (1) تت ستتاما نقلتتوا أم ملتت ّنَّ  عتتت فيهتتا،وقتتت  زمنتتة الألاب استتموهة ديمتت قاللغتتة ال هور عتتن  الش 

 م  ور   رِّ ة احل  دَّ ام ي  ا الشهر أيوافق هذف
 «(264 /2) يةهالنا » :ظرني لك.ذ رييه غوقي  ف .هض 

 .(3/14مسائ  صالح ) (2)

 .نحص  مُ ت لزنا ا  يف أي:  ( 3)
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ن  واص  ململعدة، واا ىليص  إا ا ممَّ ونحومه ب هو اإلمساك عن األك  والّش   ومصَّ لا

طن جمرى يص  به إىل لبواماغ الدِّ  غ، وبنيامالدِّ  األذن يص  إىلالعني واألنف و

 ( 1) [3/193] .البطن
 

و قاص سمعت   مخرّ مُ تال وب ن أياهلل بد بع نع ناس  ل اركُت أل دأمح ماملإل ً ا يقوصر 

نه  ذكره ع ينهم.لكاك ن احلجامو ضان أغلقإذا لخ  يهر رمة منذ مخسني سنة بالبرص

 [3/345] .يذور  امل
 

 [ 3/380] طِّر.ال ُتف ةبا سِّ لا
 

ه، قاص: يرش  عىل ثمَّ  تمضمضفي ط عيائم لصَّ اعن اإلمام أمحد  سئ   رهدص يمج 

إيلَّ  أ    
(2). [3/813 ] 

 

 
 ،نرقاع   يننيععدة إىل الامل من: »صقا ينارا دَّ ال سليامن  أي نع «(149جلوع )ب ااكت»يف  نياالدأي ن  باروى    (1)

 ان«لعيننتفخت ا ا  عدةاملوإذا خفت  عينان،ت البقطان ملعدةلت ا ا ثقنذف

 (124/ 3) ةمداق بن  الغنامل (2)
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ب،  تى رش ها والية أيام ما رآه طعم فيثامن كرلعسواص  با هد أنَّ عن أمح  ب ن روى

 [3/444] .(1)  كتو ملالك، فّشب سويًقا ملا طلبه يف ذ مهكلَّ 
 

عديث: »ا يف احلسمعن أمحد صاق ع اهللم عايو اله يويع  عىل  من وسَّ عليه سائر  را  وسَّ

 .(2)ا إال ختتريً  فتتام رأينتتا  ستنةستتتني ة أومخستني ستتن منتتذ جربنتتاه دقت  ن عيينتتة:ص ابتت « قتتاستنته

[3/484](3) 
 

يقتاص:  نيتد أجلوا القمر.بت ا يضت  هت هارألنَّ ليلهتا كن البتيضاأليتام ي ت القايض ُسمِّ  قاص

  يف جتتا ذاوهتت ، البتتيضأي: أيتتام الليتتايل ، البتتيض لليتتايلصتتفة  ضبتتيلان أل ؛ضيالبتت ام أيتت 

 .أكثر الفقها  الموك (4)يثداحل

 
 ( 171ص)  نب ة ايرو حنةامل كتاب (1)

  .يواص  مخسة عّش يوًماان ه كأنَّ عن عبد اهلل بن الزبري «(9692) مصنفهيف »أي ييبة  روى ابن ♣

 (137 - 1/136)نئ هابن   ا ائ سم (2)

 عن  بن بن  دمح لت أماين: سب الكر راص ققاص:  ثم «(79صقصاص )أ اليث اليف »ة ي بن تيمأورله ا  (3)

ابن قاص  .ص  له« فقاص: ال أسنته عليه سائر اهلل وسعيوم عايورا   وسع عىل أهلهمن  ى: »يرو الذي حلديثا 

 لك.ه ذمن بلغ يذكر عنا. ومله قاص: بلغين أاّش عنتاملمد بن ه من كالم إبراهيم بن حم أصلو :تيمية

اص: ، قتتت  يتتترةهر أيعتتتن  (3650) ن بتتتان  ه ابتتت (، وصتتتحح2421)  ئالنستتتاو ،(8415محتتتد )أ أخرجتتته (4)

متتتر  ، وأي كتتت فلتتتم ، وص اهلل رستتت ستتتك  مفيتتته،  يدنيوضتتتعها بتتت ا فيتتتواه دقتتت  ب رنتتت  اي إىل رستتتوص اهلل ا  أعتتترجتتت 

 = 
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ًا؛ ألن كت  ه حلنت فعتدو ،البتيض اموأي اخلطتاب: األيت  كالم بعضتهم ابتن عقيت يف  قعوو

تتت : بتتتتتيض.األيتتتتتام  ت  وبتتتتتيض اهتتتتت فيىل آلم عتتتتت ىل تتتتتتاب اتعتتتتت  ؛ »ألن اهللالبتتتتتيضُستتتتتميت  وقيت

 [3/492]  ف«.ي»اللط  كتاب يفيم  تمال سناو احلأصحيفته«. رواه 
 

تتتتلُمرس   إذا تعتتتتدل تلتتتت ا يثداحلتتتت  تتتت ُمرس   .(1)رللة بتتتتال تتتتت  جتتتت  نكتتتتا حابةوه وعمتتتت  بتتتته الصَّ

[3/504] 

 فقي  له وهو صائم ية له جار عباس  وطئ ابن اصق يوسف بن ماهك  ىور

سعيد بن   عنو .(2) هيهاتأي  جاريت ع وه  و  و تطام هئم، فقاص: إنَّ ا وأنت صاوط ِت

لخلنا   مَّ ثُ  ناه صائاًم فوجدهار نَّ الصدر  عباس  نا عىل ابن جبري قاص لخل

   نتعجب يل أتت عيلَّ ف جارية لكنبىل وقاص  نا: أمل تُك صائاًم لقف ا طرً دناه مففوج

ا،  هتغيًا فحصن ا كانت بإّنَّ وس زيدكم:  انه،مكا قض يومً  ام هو تطوع وسف صبتها وإنَّ 

 [ 3/517] .اه سعيدرو .(3) هاد عزص عنق هنَّ وإ

 
= 

تتا: » نبتتت للتتته ا اص قتتت ، فيألعتتترا ا ، وأمستتتك كلوا القتتتوم أن يتتت  تت  مت تت  نأ كيمنعت يتتتام متتتن أ ين صتتتائم ثالثتتتة: إ« قتتتاص؟ ت كت

تتائاًم  نإ» قتتتاص: ر،هالشتتت  تتم كنتتتت صت تت ال فصت ، رت ر، ورابتتتع عشتتت ت وهتتت  ثالتتتث عشتتت لقمر، ايل بتتت الليتتتالبتتتيض ا  أير: غتتت لوا  «رَّ ُغت

 «(354 /3) هايةالن» نظر:ي .عّشخامس و

 ق.افتِّ البا ةً جَّ ُ   رصاة بحاوص الصَّ قبضد تاع إذا   رس  مُ ت وال :«(4/110ح العمدة )رش» ية يفتيمابن اص ق (1)

 « وإنام هو تطوع ،ن تبت  أعجاريجه  » :لف  ب. (9193ييبة ) أيابن  هج أخر (2)

 « (2041)سننه »يف  رمنصود بن يجه سعأخر (3)
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فقاص:  أن يفطر، مها دأ واه أواه أليس ع فطو  م الترج  يصويف محد اإلمام أ قاص

 [3/951]. (1) رطر الصوم إذا أف، وأجربأجر ال طر ولهيفه نَّ ن احلسن أيروى ع
 

ابن  وىر قداص: ق  ة؟اليف الصَّ الداه وهو هلل فنن لعاه و ا ت ألي عبدوذي: قلاملر   صقا

 .(2) به«جت الك أاوك فلعا وإذاف جبها ة لصالايف ك أمك وأنت تعص: »إذا لقا ملنكدرا

[3/519] 
 

 ف خذُا  ،ربح ال يف ناضرمن مابع والعّشين السَّ  اص: كنُت ليلةق ن ُعمرييد ببعُ  عن

 [3/572] ا سلساًل.ته عذبً فوجده، ئمن ما
 

ة م يف ليلهل  ه سافر م واملض والنائئحلاالنفسا  وا قي  له: أرأيت هأنَّ  حاكالضَّ  عن

  قدر، ال ال ة عطيه نصيبه من ليل عمله سي اهلل   تقبَّ من  ك   ، نعم »  القدر نصي ؟ قاص:

 [ 3/745] .(3) « ًداه أا خييب 

 
 . «(2/275)تعليق غليق الت» يفكام الصيام  كتاب روزي يفامل احلسنيجه أخر (1)

 .مثله كحوصعن م( 8098) ىوور ،مرساًل  نب  عن الكدر ابن املنن ع (8097) يبةأي ي بنه ا ج خرأ (2)

 ا.ندً « ومل أقف عليه مس( 192 ص)ف ف املعارلطائ»ن رج  يف اب ذكره (3)
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ا  ي  الت  أنتم هل ث ام ت ما هذه ال ص: »اق ف  رن طشِّ الب يلعبون بقوم    عيل مرَّ 

 [ 3/575] [نثا واألىل  علعكوف عليها باه عكوفهم فشبَّ ] (1) « ن كفو عا 
 

ىل  ون ععكفون يّشكملعظِّمه؛ كام كان اب ه وي من االَّ إ ويواظ  زم يل كان املر  ال ملا

  ه  ألانه  سبحاهلليهواِتم؛ رشع  عىل هواا ه  الشَّ ويعكف أثيلهم، امهم ومتصناأ

 [ 3/577] .عاىلته وبحانم سرهبِّ  أن يعكفوا عىل نإليام ا

فسها يف  يف مسجد نامرأة جعلت عليها أن تعتكف عن   سعبا ابن سئ 

د يف مسج اف إال اعتكال تعاىل البدع، هللص إىل ااألعام . وأاغضبدعة: صافقبيتها، 

 [036 - 3/260] .(2) الصالة م فيه تقا

 

 
 منه.فني عقواملما بني و «(9/293سائ  )جامع امل» ة يفيميابن توصححه  (.26682)ة يب يأي ابن هخرج أ (1)

، سان عبهلل بد ا عن عب -رن شطلاأي: - هاعن ه لنَّ ا صحَّ د قو : « ( 252صت ة ) سي رو لف ا »  يف يم الق بن ا اص ق  ♣

 .ةتَّ بألذلك   يفلف  االصحابة م  ام يفهلم ل  ُيعح  وال ،عمر  بنبد اهللع وعن

  هللاوص رسها كذب عىل كل   حترياًم و ةً ن  إبا طرشِّ   بالع  للَّ ا  يثلاأ   :« ( 134صت )  ف املني ر ا املن »  قاص يفو  ♣

 بة.حاصَّ لا نع عن يه املت فبيثام إنَّ و

ن قوم يلعبو ىلقه عريط يف -الماإلسييخ  :يأ-رَّ فم  :« ( 352ص ) ة ريَّ الد العقول  » ي يف ال هل عبد ا  بن ص ا قا و ♣

ق، فنفض داليناحلنيت وا   عضة ببطسم   عىل ن طرشِّ الب ت قلبها،و ةعالر   له.عن فماس النو ايلع  هب ذيال فبُه 

 .هبنحو «(8573) كربىالالسنن » يفق  هيالبه أخرج  (2)
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 [ 3/612] .ةلاعبلاح مفتا  ومالصَّ 
 

يف   فلةاوإذا أخفى النَّ ايض:. قاص الق  اإلخفا ألج (1) ت لبياالة يف الصَّ  تلُفضِّ  امنَّ إ

  ته. فاها يف بيمن الت  أخ ض سجد أف أخفاها يف امل يته؛ كانت الت جد ويف باملس

[3/627] 
 

 [3/645] ع.موص عىل التتابحم  موصَّ لامن  قرآنال يف واملطلق
 

،  هااسب نفسه واب هاو فيلوخي ،ربه ها اج  فيتكون له ساعاا ينان أن نس لإل غ بين

نسان يف  انت خلوة اإلعهم. وهلذا كاس ونفبالنَّذلك أفض  من اجتامعه فعله يكون و

 [ 3/650]. (2) عه بالناس ام تجا فض  منأه ربي  باللَّ 

 
 (.781)مسلم و (،731ري )رجه البخاأخ  «كتوبة امل إال  ته   بي لصالة صالة املر  يف ض  ا أف »: النب   لقوص (1)

 تتتت، رفليتتت  ا  الا جتتت إذص: »ي قتتتاثتتتورال ن ستتتفيان عتتت  «(402عتتتدي  )لتا رح واجلتتت متتتة قدم»  تتتاتم يفي أ ابتتن ىرو (2)

 ق.اخلل قا لل نهارالبزن وابه، ر ناجاةمل اللي بفرح ي «ت زن نهارال  جاوإذا 
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   تبته عتتن الشتت  تتتتكلم اه: العنت : مقيتت  .(1)«ب اهللر بكتتا: »ال تنتتاظ[يف األثتر] ا جتت  دقت و

ر  }لقتتد  :صتقتتوف ه،وقتتت قتتد جتتا  يف تتترى رجتتاًل  كتت نتتتراه  تتد  تتىل  ق  تتت  ع  ئح تتا ج  تتى ي   {ُموس 

 [40]طه:

م يف اإلمساك عتن الكتال من عالته حلًا وكاناص ازرَّ حاق اخلكان أاو إسابن عقي   صقا

ه نتت إذ قتتوص يفيف  ،ائاحلتتولتته متتن  خياطتت  بتتآي القتترآن فتتيام يعتترض نافكتت  نضتتاميتتهر ر

تتتيح } ت ت ل  ح ع  تتتوا ت ُخُلت تتتاب  الح ت ت ب  ُم الح تتتن }شتتتتتية  عه يفويقتتتتتوص البنتتتتت  [23:]املائتتتتتدة {ه  ت ت  ب  م 
ل  تتتا قح ت ت ه 

ثَّ  ق   آو 
تتائ  عبتتاله  هتقتتدا تعهتتذ ه:لتت  فقلتتتن البقتت . رتي متت لتته أن يشتت ا آمتترً  [61]البقتترة: {ه 

يتتة ن أ كتتام رشعقتترآن لعزيتتز نتتزص يف بيتتاال هتتذا نإ قلتتُت ف وهتتو معصتتية، فصتتُع   عليتته.

 [3/656] حلجة.إىل ا  يصغ  رين ومليوية، فهجراض لنأغ يف تعم سيُ  الف
 

 ( 2)[3/713] .دظم املفاسعنه من أع  لتخلفاا، وباالواجمن أعظم  اجلهال

 

 

 
هلل بكتتتالم رستتتوص ا  ، والهللا  بكتتتاب رال تنتتتاظ» يتتهاب قتتتاص: بتتتنعتتتن ا  «(795)الزهتتد املبتتتارك يف »ابتتتن خرجتته أ (1)

ههم يشبكالتزع بتن وص: »ال« يق» 

 ،لجلهاوا ة الصَّ لا يف  :هاكدوآ رهاوأكث   بالن اليث أ ة اي غ :« ( 314/ 6)  ئ  ملسا جامع ا » يف تيمية  قاص ابن  (2)

ل  اوأاو ل (6600محد )أ هج أخر» ا وً عد  لك وينكالة بدك هذا يشهد صف عيا م ت هلال: »اصا قيًض مر لاع ا وكان إذ

 «(35/36، 28/261 ،10/391، 1/171) وىفتاع الجممو» ظر:ن ي   .(3107)
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 وإن  تتت َّ ، بتتق معتتته فضتت ج بتتته مل يوَّ متتتاص فتتنن تتتز  جتت ع الرَّ متتت ان ا كتت : إذأمحتتتدام اإلمتت  صقتتا

ج زوي التَّتتتتت  صتتتتترب  عتتتتتنيكتتتتتن لتتتتته مل  إذا هفننَّتتتتت نفستتتتته،    عتتتتتىلتخشتتتتت   .(1)احلتتتتت ، وتتتتتترك تتتتتتزوَّ

[4/46](2) 
 

 [4/66] ا.هل  لة احلاف  ألنه بمنز   احل يف  هاقة حمرمة نفعىل املرأ  جي 
 

حر  تال ريغ ن ولو م  م   ، والشيطان  تقل  ة الالقلوب رسيعنن فلق؛ كان أتقى اخلم ال ُيؤح

ة إال ب رج  خال  ا م »  ص النب قا دقباملرصال، و   ( 3) «هام ثالث  ان يط الش  كان امرأ

[4/78] 

 

 
 (23 /1بلة )نابقاا احلط (1)

مان الزَّ  مث  هذا فقاص:  ان؟يف هذا الزمي  زولتَّ وص يف ا قما ت :  لهقياإلمام أمحد  معتس :ن زيالب الفض  قاص (2)

حتتتبط في النظتتترةينظتتتر أن  متتتا يتتت من أ تتتدكم ،تل تتت فح يُ  م ثنتتتتنيتتتتزوج اليتتتوالرجتتت  إذا ن ، ليتتتت أجوَّ ينبغتتت  للرجتتت  أن يتتتتز

 عبتتتدائ» .اهلل عتتتز وجتتت  عتتتىلأرزاقهتتتم  !؟أرزاقهتتتم عليتتتك: فقتتتاص هتتتم؟مُ طع  ن أيتتتن يُ يصتتتنع؟ متتت : كيتتتف لتتتهه. قلتتتت لتتت عم

 «(4/1406) لقيما  ئد البنا الفو

 .صححه( و2165ذي )مأخرجه الرت (3)
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   ، إالَّ ومل ا   حله اوج  عليا قد رسً وان ميهالة من ك  قب  تُ  ه الد: إنَّ اإلمام أمح قاص

 [ 4/97] .(2) بسهأو أمر  ا (1) مانةز  به ن أن يكو
 

نةً سبياًل   احل ِّ إىل وجدمن »:   بن عمرا قاص نًة، ثُ  مَّ ، ثُ ةً نس   مَّ ثُ  ، س  ماا ومل  مَّ س 

نيًا«ولًيا أى ماا هير   َّ عليه، ال ُيدص  يُ  ، ملا   [4/109] ( 3) و نرصا
 

 [4/185] املواقيت.ائر اج سُر من ُ جَّ ق أكثّشامل  اججَّ ُ  
 

  م ل  قي  ف  « بون؟يعذَّ  ن أوما ألري يؤجرونعيم لتَّ ا منن طاوس: »الذين يعتمرو قاص

وإىل أن   ص وجي  ،ايعة أمإىل أربج وخير  اف،ولطَّ وا تيالبدع ه يبون! قاص: »ألنَّ عذَّ يُ 

 
ن   يقاص (1)

م  مان ج الرَّ ز  ن ز   .«(828/ 2غة )ة اللمهراجل»أو تعطي  قواه.  ئهضابعض أعُم ُعدح  وهو :ةيزم 

 ( 181 ص)  يالبي  الرسإىل  اإلريال (2)

 « (694 /3)ر نثوامل رالد» يف يوط السذا كو ر،ومنص يد بنسعن سن إىلتيمية  بنا عزاه  (3)
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ن أن ًرا مجظم أام طاف كان أعلَّ كوطواف،   ائتربعة أمياص قد طاف مأ جي   من

 ( 2) [4/200] (1)  « يشرييمِش يف غ

 يف تنة  ي  له: وأي  فق ة،لفتنعليه ا أخاف فقاص: ا،ب  امليقان أ رم قمَّ مالك ع  ئ  ُس 

ص أنك ُخ ظم من أن تظنَّ ة أعة أمياص؟ فقاص: وأي  فتنالزي  هام ك وإنَّ ذل مر  مل ت  ب ص 

 (3)  [272 - 4/226] ؟اهلل ص رسويفعله 

 
 اربتت يف »أخالفتتاكه   أختترجو ور.عيد بتتن منصتت س ننس ىلإ «(264/ 26) ىلفتاوموع اجميف » يميةه ابن تزا ع (1)

 لريم ومتتتا أة املحتترعمتتتر  ة يعنتت العمتتتر همتتتا هتتذ متتا ألري بتتتةكعال هب هتتذرو»: قتتتاصه أنَّتت  طتتتاوس عتتن «(2833)كتتة م

 «ؤجرون م يُ أ عليها ون بُ عذَّ أيُ 

قتتد  ةبتتالعلابه لتت  ا وعتتامرً  فيها ئفً طا تيم يف البيقملفا «(264 - 26/263) وىلفتاا عوجمم» يف ةيتيم بناص اق (2)

جد ستت رة املروجتته عتتن عتتامبخلتتك ذتتترك  هيستتتح  لتت  فالعمرة صول بالتى باملقوأ ملعتمرأكم  من معنى ا أتى بام هو 

اف لطتتو أن ا عتتىليتتدص ا ممتت ناه ركذ يذا الهذو .خري هو لنى بالذيأ ذي هولا  صاستبدنه له؛ أل ك عامرا ذل عدليصري ب

 امر؛عتتتلون االتح  هتتو الطتتواف بمستح ؛ ب  املس ليس فا ولطا  مكة وتركمن تامر العا دص عىل أن ي وفض  فهأ

 ىلعتتتتت رشعتتتت  يتتتتت  قتتتتام لل ستتتتتنة والوالب ا يف الكتتتتتاهبتتتتت يتتتتؤمر  الستتتتلف ومل لتتتتتهيفع ة ملعتتتت دنئتتتتذ هتتتتتو ب ي ر فيتتتتتهاالعتتتتتامبتتتت  

 . العلامق اتفاب ةهكروملا  عدبن الم فهو لكذك ن ا وما كااهباستحب
 أنح  د  أ  لك ِّ أكره وأنا  :ذكر قوص مالك امعدب «(120صلتخليا )ه الوجو خيالالتزم يف »   نقاص اب  (3)

 لوجهني: د حمم نبيه ه  بنتفَّ ن يما كاىل عدل يزيد ع

ق  }: وج ز قوص اهلل ع :أ دمها ان  ل    ُكمح  ل  دح ك 
ُس  يف   وص  ر 

 
ن    ة  و  سح أُ   اِلَّ  [21:با أل زا ] {ة  س 

تت  خيطتترأن  ثتتاين:الو   األاتتدعلتته، فيهلتتك يفيف ا كتتان حممتتد ر ممتت ثتت أك خلتتريفعتت  متتن ا ه قتتد نتت أوس ستت ويف قلبتته فيطان يالشَّ

 هللقتتتاص ا ة متتتن صتتت  يف مجلتتت ا عظمهتتتا، أن أ امصتتتيبة متتت  ه، فيتتتا هلتتتائاتيان ستتت زيتتت مه يف مصتتتياوالته وجيتتتد صتتت  اتتتبط عملتتته،و

م  ُج وُ }: اىلتع وح ة اي  خ    ذ  ئ  وه  ي   اع    *  ع 
ة  م  ىل  ت    *  ة ب  اص  نَّ   ل  ام    اًرا  ن  صح ىل أن عة، رآخ وال فال لنيا [4 - 2ية:يا]الغ {ي ة  

 = 
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، (2)ه كلهقيام من  أفض اللي ثلث ، وقيام (1)يامه كلهمن ص  فضأ هرلدَّ ا يطر صوم

  وج َّ  عزَّ  هلل وا، (3) يم ما أ   اهللحترن م  ض ف أتعاىل ج وأك  ما أاا ه اهللزوتالو

 [4/227] .(4) ه صيتى معؤت  خصه كام يكره أن تُ أن يؤخذ بر ا   
 

 اعةكثري الطَّ  عصية، ورج   امل ُ  لية قعاالطَّ  يُ  قلرج   عن عباس ابن  سئ 

 [229 - 4/228] (5) يئًا«ية المسَّ ص بالال أعد»عصية، فقاص: امل كثريُ 

 
= 

عظتتم عنتتد أ وص اهلل بتترية متتن رستت تك ن قتت  أاع: لتتيعلم الهقتتوص لتت أننتتا ن ستتهلة، وهتت  هبامتحن  ا البال  ملنمداواة هذ

 .كله ملعاال رمِّ ا، لو عُ عنيه مجعملي خري   عم    ك ِّ ج  من أو هللا 

صتتم  هر،دَّ لتت طر االستتالم يتت عليتته لاول  مصتتوم فتتوق صتتوال » :و عمتتر  بتتناهلل دعبتت ل ب  لنا قوص ل (1)

 (.1159مسلم )(، و1980) يره البخاأخرج «اومً ي ا، وأفطريومً 

 امنثلثه، وي وميق  ولليا فنص ينام كان، يه السالملع  صالة لاولة إىل اهللالصال       أ» :ب  نلص ا لقو  (2)

 (.1159م )سلوم(، 1131ري )اخالب هأخرج «سهسد

أتتتزوج و وأرقتتد، وأفطتتر، وأصتتيللتته، لكنتت  أصتتوم  مقتتاكتوأ هلل ألخشتتاكم إينِّ  اهللو أما»:  ب الن صلقو (3)

 .(1401مسلم )و ،(5063) يرجه البخارأخ .«من  سفلي ن سنت عرغ   فمنا ، النس

 (5866)محد أ جهأخر «هتصيمع ىتؤت نره أيك كام ه،صن تؤتى رخأ   ااهلل إنَّ » :  النب لقوص (4)

 «(272الزهد ) »يفع يكوو ،«(66ق )ئرقااب الكت »يف بن املباركجه ا رأخ (5)

ن  مأنَّ  رهاوالظَّ  :«(1/268)م العلوم واحلكمع اجيف » ج قاص ابن ر ♣ مااضي  ترفتا ورل م   ىلعتت  ك املحرَّ

تتتتتنح جتتتتتنضتتتتتُ  أفا بتتتتتااجالو امصاألعتتتتت  جتتتتتنُس ف الَّ إواا، اعتتتتت طَّ ال فتتتتت ا عتتتتتىل نوبتتتتته د يتتتتت ُأر امإنَّتتتتت  ا،اعتتتتتافعتتتتت  الط
تتتتتترك  س   م 

متتاا؛ حامل ،األعتتتامف إىل نيتتتة بختتتالاج تتت ال حت لكعتتتدمها، ولتتتذ املطلتتتوُب املحتتارم اِتا، وذة لتتت لصتتتوقص ماألعتتتام ألنَّ رَّ  ص 

 = 
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ة قالت نع  .(1) هارامإ  رب عندباملسك والعن ئشة كنُت أغلِّف رأس عا :ُلرَّ

[4/263] 
 

ي  وهو  لطِّ ا منوحليته  بري لزا يف رأس ابن ُت مسلم بن صبيح قاص: رأي عن

 [4/326] .(2) ماص سأذ منه رجَّ لرج  ال م، ما لو كان ر  حُم 
 

ب ت   ك ما إىل ترالف  يفض تمن اخ  رتازُيّشع اال وال  نة كالم،مع الس   د أل يسل ند 

 [4/334] نة.إليه الس  

بعض أه    باع عليهم التِّ أه  البيت رضوان اهلل عن بت  ث امَّ   ع ُيرغ   ينبغ  أن ال

 [ 4/355] ذلك.هوا  هلم يف األ

 
= 

 ستتبق، متتا ىلعتت بعضتتها أو م ستتالإلن ا أركتتا رتك  تو يتتد، وكتت لا  كتترتك   ا كفتترً  د يكتتون قتت  رك األعتتامص تتت جتتنُس  ن اكتت  وكتتذلك

 .هفسالكفر بن ضقتي اله ننَّ ا فنهياملا  باكارت فبخال

 «(3609) ارعاين اآلثح مرش» اوي يفأخرجه الطح (1)

 (13662ييبة ) أيابن  هرج أخ  (2)
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  محد: ك   ألي  بن يبسلمة  قاص
 
 وما ه ؟: ، قاصةوا د ة  لَّ غري ُخ   سن   منك   يش 

  ديًثا  عّشة يندي ثامعن، ى لك عقاًل أمحد: كنُت أرقاص حل ، سخ ا: تقوص بفاصق

 ( 1) ك؟!أتركها لقول ا جياًلاً  حاص  

نحب ا صاق ، فقاص: ما اهلل رمحه أمحد هكر لذُ و م احلري،اهيبرإ سمعت: ينأاو احلسن الل 

 عق . ايلهيث واآلثار منه، مل يكن يزدللح اتباعً دَّ اُت مثله، ما رأيُت أنا أ ًدا أيرأي

[4/356] 

 

  احل ِّ  ر  ري أيهرة يف غعم أنَّ  شك  العلم ي  من أه  ما أ د  ريين قاص: حممد بن س عن

 [ 4/363] .(2)   احل أيهررة يف ن عمم ض أف

 

 
 .(168/ 1) لةطبقاا احلناب (1)

وعثامن  ا وعليً  عثامن،ص: يهدا ، قاكماحل بنعن مروان  :« ( 1563) حه  »صحي يفي البخار روى  ♣

 ت أللع سنة النب  كنما ، قاص: لبيك بعمرة و جة هبام، عيل أه َّ  ىرأ فلام، بينهام تعة، وأن جيمعهى عن املين

 . أ د لقوص

ف مر هبا، فقي   احل ، تعةعن م : ُسئ   ابن عمر عن سامل قاص :« ( 142ليه ) أما » اق يف  عبد الرز وروى    ♣

 ق أن ُيتَّب ع أم عمر؟« كتاب اهلل عز وج  أ ص: »أفقاااك! فلف أاك جنَّ له: إ

 .(13198 ييبة )أين به ا ج أخر (2)
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 ا فتتننَّ وأيًضت  .نقتاًل  ا وأيتهرُ ستندً  أصتح  ا، وروايتتتهم قتدرً  ا، وأجت   دلً أكثتر عت متتع لتَّ رواة ا

واياا عن ابتن طرق الرِّ   ب ،(1)ري عكسغ منمتتع ه أن وى عنهإلفرال راك  من روى 

 فترال إنتامإلا ا  فيهت ا التت يتاوارِّ ة الامت ع ا: فتننَّ وأيًضت  ه متتتع أصتح.نَّت ب  (3)وعائشة (2)عمر

قتوهلم: أفترل عنتى ا فموأيًضت ، (5)وابتن عبتاس (4)برمث   ديث جا ابه،ع أصحمه ورذك

فًتتتت لعمتتترة طل فيطتتتت  ملرة مفتتترلة، ومتتتت بع ه مل اتتت  متتتتن إ رامتتته ؛ أي أنَّتتتت احلتتت  بتتتته،  ا يتميتتتزوا

 وعأن اكتم بوقت  حممت  صتحيح، فيجت رته صتورة املفترل، وإن مل يكتن لكالمهتم وفص

 [4/370]. ياا ك الرواتل يف ط اخل

 
 نوابتت  ،رمبن عوا بر، جا، وةعن عائش متلفة ايةروال :«(676ص)ع  جة الولا» يف مز ابن  او حممدأص قا (1)

 ،ن را  الق تت ىلومتتا يتتدص عتت  ،متتتعلتا  ىلعتت  دصما يتت و ،لح ل لرا عىل اإلف ص  ا يدم -رناذكام ك-هم عن يُرو   هؤال  ننَّ عباس ف

 .فقط ل ا قران واإلفراله ني عو رامإنَّ ه ا فننَّ برً  ايا جا

 (1691)ي ارخأخرجه الب (2)

 .(1962ي )اربخالأخرجه  (3)

 .(1216لم )مسو (،1568) البخاري أخرجه (4)

 (.1240)مسلم و(، 1085البخاري )ه ج أخر (5)
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باحل ، وأمسك  طف، وأه َّ لفوا: مل يخِش ا، ف ةرقدم بعماإلمام أمحد فيمن  اصق

رفض  قد يقوص:  يفة ن  ااأ ه: إنَّ . قي  ل ئشةعات كام فعل رة،عن العم

 [4/389] .(1) !أي  نيفةهذا أ د غري  اصق العمرة وصار  ًجا، فقاص: ما
 



ال  ة: لبيكالثاني ثالًثا، يقوص يف -ةلبيلتَّ ا: أي- هايقطع ه أنَّ  ديث عائشة  ظاهر

  لبِّ يُ  ه كانأنَّ  كرا ذ اّنَّ لك؛ أل مةعنِّلااحلمد وتدئ: لبيك إن بيك لك، ثم يرش

 [ 4/414] .(3) أربًعا نَّ أّنَّ  رذك ر، وكذلك ابن عم(2) ًثاثال
 

،    باملدينةلبِّ رجاًل يُ  ه سمعأنَّ  عباس  نبان ع  ان عطسناله عنب دأمح روى

 [4/634] .(4) « زا لبية إذا بر الت ام  لبيوا، وإنَّ ة يف ا ت التلبي ليس جنون،  هذا مل   إنَّ »فقاص: 

 

 
تتا (1) تتزمق ست تتن  ت تته ا ابت تتهك يف هللرمحت تترا اإل» تابت ا هبتتت مستتت لة قتتتاص  وستتتبعنيائتتتة م نحتتتًوا متتتن «1074 - 1019ب عت

 م.هلبق هبا اصقاإلسالم  أه  ف أ د منعر  يُ  اليون احلنف

 .«اثالثً   نب البية تل نتكا» :وزال فيه( 25918)د محأو( 1550)ري البخا هج أخر (2)

 (.4997د )أمحجه رأخ  (3)

 ( 142صول )لا اية أي وإلمام أمحد را سائ  م (4)
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  ن ع  ا رويمل . راماإلينوي  أن لك إالَّ ة احلالص، وال يصري حُمرًما بذب س بتلبي ال

ب ون عند لقوًما يُ  فلق لون القالسية، الت   تهيعض  من  اهلل دعب  قبأ يم قاص:إبراه

 يد. . رواه سع(1) «ب لبيك ا دل الرت  ك ع بي ل »ص: وقه، فقام هيَّجوا يجف، فك ّنَّ النَّ

[4/441] 
 

 [4/523] لوس عليه.جلا البدن،  رم لبسه عىل مما  ر ك   
 

ته ذاإ ةملرم النَّ ح ملا ت قي د:م أمحامإلا قاص  [4/765] (2) عضَّ
 

ع  عمر  ا ف تلفون فانظروا م ناس خي يتم ال رأ  إذا » قاال:  (4) اهدوجم  (3) الشعب ن ع روي

 [ 4/613]  .«ه فاتبعو 

 
قتتاص ، فىفلبَّتت رفتتة بتتن مستتعول بعا  مع كنُت : قاص دزيلرمحن بن يد ا عب يقطر من (15303) ةيبي يأ ه ابنأخرج (1)

 .«ب لبيكرتا العدل يك لب»: ص، فقان مسعولإليه اب تفالتف؟ ماليوهذا  يف لب هذا امل نم: رج 

 بومرهتتو غتتوبمربيتتك ل لبيتتك، ابلتترتال ك عدبيل»: تهتلبي يفان يقوص ه كنَّم أاللسَّ ليه ا عموسى ن   عك  ُ   ♣

 «/أ21 ط:طو، م فافَّ اخل كرصاص ألي باخل» .«كبيإليك ل

 .(143/ 3)بدع امل، (515 /5)الفروع  (2)

 .(26799)بة  ييبن أيا ، و«(342ئ  الصحابة )فضا»د يف ه أمحرج أخ  (3)

 .«(349)صحابة ائ  الفض» يف دمحأخرجه أ (4)
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ف، ومنع اكعتواال يام لصِّ كا، ةعن مبارشاص زناإل فسدهاا الوط ، أأفسده بالة  ع ك 

 ( 1) [4/566] .ياممنع الصِّ من  أيد املبارشة من ما راإل 
 

 ف تتن  فالنة يف زينتها  س أ رمُت ص: يا ابن عبافقا  باسبن عىل اإ  رج جا 

ثم  ى،قتلاس ى تَّ  س عبا  بنا فضحك هويت، تن  ي قسب أن لكُت نف فام م

 [ 4/586] .(3) ك ج   تمَّ  دقوا ق لمً أهر كعليس ب  ال (2)بقلشك إنَّ قاص: 
 

ب وربَّ  ر فيه،ا األوطفس من النَّضته ا قطن ملوا سب     : إنَّ  يق  [4/705] ام قد جرِّ

 
م أل (1) هلام إبطتتا عتتىلق فتتاتِّ لال حكتتاالنِّ اامملبتتارشة ومقتتدِّ نتتع ا  ميف  ِّ ام بتتاحليالصِّ  قوا لح  يُ  نح قياس أالأه   مبن  زا ز 

تت ملتتن غ جيتت  ن كتتا قتتدلو :«(4/347) حتتىلامل» فقاص يف امعبتتاجل  يف -رشةبتتااملأي -ا هتت  جيعلر أنح القيتتاس عتتىل األثتت  لَّ

يام بال ىل اعتت ت س وبتتاهللاه القيتت يتت ف ركتتوا ت اممَّتت  هتتذا  ؛ ولكتتنلتتك  فيهتتا هناكتتام جعتت  ةصتتدقفيهتتا  ع  ؛ وجي احلتها يفلمنزصِّ

 نت يَّد.

 .«8/264»نظر: ي. شهوةيدة ال الشبق:  (2)

 .وهحنب «(9806كربى )نن السال»هق  يف ي، والب«(564) ثاراآل» و يوسف يفاأ هأخرج  (3)

ي ثتتورال ستتفيان  ربتتام رأيتتُت  :ه قتتاصأنَّتت ن حممتتد يستتى بتت ععتتن  «(3/184)ريخ التتتاوعرفتتة امل» روى الفستتوي يف ♣

 .اائط ضحكً احل عىل ليهرج يستلق  ويمد  ى  تَّ  يضحك
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ق، تسعة  رج  عّشة أخال  ال ون يف يك  د ق: » لشاب  ب عمر بن اخلطا قاص

 5/22] .(1) «ب ا ب ش ل ا  ق  طرياا فاتَّ  ع، تس ال  دة   ا الو فسد فت ، ة سيئة د   ا وو   سنة  ن منه 

- 23] 
 

ّك  :قاصي ك  أس 
 ( 3) [5/40] يلد ذننييض، وك  مّشف األبي (2) 

 

 يوجتت  إنتتام :يتتةن تيم. قتتاص ابتت (4)قتترآن »أو« فهتتو جيتتريل  يف ايشكتت  أمحتتد: متتام اإل قتتاص

ت } :هولت كق اخلصاصه  ب سئ ابُتد   التخيري إذا تن ص  تة  مِّ ي  دح
ف  تد   وح ي ام  أ  ف   {ُستك  وح نُ ة  أ  ق  ص 

 [48 - 5/44] [196]البقرة:

 

 
 .(8239) الرزاق درجه عبأخ  (1)

ك  األ (2)  .افها إرشأسه وق َّ ت برلزقو أذنهرا ي صغالذو ه :س 

 ذي أذن بارزة يلد، طائًرا كان أو غري طائر، كاخلفاش وغريه، وك    ُك    : « ( 90/ 5الفص  ) قاص ابن  زم يف »  (3)

 .ذلك زغ وغرياا واجلراذين الوكاحليَّ  ر،بارزة فهو يبيض طائًرا كان أو غري طائ ما ليس له أذن  

فهو فيه  ،«أو» ،«أو»: ك  يش  يف القرآن : أنه قاصعن ابن عباس  :«(12595مصنفه )روى ابن أي ييبة يف »  (4)

ح جي  دح }: ، وك  يش  فيهمري
نح مل  م   ، فنن مل جيد فالذي يليه.فالذي يليه {ف 
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  اص ه اخلصل رك  ذعينًا، ب  يُ  جيوز أن ُيفت ى بالعتق ال  همني فننَّ نُث يف ي ااستفتى احل  ول

 [ 5/46] .(1) اه  بينه اهللت  خريَّ لالث االثَّ 



ه ستتك فننَّتت الن  يف ًصتتاخصو ص اهلل ستوثر ر  بتت كتتان يتديد االقتفتتا متتر ع نبت ا

 [5/188] .(2)اهب  ةابحن من أعلم الصَّ كا

 (3) [ 5/206]  .عافسيله ضا ومريسمع من معاوية،  مل عطا 

 

ك  } :عاىلته  قولة يفاملذكور (1) ّش    امُ ع  طح  إ  هُ تُ ار  فَّ ف   م  ع 
ني  س  ة 

نح  اك 
 م  م 

ط  س  هح ع مُ ا ُتطح  أ وح ُِتُ وح ك   أ  ُكمح ل ي ون  أ  و     أ وح مح سح

حر    ق  ُر ر  ي حت 
ن   ب ة  ح ف م 

ي ا  ملَّ
ُة  ك    ك  ل  ام  ذ  يَّ ة  أ  ث  ال  ُم ث  جي  دح ف ص  ار  يح فَّ  ام  أ 

ا ن  ُتمح   ُكمح إ ذ  فح ل   [89ملائدة:]ا   {  
تتن   (2) تتاص ابت تتان يف »قت تتاهبت تتار )صمشت تتام  األمصت كتتتان متتتن صتتتاحل  متتتر بتتتن اخلطتتتاب ع اهلل بتتتنعبتتتد  «:(37ري علت

تت   رَّ قُتت حابة والصَّ
تت م وزُ هائ   هَّ

تت ه التتد  يف هتتذ هم ومل يشتتتغ ال  تت متع برا  وال بتتالتَّ فنيا بالصَّ   مَّ البيضتتا  وال ض 
 ،ا إىل لرهتتتمرمًهتت ل 

ن أ س إالَّ ص الفتتتن وقعتتد يف البيتتت عتتن النتتا هلتتا اعتتتزوأكثتترهم استتتعاماًل  رستتوص اهلل  ا آلثتتار  ًعتت تب  ن من أكثتترهم ت  وكا

 وهبا لفن  ه 73وهو  اج سنة بمكة  الته تلكته املنية عىل  أن ألرك إىلا ا أو غازيً ا أو معتمرً خيرج  اج  

 . «(4صاتم )ي  اسي  البن أراملو»«، (508صلتعدي  )مقدمة اجلرح وا » :نظر ي   (3)
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عُ أل  } ُ  نَّ د  قح ط ك  هل  ا  
يممح رص  ت ق  ُسح : (1)العلتم أهت اص متن جت ر صقتا [16ف:األعترا ] { املح

 [5/367] . ريق احلو طه

يه لم، وجيعلها  ل ع ف  (2) من مل يدرك » قاص:   اهلل أي ليىل عن عطا  أن نب  ابن روى

سي   ا ر م من ساًل رم نوهذا وإن كا. جالالنَّ  اهور (3) « ب احل  من قا  ليه وع ، رة عم 

   حابةالصَّ ص وا عه أقم س رسك، وهذا املنابامل ابعنيا  فهو أعلم التَّ عط

  بني الفقها . ا لك يوج  كونه  جة وفاقً ذو رآنالق اهروظ مالعلأه  هري اوقوص مج

[5/394] 

 
ا عتتز جماهتتدو. ديتت بتتن محد بتت عإىل  «(6/337ر )نثتتور املالتتد »يف وط يستت ة اليتت آلل هريزا تفستت عتت  ،ن عبتتاسبتت ا :ممتتنه (1)

 يف تما تت  اتتوأه رجتت خأ يلذهلتت ا اهلل دعبتت وعتتون بتتن نتتذر. ابتتن املإىل  «(337) ر املنثتتورلتتدا »  يف وطستتييتتة التفستتريه لآل

 .«(10/94فسريه )ت» جرير يف نبا و« (88) الزهد»

اط الرصِّ  وهفليس  ميتق املساهللان من رصاط ك وإن قاله عون ي لذا و :عون اق تفسريسما رير بعدجقاص ابن   ♣

تت وقيم اط اهلل املستتتترص مهلتت  نتته يقعتتتدهلل أو ا دأختتترب عتت ام إنَّتت ه، وكلتت   ال يتتت لو اخلبيتتث نَّ أليش ، ون ا ليئً ا منتته يتتت مل خيصِّ

 ة إىل اهلل.ربقم ما كان هل  ك نع دصَّ لل اهلل ا عبا

 طريق يفهلم  نى ألتعرضنَّ عملا  اموإنَّ  فا ضعيصيجوهذا  :عون وصق «(2/380) سريهفت»ية يف طعن نقد اباو

 «...  رقه م ب طن آلالب  قعد  ن طا إن الشي » ه السالم:ومنه قوله علي نه.ع  مّنصدة فريا  النجمنهالتك ورشعك وعب

 .رفةع أي:  (2)

 «.(284/ 2)قة تعليال» يف جال كامنلقه ا ن طري(، وم13865بة )يي يأن اب خرجهأ (3)
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 -  1  - ............................................................................ مقدمة 

 -  5  - ...................................................................عميل يف الكتاب 

 -  6  - .................................................   بام ال يمكن صونه عنه إن تغريَّ املا 

ة إذا خلت به   -  7  - ................................................. الوضو  من فض  املرأ

 -  8  - ........................................... استصحاب احلاص املعلومة واطِّراح الشك 

 -  9  - ........................... إجزا  الصابون عن الرتاب يف غس  اإلنا  من ولوغ الكل  

 -  9  - .................................................... ملذي ذكر واألنثيني من ا غس  ال 

 -  10  - ..................................................................... نجاسة الدم 

ة   -  11  - ................................................ فرك من  الرج  وغس  من  املرأ

ة   وراملن  -  11  - ......................................................... طوبة فرج املرأ

 -  12  - ............................................................. روث ما يؤك  حلمه 

 -  12  - ............................................................... ف رصاصري الكني

 -  12  - ........................................................... معنى اخلبث واخلبائث 

 -  13  - ...................................................................... البوص قائامً 

 -  14  - ......................................................... إطالة اجللوس يف اخلال  

 -  14  - ........................................ وضو  األ اليث الوارلة يف التسمية عند ال 
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 -  14  - ............................................ معنى ا تجاج أمحد باحلديث الضعيف 

 -  15  - .............................................................. غس  باطن اللحية 

عره إىل منكبيه كيف يمسح يف الوضو    -  15  - ....................................... من ي 

 -  15  - ....................................................... { وامسحوا برؤوسكم}

واك   -  16  - .................................................................... سنن السِّ

 -  16  - ............................................................... التيامن يف التسوك 

 -  17  - ..................................................................... اجاذ الشعر 

 -  17  - ............................................................  لق الرأس يف املرص 

 -  18  - ...............................................................  كم  لق اللحية 

 -  18  - ............................................................ غس  رؤوس األنام  

 -  18  - .................................................................... عورة الصب  

 -  19  - ............................................................... املسح عىل اخلفني 

 -  22  - ...................................................... مّشوعية املسح عىل العاممة 

ة العامئم املُح    -  24  - ................................................................. نَّك 

 -  25  - .................................................... نقض الوضو  من مس الذكر 

 -  26  - .............................................................. مراسي  أي العالية 

 -  26  - ........................................ اال تجاج باأل اليث الضعيفة والعم  هبا 

 -   .............................................. -  26إذا اختلفت األ اليث عن النب  
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 -  27  - ................................................................... أقسام الغس  

 -  27  - ................................................................... احليا  من اهلل 

 -  28  - ..................................................................... محَّام العرب 

 -  28  - ............................................................. اخلروج من اخلالف 

 -  28  - ..........................................................  رمة اآللميني والبهائم 

 -  29  - .............................................................. أق  احليض وأكثره 

ة هلا إ دى وعّشين سنة   -  29  - ..................................................... جدَّ

 -  29  - ...................................................... تلد أوص النهار وتطهر آخره 

 -  30  - .................................................................. ذكر اهلل صالة 

يق   -  30  - ..................................................... ال يصرب عن اآلثام إال صدِّ

 -  30  - ........................................................  رص الشيخ عىل تلميذه 

 -  31  - ................................................................ كفر تارك الصالة 

 -  42  - ........................................... ى ى وجبت عليه أخر من ترك الفجر  ت 

 -  42  - .......................................... لو أرال خرًيا ما رغ  بنفسه عن ُسنَّة نبيه 

 -  43  - ............................ « عند احليعلة احلكمة من قوص »ال  وص وال قوة إال باهلل

 -  43  - ...................................................... أهيام أفض  األذان أم اإلمامة 

 -  43  - ........................................................................ تواضع! 

 -  43  - .................................................................. مراسي  جماهد 
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 -  44  - ................................................................ الصالة الوسطى 

 -  44  - ................................................. ري  مع السنة عىل رأي أ د ال تع 

 -  44  - ...................................................... ىل الصالة  رص السلف ع 

 -  45  - ................................................................... إطالة الصالة 

ة عورة  تى ظفرها   -  45  - .............................................. ك  يش  من املرأ

م  ن األطفاص من فع  احلرا  -  45  - ................................................. ال ُيمكَّ

ة ثبت يف  ق اجلميع   -  46  - ................................ ما ثبت يف  ق الوا د من األمَّ

 -  46  - ................................................................. ا  اهلل التزين للق 

 -  47  - .................................... أوثق األصحاب نقال وأقرهبم إىل نصوص أمحد 

 -  47  - ........................................................................ اإلسباص 

 -  47  - .......................................................الساق! قميا  فوق نصف  

 -  47  - ........................................................ إزرة املؤمن نصف الساق 

ر   -  48  - ....................................................... أوص من لبس الثياب احلُمح

 -  48  - ........................................................ عرائس األطفاص املجسدة 

 -  48  - ................................................................... ُلع   األطفاص 

 -  49  - ............................... هام لون ذكر الواسطة بين   رواية ابن عمر عن النب  

 -  49  - ................................................ احلديث الضعيف خري  من القياس 

 -  49  - ................................................................... صالة اجلامعة 
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نَّة   -  50  - .................................................................... مالفة الس 

 -  50  - .............................................................. معرفة منازص القمر 

 -  50  - .......................................................... احلديث ! ال ترغبن عن  

عة   -  50  - .................................................................... كتاب السَّ

ق  التقليد   -  51  - ......................................................................ر 

ع يف املِش ملن خِش فواا اجلامعة أو اجل   -  51  - ................................ معة اإلرسا

ر صال ال  ح   -  52  - .................................................. ة يف مقدم املسجد بالسَّ

 -  52  - ....................................... اجلهر بت»بسم اهلل الرمحن الر يم« يف الصالة 

 -  53  - ............................ لصالة بالبسملة يف ا   األ اليث الوارلة يف جهر النب   

 -  53  - ......................................................أذن يف بيت املقدس   أوص من 

 -  53  - ....................................... من ترك تشديدة من سورة الفاحتة يف الصالة 

 -  53  - ................................................................... اجلهر بت»آمني« 

 -  54  - ............................................................ قرا ة القرآن منكوًسا 

 -  54  - ............................................................. أعظم أسباب النرص 

 -  54  - .......................................................أوله را  من الشهور   ما كان 

 -  54  - ........................................ الغال  عىل يعبان أن يكون تسًعا وعّشين 

 -  55  - ......................... كانت يف الصيف  اهلل عامة الرمضاناا عىل عهد رسوص  

 -  55  - ....................................................... وأي مرض أيد  من احلمى 
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اين   -  55  - ................................................... احلكمة من تغلي  عقوبة الزَّ

مع   -  55  - ...................................................................... حم  الدَّ

 -  56  - ............................................. قطراا األنف والعني واألذن للصائم 

 -  56  - ........................................................  اص احلجامني يف رمضان 

 -  56  - ................................................................ السبا ة للصائم 

 -  56  - .................................................. الصائم يتمضمض ثم يم   املا  

 -  57  - ..................................................... وصاص اإلمام أمحد يف الصوم 

 -  57  - ................................................. سع عىل عياله يوم عايورا  من و 

 -  57  - ........................................................ ملاذا سميت األيام البيض 

 -  58  - ....................................................... متى ات  باحلديث املرس  

 -  58  - ............................................................... قطع صوم التطوع 

 -  59  - ......................................... الرج  يصوم التطوع في مره والداه بالفطر 

 -  59  - ................................................... من لعاه والداه وهو يف الصالة 

 -  59  - ..........................................................ما  البحر يف ليلة القدر! 

 -  59  - ............................ فر من ليلة القدر نصي  احلائض والنفسا  والنائم واملسا 

 -  60  - .......................................................................   الشطرن 

 -  60  - ...................................................................... االعتكاف 

 -  60  - ............................................... أة يف مسجد بيتها  كم اعتكاف املر 
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 -  61  - ............................................................ الصوم مفتاح العبالة 

 -  61  - .....................................................ملاذا فضلت الصالة يف البيت 

 -  61  - ...................................................... املطلق يف القرآن من الصوم 

 -  61  - ................................................................. ساعاا املناجاة 

 -  62  - ............................................................. ال تناظر بكتاب اهلل 

 -  62  - ....................................................... اجلهال من أعظم الواجباا 

 -  63  - ........................................................ إذا تعارض احل  والزواج 

 -  63  - .................................................... نفقة املرأة عىل حمرمها يف احل  

ن ولو كان أتقى اخللق  م ال ُيؤم  ر   -  63  - .......................................... غري امل حح

 -  64  - ............................................................ رل يهالة تارك احل  

 -  64  - ............................................. خطورة ترك احل  مع االستطاعة عليه 

اج املّشق   -  64  - .................................................................. ُ جَّ

 -  64  - ............................................................... العمرة من التنعيم 

ب ع وال تبتدع   -  65  - .................................................................. اتَّ

 -  66  - ............................................ اقتصال  يف سنة خري من اجتهال يف بدعة 

 -  66  - .......................................................... ال أعدص بالسالمة ييًئا 

م   -  67  - ....................................................... تطي  النسا  عند اإل را

 -  67  - .................................................................... ينضح طيًبا! 
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نة كالم   -  67  - ........................................................ ليس أل د مع الس 

 -  67  - ................................................................. اتِّباع أه  البيت 

 -  68  - ............................................... اتِّباع اإلمام أمحد للحديث واآلثار ! 

 -  68  - ........................................................ ة يف غري أيهر احل  العمر 

 -  69  - .................................................................... نسك التمتع 

 -  70  - .................................................. ما قاص هذا أ د غري أي  نيفة ! 

 -  70  - .......................................... يف احل  والعمرة  صفة تلبية رسوص اهلل 

 -  70  - ............................................................... التلبية يف األمصار 

 -  71  - .................................................................... تلبية احلالص 

 -  71  - ...............................................ك  ما  رم لبسه  رم اجللوس عليه 

 -  71  - ..........................................................  كم قت  املحرم النملة 

 -  71  - ............................................ مر إذا اختلف الناس فانظروا ما فع  ع 

 -  72  - ............................... ك  عبالة أفسدها الوط  أفسدها اإلنزاص عن مبارشة 

 -  72  - ................................................. فضحك ابن عباس  تى استلقى 

 -  72  - ............................................................. سب     األوطان 

 -  73  - ............................................................. اتقِّ طرياا الشباب 

 -  73  - ......................................... ك  أسكَّ يبيض، وك  مّشف األذنني يلد 

 -  73  - ................................................. ك  يش  يف القرآن »أو« فهو جيري 
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 -  74  - .................................................................... كفارة احلنث 

 -   ........................................... -  74ص اهلل يدة اقتفا  ابن عمر ب ثر رسو 

 -  74  - ................................................................... مراسي  عطا  

 -  75  - .................................................. ألقعدن هلم رصاطك املستقيم« » 

 -  75  - ................................................................ من مل يدرك عرفة 

 -  76  - ....................................................................... الفهارس 

 

 

 { 
 
ّ
 

ُد ِل ا ذ  الَّ   احلح مح  تذ 
ا هل  ان  د  ي  ل    ي ه 

ت د  ن هح
ا ُكنَّا ل  م  ا اِّلُ و  ان  د  ال أ نح ه   { وح
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