
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

َج املـؤلو ُف نفُسـه األحاديَث وَعـزاها  ـلقد َخـرَّ

ألصحابـها ، وَعـلَّـَق عىل احلديـث تعليقـًا  

 جـميـًال لطيفـًا ، ُمفيـدًا وغـري ُمـِمـلٍّ . 
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َصطا و,ني  الصاحلَقـَّفَ هللا الذي وُاحلمد ْفى من عبـاده ـْ ِ
ّن قـدوتـهم فيها السلوك إىل الرصاط املسـَم ُ َْ  .تقيم ُْ

َالم عـىل مـن جعلـه اهللا تبـارك وتعـاىل والسـ ُالةوالص َ َ ْ َ
 . ًـعا للخلق أجـمعنيلني , ومرجـخاتم املرس

 وبعـد ,
ْذة منـبّع يل هلذه النـَّفإن الداف ْكري وتعريفـي بـسرية ِذ ِ

ِما أشاهد يف زماننـا مـنسـلفنا الصالح ,  ِ     الكثـري ِداءِتـْ اقُ
ْمن , ومـا ننا برجـاالت الغـرب غـري املـسلمني  زما أهلِ
َّـتخلقوَي َ ْ رجالنا مـنَةُثري سريـي الك ونسـ, به نّ ويتصفونَ ِ 

ّباد , وزهـُعلمـاء , وع ُ  . اهدين ـاد , وحكمـاء , وجمـّ
َوصدق رس َ لـوا َخَحتـى لـو د: (  حيث قال   اهللاُولـَ





 ٦ 

َ لدٍّبَر ضـْحُج  ُتـْلَخَ

                             

  . )١(  )وه ـم
ّ, أصبح الكثري من أبناء األمة يأخذونعم  ُ ْ  مـا أتـى َّ كلنِ

 
عيد ـان عن أيب سـ حبمد وابنـلم وأحـاري ومسـ رواه البخ) ١

َ سـننّنُعِبّـتَلت: (  والطرباين عن سهل بن سعد , بلفظاخلدري , َ ُ 
ْمن ً, وذراعا بذراع , حتـى لـو دخلـوا ً كان قبلكم شـربا بشـرب َ
ُر ضب تبعتموهمْحُج َْ , اليهود والنصار ? يا رسول اهللا: قلنا . ٍِّ

ْفمن ? : قال  َ. ( 
إنكـم : ( بلفظ اخلدري سعيد ورواه أبو داود يف مسنده عن أيب 

ْنن منـُعون سـّتبـت َ ٍّر ضـب ْحـُ كان قبلكم , حتى لـو دخلـوا جَ
ُدخلـتموه  ْ َ ْمن : فقيل . َ  ) .اليهود والنصار : هم ? قال َ

   واحلاكم وأبو يعـىل وابـن أيب شـيبة عـن  وأمحدورواه ابن ماجة
ُ لـدخلتموهٍّر ضـبْحـُحتى لـو دخلـوا ج: ( أيب هريرة بلفظ  َْ ََ ,  

ْومن هم يا رسول اهللا , أهل الكتاب ? قال : قالوا  ْفمه ? : َ َ. ( 



عوف بن ّين وحسنه الرتمذي عن عمرو بن ارب احلاكم والطهوروا
ُلتسل: ( زيد بلفظ  ْ سنن منّكنـَْ َ َّ قـبلكم حـذو النَُ ْ عـل , ّل بالنْعـَ

ًولتأخذن مثل أخذهم , إن شـربا فـشـرب , وإن ذراعـا فـذراع ,  ْ ً ْ ْ ِّ ِْ َ َ
ُوإن باعا فباع , حتى لو دخلوا ج ً ْ دخلٍّر ضبْحْ َ   ) .       ُتم فيه ـَ



 ٧ 

ْمن   يفحتـى   , تالملجـااع  يف مجيـمسـالإلأعداء ا د بالِ
 ونَ , ويعترب… مب , والكالا, والطعام , والشـرِّاللباس 

ّذلك من التقد َ ُة ; مـمـا حذا بـي أن أميِ ْ ّ َلفـت املـسلم ِ َ ِ  إىل ْ
َ من األاٍرجال , لو كانو ُ التي تذكَينا الكتبأَن لرـّروبييوِ ْ ُر ـَ

َريهم يف كل مكان , وكذلك أجهزة اإلعالم ـِمناقبهم وس
ّارهم , بل لرأينـا الغربيــّا تبث أخبـبأنواعه علـون َني جيـَ

َّقدس ـُزار وتـُبيوهتم متاحف ت َ . 
َمـا أن سرية رجـاالت اإلسـالم تْلِع َّ ْرفـع مـنً  شـأننا , ِ

ْسالم , وتارخيـنا الذي قدم للعاُوتعيد لنا عهد اإل ِ َ َّ َ م يف َلــ َ
َمجيع املجاالت , مـمـا جي ّ ْعل أمتنا اإلسالمية لـو عملـتِ َ ِ َ 

 .د ـَلـم اجلدي لس عىل صدارة العاـ جتْ لـها أنّـقحَـل به
ّوصىل اهللا وسلم عىل من بات ْ َ ّ ٍلـم بسالم ,  باعه يعيش العاّ َ

   .م ـٍان , ونعيـوأم
 ّوالـحمـد للـه رب العالـميـن

 
 خادم العلم الرشيف         

 حممد عيد يعقوب احلسيني




 ٨ 
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ْمن سلسة الرجال الذين يـقتد هبم  و ُ ْ ّ الفقهاء السبعة :ِ

ِالذين اجـتمعـت األمـة عـىل فـضلهم وتقـديمهم بعـد ْ َ ّ َُ ِ َ َْ 
َ  , بـل الذيـن أخـذوا علمـهـم أصحـاب رسـول اهللا  ْ ِ َ َ
ّومعارفهم القوليـة و ْ َ َ ْلفعليـة من أصحاب رسواِ ّ ِْ   . اهللالِ

 ُمْلـِى هلم العـهَتـْ اننالذيّ التـابعني  كبارْنِمٌوهم سبعة 
وهـم  ,  الـصحابة بعد وفـاة املدينة املنورة ا يفـيـْتُوالف

عندما كـان وايل  − ُ بن عبد العزيزرـعم همَذـَخـَّالذين ات
 . ورـ أمْنِا يعرض له مـه فيمـاريـشَتْسُم −ة ـاملدين

ْلـم أن مـن ْ اع:ّالتهذيب   يفالنووياإلمام قال  ِ َّ ْ أفـضل َ
 , ملدينـةافقهاء  ,لسبعة الفقهاء ادهتم سا وهمركباوّلتابعني ا

َّفستـة متـفق  ّ  , لـزبريا بـن عروةو , بّملسيا بنسعيد  : عليهمِ


http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2


 ٩ 

رجة بن زيـد خا و,لصديقا بكر يبحممد بن أ نلقاسم باو 
,  عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبـة بـن مـسعودو,  بن ثابتا
  أحـدها:  السابع ثالثة أقـوال ويف.  ارـسان بن يـسليمو

عن ه احلاكم ـَلَقـَن , ف بن عومحنسلمة بن عبد الر أنه أبو
 أنه سامل بن عبد اهللا بـن عمـر بـن الثاينو. فقهاء احلجاز 

أبـو بكـر بـن  أنه الثالثو. ارك ـه ابن املبـَالـق, اخلطاب 
  .ادـه أبو الزنـَقال,  احلارث بن هشامبن عبد الرمحن 
 فقهـاء املدينـة الـسبعة َّأناألكثر عىل و: امة ـقال أبو ش

ه أبا بكر بـن ـون مكانّدـا يعـوإنم, م ـالـم سـس فيهـلي
   .ارثـعبد الرمحن بن احل

التـي ملدينــة ا  طبقة أهلًصفاا وحلليـةايف أبو نعيم ل وقا
ِتـلت  َ َفـَّلتايهم لـ عَبَلَغ:   )١ (  لصحابةاَ

                             

ين ِّلـداه يف ـُّقــ
 

 ٌّلُكـ, ابعني ّ احلـديث يف بيـان طبقـات التـُاءـ علمَفـَلـَتْاخ)  ١
 :ه ـال بحثـحسب جم

== 




 ١٠ 

                                                            
يـا ْقُّباعتبـار الل,  ثالث طبقات إىل اإلمام مسلمًفمثال قسمهم 
 :ابعني ـّبني الصحابة والت

 :  الروايـةَنِرة مــِثـْكُمـر التابعني أو الطبقة الطبقة كبا: األوىل 
  ,موا منهمَّلَعَوت, سوهم َوهم الذين الزموا كبار الصحابة وجال

ب , وعروة بـن الـزبري , ّ كسعيد بن املسي:وأكثر حديثهم عنهم 
... ان بن يسار , واحلسن البـرصي ـوالقاسم بن حممد , وسليم

 .وغريهم 
 األئمة , ءال هؤا وهم الذين أدركو: ابعنيساط التْوَطبقة أ: الثانية
 .ن ـابعيـّار التـًوأيضا عن كب, ًا كثريا عن الصحابة ْوَوَور
لـصحابة ا صغار اكورْدَأ  الذينهمو : لتابعنياطبقة صغار : لثالثةا

 َّ أنّا عـنهم , إالْوَوَور, هم ـ وفاتـْتَرـَّخَأـَوت همّنِ سَرـُبـَالذين ك
 .ني ـابعـّة روايتهم عن التـملـوج, ة ـروايتهم عنهم قليل

 َغَلـَا بـمـّبُ , ورثالث طبقات يف طبقاته إىل ابن سعدوقسمهم 
وا هبا , ّرـَقـَتْنوها واسَكَدن التي سـ , باعتبار املأربع طبقاتهبم 
  . مية للمدينةْلِظر إىل األمهية العمع الن ,يف اًظا موقعها اجلغرِمالح
             هـم سـبعَلَعَ أهل املدينـة وجْنِني مابعـّ طبقات التًال أوَرـَكَفذ

 ==  ب




 ١١ 

 اا كـانوـاوهيم فيمــ عـن فتـُ النـاسَرَدَوص,  به افوِرُفع 
َنِفر مـان هلم احلظ الوكاو,  بهنيمتحنو

                                                          
 , سكُّلنـاد وّعبـَّ الت

 
 َلَزَن نـَهم مخس طبقات , ثم مَلَعَ أهل مكة وجْنِطبقات , ثم م

وهـذه كلهـا , ثـم البحـرين , امة ـثم اليم, ثم اليمن , الطائف 
, واملـدائن , وواسـط , والبـرصة ,  الكوفـة َرَكـَ ثم ذ.زيرة ـباجل

وهـي ,  واألنبار  ,مُوق, ومهدان  , ّوالري, وخراسان , وبغداد 
 بـالد َرـَكَفذ,  املدن يف مغرب اخلالفة َرـَكَ ثم ذ.رشق  بالد املْنِم

  ,غور , ثم مرصـثم بالد اجلزيرة , ثم أهل العواصم والث, الشام 
 .س ـة , ثم األندلـثم إفريقي, ) فلسطني ( ة ـثم أيل

ّ , أولـهمةـرة طبقـمس عشـخ إىل احلاكموقسمهم  ْ وأعالهم َ َ
َالذين لـحقـوا بالعرشة , وآخرهم من لـقـي صغـار الـصحابة  َِ َِ َْ

ْأو من تـأخـرت وفاتـهم  َ ََّ َ َ ْ . 
 . ]١[ كـر ذلـل غيـوقي

 
 

علـوم (  و  للحـاكم ,  )معرفة علوم احلـديث( : َئت ـْإن ش ْرـُظْان] : ١ [
  )يف احلـديث والنـزول مسألة العلـو ( و  البن الصالح ,) احلديث 

      . رـالبن حج) تقريب التهذيب (  ,  و البن القيرساين




 ١٢ 

سـعيد بـن : مـنهم , وه ـمـَتـَفوه وكْخَروه بل أِهْظُومل ي 
     بـند ـ حممـبـنم ـلقاسـاو ,ري ـ بن الزبـةوعرو ,ب ّيـسـامل

وخارجة , ارث الرمحن بن احل وأبو بكر بن عبدر , أيب بك
, اهللا بـن عتبـة  د اهللا بـن عبـديـوعب, بن زيد بـن ثابـت ا

كـان , هؤالء هـم الفقهـاء الـسبعة .  ان بن يسارـوسليم
, د ّ املشتهرين بالتعبَنِ مٍسك كثريُ نقدهم فوّبَعَوت كهمُسُن

 فّرـتعـ املُدـرتشـ املسَفـِقـَيـِ منهم لٍحدا وِّنا لكلُرـْكِوذ
  .دـّك والتعبـسُّم يف النهـألحواهلم عىل طريقت

  :ني فقالـاء يف بيتـ العلمُهم بعضَعَمـَوقد ج
 ٍةـّمــدي بأئـتــقـَ ال يْنَ مـُّال كلَأ

 مـاسـ قوةرـد اهللا عـهم عبي ذـفخ
 

 ْهَيز عن احلق خارجِه ضـفقسمت
   ْهَان أبو بكر خارجــعيد سليمـس

 لل

 :ً أيضـا  فيهم قيـلوهم الذين
ْ مـن إذا قيل ِالعلم يفَ ْ   سبعة أبحـرِ

      اهللا عـروة قاســم هم عبيـدُفقـل 
 اا

ْ العلم خارجـه  عن ليستُيتهمارو َ ِ ْ ِ
ْسليمـان خارجـهأبو بكر سـعيد  َ

 شـاء اهللا ْ مـنهم يف موضـعه إنٍ واحـدِّر كـلْكِوسيأيت ذ
   .تعاىل





 ١٣ 

 الفتـو بعـد َّة ألنـبعـالـسء اـل هلم الفقهـا قيـمّوإن 
وكـان يف عـرصهم , روا هبا ِهُش إليهم وْتَالصحابة صار

اهللا ل سامل بن عبدْثِ م,ابعنيـّاء وفقهاء التـ العلمَنِم ٌمجاعة
 ْوإن ,  هلؤالء الـسبعةّ الفتو مل تكن إالَّولكن, اله ـوأمث

 َأو جيعلـون أحـد, ثني جيعلوهنم عـرشة ّ املحدُكان بعض
   .ابعني مكان أحدهمـّالت
ْن يسبعة الذيّ كان الس:د انزلا بوأ لقا ُملدينة وينتهى با نولَأُ

ب , وأبو بكر بن عبد الـرمحن ّيـسعيد بن املس: م إىل قوهل
 وعبيد اهللا بن عبد اهللا بـن , بن الزبري وةوعر  ,ثبن احلارا

, والقاسم بن حممد , وخارجة بن زيد , وسليمـان ـة عتب
 .ل ْضَ وفٍهـْقِرائهم أهل فَظُن نِ مٍةـ , يف مشيخبن يسارا

م ْلِن هو الغالب عىل عكا وًسعيدا ُتْمِزَ ل:ي هرل الزقاو
وأبو بكر بن عبد الـرمحن , هو , ى ـتْفـَتـْسُمـة والـدينـامل
  بن الزبريوةوعر العلمـاء , َنِن مكا وارـسليمـان بن يسو

ل ْثـِفم . وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبـة البحور , َنِ مٌبحر




 بن زيـد بـن وخارجة  ,الرمحن  لمة بن عبدـ سبوأ لكذ 
 . الفتو إىل هؤالء ِتَ , وسامل , فصارثابت , والقاسم

سـعيد  : ةفقهاء أهل املدينة عرش:  حييى بن سعيد وقال
والقاسـم بـن  , وأبو سلمة بن عبد الـرمحن , بّبن املسيا

وعروة بن الزبري , وسليمــان  , وسامل بن عبد اهللا , حممد
 , وقبيـصة بـن تبـةبن يسار , وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عا

  , وأبـان بـن عثمــان  وخارجة بن زيد بن ثابتذؤيب ,
 .ان ـبن عفا

َلـمـا و: وقال ابن اجلوزي  ّ َلـي  َ  بـن عبـد العزيـز ُعمـرِ
َأمـر املدينـة  ْ ِّجـده  َ دارَلَزـَنَ    الظهـر ّا صـىلـّفلم, مروان َ
  ,عروة بـن الـزبري: وهم , ة ـاء املدينـ فقهْنِ مًدعا عرشة

بو بكر بن عبد الـرمحن أو, د اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وعبي
 , ان بن خيثمةـبو بكر بن سليمأو ,  بن هشامثبن احلارا
اهللا عبد مل بنساو,  لقاسم بن حممداو ,ان بن يسار ـسليمو
وعبد اهللا  , عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر هخوأو, بن عمر ا

  ١٤ 



 ١٥ 

  .وخارجـة بـن زيـد بـن ثابـت, بن عامر بـن ربيعـة ا 
ا هـو ـى عليه بمـنْث َفحمد اهللا وأ, سوا َلَوا عليه فجـلَخَفد

َكم ألـُتْوـَعَا دـإين إنم: ال ـثم ق,  أهله  رون ـَجـْؤـُ تٍرـْمـِ
 ْريـد أنُإين ال أ.  عـىل احلـقً فيـه أعوانـان وتكونو ,عليه

َرضَ حـْنَأو برأي م,  برأيكم ّ إالًراْمَ أَعَطْقَأ  ْفـإن,  مـنكم َ
 ـة ,المـُ يل ظٍكم عن عامـلـَغَلَأو ب,  ّدـَعَتَ يًم أحداُيتأر

 ْنِجوا مـَرـَفخـ. ي ـنَغَلْب َ أّه ذلك إالـَغَلَ بْنَفأحرج عىل م
  .قوا عىل ذلكَرتـْ واف ,ًرياـه خـزونـعنده جي

:  أهل املدينة ْنِابعني مّمية فقهاء التْسَسائي يف تّوقال الن
  سـلمة بـن , وأبـو ب , وعروة بن الـزبريّيـسعيد بن املس

وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة , وسليمــان , ن عبد الرمح
       وخارجة بن زيد بن ثابـت , وأبـو بكـر بـن ,  راـبن يسا

 , وعـيل بـن احلـسني , عبد الرمحن بن احلارث بن هـشام
اهللا , وسامل بن عبـد لقاسم بن حممد بن أيب بكر الصديقاو
 .العزيزر بن عبدوعم, عيلبو جعفر حممد بن أو, بن عمرا





 ١٦ 

ُت ْكـَرْدَأ: الرمحن بـن خبـاب  وقال سليمـان بن عبد 
ّرجاال من املهاجرين ورجاال من األنـصار مـن التـابعني  َ َ َِ ِ ًِ ً

ْيفتون بالبلد  , ّاملـسـيب  فـسعيد بـن: املهاجرون ّ, فأمـا ُ
 وأبـو بكـر بـن عبـد الـرمحن بـن  ,بـن يـساروسليمـان 

اهللا وعبـد, بن عفان   عثمـانبن بانأو,   بن هشامثاحلار
وعبيـداهللا  , محنالربو سلمة بن عبدأو , عامر بن ربيعة بنا
ـاو,  لقاسما و, لزبريا بن وةوعر,  بن عبداهللا بن عتبةا . ملس

َومن   وحممـود بـن  ,خارجة بن زيد بن ثابـت: األنصار ِ
بكر بن حممـد بـن  وأبو,   خـلدة الزرقـيوعمر بن, لبيد 

 . حنيـف  بن سهل بنـةُ أماموأبو,   حـزمعمرو بن
:  له عن عيل بـن املـديني قـال ٍنادـورو اخلطيب بإس

 ٍحكـام إىل ثالثـةأل اَنِ ماهللا لسو أصحاب رُمْلِهى عَتـْنا
 , د مسعوبناهللا عبد : ُمْلِلعا  عنهمَيِوُور عنهم َذِخُ أْنَّمـِم

 عبـد اهللا عن َذَخَوأ. س وعبد اهللا بن عبا, وزيد بن ثابت 
 , بن يزيـدواألسود ,   بن قيسعلقمة:  ٌةـّتِبن مسعود سا
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 , وقرـومس , سـ بن قيثارـحلاو ,ّ السـلمـايندةـعبيو 
راهيم بؤالء إىل إـ هُمـْلِى عـهَتـْوان. وعمرو بن رشحبيل 

أيب   هـؤالء إىلُمْلـِى عـهَتـْوانبـي , ْعّالش عامرخعي وَّالن
يان  هؤالء إىل سـفُمـْلِى عـهَتـْثم ان, إسحاق واألعمش 

 إىل هـذا اإلسـناد َ يميــل بن سعيد حييـىوكان.  ريلثوا
 ًالـزيد بن ثابت أحد عرش رج عن َذَخَوأ: قال . ُويعجبه 

قـُه ويـُ رأيُعبـَّتـُ كان يْنَّمـِم , ؤيـب ذقبيصة بن  :د به ـتَْ
 وعـروة , اهللا بن عبداهللا بن عتبة وعبيد, رجة بن زيد خاو
وأبو بكر بـن , ن ـالرمح بدعن لمة بـوأبو س , ريـبن الزبا
  ,لقاسم بـن حممـداو,  بن هشام ثن بن احلارـالرمحد عب
 , انـبان بن عثمأو,  بّوسعيد بن املسي ,اهللا مل بن عبدوسا
ِّ علـم هـؤالء كلهـمثم صـار.  ارـان بن يسـليمـوس ُْ   إىل ِ

,  ّوبكري بن عبد اهللا بـن األشـج,  إىل ابن شهاب :ثالثـة 
ِّ علـم هؤالء كلهـمصارثم .  الزنـاد وأيب ُْ  إىل مالـك بـن ِ
 إىل هذا اإلسناد َ يميل وكان عبد الرمحن بن مهدي ,أنس
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ُ علمهاس فصارـابن عب ّ فأمـا:قال . ُويعجبـه   ْ ّ ستـة  إىلِ
   ,احـاء بـن أيب ربــوعط,  ر ـد بن جبيـعيـس إىل  :ٍنفـر 

ـا, و زيد بنوجابر ,   وجمـاهد,عكرمـة و ـاو. سوطـ  رص
ُعلم  ْ  وكان سـفيان بـن , إىل عمرو بن دينار ِّ كلهمهؤالءِ

 .َ اإلسـناد ويميل إليـه هذاُعيينـة يعجبـه 
 

ْوقد لـخصت ما ذكـر َ َ ُ ْ َّ ِهيا القارئ الكريم بـذكر   لك أُتَ ْ ِ ّ
ّالسـبع الـمتـفق عليهم  ْ َّ. 

ْنسأل اهللاَ العيل القدير إذا عـرفنـا وعلمنـا سري َِ َ َْ  هـؤالء ةّ
ْمن مجيـع جوان ْبهـا , أن نقتـدي بـهم ونقتـفـي أثرهـم , ِ ْ َْ َ

ًونكون معهم حسـا ومعنـى  َّ ِ. 
 
 

  
 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ًاـز يومـر بن عبد العزيـال عمـق
ِدت أن يل من دو"  َّ  ًاهللا يوما بكذا وبكذا , عبيدُ

َا لـّولو كان عبيد اهللا حي  ُا صدرت ـمـً
 " هـّإال عن رأي
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 هـبــَسـَه ونـمــإس      
 

بـن غافـل هو عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود  −
بـن صـاهلة بـن بن حبيب بن شمخ بن فار بـن خمـزوم ا

بـن  ) ١(  يلَذُكاهل بن احلارث بن متـيم بـن سـعد بـن هـ
  . بن عدنان ّبن إلياس بن مرض بن نزار بن معد مدركة

 دمسعو اهللا بنبدع ليل اجلالصحايبة هو أخو ـ عتب جده−
ْ, وهو من كبار الصحابة ألبويه  , هـاجر , قديم اإلسالم ِ

ِوْرـَومل ي, إىل احلبشة 

                             

ومـات يف ,  ًشـيئا  هللا عن رسول ا
 . قبل أخيـه عبد اهللا خالفة عمر

َولـد يف عهـد النبـي  فوالده عبـد اهللاا ـّوأم − ِ ُ وكـان , 
نزل الكوفـة ا , ًفقيها , رفيع القدر , كثري احلديث والفتيـ

يؤم الناس فيها , واستعمله عمر بن اخلطـاب عـىل وكان 
 هبا ملصعب بـن الـزبري يف خالفـة ًقاضياثم كان . السوق 

سـنة  والية برش بن مروان عـىل العـراقمات يف و. أخيه 
 .امللك  ة عبدـخالف, يف  أربع وسبعني للهجرة

 



 .ا هنِكة مـثر أهل وادي نخلة املجاور ملـكأ قبيلة كبرية , وهي)  ١
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 .د ـأم ولفهي ه ـأمّأمـا و − 
 , داهللا بن عتبة بن مسعو بن عبدنث عوّ أخو املحدهو و−

 .ك ـه واألدب والنسـُاشتـهر بالفق
 

 ُكـنـيـتــه ولـقـبــه

 

, فقد الرضير  املدينأبو عبد اهللا اهلذيل اإلمام الفقيه هو  −
 . برصه وعمش يف أواخر عمره َّفُك
 

ْمـولـِده َ 

 

بــن خالفــة عمــر املدينــة املنــورة , يف أواخــر  يف َدِلــُو −
 .أوائل خالفة عثمـان ريض اهللا عنهمـا أو اخلطاب , 

  
ُذكـر بع ْ ْض من منـاقبــه وفضـائلــهـِ ِ ٍ 

 

, ًحافظـا , ة ّجـُح, ًكان إماما أحد أعالم التابعني , هو  −
 .ًتهدا ـجم
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كان أحد الفقهاء العرشة ثم السبعة " : أبو عمرل قاو − 
 فاضـال ,ًاـمــِوكـان عال .الذين تدور عليهم الفتـو ً,  

مل يكن بعد الـصحابة إىل ,  ً حمسناًاشاعر,  يف الفقه ًماَّدَقـُم
    أفقـه ًوال شـاعرا,  أشـعر منـه ً فقيهـاُتْمِلَا عـيومنا فيم

  ." رـاء عليه منتشـوالثن, منه 
ْكان من" :  وقال ابن حبان −   . " ابعنيـّادات التـ سِ

 
 ِصــفـة عـبــادتـــه

 

اهللا بـن عتبـة بـن  كان عبيد اهللا بن عبـد " : قال مالك −
 يف صـالته َلَخـَاء النـاس , وكـان إذا دـ علمْنِمسعود م

ْمل يق,  إليه إنسان َدـَعَفق  صـالته ْنِل عليه حتى يفرغ مــِبُ
  ." اـ طوهلْنِنحو ما كان ير م

ّاهللا يطـو  كان عبيد" :ٍ لفظ قال يفو  يعجل ال الصالة ولَُ
ني جـاءه َّفبلغني أن عـيل بـن احلـس: قال  . "عنها ألحد 

َوهــو يــصيل , فجلــس ينتظــره وطــول عليــه , فعوتــب       ُ َّ َ ُِ َ َ ّ




ِيأتيك ابن بنت رسـول اهللا : عبيد اهللا يف ذلك وقيل   ُ  
ْال بـد لــمن  ( ًاللهم غفرا ,: فقال ! فتحبسه هذا احلبس  َُ ِ ّ

ّطـلب هذا الشأن أن يعنـ َ ُ َ َ   .) ى َ
, ك أمتـع اهللا بـ: فقـال أصـحابه : يف رواية ابن سعد و

 ويف موضعه  اهللالبن ابنة رسوا جاءك هذا الرجل وهو
 َ عليـه فقـضيتَفلـو أقبلـت , بعض الـيشءن سألك عَي

 :اهللا هلـم  فقـال عبيـد ! عىل ما أنت فيه َحاجته ثم أقبلت
ب ال( , أهيات 

 ٢٤ 

 . ) ىـ يتعنْ أنْنِ طلب هذا الشأن مْنَمـِ لّدـُ
 

ْســعـة عـلـمـه وروايـتـه للحـديـث ِ َ 

 

 .ني ـة تابعي املدنيـره مسلم يف ثالثذك −
   .ةـ أهل املدينْنِة مـبن سعد يف الطبقة الثانياوذكره 

  . " ةـ الثالثَنِم, ت ـثب, ه ـفقي, قة ـ ث" :ل ابن حجر وقا
 .د ـوغري واح, والعجيل , قه أبو زرعة ـّثقد و و−

 . " ام ـإم, مأمون , قة ـ ث" :قال أبو زرعة الرازي 




 ٢٥ 

 كان أعمش , وكان " :ن عبد اهللا العجيل وقال أمحد ب 
, لعلـم ِ لًاجامع,  ًـا صاحلًقة , رجالـأحد فقهاء املدينة , ث

ِّوهو معـلم عمر بن عبد العزي َ   ." زـُ
 كثـري  ,ً فقيها ,ًاـمـِعال, قة ـكان ث " : ديـال الواقـق و−

   ." وقد ذهب برصه, م بالشعر ْلِاحلديث والع
 يف العلـم ًماّكـان مقـد "  : يوقال أبـو جعفـر الطـرب −

وكان مع ذلـك , رام ـالل واحلـواحل, واملعرفة باألحكام 
 . " ًداـ جميًشاعرا

  .  أعلم الناسْنِاهللا م اهللا بن عبد  كان عبيد :ةل مغريقا و−
 ْنِ مـًكان عبيد اهللا بن عبـد اهللا بحـرا " :قال الزهري  و−
   ." مـور العلـبح
 ً كثـرياً العلم شـيئاَنِ مُسمعت" : ًأيضا  وقال الزهري −

 بـن  اهللاَ عبيـدُقيـتَ لّ, فلمــا ُ أين قد اكتفيتُظننتحتى 
َمن العلم  ليس يف يدي فإذا,  عبد اهللا بن عتبة بن مسعود ِ

  ." ٌيشء
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 العلـم َنِ مـُ أحسب أين قد أصـبتُ كنت" :ٍيف لفظ و 
ا ـ عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة , فكأنمـُحتى جالست

  ."  الشعابَنِب مْعـِ يف شُكنت
َ أحـدا مـن العلمـُما جالست" : ل اقة  روايويف ِ ّاء إال ـً

تلـف إىل  أخُعنده , وقد كنـتا  عىل مُوأر أين قد أتيت
ً معـادا ,ّ أسـمع منـه إالُحتى ما كنت عروة بن الزبري  مـا ُ

ًا طريفاـمْلِ عنده عُ وجدتّاله إـاهللا فإنه مل آتخال عبيد ً " . 
   علـم  منـه عـىل َعـَقـ َأ ْ ال أشاء أنُتنكو " :ًقال أيضا و
  ." ُ وقعتّإال  غريه عندهأجدال ما 
 عبيـد اهللا بـن ُصـحبت " :الزهـري ابن شهاب وقال  −

  ." هـ منًاـ أعرب حديثُا رأيتـعبد اهللا فم
ْمـن :  لعـراك بـن مالـك ُقلت :  جعفر بن ربيعةقال و− َ 

  اهللاقضايا رسـولا أعلمهم بّ أم" :أفقه أهل املدينة ? قال 
 ًهـا , ْقِ وأفقههـم فان ,ـوقضايا أيب بكر وعمـر وعثمـ

ا ّوأمـ. ب ّ الناس فسعيد بن املسيَنِا مىض مـوأعلمهم بم




 ٢٧ 

 تفجـر ْ أناءوال تـش. ًا فعروة بن الزبري ـأغزرهم حديث 
ّ عبيد اهللا بن عبد اهللا بحرا إالْنِم   ." هـ فجرتً
: بيـه قـال  يعقوب بن عبد الرمحن القـاري عـن أعنو −

 ُمـا سـمعت" :  أسمع عبيد اهللا بن عبـد اهللا يقـول ُكنت
 . " هـُتـْيَعَ وّه إالَيـِعَ أْاء أنـ قط فأشًاـحديث
َثَّدَحـ الصحابة , وَنِ مً كثرياًاـقْلَخعبيد اهللا وقد لقي  −

                             

 
وابـن عبـاس والزمـه , وأيب هريرة , وعائشة , ه ـعن أبي
وسـهل  ,األنـصاري ة يب طلحأو , بن عمرا و ,) ١(  ًطويال

بـن د وزيـيب سعيد اخلـدري , أو,   األنصاريبن حنيفا
  ,وأيب واقـد الليثـي, وفاطمة بنت قـيس , ي خالد اجلهن

م قيس بنت أو ,م سلمة أو ,وميمونة  ,ان بن بشري ـلنعماو
 

  بابن عبـاس , يلطف بن عبد اهللاكان عبيد اهللا: قال الزهري )  ١
 . ًزاـزه عـفكان يع

 ْنِوأكثر مرويات ابن عباس يف املوطـأ هـي مـ: قال أبو حاتم 
  طريق مالـكْنِوأغلبها يف الصحيحني م, اهللا اهلذيل  طريق عبيد

  .اهللا اهلذيل اهللا بن عبد عن الزهري عن عبيد
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وزفر بن أوس بن احلدثان وعبد اهللا بن زمعة , , ن حمص 
  ,عبـد القـارئوعبد الرمحن بن ,  وشبل املزين ,النرصي 

 ر بـن خمرمـة ,ّ أقرانه , واملـسوْنِوعروة بن الزبري وهو م
وحذيفة بن أسيد , ورائطة امرأة عبـد اهللا بـن مـسعود , 

ْوصميتة امرأة من بني ليث بن بكر  , وعن كتاب عمر بن ِ
.... عبد اهللا بن األرقم إىل أبيه يف قصة سبيعة األسـلمية  

   .وعن مجاعة ريض اهللا عنهم أمجعني
 ,ار بن يارس ـّ, وعم دعبد اهللا بن مسعوكمـا أرسل عن 

 .  ان بن حنيف األنصاريـوعثم, وعمر 
,  ال يثبت له لقاء زيد بن ثابت ْنَبن املديني فيماوذكره 

ْنِاع مـ له سمّحِصَمل ي: وقال 

                             

  .ةـ زيد بن ثابت وال رؤي
ْمـمن و − َّ ِ ون بن عبد اهللا بن عتبة بـن عأخوه : عنه رو

 ةوضمر,  ) ١( هريالزوحممد بن مسلم بن شهاب ,  دمسعو
 



 عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبـة بـن للزهري: قال أبو عمر )  ١
ًأحد عرش حديثا , منها واحـد مرسـل , وعـرشة اهلذيل مسعود 

 .متصلة مسندة 



 ٢٩ 

اهللا د عبدنابو الزأو, ك بن مالك اوعر, سعيد املازين  بنا 
 ,لح بن كيـسان صاو, وموسى بن أيب عائشة ن , ابن ذكوا

, وسعد بن إبـراهيم , اجلزري بن عبد الرمحن  وخصيف
د بن سهيل بن عبد الرمحن ـوعبد املجي,  وسامل أبو النرض

, بـن عبيـد اهللا ى بن طلحـة ـوطلحة بن حييوف , بن عا
, وسـعيد بـن أيب هنـد , وأبو بكر بن أيب اجلهم العدوي 

, و, وعفيف بن عمرالربذي بن نشيط اهللا بن عبيدة عبدو
الرمحن ,  عبد وحصني بناهللا بن الفضل اهلاشمي ,  عبدو

 , وأبـو احلـويرث وأبو الزعـراء اجلـشميوابن شربمة , 
  .ريونـوآخرون كث... .معاوية عبد الرمحن بن 

 
 زـد العزيـر بن عبـه لعمــأديبـه وتـتعليم

 

 َمِّلـَعُمكمــا أرشنـا  اهللا بن عبد اهللا بن عتبـة ُعبيد كان −
 .  زـ بن عبد العزيَ عمرَبِّدَؤـُوم

 َّعن يعقوب عن أبيه أن عبد العزيـز بـن مـروان يرو




 ٣٠ 

َأمري مرص بعث ابنـه عمـر بـن عبـد العزيـز إىل ا  َ ملدينـة َ
. ْ إىل صـالح بـن كيـسان أن يتعاهـده َبَتَ وك,ّيتأدب هبا 

 خيتلف إىل عبيد اهللا بن عبد اهللا بـن عتبـة ُن عمركاو: قال
 بـن َّنتقص عيلَ عمر يَّ اهللا أنَسمع منه العلم , فبلغ عبيدَي

َأرز أيب طالب , فأتاه عمر فقـام يـصيل , فـ َ  عمـر فلـم ) ١( َ
ْيربح حتى سلم مـن ِ َ  ثـم أقبـل عـىل عمـر بـن , ركعتـني ََّ

َّ متى بلغك أن اهللا سخط عىل أهل بـدر :العزيز فقال عبد
َيضَ رْبعد أن :  عمـر مـا أراد فقـال َفَرَفع:  عنهم ? قال ِ

 عمـر بـن َعِمُا ســفم: قال .  ال أعود معذرة إليك , واهللاِ
ّعبد العزيز بعد ذلك ذاكرا علي ّا إال بخـً  .ري ـً

 األصفهاين يف كتابه األغـاين جذكرها أبو الفر يةا روويف
  ,إليـه وجيلـس  اهللا بن عبد اهللاَكان رجل يأيت عبيد : قال
َغَلـَفب

                             

,   رسـول اهللا  اهللا أنه يقع ببعض أصـحابَ عبيد
وكـان الرجـل , يلتفت إليه عبيـد اهللا  فجاءه الرجل فلم

 
 .ت ـثب: بمعنى )  ١





 ٣١ 

 ْفـإن,  ًشأناَلـ  لـكَّإن يا أبا حممد: شديد العقل فقال له  
هم اهللا يف ّتتـَأ:  فقـال لـه. ري ْذُ عـْلَبـْقا فًراْذُ يل عَرأيت

 اهللا يف َهم رسـولّتـتَأ: قـال . بـاهللا  أعـوذ: قـال ? مه ْلِع
_  }   : يقـول اهللا: قـال . أعوذ بـاهللا : قال ? حديثه 

  g  f  e  d  c   b  a  `z  )١(  , 
 اهللا َّك أنَغـَلَفهـل ب!  بايع ْنَّمـِوهو م وأنت تقع يف فالن

َيضَ رْيه بعد أنسخط عل .  ًأبدا  ال أعودواهللاِ: قال ?  عنه ِ
  .زـوالرجل عمر بن عبد العزي: قال 

ال يف اآلفـاق ـكتب إىل العم اخلالفة َيـِلَا وـّفلم: وقيل
o   n  m  l  k  } : ضـه َوِ عَأَرـَوقـبرتكه , 

rqpz  )هذا الفعل عنـد النـاس َّلَفح,   )٢ 
ْنِفمـ,  بـسببه  وأكثروا مدحـه ,ًناَسَ حالـحم

                             

   ذلـك قـول 
  :  اخلـزاعي زةـري عـكث

 
 .)  ١٨  (ةـح , اآليـورة الفتـ سْنـِم)  ١
نـِم)  ٢



  ) . ٩٠( ة ـل , اآليـورة النحـ سْ



و 

 ٣٢ 

    ْفِخـُ ومل تًاّ عليْمُتْشَ فلم تَيتِلَ
ــاحلق املبــني وإنمــَمــتّتكل ا  ـ ب
 يبالذ َقلت الذي وفمعر قتّوصد
ى بعد زيغه ـا يكفي الفتـ إنمَأال

ــِرَب ــْتَ ومل تًاـّي ــرمْعَب ــة جم        ِ مقال
ــالتكل ــد ب ــات اهل ــني آي    ِمّتب

 ِ مـسلمُّ كـلًضياا فأضحى رَفعلت
ِمّقـاف املقـوِد البـادي ثْوَ األَنِم

  . ًا إذاـأفلحن: فقال عمر حني أنشده هذا الشعر 
 وذكر احلسن بن عيل احللواين يف كتاب املعرفة لـه عـن −
 يف َسَّرـَفـَاهللا قد ت اهللا بن عبد دـكان عبي: ل اـري قـلزها

أنـا :  لهل ويقوَيثثه احلدّدـُالعزيز , فكان حيعمر بن عبد
 عمـر َيـِلـَـا وّفلمـ. ا ً اهللا ينفعك به يوما مـّثك لعلِّدَحُأ

ِ يل جملـسا مـَّ أنُوددت" : اخلالفة كان يقول   عبيـد اهللا ْنً
  . " ةـيِبد
 أر ُا كنـتـ ربمـ" :ه قال ـ ابن أيب الزناد عن أبيعن و−

  اهللا بـن عبـد اهللا َعمر بن عبد العزيز يف إمارته يأيت عبيـد
  . " هـ لَنِذَا أـه , وربمـَبَجَا حـة , فربمـبن عتبا
 ُيتو ما رو أُما سمعت ": ل يقويزالعزعبد بنن عمر  وكا−
 ."الناس  سائرْنِ مُا سمعتـّمـِه أكثر محداهللا ودـ عبيعن





  ًشـرتي ليلـةَ إين أل واهللاِ"  :عمر بن عبد العزيز وقال − 
:  , فقـالوا " الـ امل بيتْنِ ليايل عبيد اهللا بألف دينار مْنِم

ّريك وشدة حتفـيا أمري املؤمنني , تقول هذا مع حت ? ظـك ّ
ــال  ــم : فق ــذهب بك ــن ي ــه َ إين أل واهللاِ" ?أي ــود برأي ع

  وبنــصيحته وهبدايتــه عــىل بيــت مــال املــسلمني بــألوف 
ً , إن يف املحادثة تلقيحا للعقل فلوأو ً وتروحيا للقلـب , ,َّ

ّا للهم , وتنقيحـوترسحي   ." ألدبًا لـً
ن     عمـر بـَّ وعن يعقوب بن عبـد الـرمحن عـن أبيـه أن−

ْ وددت أن يل من" :ًعبد العزيز قال يوما  ِ َّ ً عبيـد اهللا يومـا ُ
َا لـّ اهللا حيُبكذا وبكذا , ولو كان عبيد ّا صـدرت إال ـمــً ُ

  . " هـعن رأي
ّلـمــا ويل قال عمر بن عبد العزيـز و:  املغرية قالعن و− َ

ًحيـا عبيد اهللا كانو  ل" :اخلالفة    ." ما أنا فيه ّهان عيلـَ لّ
 ْنِ يكـون يل جملـس مـْنَأل" : ًأيـضا وكان عمر يقول  −

 . "  الدنياَنِ مّيـعبيد اهللا أحب إل
  ٣٣ 



 ٣٤ 

 هـري لـهاب الزهـ ابن شُةـدمـخ 
 

كان عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة مـن  " :ل مالك قا −
 هـخيدمـ شـهابابـن علمـاء الناس , كثري العلم , وكان 

وكـان ابـن شـهاب : قـال .  ه اليشءـيناولَ كان لهحتى إن
 . " اءـع له املنز كان ليهحتى إنيصحب عبيد اهللا 

 أخدم عبيد اهللا بن عبـد اهللا ُكنت"  : ابن شهاب  وقال−
, سـتقي لـه املـاء املـالح َبن عتبة بن مسعود حتى كنت أا

مـك غال: فتقـول ?  بالبـاب ْنَمـ: وكان يقـول جلاريتـه 
خدمـه حتـى َ ألُ كنـتْوإن,  أين غالمـه ّتظن, األعمش 

  ." ستقي له وضوءهَأل
اهللا  أختلف إىل عبيداهللا بن عبدُكنت" : الزهري قال و −
 , ثـم وذكر جهده يف اخلدمة... خدمه َ أُفكنت, بن عتبة ا

  , عنـهُ ما عنـده واسـتغنيتُتطق فقدرت أين استن:قال 
 ُه ما كنـتـ تكرمتْنِر مِهْظُومل أ,  له ْمـُقَ فلم أًفخرج يوما

زاز َ يف العـُإنـك بعـد:  وقـال ّفنظر إيل,  ُلـ قبْنِره مـظهُأ




 ٣٥ 

 . " ) ١(  ْمُقـف 
 كـان يالزهـرَّويف رواية للزخمرشي يف كتابه الفائق أن 

  ,اهللا بن عتبة ويكتب عنهد إىل جملس عبيداهللا بن عبدّديرت
يـه ثيابـه إذا  عليّوَسُوي, فكان يقوم له إذا دخل أو خرج 

 فلـم ًفخرج يوما,  أنه استفرغ ما عنده ّثم إنه ظن, ركب 
 . ْمُقـزاز فـَ الع يفُإنك بعد: فقال عبيد اهللا ,  له ْمُقـَي

  :هـفقال عبيد اهللا في: وجاء يف رواية 
ّإذا قلت أم ُد مل يـا بعـُ ِن منطـْثـُ ْ َ      يـقـَ

ْاذر إذا مـفح  ُولـف أقـُت كيـا قلـِ
ْ تلقْأنَإذا شئت  ِى خليال مصافيـَ     ًاـً

ِّوان الثـَت وإخـيـلق قـُ

                             

 لـِات قليـ

 
 .  أطراف األرضني  األرض الصلبة اخلشنة تكون يف:ز ازَع ال) ١

فـال تـرتك , ا تبلغ األوساط ـّمـَ أطراف العلم ول أنك يفييعن
 .ـي  خدمت يفف املحتاج إيلّفَخـُ وتالقيام يل



ُر مثـال يرضصاو ً َ ّ لـمن مل يتقىص األمر ويظن أنه قد تقصاه بَ ّ ّْ َ ِ. 



 ٣٦ 

ر  َمن مسـانيـد حـديثــه وما رو من األثــَ َ ِْ َِ 

 

َمن األحاديث , أسند الكثري لقد    :ذلك ْنِفمِ
 اهللا بن عتبـة عـن عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد  −

أكـل  هلـا صـغري مل يٍأهنا أتت بـابن(  أم قيس بنت حمصن
ره ْجِ يف ح اهللاله رسوَسَلْجَفأ,   اهللالعام إىل رسوالط

ْغَ ومل ي) ١(  هَحَضَاء فنـفدعا بم, ه ـفبال عىل ثوب
                             

 .  )٢( )  سله
 

  غـري ْنِ املـاء مـُّبَح يف هذا املوضـع صـْضَّالن: قال أبو عمر )  ١
  .ل عىل ذلكـدلي) ومل يغسله : ( ويف قوله , عرك 

بن ابن خزيمة , واو, محد أتة , ومالك , وـأخرجه األئمة الس)  ٢
اين , والـضحاك , حبان , والبيهقـي , وابـن أيب شـيبة , والطـرب

 . ه ـد , وابن سعد يف طبقاتـ يف التمهيّرـَوابن عبد الب
املـراد , ) مل يأكـل الطعـام : (  قولـه :فـتح قال ابن حجر يف ال
  ,ك بـهّوالتمر الـذي حينـ, بن الذي يرتضعه ّبالطعام ما عدا الل

د أنه مل حيصل له ا املرَّفكأن. اة وغريهالعسل الذي يلعقه للمداواو
 .هذا مقتىض كالم النوويل , االستقالبن عىل ّتذاء بغري اللاالغ

== 




 ٣٧ 

 

                                                          

أنـه بـن عتبـة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا و −
:  أبـا طلحـة يقـول ُسـمعت:  يقـول عبـاسبـن اسمع 
   ًئكـة بيتـا ال تـدخل املال( : يقـول  رسول اهللا ُسمعت

   . )١(   )لـفيه كلب وال صورة متاثي
 

 بـول َّويف هـذا احلـديث أن: يف رشحـه  النـووي وقال اإلمام
 كيفية طهارة اء يفـوقد اختلف العلم.  فيه النضح ي يكفيالصب

 ثالثـة أوجـه ي وهـ , واجلارية عىل ثالثـة مـذاهبيبول الصب
 بـول  النضح يفيأنه يكفار ـالصحيح املشهور املخت, صحابنا أل

له كـسائر ْسَ غـْنِبـد مـ بل ال,  بول اجلارية  يفيوال يكفي الصب
 يكفوالثالث ال ي, ا ـ النضح فيهمي أنه يكفوالثاين. النجاسات 
 ْنِوهذان الوجهان حكامها صـاحب التتمـة مـ, ا ـالنضح فيهم

ا ـنمـإ النـضح َّنإثـم . ومها شاذان ضـعيفان , أصحابنا وغريه 
ذا أكل الطعـام ا إّأم,  يقترص به عىل الرضاع ي دام الصب مائجيز

  .نه جيب الغسل بال خالف واهللا أعلمإة فـعىل جهة التغذي
 ي ,تة يف كتـبهم عـن أيب طلحـة األنـصاراألئمة السه أخرج)  ١

 :  وزاد فيه البخاري, ولبعضهم فيه قصة , واسمه زيد بن سهيل 
 ==  ا





 ٣٨ 

                                                            
  .األرواحاثيل التي فيها ـيريد صورة التم

أمحد يف مسنده , والبيهقي , وابن أيب شــيبة يف مـصنفه ,  ورواه
  .وأبو يعىل , والطياليس يف مسنده , والطرباين , والضحاك 

ْوله شواهد أخر من طرق وأسـانيد خمتلفـة  ِ. 
عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة لطرباين ويف رواية ل

أصـبح رسـول : احلارث قالت عن ابن عباس عن ميمونة بنت 
يـا :  ُ فقلـت , , وأمسى وهو كذلك]١[ر النفسـِ وهو خاثاهللا 

 ْأن دينَعـَ جربيـل وَّإن: فقـال ? ًيل أراك خـاثرا  مـا, رسول اهللا 
,  حتت نضد هلم ٍ كلبُفنظروا فإذا جرو! فني قط َلْخَيأتيني وما أ

ْ بذلك اجلرو فأخ رسول اهللا َرـَمَفأ  بـذلك املكـان َرـَمَوأ,  َجِرُ
ني َإنك وعدت:  فجاء جربيل فقال له رسول اهللا ,  باملاء َلِسُفغ
ا ال نـدخل ـّنـ  أَتْمِلَما عَأ: ( قال ? فتني قط َلْخَ تأتيني وما أْأن
 .   ) فيه كلب وال صورة ?ًبيتا

 ٍ بيـتْنِسبب امتناعهم مـ: اء ـقال العلم: قال اإلمام النووي 
            ق اهللاْلَخـِوفيهـا مـضاهاة لـ, شة فيه صورة كوهنا معـصية فاحـ

 ==  ل
 

 .يط ـشِّيب وال نـَس , غري طفـل النـقيأي ث: ة ـقال يف النهاي] : ١[




 ٣٩ 

                                                            
وسـبب .  دون اهللا تعـاىل ْنِعبد مـُ ما يِ صورةوبعضها يف, تعاىل 

 بعضها َّنألو, له النجاسات ْك َ أةلكثر  فيه كلبٍ بيتْنِمتناعهم ما
. واملالئكة ضد الـشياطني , ا جاء به احلديث ـ كمًى شيطاناّسمُي
وألهنـا . واملالئكة تكره الرائحة القبيحة , ح رائحة الكلب ْبُقِول
خذها بحرمانه دخول املالئكـة ّتُ مَبِفعوق, خاذها ـّ عن اتٌّيِهْنَم
  , بيتـه عليه ويفوتربيكها, واستغفارها له , وصالهتا فيه , ه ـبيت
 . ن  للشيطاًعها أذْفَود

 فيـه كلـب أو ًلذين اليدخلون بيتااا هؤالء املالئكة ـّوأم: قال 
  ,واالسـتغفار بالرمحـة والتربيـك فهم مالئكة يطوفون, صورة 

 كل  آدم يفييفارقون بن الو,  كل بيت  يفنا احلفظة فيدخلوـّمأو
 . اهلم وكتابتها ـحصاء أعمإ ألهنم مأمورون ب ;حال
 ة فيه كلب أو صـورًاملالئكة بيتاا التدخل ـنمإ و:ل اخلطايبقاو
ا ما لـيس بحـرام ّفأم,  الكالب والصور َنِرم اقتناؤه مـا حيـّمـِم
 متهن يفـُ تـيوالـصورة التـ,  كلب الصيد والزرع واملاشـية ْنِم

  .فال يمتنع دخول املالئكـة بـسببه, البساط والوسادة وغريمها 
 . ر القايض إىل نحو ما قاله اخلطايبوأشا

== 




 ٤٠ 

                                                            
,  كـل كلـب وكـل صـورة واألظهر أنه عـام يف: نووي قال ال

 اجلـرو َّوألن; طـالق األحاديـث  اجلميـع إلَنِم وأهنم يمتنعون
  ,ر ظـاهرْذُ حتت الرسير كان له فيه ع يبيت النب  كان يفيالذ
 دخـول البيـت ْنِ مـومع هذا امتنع جربيـل ه لم بـعَنه مل يإف

 صورة والكلـب ال وجـود الـفلو كان العذر يف, رو ـل باجلّوعل
  .ل واهللا أعلمـمل يمتنع جربي, يمنعهم 

  راد بالبيـت املكـان الـذي يـستقر ـامل: وقال احلافظ ابن حجر 
والظـاهر . سواء كان بناء أو خيمة أم غري ذلـك , فيه الشخص 

 . ي ـياق النفـألنه نكرة يف س; العموم يف كل كلب 
:  رشح مـسلم قال النـووي يف: وقال املبـاركفوري يف حتفتـه 

تـصوير صـورة احليـوان : اء ـ العلمـَنِقال أصحابنا وغريهم م
د عليه هبـذا ّألنه متوع;  الكبائر َنِوهو م, حرام شديد التحريم 

متهن ُا يـمـِء صنعه لاوسو ,حاديث أل يف ارلوعيد الشديد املذكوا
ق اهللا ْلـَخِ فيـه مـضاهاة بَّألن; أو لغريه فصنعته حرام بكل حال 

  ,أو دينار, أو درهم , أو بساط ,  ٍوسواء ما كان يف ثوب .تعاىل 
         ا تـصوير صـورةّوأمـ. أو غريها , أو حائط , اء ـأو إن, أو فلس 

 ==  ا




 ٤١ 

                                                            
ا ليس فيه صـورة حيـوان ـّمـِبل وغري ذلك مالشجر ورحال اإل

ر َّخاذ املـصوـّا اتـّوأم, هذا حكم نفس التصوير . فليس بحرام 
 ً ملبوسـاًأو ثوبـا,  عىل حائط ًقاّ كان معلْفإن, فيه صورة حيوان 

 ْوإن,  فهو حرام ًاـهنَتْمـُ مّدـَعُا ال يـّمـِونحو ذلك م, امة ـأو عم
مـتهن ُا يـّمــِونحوها م, دة ووسادة ـوخم, داس ُ يٍكان يف بساط
  .ال ظل له له ظل وما ه بني ماّوال فرق يف هذا كل, فليس بحرام 

اء ـوبمعناه قـال مجـاهري العلمـ, سألة هذا تلخيص مذهبنا يف امل
وهـو مـذهب الثـوري ,  بعـدهم ْنَ الصحابة والتـابعني ومـَنِم

نهـى ُا يـإنم: وقال بعض السلف . ومالك وأيب حنيفة وغريهم 
وهـذا , وال بأس بالصور التي ليس هلا ظـل , ا كان له ظل ـّعم

 ال  الـصورة فيـه ُّ السرت الذي أنكـر النبـيَّفإن, مذهب باطل 
مع باقي األحاديـث ,  أنه مذموم وليس لصورته ظل ٌ أحدّشكَي

النهـي يف الـصورة عـىل :  وقال الزهري .املطلقة يف كل صورة 
ودخول البيـت الـذي , ال ما هي فيه ـوكذلك استعم, العموم 
وسواء كانت ,  يف ثوب أو غري رقم ًاـسواء كانت رقم, هي فيه 

             ًعمـال, متهن ـو غـري مـهن أَتْمـُيف حائط أو ثوب أو بـساط مـ
 ==  ا





 ٤٢ 

                                                            
  ,]١[ مسلمها حديث النمرقة الذي ذكرـمّال سي حاديثألبظاهر ا

 يف ًاـوز منها ما كان رقمــ جي :وقال آخرون. وهذا مذهب قوي 
وكرهـوا ,  يف حائط أم ال َقـِّلُوسواء ع, ثوب سواء امتهن أم ال 

سواء كـان , وشبهها  يف احليطان ًراّأو كان مصو, ما كان له ظل 
 ّإال: ( وا بقوله يف بعض أحاديث الباب ّواحتج,  أو غريه ًاـرقم

, وهـذا مـذهب القاسـم بـن حممـد , )  يف ثـوب ًاـما كان رقمـ
 .وأمجعوا عىل منع ما كان له ظل ووجوب تغيريه 

== 
 

عن القاسم بن حممد عن عائـشة أهنـا أخربتـه أهنـا رو الشيخان ] : ١[
ُاشرتت نمـر ْ ُ  قـام عـىل ّقـة فيها تصاوير , فلمــا رآهـا رسـول اهللا ْ

ُفعرفت يف وجهه الكراهيـة فقلـت : قالت . َالباب فلم يدخلـه  يـا : ُ
ُرسول اهللا , أتوب إىل اهللا وإىل رسوله , ماذا أذنبت ? فقال رسو   اهللالَ

 :  ــال هــذه النمرقــة ِاشــرتيتها لــك لتقعــد عليهــا : ُ قلــت?مــا ب ُ
َوتـوسـدها , ف ََّ َّإن أصحاب هـذه الـصور يـوم  : ( قال رسول اهللا َ

َّالقيامة يعـذبون , فيقال هلم  َ ُأحيـوا ما خلـقـتم : ُ ْ َ َ ْ َّإن البيـت : وقال . َ
  .)الذي فيه الصور ال تدخلـه املـالئكـة 

وقد جاء ذكر هذا احلديث والتعليـق عليـه يف ترمجـة القاسـم بـن 
   ) .٥١−٤٨ص ( حممد , فارجع إليه هناك 





 ٤٣ 

                                                            
 الصورة التي ال ظـل هلـا إذا بقيـت عـىل َّإن: بن العريب اقال و
 َعِطـُ قْوإن, مـتهن أم ال ُا يـّمــِسـواء كانـت م, تها حرمت ـهيئ

 .تها جاز ـ هيئْتَقِّرـُرأسها أو ف
وهـو , وهذا القـول هـو األحـوط عنـدي : قال املباركفوري 

وقـال ,  ًا عرفـت آنفـاـاه النووي كمّوـوق, املنقول عن الزهري 
  .إنه أعدل األقوال:  ّرـَبن عبد البا

املراد بالصورة هنـا تلـك املجـسمة : وقال جـمهور املـالكيـة 
ّالكاملة فقط التي تكون عىل هيئـة يعيش عليها احليـوان , وأمـا  ٍ

 . ما ال ظل له فال يرض 
   . رأسه فليس بصورةَعـِطُما ق: وقد قال قوم 

 َنِلعلـم إىل أنـه ال يكـره مـ بعض أهل اَبَهَذ: وقال أبو عمر 
 متثال النحاس واجلـواهر ْنِا له روح مـّمـِ ما له ظل مّالصور إال

 ْنِوذهب غريهم م.  كان له ظل َرِّوُوكل ما إذا ص, كلها والطني 
 ِّ كـلْنِ الصور ما كان لـه روح مـَنِروه مـ املكَّأهل العلم إىل أن

 . يكن كان له ظل أو مل ,  َعِنُ أي يشء صْنِ مٍحيوان
ْقد كـره دخول بيت فيه تصاوير; ولتقدم هنيـه وقوله : ل وقا َ ٍ َ ِ ُ    :

 ==  ا




 ٤٤ 

 َّاهللا بن عتبـة أن عن عبيد اهللا بن عبدبن شهاب وعن ا− 
 أتـى ً رجالَّأن( ث ِّدَحـُا كان يـعنهم اهللاريض ابن عباس 

 ُفُطـْنَة تّلـُ الليلة يف املنام ظُإين رأيت:  فقال اهللاَرسول
ثر ـمنها فاملـستكفون ّ يتكفَفأر الناس, ن والعسل ْمَّالس

  ,اءـ األرض إىل الـسمَنِ واصل مـٌوإذا سبب,  ّواملستقل
  ,ثم أخذ به رجل آخر فعال به,  َتْوَلَ به فعَفأراك أخذت

ثـم أخـذ بـه رجـل آخـر , ثم أخذ به رجل آخر فعال به 
,  اهللا بأيب أنت لسويا ر: فقال أبو بكر . َلِصُفانقطع ثم و

َتدعـَواهللا ل َ ُي فأعبّنَ ْ ْربْاع:  فقال النبي. ا ُرهـَ :  قـال  .هـاُ
 العـسل َنِ مـُفُطـْنَا الـذي يّوأمـ, سالم اإلة فـّلُّا الظـّأم
 القـرآن َنِثر مـفاملستك, ن حالوته تنطف آلسمن فالقراو

 رضاء إىل األـ السمَنِا السبب الواصل مـّوأم. ّل واملستق
ْعُتأخذ به في,  ي أنت عليهفاحلق الذ

                                                          

  ثـم يأخـذ , ليك اهللا 
 

وكذلك كل منكر , ) ًال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب أو متاثيل ( 
   .ه واهللا أعلمـفال ينبغي دخول إذا كان يف البيت





 ٤٥ 

ثم يأخـذ بـه رجـل آخـر , لو به ْعَ بعدك فيْنِ مٌبه رجل 
  ُلَّصـَوُثـم ي, ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به , فيعلو به 

ْربْخَفأ.  له فيعلو به  أم ُتْبَصـَأ,  اهللا بأيب أنـت لين يا رسوِ
  ,ً بعضاَ وأخطأتً بعضاَتْبَصَأ:   قال النبي  ?ُأخطأت

ِسْقُ ال ت:قال,  ُخطاتثني بالذي أِّدَحُتَ لهللاِافو: لقا
                             

  . )١( ) م
 

, ّواللفظ للبخـاري اعة ـرواه اجلمه فق عىل صحتـّحديث مت)  ١
 صحيحه , والبيهقي , وأمحد يف الفـضائل , وابـن وابن حبان يف

  .ىل يف مسنده , والطرباين يبة يف مصنفه , وأبو يعشأيب 
 .رة ـعن أيب هرييف مصنفه بنحوه عبد الرزاق رو و

  توجيـه تعبـري أيب بكـر : قال املهلب : فتح قال ابن حجر يف ال
وكذلك كانت عـىل , م اهللا عىل أهل اجلنة َعِ نْنِة نعمة مـّلُّ الظَّأن

م به املـؤمن يف َعْنَقي األذ ويـَوكذلك اإلسالم ي, بني إرسائيل 
وقال ,  اهللا جعله شفاء للناس َّنإا العسل فـّوأم. الدنيا واآلخرة 

         نـه شـفاءإ: وقـال ,  ]١[ا يف الصدورـمـِ القرآن شفاء لَّنإ: تعاىل 
 ==  ا

 



ــاىل ] :١[ ــال تع  v  u  t  s  r  {     z  y  x  w   } :  ق
  `   _  ~  }    |z مـن سورة يونـس , ِ .  



 ٤٦ 

                                                            
اع كحـالوة العـسل ـوهو حلو عىل األسم,  ]١[ورمحة للمؤمنني

 ) . يف السمن شفاء َّإن : ( وكذلك جاء يف احلديث, ذاق ـ امليف
ا نطفت ـمـِ عرب الظلة بذلك لن يكوقدو: ل القايض عياضقاو

ا كـان عـن ـنمإوذلك ,  بالقرآن ذين عربمهاّالعسل والسمن الل
  ,احلبل والعهد وامليثاق: غة ّوالسبب يف الل. اإلسالم والرشيعة 

 بعـد واحـد هـم اخللفـاء ً واحداوالذين أخذوا به بعد النبي 
: بن التني اقال . صل ّان هو الذي انقطع به ثم اتـوعثم, الثالثة 

, عسل والسمن  ال :ن املذكور يف الرؤيا شيئنيْوَكِ لأأخط: وقيل 
, مها بالقرآن والسنة ّ يفرسْوكان ينبغي أن, مها بيشء واحد ّففرس

لعلم ا وحكاه اخلطيب عن أهل : ُقلت. ذكر ذلك عن الطحاوي
,  أبو بكـر َمِهَو: قالوا هنا : بن العريب فقال اوجزم به , بالتعبري 

القـرآن : ومها معنيان ,  ً واحداًنه جعل السمن والعسل معنىإف
م ْلــِالع:  يكــون الــسمن والعــسل ْوحيتمــل أن: قــال . نة والــس

 .الفهم واحلفظ :  يكونا ْوحيتمل أن, والعمل 
== 

 

z   y  x  w  v  u  t  }|  {  ~  }  :قال تعـاىل ]  : ١[
  £  ¢    ¡  �z  مـن سورة اإلسـراء , ِ. 





 ٤٧ 

 بـن عتبـة عبيد اهللا بن عبـد اهللا  وعن ابن شهاب عن− 
 لسو رَّأن( ا ـخالد ريض اهللا عنهم  وزيد بنةعن أيب هرير

إذا : قـال ?  ومل حتـصن ْتَنـَة إذا زـَمَ عن األَلـِئُس اهللا 
 ْتَنـَ زْثـم إن, دوها ِلـْ فاجْتَنَ زْثم إن, دوها ِلْ فاجْتَنَز
ِلْاجف

                                                          

:  قال ابن شهاب .)  )١( ثم بيعوها ولو بضفري, دوها 
 

م ناصـح أمـني ـِ عالّ وفيه أنه ال يعرب الرؤيا إال:قال ابن حجر 
م ـِ للعالـَّوأن, صيب ُ العابر قـد خيطـئ وقـد يـَّوفيه أن. ب حبي

سكت عن تعبـري الرؤيـا أو بعـضها عنـد رجحـان َ يْأن بالتعبري
,  مه إذا كان يف ذلك عموّوحمل :قال املهلب , رْكِّان عىل الذـلكتما

 َّدـِعُيـِل; ربه ـ خيْ فال بأس أنً مثالٍا لو كانت خمصوصة بواحدـّفأم
وفيه جـواز إظهـار .  نزول احلادثة ْنِة مـبْهُ أالصرب ويكون عىل

  ,بْجـُ العَنِمـَته وأـّ نيْم إذا خلصتْلِ العَنِ مُنِسْحـُم ما يـِالعال
 لـه يف َنِذَأ هـو أعلـم منـه إذا ْنَم بالعلم بحرضة مـِوكالم العال

فتـاء له يف اإلْثِز ماويؤخذ منه جو.  أو ما قام مقامه ,ًلك رصحياذ
  .ده احلكمـ يفيْه أنـمِّلَعُ عىل مَمِسْقُ يْلتلميذ أن لَّوأن. واحلكم 

 .عر ـ شْنِل مـحب: الضفري )  ١




 ٤٨ 

 

                             
  . )١( ة ـة أو الرابعـال أدري بعد الثالث

 
ق عمرة بنـت  طريْنِفعنده م,  ابن ماجة ّاعة إالـأخرجه اجلم)  ١

بـن , وايف مسنده أمحد مالك , ورواه  و.عبد الرمحن عن عائشة 
ة , وابن أيب شيبوالبيهقي,  يف سننه, والدارميحبان يف صحيحه

 يف ّرـَيف مــصنفه , وعبــد الــرزاق , والطــرباين , وابــن عبــد البــ
 .لفة ـ طرق أخر خمتْنِوغريهم م. ...التمهيد 

,   آخـر ٌّدَه حـَمـِزَ ثم زنى لَّدُ الزاين إذا حَّوفيه أن: قال النووي 
  .حدا حد وّ فال يلزمه إالّدُت ومل حيافإذا زنى مر.  ًثم كذلك أبدا

ة َمـَ األَّ أنٌواحلـديث بيـان: ن املعبـود عـووقال أبو الطيب يف 
 وهو معنى ما قال عـيل, لد ـُاملحصنة بالتزويج وغري املحصنة جت

) : ّحصن منهنُ أْنَم,  ِإمائكم عىل َّدـقيموا احلَ يا أهيا الناس أ 
x  }  : واحلكمـة يف التقييـد يف اآليـة بقولـه ) . مل حيصن ْنَوم

  yz ]جـة ال جيـب ّ كانـت مزوْة وإنَمَ األَّالتنبيه عىل أن , ]١
ا الـرجم ّوأمـ, ألنه الذي ينتصف ; ة ّد احلرْلَ نصف جّعليها إال

وهذا هـو مـذهب .  يف اآلية بال شك ًفليس مرادا, فال ينتصف 
  .اءـومجاهري العلم, وأيب حنيفة , ومالك , الشافعي 

 



 

ْمـن سـورة النسـاء , اآليـة ] : ١[ ِ )٢٥ . (  



 ٤٩ 

 وعن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة − 
 فمـضمض ًرشب لبنـا   رسول اهللاَّأن( عن ابن عباس 

ًاـ له دسمَّ إن :وقال
                             

 (  )١( .  
 

يف , وابـن خزيمـة يف مـسنده  , وأمحـد  اخلمـسةئمةرواه األ)  ١
وعبد الـرزاق يف , والبيهقي , وأبو يعىل وابن حبان ,  ,صحيحه 

 .  مصنفه , وعبد بن محيد يف مسنده 
وقد رأ بعـض ,  وهذا حديث حسن صحيح :الرتمذي قال 

  .وهذا عندنا عىل االستحباب, بن ّ اللَنِأهل العلم املضمضة م
  , اللبنَنِة للمضمضة مـّلِ فيه بيان الع:جرل احلافظ ابن حقاو
ستنبط منه استحباب ُوي.  كل يشء دسم ْنِ عىل استحباهبا مّفيدل

   .ظيفـغسل اليدين للتن
 املـأكول َنِوكـذلك غـريه مـ: اء ـقـال العلمـ:  النووي وقال

 تبقى منه بقايـا يبتلعهـا ّ ولئالة ;ستحب له املضمضُواملرشوب ت
  .ر فمـهّويتطهـ, نقطـع لزوجتـه ودسـمه  ولت ,يف حال الصالة
  ,اء يف استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعـدهـواختلف العلم

     النجاسةَنِ نظافة اليد مْنِن مّ يتيقْنأ ّ إالًظهر استحبابه أوالواأل
 ==  ا





 ٥٠ 

بـن عتبـة د اهللا عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبـ و− 
عـن    رسول اهللاهنى: ( ه قال  أنعن أيب سعيد اخلدري

َرشُ يْ أن,قية ـناث األسِتْاخ ْنِ مَبْ
                                                          

  .) ١(   ) أفواهها
 

يبقـى عـىل اليـد أثـر   الْ أنّالإواستحبابه بعد الفراغ , والوسخ 
   .اـه هبـّمس ومل يً كان يابساْبأن, الطعام 

ّ رواه البخاري , ومسلم واللفظ له , والرتمذي , وأبو داود , ) ١
وابن ماجـة , وأمحـد , وابـن حبـان , والـدارمي , والبيهقـي , 

 .    والطياليس يف مسنده , وأبو يعىل , وأبو عوانة يف مستخرجه 
ٌرشب رجـل : ( ورو ابن أيب شيبة يف مصنفه بسنده عنـه قـال 

ْمن سـقاء فا  عـن ّنـساب يف بطنـه جـان , فنهـى رسـول اهللا ِ
 ) .  اختنـاث األسقية 

واملـراد بـه , واألسـقية مجـع الـسقاء : قال احلافظ ابن حجـر 
   . ً كان أو كبرياًدم صغريا األَنِخذ مّتـامل

  , كـالم الزهـريْنِ تفسري االختنـاث مـَّوقد جزم اخلطايب أن
ْمل التفسري املطلق وهو الرشَوحي د ّعـىل املقيـ, أفواههـا  ْنِب مـُّ
ِرسَكِب   . رأسهاِبْلَ فمها أو قْ

== 




 ٥١ 

                                                            
 ُي عن اختناثها هنـي النهَّفقوا عىل أنّوات: وقال اإلمام النووي 

 البقاء ما  يكون يفْن أنَمْؤـُي سببه أنه ال: ثم قيل , تنزيه ال حتريم 
  .ألنه يقذره عىل غريه: وقيل,  ييدر ال جوفه ويؤذيه فيدخل يف

  أخـت يوهـت  وغريه عن كبشة بنت ثابيالرتمذوقد رو 
 سول رّ عيلَلَخَد: ( ا قالتـعنهم تعاىلاهللا  بن ثابت ريض حسان

  إىل فيهـا ُفقمـت,  ًاـ قائمـقـةّقربـة معلِفــي  ْنِ مَبِرـَ فشاهللا 
 هاوقطع,  هذا حديث حسن صحيح :ي  قال الرتمذ ) .هـُتْعَطَفق
 أصابه فم ً تصون موضعاْدمها أنأح: ه لوجهني ـْتَلَعَ القربة فِمَفِل

 حتفظـه ْ أنوالثاين, ه كل أحد ّ يبتذل ويمسْ عن أنرسول اهللا 
 . واهللا أعلم , ك به واالستشفاء ّللترب

  . ليس للتحريم واهللا أعلمي النهَّ عىل أنّفهذا احلديث يدل
ق ابن خزيمة يف الكراهيـة بـني ّوفر: وقال البيهقي يف املعرفة 

 , األرض ال تصل إليه  هوامَّ وأن ,عىل ظاهر اخلربق وغريه ّاملعل
   .قـّخاف دخوهلا املعلـُوال ي

 َّفـإن, ا هني عنه ألنـه ينتنهـا ـإنم: وقال املباركفوري يف حتفته 
                        ن يكوْن أنَمْؤُال ي: وقيل . ا رحيهّريـغُا يـّمـِ هكذا مبإدامة الرش

 ==  ن




 ٥٢ 

 بن عتبـة عـن  وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا− 
خلف أبو بكر ُستاو اهللا لسو رّيفا توـّمـَل: قال ةأيب هرير

  :قـال عمـر أليب بكـر, عرب  الَنِ كفر مْنَفر مَوك, بعده 
 ْ أنُتْرِمـُأ: (   قاتل الناس وقد قال رسـول اهللاُكيف ت

ال إلـه : ل قاْنَفم,  اهللاّال إله إال:  الوقاتل الناس حتى يقوُأ
 وحـسابه عـىل  ,  بحقـهّ مني ماله ونفسه إالَمَصَ اهللا عّإال
ُ ألهللاِاو: فقال ? )اهللا ّرـ فْنَ مّقاتلنَ

                                                          

  ,اةلزكا بني الصالة وق
 

سعة فـم ِش املـاء عـىل الـشارب لـّ يرتشّئالل: وقيل , فيها هامة 
 . قاء ـالس
 سها ويعطفهاؤو يثني رْمعنى االختناث فيها أن: ل اخلطايبقاو

 . ثم يرشب منها 
ا جاء عن ذلك إذا ـ يكون النهي إنمْتمل أنُحي: يف املعامل وقال 

ِرش  ْتمــل أنُوحي,  اإلداوة ونحوهــا ن الــسقاء الكبــري دوَنِ مــَبَ
ا ـوإنمـ, حه للرضورة واحلاجـة إليـه يف الوقـت ا أباـيكون إنم
  .خذه اإلنسان دربة وعادةّ يتْالنهي أن

 





 ٥٣ 

 

                             

 كـانوا ) ١(  ًقـاالِ لو منعـوين عواهللاِ,  الزكاة حق املال َّفإن
  :فقال عمر. قاتلتهم عىل منعه َ ل ونه إىل رسول اهللاّيؤد

 اهللا قـد رشح صـدر أيب بكـر ُ رأيـتْ أنّ ما هـو إالفواهللاِ
   .) ٢(  أنه احلق ُفعرفت, ال ـللقت

 
 الذي يعقل به البعري الذي َقال احلبلِأراد بالع: قال يف النهاية  ) ١

  .أراد بالعقال صدقة العام :  وقيل ,كان يؤخذ يف الصدقة 
  .كثرأل ال باقلل هذا باألـْثِل يف مـ املثبرضُا يـإنم: ل اخلطايبقاو
, وأبـو داود , ه نّرواه البخاري , ومسلم , والرتمـذي وحـس)  ٢

والنسائي , والـشافعي يف مـسنده , وابـن حبـان يف صـحيحه , 
 .ه ـوالبيهقي , وعبد الرزاق يف مصنف

ففـي هـذا :  به الشافعي رمحـه اهللا وقـال ّ احتج:قال أبو عمر 
مـام كان عىل اإل,  عليه ا افرتض اهللاـّمـِ امتنع مِنَ مَّداللة عىل أن

     .هـ أتى ذلك عىل نفسْوإن, اله عليه ـذه به وقتـْخَأ
 تـال ِ عـىل قً عمر كـان موافقـاَّظاهر السياق أن : ل املازريقاو
لورودمهـا ; له يف الزكـاة ْثِلزمه الصديق بمَفأ,  جحد الصالة ْنَم

     يـشري,)  الزكاة حق املالَّفإن. (  ًحداا وًلسنة مورداايف الكتاب و
 ==  ا





 ٥٤ 

س  وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عـن أم قـي− 
 ُتْقـَلْعَقـد أو  يل عىل رسـول اهللا ٍ بابنُدخلت:  قالت
ْ العذَنِعليه م   )٢(  ّ أوالدكنَنْرَغْدَ تام عىل: ( فقال ,   )١(  رةُ
 فيه سـبعة َّ فإن )٣(  هبذا العود اهلنديّعليكن? الق ِهبذا الع
 ّدـَلـُوي, رة ْذُ العـَنِط مـَعْسُ ي .بْنـَمنها ذات اجل, أشفية 

ْنِم
                                                          

   .) ٤(   )ْنبـَ ذات اجل
 

وحـق ,  النفس الصالة ّ حقَّ التفرقة التي ذكرها أنِعْنَإىل دليل م
,  مالـه َمَصَى عـّ زكـْنَوم,  نفسه َمَصَ عّ صىلْنَفم, املال الزكاة 

خذت الزكاة ُ أِّكَزـُ مل يْنَوم,  قوتل عىل ترك الصالة ِّلَصُمل ي ْفإن
   . لـ نصب احلرب لذلك قوتْوإن,  ً ماله قهراْنِم
رة فهـي وجـع يف احللـق يعـرتي ْذُا العـّ وأم:قال ابن حجر )  ١

  .قـذن واحللهي قرحة خترج بني األ: وقيل ,  ًالصبيان غالبا
أهنـا تغمـز )  ّن أوالدكنْرَغْدَت( فمعنى :  النووي قال اإلمام)  ٢

  .هـفرتفع ذلك املوضع وتكبس, حلق الولد بأصبعها 
   .طـْسُلعود القيعني با: قال أبو داود  ) ٣
    , ومسلم , وأبو داود , والنـسائي ,ّواللفظ له رواه البخاري )  ٤

 ==  ا




  بـن ااهللا بـن عبـد اهللا عـن  د الزهـري عـن عبيـعن و− 
َسئل النبي: ( قال امة ـّثَ الصعب بن جعنعباس  ِ ُ  عـن

َّيـَبُ املرشكني يَنِراري مّالذ

                                                          

ْ, فيـصيبون مـنتون ـ  ئهم نـساُِ
  .) ١(   )هم منهم:  فقال َذرارهيم ?و

 
 , وابــن حبــان يف صــحيحه ,  يف مــسنده وابــن ماجــة , وأمحــد

, وعبد الرزاق , والطرباين , يف مصنفه والبيهقي , وابن أيب شيبة 
 ., وابن عساكر يف تارخيـه وإسحاق بن راهويه , والضحاك 

ط ْسُ منـافع القـْنِوقد ذكر األطباء مـ: فتح  ابن حجر يف القال
  ,ويدفع الـسم, ويقتل ديدان األمعاء ,  الطمث والبول ّرِدُأنه ي

  ,اعـوحيرك شـهوة اجلمـ, ن املعدة ّويسخ, ومحى الربع والورد 
يو

 ٥٥ 

جاب بعض أو,  سبعة ْنِ أكثر مافذكرو...  ءف طالَلَب الكِهْذُ
  . بالتجربـة وما زاد عليها,  بالوحي ْتَمِلُ السبعة عَّاح بأنّالرش

الق ِ يكون ذلك العْ فقد حيتمل أن:وقال أبو جعفر الطحاوي 
ه َهـِرَفك,  كتابتـه ّ فيه ما ال حيلَبِتُألنه ك;  يف نفسه ًكان مكروها

  .ريهـ لذلك ال لغرسول اهللا 
     ّالبخاري , ومسلم واللفظ له , وأبو داود , والنـسائي ,  رواه )  ١

 ==  ا




 ٥٦ 

                                                            
ابـن حبـان يف وابن ماجـة , والـشافعي , وأمحـد يف مـسنده , و

عبد الرزاق , وابن أيب شيبة يف مصنفه , ووالبيهقي , صحيحه , 
  .والطرباين يف الكبري , والضحاك 

 .ُثم هنى عن ذلك بعـد : يقول الزهري 
: قـال الـشافعي : أخربنا الربيع قـال : قال البيهقي يف املعرفة 

 إباحـة ) هـم مـنهم (:    قول النبيَّفيان يذهب إىل أنوكان س
وكـان :  قـال . لـه ٌ حديث ابن أيب احلقيـق ناسـخَّوأن, لقتلهم 

ه حديث ابن ـامة أتبعّثَ بحديث الصعب بن جَثَّدَالزهري إذا ح
امـة ّثَ الصعب بن جُوحديث:  قال الشافعي , ]١[كعب بن مالك

 ابـن َلِتـُمرته األوىل فقد ق كان يف عْفإن,   كان يف عمرة النبي
 كان يف عمرته اآلخـرة ْ وإن .يف سنتها:  وقيل ,أيب احلقيق قبلها 

  .واهللا أعلم,  ابن أيب احلقيق غري شك ِرـْمَفهو بعد أ
,    ل النساء والولدان ثم هنى عنه ـْتَ يف قَصَّخَمه رَلْعَومل ن: قال 

 == ا
 

  رسـول اهللا َّأن(  عمـه بن كعب بـن مالـك عـناوأخربين : قال ] : ١[
 ) . هنى عن قتل النساء والصبيان , بن أيب احلقيق ا إىل َثَعَا بـّمـَل

, وهذا احلديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزهري 
   . الزهري أشار بذلك إىل نسخ حديث الصعبَّوكأن





 ٥٧ 

 
                                                           

ْمعنى هنو صد  يقْأن: لولداناهللا أعلم عن قتل النساء وايه عندنا وـَ
 . بقتله مـنهم َرِمُ أْنَّمـِزين مّمتمي, فون َرْعُ وهم يٍلـْتَقصدهم بق

م  ليس هلْأن: معون خصلتني َ أهنم جي) هم منهم (: ومعنى قوله 
ان الـذي ـ وال حكم دار اإليم,ان الذي يمنع الدم ـحكم اإليم

 . وبسط الكالم يف رشح ذلك ...يمنع الغارة عىل الدار 
ريـق َطِولـيس املـراد إباحـة قـتلهم ب: ر وقال احلافظ ابن حج

 بوطء ّالإ إذا مل يمكن الوصول إىل اآلباء بل املراد, د إليهم ْصَالق
   .لهمـْتَصيبوا الختالطهم هبم جاز قُفإذا أ, الذرية 
بـن بطـال وغـريه عـىل منـع اا نقـل ـفق اجلميع كمـّوات: قال 

ا ّوأمـ,  ّعفهنا النـساء فلـضّأم, ل النساء والولدان ْتَالقصد إىل ق
 ًا يف استبقائهم مجيعاـمـِول; ل الكفر ْعِالولدان فلقصورهم عن ف

  . يفاد بهْ جيوز أنْنَأو بالفداء فيم ِّقِّا بالرّم, إفاع هبم تن االَنِم
وجـواز , يات َ جلواز البٌويف هذا احلديث دليل: وقال النووي 
وفيـه .  بـذلك عالمهمإ غري ْنِتهم الدعوة مَغَلَ بْنَاإلغارة عىل م

ا يف اآلخرة ّوأم, م آبائهم ْكُمهم يف الدنيا حْكُ أوالد الكفار حَّأن
الـصحيح أهنـم يف , ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثالثـة مـذاهب 

  .هللا أعلمازم فيهم بيشء وُلثالث ال جياو, لثاين يف النار او, اجلنة 




 ٥٨ 

تبـة عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عو − 
محـار  عـىل ً راكباُأقبلت( : عن عبد اهللا بن عباس أنه قال 
   اهللاُورسـول,  االحـتالم ُأتان وأنا يومئذ قـد نـاهزت

 بـني يـدي ُ فمـررت إىل غري جـدار ,نىِ بالناس بمِّيلَصُي
ــُ وأرســلتُفنزلــت, بعــض الــصف  ْرـَان تـ األت

                             

ــ , ع ـَت
    .) ١(   ) أحدّر ذلك عيلـِنكُفلم ي,  يف الصف ُودخلت

 
شافعي رواه البخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , والـ)  ١

, ومالـك يف املوطـأ , )  االحـتالم ُراهقـت( :  هلفظويف مسنده 
 . وأمحد يف مسنده , وابن حبان يف صحيحه 

 أنا والفضل ُجئت( : ويف رواية للبيهقي يف سننه قال ابن عباس 
ونحن عىل ,  بالناس ِّيلَصُ ي اهللا ُلبن العباس يوم عرفة ورسوا

,  نا عنهـا وتركناهـا ترتـع فنزل, فمررنا ببعض الصف , أتان لنا 
  .) ًيئاـ شول اهللا ـ لنا رسْلـُقـَومل ي

  ّوذلـك يـدل,  يعني واهللا أعلم إىل غـري سـرتة :قال الشافعي 
 ُ اإلمام سـرتةَ سرتةَّوإن.  إىل سرتة َّىلَ أنه صَمـَعَ زْنَ مـأعىل خط

  .مَار بني أيدهيم صالهتـفلذلك مل يقطع مرور احلم; أموم ـامل
== 





 ٥٩ 

عن بن عتبة اهللا عن ابن شهاب عن عبيداهللا بن عبدو − 
ْتَعِمَأم الفضل س َّنأابن عباس 

                                                          

a  }  : يقـرأ  وهوهـ

 
ي ـ صـالة الـصبَّويف هذا احلـديث أن: ي النووال اإلمـام وقـ

  .هـ خلفْنَمـِ لٌرتةـمام س اإلَ سرتةَّوأن, صحيحة 
   َ حـديثّبن عبـاس هـذا خيـصاحديث :  ّرـَبن عبد الباوقال 

      بـني ّ يمـرً أحـداْعَدَ فـال يـِّيلَصُإذا كان أحـدكم يـ: ( أيب سعيد 
 فـال ما املأموّفأم,  دفرـام واملن باإلمص ذلك خمصوَّفإن , ]١[)يديه 
 . بن عباس هذا ا بني يديه حلديث َّرـَ مْنَه مّيرض
القايض وكذا نقل , اء ـه ال خالف فيه بني العلمّوهذا كل: قال

لكــن , ون إىل ســرتة ّلَصُ املــأمومني يــَّعيــاض االتفــاق عــىل أن
 ?أم سرتهتم اإلمـام نفـسه ? هل سرتهتم سرتة اإلمام : اختلفوا 

  .رـه نظفي
 

 , وأبو داود , والنسائي , وابن ماجـة , مسلمرواه صحيح حديث ] : ١[
والدارمي , وأبو يعىل ,  ومالك , وأمحد , وابن خزيمة , وابن حبان ,

 قـال: عن أبيـه قـال أيب سعيد اخلدري عبد الرمحن بن عن وغريهم 
, ني يديـه  بـّ يمرً أحداْعَدَ فال يّيلَصُإذا كان أحدكم ي(  : رسول اهللا

  ) . يطانـا هو شـه فإنمـ فليقاتلى أبْفإن, ه ما استطاع ْأَرْدـَولي




 ٦٠ 

 
     bz قراءتـك هـذه برتنـي ّلقـد ذك, يا بنـي : قالت ف

رأ  يقـل اهللا رسـو ْنِمـ ُإهنا آلخر ما سمعت( , السورة 
  . )١(   )هبا يف املغرب

د اهللا بـن عبـد اهللا بـن  وعن صالح بن كيسان عن عبيـ−
  نا مع رسول اهللاْجَرَخ:  قال عتبة عن زيد بن خالد 

 لنـا رسـول ّفصىل, فأصابنا مطر ذات ليلة , عام احلديبية 
أتدرون مـاذا : قبل علينا فقال أثم ,  صالة الصبح  اهللا

 :     قـال اهللا: فقـال , اهللا ورسوله أعلـم : قلنا ? قال ربكم 
:   قـال ْنَا مـّفأم,  يب ٌرـ يب وكافٌ مؤمن عباديْنِ أصبح م(
ْرِطُم[ 

                             
   ٌفهو مـؤمن ]وبفضل اهللا ,  اهللا قوبرز,  برمحة اهللا نا

 
رواه البخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , والـشافعي )  ١

, والبيهقـي , يف مـسنده يف مسنده , ومالـك يف املوطـأ , وأمحـد 
 .   والطرباين يف الكبري 

 القـراءة يف َّ أنْنِوليس يف هذا احلديث أكثـر مـ: قال أبو عمر 
لهـا ْثِوم) املرسالت ( ـ  القراءة بَّوأن, الصالة ليس فيها توقيت 

  .ز يف صالة املغربـجائ




 ٦١ 

نا بنجم كـذا ْرِطُم" :  قالْنَا مـّمأو,  بالكوكب ٌرـيب كاف 
ٌرـ بالكوكب كافٌ فهو مؤمن" وكذا

                             
  . )١(   ) يب

 
 رواه البخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , والـشافعي)  ١
لبيهقي ا و,يف صحيحه بن حبان ا , و يف املوطأ , ومالك مسندهيف

 . ري ـننه , والطرباين يف الكبـيف س
 , هذا كالم عريب حمتمل املعاين:  طقال الشافعي يف كتابه املبسو

م هبذا الكالم زمـن ّا تكلـوإنم, م ِلَويت جوامع الكُ قد أوكان 
  :فـاملؤمن يقـول,  مـؤمنني ومـرشكني ٍاحلديبية بني ظهراين قوم

  ألنـه ال يمطـر ; ان بـاهللا ـوذلك إيمـ, نا بفضل اهللا ورمحته ْرِطُم
ء خملـوق ْوـَّ النَّألن; ء ْوـَّ اهللا وحده ال النّ يمنع إالوال يعطي وال

 ناْرِطُ م:قال ْنَمو. قتو ا هوـوإنم , ه لغريالو ًشيئا لنفسه ملكَ يال
, نا يف شهر كـذا ْرِطُم: فهو كقوله , يريد يف وقت كذا , بنوء كذا 

 اجلاهليـة َنِ قال بقول أهل الرشك مـْنَوم.  ً كفراونوهذا ال يك
 ُجِرْخـُفهذا كفر ي,  ه أنه أمطرءْوـَّاملطر إىل الن يضيفون اكانولذين ا
نـا يف ْرِطُ م : يقـول اإلنـسانْ أنّبِحـُوالذي أ. م  ملة اإلسالْنِم

  .ء هو الوقتْوَّ كان النْوإن, ء كذا ْوَبن: وال يقول ذا , وقت ك
== 
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فـاختلف  , ا معنـى احلـديثّوأمـ: يف رشحـه  النـووي وقال
  :عـىل قـولني] ء كـذا ْوـَنـا بنـْرِطُم: [  قـال ْنَر م كفاء يفـالعلم

ة ّلِ مْنِ مٌخمرج, ان ـيم ألصل اإلٌسالب,  أحدمها هو كفر باهللا 
 الكوكـب َّ أنً قـال ذلـك معتقـداْنَوهذا فـيم: قالوا . سالم اإل

  ,ا كان بعض أهل اجلاهلية يزعمـكم,  للمطر ئبر منشّ مدٌفاعل
 ذهـب يوهذا القول هو الذ, فره  كعتقد هذا فال شك يفا ِنَوم

  .وهو ظـاهر احلـديثمنهم ,  يوالشافع, اء ـإليه مجاهري العلم
 اهللا َنِ أنه مًمعتقدا] ء كذا ْوـَنا بنْرِطُم: [ وعىل هذا لو قال : قالوا 

  , بالعـادةًء ميقات له وعالمـة اعتبـاراْوـَّ النَّوأن, تعاىل وبرمحته 
 واختلفـوا يف. فهـذا ال يكفـر , ا  وقت كذنا يفْرِطُم: فكأنه قال 

  .ثـم فيهـاإ ال ٍلكنهـا كراهـة تنزيـه, هر كراهته واألظ, كراهته 
اء ـسُفيـ, دة بـني الكفـر وغـريه ّهنا كلمة مـرتدأوسبب الكراهة 

  .لكهمْسَ مـَكَلَ سـْنَوألهنا شعار اجلاهلية وم;  بصاحبها ّالظن
ر نعمـة اهللا  املـراد كفـَّ أصل تأويل احلـديث أن يفوالقول الثاين

 ْنَوهـذا فـيم, ضافة الغيث إىل الكوكب إالقتصاره عىل ; تعاىل 
   .واهللا أعلم,  يعتقد تدبري الكوكب ال
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 َّأنبن عتبـة  اهللا عبد اهللا بن  عبيدعن ابن شهاب عن و− 
 الزهـري يـأمره  اهللا بن األرقـم  إىل عمر بن عبدَبَتَأباه ك
عـن  فيسأهلااألسلمية  ثرا احلتبنعة ْيـَبُعىل س دخلَ يْأن

. ه ْتـَتـْفـَتْ حـني اسا قال هلا رسـول اهللا ـّوعم, حديثها 
 هخيرببن عتبة اهللا إىل عبدقم رألااهللا بن عبد بنعمر  فكتب

هنا كانت حتت سعد بـن أ( ه تأخرببنت احلارث عة ْيَبُ سَّأن
 َدِهَ شـْنَّمـِوكـان مـ, بن لؤي  بني عامر ْنِ وهو م ,خولة
فلـم , ة الـوداع وهـي حامـل ّا يف حجـ عنهّتويفف  ,ًبدرا

ن ِ مـْتَّلـَعَا تـّفلمـ,  محلها بعد وفاتـه ْتَعَضَ وْ أنتنشب
أبو السنابل بـن ا فدخل عليه, اب ّطُلت للخّنفاسها جتم

مـا يل أراك :  هلـا فقـال , ي عبد الدار ك رجل من بنَكْعَب
ّجتملت للخطاب ُ ِ  مـا أنـت  واهللاِِإنـك? ف النكـاحرجني تّ

: يعةَبُقالت سـ. شهر وعرشأ عليك أربعة ّرمت حتى ٍبناكح
 ُأتيت, و ُ ثيايب حني أمسيتّ عيلُا قال يل ذلك مجعتـّفلم

 ُتْلـَلَتاين بـأين قـد حْفَفأ,  فسألته عن ذلك  اهللارسول 




 ٦٤ 

ْن إين بالتزويجَرـَمَوأ,  محيل ُعتحني وض 
                             

  . )١(  ) دا يلـ ب
 

ّ رواه البخاري واللفظ له , ومسلم , وأبو داود , والنـسائي , ) ١
وأمحد , وابن حبان , والبيهقي , والطرباين يف الكبري , وإسحاق 

  . ّـر يف التمهيد , والطحاوي َابن راهويه , وابن عبد الب
    ْتَعَضـَج حـني وّتزوـ تـْ أنًوال أر بأسـا: قال ابن شـهاب 

   .غري أنه ال يقرهبا حتى تطهر,  كانت يف دمها ْوإن
 السلف َنِاء مـوقد قال مجهور العلم: وقال احلافظ ابن حجر 

 ّلَ احلامل إذا مات عنها زوجها حتـَّئمة الفتو يف األمصار أنأو
   .وتنقيض عدة الوفاة, ضع احلمل بو
 َأعني قـول,  ًا كان عموم اآليتني معارضاـّمـَل: قال أبو عمر و
   :  {  AB  C  D  E  H   G  Fاهللا

  KJ    Iz]هَوقولـــــ,  ] ١ :  {  À  ¿  ¾  ½  ¼
   ÂÁz]بيان رسول اهللا ْنِ مٌّدـُمل يكن ب,  ]٢ اـ ملراد اهللا منهمـ 
   Z  Y  X  W     V   U   }   : بقولـهره اهللا َمَعىل ما أ

 ==  ل
 

  ) . ٢٣٤( ة ـرة , اآليـورة البقـ سْنـِم] : ١[
نـِم] : ٢[



   ) . ٤( ة ـالق , اآليـورة الطـ سْ
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 وعن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة − 
  كـان النبـي: ( ا قـال ـعن ابن عباس ريض اهللا عنهمـ

وكـان أهـل , ا مل يؤمر فيه ـ موافقة أهل الكتاب فيمّبُحي
ِالكتاب يسدلون أشـعارهم  ْ ُوكـان املـرشكون يفرقـون , َ ْ َ

ُدـ بعَقَرـَ ناصيته ثم ف فسدل النبي, سهم رؤو
                                                          

(   )١ (.  
 

   \  [z]رسول اهللا ّنيـفب,  ]١ ا أفتى ـ ذلك بمْنِ مراد اهللا م
  جهـةْنِله م ًفكل ما خالف ذلك فال معنى, بيعة األسلمية ُبه س
  .وباهللا التوفيق, ة ّاحلج

رواه البخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجـة , وأمحـد , )  ١
وأبـو يعـىل يف مـسنده ,  وابن حبان , وابن أيب شيبة يف مصنفه ,

 .بن سعد يف طبقاته ا يف التمهيد , وّرـَبن عبد الباالرزاق , ووعبد
يف تأويل اء ـختلف العلماو: قال القايض :  النوويقال اإلمام

ه َلـَعَف: فقيـل , ا مل ينـزل عليـه يشء ـموافقة أهل الكتـاب فيمـ
  هلـم عـىل خمالفـة عبـدةًوموافقة, سالم  هلم يف أول اإلًاستئالفا
          سالموأظهر اإل, هللا تعاىل عن استئالفهم ا أغنى اـّفلم. األوثان 

 ==  ا
 

نـِم] : ١[


   .) ٤٤( ة ـل , اآليـورة النحـ سْ
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َّرص, دين كلـه عىل ال منهـا صـبغ ,  بمخـالفتهم يف غـري يشء َحَ
ا مل ـ باتباع رشائعهـم فيمـَرِمُتمل أنه أُحي: وقال آخرون . الشيب 
   .لوهِّدـَبُ أهنم مل يَمِلَا عـا كان هذا فيمـنمإو,  إليه يشء َيوح

 ْنَ مـَ رشعَّ بعض األصـوليني هبـذا احلـديث أنّواستدل: قال 
بل هـذا : وقال آخرون , نا بخالفه ُ رشعْدِرـَي لنا ما مل ٌقبلنا رشع

فأشـار , ) حيب مـوافقتهم : ( ألنه قال ; دليل أنه ليس برشع لنا 
 .هللا أعلمااعه وـبّ اتَمَّتـَحَتـَ لنا لً كان رشعالوو,  خريته  أنه إىلإىل
 أهل األوثان َّ الرس يف ذلك أنّ وكأن:فتح ل ابن حجر يف القاو
 نكوّلكتاب يتمسا أهل َّنألوب, لكتااأهل  ْنِان مـإليمان بعد عأ

 ْتَّدَولـو أ, فهم ّ مـوافقتهم ليتـألّبُفكان حي,  يف اجلملة ٍبرشيعة
ثان الذين وا أسلم أهل األـّفلم. ثانوفقتهم إىل خمالفة أهل األامو

ضت ّمتح,  أهل الكتاب عىل كفرهم ّستمراو, لذين حوله امعه و
 .  لكتابا هلملخالفة ألا

وصـوم  , كـهلـشعر وتراصـبغ  : لسدلا وق يشبه الفراـّمـِوم
صـوم يـوم الـسبت والنهـي عـن  , ستقبال القبلـةاوء , اعاشور

:  قـالوا  ف.... وخمالفتهم يف خمالطـة احلـائض, واألحد منفردين 
  .هـا فيـنَفَ خالّ إالً أمرنا شيئاْنِ مُعَدَما ي
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اهللا بن عتبة أنـه بن عبد عن عبيد اهللا بن شهاب اعن و− 
وهـو خلطاب ابن قال عمر : لوقي بن عباس سمع عبداهللا

 ً اهللا قد بعـث حممـداَّإن(  :  عىل منرب رسول اهللا ٌجالس
عليـه نـزلُا أـّمـِفكان م, نزل عليه الكتاب َوأ ,  باحلق 

 رسـول َمَجَفر, ناها ْلِقَناها وعْيَعَناها ووْأَرـَق, آية الرجم 
   طـال بالنـاس زمـان ْفأخـشى إن, منا بعده ـَجَور اهللا 
وا ّلِضَفيـ,  يف كتـاب اهللا َمْجَّ الـرُدِجـَما ن:  يقول قائل ْأن
 ٌّقَ الـرجم يف كتـاب اهللا حـَّوإن.  أنزهلا اهللا ٍك فريضةْرـَتِب

َنِم, حصنُإذا أ زنى ْنَعىل م

                             

إذا قامـت , لنساء ال وجا الر
 . ) ١(  ) أو االعرتاف, ل ـَأو كان احلب, ة ـنّالبي

 
ّ رواه البخاري طرفا من حديث طويل , ومسلم والل) ١ ٍ ِْ فظ لـه , ً

والرتمــذي , والنــسائي , وابــن ماجــة , وأمحــد , والــدارمي , 
 . والبيهقي , وعبد الرزاق , وابن أيب شيبة , وأبو عوانة 

 عمـر استحـرض َّوفيـه إشـارة إىل أن: قال ابن حجر يف الفتح 
 . عليهم ّفرد,  قالوا ذلك ًناسا

== 




 ٦٨ 

                                                            
 باحلق ًمدا اهللا بعث حمَّ إن: (قوله : وقال املباركفوري يف حتفته 

  ;وتوطيـة للمـرام, مة للكـالم ّ هذا مقد,) نزل عليه الكتاب َوأ
 فقدان تالوة آيـة الـرجم ْنِ للتهمة الناشئة مًودفعا,  للريبة ًرفعا

 .بنسخها مع بقاء حكمها 
 َنِ مـًة نكـاالّمجومها البتـْا فارـيَنَالشيخ والشيخة إذا ز: ( وهي 

   ) .اهللا واهللا عزيز حكيم
 الرجـال َنِ مـ زنـىْنَ عىل مالرجم حق ثابت أو واجب َّ  وإن
 ًة تزوجيـاّرُج حـّ قد تزوً عاقالً أي كان بالغا, إذا أحصن والنساء
 .أي اإلقرار بالزنى :  أو االعرتاف , وجامعها ًصحيحا

مت اا حديث عبـادة بـن الـصّوأم: وقال أبو عمر يف التمهيد 
ا ـنمإف, ) ائة والرجم د مْلَب جّب بالثيّالثي: (  قوله عن النبي 

 الزنــاة كانــت َّوذلــك أن, اجللــد  كــان هــذا يف أول نــزول آيــة
 ْ العدول يف أول اإلسـالم أنَنِعقوبتهم إذا شهد عليهم أربعة م

ا ـّفلمـ,  ًأو جيعل اهللا هلـم سـبيال, كوا يف البيوت إىل املوت َسْمُي
  : {  L  Kقولـه , نزلت آية اجللد التي يف سـورة النـور 

  M  SR    Q  P    O       Nz قـام  , ]١[اآليةذواُخـ : (  فقـال          
 == ت

 

  ) .٢( ة ـاآلي] : ١[




 اهللا بـن عتبـة   بن عبـد وعن ابن شهاب عن عبيد اهللا− 
ة ـ ميتــًشــاةوجــد   َّأن رســول اهللا( س عــن ابــن عبــا

أ

 ٦٩ 

:  رسول اهللا قال ف الصدقة , َنِمنة تها موالة مليموَيِطْعُ
ا ـإنمـ: ال ـقـف! ة ـإهنا ميتـ: قالوا ? تم بجلدها  انتفعّهال
َمِّرُح

                                                          
   . )١(   )اـ أكله

 
 البكر بالبكر جلد مائـة وتغريـب  ,ً سبيالّعني قد جعل اهللا هلن

فكان هـذا ) . ب جلد مائة والرجم باحلجارة ّب بالثيّ والثي ,عام
نا ْمِلَفع, مل جيلدهم  مجاعة وثم رجم رسول اهللا , يف أول األمر 

ل هـذا كثـري يف ـْثـِوم.  به ما قبله َخَسَه اهللا نـثَدْحَ أٌمْكُهذا ح  َّأن
ا يؤخذ باألحدث ـوإنم,  عباده ليبتيل; أحكامه وأحكام رسوله 

  . رسول اهللا ِرـْمَ أْنِفاألحدث م
  ,بون هبـذا كلـهّاخلوارج وبعض املعتزلـة يكـذ: قال أبو عمر 
واحلمد هللا الـذي عافانـا ,  عليهم ّ للردً موضعاوليس كتابنا هذا

  .هـا ابتالهم بـّمـِم
 رواه البخاري , ومسلم , والنسائي , والشافعي يف مـسنده ,)  ١

والبيهقي يف سـننه ,       يف صحيحه , ومالك يف املوطأ , وابن حبان
 ==  ل





 ٧٠ 

                                                            
 . والطرباين يف الكبريوالدارقطني يف سننه , 

 ) . ? هـفعوا بـوه وانتـا فدبغـخذوا إهاهبَأفال أ: ( ٍويف لفظ 
عـن الزهـري عـن عبيـد اهللا بـن ورو ابن عساكر يف تارخيــه 

 عن َلـِئُس   النبيَّعن ابن عباس أنبن مسعود اهللا بن عتبة عبد
  ) . دباغها طهورها: ( ة فقال ـجلود امليت

اء يف دبـاغ جلـود امليتـة ـاختلـف العلمـ:  النووي قال اإلمام
حدها مـذهب الـشافعي , أباغ عىل سبعة مذاهب ّهتا بالدوطهار
د ّواملتول,  الكلب واخلنزير ّالإة  جلود امليتُطهر بالدباغ مجيعَأنه ي
وجيـوز ,  اجللد وباطنه ُطهر بالدباغ ظاهرَوي. حدمها وغريه أ ْنِم

 ِوال فـرق بـني مـأكول, شياء املائعـة واليابـسة اله يف األـاستعم
اهللا دوعب طالب يبأ بن هذا املذهب عن عيل يوور . هللحم وغريا
  ....اـبن مسعود ريض اهللا عنهما

 َّ زعم أنْنَ عىل بطالن قول مّهذا يدل: قال اخلطايب يف املعامل و
 أنـه طـاهر ّويبني, ه املاء بعد الدباغ ينجس ـّة إذا مسـإهاب امليت

أو خرز منه خـف , وأنه إذا بسط وصىل عليه , ى ـّكطهارة املذك
  .ازـ فيه جّىلفص

== 




 ٧١ 

اهللا بـن  موسى بن أيب عائشة عن عبيداهللا بن عبدعن و− 
ثيني عـن ّدُ حتـَأال:  ُ عىل عائشة فقلـتُ دخلت :عتبة قال

  : فقـال  النبـيَلُقَث, بىل : قالت ?   اهللا سول رضمر
ضـعوا يل : قـال ,  ينتظرونك ال هم: قلنا ?  الناس ّصىلَأ

َيـِفذهب ل, فاغتسلففعلنا : قالت . ماء يف املخضب 

                                                          

 ءوـن
ال هم : قلنا ?  الناس ّصىلَ أ :ثم أفاق فقال, غمي عليه ُفأ

 .  يف املخضبً يل ماءاضعو :قال  , اهللا لسونك يا روينتظر
ثـم , غمي عليه ُثم ذهب لينوء فأ, فقعد فاغتسل : قالت 

 
 دباغهـا َّإن:  وأكثر الفقهاء يقولون :وقال أبو عمر يف التمهيد 

  .طهورها طهارة كاملة يف كل يشء
إنمـا : ( ّوأما قوله يف حديث ابن شهاب : وقال يف االستذكار 

َحرم أكلها  ِّ َ, قـول خـرج عـىل جـواب سـائل عـن جلـدها , ) ُ َ َ ٌ 
   َّومعلـوم أن حتـريم . عـد دبغهـا َّفأجابه بأن االنتفاع هبـا متـاح ب

       هـذا .  ة قد مجع عصبها , وإهاهبا , وعظامهـا , مـع حلمهـاـامليت
 . ما يوجبه الظاهر

   





 ٧٢ 

ال هم ينتظرونـك يـا : قلنا ?  الناس ّصىلَأ: أفاق فقال  
فقعـد . ب ضـعوا يل مـاء يف املخـض: فقـال , رسول اهللا 

  :ثم أفـاق فقـال, غمي عليه ُثم ذهب لينوء فأ, فاغتسل 
  .ال هم ينتظرونـك يـا رسـول اهللا: فقلنا ?  الناس ّصىلَأ

 لـصالة  َّ يف املـسجد ينتظـرون النبـيٌ عكوفُوالناس
 ّيلَصُ يـْ إىل أيب بكر بـأنرسل النبي فأ, العشاء اآلخرة 

  يـأمرك  رسـول اهللا َّإن: فأتاه الرسول فقـال , بالناس 
يـا :  ً رقيقـاًفقال أبو بكر وكان رجـال,  بالناس ّصيلُ تْأن

  . بـذلكّأنـت أحـق: فقال له عمر .  بالناس ِّلَص, عمر 
 ْنِ مـَدَجـَ و النبـي َّثـم إن,  أبو بكر تلك األيـام ّفصىل
فخرج بني رجلني أحدمها العبـاس لـصالة , ة ـّفِ خنفسه

ا رآه أبو بكر ذهب ـّفلم,  بالناس ّصيلُوأبو بكر ي, الظهر 
: قــال , ر ّ ال يتــأخْ بــأنأ إليــه النبــي ـَمــْوَفأ, ر ّليتــأخ

  :قـال. ساه إىل جنب أيب بكـر َلْجَ فأ .هـساين إىل جنبِلْجَأ
لناس او , النبي بصالة ّمَت ْأـَ يهو وّصيلُفجعل أبو بكر ي





 ٧٣ 

: قـال عبيـد اهللا ) .  ٌ قاعـد ُّوالنبـي, بصالة أيب بكـر  
 ُضِرْعـَ أَأال:  لـه ُاهللا بن عباس فقلـتد  عىل عبُفدخلت

: قـال ?   يبـثتني عائشة عـن مـرض النّعليك ما حد
 غـري أنـه ًا أنكر شـيئاـفم,  عليه حديثها ُفعرضت,  ِهات
 : ُقلت? العباس  لك الرجل الذي كان مع ْتَّمَسَأ: قال 

ٌّيـهو عل: قال , ال 
                             

  )١( .  
 

 رواه البخاري , ومسلم , والنسائي , وأمحد , وابـن خزيمـة )  ١
والبيهقي , وابن أيب شيبة  , وابن حبان , والدارمي ,يف صحيحه 
 .ه ـ , وابن سعد يف طبقاتهـراهويوإسحاق بن يف مصنفه , 

        اهللا د عـن الزهـري عـن عبيـويف رواية البـن سـعد يف طبقاتـه 
   ُ رسـولّعزُتْا اســّمــَل: ( عبد اهللا بن عتبة عن عائشة قالـت  بنا

        يـا نبـي : ُفقلـت,  بالنـاس ِّلَصُروا أبـا بكـر فليـُم:  قال  اهللا
     كثـري البكـاء , عيف الـصوت ضـ,  أبا بكر رجل رقيـق َّإن, اهللا 
ــرآن إذا ــرأ الق ــال  ?ق ــ:  فق ــُم ــاس ِّلَصُروه فلي ــت .  بالن       ا: قال
                 حـبا صـوّ إنكـن :   اهللالسوفقال ر, ي ـل قولـْثـِ بمُدتـفع

 ==                   ت




 ٧٤ 

                                                            
 ما أقول واهللاِ:  قالت عائشة .   بالناسِّلـَصُروه فليُم,  ]١[يوسف

 الناس َّنإ: ُوقلت, يبأعن ذلك  ف يرصْنأ ّحبُ أُ كنتين أّالإ كلذ
وإهنم سيتـشاءمون ,  ًأبدا   اهللالسو قام مقام رً رجالاوّبـُلن حي

  ) . يرصف ذلك عن أيبْ أنّحبُ أُ فكنت ,ث كانَدَبه يف كل ح
عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بـن  حسن بسندأخرج أبو داود و
ا ـّمـَل: ( ل هبذا اخلرب قاه بن زمعة أخربهللا عبدَّاهللا بن عتبة أنعبد

  خـرج النبـي: قـال ابـن زمعـة ,  صوت عمر  سمع النبي
 ِّلَصُليـ, ال , ال , ال :  حجرتـه ثـم قـال ْنِه مـَسـأع رَلْطَحتى أ

 ) . ًيقول ذلك مغضبا. يب قحافة أللناس ابن 
== 

 

فـاملراد ,  اجلمـع ِ كان بلفظْ هذا اخلطاب وإنَّ إن:قال املباركفوري ] : ١[
 صـواحب صـيغة مجـع واملـراد َّا أنـكم, به واحد وهي عائشة فقط 

 زليخـا اسـتدعت َّا يف ذلـك أنـووجه املـشاهبة بينهمـ. زليخا فقط 
ومرادهـا زيـادة عـىل ذلـك ,  اإلكرام بالضيافة ّظهرت هلنَالنسوة وأ
 عائـشة َّوأن. عـذرهنا يف حمبتـه َن يوسـف ويْسُ ينظرن إىل حـْوهو أن

ْ سبب إرادهتا رصَّأظهرت أن  ُعِمْسُف اإلمامـة عـن أبيهـا كونـه ال يـَ
 ال ْومرادهـا زيـادة عـىل ذلـك وهـو أن, أمومني القـراءة لبكائـه ـامل

 .يتشاءم الناس به 




 ٧٥ 

                                                            
 ّ أبـا بكـر صـىلَّهذا احلديث الثابت بذلك عـىل أن: قال أمحد 

      بـه ّتمائــ خـرج لـصالة الظهـر ف  النبـيَّنأو,  ًاـيامأبالناس 
 . د ـ قاع ورسول اهللا, م ـوهو قائأبو بكر فيها 

والـذي نعرفـه باالسـتدالل بـسائر  : عرفةوقال البيهقي يف امل
يب بكر هي أ خلف  ها رسول اهللاّ الصالة التى صالَّخبار أناأل

ها حتـى ّوهي آخر صـالة صـال, ثنني  يوم اإلْنِصالة الصبح م
, ها أبـو بكـر خلفـه ّوهي غري الصالة التي صال, مىض لسبيله 

   .ا قال الشافعي رمحه اهللاـكم
ال جيـوز  : والشافعي ومجهور السلف ومالكوقال أبو حنيفة 

 . ًاـ قائمّ خلف القاعد إالّصيلُ يْعىل القيام أن للقادر
 وأبـو بكـر ًقاعـداّصىل  يف مرض وفاته  النبي َّبأن واّواحتج

 أبـا بكـر َّ زعم أناءـ كان بعض العلمْوإن,  ًوالناس خلفه قياما
  النبـي َّلكن الـصواب أن,  به ٍدـَتْقُ م ُّكان هو اإلمام والنبي

 فقال يف روايتـه عـن ًاـره مسلم رصحيـَكَوقد ذ , كان هو اإلمام
 ُفجـاء رسـول : ( أيب بكر بن أيب شيبة بإسناده عن عائشة قالت

    ّصيلُ يوكان رسول اهللا ,  حتى جلس عن يسار أيب بكر اهللا 
 ==  ت
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,   أبو بكر بصالة النبيييقتد,  ًاـبو بكر قائمأ وًبالناس جالسا

  ) .  الناس بصالة أيب بكريويقتد
  به أصحابنا عىل جـواز اقتـداءّواستدل:  النووي وقال اإلمام

حرم بالـصالة َ أ الصديقَّفإن, م بالصالة بعده ِرْحـُ يْنَ بماملصيل
هذا هو الـصحيح و. بعده  حني أحرم ي ـ ثم اقتد بالنبًأوال

  .اـيف مذهبن
 َنِ هلـم مـا بقـي مـّتمَ فـأً اإلمام رجالَمَّدَ قإذا: قال الشافعي و

ح للنـاس َتَتـْ قـد اف أبـا بكـر َّألن; م ُهتم صالهتَأَزْجَأالصالة 
 ًفصار أبو بكر مأموما,   اهللا َ رسولَمَّدَثم استأخر فق, الصالة 
ون بـصالة ّصلُع أيب بكـر يـ مـوصار النـاس,  ً كان إماماْبعد أن

 .تحوا بصالة أيب بكر ـَتْوقد اف  رسول اهللا
فضيلة أيب بكر : فيه فوائد منها:  احلديثحيف رشالنووي ل قاو

وترجيحه عىل مجيع الصحابة رضوان اهللا علـيهم ,  الصديق 
 ْنِ موتنبيه عىل أنه أحق بخالفة رسول اهللا , أمجعني وتفضيله 

اعة ـاجلمـ إلمام إذا عرض له عذر عن حضور اَّ ومنها أن .غريه
  . أفضلهمّ يستخلف إال وأنه ال,  هبم ّصيلُ يْنَاستخلف م

== 




 ٧٧ 

اهللا بـن عتبـة عـن  اهللا بن عبد  الزهري عن عبيدعن و− 
َرضَا حــّمـَل(   :بن عباس قالا الوفـاة   اهللا َ رسـولْتَ

ويف البيـت  ,  بعـدهاوّلِضَ تن لً لكم كتاباْ أكتبَّمُلَه: قال 
  رسـول اهللاَّإن: فقال عمر, رجال فيهم عمر بن اخلطاب 

نا كتـاب ُبْسَح,  عليه الوجع وعندكم القرآن َبَلَ قد غ
ْنَفمـنهم مـا , فاختلف أهل البيت فاختصمو: قال . اهللا 

                                                          
 

 
 ِّيلَصُروا أبا بكر يُم: (  ا قال رسول اهللا ـّمـَل: قال أبو عمر و

واستخلفه عىل الصالة وهي ,  فيه ّيف مرضه الذي تويف) بالناس 
,  بحرضته ٌم إليها أحدّ يتقدْوكانت إليه ال جيوز أن, عظم الدين 

,  متـوافرون ُا مرض استخلف عليها أبـا بكـر والـصحابةـّفلم
 املـسلمون بـذلك عـىل ّاسـتدل,  ان ـمنهم عيل وعمر وعثمـ

 ذلـك اوعلمـو,  ُ باخلالفـة بعـدّوعىل أنه أحـق, فضل أيب بكر 
 ارتضاه هلـم رسـول ِنَفارتضوا لدنياهم وإمامتهم وخالفتهم م

  .وذلك إمامتهم يف صالهتم, نهم  ألجل دياهللا 
ر ـْمـَ يف أ  اهللال رسـوَكَمَّدَقـ" :  وهلذا قال سـيدنا عـيل 

  ."!  ?اـ يف دنيانكرِّخَؤـُ الذي يِنَفم, ا ـدينن




 ٧٨ 

 ل يقوْنَومنهم م,  اهللا لسور  لكمْ يكتبابوِّرـَق:  ليقو 
َّ, وغـم واالخـتالف طَغـَّا أكثـروا اللـّفلم. ما قال عمر  ُ 

:  لبن عباس يقـوافكان  . )عني  اقومو:  قال  اهللالسور
   وبـني ة ما حـال بـني رسـول اهللا ـّ الرزيَّة كلـّ الرزيَّإن
َغَن اختالفهم ولِ يكتب هلم ذلك الكتاب مْأن

                             

   .) ١( طهم 
 

رواه البخاري , ومسلم , والنسائي , وأمحد , وابن حبـان يف )  ١
 .ه ـفه , وابن سعد يف طبقاتـصحيحه , وعبد الرزاق يف مصن

مـون يف رشح ِّاء املتكلـفق العلمــّفقد ات: النووي إلمام ا قال
; وفـضائله ودقيـق نظـره ,  دالئل فقه عمر ْنِاحلديث عىل أنه م

ا عجـزوا عنهـا واسـتحقوا ـ ربمً أمورا يكتب ْ أنَـيِشَألنه خ
فقـال , ألهنا منصوصة ال جمال لالجتهـاد فيهـا ; العقوبة عليها 

t  s  r  q  p  }  : لـه تعـاىللقو; نا كتـاب اهللا ُبْسَح: عمر 

  vuz]١  [ ,وقوله :  {  kn  m  l  z]اهللاَّ أنَمِلـَفع.  ]٢      
 == ا

 

ْمـن سـورة األنعـام , اآليـة ] : ١[ ِ )٣٨ . (  
ْمـن سـورة املـائدة , اآليـة ] : ٢[ ِ )٣  . (  
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 وعن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة − 
ن ِدايُ يـٌكان رجل: (  قال  رسول اهللا َّعن أيب هريرة أن

 فتجـاوز عنـه ًاِرسْعُ مَإذا أتيت :فكان يقول لفتاه , الناس 
َيـِقَفل. ا ـّ اهللا يتجاوز عنّلعل

                                                          

  .) ١(   ) اهللا فتجاوز عنه
 

وأراد الرتفيـه عـىل , ة ّمـُ الضالل عـىل األَنِمَتعاىل أكمل دينه فأ
  .هـبن عباس وموافقيان ِه مـفكان عمر أفق,  ل اهللا رسو

ويف احلديث دليل عىل جواز كتابـة : فتح وقال ابن حجر يف ال
    . يف حرمان اخلريًالف قد يكون سببا االختَّوعىل أن, العلم 

, والنـسائي , وأمحـد , ّواللفـظ لـه رواه البخاري , ومـسلم )  ١
 . يف مسنده , والطرباين وابن حبان , والبيهقي , والطياليس 

, نظـار ويدخل يف لفـظ التجـاوز اإل: فتح قال ابن حجر يف ال
 َنِ اليــسري مــَّويف احلــديث أن.  قــايضَّن التْسُوحــ, والوضــيعة 

 َّوفيـه أن.  السيئات َنِ مً كثرياَرـَّفـَ هللا كًاحلسنات إذا كان خالصا
  .هـ بنفس ذلكَّلَوـَتـَ مل يْنإر به وـ يأمْنَمـِاألجر حيصل ل

 ًاِرسْعُ مَرـَظْن َأ ْنَم: ( َيرس رفعه ـ حديث أيب الْنِرو مسلم مو
  ) .هـِّلـِه اهللا يف ظـَّلـَظَأ, ه عنـ َعَضَأو و
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وسعيد ,  بن الزبرية عن عروي ابن شهاب الزهرعن و− 
عبيـد اهللا بـن  و ,وعلقمة بن وقاص الليثي, ب ّبن املسيا

 عن عائشة ريض اهللا عنها زوج النبي, اهللا بن عتبة عبد
قـال , أهـا اهللا منـه ّهل اإلفك مـا قـالوا فربحني قال هلا أ

وبعضهم , ا ـ حديثهْنِ مًفةـثني طائّهم حدّوكل: ي الزهر
 عن كل ُوقد وعيت , ًثبت له اقتصاصاَأ بعض وْنِ معىْوَأ

وبعـض , ثني عن عائـشة ّ الذي حدَواحد منهم احلديث
 كـان (  : عائشة قالـتَّزعموا أن,  ًق بعضاِّدَصُحديثهم ي
  , بني أزواجـهَعَرـْقَ أً سفراج خيرْ إذا أراد أن رسول اهللا

ٍةارع بيننـا يف غـزْقَفأ.  خرج سهمها خرج هبا معهّتهنـّي فأ

                             

 
ُ معـه بعـد مـا أنـزل ُفخرجـت , فخرج سـهمي , غزاها
   . )١(  وذكر احلديث بطوله) .... اب ـاحلج

 
١  ( البخاري , ومسلم , والنسائي , وأمحـد بطوله ديث احلرو

, وابن حبان يف صـحيحه , والبيهقـي , والطـرباين يف يف مسنده 
 . ه ـ يف مسنده , وعبد الرزاق يف مصنفالكبري , وأبو يعىل

== 
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  ,نـزل فيـهَمحل يف هودجي وأُ أُفكنت: قالت : ( وتتمة احلديث 

ْفرس ودنونا ,  غزوته تلك وقفل ْنِ منا حتى إذا فرغ رسول اهللاِ
 حــني آذنــوا ُفقمــت,  بالرحيــل ًآذن ليلــة,  املدينــة قــافلني َنِمــ

 شـأين ُا قـضيتـّفلمـ,  اجليش ُ حتى جاوزتُبالرحيل فمشيت
 جـزع ظفـار ْنِد يل مْقِ صدري فإذا عُفلمست,  إىل رحيل ُأقبلت

 :قالت. فحبسني ابتغاؤه, ديْقِ عُ فالتمستُفرجعت, قد انقطع
  ,وأقبل الـرهط الـذين كـانوا يرحلـون يل فـاحتملوا هـودجي

 , أين فيهن عليه وهم حيسبوكب أرُ الذي كنتي عىل بعريهفرحلو
َ مل هيـًفافاِ ذاك خْوكان النساء إذ ا ـإنمـ,  اللحـم ّنُهَشْغـَ ومل يَنْلِّبُ
 حـني ة اهلـودجّفِفلم يستنكر القوم خ,  الطعام َنِيأكلن العلقة م
فبعثـوا اجلمـل ن ,  جاريـة حديثـة الـسُوكنـت, رفعوه ومحلوه 

فجئت منازهلم ,  اجليشّدي بعد ما استمرْقِ عُووجدت,  افسارو
,  فيـه ُ منزيل الذي كنتُمتّفتيم,  وال جميب ٍوليس هبا منهم داع

فبينا أنا جالسة يف منزيل ,  ّ إيلن أهنم سيفقدونني فريجعوُوظننت
ل الـسلمي ثـم ّوكـان صـفوان بـن املعطـ,  ُفنمت ي عينيبتنَلَغ

  د إنسانا سوأفأصبح عند منزيل فر,  وراء اجليش ْنِالذكواين م
 ==  ا
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 ُفاسـتيقظت, فعرفني حني رآين وكان رآين قبل احلجـاب ,  ٍنائم

 مـا وواهللاِ,  وجهـي بجلبـايب ُرتّباسرتجاعه حني عرفني فخمـ
وهـو ,  غري اسـرتجاعه ً منه كلمةُوال سمعت , منا بكلمةّتكل

, هـا ُ إليهـا فركبتُفقمـت,  عىل يـدها َئـِطَه فوـحتى أناخ راحلت
رين يف نحـر ِفانطلق يقود يب الراحلـة حتـى أتينـا اجلـيش مـوغ

وكان الذي ,  هلك ْنَ مّيـفهلك ف: ت قال. الظهرية وهم نزول 
 .  بن سلول ّيبُ اإلفك عبد اهللا بن أْربـِ كّتوىل

ه ّرـِقــُث بـه عنـده فيّتحـدُشاع ويُ أنه كان يُخربتُأ: قال عروة 
 أهل اإلفك ْنِ مّسمُمل ي:  ًوقال عروة أيضا. ستمعه ويستوشيه َوي

نـت ومحنـة ب, ومـسطح بـن أثاثـة ,  حسان بـن ثابـت ّ إالًأيضا
ا قال ـم يل هبم غري أهنم عصبة كمْلِيف ناس آخرين ال ع, جحش 

.  بـن سـلول ّيبُعبد اهللا بـن أ:  كرب ذلك يقال له َّوإن, اهللا تعاىل 
  : عندها حسان وتقـولّبَسُ يْكانت عائشة تكره أن: قال عروة 

  :إنه الذي قال
   ُاءـقِمنكم و ٍ حممدِضْرِعِل        يض ْرِه وعَ أيب ووالدَّفإن         

,                 ً شـهراُ حـني قـدمتُنا املدينـة فاشـتكيتْمِدَفق: قالت عائشة 
 ==  ا
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 ْنِ مـٍال أشعر بـيشء, فيضون يف قول أصحاب اإلفك ُوالناس ي

  رسـول اهللا ْنِوهو يريبني يف وجعـي أين ال أعـرف مـ, ذلك 
 ّا يـدخل عـيلـإنمـ, ر منه حني أشـتكي َ أُطف الذي كنتّالل

فذلك , ثم ينرصف ? يكمِكيف ت: م ثم يقول ّلَسُ فيرسول اهللا
 ُفخرجـت,  حني نقهت ُوال أشعر بالرش حتى خرجت. ريبني ُي

 ّوكنـا ال نخـرج إال, زنـا ّل املناصع وكان متربـَبِ مسطح قِّمُمع أ
.  بيوتنـا ْنِ مـًف قريبـاـُنـُخـذ الكّ نتْوذلك قبل أن,  إىل ليل ًليال

وكنـا , ل يف الربية قبل الغـائط َوُ العرب األُرـْمَ أناُرـْمَوأ: قالت 
  أنـا ُفانطلقـت: قالـت . خذها عند بيوتنـا ّ نتْف أنـُنُ بالكّنتأذ

وأمهـا , وأم مسطح وهي ابنة أيب رهم بن املطلب بن عبد مناف 
مـسطح بـن وابنها , بنت صخر بن عامر خالة أيب بكر الصديق 

ل بيتي حني ـَبِأنا وأم مسطح ق ُفأقبلت. أثاثة بن عباد بن املطلب
 َسِعـَت: طهـا فقالـت ْرِ أم مـسطح يف مْفعثرت,  شأننا ْنِفرغنا م
  ?ً بـدراَدِهَ شـًني رجالّتسبَأ,  ِبئس ما قلت:  هلا ُفقلت, مسطح 
ومـا :  ُوقلت: قالت ? مل تسمعي ما قال  َأو, تاه ـْنَ هْأي: فقالت 

     عـىلً مرضاُازددتف: قالت .  أهل اإلفك لفأخربتني بقو? قال 
 ==  ل
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م ّ فـسل رسـول اهللا ّ إىل بيتي دخل عيلُا رجعتـّفلم, مريض 
  :قالت?  ّ آيت أبويْأتأذن يل أن:  له ُفقلت? كيف تيكم : ثم قال 

 يل رسـول اهللا َنِذَفأ: قالت . ا ـلهمَبِ قْنِستيقن اخلرب مأ ْريد أنُوأ
  ,يـا : قالـت ? النـاس ث ّماذا يتحد, تاه ـّيا أم:  ألمي ُفقلت
ا كانت امـرأة قـط وضـيئة عنـد ـمّقلَفواهللا ل,  ِين عليكِّوَه ةـّبني

 سبحان : ُفقلت: قالت .  أكثرن عليها ّها هلا رضائر إالـّبُرجل حي
 تلك الليلة حتى ُفبكيت: قالت? ث الناس هبذا ّ لقد حتدَأو !اهللا 
.  أبكيُحتثم أصب,  م أكتحل بنوالو ,قأ يل دمع ْرـَ ال يُصبحتأ

 بن أيب طالب وأسـامة بـن زيـد َّ عيل اهللا ُودعا رسول: قالت 
. ا ويستـشريمها يف فـراق أهلـه ـيـسأهلم,  ُ الوحيَثَبْلَتْحني اس
 براءة ْنِ بالذي يعلم م اهللاسولا أسامة فأشار عىل رّفأم : قالت
أهلك وال نعلم : فقال أسامة , وبالذي يعلم هلم يف نفسه ه , أهل
ق اهللا عليـك ّضيُمل يـ, يا رسـول اهللا : ا عيل فقال ـّوأم.  ًا خريّإال

 فـدعا  :قالـت.  َكْقُدْصَ تـَ اجلاريـةِلَوس, والنساء سواها كثري 
 ? يشء يريبك ْنِ مِيتأهل ر,  بريرة ْأي:  بريرة فقالاهللارسول 

           قـطً عليهـا أمـراُوالذي بعثك باحلق ما رأيـت: قالت له بريرة 
 ==  ا
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تنام عن عجني أهلها ,  أهنا جارية حديثة السن ْنِصه أكثر مِمْغَأ

 يومـه ْنِ مـفقـام رسـول اهللا : قالـت . فتأيت الداجن فتأكلـه 
يـا معـرش :  وهـو عـىل املنـرب فقـال ّيبُ عبد اهللا بن أْنِ مَرَذْعَتْفاس

?  قـد بلغنـي عنـه أذاه يف أهـيل ٍ رجلْنِين مُرِذْعَ يْنَم, املسلمني 
 ُ ما علمتًولقد ذكروا رجال,  ً خرياّ عىل أهيل إالُعلمت ما واهللاِ

فقام سعد : قالت .  معيّوما يدخل عىل أهيل إال,  ً خرياّعليه إال
, ك ُرِذْعَأنا يا رسول اهللا أ: بن معاذ أخو بني عبد األشهل فقال ا

 َنِ إخواننـا مـْنِ كـان مـْوإن,  عنقه ُ األوس رضبتَنِ كان مْفإن
  , اخلـزرجَنِفقام رجل مـ: قالت . نا ففعلنا أمرك َتْرـَمَاخلزرج أ

, وهو سـعد بـن عبـادة ,  فخذه ْنِوكانت أم حسان بنت عمه م
ولكن ,  ً صاحلاًوكان قبل ذلك رجال: قالت. وهو سيد اخلزرج

 تقدر ال اهللا ال تقتله وُرْمَعَل, َكذبت: ة فقال لسعد ـّحتملته احلميا
فقام أسيد . قتلـُ يْ أنَا أحببت رهطك مْنِولو كان م, له ْتـَعىل ق

  ,َكـذبت: فقال لسعد بن عبادة , بن عم سعد ابن حضري وهو ا
فثار : قالت. فإنك منافق جتادل عن املنافقني , ه ـّنقتلنَ اهللا لُرْمَعَل

      ورسـول اهللا,  يقتتلـوا ْوا أنّمـَان األوس واخلزرج حتى هـّاحلي
 ==  ت
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يزل رسول اهللا فلم: قالت .  قائم عىل املنرب ضهم حتى ّ خيف

 يومي ذلك كله ال يرقأ يل دمـع ُفبكيت: قالت . سكتوا وسكت 
 ُوقـد بكيـت, وأصبح أبواي عنـدي : قالت , وال أكتحل بنوم 

     ّحتـى إين ألظـن,  ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنـوم ًليلتني ويوما
  ,كـيفبينا أبواي جالسان عندي وأنـا أب,  البكاء فالق كبدي َّأن

 تبكـي ْفجلـست,  هلـا ُ األنصار فأذنتَنِ امرأة مّ عيلْفاستأذنت
م ّ علينا فسلاهللا سول رَلَخَفبينا نحن عىل ذلك د :قالت . معي

وقد , ومل جيلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها : قالت , ثم جلس 
د رسـول ّفتشه: قالت . وحى إليه يف شأين بيشء ُ ال يًلبث شهرا

إنه بلغني عنـك , ا بعد يا عائشة ـّأم:  قال  ثمحني جلس اهللا 
 ِتْمَمـْل َ أِ كنتْوإن, ك اهللا ـئّيربـة فسـ بريئِ كنتْفإن, كذا وكذا 

 العبد إذا اعرتف ثم تـاب َّفإن,  فاستغفري اهللا وتويب إليه ٍبذنب
 مقالتـه قلـص ا قىض رسـول اهللا ـّفلم: قالت . تاب اهللا عليه 
 رسـول اهللا ْبِجـَأ: فقلت أليب , ة  منه قطرّسِحُدمعي حتى ما أ

واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا : فقال أيب , ا قال ـ عني فيم
  ,أجيبي رسول اهللا :  ألمي ُفقلتقالت أمي, ا قال ـ فيم     : 

 ==  ت




 ٨٧ 

                                                            
 وأنا جارية حديثـة ُفقلت,  واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا 

 لقد سـمعتم ُإين واهللا لقد علمت : ً القرآن كثرياَنِالسن ال أقرأ م
 ُفلـئن قلـته , قتم بّ يف أنفسكم وصدّقرـهذا احلديث حتى است

 يعلم هللاُا وٍرـْمَ لكم بأُولئن اعرتفت, لكم إين بريئة ال تصدقونني
أبـا  ّ إالًالَثَ ال أجـد يل ولكـم مـاهللاِفـو , قنيِّدَصُتـَأين منه بريئة ل

.  ]١[z  a  ` z  }|   {  ~    _ } : يوسف حني قـال
  , عىل فرايش واهللا يعلم أين حينئذ بريئـةُ واضطجعتُلتّثم حتو
نـزل ُ اهللا مَّ أنّ أظـنُ ما كنت واهللاِْولكن, ئي برباءيت ِّرـَبُ اهللا مَّوإن

م اهللا ّ يتكلْ أنْنِشأين يف نفيس كان أحقر مَل, ىل ـتُ يًياْحَيف شأين و
 يف النوم رؤيا  اهللا  ير رسولْ أرجو أنُولكني كنت,  بأمر ّيف
وال خـرج , جملـسه   اهللا ما رام رسـول اهللافو, ئني اهللا هبا ّرـَبُي

 َنِفأخذه ما كان يأخـذه مـ, نزل عليه ُ أهل البيت حتى أْنِ مٌأحد
ان وهـو يف ـل اجلمْثِ العرق مَنِر منه مّحتى إنه ليتحد, حاء َرـُالب
ِّفـرس: قالـت . نزل عليـه ُقل القول الذي أـ ثْنِم,  ٍ شاتٍيوم  َيُ

    ْم هبا أنّفكانت أول كلمة تكل,  وهو يضحك عن رسول اهللا 
 ==  ا

 

ْمـن سـورة يوسـف , اآليـة ] : ١[ ِ )١٨. (  




 ٨٨ 

                                                            
قومي : فقالت يل أمي : قالت.  ِكَأّأما اهللا فقد بر, يا عائشة : قال
  :لتقا.   اهللا ّفإين ال أمحد إال,  إليه مهللا ال أقواو:  ُفقلت, إليه 

العرش ...  ]١[GF  E  D  C  B       Az  }  : وأنزل اهللا تعاىل
قال أبـو بكـر الـصديق , أنزل اهللا هذا يف براءيت ّفلمـا . اآليات 

نفق ُواهللا ال أ: وكان ينفق عىل مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره 
  :فـأنزل اهللا,  بعد الذي قال لعائشة ما قال ً أبداًعىل مسطح شيئا

{h    m   l  k  j  izإىل قوله :  {  d  cz]٢[  .
ُإين أل,  بـىل واهللاِ: قال أبو بكر الـصديق    , يغفـر اهللا يلْ أنّبِحـَ

 ال واهللاِ: النفقة التي كـان ينفـق عليـه وقـال بفرجع إىل مسطح 
 سأل زينـب وكان رسول اهللا : قالت عائشة .  ًأنزعها منه أبدا

  ?ِ أو رأيـتِتْمـِلَماذا ع: فقال لزينب , بنت جحش عن أمري 
 ُ مـا علمـتواهللاِ, محي سمعي وبرصي َأ, يا رسول اهللا : فقالت 

 أزواج ْنِساميني مـُوهي التي كانت تـ: قالت عائشة .  ً خرياّإال
وطفقـت أختهـا محنـة : قالـت . ها اهللا بالورع َمَصَفع,  النبي 

 ==  . هلك ْنَفهلكت فيم, حتارب هلا 
 

ْمـن سـورة ] : ١[   ) .١١( النـور , اآليـة ِ
ْمـن سـورة النـور , اآليـة ] : ٢[ ِ )٢٢ . (  





 ٨٩ 

اهللا بن عبـد اهللا د ة عن عبيـ وعن موسى بن أيب عائش− 
:   يف مرضـه فقـال  َّ النبي) ١( نا ْدَدَ ل(  :تقالعن عائشة 

ا أفـاق ـّفلمـ . كراهية املريض للدواء: فقلنا , وين ّال تلد
ّدـُ لـّ ال يبقى أحد منكم إال :قال

                                                          

غـري العبـاس فإنـه مل ,  
  .) ٢(   )يشهدكم

 
,  حديث هؤالء الرهط ْنِفهذا الذي بلغني م: بن شهاب اقال 

 الرجل الذي قيـل لـه مـا َّ إنواهللاِ: قالت عائشة : ثم قال عروة 
ف َنَ من كُلذي نفيس بيده ما كشفتافو , سبحان اهللا: يقولَقيل ل

   .ل بعد ذلك يف سبيل اهللاـَِتُثم ق: لت قا. أنثى قط 
ه إىل ّأخذ بلسانه فمدأي :  َّدـَل: قال صاحب املعجم الوسيط )  ١

 . الدواء يف الشق اآلخر َّبَوص,  الفم ِيَّقِأحد ش
 .د , وابن حبان ـرواه البخاري , ومسلم , والنسائي , وأمح)  ٢

 ميـد بـن  طريـق عبـد احلْنِابن سعد يف طبقاته مـبنحوه ورو
اهللا بن عتبة عن أنس عن أبيه عن عبيد اهللا بن عبدعمران بن أيب 

 :  فقال, وه ّدـَ  ل ا كان وجع رسول اهللاـّمـَل: ( بن عباس قال ا
 ==  ا





 ٩٠ 

بـن  عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بـن عتبـة لزهري وعن ا− 
ر بـن قـيس ـ واحلار هوـمـَبن عباس أنه تاعن مسعود 

 بـن ّيبُا أـ هبمّفمر, سىري يف صاحب موالفزاحصن  بنا
 أنا وصاحبي ُإين متاريت: فدعاه ابن عباس فقال , كعب 

 هل  ,هـِيْقُهذا يف صاحب موسى الذي سأل السبيل إىل ل
ّأيب قـال ? ف يـذكر شـأنه  رسـول اهللا َسمعت   ,نعـم: ُ
ٍإلَ يف مـسىوا مـبينم: ( ليقويذكر شأنه   النبي ُسمعت َ 

ْنِم
                                                          

 أعلـم ًتعلم أحداأ: جاءه رجل فقال ْ, إذ ئيلا بني إرس
 

ما كان اهللا ?  تكون يب ذات اجلنب ْم أنُتـْفِخَأ? كم هبذا َرـَمَ أْنَم
 ْنِ به مـْتَءاء بنت عميس جاـتكم هبذا أسمَرـَمَأ,  ّطها عيلّليسل

 عمــي ّإال,  ّدـَتـــْ الّال يبقــى يف البيــت أحــد إال, أرض احلبــشة 
  . ً بعضاّدـفجعل بعضهم يل: قال ) . العباس 

 هلـم حـني ًهم عقوبـةِّدَلـِ ب َرَمـَا أـإنمـ: النووي اإلمام قال 
شــارة  اإلَّففيــه أن) . وين ّال تلــد: ( خــالفوه يف إشــارته إلــيهم 

ي ّوفيه تعزير املتعد. ة هذه املسألِ يف نحوةبارمة كرصيح العِهْفـملا
 . ًماّرـ حمًالـْعِ يكون فْ أنّإال,  به ّه الذي تعدـلْعِ فْنِ مٍبنحو





 ٩١ 

:  إىل موسـى فـأوحى اهللا , ال : قال موسـى ? منك  
ْ لقيـهفسأل السبيل إىل , نا خرضبىل عبد فجعـل اهللا لـه ,  ُ

 احلـوت فـارجع فإنـك َإذا فقـدت: احلوت آية وقيل له 
 فقـال, بحـر  يتبع أثر احلـوت يف ال موسىكانف. ستلقاه 

R  Q  P  O    U  T  S } :  ملوسـى فتى موسى
  ]\  [  Z  Y  X  W  Vz ,ــال   :  موســى ق

{   f  e g      j  ih  k  l   m  z   )ـــَفو ,  ) ١ دا َج
َّصَ قماا ـ شأهنمْنِفكان م,  ًخرضا

                             
 . ) ٢(   ) اهللا يف كتابه

 
  ) . ٦٤−٦٣( ان ـف , اآليتـورة الكهـ سْنـِم)  ١
, وأمحـد ,  , ومـسلم , والنـسائيّواللفـظ لـه رواه البخاري )  ٢

 .وابن حبان يف صحيحه 
,  القواعـد َنِنـواع مـأويف هـذه القـصة : ي  النووقال اإلمام

 التنبيه َقَبَس, ة ّوالنفائس املهم, واآلداب , والفروع  , صولواأل
نه ال بأس أ ا مل يسبقـّمـِوما,  ما هو ظاهر منهوِ معظمها سعىل

,         دمه املفضول ويقـيض لـه حاجـة ـ خيْنأم والفاضل ـِعىل العال
 ==  ت





 ٩٢ 

                                                            
بل ,  العوض عىل تعليم العلم واآلداب ِذْخَأ ْنِوال يكون هذا م

 هذه القصة ْنِودليله م,  ةْرشِن العْسُصحاب وحات األء مروْنِم
خلرض ا وسىصحاب السفينة موأل ْمـَوح, اه غداءمها ـل فتْمـَح

 ّومنها احلـث. علم أملعرفتهم اخلرض بالصالح واهللا ; جرة ُأبغري 
  ,علـم النـاسأنه أعي ّنه ال يدأو, مه وغريه ْلِعىل التواضع يف ع

ومنهـا بيـان  . علـمأاهللا : ل علم الناس يقـوأ عن َلـِئُذا سإنه أو
وهو وجوب التسليم لكل مـا  , سالمصول اإلأ ْنِ عظيم مٍصلأ

وال , حكمتـه للعقـول ر ظهَ كان بعضه ال تْنإو, جاء به الرشع 
موضـع . وقـد ال يفهمونـه كلهـم كالقـدر , كثر الناس أيفهمه 

ا صـورة ـ صورهتمـَّنإف, وخرق السفينة , قتل الغالم : الداللة 
ّله حكـم بينـة لكنهـا ال , مر  يف نفس األًوكان صحيحا, كر ـاملن ٌ َ ِ

 : وهلـذا قـال; موها ِلَهم اهللا تعاىل هبا عَمَلْعَأذا إف, تظهر للخلق 
 {  ÊÉ  È   Ç  Æz]ر اهللا تعاىلـْمَبل بأ: يعني ,  ]١.  
 البـاب معقـود للرتغيـب يف  هـذا:ل احلـافظ ابـن حجـر قاو

       ما يغتبط به حتتمل املـشقةَّألن; ة يف طلب العلم ـّال املشقـاحتم
 == ت

 

  ) . ٨٢( ة ـف , اآليـورة الكهـ سْنـِم] : ١[




 ٩٣ 

اهللا بـن عتبـة عـن عن الزهري عن عبيداهللا بن عبدو − 
              :ل  فيـه إىل فيـه قـاْنِ مـه أبـا سـفيان أخـربَّس أنبن عباا
,   يف املدة التي كانت بيني وبـني رسـول اهللا ُ انطلقت(

  رسـول اهللا ْنِ مـٍ جيء بكتابْا أنا بالشام إذـنْيَفب: قال 
وكـان دحيـة : قـال  . −يعني عظـيم الـروم  −إىل هرقل 

 ُدفعـه عظـيمف, عه إىل عظـيم بـرص َفَالكلبي جاء به فد
ْنِ مٌهل ها هنا أحد: فقال هرقل , برص إىل هرقل 

                                                          

 ِ قـوم
 

 األعىل ّ السيادة املحلَنِ مل يمنعه بلوغه م موسى َّوألن; فيه 
يث ويف احلـد. وركوب الـرب والبحـر ألجلـه ,  طلب العلم ْنِم

والرجوع إىل أهـل , ت ّجواز التجادل يف العلم إذا كان بغري تعن
وركـوب , والعمل بخرب الواحد الـصدوق , العلم عند التنازع 

ومـرشوعية , بل يف طلب االستكثار منه , البحر يف طلب العلم 
وهلـذا .  ٍولـزوم التواضـع يف كـل حـال, ل الزاد يف السفر ْمـَح

ا الـسالم وطلـب ـرض عليهمـقاء باخلـ عىل االلتموسىحرص 
   ْنَمـِ لـًوتنبيهـا, بوا بأدبـه ّأدـ يتـْ لقومـه أنًاـ تعليمـ ;م منهّالتعل

ْزكى نفسه أن   . يسلك مسلك التواضعّ




 ٩٤ 

  :قـال. نعـم : قـالوا ? هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي  
نا َسَلـْجَفأ, نا عىل هرقـل ْلَخَ قريش فدْنِ مٍ يف نفرُعيتُفد

 هذا الرجـل الـذي ْنِ مًباَسَكم أقرب نـّي أ: بني يديه فقال 
سوين َلْجَفأ, أنا :  ُفقلت: يان فقال أبو سف? يزعم أنه نبي 
ثم دعا برتمجانه فقـال ,  أصحايب خلفياسوَلْجَأبني يديه و

 هذا عن الرجل الـذي يـزعم أنـه ٌإين سائل:  هلم ْلُق: له 
م ْيـاو: فقال أبو سفيان :  قال .بوهِّذَني فكـَبَذَ كْفإن, نبي 
ثـم قـال .  ُ الكـذب لكـذبتّر عـيلَثْؤُ يْ لوال خمافة أناهللاِ

هو فينـا :  ُقلت: قال ? به فيكمَسَكيف ح: ه ْلَس: لرتمجانه
  , ال: ُقلـت? ك ِلـَ آبائه مْنِفهل كان م: قال , ب َسَذو ح
        يقـول مـا ْهمونـه بالكـذب قبـل أنّفهـل كنـتم تت: قال 
أرشاف النـاس أم , بعـه ّ يتْنَومـ: قـال ,  ال : ُ قلت ?قال

يزيدون َأ: قال , بل ضعفاؤهم :  ُقلت: قال ? ضعفاؤهم 
هـل : قـال . بل يزيـدون , ال :  ُقلت: قال ? أم ينقصون 

?  لـه ًدخل فيه سـخطةَ يْ منهم عن دينه بعد أنٌ أحدّيرتد
 :قـال, نعم :  ُقلت? فهل قاتلتموه : قال , ال:  ُقلت: قال





 ٩٥ 

تكـون احلـرب :  ُقلت: قال ? اه ـّتالكم إيِفكيف كان ق 
فهـل : قـال . صيب منه ُ وناّنِصيب مُي,  ًبيننا وبينه سجاال

ة ال نـدري مـا هـو ّدُونحن منـه يف مـ, ال :  ُقلت? يغدر 
 فيهـا ُلِخْدُ أٍ كلمةْنِنني مَكْمَ ما أفواهللاِ:  قال  . فيهاٌصانع
 :قـال? قبله ٌ أحدَلفهل قال هذا القو: قال.  هذهَ غريًشيئا
 بهَسَك عن حــُإين سألت:  له ْلُق: قال لرتمجانه , ال :  ُقلت

بعـث يف ُوكذلك الرسـل ت,  أنه فيكم ذو حسب َزعمتف
  ?كِلـَهـل كـان يف آبائـه م: وسـألتك . أحساب قومها 

 : ُك قلـتِلـَ آبائـه مْنِلو كان مـ:  ُفقلت,  ال ْ أنَفزعمت
أضعفاؤهم , وسألتك عن أتباعه. بائه آَكْلُطلب مَ يٌجلر

 . أتباع الرسلهمو, بل ضعفاؤهم :  َفقلت? فهم اأم أرش
 يقـول مـا ْهمونه بالكذب قبـل أنّهل كنتم تت:  وسألتك

 الكـذب َعَدَ أنه مل يكن ليُفقد عرفت , الْ أنَفزعمتل? قا
هـل : وسـألتك . ذهب فيكذب عىل اهللا َعىل الناس ثم ي

  ? لـهًدخلـه سـخطةَ يْ منهم عـن دينـه بعـد أنٌ أحدّيرتد
ة ـان إذا خــالط بــشاشـوكــذلك اإليمــ,  ال ْ أنَفزعمــت





 ٩٦ 

 َفزعمت?  ن أو ينقصونهل يزيدو: ك توسأل.  بالقلو 
: وسـألتك .  ّان حتـى يـتمـوكذلك اإليم, أهنم يزيدون 

 ب احلرنفتكو,  أنكم قد قاتلتموهَفزعمت? هموُتْلَهل قات
 وكـذلك  ,ينال منكم وتنالون منـه,  ًبينكم وبينه سجاال

  ? هل يغدر :وسألتك. بتىل ثم تكون هلم العاقبة ُالرسل ت
 : وسألتك.  ال تغدرسلوكذلك الر, غدر أنه ال يَفزعمت

:  ُفقلـت,  ال ْ أنَفزعمـت? هل قال هذا القول أحد قبله 
 َ قيـلٍ بقـولَّمَتْرجل ائ:  ُلو قال هذا القول أحد قبله قلت

  , بالـصالةنايأمر:  ُقلت ? كم يأمرَمِب: ثم قال : قال . قبله
يـه  يكن ما تقول فْإن: قال . والعفاف, لة ِّلصاو, لزكاة او

ومل أكن أظنـه ,  أعلم أنه خارج ُوقد كنت,  فإنه نبي ًحقا
  , لقـاءهُحببـتَ إليـه ألُصُلـْخَولو أين أعلم أين أ, منكم 

كـه مـا ْلُ مّنَغُلْبَيـَول,  عن قدميـه ُتْلَسَغَ عنده لُولو كنت
  , فقـرأهثم دعا بكتاب رسـول اهللا :  قال . ّيَمَدَحتت ق

 حممد رسول اهللا ْنِم, لرحيم بسم اهللا الرمحن ا: [ فإذا فيه 
ا ّأمـ, بع اهلد ـّ اتِنَ عىل مٌسالم, إىل هرقل عظيم الروم 





مِلْسـَأ,  بدعايـة اإلسـالم كدعـوَفـإين أ:  ُبعد 

 ٩٧ 

,    ْمَلْسَ تـْ
 عليـك َّ فـإنَتْيَّلَوَ تْوإن,  اهللا أجرك مرتني َكِتْؤُ يْمِلْسَوأ
Z  ]  \ [  ^ _` }   ,نيّيـسيرَ األَمْثِإ

 c   b  a  l  k  j  i  h  g  f  e  d 
n    m   o  p q  rsvut  w x 

yz  )الكتاب ارتفعـت ة ءا قرْنِ مغفر اـّفلم.  ] ) ١
. ا ـخرجنـُ بنـا فأَرـَمـَوأ, غط ّر اللـوكث, األصوات عنده 

 بـن ا ُرْمـَ أَرِمـَلقـد أ:  ألصحايب حني خرجنا ُفقلت: قال 
ا ـفمـ: قـال  .ك بنـي األصـفر ِلـَيخافه مَإنه ل, أيب كبشة 

َلَخـْدَ أنه سيظهر حتـى أر رسول اهللا ـْمَأِ بًاـنِ موقُزلت

                             

 
   .) ٢(   ) اإلسالمّاهللا عيل

 
 . )  ٦٤( ة ـران , اآليـورة آل عمـ سْنِم)  ١
والنـسائي , وأمحـد , , ّواللفـظ لـه رواه البخاري , ومـسلم )  ٢

ي يف سـننه , وعبـد الـرزاق يف والبيهق,  وابن حبان يف صحيحه
 .والطرباين , والضحاك مصنفه , 

== 




 ٩٨ 

                                                            
وأنواع ,  القواعد َنِيف هذا الكتاب مجل م:  النووي قال اإلمام

 : منها ,  الفوائد َنِم
 وهذا الـدعاء واجـب, دعاء الكفار إىل اإلسالم قبل قتاهلم  −١

 كانت ْإنو, هم دعوة اإلسالم ْتَغَلَ مل تكن بْإن والقتال قبله حرام
  .وفيه خالف للسلف اـهذا مذهبن,  ّهم فالدعاء مستحبْتَغَلَب
ه مـع ِثـْعَ فلـم يكـن يف بّوإال, وجوب العمل بخرب الواحد  −٢

 . به ّدـ يعتْنَوهذا إمجاع م, دحية فائدة 
 , بسم اهللا الرمحن الـرحيم استحباب تصدير الكتاب بومنها −٣

 . ً كان املبعوث إليه كافراْوإن
 ذي بـال ال ٍرْمـَ أُّكل: (  يف احلديث اآلخر  قوله َّنأنها وم −٤
 , تعاىلاهللار ْكِد باحلمد هللا ذااملر , ]١[ )مدأ فيه بحمد اهللا فهو أجزـبُي

وهـذا الكتـاب كـان ذا , ) ر اهللا تعاىل ْكِبذ: ( وقد جاء يف رواية 
  .وبدأ فيه بالبسملة دون احلمد, ات العظام ـّ املهمَنِبل م, بال 
           ر إىل أرض العـدو باآليـة واآليتـنيَ يسافْنه جيوز أنأ ومنها  −٥

 ==  ا
 

.  رواه النسائي , وابن ماجة , وابن حبان , والبيهقي , والـدارقطني] :١[
  ) . فهو أقطع : ( ّكلهم من حديث أيب هريرة , ولفظهم 





 ٩٩ 

                                                            
 عــن يا هنـــوإنمــ,  يبعــث بــذلك إىل الكفــار ْوأن, ونحومهــا 

, أي بكلـه أو بجملـة منـه , رة بـالقرآن إىل أرض العـدو املساف
   . حممول عىل ما إذا خيف وقوعه يف أيدي الكفارًوذلك أيضا

 أو آيـات يـسرية ٍ آيـةّسَث والكافر مِدْحُأنه جيوز للم ومنها −٦
 .مع غري القرآن 

 يبـدأ ْأنس  يف املكاتبـة والرسـائل بـني النـا السنةَّومنها أن −٧
وهذه مسألة خمتلـف .  زيد إىل عمرو ْنِم: يقول الكاتب بنفسه ف

قـال أكثـر : قال اإلمام أبو جعفر يف كتابة صناعة الكتاب , فيها 
ثم رو فيه  , −ا ذكرنا ـكم − يبدأ بنفسه ْ أنّستحبُي: اء ـالعلم

وهـذا هـو الـصحيح عنـد أكثـر : قـال ,  ًأحاديث كثرية وآثـارا
 يف هـذا تـصدير ٌوسـواء :قـال . ألنه إمجاع الصحابة ; اء ـالعلم

 يبـدأ بـاملكتوب ْص مجاعـة يف أنّورخ: قال . الكتاب والعنوان 
ثم رو ,  فالن ْنِإىل فالن م: فيقول يف التصدير والعنوان , إليه 
,  زيد بن ثابت كتب إىل معاوية فبـدأ باسـم معاويـة َّسناده أنإب

 ال وعن حممد بن احلنفية وبكر بن عبد اهللا وأيوب السختياين أنه
     إىل:  يكتب عليـه ْا العنوان فالصواب أنّوأم: قال . بأس بذلك 

 ==  ا




 ١٠٠ 

                                                            
هذا : قال.  عىل جمازّألنه إليه ال له إال; لفالن :  يكتبالو, فالن 

 . الصحابة والتابعني َنِاء مـهو الصواب الذي عليه أكثر العلم
ط فال يفـر, ال الورع فيها ـي يف املكاتبة واستعمّومنها التوق −٨

فلـم , إىل هرقل عظـيم الـروم :  وهلذا قال النبي ; وال يفرط 
 بحكـم ديـن ّ لـه وال لغـريه إالَكْلُألنه ال م; ك الروم ِلَم: يقل 

أو ,  ه رسـول اهللا ّ والْنَمـِ لـّ إالٍوال سلطان ألحد, اإلسالم 
فات ّ ترصْنِا ينفذ مـوإنم,  برشط  له رسول اهللا َنِذَ أْنَه مّالَو

بـل أتـى , إىل هرقل فقـط : ومل يقل . ما تنفذه الرضورة الكفار 
مونـه ِّظَعُأي الـذي ي, عظـيم الـروم :  املالطفـة فقـال َنِ مٍبنوع
عى إىل ْدُ يـْنَمـِالنة القـول لـإ اهللا تعاىل بَرـَمَوقد أ, ه ـمونِّدَقـُوي

z  y  x   w  v   }  }   :فقال تعـاىل, اإلسالم 
  }|z]١[  ,وقال تعاىل :  { x{  z      y    z]وغري ذلك , ]٢. 

ي األلفـاظ اجلزلـة ّوحتر, استحباب البالغة واإلجياز  ومنها −٩
,   االختصارَنِيف هناية م)  ْمَلْسَ تْمِلْسَأ: (   قولهَّفإن,  املكاتبة يف

 ==  ا
 

ْ مـن سـورة النحـل , اآليـة ] :١[ ِ )١٢٥ . (  



ْ مـن سـورة طـه , اآليـة ] :٢[ ِ )٤٤ (  . 



 ١٠١ 

 
                                                           

 بـديع ْنِمع مـا فيـه مـ,  اإلجياز والبالغة ومجع املعاين َنِوغاية م
 ,ِيْبَّوالس,  بي الدنيا باحلرْزِ خْنِوشموله لسالمته م, التجنيس

  . عذاب اآلخرةْنِوم,  الديار واألموال ِذْخَوأ, ل ـْتَوالق
  ,نا فآمن به فله أجرنا َّ أهل الكتاب نبيْنِ مك أدرْنَ مَّ أن −١٠
ثالثـة : ( ويف احلديث اآلخـر يف الـصحيح . ح به هنا ّا رصـّكم
 .] ١[احلديث  ) أهل الكتابْنِ مٌمنهم رجل,  مرتنيهم أجرنيؤتو
 ْنِ مـَعَنَمٍسبب  لضاللة أو ً كان سبباْنَ مَّالبيان الواضح أن −١١

 عليـك إثـم َّ فـإنَيـتّ تولْوإن: (  لقولـه ;  ًاـهداية كـان آثمـ
»  }   : هـذا املعنـى قـول اهللا تعـاىلْنِوم) . ني ّريسيَاأل

  ±°  ¯   ®  ¬z]٢[.  
 .ات ـيف اخلطب واملكاتب)  ُا بعدّأم( ومنها استحباب  −١٢

 
 

ثالثـة يؤتـون : (  قـال  رسول اهللا َّأيب موسى أنرو مسلم عن ] : ١[
  َّوأدرك النبـي, ه ّ أهل الكتاب آمن بنبيـْنِ مٌرجل: أجرهم مرتني 
 اهللا تعاىل َّ حقّ مملوك أدٌوعبد. فله أجران , قه ّعه وصدبّفآمن به وات

مـة فغـذاها فأحـسن َورجـل كانـت لـه أ. فله أجـران ,  سيده َّوحق
  ) . فله أجران, جها ّثم أعتقها وتزو, هبا فأحسن أدهبا ّثم أد, غذاءها 



ْ مـن سـورة العنكبـوت , اآليـة ] :٢[ ِ )١٣ . (  



   َّعتبـة أنبـن  عبيد اهللا بن عبـد اهللا عن الزهري وعن − 
, ة َريـِطـال : (  ل يقـو النبـيُسـمعت:  قـال ةأبا هريـر
ْأـَومـا الفـ: قـالوا . ل ْأـَها الفـُوخري

                             

ة كلمـال: قـال ? ل 
  . )١(   )سمعها أحدكمَصاحلة يال

 
وابن حبان يف صحيحه , والبيهقي ,  رواه الشيخان , وأمحد , ) ١

 .وعبد الرزاق , والطرباين يف مسنده , وابن عبد الرب يف التمهيد 
صله اليشء املكروه َوأ, م ؤ التشاّريـَطَّوالت: قال اإلمام النووي 

عِ أو فٍ قولْنِم

 ١٠٢ 

  ,حرانح والبوا بالسونوّنوا يتطريكاو,  ٍّـيِئْرَ أو مٍلْ
كـوا بـه ّ ذات اليمـني تربْتَذَخَ أْفإن,  رون الظباء والطيورّفـَنُفي

ال ـأخـذت ذات الـشم ْنإو,  سـفرهم وحـوائجهم ومضوا يف
هم ّفكانـت تـصد, رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا هبا 

فنفى الرشع ذلك وأبطلـه ,  األوقات عن مصاحلهم َنِ كثري ميف
ى فهـذا معنـ.  ّرض  والٍعْفـَنِوأخرب أنه ليس له تأثري ب,  عنه ىوهن

  ) .ةَريـِط ال: (  قوله 
  ذا أمـلإنـسان  اإلَّن; ألل ْأـَا أحـب الفــنمـإو: اء ـقال العلم

          عىل خـري فهو  أو ضعيفي قوٍفائدة اهللا تعاىل وفضله عند سبب
 ==  ا





 ١٠٣ 

 

                                                          

بـة عـن  وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عت−
 اال ترغبـو:  أا نقرـقد كن ( : لبن عباس أنه سمع عمر يقوا

   ترغبـوا ْ بكـم أنًفـراُ كَّأو إن, فر بكـم ُنه كإعن آبائكم ف
   . )١(   )عن آبائكم

 
ذا إا ّوأمـ, له خـري   جهة الرجاء فالرجاء غلط يفْنإو,  احلال يف

ة فيهـا َريِّوالط,  ذلك رش له َّنإ اهللا تعاىل فَنِله مـَمَقطع رجاءه وأ
  .ع البالءّسوء الظن وتوق

محد , أ, ومسلم , وه البخاريا حديث طويل روْنِ مفهو طر)  ١
 .ً, ورواه عبد الرزاق هكذا خمترصا يف صحيحه وابن حبان 

ليس معنى هذا احلديث : بن بطال اقال : فتح قال احلافظ يف ال
كاملقـداد , دخل يف الوعيد َ يْ أبيه أنهر بالنسبة إىل غريُ اشتِنَ مَّأن
ل عن نـسبته ألبيـه إىل غـري ّ حتوْنَا املراد به مـنمإو, بن األسود ا

 ْوكانوا يف اجلاهلية ال يـستنكرون أن.  ًاراـ خمتً عامداًاـمـِأبيه عال
  ,اهّنسب إىل الـذي تبنـُويصري الولد ي,  غريه َى الرجل ولدـّيتبن

 .] ١[gh    mlkj  i   z}: حتى نزل قوله تعاىل
== 

 

نـِم] : ١[


  ) .  ٥( ة ـ اآليـزاب ,ورة األحـ سْ



 ١٠٤ 

ن عتبة بـن باهللا اهللا بن عبد عن عبيدبن شهاب وعن ا− 
   رسول اهللاَّنأا ـبن عباس ريض اهللا عنهمان عمسعود 

َأَرـْقَأ: ( قال 

                                                          

سـتزيده َفلـم أزل أ,  جربيل عـىل حـرف ين
  .) ١(   )حتى انتهى إىل سبعة أحرف

 
ال ترغبـوا : (  مناسبة إيراد عمر حـديث َّوأشار املهلب إىل أن

   ا ـ يقطـع فيمـْ أنٍأنه أشار إىل أنه ال ينبغـي ألحـد, ) عن آبائكم 
  فيقـول , يـه فيـه أر برّوال يتسو,  القرآن أو السنة َنِ فيه مّال نص

سأل أهـل َ يـْبل الواجب عليه أن, ه ُن له نفسّيَزـُا تـأو يعمل بم
  .هـونه عليّا يدلـويعمل بم, ه ـالعلم بالكتاب والسنة عن

 , ومـسلم , وأمحـد , والبيهقـي يف ّ واللفظ لـهرواه البخاري)  ١
 . ه ـوالطرباين , واخلطيب يف تارخيوعبد الرزاق , سننه , 
ا هي يف ـ تلك السبعة األحرف إنمَّغني أنَلَب: بن شهاب اقال 

  .ال خيتلف يف حالل وال حرام,  ًاألمر الذي يكون واحدا

 َنِ يطلب مـْطلب منه أنَمل أزل أ: معناه :  النووي وقال اإلمام
ه َّ ربـُويسأل جربيـل, اهللا الزيادة يف احلرف للتوسعة والتخفيف 

حتى انتهى إىل السبعة ,دهـ فيزي .  
== 





 ١٠٥ 

 َّ وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة أن− 
َلِزـُا نــّمـَل: عائشة وعبد اهللا بن عباس قاال 

                                                          

  برسـول اهللا
 

 ًنـزل مرخـصاُ القـرآن أَّر بعـضهم أنَكـَوذ: يب وقال أبو الط
أي يقـرأ عـىل ,  يقرأ عىل سبعة أحرف ْ عليه أنً وموسعائللقار
عـىل : ا قيـل ـوإنمـ.  صاحبه ْنِ حرف شاء منها عىل البدل مِّأي

نزل عـىل ُأي كأنه أ, ليعلم أنه أريد به هذا املعنى ; سبعة أحرف 
وذلـك ; صة والتوسـعة  الرخـَنِأو عىل هذا م,  الرشط َنِهذا م

 يقرؤوه عـىل حـرف ْولو أخذوا بأن, لتسهيل قراءته عىل الناس 
 ًوسـببا,  إىل الزهادة فيـه ًكان ذلك داعياَول,  عليهم َّقَشَواحد ل

   .هـللفتور عن
 َنِ مـالقراءة عىل سبعة أحـرف يف األمـر الواحـدهذه : وقال 

 يف  حكمـه ليس خيتلـف ,ي واحلرامـأو النه, الل ـاإلباحة واحل
 ,ل املعنىّءة ال يبدا اختالف القرِنِ مَّملعنى أنا و.ما حرالحالل و

ويـصري ذلـك ,  ً بعض القراءة حـالالْنِ مٍ واحدُمْكُفال يصري ح
 ٌ واحدٌبل يبقى حكم,  ًالـَثَ مً قراءة أخر حراماْنِاحلكم بعينه م

  .واهللا أعلم,  اختلفت القراءة ِ احلالل واحلرام وإنَنِم




 ١٠٦ 

 
  ,هبـا ّذا اغـتمإفـ,  يطرح مخيصة له عىل وجهه َقِفَط 

لعنـة اهللا عـىل : ( فقال وهـو كـذلك , كشفها عن وجهه 
 ذوا قبـور أنبيـائهم مـساجد ـّاختـ, اليهود والنصار ( ,

ْثِر مّذـُحي
                             

   .) ١( ل ما صنعوا ـ
 

ومسلم , والنسائي , والـدارمي , والبيهقـي , رواه البخاري )  ١
 .ننه , والطرباين يف مسنده ـيف س

  .اذ القبور مساجدّ اختِنِ احلديث يف التحذير م:قال ابن حجر 
 عـن اختـاذ ا هنى النبـي ـنمإ: اء ـقال العلم:  النووي وقال

االفتتـان  املبالغة يف تعظيمه وَنِ مًخوفا;  ًقربه وقرب غريه مسجدا
مـم ُاأل َنِا جـر لكثـري مــ ذلك إىل الكفر كمـّا أدـفربم, به 

ا احتاجت الصحابة رضوان اهللا علـيهم أمجعـني ـّمـَول. اخلالية 
  ,ن حني كثر املسلمو اهللال إىل الزيادة يف مسجد رسونلتابعواو
ومنها ,  أمهات املؤمنني فيه ُت بيوْ دخلتْت الزيادة إىل أنّمتداو

 وصـاحبيه مـدفن رسـول اهللا , شة ريض اهللا عنها حجرة عائ
 مرتفعة ًا عىل القرب حيطاناْوـَنَب, ا ـأيب بكر وعمر ريض اهللا عنهم

,                إليـه العـوام ّظهـر يف املـسجد فيـصيلَ يّلـئال; مستديرة حوله 
 ==  ا





 ١٠٧ 

بـن  عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بـن عتبـة لزهري وعن ا− 
 ً حـديثا ثنا رسـول اهللاَّدَحـ: ل قاعيد ـ أبا سَّأنمسعود 
ِّدَحُيـا ـفكان فيمل ,  عن الدجاًطويال

                                                          
:      قـال ها بـه أنــثن

 
اليني ـ ركني القرب الشمْنِ جدارين ماْوـَنَثم ب.  املحذوري إىلديؤو

.  استقبال القربِنِ مٌن أحدّحتى ال يتمك; قيا ـومها حتى التوحرف
غري أنه خـيش , برز قربه َولوال ذلك أل: ( وهلذا قال يف احلديث 

   .واهللا تعاىل أعلم بالصواب , ]١[) ًخذ مسجداّتـُ يْأن
 : وحـديث:  قال يف جممع البحار :ته حتفوقال املباركفوري يف 

) ذوا قبـور أنبيـائهم مـساجد ّاختـ لعن اهللا اليهود والنصار ( ,
 ِنَا مّوأم. كانوا جيعلوهنا قبلة يسجدون إليها يف الصالة كالوثن 

 بـه ً يف مقـربة قاصـداّأو صـىل,  ٍ صـالحِ يف جوارًخذ مسجداـّات
ال , ثـار عبادتـه إليـه آ ْنِر مــأو وصول أثـ, االستظهار بروحه 

  .هـفال حرج في, ه نحوه والتعظيم له ّالتوج

 
 

]١ : [عن عروة بن الـزبري عـن عائـشة ريض يف صحيحه  البخاري رو
    لعـن (   :  يف مرضـه الـذي مل يقـم منـهقال النبي : اهللا عنها قالت 
 لـوال  :قالـت عائـشة) . خذوا قبور أنبيـائهم مـساجد ـّاهللا اليهود ات

  ) . ًخذ مسجداّتـُ يْخيش أن, برز قربه َذلك أل




 دخل نقــاب َ يــْ عليــه أنٌمَّرَحـُيــأيت الــدجال وهــو مــ(  
فيخرج إليه , املدينة تيل باخ التي ّينزل بعض السف  ,املدينة

, ر النـاس ا خيـْنِو مـ, أهـو خـري النـاس ويومئذ رجل 
  رسـول اهللاثنا َّدَنك الدجال الـذي حـأشهد أ  :فيقول
, ه ُحييتأ هذا ثم ُ قتلتْ إنمُأرأيت:  فيقول الدجال  ,حديثه

, فيقتلـه ثـم حيييـه  ,ال :  نلـوفيقو?  يف األمرنوّهل تشك
 يـدفري,  م بصرية مني اليوّأشدفيك  ُ ما كنت واهللاِ :لفيقو

َّلَسُيفال , له ـقتْن يالدجال أ
                             

   .) ١(   )ط عليه
 

, يف مـسنده , ومـسلم , وأمحـد فظ لـه ّواللأخرجه البخاري )  ١
, وابــن أيب , وعبـد الــرزاق يف مـصنفه الــشاميني والطـرباين يف 

 .  عاصم يف السنة , وابن عساكر يف تارخيـه 
, قـه صـفيحة نحـاس ْلَعل عـىل حْجـُنه يأبلغني  : قال معمر

  .هـنه اخلرض الذي يقتله الدجال ثم حيييأوبلغني 
ْه يف االبتداء عىل قـتلـه وإحيائه , ثم ّفاهللا سلط: وقال أبو بكر  َ
 . منعه من الثانيـة 

== 
  ١٠٨ 



 ١٠٩ 

                                                            
ــتح  ــال احلــافظ يف الف ــاض : وق ــال القــايض عي يف هــذه : ق

نـه أو , نة يف صـحة وجـود الـدجالُّالسل ة ألهّاألحاديث حج
حيـاء إك: ويقدره عـىل أشـياء , شخص معني يبتيل اهللا به العباد 

  ,واجلنـة والنـار, األهنار وظهور اخلصب و, ت الذي يقتله ّيـامل
واألرض , مطـر ُاء فتـه الـسمِرْمـَوأ, باع كنـوز األرض لـه ّوات
 ِلْتَثم يعجزه اهللا فال يقدر عىل ق,  ذلك بمشيئة اهللا ُّوكل, نبت ُفت

  .ره ويقتله عيسى بـن مـريمْمَثم يبطل أ, ذلك الرجل وال غريه 
 فأنكروا  ,جلهميةاملعتزلة وارج واوقد خالف يف ذلك بعض اخلو

وذهـب طوائـف مـنهم , وا األحاديث الـصحيحة ّوجوده ورد
 كل الـذي معـه خمـاريق َّلكن, نه صحيح الوجود أكاجلبائي إىل 

نه لو كـان مـا معـه أأهم إىل ذلك ـجلَوأ, وخياالت ال حقيقة هلا 
وهو غلط منهم ألنه , ق بمعجزات األنبياءـّبطريق احلقيقة مل يوث

عـى ّا ادـنمـإو, قه ْدِ عـىل صـّاخلوارق تدل النبوة فتكون ِعَّدَمل ي
 ّالإ بـه ّرـفال يغتـ, به لعجزه ونقصه ّكذـُوصورة حاله ت, اإلهلية 

 ْنِ مـًا تقيـة وخوفـاّمإو, ا لشدة احلاجة والفاقة ّم, إرعاع الناس 
    لّمع رسعة مروره يف األرض فال يمكث حتى يتأم, أذاه ورشه 

 ==  ا




 ١١٠ 

عن عراك بن مالك عن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن  و− 
َّنإ: ( قـال  بن عباس بن مسعود عن عبد اهللاعتبة 

                                                          

 القمـر 
 

يف تلك احلـال مل يلـزم منـه بطـالن قه ّ صدْنَفم. الضعفاء حاله 
مـا :  يقتلـه ْنأهلذا يقول له الذي حيييه بعد و; معجزات األنبياء 

 .  بصرية ّالإ فيك ُازددت
بن ار عىل ذلك ما ورد يف حديث أيب أمامة عند ّ يعكالو: قلت
,  ) نـا ربكـم أ: ي فيقول ّثم يثن, نا نبي أ: نه يبدأ فيقول أ( ماجة 
ووقع يف . ا يظهر اخلوارق بعد قوله الثاين ـنمإه نأمل عىل ُفإنه حي

  : يقـول لألعـرايبْ فتنته أنْنِ مَّنإو: ( مامة املذكور أحديث أيب 
: فيقـول ? أتـشهد أين ربـك ,  لك أباك وأمك ُ بعثتْنإ َأرأيت

  ,يا بني: ل له شيطانان يف صورة أبيه وأمه يقوالن له ّفيمث, نعم 
فـال , بونـه ّ فيكذّ بـاحليّ يمـرْنأ فتنته ْنِ مَّنإو. ه فإنه ربك ـاتبع

فيـأمر , قونه ّ بـاحلي فيـصدّويمـر,  ْ هلكـتّالإسائمة م تبقى هل
 حفتمطر وتنبت حتى ترو, نبت ُ تْن أرضواأل,  متطر ْنأاء ـالسم

 هَّدَمـَأو, وأعظـم   يومهم ذلـك أسـمن مـا كانـتْنِمواشيهم م
رَدَوأ, خوارص 



 ) .  ًوعاُ رضهَّ



 ١١١ 

  .) ١( )  رسول اهللا  زمان عىلانشق  
بن عبـاس ا وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن −

كـان بن زيد ريض اهللا عنهمـا  أسامة َّا أنـريض اهللا عنهم
 َ الفـضلَفَدْرَثـم أ,  عرفة إىل املزدلفة ْنِم   النبيَفْدِر
َنِم

                             

 النبـيمل يزل : (  فكالمها قاال: قال . نى ِ املزدلفة إىل م
٢(   )ةـرة العقبـي حتى رمى مجـّ يلب( .  

 
 ., واحلاكم , والطرباين يف الكبري ومسلم , خاري أخرجه الب)  ١

 أبو إسـحاق الزجـاج يف معـاين  قال:فتح قال ابن حجر يف ال
ة انشقاق ّلـِفي املـمخالـِقني لـنكر بعض املبتدعة املوافأ: ن آالقر

     هللا يفعـل فيـه ٌ القمـر خملـوقَّنأل; وال إنكار للعقل فيه , القمر 
 . ه ـم البعث ويفنيره يوّا يكوـكم, اء ـما يش

 وأخرجـه , هـذا الطريـق ْنِد بإخراجه مّرواه البخاري وتفر)  ٢
 . وبأسانيد خمتـلفة  طرق أخر ْنِ األئمة مَنِغريه م
 أصـحاب ْنِوالعمل عىل هذا عند أهل العلم م:  الرتمذي قال
  , ال يقطع التلبية حتى يرمي اجلمرةَّ احلاجَّأن,  وغريهم النبي 

 .افعي وأمحد وإسحاق وهو قول الش




 ١١٢ 

 وعن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة − 
 َّأن( ه اا أخـربـأهنمـ  وزيد بن خالد اجلهنـية هريرأيبعن 

 ِضْاق: فقال أحدمها ,  ا إىل رسول اهللا ـتصمرجلني اخ
أجـل يـا : ا ـوقال اآلخر وهـو أفقههمـ, بيننا بكتاب اهللا 

. م ّ أتكلـْ بيننا بكتاب اهللا وائذن يل أنِضْفاق, رسول اهللا 
,  عـىل هـذا ) ١(  ً ابنـي كـان عـسيفاَّإن: قال . م ّ تكل :قال

 ُفافتـديت,  َ عىل ابني الرجمَّوين أنَفأخربـه , فزنى بامرأت
 العلـم َ أهـلُثـم إين سـألت, شاة وبجارية يل ة ائـمنه بم

ا ـوإنم,  ٍ عامُ مائة وتغريبُ ما عىل ابني جلدَّفأخربوين أن
ا والـذي َأمـ:  فقـال رسـول اهللا ? الرجم عىل امرأتـه 

ا غنمـك ّأمـ, ا بكتـاب اهللا ـ بينكمـّقـضنيَنفيس بيـده أل
, ً عامـا هبـَّرَوغ, ه مائة ـَ ابنَدَلَوج.  عليك ٌّدَوجاريتك فر

َرـَمَوأ
                             

ْ أنيسا األسلمي أن  ْ اعرتفـتِفإن,  يأيت امرأة اآلخر ً

 
  .ريـوالعسيف األج: قال مالك )  ١





 ١١٣ 

َجَفر,  ْفاعرتفت. ها ْمـُجْفار 
                             
  . )١(   )مهاـ

 
حـديث حـسن :  مسلم , وقـال الرتمـذي ّاعة إالـرواه اجلم)  ١

الــشافعي , ومالــك , وأمحــد , وابــن حبــان , رواه  و.ح صــحي
والدارمي , والبيهقي , وابن أيب شيبة يف مـصنفه , والـضحاك , 

 .  التمهيد  يفّرـَوالطرباين يف الكبري , وابن عبد الب
وهـو ,  احلد ال يقبـل الفـداء َّ وفيه أن:فتح قال ابن حجر يف ال

ْجممع عليه يف الزنا والرسقة واحلرابة ورش لـف ُواخت, ب املسكر ُ
ا جيري الفـداء يف البـدن ـنمإو, يف القذف والصحيح أنه كغريه 

 الصلح املبني عـىل غـري َّوأن. كالقصاص يف النفس واألطراف 
 حـال الـزانيني إذا َّوفيه أن. ال املأخوذ فيه ـعاد املُ ويّدَرـُالرشع ي
 َ واملـرأةَدِلـُ جَ العـسيفَّألن; ه ّدَ حـٍ واحـدِّقيم عىل كلُاختلفا أ

وكـذا لـو ,  ً واآلخر رقيقاًاّرـُفكذا لو كان أحدمها ح, ت َمـِجُر
 البـالغ والعاقـل َّدـُحـ, أو عاقـل بمجنونـة ,  بـصبية ٌزنى بالغ
 َّألن;  لـه ّه ال حيدَ ولدَفَذَ قْنَ مَّوفيه أن.  عكسه وكذا, ا ـدوهنم

  .د القذفـومل يثبت عليه ح,  ابني زنى َّنإ: الرجل قال 
           اعة جممعـونـنة واجلمـُّوأهل الـس: التمهيد وقال أبو عمر يف 

 ==  ا




 ١١٤ 

 عبـاس بنا عناهللا د عببن عبيداهللا عن  شهاببن اعنو − 
اهللا بـن عبدمات ا ـّمـَل(  :أنه قال  خلطابا  عمر بنعن
 اـّفلم , عليه ّيصيل لرسول اهللا له  َيِعُد,  بن سلول ّيبُأ

ُ وثــبت إليـه فقلـت رسول اهللا قام  ُ ْ           ,يـا رسـول اهللا: ََ
?  وكـذا كذا : كذاو يوم كذا وقد قال ّيبُبن أا عىل ِّيلَصُت َأ
 عنـي ْرِّخـَأ: قال و  رسول اهللاّعليه قوله , فتبسم  ُدِّدَعُأ

ُفلمـا أكثرت عليه قال . يا عمر َ ْرتْ فـاخُتْرـِّيُ خإين: ّ   ,ُتَ
ُتْدِزَ له لـَرِفُغف عىل السبعني ُتْدِ زْلو أعلم أين إن

                                                          

 .  عليهـا
فلم يمكـث .  ثم انرصف رسول اهللا  عليه ّصىلف: قال 

ْإال يسريا حتى نزلت اآليتـان من بـراءة  ِ ً ّ : {  ¢  ¡  �

 
 الزاين َّوفيه أن,  أحصن ْنَعىل م م اهللا ْكُ حْنِ الرجم مَّعىل أن
 ٍوهذا ال خالف بني أحـد, ه اجللد دون الرجم ُّدـَصن حإذا مل حي

  .هـ فية حممد ـّمُ أْنِم
 ُدْلـَر إذا زنى فعليه جْكِ البَّ إىل أنٌفذهب قوم: قال أبو جعفر و
   .ارـوا يف ذلك هبذه اآلثّواحتج,  ًة وتغريب عام مجيعاـمائ





 ١١٥ 

 
  ¥  ¤  £z ²  ³   } :  إىل قولهz  )قـال .) ١  : 

ِت بعد مْبِجَعف ُ ْن ُ

                             

واهللا يومئـذ ,  جرأيت عىل رسـول اهللا 
  .  )٢(   )ورسوله أعلم

 
 .)  ٨٤  (ةـة , اآليـورة التوبـ سْنـِم)  ١
ّي واللفظ له , والرتمذي , والنسائي , وأمحـد يف رواه البخار)  ٢

مسنده , وابن حبان يف صحيحه , والبيهقي , وعبد بن محيـد يف 
 .مسنده , وأبو نعيم يف احللية , والبغوي يف تفسريه , والطربي 

 رسول ّا صىلـفم: ( زاد الرتمذي وأمحد وابن حبان يف روايتهم 
  ) .  قربه حتى قبضه اهللاوال قام عىل ,  بعده عىل منافق اهللا 

فقام ,  عليه ومشى معهّ ثم صىل: (ًوجاء يف روايتهم أيضا زيادة 
  ) .هـعىل قربه حتى فرغ من

 .وهو عند مسلم من طريق نافع عن ابن عمر 
 مكـارم ِ عظـيمُويف هـذا احلـديث بيـان: قال اإلمام النـووي 

يـذاء  اإلَنِ هذا املنـافق مـْنِ ما كان مَمِلَفقد ع,  خالق النبي أ
  ,واستغفر له  عليهّوصىل,  ً كفناًلبسه قميصاأف, وقابله باحلسنى 
    وفيه حتريم الصالة.  ]١[n  m     l  k    z}  : قال اهللا تعاىل

 ==  ت
 

نـِم] : ١[


   ) . ٤( ة ـم , اآليـورة القلـ سْ



 ١١٦ 

عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة و − 
 اهللا َ سعد بن عبادة رسولتىْفـَتْاس( : قال عن ابن عباس 

 فقـال ه , َيِضْقـَ تْيت قبل أنّوفُه , تـِّمُ كان عىل أٍرْذـَيف ن
ِضْاق :  رسول اهللا

                                                          

 .  )١(   )اـه عنهـ
 

 .والقيام عىل قربه للدعاء , رة ـوالدعاء له باملغف
بـن ا حـديث ْنِح الرتمذي مّوصح: الفتح وقال ابن حجر يف 

 قط فقـالوا فيـه وقـال فيـه ٌرـْمَ بالناس أَلَزـَما ن: ( عمر أنه قال 
 ٌّوهـذا دال) . ل القرآن فيه عىل نحو ما قـال عمـر َزـَ نّال, إعمر 
 ,ني عىل مخسة عرشّكثر ما وقفنا منها بالتعيأو , هـ موافقتة كثرعىل
  . ذلك بحسب املنقولَّلكن

 أخرجه البخـاري , وأبـو داود , والنـسائي , وابـن ماجـة , ) ١
ومالك يف املوطأ , وأمحد , وابن حبان يف صحيحه , والبيهقـي , 
وابن أيب شيبة يف مصنفه , وأبـو يعـىل يف مـسنده , والطـرباين , 

 .ه ـ يف التمهيد , وابن سعد يف طبقاتّرـَوابن عبد الب
مل : م به عىل اخلرب ّا تكلـمقال الشافعي يف رواية أيب عبد اهللا في

          يكـون نـذر ْفاحتمـل أن,  سعد ِّ أمُرْذـَ ابن عباس ما كان نِّمَسُي
 == ا





 ١١٧ 

 وعن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة − 
امـة ّثَ الـصعب بـن جَّا أنـريض اهللا عنهم عن ابن عباس

  ) . هللا ولرسولهّال محى إال: (  قال رسول اهللا َّإن: قال 
َمح  النبي َّبلغنا أن: قال و ى َ عمـر محـَّوأن,  ) ١(  قيعَّى النَ
َبَّ والر )٢(  فَرَّسـال

                                                          
   . )٣( ذة ـ

 
 َرَذَ نـْنَا مـّفأمـ. ه عنهـا ئه بقـضاَرـَمَفأ, أو عمرة أو صدقة  ٍّحج

 ّىلَصُوال ي, ر عنه يف الصوم ـّفإنه يكف, ًصياما أو صالة ثم مات 
  . ثم بسط الكالم يف الفرق...صالة ر عنه يف الّعنه وال يكف

وقـدره ميـل يف ,  املدينـة َنِ مـًوالنقيع عىل عـرشين فرسـخا ) ١
 .ه ـبن وهب يف موطئاذكر ذلك , انية أميال ـثم

َالرشف : ( هكذا ذكرها البخاري بالسني , ورواية غريه )  ٢ َّ . ( 
,  وأمحـد فظ له , وأبو داود , والشافعي ,ّرواه البخاري والل)  ٣

واحلاكم , وابن حبان , والبيهقي , وابـن أيب شـيبة يف مـصنفه , 
 .وعبد الرزاق , والدارقطني يف سننه , والطرباين يف الكبري 

تمـل معنـى احلـديث َحي: قال الشافعي : فتح قال احلافظ يف ال
     ما محاه النبيّمي للمسلمني إالَ حيْ أنٍأحدمها ليس ألحد: شيئني 

 == ا




 ١١٨ 

                                                            
  ,ما محاه عليه النبي لْثِ عىل مّناه إالآلخر معاو  .ولفعىل األ 

 احلمى ّوعىل الثاين خيتص,  حيمي ْ الوالة بعده أنَنِ مٍليس ألحد
وأخـذ . وهـو اخلليفـة خاصـة ,  رسـول اهللا   قـام مقـامْنَبم

والـراجح ,  له يف املسألتني قولني َّ هذا أنْنِأصحاب الشافعي م
 رجحـوا ْلكـن, فـظ ّ ظاهر اللواألول أقرب إىل, عندهم الثاين 

واملـراد بـاحلمى .  ى بعـد النبـي َ عمر محَّا سيأيت أنـاألول بم
فيجعلهـا اإلمـام ,  املباحات َنِ خمصوصة مٍع الرعي يف أرضْنَم

  . ًالـخمصوصة برعي هبائم الصدقة مث
منهم كان   الرئيسَّ أنبأصل احلمى عند العر: ل ابن حجروقا

فـإىل حيـث  , ٍ عالٍ عىل مكانًو كلباْعَتْ اسً خمصباًإذا نزل منزال
 عىوير,  هفيه غري عىفال ير , ٍ كل جانبْنِاه مـمـَنتهى صوته حا

 خالف هوو, حلمى هو املكان املحمياو .ه اا سوـ فيمه مع غريهو
ر فيـه ّ ذلك املوات ليتـوفْنِ اإلحياء مَنِ يمنع مْومعناه أن, املباح 
رجـح عنـد واأل. ويمنع غريها  خمصوصة ٍفرتعاه مواش, الكأل 

 أحلـق بـه والة ْنَومنهم مـ,  باخلليفة ّ احلمى خيتصَّالشافعية أن
      ّستدلاو.  بكافة املسلمنيّ ال يرضْ أنًز مطلقااجلواوحمل , قاليماأل

 ==  ا




 ١١٩ 

                                                            
 .   به الطحاوي ملذهبه يف اشرتاط إذن اإلمام يف إحياء املوات 

األرضني إىل األئمة ال إىل  حكم َّ ذلك أنّ دل:وقال أبو جعفر 
   . حكم ذلك غري حكم الصيدَّوأن, غريهم 

ى َ محـ  رسول اهللاَّأن(  عن نافع عن ابن عمر ورو البيهقي
    ) .هـالنقيع خليل املسلمني ترعى في

 ضاقت يسع الذي إذا محابالو  ليسٌقيع بلدَّلناو: قال الشافعي
  .البالد بأهل املوايش حوله 

رســول اهللا َّأنيف األم  الــشافعي فــري ا كــان حيمــي ـ إنمــ
 خاصـة ْنِا حيمـي لـه غـريه مــمــِ ال ل ,لصالح عامة املسلمني

 بـه وبعيالـه عنـه اءنـغ ال  مـاّ يملـك إال ال لك أنـهذو. نفسه
ًس اخلمس مردودا ُ مخْنِكه اهللا مـّحتى يصري ما مل, ومصلحتهم 

ًدا يف  مـردوته سـنقوفـماله إذا حـبس وكذلك . يف مصلحتهم 
 مالـه َّوأن,  يف سـبيل اهللا ةّمصلحتهم يف الكـراع والـسالح عـد

ًما جز نبيـا أفضل جزاه  , و تعاىلًفرغا لطاعة اهللاونفسه كان م
 ب للنبـيِوجـُ يْنَاء مـ العلمَنِ مُما رأيت:   قال املزين.ه ـعن أمت
  ره رسـول اهللاْكـِن ذْسُحــِل; يف كتبه ما يوجبه الشافعي           ,   

 == ا




 ١٢٠ 

اهللا عبد َّنأ عتبة بنعبداهللا  بن عبيداهللا عن يهر الزوعن − 
 بـن َبْعَّأنه سمع الصأخربه ا ـبن عباس ريض اهللا عنهما
 أنـه( ر ـِبْخـُي,   أصحاب النبيْنِن مكاامة الليثي وـّثَج
ان ّدَء أو بـواوهو بـاألبوش  محار وح اهللالد لرسوْهَأ

 يف وجهـي َفَرَا عـّفلم: ال صعب ق, ه َّدَرـ فٌمِرْحـُوهو م
ُرـُا حـّ عليك ولكنٌّدَليس بنا ر: ه هديتي قال َّدَر

                                                          

 .  )١(   )م
 

  .هـ عنة اهللا عليه وريضـفرمح
  بلغنـي أنـه ًىِوقد كان لعمر بن اخلطـاب محـ: قال الزهري و

   .ه إلبل الصدقةـكان حيمي
, يف مـسنده رواه البخاري , والنسائي , وابن ماجة , وأمحـد )  ١

وابن حبان يف صحيحه , والبيهقي , وعبد الـرزاق يف مـصنفه , 
 .ضحاك والطرباين يف الكبري , وال

 طريق صالح بن كيسان ْنِموالدارمي رواية للنسائي وأمحد  ويف
اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن  عن عبيد

      ٍ محـارِلْجِ برَيـِتُان أّدَوِأقبل حتى إذا كان ب  النبي َّأن( امة ـّثَج
 ==  ا





 ١٢١ 

                                                            
  ) .يدم ال نأكل الصُرـُا حـّإن: ه عليه وقال َّدَرـف, وحيش 

 هبـذا احلـديث عـىل حتـريم ّ واستدل:فتح قال ابن حجر يف ال
ألنه اقترص يف التعليل ;  ً حلم الصيد عىل املحرم مطلقاْنِاألكل م

 َعَمـَوجـ.  عىل أنه سبب االمتناع خاصـة ّفدل,  ًعىل كونه حمرما
 أحاديـث القبـول حممولـة َّ ذلك بأنْنِلف مُاجلمهور بني ما اخت

وأحاديـث , م ِرْحـُ منه للميدُحلالل لنفسه ثم هيصيده اَعىل ما ي
  . حممولة عىل ما صاده احلالل ألجل املحرمِّالرد

اء أنـه ال جيـوز ـوأمجـع العلمـ: االسـتذكار وقال أبو عمر يف 
وال جيـوز لـه ,  لـه بعـد إحرامـه َبِهُ إذا وٍدـم قبول صيِرْحُلمِل

 الوجـوه َنِ مـٍكه بوجـهْلُوال استحداث م, رشاؤه وال اصطياده 
اء يف ذلـك لعمـوم قولـه ـ وال خالف بـني العلمـ,م ِرْحـُوهو م
  .]١[QP  O  N  M  L  K   Jz  }  : تعاىل

 ُّكـل: ىل هذا فقـالوا إ ٌ فذهب قوم:وقال أبو جعفر الطحاوي 
 فهـو ً كان الذي صـاده حـالالْ وإنٍمِرْحـُ أجل مْنِ مَيدِ صٍدـْيَص
.   ده بنفسهْيَ هو صّليه ما توىل عما حيرـكم,  مم عىل ذلك املحراحر

 ==  ا
 

  ) . ٩٦( ة ـائدة , اآليـورة املـ سْنـِم] : ١[




 اهللا بـن عتبـة عـن الزهري عن عبيداهللا بن عبـد عن و− 
, د النـاس َوْجـَ أ كـان رسـول اهللا: ( ابن عبـاس قـال 

, ود ما يكـون يف رمـضان حـني يلقـاه جربيـل ْجَوكان أ
, دارسه القـرآن ـُ رمـضان فيـْنِيلة مـوكان يلقاه يف كل ل

َنِود باخلري مْجَ أ ل اهللاسورَفل
                                                          

  . )١(   )لةـرسـ الريح امل
 

 فلحمه ٌ صاده حاللٍدـْيَ صُّكل:  افقالو نووخالفهم يف ذلك آخر
أحاديـث   عـن رسـول اهللا ْتَيـِوُوقـد ر, رم ـحالل لكل حمـ

ل  يف إباحة حلم الصيد الذي قد صاده احلالً متواتراًاـجاءت جميئ
حُلمِل

 ١٢٢ 

  .هـاه عليـّه إيـره وال بمعونتـْمَأِاده بإذا مل يكن ص, م ِرْ
, وابـن خزيمـة يف مسنده رواه البخاري , والنسائي , وأمحد )  ١

 و يعـىل يف مـسنده ,, وابن حبان , والبيهقـي , وأبـ يف صحيحه
 . ه ـًترصا , وابن سعد يف طبقاتـوابن أيب شيبة خم

    كان رسـول اهللا: (املكارم ولفظه وبنحوه ابن أيب الدنيا يف 
 واهللاِ. كل سـائلوأعطى , كل أسريإذا دخل شهر رمضان أطلق 

  ) .ةـّ الريح اهلابَنِ كان أجود باخلري مرسول اهللا َل
                  كـان رســول اهللا: ( قــال يف روايـة أخـر لإلمــام أمحـد و

 == ا




 ١٢٣ 

                                                            
فـإذا أصـبح  , يف كل رمـضان  الكتاب عىل جربيل ُضِرْعَي

أصـبح , ض ِرْعـَض فيهـا مـا يِرْعَ الليلة التي يَنِم رسول اهللا 
.  أعطـاه ّل عـن يشء إالَأْسُال يـ,  الريح املرسـلة َنِوهو أجود م

  ) .نيَتَضْرَ عليه عَضَرَع, ا كان يف الشهر الذي هلك بعده ـّفلم
ود يف شهر رمضان ـ للرجل الزيادة باجلّبِحُفأ:  قال الشافعي

وتشاغل , حلاجة الناس فيه إىل مصاحلهم ;  ًاء برسول اهللا اقتد
  . منهم بالصوم والصالة عن مكاسبهمٍرـكثي

بيان عظم جوده : ويف هذا احلديث فوائد منها :  النووي وقال
  , ومنها زيادة اجلود , كثار اجلود يف رمضان إومنها استحباب

  .ثر بلقـائهمللتـأ; واخلري عند مالقاة الصاحلني وعقب فراقهم 
  .ة القرآنـومنها استحباب مدارس

  :ئد غري ما سبقا الفوَنِ ويف احلديث م:ل احلافظ ابن حجرقاو
ثـم , تعظيم شهر رمضان الختصاصه بابتداء نزول القرآن فيـه 

 ,  جربيل فيهل ذلك كثرة نزوْنِويلزم م. معارضته ما نزل منه فيه
.  ىصُال حيـ كـات مـا تـوارد اخلـريات والربْنِنزوله مـة كثرويف 
      القرآن يف كل سنة عىل ليايلَنِ كان يقسم ما نزل متمل أنه ُوحي

 ==  ا




 ١٢٤ 

 َّأنبن عتبـة اهللا  عبيداهللا بن عبدعن بن شهابعن ا و− 
 فثـار إليـه,  بـال يف املـسجد ً أعرابياَّأن( أبا هريرة أخربه 

وه ُعــَد:  رســول اهللا هلــم فقــال بــه ,  اعوقيـِ لــالنــاس
 , − مـاء ْنِ مًالْجَ سو أ− ماء ْنِ مًنوباَقوا عىل بوله ذيرْهَوأ

ِّرسَعُبعثوا مُين ومل تِّرسَيُتم مـْثِعُا بـفإنم
                                                          

  . ) ١(   )ين
 

 لسبباو;  الليلة َنِ يف جزء مًاءكل ليلة جز فيقرأ,  ًءارمضان أجز
 ٍدّ هتجـْنِ سو ذلك مـْنِيف ذلك ما كان يشتغل به يف كل ليلة م

ه كـان يعيـد ّولعل.  ٍ تعاهد أهلْنِوم,  ٍ بدنِ راحةْنِوم, بالصالة 
; د احلـروف املـأذون يف قراءهتـا ّ بحـسب تعـدًذلك اجلزء مرارا

ولوال الترصيح بأنه كـان . وعب بركة القرآن مجيع الشهر َتْسَتِول
جلـاز أنـه , ه مرتني َضَرَضه مرة واحدة ويف السنة األخرية عِرْعَي

   .كان يعرض مجيع ما نزل عليه كل ليلة ثم يعيده يف بقية الليايل
ّ رواه البخاري واللفظ لـه , والنـسائي , وأمحـد يف مـسنده , ) ١

وابن خزيمة يف صحيحه , وابن حبان , والبيهقي , والطرباين يف 
ّمسنده , وابن عبد البـر يف التمهيد  َ. 

ْوهو عند مسلم من حديث أنس , وعند الرتمذي وأيب داود من   ِْ ِ
 ==  ا





 ١٢٥ 

                                                            
  . ّحديث سعيد بن املسيب عن أيب هريرة

ثبات نجاسة بـول إا أحكام الباب ففيه ّأم: قال اإلمام النووي 
مجـاع إ الكبري والـصغري بوال فرق بني, وهو جممع عليه  اآلدمي

وفيـه : قـال  . بول الصغري يكفي فيه النضح َّلكن,  به ّدـعتُ يْنَم
طهـر َ األرض تَّوفيـه أن. احرتام املسجد وتنزهيـه عـن األقـذار 

وهـذا مـذهبنا ومـذهب , ها وال يشرتط حفرها  املاء عليِّبَصِب
 . بحفرهـاّالإ تطهر ال: وقال أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل , اجلمهور
 بـني ٌوهذه املسألة فيها خـالف.  غسالة النجاسة طاهرة َّوفيه أن
, أحـدها أهنـا طـاهرة : وألصحابنا فيها ثالثة أوجه , اء ـالعلم

ت وقد طهر املحـل فهـي  انفصلِإن: والثالث , نجسة : والثاين 
وهـذا .  انفـصلت ومل يطهـر املحـل فهـي نجـسة ِنإو, طاهرة 

, ة ّوهذا اخلالف إذا انفصلت غـري متغـري, الثالث هو الصحيح 
 ّسواء تغـري, مجاع املسلمني إة فهي نجسة بّا اذا انفصلت متغريّأم

 واهللا ً أو كثرياً قليالّوسواء كان التغري, طعمها أو لوهنا أو رحيها 
  غـري تعنيـف ْنِق باجلاهل وتعليمه ما يلزمـه مـْفِّوفيه الر. أعلم 

       وفيـه دفـع.  ً أو عنـاداً باملخالفة استخفافاِتْأَإذا مل ي, يذاء إوال 
 ==  ا





 ١٢٦ 

                                                            
قـال . وه ُعـَد:  لقولـه ; ا ـهمـّال أخفـأعظم الرضرين باحتم

و حدامها أنـه لـ, إملصلحتني ) وه ُعَد: (  كان قوله : اء ـالعلم
فكـان , وأصـل التنجـيس قـد حـصل , ر ّ عليه بوله تـرضَعَطَق

 التنجـيس َّوالثانية أن. يقاع الرضر به إ ْنِىل مْوَال زيادته أـاحتم
فلو أقـاموه يف أثنـاء بولـه ,  املسجد َنِ يسري مٍقد حصل يف جزء

   .واهللا أعلم,  املسجد َنِومواضع كثرية م  ثيابه وبدنهْستّتنجَل
 َّأن  الفوائـدَنِويف هـذا احلـديث مـ: ن حجـر وقال احلافظ اب

وهلـذا ;  يف نفـوس الـصحابة ًراّ النجاسة كان مقـرَنِاالحرتاز م
ر عندهم ّا تقرـمـِول ; قبل استئذانه بحرضتهر  إىل اإلنكاوادربا

 بـه ّ واستدل . طلب األمر باملعروف والنهي عن املنكرْنِ مًأيضا
بـن اقـال , هر اخلصوص  يظْك بالعموم إىل أنّعىل جواز التمس

ال ـم عنـد احتمـّك يتحـتّالتمـس َّوالذي يظهـر أن: دقيق العيد 
ف عن العمل بالعموم ّوال جيب التوق, التخصيص عند املجتهد 

 ْنِهـم مـَغَلَا بـاء األمصار ما برحوا يفتون بمــ علمَّألن; لذلك 
 ْإذ,  ًوهلذه القصة أيضا,  عىل البحث عن التخصيص ٍفّغري توق

 ?   هنيتم األعرايبَمـِل:  عىل الصحابة ومل يقل هلم كر النبي مل ين
 ==  ا





 ١٢٧ 

                                                            
 أعظـم ُعْفـَوهـو د,  عنه للمصلحة الراجحة ّهم بالكفَرـَمَبل أ

وحتصيل أعظم املصلحتني بـرتك , يرسمها أال ـاملفسدتني باحتم
; وفيــه املبــادرة إىل إزالــة املفاســد عنــد زوال املــانع . يــرسمها أ

  ;وفيه تعيني املاء إلزالة النجاسة. ه بصب املاء  عند فراغهمألمر
ا حـصل ـمــَ اجلفاف بالريح أو الـشمس لـو كـان يكفـي لَّألن

 عـىل ة غـسالة النجاسـة الواقعـَّوفيه أن. التكليف بطلب الدلو 
 الباقية عـىل ة البلَّألن; ويلتحق به غري الواقعة , األرض طاهرة 

 نـا ْمِلَوع,  الـرتاب نقـل َّفإذا مل يثبت أن, األرض غسالة نجاسة 
وإذا كانـت ,  احلكـم بطهـارة البلـة ّتعـني,  املقصود التطهري َّأن

 ً بـه أيـضاّستدلُويـ. لها لعدم الفـارق ْثِ مًطاهرة فاملنفصلة أيضا
فت طهـارة ّألنه لو اشرتط لتوق; عىل عدم اشرتاط نضوب املاء 

  .قفار ال ْإذ,  ب عرص الثوطشرتُوكذا ال ي,  عىل اجلفاف رضاأل
إذا مل ,  غـري تعنيـف ْنِيلزمـه مـ ق باجلاهل وتعليمه ماْفِّوفيه الر

 حيتــاج إىل ْنَّمـِ كــان مــْنإا ـمــّوال سي,  ًيكــن ذلــك منــه عنــادا
بـن ماجـة اقـال , ن خلقـه ْسُوح وفيه رأفة النبي . ئالفه ـاست
      يفَهِقَ فْفقال األعرايب بعد أن: ( بن حبان يف حديث أيب هريرة او

 ==  ا




 ١٢٨ 

                                                            
ومل , ب ِّنـَؤُفلـم ي, ) بأيب أنت وأمي  : اإلسالم فقام إىل النبي 

وظـاهر , قـذار ه عـن األـوفيه تعظـيم املـسجد وتنزهيـ.  ّبُسَي
أنه ال جيوز يف املـسجد :  سياق مسلم يف حديث أنس ْنِاحلرص م

 اإلمجاع عىل َّلكن, ر ْكِّ الصالة والقرآن والذَنِ مَرِكُيشء غري ما ذ
ل غـري ْعـِ فَّوال ريـب أن, وم احلرص منه غري معمول بـه  مفهَّأن

 َّوفيـه أن. ىل واهللا أعلـم ْوَاملذكورات وما يف معناهـا خـالف األ
 ًرهـا خالفـاْفَشرتط حُوال يـ, األرض تطهر بصب املـاء عليهـا 

كذا أطلـق النـووي .  بحفرها ّالإال تطهر : للحنفية حيث قالوا 
 التفـصيل بـني مـا إذا كانـت واملذكور يف كتب احلنفيـة, وغريه 
. فهذه ال حتتاج إىل حفر,  هالها املاء حتى يغمرّ بحيث يتخلرخوة

 َّألن;  حفرها وإلقـاء الـرتاب ْنِوبني ما إذا كانت صلبة فال بد م
  . سفلها أاملاء مل يغمر أعالها و

, قـال  ) ينِّرسَعُثوا مَعْبُين ومل تِّرسَيُتم مْثِعُا بـفإنم : (ويف قوله 
 هـو ألنـه ; إسناد البعث إليهم عىل طريق املجـاز : سيوطي ال

ا كـانوا يف مقـام التبليـغ عنـه يف ـّمـَلكنهم ل, ا ذكر ـاملبعوث بم
             لـهَبِ قْنِبعثـون مـُأو هـم ي, طلق عليهم ذلـك َحضوره وغيبته أ
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 ١٢٩ 

اهللا بـن  اهللا بـن عبـد عن عبيد  بن إبراهيم سعدعن و− 
 ّ حج:عتبة عن ابن عباس عن عبد الرمحن بن عوف قال 

قال له عبد الرمحن ف, بته ْطُ خَ خيطب الناسْعمر فأراد أن
, لتهم َفَعاع الناس وسِنه قد اجتمع عندك رإ: بن عوف ا
 املدينـة َمِدَا قــّفلمـ: قـال .  ذلك حتى تأيت املدينـة ْرِّخَفأ

 ُإين قـد عرفـت: ( ه يقـول ُفسمعت,  املنرب َنِ مً قريباُدنوت
 اهللا َّنإو,  خالفة أيب بكر كانت فلتـة َّإن:  يقولون ً ناساَّأن

 ٌا رجـلـمّي أو, عن مشورة  ّخالفة إال إنه ال, ها َّوقى رش
ة ّرـغَ ت ;اـ منهمٌر واحدـَّمَؤُ ال ي عن غري مشورةًبايع رجال

 يفا ـوإنمـ الـرجممـا بـال :  ن يقولوً ناساَّوأن. ال ـقتُ يْأن
  , ورمجنـا بعـده اهللاسـول رَمَجَ رقدو ?كتاب اهللا اجللد 

ُّتَبْث َأ:  لوا يقوْ أنالولو

                                                          

هـا ُّألثبت, اب اهللا ما ليس فيه  يف كت

 
ه َثـَعَ بْنَ مـِّ يف حق كـلوكان ذلك شأنه . بذلك أي مأمورون 

  ) . واِّرسَعُوا وال تِّرسَي: (  اجلهات يقول َنِ مٍإىل جهة

 





 ١٣٠ 

 

                             
   . )١(   )نزلتُا أـكم

 
ْرواه البخاري يف صحيحه من وجه آخـر فيـه طـو)  ١ , وأمحد  لِ

 . يف مصنفهيف مسنده , وابن حبان يف صحيحه , وعبد الرزاق 
  .هـوالنمريي يف تارخيّهبذا اللفظ , رواه النسائي يف سننه و

  ُفقلـت: قـال شـعبة : قال اهلروي يف غريـب أحاديـث عمـر 
ّما تغر: لسعد  ر واحـد ـَّمـَؤُ ال يْا أنـقوبتهمع: ُ يقتال ? قال ْة أنَ
ًوهذا مذهب ذهـب إليـه سـعد حتقيقـا: أبو عبيد  قال . اـمنهم ٌ 

 َّولكن, ن َسَوهو مذهب ح, ا ـمنهم ّؤمر واحدُال ي: لقول عمر 
ُرة يف الكالم ليست بالعقوبة ـغَّالت , ر ـريـْغـَّالت ّرةـغـّا التـوإنمـ, ّ

ُغررت: يقال  ْ بالقوم تغّ ف َوكذلك يقال يف املضاع, ّرة ـ وتغًيرارَ
ُ يف فعلت − خاصة  اـ يف بيعتهمـَّا أراد عمـر أنـوإنمـ: قال  . −ّ
ًا للقتل وتعرضاـ بأنفسهمًتغريرا  َرَمـَفنهامها عنه هلذا وأ,  لذلك ّ

 . ذا الفعل يطمع يف ذلك فيفعل هّلئال; ا ـحد منهماو رّ ال يؤمْنأ
َفلت : ا قولهـّوأم ْ ا كانـت ـوإنمـ, ة الفجـأة ـ معنى الفلتَّفإن, ًة ـَ

ا ابتدرها أكـابر أصـحاب ـوإنم, ّالعوام  كذلك ألنه مل ينتظر هبا
          تلـك الطـرية التـي ّإال ,  املهاجرين وعامة األنصارَنِ م حممد

 ==  ا




 ١٣١ 

                                                            
  لـيس أليبْ أنهم ملعرفتهمّثم أصفقوا له كلم ,  بعضهْنِم كانت

ومل يكـن حيتـاج يف أمـره إىل , ُبكر منازع وال رشيك يف الفـضل 
ْفلهذا كانت الفل ; نظر وال مشاورة َتـة وهبـا وقـى اهللاُ اإلسـالم َ

َّوأهله رشها   بـني َّوأن, ًيف أمـر أيب بكـر شـبهة  َّمـوا أنِلَولو ع, َ
ّاخلاصة والعام ْعقـاحلكم عليهم ب ما استجازوا,  ًة فيه اختالفاـّ د َ

بـه   مـنهمٍ ملعرفـةّجازه اآلخـرون إالَولو استجازوه ما أ, البيعة 
ْكانت فل( : وهذا تأويل قوله , متقدمة  ّة وقى اهللا رشهاـَتـَ ً. (  

 تقع ْها أنّ البيعة حقَّأنومعنى احلديث : النهايةوقال صاحب 
اعة ـ رجالن دون اجلمّصادرة عن املشورة واالتفاق , فإذا استبد

راح ّ العصا واطّا بشقـ منهمٌدمها اآلخر , فذلك تظاهرفبايع أح
 ًلـه واحـدا  بيعة فـال يكـون املعقـودٍ ألحدَدِقُ عْاعة , فإنـاجلم
فق عـىل متييـز ـّ الطائفة التـي تتـَنِ مْنيـَيكونا معزولْا , ولـمنهم

ا وقد ارتكبا تلك الفعلة ـ منهمٍ لواحدَدِقُ عْألنه إن ; اإلمام منها
 التهاون هبم واالستغناء عن َنِ ماعةـحفظت اجلمَالشنيعة التي أ

 . الـقتـُ يْن أنـَمْؤـُمل ي, رأهيم 
   لو مات (:  أحدهم قال َّ أنَمِلَوكان سبب قول عمر هذا أنه ع

 ==  ت




 ١٣٢ 

 ,اهللا عن ابن عباس عن عبيداهللا بن عبد  الزهري وعن− 
: يقـول    النبيُسمعت:  يقول عىل املنرب   عمرَعِمَس
ِتَرـْطَا أـين كمورْطُ تال( 

                                                          

ا أنـا ـفإنم,  مريم َ ابن النصار
 .  )١(   ) اهللا ورسولهُعبد: ده فقولوا ـعب

 
,  ا حدث أليب بكـرـ يفعل كمْيريد أن أي, )  ً فالناُعمر لبايعت

ْويتعذر بل يستحيل أن اعهم ـكاجتمـ  جيتمع الناس عـىل رجـلّ
  املـسلمنيَنِ مٍ ينفرد بالبيعة دون مإلْ أراد أنْنَفم, عىل أيب بكر 

ْة أنّتغـر  ( :, وهذا هو معنى قـول عمـر ه للقتلَض نفسِّرَعُيَفس ً 
,  بنفــسه وبــصاحبه َرَّرَفقــد غــ  ذلــكَلـَعــَ فْنَ مــْأي, )  قتالـُيــ

  .لـا للقتـّوعرضهم
, قال ابن  ) نا بعده ورمج  اهللاسول رَمَجَ رقدو: ( ّوأمـا قوله 
 قـالوا ً ناساَّ عمر استحرض أنَّوفيه إشارة إىل أن: فتح حجر يف ال

  . عليهمَّدَرـف, ذلك 
 , فارجع إليـه ٦٧ّوكنا قدمنا حديث الرجم وما جاء فيـه ص 

 .  هنـاك 
    د , وابن حبان يف صحيحه , والدارميـرواه البخاري , وأمح)  ١

 ==  ا
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 وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بـن عتبـة بـن − 
   رسـول اهللاَّأن(  عبد اهللا بن عبـاس أخـربه َّمسعود أن

 .ىل عظـيم البحـرين إ يدفعه ْ أنهَرـَمَأو ً بكتابه رجالَثَعَب
) . قه ّزـرأه مـا قـّفلم, ىل كرس إ البحرين ُه عظيمـَعَفَفد

 عا علـيهم رسـول اهللافد: ( ب قال ّ ابن املسيَّ أنُفحسبت
َّزـَمـُ مَّقوا كلَّزـَمُ يْ أن

                                                          

  . )١(   )ق
 

ق يف مصنفه , وأبـو يعـىل , والطيالـيس يف يف سننه , وعبد الرزا
 . مسنده , والطرباين يف األوسط

  :تقـول, واإلطـراء املـدح بالباطـل : قال ابن حجر يف الفتح 
   .هـ يف مدحُه فأفرطتـُحتَدَم:  ً فالناُتْيَرْطَأ

  . ذلكْنِوز مـه إىل ما جيـفقد أرشد مادحي
, والبيهقـي يف  يف مـسندهرواه البخاري يف صحيحه , وأمحد )  ١
 .ه ـننه , وابن سعد يف طبقاتـس

)    ق َّزَمـُ مـَّقـوا كـلّزَمُ يْأن: (  قولـه :فتح قال ابن حجر يف ال
وأجاب اهللا . بأ ـ بأهل سَلـَعَنه فأا أخرب اهللا تعاىل ـفيه تلميح بم

          شـريويه عـىل والـده كـرس أبرويـزَطَّلَفس, تعاىل هذه الدعوة 
 == ت





 ١٣٤ 

يد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة  وعن ابن شهاب عن عب− 
لو كـان يل : (   رسول اهللاقال :  قال أبو هريرة : قال
َّرسَ لًحد ذهباُل أـْثِم  وعندي ٍ ليال ثالثّ عيلّمرتـ ال ْين أنَ

   . )١(   )نْيَدِرصده لَ أًئا شيّإال, منه يشء 
 ابن عبـاس َّأناهللا  ابن شهاب عن عبيداهللا بن عبدعن و−

سألون أهل الكتاب عـن َكيف ت: ( عنهمـا قال اهللا  ريض
  ,ُثَدْحـَأ  رسـول اهللانزل عـىل ُكم الذي أـُيشء وكتاب

َضا مل يشبْحـَونه مؤرْقَت ُ َّدَح? وقد ً
                                                          

 أهل الكتـاب َّثكم أن
 

 ً يـسرياّالإ َقْبـَفلم ي,  بعده َكَلَه ومَلـَتـَفق,  الكتاب َقَّزـَالذي م
  .والقصة مشهورة, حتى مات 

ِ بتمزيدارأ : بلسان العرل صاحب وقا ْ َرقهم ـَفـَقهم تَ  َوزوال, ُّ
ْمل   .رهمـِ دابَعْطَوق, كهم ُ
, وأبو نعيم يف , والبيهقي يف سننه رواه البخاري يف صحيحه)  ١

ْمن طرق أخر احللية , وغريهم  ِ . 
وما كان عليه , ن ْيَّر وفاء الدـْمَأِام بـ فيه االهتم:قال ابن حجر

نِ م


  .اـ الزهادة يف الدنيَ



 ١٣٥ 

  :الوقابأيدهيم الكتاب و اوكتبو , وهّ اهللا وغريَ كتابالوّبد 
 {      fe  d  c  b  a  `  _  ^ z  )َأال?    )١ 

َنِما جاءكم مينهاكم 

                             

 مـا واهللاِ? ال  العلم عـن مـسألتهم 
َرأينا منهم رجال ي     . )٢(   )ليكمعنزل ُ أن الذيسألكم عً

 
  ) . ٧٩( ة ـرة , اآليـورة البقـ سْنـِم)  ١
سأل أهـل الـرشك ُال يـ باب –يف صحيحه ه البخاري أخرج)  ٢

 .مصنفه ورواه البيهقي , وعبد الرزاق يف  . عن الشهادة وغريها
قبـل َ يْنَ عـىل مـّوالغرض منه هنا الرد: قال احلافظ ابن حجر 

قبـل فـشهادهتم ُوإذا كانت أخبـارهم ال ت, شهادة أهل الكتاب 
  . باب الروايةْنِق مـَيْضَ باب الشهادة أَّألن; ىل ْوَمردودة باأل

 نعرفـه ْ بأنٍ شهادة مسلمّدَرـُ تْوكيف جيوز أن: قال الشافعي و
 وهـو يكـذب ّيِّمـِجيز شهادة ذُون, ض اآلدميني يكذب عىل بع

لوا ّوقـد أخربنـا اهللا بـأهنم قـد بـد: قال ? عىل اهللا تبارك وتعاىل 
^  _  `  a  } : وكتبوا الكتاب بأيدهيم وقـالوا , كتاب اهللا 

   fe  d  c  bzةـ اآلي.  
== 





 ١٣٦ 

اهللا بـن  اهللا بن عبد يد عبَّيط أنِشَ وعن ابن عبيدة بن ن− 
    املدينـة فنـزل َمِدَاب قـّلمة الكـذْيَسُ مَّا أنـنَغَلَب :عتبة قال

ز ْيـَرُه بنت احلارث بـن كـوكان حتت, يف دار بنت احلارث 
 ومعه ثابـت فأتاه رسول اهللا. وهي أم عبد اهللا بن عامر

خطيـب : وهو الذي يقـال لـه  −,  اسـّمَابن قيس بن ش
 َفَقـَفو,  ٌ قـضيب ويف يد رسول اهللا , −  رسول اهللا
ْيَّلَ خَ شـئتْإن: ة له مـسيلم فقال, مه ّعليه فكل

                                                          

نـا بينـك 
 لـو  : فقـال النبـي. ه لنـا بعـدك ـَثم جعلتر وبني األم

 
  ;ل بعضهم عىل بعضَلـِ ال جتوز شهادة أهل امل :وقال الشعبي

وقال أبـو ,  ]١[P    O  N  Mz  }  : ىللقوله تعا
  ,بوهمّقوا أهل الكتاب وال تكـذِّدَصُال ت: (  هريرة عن النبي 

  . ]٣[  )ةـاآلي ]٢[X  W   V  U  T  Sz  }  و

 
 

ْمـن سـورة املـائدة , اآليـة ] : ١[ ِ )١٤ . (  
ْمـن سـورة البقـرة , اآليـة ] : ٢[ ِ )١٣٦. (  
 .    والنسائي , والبيهقي رواه البخاري ,] : ٣[





 ١٣٧ 

ك الذي راَوإين أل, هَكـُتـْيـَطْعَما أ َهذا القضيب نيـَسألت 
 وهـذا ثابـت بـن قـيس وسـيجيبك  , ُيتِرُ فيه ما أُيتِرُأ

 .    فانرصف النبي .عني
 عبد اهللا بن عباس عن ُسألت: اهللا  بن عبدقال عبيد اهللا
 يل َرِكـُذ: فقال ابن عباس ,  َرـَكَ التي ذ رؤيا رسول اهللا

 يف َعِضـُ أنه وُيتِرُ أٌا أنا نائمـنْيَب: (  قال   رسول اهللاَّنأ
 َنِذُأفـ, ا ـهمُتْهِرَا وكـهمُتْعِظُفف,  ٍ ذهبْنِواران مِ سَّيَدَي

) .  خيرجــان ْنيـَابــّا كذـهمــُلتَّوَأف, ا فطــارا ـهمــُيل فنفخت
َتـَأحدمها العنيس الذي ق :اهللا فقال عبيد

                             

 ,له فريوز باليمن
  .) ١( اب ّواآلخر مسيلمة الكذ

 
,   , والبيهقـي يف دالئــل النبـــوةرواه البخـاري يف صــحيحه)  ١

 . ري ـطرفه األخيف مسنده ورو أمحد 
ْوبنحوه ابن شـبة النمريي يف تارخيـه من طريـق أيب سـلمة عـن  ِ

 .ابن عباس وأيب هريـرة 
  :  صهّ وقال القرطبي يف املفهم ما ملخ:فتح قال ابن حجر يف ال

 ==  ل




 ١٣٨ 

 

                                                          

اهللا عبـد  بن سعيد املازين عن عبيداهللا بـنضمرة عن و−
: بـن بـشري ان ـسأل النعمس  الضحاك بن قيَّبن عتبة أنا

معة عىل إثر سـورة  يوم اجل اهللال ماذا كان يقرأ به رسو
  .  )١(  WVU Tz  }  : أكان يقر: قال? جلمعةا

 
امة ـ أهل صـنعاء وأهـل اليمـَّمناسبة هذا التأويل هلذه الرؤيا أن

ا ـر فيهمَهـَا ظـّفلم,  من لإلسالْيَدِ كالساعافكانو,  ا أسلمواكانو
ا ودعوامهـا ـرف أقواهلمـْخـُا بزـجا عىل أهلهمـَرْهـَابان وبّالكذ

 , نْيَفكان اليدان بمنزلـة البلـد,  أكثرهم بذلك َعَدَخْن, االباطلة 
 ذهب إشارة إىل مـا ْنِا مـوكوهنم.  ْنيـَابّواران بمنزلة الكذّوالس

 . اء الذهب ـ أسمْنِوالزخرف م, رفاه ْخَز
  ,عى النبوةّداف ظهر األسود بصنعاء يف حياته : قال احلافظ 
وغلب عىل , وحارب املسلمني وفتك فيهم , ه ـوعظمت شوكت

ا ّوأمـ: قـال .  النبـي  يف حيـاة َلِتـُ قـْوآل أمـره إىل أن, البلد 
 مل تعظـم ْلكـن,  عـى النبـوة يف حيـاة النبـي ّدامسيلمة فكان 

  . يف عهد أيب بكر الصديق ّه إالـومل تقع حماربت, ه ـشوكت
لنسائي,  ابو داود , وأ , وصل صحيح أخرجه مسلمّحديث مت ) ١

 ==  ا




 ١٣٩ 

                                                            
بن خزيمة يف صحيحه , امحد , وألشافعي, ومالك يف املوطأ , واو
  . ابن حبان , والدارمي يف سننه , والبيهقي , وعبد الرزاق و

قـرأ يف ُ يْ أنّستحبُ يشء يـّبأي:  الشافعي ُ سألت: الربيع قال
 : واختـار يف الثانيـة , باجلمعة  يف الركعة األوىل:اجلمعة ? فقال 

 {  b  a   `z  , ولو قـرأ: {   WVU Tz , 
 عن النبـي  َيِوُألنه قد ر;  ًانَسَكان ح         r  q  p  oz  }  : أو
 رأ هبا كلهاـه قـنأ .   

 دليـل عـىل , ) عىل إثر سورة اجلمعة : ( قوله : وقال أبو عمر 
فلـم حيـتج إىل , قرأ هبا وال يرتك قراءهتا ـَ سورة اجلمعة كان يَّأن

   .هـه بـمْلِعِالسؤال عن ذلك ل
ان يقرأ فيها بغري  الركعة الثانية كَّ دليل عىل أنًوفيه أيضا: قال  

ا ـ يف الركعتني كلتيهم اجلمعةة سورأ ولو كان يقر, اجلمعة ةسور
 ًوكذلك لو كان يقرأ معها شيئا. ل هذا السؤال ـْثِما كان سؤاله م

 ًولكنه كـان خمتلفـا,  سورة اجلمعة َمِلَا عـه كمـَمِلَعَ لً أبداًواحدا
فأخربه , وسأل عن األغلب منه , فلم يقف منه عىل يشء واحد 

    ذلك خالف ماْنِان مـ غري النعمَمِلَوقد ع. ا عنده ـان بمـالنعم
 ==  ا





 ١٤٠ 

 

                                                          

 ازين عن عبيد اهللا بن عبداهللاـمل ضمرة بن سعيد اعنو −
 مـا كـان يقـرأ :  عمر بن اخلطاب سأل أبا واقد الليثي َّأن

كـان ( :  فقـال  يف األضـحى والفطـر ?به رسـول اهللا 
|  }   و, DC  BAz}  :  يقرأ بـاهللا ولسر

}~�  z    (  )١(  .  
 

 . ذلك ْنِموا مِلَما عه ـُ أصحاب  عنهّوقد أد, ان ـ النعمَمِلَع
اء يف هذا الباب عىل حسب اختالف اآلثـار ـ وقد اختلف العلم

  . ورود التخيريَدَرَ اختالف املباح الذي وِنِوهذا عندهم م, فيه 
, وأبو داود , والنسائي , والشافعي , ومالـك يف رواه مسلم )  ١

ّاملوطأ , والبيهقي , وابن عبد البـر يف التمهيد  َ . 
 القـراءة ّنَسُقيـه أنـه تـِ للشافعي وموافٌفيه دليل: قال النووي 

   .يف العيدين اـهبم
  ; عمـر أليب واقـدُ يكون سـؤالْوقد جيوز أن: وقال أبو عمر 

  شهادة عمر للنبيَّ أنٌمومعلو,  ذلك أم الَظِفَ كان حْليعلم إن
            ويالزمونـه يف, ن يلونـه يف الـصالة ممـوأنه كـان , ومالزمته له 

 ==  ت




 ١٤١ 

 

                                                          

 بن عبداهللا بن عتبـة اهللاى عن عبيد وعن طلحة بن حيي−
 

 يقرأ   ال يعلم ما كان رسول اهللاْويستحيل أن, احلرض والسفر 
   .دـه يف العيـب

 بـسور  كـان يقـرأ يف العيـد رسول اهللا َّ أنٌومعلوم: ثم قال 
 . اهاّل يف قراءته يف ذلك سورة تعمد إليها ال يتعدّال يفض, شتى 

 يف العيـدين أكان يقر: ديث حا األق به طرتترا وتوَيِوُكثر ما رأو
    . WVU Tz   } و,   r  q  p  oz  }  ـ ب

تون يف ذلك ّ يوقالو, اء ـ عند مجهور العلمّ هذا املستحب:قال 
   . وباهللا التوفيقًشيئا
بن مـسعود القـراءة ا ّ واستحب:تحفة ال املباركفوري يف الوق
وقـال , نتني ّ غري تقييد بسورتني معيْنِل ما بأوساط املفصـفيهم

 أبـا َّبـن أيب شـيبة أناورو , ليس فيه يشء مؤقت : أبو حنيفة 
نِ مّ الشيخ يمتدُحتى رأيت,  بالبقرة ٍدـ يف يوم عيَأَرـَبكر ق



 طول ْ
كـان يف وقـت : نووي بني األحاديـث فقـال  وقد مجع ال .القيام

 oz}  ـ ويف وقت ب , z|}  و Az} ـ يقرأ يف العيدين ب
  .ل عليهّجح الظاهر املعوا الرلوهو القو:  ُ قلت.U Tz   } و



 ١٤٢ 

ّيلَصُ ي اهللالسوكان ر: (  قالتعن عائشة 

                             

نـا أ بالليل و
ٌ مرطّوعيل ,نا حائض أىل جنبه وإ ْ  .  )٢( ) هُ يل وعليه بعض) ١(  ِ
اهللا بن عبداهللا بن عتبـة عـن ب عن عبيد ابن شهاعن و−

  رسول اهللا َّأن( ا أنه أخربه ـابن عباس ريض اهللا عنهم
 

وتـارة ,  صوف ْنِيكون تارة م, به  زرـَتْؤـُط هو كساء يْرِمـال)  ١
  .ز ـأو خ, أو كتان ,  شعر ْنِم
, يف مـسنده  أبـو داود , وابـن ماجـة , وأمحـدرواه مسلم , و)  ٢

 . فه ـيبة يف مصنـوابن أيب ش
 وقوف املرأة بجنب َّويف هذا دليل عىل أن:  النووي قال اإلمام

, وهــو مــذهبنا ومــذهب اجلمهــور , ه َبطــل صــالتُ ال يّاملــصيل
 ً موضـعاّ ثياب احلائض طـاهرة إالَّ وفيه أن .وأبطلها أبو حنيفة

وفيـه جـواز الـصالة بحـرضة .  نجاسة أخر وأ ًتر عليه دما
  وبعـضه ّ بعـضه عـىل املـصيلٍوجواز الصالة يف ثوب, احلائض 

 غــريه َ وجــهّا اســتقبال املــصيلـّمــأو. عــىل حــائض أو غريهــا 
له القايض عياض عن ـونق, ه ـفمذهبنا ومذهب اجلمهور كراهت

  .اء رمحهم اهللا تعاىلـعامة العلم




 ١٤٣ 

  )١( يـدِدَفصام حتى بلغ الك,  الفتح يف رمضانَ عامَجَرَخ 
عون ِبـَّتـَ يول اهللا ـابة رسـوكان صح: قال ) . ثم أفطر 

ِرـْمَ أْنِاألحدث فاألحدث م
                             

  .) ٢( ه 
 

  ,بني املدينة سـبع مراحـل أو نحوهـاهي عني جارية بينها و)   ١
 وهـي أقـرب إىل املدينـة ,  مـرحلتني ْنِ مٌوبينها وبني مكة قريب

  .فانـ عسْنِم
يف , ومالـك يف مـسنده فظ لـه , والـشافعي ّرواه مسلم والل)  ٢

, وابـن حبـان , والبيهقـي , يف صـحيحه , وابن خزيمـة املوطأ 
 .دة ّعد وجوه أخر متْنِوغريهم م...  وعبد الرزاق

يــد ِدَحتــى إذا كــان بالك: ( ويف روايــة البــن ســعد يف طبقاتــه 
عَ قَذخَأ, جتمع الناس إليه او   ,أهيا الناس : فرشب منه ثم قال ًاـبَْ
 َّ صـام فـإنْنَوم, ها َلِبَ قد ق رسول اهللا َّ الرخصة فإنَلـِبَ قْنَم

بعـون األحـدث فاألحـدث ّفكانوا يت) .  قد صام رسول اهللا 
 . َخِاسـّ النَمَكْحُمـن الْوَرـَوي, ه ِرـْمَأ ْنِم

ن ْوَرَفكـان النـاس يـ,  ً مكة مفطراَلَخَ ودَرـَطْفَفأ( : ويف غريها 
  . ) هـ ما كان قبلَخَسَنه نأو, ر ْطِ الف اهللال رسوْنِ األمرين مَرِآخ

== 




 ١٤٤ 

                                                            
فقال بعض أهل  , رمضان يف السفر ماء يف صوـختلف العلماو

 صـامه مل ينعقـد ْنإف, م رمضان يف السفر  صوّال يصح: الظاهر 
 جيوز  :اء ومجيع أهل الفتوـوقال مجاهري العلم. وجيب قضاؤه

 . ه ـوينعقد وجيزي, صومه يف السفر 
? أم مهـا سـواء ? أم الفطـر ?  الصوم أفـضل َّواختلفوا يف أن

الـصوم أفـضل : فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي واألكثرون 
ر بـه فـالفطر ّ تـرضْنإف, شقة ظاهرة وال رضر  أطاقه بال مْنَمـِل

  , وعبد اهللا بن رواحة وغريمهاوا بصوم النبي ّواحتج, أفضل 
  .ءة الذمة يف احلالانه حيصل به برألو; ديث حا األَنِبغري ذلك مو

  :قال,  املذكور يف الباب يواعتمدوا حديث أيب سعيد اخلدر
ا ّنـِا الـصائم ومّنـِفم,  يف رمـضان كنا نغزو مع رسـول اهللا ( 

  ,املفطـر عـىل الـصائم وال, فال جيد الصائم عىل املفطر , املفطر 
 ْنَ مـَّن أنْوَرَويـ,  ذلك حسن َّنإ وجد قوة فصام فْنَ مَّن أنْوَرـَي

  . ]١[ ) ذلك حسن َّنإ فأفطر فًوجد ضعفا
== 

 

حديث حسن صحيح رواه مسلم , والرتمذي , والنسائي , وأمحـد ] : ١[
نده , وابـن خزيمـة يف صـحيحه , وابـن حبـان , والبيهقـي ,    يف مس

 .  وأبو يعىل , وغريهم بنحوه عن أنس بن مالك 




 ١٤٥ 

                                                            
    .وهذا رصيح يف ترجيح مذهب األكثرين

فيـه دليـل ملـذهب : يف رشح احلـديث النـووي وقال اإلمـام 
 م يصوْ املسافر له أنَّوفيه أن .ن الفطر جائزا وم الصوَّأن اجلمهور
وقد . ه ُمتامإ بعضه ِوال يلزمه بصوم,  ٍمضان دون بعض رَبعض

يـد ِدَ الكَّم أنّفتـوه,  هذا احلـديث ِمْهَاء يف فـغلط بعض العلم
فصام حتـى بلـغ : (  قوله َّوأن,  املدينة َنِ مٌوكراع الغميم قريب

,  املدينة َنِكان يف اليوم الذي خرج فيه م) الكديد وكراع الغميم 
ا بلـغ كـراع الغمـيم يف ـّفلم,  ًاـملدينة صائم اَنِفزعم أنه خرج م

ذا سافر بعـد إ أنه  به هذا القائل عىلّواستدل. فطر يف هنار أيومه 
ومـذهب الـشافعي ,  يفطـر يف يومـهْ له أنًاـلفجر صائماطلوع 

 ْنَمـِا جيـوز لــنمإو, جلمهور أنه ال جيوز الفطر يف ذلك اليوم او
 . طلع عليه الفجر يف السفر 

بعون األحـدث ّ يت اهللالن صحابة رسوكاو: ( قوله : ثم قال 
  , منه النسخاموِلَ عىل ما علهذا حممو, )   هِرـْمَ أْنِفاألحدث م

,  عـىل بعـريه  فقد طاف ّالإو , أو رجحان الثاين مع جوازمها
       هـا مـرةَلِمَ اجلائزات التي عَنِونظائر ذلك م... أ مرة مرة ّوتوض

 ==  مم




 ١٤٦ 

                                                            
 . عىل األفضل منها وحافظ, لة لبيان جوازها أو مرات قلي

  يف حـديث رسـول اهللا َّ وفيه دليـل عـىل أن:قال أبو عمر و
 إىل َبَهَ ذْنَ مّواحتج. ه ـوهذا أمر جممع علي,  ً ومنسوخاًناسخا

  , الفطـر يف الـسفرل رسـول اهللا ْعـِ آخر فَّالفطر يف السفر بأن
  .]١[ )فرـ الس الصيام يفّرـِ البَنِليس م: ( وبقوله 

 يميل إىل قول أهل الظـاهر ْنَّمـِ قال قائل مْفإن: قال أبو عمر 
أو  −ليس الرب : (  أنه قال  عن النبي يقد رو: يف هذه املسألة 

 َنِ الرب فهو مـَنِوما مل يكن م, ) الصيام يف السفر  − الرب َنِليس م
  ?زئ صوم رمضان يف السفر ال جيـَّنأ هبذا عىل ّواستدل? ثم اإل

ه عـىل شـخص ُ لفظـَجَرَ هذا احلـديث خـَّفاجلواب عن ذلك أن
 وهو صائم قد ظلـل عليـه وهو رجل رآه رسول اهللا ,  ّنيـمع

 يبلـغ ْأي لـيس الـرب أن, فقـال ذلـك القـول , وهو جيود بنفسه 
   والدليل. ص له يف الفطر ّ قد رخنسان بنفسه ذلك املبلغ واهللاُاإل

 ==  ا
 

ْطرف من ح] : ١[ ِ ديث صـحيح رواه اجلمــاعة , والـشافعي , وأمحـد , ٌ
ــدارمي , والطــرباين  ــي , وال ــان , والبيهق ــن حب ... واحلــاكم , واب

ْوغريهم من طرق وأسـانيد خمتـلفة  ِ  . 




  اهللا   اهللا بـن عبـد  عبيـد املجيد بن سهيل عن  عبدوعن − 
 سـورة َ آخـر )١(  ُمَلـْعَت: ابن عباس قال يل : بن عتبة قال ا
ن

 ١٤٧ 

b  a    }, نعم :  ُقلت?  ً مجيعاْتَلَزـَ القرآن نَنِ مْتَلَزَ
e  d  cz  .  َتْقَدَص: قال

                                                          

 (  )٢ (.  
 

ولو كـان ,  يف السفر عىل صحة هذا التأويل صوم رسول اهللا 
    .هـ أبعد الناس من كان رسول اهللا ًاـثمإالصوم 

  . )ريْدـَت(  : ٍظـويف لف)  ١
, والطرباين يف الكبـري يف مصنفه يبة ـرواه مسلم , وابن أيب ش)  ٢
 .  طريق أيب بكر بن أيب جهم ْنِم

 ْ يكـون أهنـا آخـر سـورة نزلـتْوحيتمل أن, ويف إسناده نظر 
  .ا قال واهللا أعلمـمجيعها كم

أهنا آخـر ] براءة [ م يف تفسري ّ وقد تقد:فتح وقال احلافظ يف ال
 نزوهلـا  ]النرص[  آخرية سورة َّا أنـواجلمع بينهم, رة نزلت سو

ــة بخــالف  ــراءة [ كامل ــال ] .ب  d  c  b  az    } َّإن:  ويق
 عـاش: وقيـل , نزلت يوم النحر وهو بمنـى يف حجـة الـوداع 

            ذي قبلـه بنـاء عـىلّلِ لًوليس منافيا,  ًانني يوماـ وثمًبعدها أحدا
 ==  ا





 ١٤٨ 

اهللا بن عتبـة عـن  اهللا بن عبد ن عبيدععن الزهري  و− 
الـصحابة خـري (  :  قـال رسـول اهللا :بن عباس قـال ا

وخـري اجليـوش أربعـة , ائة ـموخري الرسايا أربع, أربعة 
ّلِ قْنِ مًاـا عرش ألفـهزم اثنـُوال ي, آالف 

                                                          
  . ) ١(   )ةـ

 
 ْنِبن أيب حاتم مـاوعند  . ةـالوفاة النبوي وقت بعض األقوال يف

  ,ًسبعا:  مقاتلعنو, عاش بعدها تسع ليال : بن عباساحديث 
   .ثالث ساعات وهو باطل: وقيل ,  ًاـثالث: وعن بعضهم 

, وأمحـد  , وأبـو داودحـسن غريـب , : وقال الرتمذي رواه )  ١
   .و يعىلوأب, وابن حبان يف صحيحه , وابن خزيمة , واحلاكم 

إذا : ( يف مسنده , وابن عساكر يف تارخيه بزيادة القضاعي رواه و
  ) .صربوا وصدقوا

وعن , ظه ْفِ حيتاج إىل حٍاملسافر ال خيلو عن رجل: قال الغزايل 
د يف ّولو كـانوا ثالثـة لكـان املـرتد. د فيها ّحاجة حيتاج إىل الرتد

فال فيخلو عن ضيق , د يف السفر بال رفيق ّفيرتد,  ًاحلاجة واحدا
  ,ل وحدهْحَّد اثنان كان احلافظ للرّدولو تر. د األنيسْقَفِلقلب لا

              مـا دون األربعـةًفـإذا. فال خيلو عن اخلدر وعن ضيق القلـب 
 ==       ا





 ١٤٩ 

                                                            
 .ة ـواخلامس زيادة بعد احلاج, ال يفي باملقصود 

 ْ أنْنِمـ ٌالرفقـاء إذا كـانوا أربعـة خـري: يعنـي : قال املظهـر و
 ْوأراد أن, دهم  أحـَضِرَألهنم إذا كانوا ثالثة وم; يكونوا ثالثة 

شهد بإمـضائه َ يْنَمل يكن هناك م,  نفسه ّجيعل أحد رفيقيه ويص
 َّوألن. ولو كانوا أربعة كفى شهادة اثنـني ,  واحد فال يكفي ّإال

وفضل ,  ّ أتمً بعضهم بعضاُيكون معاونة, اجلمع إذا كانوا أكثر 
 . ًاعة أيضاـة اجلمصال
 َّائة ألنـ بأربعمْتَّصُا خـ الرسية إنمّولعل: بن رسالن اقال و

فعـىل , ائة وبضعة عرش ـثالثم, خري الرسايا وهي عدة أهل بدر 
ائة ـ أربعمـْنِوم, ائة ـائة إىل األربعمـ ثالثمْنِهذا خري الرسايا م

   .ائةـإىل مخسم
 ْنِغلـب مـُ لن يً ألفا عرشي إذا بلغ اجليش اثن:ال العلقمي قو 

ب بكثر ْجُخر كالعآ ٍ سببْنِب مَلَبل يكون الغ, ة العدد ـّلِجهة ق
 قـدرهتم عـىل ْنِأنفـسهم مـ ْنِن هلم الشيطان مّا زيـوبم, العدد 

ر إىل وقعة َ تَأال. ونحو ذلك ... وشجاعتهم وقوهتم , احلرب 
          ًأو قريبـا ًهتم فيها اثني عـرش ألفـاَّدِ املسلمني كان عَّفإن? حنني 

 == ا




 عـن بن عتبـة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا و − 
     :   رسـول اهللاقـال:  قالـت بن عباس عن ميمونـة ا

قَإذا و( 

 ١٥٠ 

لقوهـا َ فأً كان جامـداْفإن, ن ْمَّ الفأرة يف السِتَعَ
ْقـَ فال تًاـ كان مائعْ وإنوما حوهلا ,

                                                          
  .  )١(   )ربوه

 
غلـب ُلـن ن: فأعجبهم كثرهتم واعتمـدوا عليهـا وقـالوا , منها 

   .بوا عند ذلكـِلُفغ, ة ـّلِاليوم عن ق
  عـدد املـسلمني إذا بلـغ َّ هبذا احلديث عـىل أنّواستدل: قال  

  ,لـيهمْثِ زاد الكفار عىل مْ أنه حيرم االنرصاف وإنًاثني عرش ألفا
ألهنم جعلوا هـذا ; اء ـو مذهب مجهور العلموه: قال القرطبي 

 . لآلية الكريمة ًصاّخمص
 واثنـا  ,مجيع قرائن احلديث دائرة عـىل األربـع: قال الطيبي و

شـارة بـذلك إىل الـشدة والقـوة  اإلّولعـل, عرش ضـعفا أربـع 
  .اءـبأركان البن ًتشبيها, واشتداد ظهرانيهم 

 املوطأ , وابن حبـان يف رواه أبو داود , والنسائي , ومالك يف)  ١
, والبيهقي يف املعرفة , والطـرباين يف سننه صحيحه , والدارمي 

 .د ـ يف التمهيّرـَيف الكبري , والضحاك , وابن عبد الب
== 





 ١٥١ 

اهللا عـن   وعن صالح بن كيسان عن عبيد اهللا بن عبد− 
وا ّال تسب(  :   قال رسول اهللا :زيد بن خالد اجلهني قال

ِّذَؤـُفإنه ي, الديك 
                                                          

   .) ١(   )ن بالصالة
 

 سولل رـِئُفس, اتت فيه ـ فأرة وقعت يف سمن فمَّ أن( : ٍ لفظيفو
   ) .لوهـُلقوها وما حوهلا وكَأ:  فقال  اهللا

: الشافعي يف أثناء مبسوط كالمه قال : يف املعرفة البيهقي قال 
 ما حوهلـا َّعىل أن , −  يعني يف اجلامد−ه ل ما سواْكَأِه بُرـْمَ أّفدل

 .هللا أعلم  او هبا قصوّ ما كان دونه حائل عن اللندو ما لصق هبا
ا نجس منـه يف ـباح بمْصِتْوأباح الشافعي رمحه اهللا االس: قال 

  . فيه يف موضع آخرَق القولـّ وعل,موضع 
ّواللفـظ , والنسائي ) يوقظ للصالة : ( ولفظه رواه أبو داود )  ١

, وابــن حبــان يف ) يــدعو إىل الــصالة : ( ولفظــه , وأمحــد لــه 
 ., وأبو نعيم يف احلليـة , والطرباين والبيهقي صحيحه , 

 رصخ ً ديكـاَّذلـك أن سبب قولـه : قال احلافظ ابن حجر  
يؤخذ منه : قال احلليمي . فقال ذلك ,  األنصارَنِ مٌه رجلـنَعَفل
       ستهانُ يـْوال أن,  ّبَسُ يْفيد منه اخلري ال ينبغي أنُ استِنَ مَّ كلَّأن

 ==  ا




 ١٥٢ 

بـن ا وعن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا عـن − 
  رسـول اهللا َسَّرَعـ: (قـال  ار بن يارسـعباس عن عم

َّأوب  جـزع ْنِد هلا مـْقِفانقطع ع ,ت اجليش ومعه عائشة الَ
بتغاء عقـدها ذلـك حتـى أضـاء  اُ الناسَسِبُفح, فار ـُظ

ظ عليهـا أبـو بكـر ّفتغـي , اءـوليس مع الناس مـ, الفجر
 نزل اهللا أفـ.   الناس وليس معهم مـاءِتْسَبَح: وقال 

فقـام , ب ّبالـصعيد الطيـ رّ رخصة التطهـعىل رسوله 
ثـم ,  فرضبوا بأيدهيم األرض  اهللا سولاملسلمون مع ر

َنِرفعوا أيدهيم ومل يقبضوا م
                                                          

فمسحوا هبـا ,  ً الرتاب شيئا
 

فإنه يدعو : ( وليس معنى قوله : قال . بل يكرم وحيسن إليه , به 
  ,أو حانت الصالة,  اوُّلَص:  بصوته حقيقة ل يقوْأن) إىل الصالة 

 بأنه يرصخ عند طلـوع الفجـر وعنـد ْتَرَ العادة جَّ معناه أنبل
 أفتـى بعـض الـشافعية ّ ثمْنِوم, ره اهللا عليها َطَرة فْطِف, الزوال 
   .ب يف الوقتّاد الديك املجرـباعتم

   املـدح ّ أعان عىل طاعة يـستحقْنَوم: فيـه  :وقال أبو الطيب 
   .ال الذم





 ١٥٣ 

ْنِوم, وجوههم وأيدهيم إىل املناكب  

                             

إىل   بطون أيـدهيم 
   . )١(   )اآلباط

 
والبيهقـي , , يف مـسنده وأمحـد والنـسائي , رواه أبو داود , )  ١

ّ, وابن عبد البـر يف التمهيد وأبو يعىل يف مسنده  َ. 
 أبا بكر قـال َّا أنـنَغَلَوب. وال يعترب هبذا الناس : بن شهاب اقال 
 . ة ـباركـمَ أنك لُ ما علمتواهللاِ: ة ـلعائش

 طريـق حممـد بـن إسـحاق عـن ْنِ البـزار يف مـسنده مـأخرجو
بـن عبـاس عـن ا بن عبد اهللا بن عتبة عـن الزهري عن عبيد اهللا

 يف القـوم حـني نزلـت الرخـصة يف املـسح ُكنت: ( ار قال ـعم
ثـم , رنـا فـرضبنا واحـدة للوجـه ِمُفأ, بالرتاب إذا مل نجد املـاء 

  ) . ىل املرفقنيإرضبة أخر لليدين 
 كـان ْإن , ار بـن يـارس هـذاـيف حديث عمـ:  عيقال الشافو
 ًاراـّ عمَّألن;  خ فهو منسواهللا سولر رـْمَأِبمهم إىل املناكب ّتيم

م ّفكل تيم, م كان حني نزلت آية التيمم ّ هذا أول تيمَّأخربه بأن
 . ه فهو له ناسخ ـ بعده فخالفكان للنبي 

              اّفأمـ,  عـىل تـراب ذي غبـار ّصـعيد إالاسـم  ال يقـع :ل قاو
 == ا





 ١٥٤ 

ابن  اهللا بن عبداهللا بن عتبة عن عن عبيدي الزهرعنو − 
 عام الفـتح جـاءه العبـاس بـن   رسول اهللاَّأن  (عباس

,  الظهران ِّرَ بمَمَلْسَفأ, عبد املطلب بأيب سفيان بن حرب 
 ّبُ أبا سفيان رجل حيَّإن, يا رسول اهللا : فقال له العباس 

 َلَخـَ دْنَم( , نعم : قال.  ً له شيئاَفلو جعلت, رهذا الفخ
ْنَمو, نِسفيان فهو آم ار أيبد

                                                          

 .) ١(  ) نِفهو آم ابهب عليه أغلق 
 

فال يقع عليه اسم , لغليظ  اوالكثيب, اء الغليظة والرقيقة بطحال
    .دـصعي
 خمتلفـة  آثار يف التيمم عن النبي ْتَلِقُوقد ن: قال أبو عمر و

ن اختالفها اختلف فقهاء األمصار ِوعىل قدر ذلك م, يف كيفيته 
اء األمصار باحلجاز والعراق والـشام ـوأمجع علم, يف القول هبا 

الصعيد عنـد عـدم  التيمم بَّأن:  ُا علمتـواملرشق واملغرب فيم
 عىل غـري  أوًوسواء كان جنبا,  مريض أو مسافر ِّ كلُاء طهورـامل

  .ال خيتلفون يف ذلك, وضوء 
               أبـو داود , والبيهقـي , وابـن أيب شـيبة يف مـصنفه ,أخرجه)  ١

 ==  ا




 ١٥٥ 

عـن اهللا بن عتبـة  اهللا بن عبد عبيد  وعن الزهري عن− 
ّيـرجع إل(   :عن عائشة قالت عروة بن الزبري

                                                          

 اهللا سول ر
 

ــضحاك  ـــر يف االســتذكار , واملقــديس يف وال ــد الب ــن عب ّ, واب َ
 .لذهبي يف تارخيـه األحاديث املختـارة , وا

ه البيهقي يف الدالئل , وابن عساكر يف تارخيه , والطربي يف اورو
ْتارخيه من طريق عكرمة عن ابن عباس , وهو عندهم طر َ من فِ ِ

احلديث الطويل يف خرب إسالم أيب سفيان , وجميء العباس به إىل 
َ عىل نحو ما جاء يف السـري النبي  ِّ   . 

 دخل دار أيب سفيان فهـو ْنَم(  : قوله :  النووي قال اإلمام
, ور مكـة مملوكـة ُ دَّ به الشافعي وموافقوه عـىل أنّ استدل)ن ِآم
 أصل اإلضافة إىل اآلدميـني تقتـيض َّألن;  بيعها وإجارهتا ّحِصَي
, وفيـه تـأليف أليب سـفيان . وما سـو ذلـك جمـاز , ك ْلُمـال

   .هـفَرشِوإظهار ل
 فكان هذا  ,ترصيح بعموم التأمني ويف ذلك : وقال ابن حجر

:  قال الشافعي ّ ثمْنِفم,  أهل مكة ْنِ مل يقاتل مْنَ منه لكل مًأمانا
  .واألمان كالصلح,  يكن فتحها عنوة كانت مكة مأمونة ومل

 





 
يف ًنـا أجـد صـداعاأو  جنـازة بـالبقيعْنِ مم ذات يو  
بـل أنـا يـا عائـشة : فقـال ! وارأساه :  وأنا أقول  ,يسأر

َّ ما رضواهللاِ:  ثم قال  !وارأساه  ِكُلتّ قـبيل فغـسِّتِ لو مِكَ
لَ وص ,ِكُنتّوكف

 ١٥٦ 

لكأين بـك :  ُقلت?  ِكُ ثم دفنتِ عليكُتْيَّ
 فيـه َتْسـَرْعَ إىل بيتي وأَ ذلك لقد رجعتَ لو فعلتواهللاِ

َئِدُثـم بـ,  م رسول اهللا ّفتبس. ببعض نسائك 

                             

 بوجعـه 
  .) ١(   )هـالذي مات من

 
يف , وابن حبان يف مسنده رواه النسائي , وابن ماجة , وأمحد )  ١

 ., والبيهقي , والدارقطني يف سننه صحيحه 
 به وجعه حتى ّتامـَوت:  تقال( : رواه أبو يعىل يف مسنده بزيادة و
 َّنَذْأـَ يـْ أنّفدعا نساءه فـسأهلن,  به وهو يف بيت ميمونة َّرـَعـَتْاس

يميش بني  فخرج رسول اهللا  .  لهَّنِذَفأ,  يف بيتي َضَّرَمُ يْله أن
 ُّطُخـَت, أحدمها الفضل بن عباس ورجل آخر ,  أهله ْنِرجلني م

  :قـال عبيـد اهللا −) . حتـى جـاء بيتـي ,  رأسـه ًعاصبا, قدماه 
               ِنَري مـْدَتـ: قـال ,  عبـد اهللا بـن عبـاس َ هذا احلديثُثتّفحد

 ==  ا




 ١٥٧ 

                                                            
 عىل رسول َيِمُثم غ . ( −عيل : قال , ال :  ُ قلت?الرجل اآلخر 

ب َرِ سـبع قـَّريقوا عيلْهَأ: ثم أفاق قال ,  به وجعه ّ واشتد اهللا
  :قالـت. عهـد إلـيهم َخرج إىل النـاس فأَحتى أ; ى ّ آبار شتْنِم
نا عليه املـاء حتـى ْبَبَفص, ناه يف خمضب حلفصة بنت عمر ْدَعـْقَفأ
 ) . حسبكم حسبكم :  يقول بيده َقِفَط
 رأسه فجلس عىل ًثم خرج عاصبا: ( د ابن إسحاق يف روايتـهاز

حـد فـأكثر ُ عىل أصحاب أَّىلَ صْم به أنّل ما تكلّفكان أو, املنرب 
 بـني ه اهللاَُّريَ عبـاد اهللا خـْنِ مـً عبـداَّإن: ثم قال , الصالة عليهم 

ها أبو بكر َمِهَفف: قال. فاختار ما عند اهللا ,لدنيا وبني ما عند اهللا ا
لك ْسِعىل ر: قال . د ـ نفسه يري رسول اهللا َّوعرف أن, فبكى 

, وها ّصقة يف املسجد فـسدّالانظروا هذه األبواب ال, يا أبا بكر 
 كـان أفـضل ًفـإين ال أعلـم أحـدا,  أيب بكر ِ بيتْنِ ما كان مّإال

  . )هـة منـعندي يف الصحب
ْه ابن سعد يف طبقاته من طريق عفيف بن عمروارو لقد  : ( وفيهوِ

َيضْقـَ إىل أبيك وإىل أخيـك فأَلِسْرُ أْ أنُ أو أردتُمهمت  أمـري ِ
       وال يقـول القـائلون, يف األمر طامع فال يطمع , عهد عهدي َوأ

 ==  ا




 ١٥٨ 

 بـن عبـد اهللا بن أيب اجلهم عن عبيد اهللار  بكأيبوعن  − 
َرـَ بذي قَّىلَ صاهللا لسو رَّنأ( س بن عباا عن

                                                          

 ّ فصف )١(  د
,  العدو ي موازٌّ خلفه وصفٌّصف, الناس خلفه صفني 

ثم انرصف هـؤالء إىل مكـان ,  بالذين خلفه ركعة ّفصىل
 

,   يـأبى اهللا ويـدفع املؤمنـون ,  ّكال:  ثم قال  .ونّأو يتمنى املتمن
  ويـأبى  :وقال بعـضهم يف حديثـه. أو يدفع اهللا ويأبى املؤمنون 

   ) .رـ أبا بكّاهللا إال
يب بكـر أيف هذا احلديث داللـة ظـاهرة لفـضل : قال النووي 

  ,ا سيقع يف املستقبل بعد وفاتهـ بمخبار منه إ و,  الصديق
  .ة لغريهـبون عقد اخلالفْأـَ املسلمني يَّنأو

   َنِمـ  عليـه املـرأةْتَعـِبُ ويف احلـديث مـا ط:  وقال ابن حجـر
ا يـسرته ـواإلفضاء إليهم بم, وفيه مداعبة الرجل أهله , الغرية 

 ٍساكت ْنِم فكم ,ر الوجع ليس بشكاية ْكِ ذَّوفيه أن. عن غريهم
 ل يف ذلـك ّعوـفاملـ?  ٍ وهـو راضٍ شـاكْنِوكم م? وهو ساخط 

  .واهللا أعلم, ق اللسان ْطُعىل عمل القلب ال عىل ن
  .ا ييل بالد غطفانـّمـِ املدينة مَنِ مٍهو موضع عىل نحو يوم)  ١





 ١٥٩ 

 

                             

 . ) ١(   )ومل يقضوا  هبم ركعةّوجاء أولئك فصىل,  ءالهؤ
 

, واحلاكم , وابن خزيمـة يف أمحد ّواللفظ له , والنسائي رواه )  ١
 يف مـصنفه , ابن أيب شـيبة, والبيهقي , و حبان بنصحيحه , وا
ْوله شواهد يف الصحيحني من طرق أخر . وعبد الرزاق  ِ . 
  .ةـفة ركعـولكل طائ,  ركعتني فكان للنبي : قال سفيان 

 العـدو َّله اجلمهـور عـىل أنَمـَوحـ: قال ابن حجر يف الفـتح 
ة  يف صـفة صـالفقـد ورد عـن النبـي , كانوا يف جهة القبلـة 

  ,اء عىل اخـتالف األحـوالـات محلها بعض العلمّاخلوف كيفي
 . ع والتخيري ّومحلها آخرون عىل التوس

هـذه   الشافعي وأمحد وداود عىل ترجيحوافقهوذهب مالك و
َوط ألْحـَولكوهنـا أ,  كثـرة املخالفـة ْنِلسالمتها م; الكيفية  مـر ِ
   .احلرب

والعدو إذا كثـر ,  ّدشتا اخلوف إذا َّ واملعنى أن:قال ابن حجر 
لـذلك جـازت الـصالة حينئـذ بحـسب ;  االنقسام َنِفخيف م
  , األركـانَنِ ما ال يقـدر عليـه مـِك مراعاةْرـَوجاز ت, اإلمكان 

                وعــن الركــوع والــسجود إىل, فينتقـل عــن القيــام إىل الركــوع 
 ==  ا





 ١٦٠ 

                                                            
   .وهبذا قال اجلمهور, إىل غري ذلك ... اء ـاإليم

ر مسلم رمحه اهللا يف البـاب َكَذ:  اإلمام النووي يف رشحه وقال
 ّصـىل  النبـي َّأن(  بـن عمـراأحدها حديث : أربعة أحاديث 

ثم انـرصفوا , حد الطائفتني ركعة واألخر مواجهة للعدو إب
  ,مّ هبم ركعة ثم سـلّوجاءأولئك فصىل, فقاموا مقام أصحاهبم 

 َذَخـَهبـذا احلـديث أو) . وهـؤالء ركعـة , فقىض هؤالء ركعـة 
  :ثم قيل. وهو جائز عند الشافعي , الكي املاألوزاعي وأشهب 

قني وهـو ّمتفـر: وقيل ,  ً الطائفتني قضوا ركعتهم الباقية معاَّنإ
  النبي َّ أنّإال, بنحوه (  بن أيب حثمةاالثاين حديث . الصحيح 

م ثـم وا ألنفـسهّمـفأت,  ًاـ بالطائفة األوىل ركعة وثبت قائمّصىل
 هبم ركعـة ّوجاء اآلخرون فصىل, وا وجاه العدو ّانرصفوا فصف
وهبذا أخذ ) . م هبم ّثم سل, وا ركعتهم ّمـ حتى أتًثم ثبت جالسا

ر عنه أبو داود يف سـننه َكَوذ. ك والشافعي وأبو ثور وغريهممال
 يليه ركعة ثم ثبـت ْنَ بمّفصىل, هم صفني ّأنه صف( صفة أخر 

ر الـذين ّموا وتـأخّثم تقـد, لذين خلفه ركعة  اّ حتى صىلًاـقائم
       فـواّ الذين ختلّ هبم ركعة ثم قعد حتى صىلّفصىل, امهم ّدُكانوا ق

 ==  ا




 ١٦١ 

                                                            
احلديث الثالث  ) . ًم هبم مجيعاّسل: ويف رواية  . مّثم سل, ركعة 

والعدو بيـنهم  , هم صفني خلفهّ صف النبي َّأن(  حديث جابر
,  ار وقاموّوسجد معه الصف املؤخ ,ميع  باجلكعور, بني القبلة و

ا ـّفلم, ر يف نحر العدو ّوقام املؤخ, ر الذي يليه ّموا وتأخّثم تقد
وذكر يف الركعـة الثانيـة , ) م ّقدـ الصف املَدَجَقىض السجود س

 لـيس فيـه ْلكن,  نحو حديث جابر بن عباساوحديث . نحوه 
بـن االـشافعي ووهبذا احلديث قال . ر اآلخر ّم الصف وتأخّتقد

وجيـوز عنـد , إذا كان العدو يف جهة القبلة  أيب ليىل وأبو يوسف
  ,ا يف رواية جـابرـر األول كمّم الصف الثاين وتأخّالشافعي تقد

 . بن عبـاساا هو ظاهر حديث ـا كمـوجيوز بقاؤمها عىل حاهلم
 بكـل طائفـة ّ صـىل النبـي َّأن(  احلديث الرابع حديث جـابر

أنـه (  روايـة أيب بكـرة ْنِسنن أيب داود وغريه مـويف ) . ركعتني 
فكانــت الطائفــة الثانيــة , م ّ بكــل طائفــة ركعتــني وســلّصــىل

وحكـوه عـن , وهبذا قال الـشافعي ) . ل ّمفرتضني خلف متنف
قبـل ُوال ت, عـى الطحـاوي أنـه منـسوخ ّواد, احلسن البرصي 

 . خه ـ ال دليل لنسْذإ دعواه
== 





 ١٦٢ 

 

                                                          

عـن بن عتبـة  اهللاعبيد اهللا بن عبد  عن عن الزهري و−
 

بـن مـسعود وأبـو اورو , اخلوف جه يف صالة ْوَفهذه ستة أ
 بطائفة ركعـة وانـرصفوا ّ صىل النبي َّأن(  ً سابعاً وجهاهريرة
 هبـم ّوجاء اآلخـرون فـصىل, ووقفوا بإزاء العدو , موا ِّلَسُومل ي

فقـاموا  موا وذهبواّفقىض هؤالء ركعتهم ثم سل, م ّركعة ثم سل
  ).اومّ ألنفسهم ركعة ثم سـلاوّ أولئك فصلجعور, مقام أولئك 

 . وهبذا أخذ أبو حنيفة 
ر يف صالة اخلوف بحيث َخُ أًوقد رو أبو داود وغريه وجوها

 َّبـن القـصار املـالكي أناوذكر ,  ًيبلغ جمموعها ستة عرش وجها
 هـذه األوجـه َّواملختـار أن, ها يف عرشة مـواطن ّ صالالنبي 

وفيها تفصيل وتفريع مـشهور يف , كلها جائزة بحسب مواطنها 
ها النبـي ّصـال, صالة اخلوف أنواع : قال اخلطايب .  الفقه كتب
  يف كلها ما هو أحوط ّيتحر, يف أيام خمتلفة وأشكال متباينة 

فقـة ّفهي عـىل اخـتالف صـورها مت, للصالة وأبلغ يف احلراسة 
 صـالة اخلـوف مـرشوعة َّة أنّاء كافــثم مذهب العلمـ. املعنى 

   .ا كانتـاليوم كم




 ١٦٣ 

كم  من أحدّنيَّنَمَتَال ي: ( قال  رسول اهللا َّأن أيب هريرة  
 ًئايـِسُا مـّ وإم ,ًيزداد خريا ْأنه ّ فلعلًانـِسْحـُا مّإم, وت ـامل
  . )٢(   ) )١(  بِتْعَتْسَي ْأنه ّلعلف
عـن بـن عتبـة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا و −

ًخادمـا فأعطاهـا ,  ً خادمـا َّأهنا سألت النبـي( ميمونة 
ِما فعلت اخلادم ? قالت : فقال , ا ـهْتَقـَتْعَأف َ َ يـا رسـول : َ

ُاهللا أعتـقتهـا , قال  َْ ْ ْيَطْعَا إنك لو أـَأم: َ
                             

ها أخوالك كـان ِتـ
 

  . أي يرجع عن اإلساءة ويطلب الرضا:طي قال السيو)  ١
 . يف صحيحه ابن حبانّرواه النسائي واللفظ له , وأمحد , و)  ٢

 يف طلـب َّنأوحكمة النهي عن ذلـك : قال احلافظ ابن حجر 
 كانـت ْنإو, املوت قبل حلوله نوع اعرتاض ومراغمـة للقـدر 

زيادهتـا  متني املوت ال يـؤثر يف َّنإف, اآلجال ال تزيد وال تنقص 
   . هـب عنّولكنه أمر قد غي, وال نقصها 

اللهم أحيني ما كانت احلياة ( : ً فاعال فليقل َّدـُ كان وال بْوإن
  .  )ًني ما كانت الوفاة خريا يلّوتوف, ًخريا يل 

 





 ١٦٤ 

 

                             
َأعظم أل   .) ١(   )جركِ

 
ّ رواه النسائي , وابن خزيمة يف صحيحه , وابن عبد البـر ) ١ َ.  

ْوله شاهد من حـديث سليمــان بـن يـسار  , ويف الـصحيحني ِ
ْلسنن من حديث كريب موىل ابن عباس عن ميمونة او َْ ُّ ِ. 

ولو ذهب ذاهب إىل احلديث الذي :  قال الشافعي:لربيعقال ا
 زوجها َنِذَ ما أّ دون زوجها إالْنِ تعطي مْ ليس هلا أنَّال يثبت أن

 وقال يف خمتـرص .ًا هلا ـّ يكون زوجها وليْ أنّإال, مل يكن له وجه 
,  يكون هذا يف موضع االختيار ْقد يمكن أن: طي والربيع البوي
ّ تصوم يوما وزوجها حارض إالْيس هلا أنل: ا قيل ـكم   .هـ بإذنً

حسان إىل فيه فضيلة صلة األرحام واإل: وقال اإلمام النووي 
وفيـه االعتنـاء بأقـارب األم .  العتق َنِوأنه أفضل م, قارب األ
ع املـرأة ّوفيـه جـواز تـرب. ها ِّرـِيف بـوهو زيـادة ,  بحقها ًراماْكِإ
  .ذن زوجهاإاهلا بغري ـبم

 هبـة ذي َّفيـه أن: بـن بطـال اقـال : وقال ابن حجر يف الفتح 
ده مـا رواه الرتمـذي والنـسائي ّويؤيـ,  العتق َنِالرحم أفضل م

      انـ حـديث سلمـْنِبن حبان مابن خزيمة واحه ّوصح, وأمحد 
 ==  ا





 ١٦٥ 

ني بن عبد الرمحن عن عبيد اهللا بن عبد اهللا َصُ وعن ح− 
: فقيـل هلـا , دانت َتْاس  النبي َ ميمونة زوجَّبن عتبة أنا

إين : قالت ? ني وليس عندك وفاء ـِينِدَتْسَت, يا أم املؤمنني 
 وهـو يريـد ًيناَ دَذَخَ أْنَم: ( يقول    رسول اهللاُسمعت

ِّدَؤـُ يْأن
                                                          

  .) ١( )  ه أعانه اهللا ـي
 

وعىل , الصدقة عىل املسكني صدقة : (  ًعابن عامر الضبي مرفوا
 تكـون ْ ذلـك أنْنِلكن ال يلـزم مـ) . ذي الرحم صدقة وصلة 

 يكـون املـسكني ْال أنـالحتمـ;  ًهبة ذي الرحم أفـضل مطلقـا
   .واآلخر بالعكس,  ًياّه بذلك متعدـع ونفًحمتاجا
ووجه دخـول حـديث ميمونـة يف الرتمجـة أهنـا كانـت : قال 

فلـم يـستدرك ,   تستأمر النبـي ْأعتقت قبل أنوأهنا , رشيدة 
فلو كان ال ينفـذ هلـا , ىل ْوَبل أرشدها إىل ما هو األ, ذلك عليها 

  .واهللا أعلم, له ـبطَف يف ماهلا ألّترص
 ., وأبو نعيم يف أخباره ه ـاه النسائي , والطرباين يف معجمور)  ١

       : قـالالنبـي  عن  أيب هريرة عنوللبخاري يف صحيحه 
 ==   ا





 ١٦٦ 

 

                                                          

 وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبـة عـن −
   أقـام بمكـة عـام الفـتح  هللا رسـول اَّأن( ابن عبـاس 

  .) ١(   )مخس عرشة ليلة يقرص الصالة
 

 أخـذ ْنَومـ,  اهللا عنـه ّأد  الناس يريد أداءهـاَ أموالَذَخَ أْنَم( 
  ) .ه اهللاـتالفها أتلفِيريد إ

ه اهللا عليه ـا سيفتحـّمـِء مفا إذا نو الو:قال احلافظ ابن حجر
 يفـتح عليـه يف ْا بـأنـّإمـ, ي عنـه ّ اهللا يؤدَّفقد نطق احلديث بأن

 التقييـد ّفلـم يتعـني, ل عنـه يف اآلخـرة ّ يتكفـْا بأنـّوإم, الدنيا 
  .بالقدرة يف احلديث

رواه ابن ماجة , والبيهقي يف سـننه , وابـن سـعد يف طبقاتـه )  ١
 ) .  حتى سار إىل حنني : ( وزاد 

 أربعـة أيـام ٍقيم بموضعُ يْافر أنـإذا أزمع املس: قال الشافعي 
َ, ليس فيهن يوم كان فيـه مـسافرا فـدخ ّلياليهنو َ ً ٌ َل يف بعـضه ,  ّ

َوال يوم يـخرج يف بعضه ,   .  الصالة َّمـَتَأٌ
     الشافعي بحديث عمران بنَذَخَ وأ:وقال ابن حجر يف الفتح 

 ==  ا




 ١٦٧ 

 

                                                          

 وعن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة −
طـاف بالبيـت عـىل    رسـول اهللاَّأن( عن ابـن عبـاس 

 
فإنـه إذا ,  مل يزمـع اإلقامـة ْنَه عنـده فـيمّلـلكن حمـ,  ]١[حصني

 أزمـع ْفـإن,  عليـه اإلمتـام َبَجـَدة املـذكورة وـ عليه املْتَضَم
 بـني ٍعـىل خـالف,  َّمـَتـَل احلال عىل أربعـة أيـام أاإلقامة يف أو

  ?ال  الدخول واخلروج فيها أويأصحابه يف دخول يوم
 ً سافر سفراْنَ فيمًال أعلم خالفا: االستذكاريف  قال أبو عمرو

 ينوي اإلقامة ْ أنّ إاله يف سفرَّمِتـُ يْأنه ال يلزم, فيه الصالة يقرص
ختلف أهل العلم او. ه عىل ذلكـتّوجيمع ني , ه سفرْنِ مٍيف مكان

  .امـه اإلمتـَمِزَ يقيم فيها لْدة التي إذا نو املسافر أنـيف امل
  املـسافر يقـرص مـا ملَّأمجع أهل العلم عىل أن:  الرتمذي وقال

  .نونـ أتى عليه سْوإن, ة ـجيمع إقام

 
 

 مـع ُغـزوت(   :عن عمران بن حصني قـالرو أبو داود يف سننه ] : ١[
   اين عـرشة ليلـة ـفأقام بمكـة ثمـ,  معه الفتح ُ وشهدت اهللا رسول
  ٌا قـومّ فإنـًوا أربعـاّلَصـ, يا أهل البلـد :  ركعتني ويقول ّ إالّيلَصُال ي
  ) .  ٌرـْفَس





 ١٦٨ 

ِلَتْسَ ي ,راحلته 

                             

    .) ١(   )نـن بمحجـم الرك
 

رواه الشافعي يف مسنده , وابن حبان يف صحيحه , والبيهقي )  ١
 .  التمهيد  يفّرـَيف املعرفة , والطرباين يف األوسط , وابن عبد الب

 .ق أخر  طرْنِ الرتمذي مّاعة إالـ اجلم بنحوهوأخرج
 ً طـاف بالبيـت راكبـاْنَاء فـيمـاختلـف العلمـ: قال أبو عمر 

وبـني الـصفا  طـاف رسـول اهللا : قـال الـشافعي ,  ًوحمموال
ِرشُ يـْ أنَّبَحـَولكنـه أ,  غري مرض ْنِ مًواملروة راكبا  للنـاس َفْ

 . ً ماشيا اهللالسوكثر ما طاف رأو, ه لـْثِوليس أحد م, يسألونه 
وال , ة فـال إعـادة عليـه وال فديـة ـّلِ غري عْنِ مً طاف راكباْنَفم
 ً أو حـامالً طاف راكبـاْفإن,  يركب ْ أنً طاف ماشياْنَمـِ لّبِحُأ
   .ته هذا احلديثـّوحج. ه ـ عذر أو غريه فال دم عليْنِم

سـناد ثابـت اإل كـان ْوهـذا احلـديث وإن: التمهيـد وقال يف 
اء قد أمجعوا عىل أنـه مل يكـن لغـري ـ العلمَّفإن,  ًعندهم صحيحا

فقـال سـعيد بـن جبـري , واختلفـوا يف العـذر .  ورضورة ٍعذر
             ِةّشدِبل كان ذلك منه ل: وقال آخرون ,   ً كان شاكيا :وطائفة

 ==  ا




 ١٦٩ 

اهللا بن عتبة بـن  اهللا بن عبد  ابن شهاب عن عبيدعن و− 
 بجاريـة لـه  َّ األنصار أتى النبيَنِ مً رجالَّأن( عود مس

 ّ عـيلَّن, إيـا رسـول اهللا :  لرسـول اهللا ل فقـا, سوداء 
:  أعتق هـذه ? فقـال هلـا رسـول اهللا فـأ,  ً مؤمنـةًرقبة

تشهدين َأ: قال , نعم : قالت ?  اهللا ّ ال إله إالْأتشهدين أن
توقنني بالبعث ُأ: لقا, نعم : قالت ? اهللا  ل رسوً حممداَّنأ
:  فقـال رسـول اهللا , نعـم : قالـت ?  بعـد املـوت ْنِم
ْقـِتْعَفأ

                                                          

  .) ١(   )ها
 

ِرشُيــِل;  الـسائلني َنِه مـَيِشَما غ  . فهمهـمُهـم ويمِّلَعُ هلـم ويَفْ
نه كان يف أ ً راكباوالوجه عند أهل العلم يف طواف رسول اهللا 

   .هـ الناس به يسألونَّظـَل َأئذ ـنوحي, فاضة ف اإلاطو
وابـن  , هـذا مرسـل:  لبيهقي وقالاأ , وـوطه مالك يف املا رو) ١

 .د ـ يف التمهيّرـَعبد الب
كانـت عليـه رقبـة  ْنَ مـَّوفيه بيان أن: قال الشافعي يف القديم 

         تـرَ أال. مؤمنة ّه فيها إالِزْجـُمل ي,  ٍرْذـَ بغري نْتَبَجَأو و,  ٍرْذـَنِب
 ==   ا





 ١٧٠ 

                                                            
 , − يف رواية غري هذه – يذكر مؤمنة الو)  رقبة ّعيل: ( أنه يقول 

ه غري ـزيـُولو كانت جت? ان ـعن صفة اإليم   اهللاُفسأل رسول
   . واهللا أعلم, َة شئتـ رقبّ أيْقِتْعَأ: مؤمنة قال 

 رشط ْنِ مـَّنأ الفقـه َنِ ويف هـذا احلـديث مـ:وقال أبو عمـر 
 ْمع اإلقرار بـأن, ان ـ الكفر إىل اإليمَنِرج مـالشهادة التي هبا خي

. اإلقرار بالبعث بعد املوت ,  رسول اهللا ً حممداَّ اهللا وأنّال إله إال
ان لـه وال ـفـال إيمـ أنكر البعث ْنَ مَّوقد أمجع املسلمون عىل أن

 تأكيـد ْنِ ويكفي مع مـا يف القـرآن مـيويف ذلك مايغن, شهادة 
 َّوفيه أن. فال وجه لإلنكار يف ذلك , اإلقرار بالبعث بعد املوت 

 عليه ْتَبَجَأو و,  يعتقها ْنأ َرَذـَ عىل نفسه رقبة مؤمنة نَلَعَ جْنَم
  أوٍرْذَ نـْنِمـ: قلنـا ا ـوإنم. زه غري مؤمنة ـُمل جي,  ٍلْتـَ كفارة قْنِم

  ,ان قد اختلف يف ذلـكـيمألن كفارة الظهار واأل; ل ـكفارة قت
  .ةـزي فيها غري مؤمنـنه جيإ: فقيل 

هار عـىل ِّارة الظّ كفْتَبَجَفإذا و:  الربيع قال الشافعي يف رواية
,  حتريـر رقبـة ّز فيـه إالـمل جي, الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها 

            اهللا تعـاىل يقـول يفَّألن;  عىل غري دين اإلسالم ٌةه رقبـزئُوال جت
 ==  ا





 ١٧١ 

 وعن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة − 
 باهلـاجرة  عىل عمر بن اخلطابُدخلت: ( يه قالعن أب

بنـي حتـى جعلنـي ّ وراءه فقرُفقمت , ) ١(  حِّبَسُفوجدته ي
َفْرـَا جاء يـّفلم ,عن يمينه 

                                                          
  ).ءها فصففنا ورُرتّ تأخ )٢(  أـ

 
ــل  ــة ,  ]١[P  O  Nz  }  :القت ــان رشط اهللا يف رقب فك

 ٌعىل أن ال جتزئ رقبـة لمواهللا أع ارة كالدليلّالقتل إذا كانت كف
ــ ــّارة إالّيف كف ــ. ة  مؤمن ـــكم ــشهادة يف ْدَا رشط اهللا الع ل يف ال

ا كانـت ـّ فلمـ , يف ثالثـة مواضـعوأطلـق الـشهود, موضعني 
لنا عىل َلْدَتْواس, ا رشط فيه ـنا برشط اهللا فيمْيَفـَتْاك, ها ّ كلٌشهادة

   .ل معنى مـا رشطْثِعىل م شاء اهللا ْإن  الشهاداتَنِطلق مُ ما أَّأن
ال عـىل , ا أراد اهللا أمـوال املـسلمني عـىل املـسلمني ـوإنم: قال 

 كانت ْ بالغة مؤمنة وإنّ ال يعتق إالْ له أنّبِحُوأ:  قال.املرشكني
  .هـ اإلسالم أجزأتـةفوصف, أعجمية 

  .يـّيصل: أي )  ١
 . هو حاجب عمر )  ٢

 
 



ْمن] : ١[   ) . ٩٢( ة ـاء , اآليـورة النسـ سِ



 ١٧٢ 

 

                             

إذا كـانوا : ( ا ـوروينا عن عمر وعـيل ريض اهللا عنهمـ
   . )١(   )ان وراءهـثالثة يقوم اإلثن

اهللا بـن  ابن أيب الزناد عن أبيه عن عبيداهللا بن عبد وعن−
 سـيفه ذا  ل رسـول اهللاّتنف: ( عتبة عن ابن عباس قال 

 , حـدُفيـه الرؤيـا يـوم أ وهو الذي رأ  ,الفقار يوم بدر
 

 .  يف السنن واملعرفـة أ , والبيهقيـرواه مالك يف املوط)  ١
فة صـالة عمـر  الفقه معرَنِففي هذا احلديث م: قال أبو عمر 

 اإلمام إذا قام أحد معـه َّوفيه أن. يها ِّلَصُوأنه كان ي, يف الضحى 
وهـذا الـذي فعلـه عمـر .  يقوم عن يمينه ويقرب منه ْته أنّفسن

وقد صنع  , بن عباس وغريهاموجود يف السنة الثابتة التي رواها 
 العمـل َّوفيـه أن.  ل ما صـنع عمـرْثِ بابن عباس مرسول اهللا 

 والتقـدم  ,جَرُمثـل املـيش إىل الفـ, ها ّ يف الصالة ال يرضالقليل
;   ا ينبغـي عملـه يف الـصالة ـّمــِإذا كان ذلـك م اليسري والتأخر

 الواحـد يقـوم عـن َّاعة خلـف اإلمـام يف أنـ السنة يف اجلمَّألن
وال  ا زادـوالثالثـة فمـ, ا ـ االثنـني خمتلـف فيهمـَّ أنّإال, يمينه 

   .يام خلف اإلمامتهم القّ سنَّخالف أن




 ١٧٣ 

, حد ُا جاءه املرشكون يوم أـّمـَ ل اهللال رسوَّنأوذلك  
, يقـاتلهم فيهـا ف يقيم باملدينـة ْ أن رسول اهللا ُيْأَكان ر

 ا رسول اهللابنرج خي :ًا دوا بدرِهَ مل يكونوا شٌفقال له ناس
 مـا   الفـضيلةَنِ يـصيبهم مـْا أنْوَجَور, حد ُنقاتلهم بأ

 َسِبَ حتـى لـ ا زالوا برسـول اهللاـفم. أصاب أهل بدر 
. فالرأي رأيك ,  ْمِقَيا رسول اهللا أ: فندموا وقالوا , داته َأ

 يضع أداته بعـد ْما ينبغي لنبي أن:  رسول اهللاهلم فقال 
مـا وكان : قال . ها حتى حيكم اهللا بينه وبني عدوه َسِبَ لْأن

 أين ُين رأيـتإ: داة س األ يلبْ قبل أنقال هلم رسول اهللا
لتـه ّوأ وً كبـشاٌفِدْرُين مأو, ها املدينة ُتْلَّوَفأ  حصينةٍعيف در

َّلـُ سيفي ذا الفقار فَّ أنُيتأور, كبش الكتيبة 

                             

 الَلته فـّ فأو
 فبقـر واهللاِ, خـري فبقـر واهللا ِ, ذبح ـُ تً بقراُورأيت, فيكم 
  . )١(   )خري

 
لبيهقي يف سننه , احه , وّحلاكم وصحا, ويف مسنده ه أمحد ارو)  ١
 == . نده حسن ـس: قال ابن حجر و





 ١٧٤ 

اهللا عبيداهللا بن عبدروة عن أبيه عن هشام بن عوعن  − 
ِّمُ عبد اهللا بن مـسعود وأِبن عتبة عن رائطة امرأةا

                                                          

,  ولـده 
نفق عليه وعـىل ُكانت تف: قال د , ناع اليَوكانت امرأة ص

 
ه عن عبد الـرمحن بـن عبـد اهللا بـن ـورو ابن عساكر يف تارخي

 بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عبـاسذكوان عن أبيه عن عبيد اهللا 
  ,− ًيعني بدرا − الفقار يومئذ ه ذافي س اهللالل رسوّتنف: (  قال

  قد غزا إىل بـدر  وكان رسول اهللا, بن احلجاج ه ـّنبُمـِوكان ل
ودرعه ذات , ب ْضَالع: ه له سعد بن عبادة يقال له ـَبَهَ وٍبسيف

  ) .الفضول
  ,مسـُ اخلَنِل مْفَّوقد اختلف أهل العلم يف الن: الرتمذي قال 

 يف مغازيـه َلَفَ ن رسول اهللا َّمل يبلغني أن: فقال مالك بن أنس 
 ِا ذلـك عـىل وجـهـوإنمـ, نه نفل يف بعضها أوقد بلغني , كلها 

 .  اإلمام يف أول املغنم وآخره َنِاالجتهاد م
 إذا فـصل َلَفـَ ن النبـي َّإن: قلت ألمحد : بن منصور اقال و

: فقـال ? وإذا قفـل بالثلـث بعـد اخلمـس , بالربع بعد اخلمس 
ي



 .اوز هذا ـا بقي وال جيـّمـِثم ينفل مخرج اخلمس ـُ



 ١٧٥ 

:  لعبد اهللا بن مسعود ُفقلت: قالت , ها ِتَعْنَ صْنِولده م 
 ْا أسـتطيع أنـفم, ني أنت وولدك عن الصدقة َتْلَغَلقد ش
 ّبِحـُ مـا أواهللاِ: اهللا  عبـدفقال هلا  . ق معكم بيشءّأتصد
  رسـول اهللا ْتَت َفأ. (  تفعيل ْنأ ٌ مل يكن يف ذلك أجرْإن

  ,بيـع منهـاَإين امرأة ذات صنعة أ, يا رسول اهللا : فقالت 
 ين شـغلوقدو, ها نفقة غريوجي لزالوي لد لوالليس يل وو

ْنِفهل يل مـ, ق بيشء ّ أتصدْا أستطيع أنـفم عن الصدقة

                             

 
أنفقـي :  فقال هلا رسول اهللا  : قال?  ُا أنفقتـ فيمٍأجر

  . ) ١(  )  عليهمِ ما أنفقتَ يف ذلك أجرِ لكَّفإن, عليهم 
 

, وابن حبان يف صـحيحه , والبيهقـي , ّواللفظ له رواه أمحد )  ١
  .والضحاك والطرباين يف الكبري , وأبو نعيم يف املعرفة , 

 . وله شاهد يف الصحيحني عن زينت بنت أم سلمة عن أمها 
 عودبن مساة أوهذا املذكور يف حديث امر: قال اإلمام النووي

, يتام يف حجورمها أا وـجهما النفقة عىل أزوَنِة األنصارية مأملراو
       وسـياق ,ه صدقة تطـوعّاملراد به كل, ها ـونفقة أم سلمة عىل بني

 ==  ا




 ١٧٦ 

                                                            
  .هـ عليّاألحاديث يدل

 , بألقارالصدقة عىل ا عىل ّ احلديث احلثيفو: ل ابن حجروقا
  . ه منهمـ نفقتيملعط ال يلزم اْنَوهو حممول يف الواجبة عىل م

 َنِعطي زوجتـه مـُ الرجل ال يَّأمجعوا عىل أن: بن املنذر اقال و
ا ّوأم. فتستغني هبا عن الزكاة , ه ـ نفقتها واجبة عليَّألن; الزكاة 

  .هـلف فيـُإعطاؤها للزوج فاخت
 ي املـرأة جـائز هلـا أن تعطـَّىل أنإفذهب قوم : أبو جعفر قال 

 ْنَّمـِوم, وا يف ذلك هبذا احلديث ّحتجاو,  زكاة ماهلا ْنِزوجها م
ك وخالفهم يف ذل. ا اهللاـ وحممد رمحهمسفىل ذلك أبو يوإهب ذ

 ي تعطـْال جيـوز للمـرأة أن: ا فقـالو,  أبـو حنيفـةم آخرون منه
   .ة مالهكان زِا ال جيوز له أن يعطيها مـكم, ة ماهلا كا زْنِوجها مز

 املـرأة ِعْفـَ عىل جواز د هبذا احلديثّدلُواست: وقال ابن حجر 
وصـاحبي , والثـوري ,  وهو قول الشافعي  ,زكاهتا إىل زوجها

كـذا , وعـن أمحـد , وإحد الروايتني عـن مالـك , أيب حنيفة 
وعبـارة , دة بـالوارث ّوروايـة املنـع عنـه مقيـ. أطلق بعـضهم 

نَمـِوال ل: اجلوزقي 



ا ـبـن قدامـة بمـافـرشحه , ه ـ تلزمه مؤنتـْ
  . لألبوين والولدّإال ًواألظهر اجلواز مطلقا:  قال, دته ـّقي



 ١٧٧ 

 نعـبن عتبـة  عن عبيد اهللا بن عبد اهللا لزهري وعن ا− 
 الليلة أقـرأ عـىل ُّتِب: ( ل ا ق  رسول اهللاَّأنبن مسعود ا

َحـبالء اـقَفُاجلن ر
                             

   . )١(   )جون
 

 . مسنده , وابن حبان يف صحيحه , وأبو يعىل يفرواه أمحد )  ١
ًربعــا بــاحلجون : ( ورواه الفــاكهي يف أخبــار مكــة ولفظــه  ُ ُ ( ,

ّاجلبل املرشف مـمـا يلـي شعب اجلزارين بمكة : واحلجون  ِ.   
بن عباس افحديث , ان تـّمها قضي: اءـقال العلم: ل النوويقا
,  B  Az  }  : ءةا قرا فسمعواْوـَت َ حني أة النبولوأور  األمل أويف
اعهم ـستماحال  اعهمـ استم النبيَمِلَع هل نوملفرساختلف او

بـن اا حـديث ّوأمـ?  بعـد ذلـك ّأم مل يعلم هبم إال,  إليه ٍبوحي
, ره ْدَقِ اهللا أعلم بٍ بعد ذلك بزمانْتَرَج ته أخرـّمسعود فقضي

  .وكان بعد اشتهار اإلسالم
  رسول اهللا ُسمعت: ( بن مسعود ا يف قول :قال أبو حاتم و

بيان واضح بأنه مل يشهد ليلة , )  الليلة أقرأ عىل اجلن ُّتِب: يقول 
  مل يكن بحكايته عن املصطفى ٍئذـ ليلتً لو كان شاهداْإذ, اجلن 
َوأل, ه عىل اجلن معنى ـقراءت   .رأ عليهمـده يقخرب أنه شهَ





 ١٧٨ 

اهللا بن عبداهللا عن ابن عبـاس زهري عن عبيدعن ال و− 
   : بشاة ميتة قد ألقاها أهلهـا فقـال رسول اهللا ّ مر :قال

 هـذه عـىل ْنِن عىل اهللا مـَوْهَا أـلدنيَوالذي نفيس بيده ل( 
   .) ١(   )أهلها

اهللا بـن عتبـة عـن  اهللا بن عبـد  وعن الزهري عن عبيد−
َدـِهَكان آخر ما ع: عائشة قالت 

                             

:      قـال ْ أن رسـول اهللا 
   .) ٢(   )انـرتك بجزيرة العرب دينـُال ي( 

 
رواه أمحد يف مسنده , وابن أيب شيبة يف مصنفه , وأبو يعـىل , )  ١

, وابـن أيب الـدنيا يف وابن حبـان يف املجـروحني والدارقطني , 
ْوله شواهد من طرق أخر , وعن عدد من الصحابة . الزهد  ِ. 

  .أصحابه عن حقارة الدنيا والزهادة فيها م به النبيَلْعَأقد 
واه أمحد يف مسنده , والطرباين يف األوسط , وابن هـشام يف ر)  ٢

 ., والطربي يف تارخيـه , وابن املنذر يف األوسط السرية 
  . امة وقراهاـواليم, واملدينة ,  وجزيرة العرب هي مكة 

أي ال يـستقيم :  قـال التوربـشتي :قال املباركفوري يف حتفتـه 
         ا املـسلمّأمـ, املعادلـة  واحدة عىل سبيل املظاهرة وٍدينان بأرض

 ==  م




 ١٧٩ 

اهللا بن عبداهللا بن عتبة عن عبيد وعن ابن شهاب عن − 
 :      يقـول رسـول اهللا ًكثـرياأسمع  ُتنك: قالت عائشة 

َرضَا حــّ فلم,) ه ِّريـَخـُ حتى يًاـّ يقبض نبي ال  اهللاَّإن(  َ 
 رسول اهللا ْنِها مُ كلمة سمعتُخر آتكان, ف  رسول اهللا

ًإذا :  ُقلـت, ف)  اجلنـة َنِ األعىل مـَبل الرفيق(   : يقول
 اهللا  َّإن: (  ول أنه الذي كان يقناعرفو,  ال خيتارنا واهللاِ

ّريـ حتى خيًاـّال يقبض نبي
                                                          

  .) ١(  )ه 
 

 املسلم إذا َّألن;  كفار ٍقامة بني ظهراين قومار اإلـفليس له أن خيت
 ْولـيس لـه أن,  فينـا ّ الذميّه فيهم حملَ نفسَّلَحَصنع ذلك فقد أ

سالم فال  اإلَه دينُا الذي خيالف دينّوأم. غار َّ إىل نفسه الصّرـَجي
ثم ال يـؤذن ,  ببذل اجلزية ّسالم إالد اإلقامة يف بال اإلَنِن مّيمك

  .هـشاعة بدينله يف اإل
 .لطربي يف تارخيها, وهويه اأمحد , وإسحاق بن راإلمام ه ارو)  ١

 .وهو يف الصحيحني من حديث عروة بن الزبري عن عائشة 
       احلكمة يف اختتـام كـالم:  قال السهييل :فتح قال احلافظ يف ال

 ==  ك




 ١٨٠ 

 

                                                          

بـن اهللا دكنا عند عبي: لبن أيب الزناد عن أبيه قاا وعن −
t  }  : عنـده ٌكر رجلَفذ, بة بن مسعود اهللا بن عتبد ع

 
  ,ر بالقلـبْكِّن التوحيد والذّه الكلمة كوهنا تتضماملصطفى هبذ

ر ْكِّ يكـون الـذْشرتط أنُستفاد منه الرخصة لغريه أنه ال يـُحتى ي
ه ّفال يرض,  ٌ النطق مانعَنِ بعض الناس قد يمنعه مَّألن; باللسان 

 يف بعـض ُوجـدت:  قـال الـسهييل . بالـذكر ًإذا كان قلبه عامرا
 وهـو مـسرتضع عنـد م هبـا ّتكل أول كلمة َّكتب الواقدي أن

ا يف حـديث ـم هبـا كمـّوآخر كلمـة تكلـ, ) اهللا أكرب : ( حليمة 
  ) . يف الرفيق األعىل: ( عائشة 
ي ّعارض النهي عن متنُقني بالرفيق األعىل ذلك ال يِْحلَوأ: قال 

 أنـه ,  خصائص األنبيـاء ْنِ هذه احلالة مَّنإو, املوت والدعاء به 
  . بني البقاء يف الدنيا وبني املوتّريـ خيقبض نبي حتىُال ي

 بـني الـدنيا ّريـخيـ ومـا كـان رسـول اهللا : وقال أبـو عمـر 
ومـا مـىض منهـا ,  الدنيا فانيـة َّألن;  اختار اآلخرة ّواآلخرة إال

ري الدائم ودار البقاء يف اخل,  فكاحللم إذا انقىض ً كان طويالْوإن
 .ـى ىل باختيار ذوي النهْوَأ





 ١٨١ 

 
uwv|{zyx}  z  , {   ¹

ºÁÀ¿¾ ½¼»Â z  ,{  e
m  l  k  j   i  h  g  fn  z   )١ (  .

لون ّ النـاس يتـأوَنِ مـً كثرياَّ إنا واهللاَِأم: ( فقال عبيد اهللا 
 يف ّنـزلن إالُومـا أ, ن عليـه ْلِزـْنَهؤالء اآليات عىل ما مل ي

وذلـك , هي قريظة والنـضري :  ثم قال ,  هيودْنِ مْنيـَّيَح
 األخـر وقهرهتـا ِتَزَ إحد الطائفتني كانت قـد غـَّأن

صطلحوا عـىل ا واحتى ارتضو,  املدينة  النبيمقبل قدو
ته مخـسون ـَيـِ الذليلـة فدَنِه العزيزة مــلتَتـَ قتيل قَّ كلَّأن
ئـة ا متهـَيـِ فدة العزيزَنِه الذليلة مـلتَتـَ قٍ قتيلَّكلو,  ًسقاو

 وهـم   النبـيَمِدَفقـ.  ًاـمْيَ وضًقاَرـَعطوهم فَفأ, وسق 
  والنبـي,   مقدم النبي ب الطائفتانِتَّلَفذ, عىل ذلك 

أصابت الذليلـة , ا مها عىل ذلك ـفبينم. ا ـمل يظهر عليهم
َنِم

                             
  ,أعطونا مائـة وسـق: فقالت العزيزة ,  ً العزيزة قتيال

 
  . ْن سـورة املـائدة ِ مـ) ١





 ١٨٢ 

ا ـني دينهمــَّيـَ يف حوهل كان هذا قـط : فقالت الذليلة 
! ة بعضهم ضعف دية بعض ـيِد, وبلدمها واحد , واحد 
فاجعلوا بيننـا ,  ًاـمْيَ منكم وضًقاَرـَا أعطيناكم هذا فـإنم

,  بيـنهم   جيعلوا النبـيْ فرتاضيا عىل أن. ًوبينكم حممدا
 عطيها النبـيُ ال يْ أنْتَيِشَ بينها فخْتذاكرَ تة العزيزَّثم إن
 وا ّفدسـ, عطي أصحاهبا منها ُهبا ضعف ما ت أصحاْنِم

وا لنـا ُربْخا:  املنافقني فقالوا هلم َنِ إخواهنم م إىل النبي
نـا ِطْعُ مل يْوإن, منـاه ّ أعطانا ما نريـد حكْفإن,  حممد َيرأ
فـأعلم ,   فذهب املنافق إىل النبي. مه ِّكَحُناه ومل نْرِذَح

ْنِم ما أرادوا  َّره النبيْكِاهللا تعاىل ذ

                             

) .  ذلك األمـر كلـه 
d  }    :فـأنزل اهللا تعـاىل ذكـره فـيهم  :قال عبيد اهللا 

kjihgf   ez    ... . هـــؤالء
[   ^  _  `  a  } : غ  حتـى بلـّاآليات كلهن

 dc  bz إىل : { m z  )قرأ عبيد اهللا ذلك آيـة  .  )١
 

  ) . ٤٧ – ٤١( ائدة , اآليات ـورة املـ سْنـِم)  ١




  تفـسري ذلـك ْنِحتى فرغ م, نزل ُها عىل ما أّوفرس, آية  
وفـيهم ,  بذلك هيود َـيِنُا عـإنم: ثم قال , ات هلم يف اآلي

ُأ

                             

   . )١( نزلت هذه الصفة 
 َّ ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بـن عتبـة أنعن و−

 
 رواه أمحــد يف مــسنده , والطــرباين يف الكبــري , والطــربي يف ) ١

  . إسناده حسن : تفسريه وقال 
َعنـي بالكافرين أهل اإلسالم , : وقال بعضهم : قال الطربي  ِ ُ

وبالظاملـني اليهود , وبالفاسـقني النصار .  
اء ـواختلف العلم:  يف تفسريه نل الشيخ عالء الدين اخلازقاو
هـا ّ هذه اآليـات كلَّفإن: ثم قال .....   نزلت هذه اآليات ْنَفيم

بـل هـو عـام ,  هبم ّمها غري خمتصْكُ حَّولكن, نزلت يف اليهود 
  .فيهم ويف غريهم

هـي : وذكر القرطبي يف تفسريه عن ابن مسعود واحلسن قاال 
َيف كل من مل حيكم بمــا أنـزل اهللا مـن املـسلمني واليهـود عامة  ِْ َ

ْوالكفار , أي معتقدا ذلك ومستحال له , فأمـا مـن فعـل ذلـك  َ ّ ْ ُ ًِ َ
ْوهو معتقد أنه راكب حمـرم , فهو من فساق املسلمني وأمره إىل  ّ َّ ْ ِ ٍ

ْاهللا تعاىل , إن شـاء عذبـه , وإن شـاء غفـر له  ّ ْ.  
 

  ١٨٣ 



 ١٨٤ 

 يف رسول اهللا ند بينا نحن ع  :اهللا بن مسعود قال عبد 
, يش قرّالإليس فيهم ,  قريشْنِ مًجالانني رـ ثمْنِ مٍيبقر

 ْنِ قـط أحـسن مـٍ رجـالِ وجـوهحة صفُ ما رأيتال واهللاِ
ث ّفتحد , ّ فيهناثوّ النساء فتحداورَكَفذ .ذ مئههم يوجوو

د ّفتـشه, ه ـُثم أتيت: قال . سكت َ يْ أنُمعهم حتى أحببت
فـإنكم أهـل هـذا , ا بعد يا معـرش قـريش ـّأم: ( ثم قال 

 ْنَ إلـيكم مـَثَعـَتموه بْيَصَفإذا ع, األمر ما مل تعصوا اهللا 
ثـم ,  يف يده ٍلقضيب) حى هذا القضيب ْلُا يـحاكم كمْلَي
ِلْصَه فإذا هو أبيض يـَحا قضيبـَل

                             
  . )١(   )د

 
, وإسـناده ضـعيف بـه , وأبـو يعـىل سنده يف مأخرجه أمحد )  ١

 . ورو ابن أيب عاصم يف السنة طرفـه األول . موضع انقطاع 
أخرجــه الــشافعي ,  مرســل عطــاء بــن يــسار ْنِولــه شــاهد مــ

قـال : ( ولفظـه ,  طريقه بسند صـحيح إىل عطـاء ْنِوالبيهقي م
 ْنأ ّال, إىل الناس هبذا األمر ما كنتم عـىل احلـق ْوَأنتم أ: لقريش 

  ) .حى هذه اجلريدةْلـُا تـحون كمْلـُلوا عنه فتِدْعَت
 .تهمـّذيأ يفبالغ ُ يْنَط عليهم مّلَسُ يْن وعيدهم بأ:ل ابن حجرقا

 





 ١٨٥ 

عـن بن عتبـة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا و − 
 ٌدـِّيَأنت س: (  إىل عيل فقال  ر النبيَظَن: ابن عباس قال 

وحبيبـي ,  ) ١( ك حبيبيُحبيب,  يف اآلخرة ٌدـِّيَس, يف الدنيا 
ل ْيـَلواو, اهللا  ّي عدوّوعدو, يِّك عدوُّوعدو,  اهللا ُيبحب
ْنَمـِل

                             
  . )٢(   ) أبغضك بعدي

 
 ) . ني ـَّبَحَك فقد أـَّبَحَ أْنَوم : ( ٍظـويف لف)  ١
ّوصـححه عـىل رشط الـشيخني , رواه احلاكم يف املـستدرك )  ٢
ه , وابــن عــدي يف ـ تارخيــأمحــد يف الفــضائل , واخلطيــب يفو

ْوالذهبي يف السـري , كلهم من طريق أيب األزهر الكامل ,  ِ. 
د الثقـة ّوإذا تفـر, وأبـو األزهـر بإمجـاعهم ثقـة : احلاكم قال 
 أبا عبد اهللا القـريش ُسمعت.  فهو عىل أصلهم صحيح ٍبحديث

 أبـو َدَرَا وـّمــَل: ى احللواين يقـول ـ أمحد بن حييُسمعت: يقول 
كره ـأنـ,  بغـداد هبـذا احلـديث َ أهـلَرـَ صنعاء وذاكْنِزهر ماأل
: ه قـال يف آخـر املجلـس ـا كان يوم جملسـّفلم, ى بن معني ـحيي

ذكر عن عبد الـرزاق هـذا َأين هذا الكذاب النيسابوري الذي ي
      فضحك حييـى بـن, ذا أنا  هو: فقام أبو األزهر فقال ? احلديث 

 == ن




 ١٨٦ 

اهللا بـن عتبـة عـن عن الزهري عن عبيداهللا بن عبد و− 
فقـام خطيـب األنـصار  ( : قال عمـر: قال بن عباسا

,  ُا بعـدّأمـ: ثـم قـال , ا هـو أهلـه ـ بم عىل اهللا فأثنى
ــا معــرش , الم فــنحن أنــصار اهللا وكتيبــة اإلســ وأنــتم ي

 اهللا َدِمـَد أبـو بكـر فحّفتـشه: قال . املهاجرين رهط منا 
 أهيـا ُا بعـدّأمـ: ثم قـال , ا هو أهله ـتعاىل وأثنى عليه بم

ْنِم فيكم مُا ذكرتـفم, األنصار 
                                                          

  . )١(   )هـ خري فأنتم أهل
 

  :اه ثـم قـال لـهـه وأدنـبّفقر, مه يف املجلس  قوله وقياْنِمعني م
 ْمَلْعا: فقال ? ث به غريك ّدُثك عبد الرزاق هبذا ومل حيَّدَكيف ح

 لـه ٍ يف قريـةٌ صنعاء وعبد الـرزاق غائـبُيا أبا زكريا أين قدمت
 إليه سألني عن ُا وصلتـّفلم,  إليه وأنا عليل ُفخرجت,  ٍبعيدة

 معـه إىل ُ عنـه وانـرصفتُبـتوكت, ه هبـا ـُثتـّأمر خراسان فحد
فأنـا ,  حقـك ّقـد وجـب عـيل: ه قـال يل ـُعتّا ودـّفلم, صنعاء 

 هبـذا ثني واهللاِّفحـد. سمعه منـي غـريك َ مل يـٍثك بحـديثّحدُأ
  .هـى بن معني واعتذر إليـه حييـقّفصد.  ًاحلديث لفظا

ْهو طرف من حديث طويـل )  ١             رواه ابـن حبـان يف صـحيحه ,ِ
 ==  ا





 ١٨٧ 

: اهللا قال لح بن كيسان عن عبيد اهللا بن عبد وعن صا− 
  ,   عنـد قـرب رسـول اهللا  ّيلَصُ يـ أسـامة بـن زيـدُرأيت

: فقـال ?  إىل قـربه ِّيلَصُت: فخرج مروان بن احلكم فقال 
فانرصف أسـامة , بر دأ ثم ً قبيحاً فقال له قوال ,هـّحبُ أينإ

  رسول اهللا ُين سمعتإو,  ينَنك آذيتإيا مروان : فقال 
ِّحَفَتُمـ الفاحش الُضَغْبَ اهللا يَّنإ: ( يقول 

                                                          

نك إو, )   )١(  ش
 

 . ّهبذا اللفظ  ً خمترصارواه الضحاكو. وعبد الرزاق يف مصنفه 
: عن الرباء بن عازب قـال ّرو الرتمذي يف سـننه وصححه 

وال يبغـضهم ,  مـؤمن ّهم إالّ ال حيب( : يف األنصار قال النبي 
 ) .  أبغضهم فأبغضه اهللا ْنَوم, ه اهللا ـّهم فأحبّ أحبْنَ م , منافقّإال
 ًلو سلك الناس واديا: (  قال عن النبي نه ّوحس ًعنه أيضاو
 ) . مع األنصار ُ لكنتًعباـأو ش

حتـى  ن مقـدارهش كل مـا خـرج عـْحُوالف: ابن حجر قال )  ١
اله يف ـ استعمَّلكن, ويدخل يف القول والفعل والصفة , ستقبح ُي
 . فهّويكثر منه ويتكل, د ذلك ّ الذي يتعمشّفحـملتاو.  أكثرللقوا
 





 ١٨٨ 

   . )١( ش ِّحَفـَتُفاحش م 
بن عبـاس االزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن عن  و−

َكنت أذاكر عمر شـيئا مـن الـصالة , فـأتى علينـا : قال  ِ ً َ ُ
ُأال أحدثكمـا حديثا سـمعته : عبدالرمحن بن عوف فقال ًِّ َ ُ َ

ْمن رسول اهللا  ِ َأشـهد شـهادة اهللا : بـىل , قـال :  ? قلنا َ
ُلسمعت ْ ِ َ  ٍّكَإذا كان أحـدكم يف شـ: (  يقولاهللا َسول  رَ

    ٍّكَ حتـى يكـون يف شـِّلَصُفليـ,  النقصان يف صـالته َنِم
َنِم

                             
  .  )٢( ) ادة ـ الزي

 
, وابــن , والــذهبي يف الــسري   ابــن حبــان يف صــحيحهرواه)  ١

 . عساكر يف تارخيـه , واملقديس يف األحاديث املختارة 
ه َ اسـتقبال املـرء صـاحبَّإن:   يقـول :يف عـون املعبـود قال 

 ْ الواجـب أنَّولكـن, ش ْحـُ الفّبُواهللا ال حيـ, بعيوبه إفحـاش 
ِّرصُي وال يِّرَوُي يف القول ويـّكنُوي, رفق به َى به ويـّيتأن   .حَ

 , والبـزار يف إسـحاق بـن راهويـه البيهقي يف سـننه , و رواه) ٢
 .مسنده , واإلسمـاعييل يف معجمه , والشايش يف مسنده 

               قـال , والعمـل عـىل هـذا عنـد أصـحابنا : قال املباركفوري 
 == ا





   َّ عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة أنيعن الزهر و− 
أنـه (  هأخرب,   أصحاب النبي ْنِأبا واقد الليثي وكان م

َزمن قـدمها عمـر باجلابية  طابنا هو عند عمر بن اخلْيَب ِ َ ,
ْتَنـَتـي ززوج َّإن, يـا أمـري املـؤمنني : جاءه رجل فقال 

                                                          

 
فدعاين عمـر : قال أبو واقد . وها هي ذه تعرتف بعبدي 

 

 ١٨٩ 

  الـشافعي واجلمهـور إىل أنـه إذاَبَهَذ: النووي يف رشح مسلم 
ه البناء عىل اليقني وهو ـمِزَل,  ًالَثـَ مً أم أربعاً ثالثاّ هل صىلَّكَش

 وا بقولهّ واحتج.ا بقي ويسجد للسهوـفيأيت عمله بم, األقل 
,  عىل ما استيقن ِنْبـَيْ ولَّ الشكِحَرـْطَفلي: ( يف حديث أيب سعيد 

 وهذا رصيـح يف , ]١[)الخ  ... مِّلَسُ يْثم يسجد سجدتني قبل أن
  .نيـوجوب البناء عىل اليق

 
 

  :عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قـالرو مسلم وأمحد ] : ١[
  ,َّىلَ كم صـِرْدَكم يف صالته فلم يُ أحدَّكَإذا ش(  : قال رسول اهللا 

ثـم يـسجد ,  عىل ما اسـتيقن ِنْبـَ وليَّ الشكِحَرـْطَفلي?  ً أم أربعاًثالثا
 ْوإن,  له صـالته َنْعَفَ شً مخساّ كان صىلْفإن,  مِّلَسُ يْسجدتني قبل أن

   ) .  للشيطانًاـا ترغيمـ ألربع كانتًاماـ إمتّكان صىل




 ١٩٠ 

ا ـّ نسأهلا عمْفأرسلنا إىل امرأته وأمرنا أن,  ٍعارش عرشة 
, فجئناها فـإذا هـي جاريـة حديثـة الـسن . زوجها قال 
 . اليـوم َا شـئتـّ عمّاللهم افرج فاها:  حني رأيتها ُفقلت
 ِتْيَنَنك زأ زوجك أتى أمري املؤمنني فأخربه َّ إن :نا هلافقل

  ,َقَدَص :قالت ف. ما تقولني َدَهْشَنِ فأرسلنا إليك ل ,بعبده
  .) ١(   )ابيـةاها باجلـنا عمر فرمجنَرـَمَفأ
عن ابـن بن عتبة الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا وعن  −

ْربَ عن صرسول اهللا  هنى : (قال عباس 
                             

  . ) ٢(   ) الروح
 

 . ّواللفظ له رواه البيهقي يف سننه , والطرباين يف مسنده )  ١
 املحصن َّأمجع الصحابة وأئمة األمصار عىل أن: بن بطال اقال 

  .ليه الرجم فعًاراـ خمتًاـمـِ عالًإذا زنى عامدا
 . رواه البيهقي يف سـننه , وأبو يعىل يف مسنده ) ٢

درجه بعض َ وقد أ,وخصاء البهائم صرب شديد : قال الزهري 
  .ًا مجيعاـالرواة يف احلديث فجعل النهي عنهم

 بيشء يهرمَ ثم يٍّ بحيَكِسْمُ يْأن ل الصربـْتَق: وقال أبو الطيب 
  .ةـيف خمترص النهايكذا , وأصل الصرب احلبس , حتى يموت 

== 




 ١٩١ 

 
                                                           

 يبس وهـُ حتـْ البهـائم أنْربَصـ: اء ـقال العلم: النووي وقال 
 فيه ًخذوا شيئاّال تت: ( وهو معنى ,  ونحوه يل بالرمـَتْقـُتِة لـّحي
  , إليهن ترموً غرضاي احليوان احلاخذوّ ال تتيأ, )  ً غرضاحوالر

وهلذا قال ;  للتحريم يوهذا النه.  اجللود وغريها َنِكالغرض م
هـذاَلَعَ فْنَلعن اهللا م: (  بعد هذه يبن عمر التا رواية  يف  ( ; 

  ,هـتــّاليـييع ملْضَوتـ, تالف لنفـسه إو , وألنه تعذيب للحيوان
  .ىّ مل يكن مذكْنإه ـنفعتـومل, ى ّ كان مذكْنإذكاته ِوتفويت ل

  ,ًاذ مـا فيـه الـروح غرضـاـخـّوات, ة ـمثلـال:  قال الشافعيو
 ْ فعـل ذلـك هبـم بعـد أنّال حيـل, إحراق أهل الرشك بالنـار و
وبـشهب , موا بالنبل واحلجـارة ُلوا فريَ يقاتْ أنّوحيل, وا َرسْؤـُي

ومعونة ألهـل , وكل ما فيه دفع هلم عن حرب املسلمني , النار 
, ًوقد أباح اهللا رمي الصيد بالنبل ما كان ممتنعا . اإلسالم عليهم 

ٍضـا برمـيَرَخذ غّ يتْ أنى رسول اهللا  فقد هنَذِخُفإذا أ    َرَمـَوأ,  ً
...  الـصيد َنِواآلدمي يف ذلك أكثـر مـ. ذبح أحسن الذبح ُ يْأن

  .هـوبسط الكالم في
ريم تعـذيب ويف هذه األحاديث حت: وقال ابن حجر يف الفتح 

  . احليوان اآلدمي وغريه




 ١٩٢ 

عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبـة عـن  عن الزهري و− 
َنِ مـَمِّرُا حـإنم( : ابن عباس قال 

                             

  امليتـة مـا يؤكـل منهـا 
ــ, وهــو اللحــم  ــشعر ّفأم ــسن والعظــم وال ــد وال ا اجلل

  . ) ١(   )والصوف فهو حالل
 

  . فهـّوالدارقطني وضع, ننه ـالبيهقي يف س  رواه) ١
 .ُحلديث الضعيف ال يعمل به يف األحكام او

وقد أمجع أهل العلم عىل نجاسـة امليتــة وشـحومها ودمائهـا  
ْمن كل حيوان مـأكول اللحـم , ومـن بـاب أوىل غـري مـأكول   ْ َْ ِ ِ

 . اللحم , نقله النووي يف املجموع 
َوقد تنازعوا يف األشياء الصلبة اليابسة مـن امليتـة  كـالعظم , : ِ

 :ن , والشعر , عىل ثالثة أقوال والسن , والقر
ّة من غري تفـصيل , إال شـعر ة نجسـء امليتاأجزَّإن مجيع  : األول ٍ ْ ِ
ْوهو املشهور من مذهب الشافعية , ورواية عن أمحد . اآلدمي ِ  . 

ــاىل و ــه تع ــيلهم قول ــة ,  ] ١[C  B  Az  }  :دل وامليت
 .ه ـصل بّه وما يتـه روحـشاملة لكل ذي روح قد فارقت

== 
 

ْمـن سـورة املـائدة , اآليـة ] : ١[ ِ )٣ . (  




 ١٩٣ 

أظنـه و عبد اهللا بـن عتبـة عون بنالشيباين عن عن و − 
 رسـول اهللا ُسـمعت: قال أبو هريرة : عن أخيه عبيد اهللا 

  فيهـا عبـدل اهللاََأْسَساعة ال يـَ يف اجلمعة لَّ إن( :يقول ٌ 
 َّإن: اهللا بن سـالم د عبوقال: قال ) . اه ـّ أعطاه إيّ إالًشيئا

 م األحـد ويـوم يـورضق األَلـَفخ,  اخللـقَأَدـَاهللا تعاىل بـ
, اوات يوم الثالثاء ويوم األربعـاء ـق السمَلَ وخ,ننياإلث
,  يشء يـوم اخلمـيس ْنِق األقوات وما يف األرض مَلَوخ

ْنِ مَغَرـَويوم اجلمعة ف
                                                          

فتلـك ,  ذلك عند صـالة العـرص 
 

وهو مذهب احلنفية , . َّإن مجيع األجزاء املذكورة طاهرة  : الثاين
 .وهو رواية عن أمحـد ومالك 

التفريق بني الشعر والعظم , فالعظم والقرن والظلـف  : الثالث
وهذا . والظفر نجس , والشعر والصوف والوبر والريش طاهر

ْ من مذهب املالكيـة , وهو رواية عن أمحـد هو املشهور ِ . 



ْوهناك قول رابع وهو املشهور من مذهب احلنابلـة  ْإن كـان : ِ
ًاحليوان طاهرا يف احلياة ولو كان غري مأكول فشعره طاهر , وإذا 

َكان احليوان نجس فالشعر تـبع لـه  َ  . 



 ١٩٤ 

 

                             

   .) ١(  ) الساعة ما بني العرص إىل غروب الشمس
 

 .ّوضعفه , وابن منده يف التوحيـد رواه البيهقي يف سننه )  ١
لـذهبي اإلسمـاعييل يف معجمه , واسط , ووين يف األاه الطرباورو

ْيف السري , كلهم بدون ذكـر قول عبد اهللا بن سالم  ِ ّ. 
  ,اء يف هذه الـساعةـاختلف العلم: قال املباركفوري يف حتفته 

وقـال ,  ً أربعني قـوالْنِبن حجر يف الفتح أكثر ما احلافظ َرـَكَوذ
 أيب ُ أرجح األقـوال املـذكورة حـديثَّأن ّوال شك: رها ْكِبعد ذ

  .موسى وحديث عبد اهللا بن سالم 
  :واملراد بحديث أيب موسى هو ما رواه مـسلم عنـه أنـه قـال

مـام إىل  جيلـس اإلْهي ما بني أن: (  يقول  رسول اهللا ُسمعت
واملراد بحديث عبد اهللا بـن سـالم هـو مـا ) .  تقىض الصالة ْأن

هي بعـد : (  قوله ْنِحديث أيب هريرة مرو الرتمذي وغريه يف 
   ) .العرص إىل أن تغرب الشمس

 األحاديث ّأصح: قال املحب الطربي: بن حجراقال احلافظ و
وأشهر األقوال فيها قـول عبـد اهللا بـن , فيها حديث أيب موسى 

   أو ضعيف ,ا أو ألحدمها ـفق هلماا موّوما عدامها إم:  قال. مسال
 ==  ت





 ١٩٥ 

اهللا ب وعبيداهللا بن عبـدّ املسيبنا شهاب عن بنا وعن − 
اء ـمْجَالع(  : قالاهللا ل عن رسوةة عن أيب هريربن عتبا
 ويف الركـاز  ,بارُواملعدن ج, بار ُوالبئر ج, ُحها جبار ْرَج
ُمُخـال

                                                          
  .  )١(  )س ـ

 
    . دون توقيفٍه إىل اجتهادُموقوف استند قائلأو , سناد اإل

 يكثـر ْ أنّستحبُ يـ : وصاحب املغني وغريمهـايالرافعوقال 
 ْنِومـ, ساعة اإلجابـة ف  يصادْ الدعاء يوم اجلمعة رجاء أنَنِم

واالسـم األعظـم يف ر , ة هذا القـول تـشبيهها بليلـة القـدّحج
جتهـاد يف ال ا العباد عىلّحلكمة يف ذلك حثاو. حلسنىاء ـااألسم

ق األمـر ّبخالف ما لو حتق, ستيعاب الوقت بالعبادة او, الطلب 
 . لالقتصار عليه وإمهال ما عداهًلكان مقتضيا , ذلك ْنِ يشء ميف

 احلريص عىل هذه الساعة هـو َّإن: ويقول كاتب هذه األسطر 
  إىل غـروب شمـسهه طلـوع فجـرْنِالذي يستغل يوم اجلمعة م

 .ق للصواب ـّ هو املوف  واهللا,لدعوات بأنواع العبادات وا

  ذكر يف إسنادهًال أعلم أحدا: رواه الدارقطني يف سننه وقال )  ١
         ورواه ابـن عـدي يف. عبيد اهللا بن عبد اهللا غري يونس بـن يزيـد 

 ==  ا
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 َّاهللا بـن عتبـة أند اهللا بن عبـ  عبيد وعن الزهري عن− 
,  فيهم عبد الرمحن بـن عـوف ًطاْهَأعطى ر  رسول اهللا

ه َيـِقَفل, ج عبد الـرمحن يبكـي فخر,  ً معهم شيئاِهِطْعُومل ي
 ًطـاْهَر  اهللالأعطى رسو: فقال? بكيك ُما ي: لعمر فقا

ْعُوأنا معهم ومل ي
                                                          

ه ـَعــَنَا مـ يكـون إنمـْوأخشى أن, ني ِط
 

ن عبـد اهللا عـن  طريق حممد بن مسلم عن عبيد اهللا بْنِالكامل م
  . ابن عباس عن النبي

 طريـق الزهـري ْنِموغريهم من رواة احلديث اعة ـه اجلموروا
 .عن أيب هريرة ب وأيب سلمة بن عبد الرمحن ّعن سعيد بن املسي

اء ـمـْجَالع:  أهل العلم قـالوا ُ ذلك بعضّفرس:  الرتمذي قال
 يف انفالهتا فـال غـرم ْا أصابتـفم,  صاحبها ْنِة مـالدابة املنفلت

إذا احتفـر الرجـل : يقـول , )  بـارُواملعـدن ج. ( عىل صاحبها 
وكذلك البئر إذا احتفرها ,  فوقع فيها إنسان فال غرم عليه ًمعدنا

ويف . ( الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فال غرم عـىل صـاحبها 
,  يف دفـن أهـل اجلاهليـة َدِجـُما و: والركاز , ) الركاز اخلمس 

دَجَ وْنَفم


  . بقي فهو لهماو,  منه اخلمس إىل السلطانّ أدًزاكا رَ



م 
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   فدخل عمر عـىل رسـول اهللا.  ّها عيلَدَجَدة وِجْوـَ
لـيس يب : (  فقال رسول اهللا, فأخربه خرب عبد الرمحن 

   .) ١(   )انهـه إىل إيمـُتْلَكَكني وول, طة عليه ْخَس
  عبد اهللا بن الفـضل اهلاشـمي عـن عبيـد اهللا بـن  وعن−

رسول اهللا َّأن ( عبد اهللا بن عتبة عن زيد بن خالد اجلهني 
 َرـَمَأ

                             

,  هـذه أيـام أكـل َّإن:  أيام الترشيق ينادي ً رجال
  .) ٢(   )ونكاح, ورشب 

 
عبد الرمحن بن عوف , وعبـد الـرزاق , فضائل رواه أمحد يف )  ١

 .والذهبي يف النبالء , وإسناده متصل ورجاله ثقات 
  ,ًا شيئتلميذه عدم إعطاء املريب لَّن عىل أّ هذا احلديث يدلَّإنو

 . ه ـال يعني عدم كفاءت
 . لعالية  , وابن حجر يف املطالب ا رواه أبو يعىل يف مسنده) ٢

ِوجاء نحوه من طرق أخر خمتلفة وعن عدد من الصحابة  ِْ. 
أيام الترشيق هي ثالثة أيام بعد يوم عيـد األضـحى , وهـي و

نِ مُ الصومّحِصَال ي, فوصيامها حرام , أيام طعام ورشاب 



 ٍ أحدْ
 .اء ـأو عن فرض ولو قض, ة ـّنُسواء عن س
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اهللا بـن عبـد اهللا عن عبد املجيد بن سهيل عن عبيد و − 
ريـح : (   اهللا لقال رسو: بن عباس قال ابن عتبة عن ا

ْنِالولد م

                             

  . )١(   )ةـ ريح اجلن
هري عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة عن ابـن  الزعن و−

 
 الـصغري واألوسـط , رواه البيهقي يف الشعب , والطرباين يف)  ١

 .وابن حبان يف املجروحني , وإسناده شديد الضعف 
,  ذلك يف ولده خاصة َّحيتمل أن : فيض القديرقال املناوي يف 

 :    بـدليل خـرب, ار اجلنـة ـولدها طعم ثم  يفَّألن; فاطمة وابنيها 
:    قيـل لعـيل  ومنـه, )  رياحني اجلنـة ْنِ الولد الصالح رحيانة م(

ألنه ;  ولد صالح للمؤمن ُّ املراد كلَّوحيتمل أن. ني ـحيانتأبو الر
,    لـه فيهـا َدِلـُوو, وغشى حـواء فيهـا , ق آدم يف اجلنة َلَخ تعاىل

 أهل اجلنـة ْنِنحن م( :  قال ابن أدهم وهلذا;  نسلها ْنِفبنو آدم م
 رجـع إىل َ يْ أنّإال  راحـةْنِفهل لألسري م, سبانا إبليس باخلطيئة 

 ْنِ ريح اجلنة ألنه أقرب إليها مْنِفريح الولد م) . ?   منهَيـِبُما س
, ب الرجـل ْسَ الولد كَّواملراد أن.  باخلطايا ُس بعدّومل يتدن, أبيه 
سَلكاو



 .د إليهااوهو الز, مة اجلنة ّلعمل الصالح مقداو بّب الطيْ
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 مل يـربح الغـداة َّىلَ إذا صالنبي كان : ( ل اـاس قـعب 
كم  علـيُعُلـْطَي:  ًفقال يومـا, ه حتى تطلع الشمس ّالَصُم
. ك َلـَحة مْسَعليـه مـ,  ٍنَمـَ خـري ذي يْنِ مِّجَ هذا الفْنِم

 ْنِ مـًفطلع جرير بن عبد اهللا البجيل يف أحـد عـرش راكبـا
الـسالم : فقـال جريـر , ا ْوَنـَكاهبم ثـم دِوا رلَقَفع, قومه 

فقـال نبـي ?   أين رسـول اهللا, عليكم يا معرش قريش 
 َ القلوب واجلفـاءَظَلِ غَّنإ,  ْمَلْسَ تْمِلْسَأ, يا جرير:   اهللا
إنـك ال  , يـا جريـر. والصوف ر  يف أهل الوبَبْوـَـواحل

ان حتى ـ اإليمُ تستكمل بعدالو , مسالاإل حقيقة ّتستحق
رك الدنيا وحالوة ّحذُإين أ, يا جرير .  عبادة األوثانَعَدـَت

, يـا رسـول اهللا : قال جريـر . طامها ِومرارة ف, رضاعها 
َهـم ارشّالل : فقال. يرشح صدري لإلسالم  ْ اهللا أنُعْدا  ْحْ

ر لـه ـِثْكـُ تالو, ة ّد أهل الرْنِ جتعله مالو,  ملإلسال  هصدر
ُتيت أا الذي ـفم: قال جرير. سىْنَيل له فيْمـُت الو, فيطغى
ْأتيـت وأنـت تريـد أن: ل قا? ألك عنه ـ أسْريد أنُوإين أ َ 

لد عـىل ا الوِّقَ حْنِ مَّإن,  لد عىل ولدها الوِّقَتسألني عن ح




 ٢٠٠ 

 .ثره يف الرضـا ْؤُ يـْ خيضع له يف الغضب , وأنْولده أن 
حـد َبـه , وال جيَدَأ َنِسْحــُ يْ الولد عىل والده أنِّقَ حْنِوم
 إذا ْنَا الواصل مــ املكافئ ليس بالواصل , إنمَّبه , إنَسَن
 والـذي بعثـك بـاحلق ,: فقـال .  هاَلَصَمه وـِحَ رْتَعِطُق

 أسـألك عـن ْ أنُ أسألك عنه , ما أردتْ أنُأردتما هذا 
. لـهسونك عبده ورأ و, اهللا ّ ال إله إالْ , أشهد أنهيشء غري

 بـني َبيـشة ِيف أكنـاف: قـال ? جرير  أين تنزلون يا: قال 
, بـني  ٍالكَعـ وٍضْمـَوح,  ٍداكْكَ ودٍلْهَوس ,  ٍراكَ وأٍمَلَس
  اؤنـا وم, ريـع َم وربيعنـا , شـتاؤنا ربيـع نخلـة , ولة نخ
وال  ,  ســارحهاُبُزْعــَوال ي, ها ُحـِام ماتــضُيــ  ال ,عيــمَي
  ,مِبَّ خري املاء الشَّنإأما :  فقال النبي.  صاحبهاِرسْحـَي

إذا  , مَلَّراك والـسَوخـري املرعـى األم , ال الغنـوخري امل
 َطَقَوإذا س,  ًا يسريًبيناَ كان لَلِكُوإذا أ , ًجيناـَل كان َفَلْخَأ

أخـربين عـن , يـا رسـول اهللا : جريـر  فقال.  ًاـنريَكان د
اء ـالسم  اهللاَقَلَخ: قال ?فىل ّ السرضألاو, الدنيا  اء ـلسما

هـا َلَعَهـا بـالنجوم وجّوحف, فـوف ُك ال ألـواحْنِالدنيا م
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.  كـل شـيطان رجـيم ْنِا مهوحفظ ,  للشياطنيًجوماُر  
ء , بـاُاء الكـواملء اـُـفد اجلَبَّ الزَنِفىل مّ السرض األَقَلَوخ
,  خيـرج منهـا املـاء ٍ حـوتِ ظهرن عٍصخرةعىل ها َلَعَوج

َ ألٌقْرَفلو انخـرق منهـا خـ   ,عليهـا ْنَومـ  َاألرض ِتَرْذَ
 ْطُسْبـُأ, يـا رسـول اهللا :  قال جرير !سبحان خالق النور 

 مـا, اهللا  يـا رسـول : فقـال , فبسط يـده .  َكْعِبايُك أَدـَي
ــد  ــال ? أعتق ــد أن: ق ــه إال الْتعتق ــد اهللا   اهللا وأينّ إل عب

ي ّقـيم الـصالة وتـؤدُ تْوأن: قال . نعم : قال , ورسوله 
 ّصوم رمـضان وحتـجَ تـْنأو : قـال. نعـم : قال , الزكاة  

: قـال ,  اجلنابة َنِسل متن تغأو: قال . نعم : قال , البيت 
,   ً حبـشياً كـان عبـداْنإطيـع وُسمع وتَ تْوأن : قال . نعم 
  . )١(   ) نعم: قال
 ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عـن عن و−

ْنَمـ: ( قال   النبي عنأيب سعيد اخلدري
                             

 بـات ويف 
 



يف إسالم جرير بن عبداهللا ل اين يف األحاديث الطوارواه الطرب)  ١
 . ـه النمريي يف تارخي, وجيل الب
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  . )١(  ) نفسهّال إّمنفال يلو,  ٌحَضَ فأصابه وٍرَمَ غُيحيده ر 
عبد اهللا بن عتبة عـن  بن شهاب عن عبيد اهللا بنا وعن −
ْنِ مٍةأة امرـتْيَمُّصال

                             

ـاو, ر  بك بني ليث بن نـت يتيمـة يف ك
 

 . ً, وعبد الرزاق يف مصنفه مرسال يف الكبري رواه الطرباين )  ١
 .  حديث أيب هريرة ْنِج مّرـة خمـوهو عند األئم

ل اليد بعـد الطعـام الـذي يكـون لـه ْسَنة يف غُّالس: قال أمحد 
  . دسومة إسنادها حسن

سـخ وزهومـة  أي دسـم وو,ر َمَويف يده غ: وقال أبو الطيب 
 َّألن;  اجلـان َنِأو مـ  إيـذاء اهلـوامْنِوصله يشء مف,  اللحم َنِم

ا تقصده يف املنام لرائحـة الطعـام يف ـاهلوام وذوات السموم ربم
 اليـد حينئـذ إذا َّألن;  الـربص ونحـوه َنِم: وقيل . يده فتؤذيه 

 فـال , ذلـك َثَرْوَا أـ بدنه بعد عرقه فربمـْنِ مٍوصلت إىل يشء
  .هـ يف حقِّرصَقُ ألنه م نفسهّ إالّيلومن
د الغسل ّإطالقه يقتيض حصول السنة بمجر: قال الشوكاين و
ىل غـسل اليـد منـه باألشـنان ْوَواأل: بـن رسـالن ا قال  .اءـبامل

  .وما يف معنامها, والصابون 
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ْ, وسمع  اهللا لوـسر رـْجِح  ِ ّدث صفية بنـت ـُا حتـُتهـَ
ْعبيد أهنا سمعت  أيب َ ِ   اسـتطاعِنَم: ( قول ي  رسول اهللاَ

ْنَمإنه فهبا ,  ْتُمَيْة فلـ يموت باملدينْ أنمنكم

                             

ا ت هبـومي 
   .) ١(  )َأشفع له , أو أشهد له 

 
ــري , )  ١ ــرباين يف الكب ــاد ,رواه الط ــم يف اآلح ــن أيب عاص  واب

ْائي يف سـننه بإسـناد حـسن مـن ورواه النـس. وإسناده ضعيف  ِ
 .حديث عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 

  طريق نافع عن ابن عمرْنِوابن حبان موأمحد الرتمذي بنحوه و
ْمن استطاع مـنكم أن يمـوت باملدينـة : (  قال َّأن رسول اهللا  ِ َ

ْفليفعل , فإين أشهد لـمن مات فيها  َ ِ وهـو : , قال أبـو عيـسى ) َ
ْحسن صحيح غريب من هذا الوجـهحديث  ِ.  

عن عبيـد اهللا : وكذلك قال يونس: وقال أبو بكر بن أيب عاصم 
عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمـر : ابن عبد اهللا بن عتبة , وقالوا 

 . ْابن اخلطاب , وهو الصحيح إن شاء اهللا تعاىل 
,  اسـتطاعته ِنِأمر له باملوت هبا وليس ذلـك مـ: ـي قال الطيب

               لكنـه أمـر بلزومهـا واإلقامـة هبـا بحيـث, ل هو إىل اهللا تعاىل ب
 ==         ل





    :اهللا بن عتبة قال وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد − 
  :فقـالوا?  هـذه ْنَمـ: فقـال د عىل أم خال  النبيل دخ

ــال , بعــض خاالتــك   خــااليت يف هــذه األرض َّنإ: فق
 أم خالـد بنـت األسـود بـن : قـالوا ?  هذه ْنَم,  ُرائبَغَل

  َنِ مـَّسـبحان الـذي خيـرج احلـي: ( فقـال , عبد يغوث 
ّيـامل

                                                          

   . )١(   )ت
 عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عـن بن شهاب عناعن و −

 
َ ألًفيكون ذلك سببا, ال يفارقها   َبِّطلق املـسبَفأ,  يموت فيها ْنِ

 , ]١[z¢  £  ¤      ¥  ¦  }  : كقوله تعاىل , د السببارأو
  .اـ عىل لزوم اإلقامة هبّفهو حث

 وبنحـوه أبـو نعـيم يف ,ّواللفـظ لـه  الكبـري رواه الطرباين يف)  ١
 .بن أيب حاتم ابن األثري يف أسد الغابة , وا, ولضحاك ا واملعرفة ,

 الكافر , كانـت مؤمنـة وكـان َنِيعني املؤمن م: قال الطرباين 
  .ًأبوها كافرا

 

 ٢٠٤ 

 

  ) .١٣٢( ة ـرة , اآليـورة البقـ سْنـِم] : ١[




 ٢٠٥ 

 ًسامة يف اجلاهليـة حجـازاَكانت القـ(  :بن عباس قال ا 
ٍربَ صـٍ عىل يمنيَفَلَ حْنَوكان م, بني الناس  ,  فيهـا َمِثـَ أْ

  , عـىل املحـارم اجلـرأةَنِ هبا مُلـَّكـَنُ اهللا يَنِ مً عقوبةَيِرُأ
ا بعث ـّفلم,  وخيافوهناْربَّان الصـمْيَأعن  عونّ يتورافكانو

ب هلا َيْهَوكان املسلمون هم أ, سامة َ القَّرـَ أق ًاهللا حممدا
سامة َ بالق اهللاسولفقىض ر .  ذلكْنِهم اهللا مَمَّلَا عـمـِل

 َّ وذلـك أن ,بنو حارثة: م  األنصار يقال هلَنِ مْنيـَّيَبني ح
 فدعا رسول اهللا ,  اليهود ِتفأنكر, صة ّ حميْهيود قتلت

 لسـو رهمفأمر ,  الدماعوّ الذين ادهنمأل; سامتهمَقِ لدليهوا
 ٌاءَربَ أهنـم لـً مخسني رجالًفوا مخسني يميناِّلَحـُ يْ أناهللا 
  اهللالسوفدعا ر, ان ـيمَ عن األد هيوْتَلَفنك, ه ـلْتَ قْنِم

 مخـسني ًاـوا مخسني يمينــفِّلَحـُ يْمرهم أنَفأ , بني حارثة
ون بـذلك الـذي ّقِحَتْسَويـ,  ًيلةِ غهـْتـَلَتـَ هيود قَّ أنًرجال

 بنـو حارثـة ْتَلـَفنك, هم َ صاحبَلـَتـَمون أنه الذي قُزعَي
ه ِلـْقَعِ قىض ب اهللا لا رأ ذلك رسوـّفلم. ان ـيمَعن األ





 ٢٠٦ 

ِألنه وج; عىل هيود   َدُ
                             

  . )١(  )  بني أظهرهم ويف ديارهم
 

  ., وإسناده ضعيف ري الكبمعجمه رواه الطرباين يف )  ١
َوله شاهد صحيح من طريق بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة  ُ ْ ِ . 

َهي أن يوجـد قتيـل عـىل مفـرق الطـرق ومل يعلـم : القسامة  ٌْ ُ َ َُ ْ    
ُقاتل ُه , فهناك يأمر احلـاكم بـأن حيلـف اخلـصمـِ َُ ً مخـسني يمينـا ْ
 .ل ـه القاتـلم إليـُويس

 ان تقـسم عـىل ـمــْيَهـي األ: فتح البـاري وقال ابن حجر يف 
  . عليهم الدمىعَّدُمـأو عىل ال, عوا الدم ّأولياء القتيل إذا اد

, سامة َ القـوالعمل عىل هذا عند أهل العلم يف:  الرتمذي قال
    وقـال بعـض, د بالقـسامة َوـَوقد رأ بعض فقهاء املدينـة القـ

 ُبِوجـُت القـسامة ال َّإن : مهـغـري الكوفـة وهل أْنِ العلم مهلأ
  .ةـيِّب الدِوجُا تـمّوإن, د َوـَالق
  ,صـول الـرشعُ أْنِ مـٌلْصـَحديث القـسامة أ: قال القايض و

  , أركان مصالح العبـادْنِ مٌوركن,  قواعد األحكام ْنِ مٌوقاعدة
  بعـدهم ْنَومـ,  الصحابة والتـابعني َنِاء كافة مـ العلمَذَخَوبه أ

     اميني والكوفيني وغـريهماحلجازيني والش اء األمصارـ علمْنِم
 ==  ا





 ٢٠٧ 

 ابن شهاب عن عبيد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة عن و− 
 َّإن: فقال  جاء جربيل إىل النبي : ( ل عباس قابن عن ا

 ف ْطــِني إليــك هبــذا القَلَســْرَوأ, ئــك الــسالم ِرْقُربــك ي
َخَ فأ .كلهْأـَتِل

                                                          
  .) ١( )   ذه رسول اهللا

 
   .هـ بِذْخَة األـفوا يف كيفيَـلَتْ اخِوإن, رمحهم اهللا تعاىل 

نا هذا يضيق ـنْتَوم, نة يف كتب الفقه ـّيـَبُسامة مَأحكام الق َّوإن
بعك ْشُنيك ويْغُ فإنك ستجد ما ي إليها هناكْعِجْفار, رها ْكِعن ذ

 .ىل  شاء اهللا تعاْألة إنـيف هذه املس
وابـن وابـن عـساكر يف تارخيـه , رواه الطرباين يف األوسط , )  ١

واملقديس يف األحاديث  ال أصل له ,: وقال حبان يف املجروحني 
 .املختارة , والشوكاين يف الفوائـد 

ّومل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عقيل , وال عن عقيل إال  ّ
 .حفص بن عمر , وهو ضعيف احلديث 

 خـربهـذا : وقال الذهبي يف امليزان : لئ املصنوعة قال يف الآل
ال يتابع حفص بن عمرو الدمشقي عىل : , وقال البخاري منكر 

ُكان يعـرف بحفـص صـاحب : هذا احلديث , وقال ابن يونس 
 .القطف 





  وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبـة عـن − 
:  قـالأو − بجنازة جابر بن عتيك َـيِتُأ: ( بن عباس قالا

 عليه يف موضع َيـِّلُ صْنَ مَوكان أول , −يك سهل بن عت
 القـرآن ِّمُفقـرأ بـأ,  ّ فكـرب م رسـول اهللاّفتقد. ز ـاجلنائ

 , املرسلنيعىل عىل نفسه وّ الثانية فصىلّثم كرب , فجهر هبا
  لـه ْرِفـْهـم اغّالل: [  الثالثـة فـدعا للميـت فقـال ّثم كرب

عا للمؤمنني  الرابعة فدّثم كرب, ] وارفع درجته , وارمحه 
َمَّلـَثم س, ؤمنات ـوامل

                             

 (  )١( .   
 

ًرواه الطرباين يف األوسـط موقوفـا عـىل ابـن عبـاس , وهـو )  ١
, ذا الوجـه  هـْنِ مـّعـرف إالُ حـديث الزهـري ال يْنِغريب مـ

 .وإسناده شديد الضعف 
: ًخمترصا بلفظ ابن حجر يف اإلصابة أبو نعيم يف املعرفة وورواه 

ْوضـعت  بجنازة سهل بن عتيـك َـيِتُا أـّمـَ لَّأن رسول اهللا (  َ ُِ
  ) .ة الكتابـرأ بفاحتـ وقً عليها أربعاّربـكّعند املصىل , 

 ٢٠٨ 

              وجـوه أخـر ْنِظ مـفّ هذا اللَيِوُوقد ر: يف سننه  البيهقي قال
 == ا





 ٢٠٩ 

 وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن املقـوقس − 
ْنِ مـًقـدحا  النبـي إىل ُيت أهد: (قال 

                                                          

كـان ف,  قـوارير 
  . ) ١(   )همنـرشب ي

 
 عـىل األربـع اع أكثـر الـصحابة ـ اجتمـَّ أنّإال, كلها ضعيفة 

   .واهللا أعلم, كالدليل عىل ذلك 
 َّنإ: ن أيب حنيفة عن محاد عن إبـراهيم قال حممد يف اآلثار عو

 َضِبُ حتى قـً وأربعاً وستاًون عىل اجلنائز مخساّالناس كانوا يكرب
 عمر ففعلـوا ثم ويل, وا ذلك يف والية أيب بكر ّم كربث,  النبي 
متـى ختتلفـون ,  نكم أصحاب حممد إ: ر فقال هلم عم, ذلك 

ِمجَفأ, لناس حديث عهد بجهلاوم, خيتلف الناس بعدك  عـىل اعوْ
فاجتمع رأي أصحاب رسـول . ن بعدكم َكل يشء جيمع عليه م

ونه ويرفضوا مـا فيأخذ,  عليها ّخر جنازة كربآ ينظروا ْنأ اهللا 
  .هـفأمجعوا علي,  ً عليها أربعاّخر جنازة كربآفوجدوا , سواه 

إسناده : , وأبو نعيم يف املعرفة وقال رواه الضحاك يف اآلحاد )  ١
  . شديد الضعف , وابن حجر يف اإلصابة 

ورو ابن ماجة يف سننه وابن حبان يف املجروحني عن الزهري    
 ==  ت





 ٢١٠ 

 َّ وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة أن− 
, ة املـسجد ـّ عليـ يفَنِعـُ ط عمرَّأن(  هبن عباس أخربا
َعَط

                                                          
   .) ١( )  ًوسياـه أبو لؤلؤة وكان جمـَن

 
كان لرسـول اهللا : ( بد اهللا عن ابن عباس قال عن عبيد اهللا بن ع

 قدح من قوارير يرشب فيـه ْ ٌِ . ( 
 وقبولـه وإهـداء املقـوقس إىل رسـول اهللا : قال ابن حجـر 

  . والفتوحَريـِّه مشهور عند أهل السـتّهدي
ال ـوجـواز استعمـ,  عىل قبول اهلديـة ٌويف هذا احلديث دليل

 . ًبا وغري  ذلك ْرـُالقوارير ش
 .رواه الضحاك يف اآلحاد )  ١

كان :  قاليق يف مصنفه عن معمر عن الزهرارو عبد الرزو
َعمر بن اخلطاب ال يرتك أحدا من العجم يدخل املدينة , فكتب  ِ ً
ًاملغرية بن شعبة إىل عمر أن عندي غالما نجارا نقاشـا حـدادا ,  ً ّ ً ً َّّ

ْفيه منافع ألهل املدينـة , فـإن رأيـت أن تـأذن يل أن ْ ُ أرسـل بـه  َْ
َّفعلت ? فأذن له , وكان قد جعل عليه كل يوم درمهني , وكـان  َ ِ َ ُ

ًيدعى أبو لؤلؤة , وكان جموسيا يف أصله  فلبث ما شاء اهللا , ثم     . ُ
 ==  ا





 ٢١١ 

                                                            
َإنه أتى عمر يشكو إليه كثرة خراجه , فقال له عمر  ِما تـحسن : َ ْ ُ

َمن األعمـال? قال ّنجار نقاش حداد , فقال عمر: ِ ّ جك اما خر: ّ
َبكبري يف كـنـه ما تـحسن مـن األعمــال  ُ ِْ ِ ُِ ْ فمـشى وهـو : قـال . ُ

َّيتذمـر , ثم مـر بعمر وهو قاعد فقال  َ ْألـم أحدث أنك تقول : ّ َّ َ ُ ْ َ :
ُلو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح فعلت ? فقال أبو لؤلؤة َُ ً َ ْ :

ّألصنعن رحى يتحدث هبا الناس  ً َ ّ  , ومـىض أبـو لؤلـؤة: قـال . َ
ًأمـا العبد فقد أوعدين آنفا : فقال عمر َ ْ َ ُ َفلمـا أزمع بالذي أزمع . ّ َ ّْ َ

ْبه , أخذ خنجرا فاشتمل عليه , ثم قعد لعمر يف زاوية من زوايا  ِ ً
ّاملسجد , وكان عمر خيرج بالسحر فيوقظ الناس بالصالة , فمر  ّ َُ
ِبه فثـار إليه فطعنـه ثالث طعنات , إحداهن حتت رستـه وهـ َّ ُ ّ َ ي َ

ْالتي قتلتـه , وطعن اثني عرش رجال من أهل املسجد , فمــات  َ َِ ً َ
َمنهم ستة , وبقي منهم ستة , ثم نحر نفسه بخنجره فمـات  َ َ. 

ْألقى رجل من أهل : ُوسمعت غري الزهري يقول : قال معمر  ِ
َالعراق عليه برنسـا , فلمـا أن اغـتم فيـه نحـر نفسـه  َ َّ َّ َ َ ْ ِ ً. 

: ف قـال ْزـَّا خـيش عمـر النــّفلمـ: زهري قال ال: قال معمر 
 .  بالناس عبد الرمحن بن عوف ِّلَصُلي

== 




 ٢١٢ 

ن عتبة عـن اهللا ببن شهاب عن عبيداهللا بن عبدا  وعن− 
ْيَب: ل  قاداهللا بن مسعوعبد

                                                          

يف    اهللالا نحن عنـد رسـوـن
 

نا عمـر ْلَمَتْفاح: اهللا بن عباس قال فأخربين عبد:  الزهريقال
فلـم يـزل يف غـشية , ناه منزلـه ْلَخْدَ األنصار حتى أَنِأنا ونفر م

 ّفزعـوه بـيشء إالُإنكـم لـن ت: فقال رجل , فر ْسَواحدة حتى أ
 ففتح عينيه :قال, الصالة يا أمري املؤمنني : فقلنا: قال . ةالصالب

 يف َّظَنـه ال حـإأمـا : قـال ,  نعـم  :قلنا?  الناس َّىلَصَأ: ثم قال 
َسالم ألاإل ضـاع َأ: ا قال معمـر ـّوربم:  قال  . الصالةَكَرـَ تٍحدِ

ثم قـال : بن عباس اقال .  ًب دماَعْثَحه يْرُ وجَّىلَثم ص. الصالة 
 فإذا الناس ُفانطلقت? ني َنَعَ طْنَ مَ الناسِلَأْ فاسْجُرْخا: يل عمر

ه أبـو َنـَعَط: ا فقـالو?  أمري املؤمنني َنَعَ طْنَم:  ُفقلت, جمتمعون 
 إىل عمر وهـو ُفرجعت.  ةغالم املغرية بن شعب, لؤلؤة عدو اهللا 

عنك عـدو ط,  يا أمري املؤمنني : ُفقلت, ه باخلرب ـَيـِ آتْين أنْأـَتْسَي
احلمـد هللا الـذي مل جيعـل , اهللا أكـرب : فقال عمر . اهللا أبو لؤلؤة 

 ُقـد كنـت, ها هللا َدَجَ سـٍيل خياصمني يوم القيامة يف سـجدةـِقات
  .... العرب لن يقتلنيَّ أنّأظن





 ٢١٣ 

 ثـم د النبيّفتشه,  قريشْنِ مًجالانني رـ ثمْنِ مٍقريب 
  . )١(  ) هذا األمرةالُنكم وإف, ا بعد يا معرش قريشّمأ: ( لقا
ُرـْبُبن شاعن و −

                             

ن عتبـة عـن اهللا بمة عن عبيداهللا بن عبد
 

 ., وإسـناده ضعيف ه ـرواه اخلطيب يف تارخي)  ١
يل ظـاهر دل وأشباهها]   ١[هذه األحاديث: النووي اإلمام قال 

  , غـريهمْنِ مٍدها ألحدْقَال جيوز ع, ة بقريش ـّ اخلالفة خمتصَّأن
. مجـاع يف زمـن الـصحابة وكـذلك بعـدهم وعىل هذا انعقد اإل

 أهل البدع فهـو حمجـوج بإمجـاع الـصحابة ْنِ خالف فيه مْنَوم
  :قـال القـايض.  بعدهم باألحاديث الـصحيحة ْنَوالتابعني فم

   .ةـّاء كافـمذهب العلم هو ًاشرتاط كونه قرشيا
 الة النــاس يف اخلــري ُقــريش و: تــه حتفوقــال املبــاركفوري يف 

 . القيامةمإىل يو ذلك ّويستمر,  م أي يف اجلاهلية واإلسال,لرش او
ك ـْلـُمـب عـىل الّ تغلـْنَومـ,  الـدنيا ِتَيـِقـَة فيهم ما بـفاخلالف

   .ة فيهمـ اخلالفَّر أنِكـْنُبالشوكة ال ي
 

 



يعني أحاديث أيب هريرة وجابر بن عبد اهللا وعبـد اهللا بـن مـسعود  ] :١[
  .التي رواها مسلم يف باب اخلالفة يف قريش



 ٢١٤ 

العنـة ُمْلِ ل  اهللاُلقىض رسو: (  قالدعبداهللا بن مسعو 
َصَّ النَنِا أصاهبا مـمـِل; ث ولدها ابجميع مري

                             
  .) ١(   )ب

 
 . رواه ابن عدي يف الكامل  , واإلسمـاعييل يف معجمه ) ١

  قـىض رسـول اهللا: ( ورواه ابن حبان يف املجـروحني بلفـظ 
   ) .تَنَ العَنِ ما أصاهبا فيهـمـِل; بجميع مرياث ولد املالعنة هلا 

إذا مات ولد املالعنة وولد : وقلنا :  قال الشافعي: الربيع قال
 ,خوته ألمه حقوقهمأو,  ها يف كتاب اهللاَّ أمه حقْتَثِرَو, لزنا ا

ً موالة لعتاقة كان ما بقـي مرياثـا ه كانت أمْفإن, ونظرنا ما بقي 
ًبقـي مرياثـا  كانت عربية أو ال والء هلا كان ما ْوإن, موىل أمه ـل

  .اعة املسلمني ـجلم
وقال بعض الناس بقولنـا : قال الشافعي يف رواية أيب سعيد و
 عربية أو ال والء هلـا هإذا كانت أم,  يف خصلة واحدة ّا إالـفيهم
عـصبة أمـه :  وقـالوا , مرياثه عـىل عـصبة أمـه ْنِوا ما بقي مّرد

ا ـّمـِست موأخر لي, وا فيه برواية ليست ثابتة ّ واحتج,عصبته 
  .ةـتقوم هبا حج

,           اء يف مـرياث ولـد املالعنـة ـواختلف العلم: وقال أبو عمر 
 ==  ا





 ٢١٥ 

 

                                                          

ب ّملسيا بناهللا وسعيد عبد بن عبيداهللا نع يهر الزعنو −
 إذا خرج يف العيـد يف  كان النبي: ( عن ابن عباس قال

   .) ١(   )مل يرجع يف تلك الطريق التي خرج منها,  ٍطريق
 

, نة َ املالعبنال عصبة ال: ل عيل بن أيب طالب وزيد بن ثابت قاو
 كان له إخـوة ْفإن,  وال عصبة ًف أباّث مل خيلِّرَوُوهو عندمها كم

 . وما بقي فلبيت املال , وورثت أمه سهمها , ألم ورثوا فرضهم 
ا إىل قول زيد بـن ثابـت ـوذهب مالك والشافعي وأصحاهبم

, ب ّسـعيد بـن املـسي: وبه قـال مجهـور أهـل املدينـة , يف ذلك 
  ,بـن شـهاباو, وعمر بـن عبـد العزيـز , ان ـوسليم, وعروة 
   .ادـوأبو الزن, وربيعة 

 .ه ـالنمريي يف تارخيوواه ابن عدي يف الكامل , ر)  ١
ْوبنحوه أبو داود وابن ماجة من حديث نافع عن ابن عمر  ِ.  

أهل العلم لإلمام إذا خرج   بعضّوقد استحب: قال الرتمذي
وهـو قـول ,  هلـذا احلـديث ًباعـاّتا يرجـع يف غـريه ْ أنٍيف طريق

 . الشافعي 
 :              قال احلافظ يف الفتح بعد نقل كالم الرتمذي هذا مـا لفظـهو

 ==  ا




 ٢١٦ 

 وأيب سـلمة عن الزهري عن عبيد اهللا بـن عبـد اهللاو − 
 ِّ عىل كـلٌ حرام : ( قال النبي َّنأعن أيب سعيد اخلدري 

ْنِل أكثر مـ الذيّرـُجـَ تْطاق أنِذات ن
                                                          

  . ) ١(   ) ذراع

 
ثر ـوبـه قـال أكـ, أموم ـستحب لإلمام واملـُأنه ي ّمُذي يف األوال

 , لإلمــام ّلــوجيز إال ض اّمل يتعــر: وقــال الرافعــي   .الــشافعية
   .وبالتعميم قال أكثر أهل العلم

فيكـون , الظاهر أنـه تـرشيع عـام : قال أبو الطيب السندي و
 إذا ظهــر أنــه ّوال ختـصيص باإلمــام إال,  لكــل أحــد ًاـّمـستحب

ه مـا كـان َلْعِ فَّألن; وهو بعيد , صلحة خمصوصة باألئمة فقط مل
   . ًه مرشعاـلكون

 .ق ّ واهللا املوفعّسَويف ذلك فوائد كثرية يرجع إليها من أراد التو
  .ابن عدي يف الكاملرواه )  ١

 اإلزار والثـوب َنِوم, الذيل آخر كل يشء : قال يف القاموس 
 . َّرـَما ج

 ْنَم(  : قال رسول اهللا :  قال  ابن عمر حديثْنِوله شاهد م
 :        فقالـت أم سـلمة , ء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامةالَيُ ثوبه خَّرـَج

 ==  ا




 ٢١٧ 

                                                            
: فقالـت ,  ًخني شـرباْرُي: قال ?  ّفكيف يصنعن النساء بذيوهلن

  .]١[  ) ال يزدن عليهًفريخينه ذراعا: قال ,  ّ تنكشف أقدامهنًإذا
  ;ويف هذا احلديث رخصة للنساء يف جر اإلزار:  الرتمذي قال

 . ّهنـرت لـألنه يكون أس
 ًا , يف الذيل ذراعّ هلنَصِّخُ ر أزواج النبي َّبن عمر أناعن و
  .]٢[ ) ً ذراعاِبَصَ بالقّ هلنُعَرْذـَا فنـَّنـَيِتْأـَ يَّنُفك

حـال :  للرجـال حـالني َّإن: فتح مـا لفظـه الوقال احلافظ يف 
وحـال ,  يقترص باإلزار عـىل نـصف الـساق ْ وهو أناستحباب

ــني  ــو إىل الكعب ــساء حــاالن . جــواز وه ــذلك للن حــال : وك
  ,استحباب وهو ما يزيد عىل ما هو جائز للرجـال بقـدر الـشرب

د هذا التفصيل يف حق النساء مـا ّويؤي. وحال جواز بقدر ذراع 
أنس مر عن محيد عن ت طريق معْنِأخرجه الطرباين يف األوسط م

   ).ةأهذا ذيل املر:  وقالًا عقبها شربْنِ لفاطمة مَّربَش  النبيَّنأ( 
== 

 

, والنـسائي , وأمحـد   حديث حسن صـحيح: رواه الرتمذي وقال ] : ١[
 .يف مسنده , وعبد الرزاق يف مصنفه 

 .بن ماجة يف سننه , وابن أيب شيبة يف مصنفه رواه ا] : ٢[
 





 ٢١٨ 

بن عبـاس ااهللا عن ن عبيداهللا بن عبدالزهري ع عنو − 
 ومـسح رأسـه مـرة , أ مـرة ّ توضـ النبي ُرأيت: ( قال 
ِّلـَبُي

                                                          

  .) ١(   )هـل يدي
 

  : أو شربين وقالً ذيلها شرباْنِ مّربَش: ( وأخرجه أبو يعىل بلفظ 
  . فاطمةِّمَسُومل ي, ) ن عىل هذا ْدِزـَال ت

,   هذه الروايـة قـدر الـذراع املـأذون فيـه ْأفادت: قال احلافظ 
   .دلةـوأنه شربان بشرب اليد املعت

 . العريفَنِإذ هو أقرص م, املراد به الذراع الرشعي: قال الطيبيو
 يكـون ْ املراد بالشرب والذراع أنَّهر أنالظا: بن رسالن اقال و

  .ال أنه زائد عىل األرض,  عىل قميص الرجل ًهذا القدر زائدا
 !!?.... فكيف حال نساء عرصنا 

 . رواه ابن عدي يف الكامـل ) ١
  محـرانَّ أن يزيد الليثـيعن عطاء بنورو البيهقي يف املعرفة 

ضـوء َ بوًيومـاان بـن عفـان دعـا ـ عثمـَّأن أخـربه انـموىل عثم
يه ثالث مرات , ثم مضمض واستنثر ثـالث ّأ , فغسل كفّفتوض

        ثم غسل وجهه ثالث مرات , ثم غسل يده اليمنـى إىل, مرات 
 ==  ا





 ٢١٩ 

                                                            
ل ذلك , ثم مـسح ْثِاملرفق ثالث مرات , ثم غسل يده اليرس م

برأسه , ثم غسل رجله اليمنى إىل الكعبـني ثـالث مـرات , ثـم 
 ًيومـا ,  رسـول اهللا ُرأيت:  ثم قال ,ل ذلك ْثِغسل اليرس م

أ ّ توضـْنَ مـ(:   ل اهللا ثم قال رسـو,أ نحو وضوئي هذا ّتوض
  ,ا نفسهـث فيهمّدُنحو وضوئي هذا , ثم قام يركع ركعتني ال حي

اؤنا ـوكـان علمـ: قال ابن شهاب .  )ه ـ ذنبْنِم مّ له ما تقدَرـِفُغ
  . للصالةٌ به أحدأّهذا الوضوء أسبغ ما توض: يقولون 

أنـه (    عن النبيَيِوُوقد ر: قال الشافعي يف رواية حرملة و
 بـه , ثـم ّقبل الصالة إالُهذا وضوء ال ت:  ثم قال أ مرة مرةّتوض

أ مـرتني أتـاه اهللا أجـره ّ توضـْنَمـ:  ثم قـال توضأ مرتني مرتني
هـذا وضـوئي , ووضـوء :  فقـال ً ثالثـاًمرتني , ثم توضأ ثالثا

  ) .اء قبيل , ووضوء خلييل إبراهيم األنبي
 الواجـب يف غـسل َّقد أمجع املسلمون عـىل أن: قال النووي و

وقد جاءت األحاديث .  الثالث سنةَّوعىل أن,  ة مرةاألعضاء مر
,  ً ثالثـاًوثالثـا, ومـرتني مـرتني , الصحيحة بالغسل مرة مـرة 

عـىل  ٌواالختالف دليـل.  وبعضها مرتني ًوبعض األعضاء ثالثا
 .ئ زـوالواحدة جت, ال ـ الثالث هي الكمَّوأن, جواز ذلك كله 

 





 ٢٢٠ 

اهللا عن عبيدالرمحن بن عبديل َهُاملجيد بن س عبدوعن − 
وقـد  ً جموسيا دخل عىل النبـي َّبن عبد اهللا بن عتبة أنا
  ?ك هبـذاَرـَمـَ أْنَمـ: ل فقا, ه ـفى حليتْحَاربه وأـفى شْعَأ

 َيِفــْحُ أْين أنَرَمــَ ريب أَّلكــن: ( قــال , ين ريب َرَمــَأ: قــال 
َيـِفْعَوأ, شاريب 

                             

 . ) ١(   )يـ حليت
 

 .ه ـد , وابن سعد يف طبقاتـ يف التمهيّرـَرواه ابن عبد الب)  ١
املختار يف قص الـشارب :  قال النووي :فتح قال احلافظ يف ال

وقـال .  أصـله ْنِه مـّوال حيف, ه حتى يبدو طرف الشفة ّأنه يقص
صـحابه أ و,ًصا منصوًن الشافعي يف ذلك شيئا عَرَمل أ: يلطحاوا

وما أظنهم أخذوا , زين والربيع كانوا حيفون ـالذين رأيناهم كامل
حفاء أفضل اإل:  نصحابه يقولوأن أبو حنيفة وكاو.  عنهّذلك إال

إحفـاء الـشارب : بن القاسـم عـن مالـك اوقال .   التقصريَنِم
أخـذ الـشارب حتـى  واملراد باحلديث املبالغـة يف, لة ـْثُعندي م

بن العريب فنقل عن الشافعي أنـه اوأغرب . نييبدو حرف الشفت
  . عند أصحابهًوليس ذلك معروفا, يستحب حلق الشارب 

== 




 ٢٢١ 

 

                                                          

اهللا عن ابن عبـاس الزهري عن عبيداهللا بن عبد وعن −
   . )١(  ) نـِفُ قام عىل قرب حتى د رسول اهللا َّأن( 

 
ا ـبـن عمـر ريض اهللا عنهمـاعن ورو البخاري يف صحيحه 

  ) . الشاربّ الفطرة قصَنِ م( : قال عن النبي 
وهـو   الفطـرةَنِ م قص الشاربَّ ذلك أنّفدل: ر قال أبو جعف

وفيه ,  اإلحفاء هو أفضل َنِ ما بعد ذلك مَّوأن, ا ال بد منه ـّمـِم
    . ّ إصابة اخلري ما ليس يف القصْنِم
ّ رواه ابن عبد البـر يف التمهيد , وإسناده ضعيف ) ١ َ.  

 كان  رسول اهللا َّأن( عن عيل بن أيب طالب ويف رواية مالك 
 ) .  ُعدز ثم جلس بـيقوم يف اجلنائ
ا كان يف أول اإلسالم ـمـِوهذا احلديث ناسخ ل : قال أبو عمر

بعهـا ّوللقيام فيهـا إذا ات,  به ْتَّرـَ للجنائز إذا م قيام النبي ْنِم
والقيام عـىل قربهـا حتـى , حتى توضع باألرض للصالة عليها 

 .تمل مجيع ما ذكرناَ عام حيل قوعيل ل قوَّنأل; هللا أعلمادفن وُت
الصواب يف هذا الباب املصري إىل ما قال عـيل : أبو عمر قال و

             َّفـا النـاس أنّوعر,  ًظـا الـوجهني مجيعـاِفَفقـد ح, وابن عباس 
 ==  ل





 ٢٢٢ 

 عبد اهللا بن عتبـة  وعن أيب احلويرث عن عبيد اهللا بن− 
,  عـيل والفـضل  َّ النبـيَلَّسَغـ: ( بن عباس قال اعن 
نا َرـَمـَأ:  فأبى فقال,  حيرض عند غسله ْ أنَمروا العباسَوأ

َتْسَ نْ  أن ُّالنبي

                                                          

  .) ١(   )رـِتـ
 وعن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيـه عـن عبيـد اهللا −
    بـالنبيًهـداآخر الناس ع: ( بن عبد اهللا بن عتبة قال ا

  :ألقى يف قـربه خامتـه ثـم قـال, يف قربه املغرية بن شعبة 
  .) ٢(   ) لذلكّه إالـُما ألقيت: فنزل فأخذه وقال , خامتي 

بـن ااهللا بن عتبة عن  وعن الزهري عن عبيداهللا بن عبد−
اعتـزل : (  عمر بن اخلطـاب يقـول ُسمعت: عباس قال 

 
فوجب امتثال ذلـك ,  بعد القيام  رسول اهللا ْنِاجللوس كان م

  . واآلخر منها ناسخ, ته ـّ سنْنِم
ّملـسيب , وعـروة وهو أمر واضح , وإىل هذا ذهب سعيد بن ا

 .وخ ـالقيام هلا منس: لشافعي ابن الزبري , ومالك , وا
 . ه ـرواه ابن سعد يف طبقات ) ١



 .ه ـرواه ابن سعد يف طبقات)  ٢



 ٢٢٣ 

 حفـصة إىل ْتَشْفَني أ حًبة شهراُرـْشَيف م  رسول اهللا 
َّرسَعائشة الذي أ ما أنـا :  وكان قال ,   إليها رسول اهللاَ

 ْتَضَا مــّفلمـ.  ّدة علـيهنِجـْوَم;  ً شهراّ عليكنٍبداخل
َلَخَتسع وعرشون د

                             

الـشهر تـسع :  عىل أم سلمة وقـال 
   .) ١(  )  وعرشينًن ذلك الشهر تسعاكاو: قال.  ونوعرش

هللا بن عتبـة عـن هللا بن عبدا ابن شهاب عن عبيد اعنو −
 مكة يوم الفـتح  ول اهللادخل رس: ( ابن عباس أنه قال

ة د الكعبة أصنام مشدولعليها وحو فطاف,  هـحلتا رعىل
ىل إ يف يـده ٍشري بقـضيبُ يـ فجعل النبـي, بالرصاص 

 
 ., وله طرق أخر خمتلفـة ه ـرواه ابن سعد يف طبقات)  ١

ُرصَ ظاهره ح :قال احلافظ يف الفتح   , الشهر يف تسع وعرشينْ
 املعنى َّواجلواب أن. بل قد يكون ثالثني , ه مع أنه ال ينحرص في

أو الالم للعهـد واملـراد شـهر ,  الشهر يكون تسعة وعرشين َّأن
  :بـن العـريبا وقـال .أو هو حممول عىل األكثر األغلب , بعينه 

 وعرشين ًأي أنه يكون تسعا,  طرفيه ِ جهة أحدْنِه مْرصَمعناه ح
  .ويكون ثالثني وهو أكثره, وهو أقله 





 ٢٢٤ 

  l k jm  po}:  لويقـــوم صـــنااأل 
rqs  z  )وقـع ّالإ يف وجههىل صنم إر اشأا ـفم,  ) ١ 

حتى ما بقـي ,  وقع لوجهه ّالإاه ـىل قفإشار أوال , ه لقفا
 .   ) ٢(   ) وقعّالإمنها صنم 

 عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة عـن و −
ا أنا أميش مع عمر ذات يـوم وهـو ـبينم: ابن عباس قال 

 أهنـا ُس تنفسة ظننتّتنف,  بالدرة  )٣(  هِمَدَ قَّرضب وحيشَي
ْتَضَقد ق

                             
 هـذا جوما أخر! سبحان اهللا : ُفقلت ,ه َ أضالع

 
 .راء ـورة اإلسـ سْنـِم)  ١
, وابـن وابـن هـشام يف الـسرية , رواه ابن حجر يف اإلصابة )  ٢

 . كـثري يف البدايـة والنهايـة 
 ,بدهيا عاالل األصنام وذ ذلك إلل النبيْعِ وف:ل ابن حجرقا
 . ًئاـوال تدفع عن نفسها شي, ظهار أهنا ال تنفع وال ترض وإل

 :زاعي سد اخلأ متيم بن ويف ذلك يقول
 اـ يرجو الثواب أو العقابْنَمـِل    م  ـرب وعلـتـنام معـويف األص

   .هـيمن مناجلانب األ:  مَدـَ القّيشْحَو ) ٣




 ٢٢٥ 

وحيك يـا ابـن : قال.  أمر عظيمّمنك يا أمري املؤمنني إال 
 :ُقلـت ?ر أمة حممد ْمَأِصنع بَ كيف أيهللا ما أدراو, عباس
صنع ذاك منهـا يف َ تـْقـادر عـىل أنَبحمـد اهللا ل  إنكواهللاِ

ر  هـذا األمـُحِلْصُإنه واهللا يا ابن عباس ما ي: قال . البقية 
 اجلـواد ,  ٍ يف غري ضـعفّنيـالل,  ٍ القوي يف غري عنفّإال

َيف غري رس ٍفَ

                             

: يقول ابن عبـاس .  ٍاملمسك يف غري بخل,  
  . )١(  رـه غري عمـا أعرفـ مواهللاِ
  اهللا بـن عتبـة عـن  اهللا بن عبـد  وعن الزهري عن عبيد−

 
 . املدينـة النمريي يف تاريخابن شبـة رواه )  ١

ْعـىل مــن جيـب  يبحـث عــن ْ أنولؤ مــسَّ خيتـار الـوايل أو أيَ
 ّقـيّ النّقيّم العامل التـِ, العال لالجتهاد ٌ هو أهلْنَّمـِاألصلح م

 .  العلم  أهلْنِاء مـالذي يستشري األمن, واضع ـاملت
شرتط يف أهــل ُويــ:  وقــال املــاوردي يف األحكــام الــسلطانية

ْالعدالة , والعلم الـذي : ط االختيار ثالثة رشو ل بـه إىل ّيتوصـِ
ْمعرفة من نِ يكون مْأن , و يستحق اإلمامةَ



 أهل الرأي والتـدبري ْ
ْ إىل اختيار منـَنييِّؤدـامل   . هو لإلمامة أصلحَ



 ٢٢٦ 

َأيب رس    :قـال اهللا لسود صاحب رْيَسُأة حذيفة بن ـْحيُ
م ْظّ آيات كالنُ الساعة عرشِيَدَبني ي(  :  ل اهللاقال رسو

  , الدجالجخرو:  ْتَلا منها واحدة توَطَقَذا س, إ اخليطيف
  ,جوجأجوج ومــأوفــتح يــ, ونــزول عيــسى بــن مــريم 

وذلـك حـني ال ,  اـ مغرهبْنِوطلوع الشمس م, ة ـلداباو
ًاـينفع نفس

                             

  . )١(   )اُاهنـيمإ 
 

 . الشيخلحلديث هكذا يف أصوا, وه ابن عساكر يف تارخيه ا رو) ١
ا ّمـإو, ا عـىل قرهبـا ّم, إمارات للساعة أاآليات : قال الطيبي 
ويأجوج , ونزول عيسى , الدجال :  األول َنِفم. عىل حصوهلا 

وطلـوع الـشمس , الدخان :  الثاين َنِوم. واخلسف , ومأجوج 
  .والنار التي حترش الناس, وخروج الدابة ,  مغرهبا ْنِم

 َّنأخبـار  جمموع األْنِح مّفالذي يرتج: وقال احلافظ يف الفتح 
ل العامة ا األحوّة بتغريـِاملؤذن  اآليات العظاملخروج الدجال أو
 َّنأ و.وينتهي ذلك بموت عيـسى بـن مـريم , يف معظم األرض

      ّة بتغريـِؤذنـ اآليات العظام امللأو  هوب املغرَنِ الشمس معطلو
 ==  ا





 ٢٢٧ 

                                                            
 خروج ّولعل. ذلك بقيام الساعة ي وينته, العلوي  أحوال العامل

.   املغـربَنِالدابة يقع يف ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس مـ
  .ِوأول اآليات املؤذنة بقيام الساعة النار التي حترش الناس

 الـشمس َّن, أ وافقهـم ْنَاهليئة ومـ عىل أصحاب ّويف ذلك رد
ق ّوال يتطـر,  الفلكيات بسيطة ال خيتلف مقتضياهتا َنِوغريها م

  ,وقواعـدهم منقوضـة: قال الكرماين . إليها تغيري ما هي عليه 
 انطبـاق ِنِوعىل تقدير تسليمها فال امتناع م, ومقدماهتم ممنوعة 

املـرشق بحيـث يـصري , منطقة الربوج التي هي معـدل النهـار 
 ]١[ صـاحب الكـشاف هبـذه اآليـةّواسـتدل.  وبـالعكس ًمغربا

  :صفة لقولـه Z  Yz  ]  \  [ } : قوله : للمعتزلة فقال 
{ W  z  , ــه ــىل cb    a  `     _  z  ^ }: وقول ــف ع      عط

 {[z  , وهي آيـات , ذا جاءت إ أرشاط الساعة َّنأواملعنى
ان ـفلم ينفع اإليم, ن التكليف عندهااذهب أو, انـيمملجئة لإل
مـة ّأو مقد, اهنا قبـل ظهـور اآليـات ـيمإمة ّ غري مقدْنِحينئذ م

        ا تـر بـنيـق كمّفلم يفر. ح  صالٍ عملِ غري تقديمْنِاهنا مـيمإ
 ==  ل

 

ْمـن سـورة األنعـام , اآليـة ] : ١[ ِ )١٥٨ . (  




 ٢٢٨ 

 عبداهللا عن ابن عبـاس  الزهري عن عبيداهللا بنعن و− 
نزلـت ُ وأ ,ثنني يف ربيع األول يوم اإلالنبي َدِلُو: ( قال

نزلـت ُأ و ,ول شهر ربيع األلثنني يف أو اإلم يوةعليه النبو
وهاجر إىل املدينـة ,  ولثنني يف ربيع األ اإلم يوةعليه البقر

  .) ١(   )ثنني يف ربيع األول يوم اإلّوتويف, يف ربيع األول 
اهللا عن ابن عبـاس  اهللا بن عبد  الزهري عن عبيد وعن−

ّثَعن الصعب بن ج
                                                          

عمـر  ( :  قال رسول اهللا: امة قالـ
 

 . ًا تكتسب خريمل وبني النفس التي آمنت يف وقته وةلنفس الكافرا
إذا , ل الـسلك ْثـِ اآليات العظـام مَّثبت أن : السخاويقال و

  .رعةـر اخلرز سـانقطع تناث
ًغريب جدا , واحللبـي يف : ه وقال ـرواه ابن عساكر يف تارخي)  ١
 . ة ـريته , وابن كثري يف البداية والنهايـس

كـة يف ربيـع ثنني بموال خالف أنه ولد يوم اإل: قال أبو عمر 
  ,ثنني أول يوم أوحى اهللا إليه فيـه يوم اإلَّوأن, م الفيل ول عااأل

ثنـني يف شـهر  يوم اإلّوأنه تويف, وأنه قدم املدينة يف ربيع األول 
  . اهلجرةَنِربيع األول سنة إحد عرشة م




 ٢٢٩ 

  . )١(   )ةـبن اخلطاب رساج أهل اجلنا 
 املسلمني ن جيادلوكونكان املرش: قالابن شهاب  وعن −

ْالـروم أهـل كتـاب وقـد غلبـتهم : وهم بمكة , يقولون  َ َ َُ
ْنكم ستغلبون بالكتـاب الـذي ُالفرس , وأنتم تزعمون أ َ َ

َأنزل عىل نبيكم , فسنغلبكم كمـا غلبت فـارس الـروم  ُ ُ .
  ¢£¤  ¡  �  ~{   |}}  : فأنزل اهللا

¥ ¦§  ©̈«ª  ¬  ®z  )قال . ) ٢ 
عبيد اهللا بـن عبـد اهللا بـن فأخربين : ابن شهاب الزهري 

َبَناحـ اآليتـان  هاتـانْا نزلتـّمـَأنه ل( عتبة بن مسعود 
                             

 
 

ْ , وله شواهد مـن طـرق أخـر هـابن عساكر يف تارخي رواه ) ١ ِ
  .عن عدد من الصحابة 
 اـيضء ألهلهـا كمـُأي يزهو ويـ :لقدير قال املناوي يف فيض ا

َوأهنم ينتفعـون هب, ييضء الرساج ألهل الدنيا  ا ـه فيهـا كمــِيـْدِ
اء حيتـاج ـ العلمَّا سبق أنـمـِل; بضوء املصباح  ينتفع أهل الدنيا

   .  ةـالناس إليهم يف اجلن
 .ورة الروم ـ سْنـِم)  ٢





 ٢٣٠ 

 ٍءعىل يش ارـ القممَّرَحـُ يْ املرشكني قبل أنَبكر بعض بوأ 
 َمـِلـ  : اهللالسو, فقال ر يف سبع سننيُسفار بَلْغُ مل تْنإ

كان ظهور فـارس و ). ما دون العرش بضع ُّ ? فكلَفعلت
اهللا الروم عىل فـارس  ظهرَعىل الروم يف تسع سنني , ثم أ

  . )١(  لكتاب بظهور أهل ان املسلموحففر,  احلديبية َنَمَز
هللا بـن عتبـة عـن ا  وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبـد−

َصبَ نــْنَل مــّوأ  إبـراهيم َّأن(  عبـد اهللا بــن عبــاس َ 
ُي, احلرم  أنصاب

                             

دها ّثم جـد.  موضعها ه جربيل ـري
  اهللالسـودها رّثم جد,  ّيصُدها قّ ثم جد, اعيلـإسم

 
ه ابن عـساكر يف , وبنحوّواللفظ له رواه البيهقي يف الدالئل )  ١

 .ه , والطربي يف تفسريه ـتارخي
 قال أليب بكر  رسول اهللا َّأن( يف اجلامع  لرتمذيلويف رواية 

  ?بكـر  يا أباَتْطَتْ احَالأ : z    �  ~{   }|} يف مناحبة 
 ) .تسع الثالث إىل الع ما بني ْضِ البَّفإن

 يكون ْأنوذلك قبل , ة ـمراهنـال ةـناحبُمـال: ّقال اجلـُمحـي 
  .حتريم ذلك





 ٢٣١ 

 
 ( . اهللا قال عبد: قال الزهري : )عمر بـن ا كانـّفلم 

, خمرمـة بـن نوفـل :  قـريش ْنِ أربعة نفر مَثَعَاخلطاب ب
  وأزهـر  ,وحويطب بن عبـد العـز, وع ـوسعد بن يرب

  . )١(   )فنصبوا أنصاب احلرم, بن عبد عوف ا
عن الزهري عن عبيد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن و −

 ْنَ أول مـكـان آدم : ( مسعود عن ابن عبـاس قـال 
َثَعَ فيه حتى بّوصىل,   البيتَسَّسَأ

                             
  . )٢(   ) اهللا الطوفان

 
, والفاكهي ه دالئل , وابن عساكر يف تارخيالرواه البيهقي يف )  ١

  .  شديد الضعفهإسنادـه , ومالييف أاملحاميل ويف أخبار مكة , 
 . حدوده هي وأنصاب احلرم 

  .رواه األزرقي يف أخبار مكة)  ٢
ِّوهذا دليل عىل قدم البيت ووجوب حجـه  َ َ ِ. 

  : مام القرطبي قولني يف هذه املسألة اإلَرـَكَذوقد 
  . البيت احلرام هم املالئكة ثم طافوا بهَسَّسَ أْنَ أول مَّ أنولاأل
  . ثم طاف بهه آدم َسَّسَ أْنَ أول مَّالثاين أنو



ّوال تعارض بني هـذين القـولني , حيـث أول : يقول املؤلف 
َمن بنـاه املالئكة , ثم أول من بنـاه من اإلنس ْ ّ ِْ َ   . آدم َ



 ٢٣٢ 

اهللا بـن اهللا بن عبدالرمحن بن حممد عن عبيد عبدعنو − 
ان يـسأل ابـن ـ شيبة بن عثمُرأيت: عتبة بن مسعود قال 

  ,ل حديث عائشةْثِثم ساق م... عباس عن ثياب الكعبة
ْثِفقال له ابن عباس م

                             
  .  )١(  عنهااهللا  يضل ما قالت عائشة ر

 
 .ة ـرواه األزرقي يف أخبار مك)  ١

علقمة بـن أيب علقمـة عـن أمـه عـن عن : وحديث عائشة هو 
يا : دخل عىل عائشة فقال انـ شيبة بن عثمَّعائشة أم املؤمنني أن

 هاحفرنار فئعمد إىل بن ف,ثرـجتتمع عليها الثياب فتك ,أم املؤمنني
تلبـسها احلـائض دفن فيها ثيـاب الكعبـة لكـي ال نف, قها ّعمنو

 ْدُعـَال ت,  َ وبئس ما صـنعتَما أصبت:  ت عائشةواجلنب ? قال
ها َسِبـَ لْنَها مّ عنها ال يرضْتَعِزُ ثياب الكعبة إذا نَّفإن( , لذلك 

هـا واجعـل ثمنهـا يف سـبيل اهللا ْعِ بْولكن,  ٍبُنُ أو جٍ حائضْنِم
  . ) واملساكني وابن السبيل ,تعاىل

 عمـر َّأن( بن أيب نجيح عـن أبيـه ايق  طرْنِمالفاكهي وأخرج 
  ) .كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها عىل احلاج

          والذي يظهر جـواز قـسمة الكـسوة: فتح قال ابن حجر يف ال
 == ا





 ٢٣٣ 

اهللا بن عتبـة بـن  ابن شهاب عن عبيداهللا بن عبدعنو − 
فعـدل إىل , بواء  باأل  رسول اهللاَّرـَم: ( مسعود أنه قال 

ْعِش

                                                          

واسـتغفر , فأتاه فاسـتغفر هلـا ,  آمنة ب هناك فيه قرب
  : {  V  U     T  Sفأنزل اهللا م , ملوتاه الناس

Z  Y   X  Wz ـــة ـــه ,  اآلي     :  إىل قول
 {q  pz  )٢(  )   ) ١(  .  
عـن  تبـةعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عو −

ــ ــسعود يف قول ــن م ــد اهللا ب ¤  ¥    ¦    } : ه عب

 
 وال مجــال يف كــسوة ,  إلتالفهــا ٌ يف بقائهــا تعــريضْإذ, العتيقــة 

  .ةـعتيقة مطوي
  ) . ١١٤ −١١٣( ان ـة , اآليتـورة التوبـ سْنـِم)  ١
 .ة ـرواه األزرقي يف أخبار مك)  ٢

غفـر َ ال يْ اهللا قـد قـىض أنَّألن: يف تفسريه لآليـة  الطربي قال
 يفعل ما قد علموا أنـه ْ يسألوا رهبم أنْفال ينبغي هلم أن, ملرشك 
   .هـال يفعل





 ٢٣٤ 

    ©¨  §z  )َملك لْلِ لَّإن: ( قال ,  ) ١ َ , ة ـّمـَ
ك إيعاد باخلري وتـصديق َلـة املـّمَفل,   )٢(  ةّمـَوللشيطان ل

ة الشيطان إيعـاد ّمـَول.  وجدها فليحمد اهللاْنَفم, باحلق 
ْنَفم, بالرش وتكذيب باحلق 

                             
  . )٣( )  وجدها فليستعذ باهللا

 
   ) .٢٦٨(  البقـرة , اآليـة ورةـ سْنـِم)  ١
النـزول والقـرب : ومعنـاه ,  اإلملـام َنِمـ: قال املباركفوري )  ٢

 القلـب بواسـطة الـشيطان أو واملراد هبا مـا يقـع يف . واإلصابة
 . ًك إهلاماَلـة املّـمـول, ى وسوسة ّمَسُة الشيطان تـّ فلم, امللك

 .إي إبليس أو بعض جنده : والشيطان 
 . رواه الطربي يف تفسريه هبذا اإلسناد ) ٣

ْالنسائي وابن حبان من طريـق عطـاء ّوهو خمرج عند الرتمذي و ِ
  .  ابن السائب عن مرة اهلمداين عن ابن مسعود 

الـشيطان يعـدكم :  ايـة معناهـاآل: قال املباركفوري يف حتفته 
فكم ّوخيــو, الفقــر ليمــنعكم عــن اإلنفــاق يف وجــوه اخلــريات 

 الـسن َربِا يف كــمـّسي, احلاجة لكم أو ألوالدكم يف ثاين احلـال 
وهـذا الوعـد . ويأمركم بالفحشاء أي املعـايص , ال وكثرة العي
  .ا املرادان بالرش يف احلديثـواألمر مه





 ٢٣٥ 

  

عبد اهللا بن عتبة بن مـسعود َّوإن ما رو عبيد اهللا بن 
َعن ابن عباس وغيـره من الـصحابة عـن رسـول اهللا  ِ ِ 

ِّكثري , فمن أراد ذلك فعليه أن خيـوض يف خـضم بحــر  ََ ِ ْ ْ
َالـمحـدثـني لـري ذلك ُِ ِّ َ.  

 
ِذكـر جانـب مـن أحـوالــه وأخـبــاره  ٍِ ْ 

 

املدينـة قـضاء عـىل عبيد اهللا بن عبد اهللا بـن عتبـة كان  −
  . بن مروان لعبد امللك

 عبيد اهللا بن عبـد اهللا ال ُ رأيت": حممد بن هالل وقال  −
   ." ًاـنَسَ حًأخذ منه أخذاـي,  ًفي شاربه جداـُحي
يد اهللا بـن عبـد اهللا ذات عب تىأ: يب األسود قال أعن  و−

وجعـل , ثـه ّدُفجعـل عـروة حي,  عروة بن الزبري ىلإليلة 
 عبيـد اهللا ْنِا ذلـك مــنمأ عروة ّفظن, عبيد اهللا يضحك 

  ثني ّنـك حتـدإ: فقـال ? ك كمـا يـضح: فقال , استهزاء 





   يلنـا  غـريك حيَّنإو  , )١(  ألـ املـعىلعن عائشة وحتملني  
   .) ٢(  اليسـ املغعىل

 
ْمـن   هــاتـرامـكِ

 

راشـد بـن زفـر مـوىل ي ثنّ حد:يوسف بن احلكم  قال −
بـن  اول الوليـد ـتنـ: مسلمة بن عبد امللك عن أبيه قـال 

  , عليـه عمـرّفـرد,  عمر بن عبد العزيـز ًعبد امللك يوما
 بعمـر َرـَمـَوأ,  ً شـديداً ذلـك غـضباْنِفغضب الوليد مـ

َسِبُ فحٍىل بيتإ به َلِدُفع
                             

  .ه ـ في
 

 ) . ألـلني عىل املـوحتي: (  ويف لفظ)  ١
َالغلس ظلــمة آخـر اللــيل إذا : قال صاحب لسان العرب )  ٢ َ

   .مغلس اسمـباح , والاختلطت بضوء الص
 ) . املـفاليس : ( ويف رواية 

ْفلس َأ: وقال أبو عمرو : سان العرب قال صاحب ل َ ت الرجل ْ

 ٢٣٦ 

ُ
َ, وذلك الفلس واإلف ت موضعهه فأخطأـإذا طلبت    .السَ





 ٢٣٧ 

نت كاو −,  مسلمة ىل موفرثني أيب زّفحد: ـد ل راشاق 
:         قالــت يل فاطمــة  :قــال , −ها أم زفــر ْتَعَضــْرَفاطمــة أ

ثـم أمـر ,  ال يـدخل عليـه أحـد ً ثالثـاَثَكـَفم, يا زفـر 
فأدركناه وقد زالت رقبتـه : قال.  ًاـّ حيَدِجُ وْنإخراجه إب

  :قالـت. ة ىل العافيـإعاجله حتـى صـار ُفلم نزل ن,  ًشيئا
  ,هَقُلُه وخَتـَلَجَ الوليد وعَنك قد عرفتإ:  ً له يوماُفقلت

 يـا ِثكِّدَحـُأ:  فقال يل: قالت . ه بعض املداراةـَفلو داريت
: قـال , نعم :  ُقلت,  ًاّ حيُتْمُه ما دـميُتْ فاكًفاطمة حديثا

   : يف منامي فقال يلٍني أتاين تلك الليلة آتَسَبَا حـّمـَل
 عضاء  ه األـلم طرفِا العـنمإ    ة حظ  ـللعلم يف اجلهالليس     

اهللا بـن فإذا هو عبيداهللا بن عبد, ىل القائل رأيس إ ُفرفعت
 الوليـد َّنإ: فقـال ي ,  عليه يف منـامُمتّفسل: قال . عتبة 

 جيمع بـني الو, حلرمات اهللا قليل الرعاية, جاهل بأمر اهللا
   ْنِمـه مـِرُاهللا مـع مـا حبـأمر  علـم الَنِ اهللا لك مَبَهَما و

العلم بأمر اهللا عـىل  ليبني فضل نعمة اهللا عليك يف; ذلك 




 ٢٣٨ 

 ال يرتكـا ْجـدر أنأ وأحـر,  جهلـه بـأمر اهللا ْنِكثري م 
 كـأين ّغـضب إالَمـا أكـاد أ, يا فاطمة :  قال عمر .مجيعا

 خيــاطبني تلــك ًاـىل عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا قائمــإأنظــر 
  .ةـاملخاطب

 
ْلـمحــة  ْمـن كالمــه وفـتـاويـــهَ ِ 

 

  :عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قـال −
ان بـن ـ مجع القرآن يف مصحف وكتبه عثمـْنَ أول مَّإن" 

َرـَمَثم وضعه يف املسجد فأ, عفان 
                             

 . )١(  "  كل غداةأقرُ به ي
 

ّمـدة كان القرآن يف  ) ١ ًمـتـفـرقـا   النبيُ َِّ , يف صدور الرجـال َُ
َكـتب  وقد َ ٍجريـد , يفو ,ٍصحـف  منه يف ُالناسَ  ]١[ ِ لـخــافيف وَ

َوظـرر ُفلمــا اسـتحــر القتــل   . ذلك وغري...  ويف خزف  ,]٢[ُ ْ ََ َّ ْ َّ
ّبالقـر َوقتـل  ,   يف زمن الصديق اليمـامةميوء اُ ِ        منهم يف ذلـكُ

 == ب
 

ْلـخفـة , وقيل  واحدتـها ِ رقـاقبيضحجـارة  هي ] :١ [   .هي اخلزف : َ
ٌّحـدله  حجـر هو] : ٢[ ِّكحـد َ  .ِظـرار  , واجلمع السـكني َ

 





 ٢٣٩ 

                                                            
 أيب بكـرعىل   بن اخلطابُعمر  , أشارسبعمـائة قيلفيمـا  اليوم

ِعنهمـا بجمع  هللا يضر لصديقا ْ َ     أشـياختَيمو ْ أن; خمـافةن آلقراِ
ّالقـراء ّبـي بن كعب , وابن مـسعود , وزيــد بـن ثابـت  ُكأ:  ُ َ .

َفندبـا زيد بن ثابت  َ َفجمعـه إىل ذلك , َ َمرتـب السـورغري ََ ُّ َ  بعـد ُّ
 . شـديدتعب 

َبعـث " : قال  زيد بن ثابت عن رو البخاري َ  أبو بكر ّ إيلَ
ْمقتـل أتـاين  عمـر َّإن : أبو بكر , فقال عمر  وعندهاليمـامة أهل َ
ْالقتـل َّإن: فقال  َّاستحـر قد َ َْ ّبقــراء القـرآن اليمـامة َ يومَ , وإين  ُ

َّيسـتحـر ْأن أخشـى ِْ َ ُالقتــل َ ْ ّبقــراء َ , كلهـا يف املـواطن ن آالقـر ُ
ْتـأمـر بجمع ْ أنرأين  , وإٌ كثـري قرآنَفيـذهب َ َُ ِ ْ :  ُقلت. ن آ القرَ

  هـو واهللاِ:عمـر  ? فقـال   مل يفعله رسول اهللاًفعل شيئاَأكيف 
ُعمر يراجعنيفلم يزل  . خري َ شــرححتىيف ذلك  ُِ َ  صـدري  اهللاَ
ّللذي َشـرح ِ َ  . عمـر أالـذي ريف ذلك  ُيتأرو, عمـر  َ له صدرَ
   ,ّنتهمــك شاب عاقـل ال ٌإنك رجلو : أبو بكر قال : زيد قال
ِفتـتـبع,   اهللالسو لرَحي تكتب الوَكنتقد  ِّ َ ْفاجـمعـهن آ القرَ َْ . 

َّكـلفنـي لو هللاِافو: قال زيد  َمن ٍ جبلَ نقلَ  قـل بأث ما كان اجلبـال ِ
 ==  ت



http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070


 ٢٤٠ 

                                                            
ّمـمـا ّعيل ْمن ّكلفني ِ       ًكيـف تفعـالن شـيئا : ُ قلـت, مجع القرآن ِ

يــزل      فلم . خري هو واهللاِ : أبو بكر قال?   مل يفعله رسول اهللا
َشـرح حتى  مراجعتيّحيث َ ّللذي اهللا صدري َ َشـرح ِ َ َصــدر  له َ

َرأيـا  يف ذلك الذي ُورأيت , وعمر أيب بكر َّفتـتـب. َ َ ُعـتَ  القـرآن ْ
ُأجـمعـه َْ َمن َ ُالعسب ِ ل , جا الرروصدو , ِّللخافا , وعقاِّلرا, و ]١[ُ
|  {  ~�  }  :التوبـة  آخـر سـورةيف  ُفوجـدت

¡   z .... ــا ــع  ]٢[ إىل آخره ــة  م ــةخزيم ,               أو أيب خزيم
ُفألـحـقتهـا ْ َ ْ  حياتـه أيب بكر  فكانت الصحف عند. سورتـها يف َ

 ثم عند,  اهللا ّتوفـاه حتى حياته عمر ثم عند,    اهللاّفاهتوحتى 
  ." حفصة بنت عمر

ّ لـمــا"  : قـالٍو يف روايـة غـريهــا  ْنـسـخنـا َ َ  يف           الـصحـف َ
 ==  اا

 

كانوا يكشطون اخلوص ويكتبون , ل ـوهو جريد النخ سيبَمجع ع] : ١[
  .يف الطرف العريض

ْمن سورة التوبـة , قـال تعـاىل ) ١٢٩−١٢٨( مها اآليتان ] : ٢[ ِ : {  |
~  }   �  ¤ £   ¢  ¡   §¦¥ 

¨   ®  ¬  «  ª  ©   ³    ²  ±  °  ¯      ̧ ¶µ      ´    
   ¿    ¾  ½  ¼    »  º¹z.  





 ٢٤١ 

                                                            
ْمن ًآيـة ُفقدت,  املصـاحف  ل رسوَأسمع ُ سورة األحزاب كنتِ

ْأجدهايقرؤها , مل   اهللا ِ  ,      ة األنـصاريخزيمـ  مـعّإال ٍ مع أحدَ
َجعلالذي  َ  B  A}  : رجلني  شهادة شهادتـه   اهللاُ رسولَ

  IH  G  F  E  D  Cz ]١[ ". 
ِجـمعوجه  فمـا:  قيل ْفإن ْ  عىل مـصحفه وقـد َالناسعثمـان  َ

َسبـقه  َ  مل  عثمـان َّإن: ? قيـل له  منـه وفـرغإىل ذلك  أبو بكرَ
َصنع بمـا َيـقصد َمجـْع ََ  َتــر َ , أالىل تأليف املصحف الناس عَ

َأرسلكيف  َ ْ ِأرسـيل ْأن:  حفصة  إىلَ ْ ْننـسـخها إلينا بالصحف َ َ ْ  يف َ
َفعـل ّوإنمـا  ?− سيأيتعىل ما  −ها إليك ّاملصاحف ثم نرد َ   ذلكَ

 يف الـصحابـةق ّبـسبب تفـر  اختلفـوا يف القـراءاتالنـاس َّألن
َعظمو,  يف ذلك ُ األمرّ, واشتـدالبلدان  ُ ّتـشـبثهم , ختالفهم و اَ
َووقع َ ذكـرهما والعراق الشام أهل  بنيََ َ  :  حذيفة َ

َاجتمعواوذلك أهنم  ْ , فقـرأتأرمينيةة  يف غزوْ َ َ  بمـا طائفة ُّ كلَ
َ, وأظهـرفاختلفوا وتنازعوا  ,  هلاَيِوُر َ ْ َإكفــار ُبعضـهم َ ْ  ٍ بعـضِ
ّفأشفـق حذيفة مـمـا.  اوتالعنو , منه َءةالرباو ِ َ َ ْ ّ فلمـا  , منهم أر َ

 ==  ا
 

ْمن سورة األحزاب  ) ٢٣( اآلية  : ]١ [ ِ. 





 ٢٤٢ 

                                                            
َقدم  ِ َ دخلاملدينةَ َ  :فقـال ,   إىل بيتـهَيــدخل ْقبـل أن عثمـان  إىلَ
ْأدرك ِ ْ ّاألمـة هذه َ ْتـهلك ْ قبل أنُ  يف كتاب: قال   ?فيمـاذا : , قال َ

َمن  ً ناساجـمعت و هذه الغزوةُتاهللا , إين حرض  لشاماو قاالعرِ
َفوصف  ....واحلجاز َ  ْإين أخشى علـيهم أن:  وقال ّتـقدم له ما َ

  .والنصار اليهود  اختلفكمـا يف كتاهبم َيـختـلفـوا
سويد بن غفلة عن ورو ْ َ : قال عثمـان َّأن"   بن أيب طالبعيلُ

لناس قد اختلفوا يف القراءة حتـى  اَّما ترون يف املصاحف ? فإن
ْمن ٌقراءيت خري(  : َليقول الرجل َّنإ وقـراءيت أفـضل  ,  قراءتـكِ

ما الرأي عندك يا أمري : قلنا  .  بالكفرٌبيه وهذا ش,)  قراءتك ِمن
 , فإنكم ٍجيتمع الناس عىل قراءة ْالرأي عندي أن: املؤمنني ? قال 

ْمنإذا اختلفتم اليوم كان  الـرأي :  قلنـا . ً اختالفـاّ بعدكم أشـدَ
َرسل عثمـان َفأ. رأيك يا أمري املؤمنني  َ ِأرســيل  ْأن : حفـصة إىلْ ْ َ

َننسخهاإلينا بالصحف  ْ ْفأرسلت . ها إليكّثم نرد  يف املصاحفَ َ َ ْ َ 
َ, فأمـر هبا إليه  َ وسـعيدَ  َ بـن  َ بن ثابت , وزيد َ اهللا بن الزبري , عبد

فنـسخوها يف َالعاص , وعبد الرمحن بـن احلـارث بـن هـشام , 
     أنـتمُاختلفـتمإذا : للرهط القرشيني  عثمـان وقال. املصاحف 

 ==  ل
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 ٢٤٣ 

                                                            
َمـن ٍيف يشءبن ثابت ُوزيد  ,  قـريشبلـسـان  فاكــتبوه القـرآن ِ
َنـزل ّفإنمـا َ َنـسـخواحتـى إذا ,  ففعلوا . بلساهنم َ            الـصحف يفَ

 ُأفـق ِّرسل إىل كلأ و, إىل حفصة َالصحفُ عثمـان َّدَملصاحف را
ّمـمـابمصحف  َنسـخوا ِ َوأمـر , َ َ َمـن سو ذلـك بمـا َ   القـرآن ِ

 . حيـرق  ْأو مصحف أن صحيفة ِّيف كل
ْمن عثمـان كان هذا و َِمجع  ْ بعد أن َ  , واألنـصار املهـاجرينَ
ْجـمعـه عىل ّ فاتـفقوا, هم يف ذلكَرَوشاو,  م أهل اإلسالّجلـةو َ 

َّصح بمـا  ِّواطـراح ,   يف القراءات املشهورة عن النبيوثبـت َ
َواستصوبواما سواها ,  ْ َ ًوفقــاُم ً سـديداً وكان رأيارأيـَه ْ َّ  ريض,  َ

 . أمجعني  عنهماهللا 
سـبعة , :  , فقيــل عثمـانها َخَسَخ التي نَسُّ بعدد النَفِلُتْواخ
  .أربعة وهو األكثر : وقيل 

ّقـراء ّفاتـخذها َمعتـمد األمصار ُ ََ ْخيالف اختياراهتم , ومل ُْ  ٌ أحدِ
َبلغـه النحو الذي   عىلَمصحـفهمنهم  َ َ . 

َوجدوما  ِ ّلقـراءا الء بني هؤُ َمن السبعة ُ  ٍ االختالف يف حـروفِ
       مـنهمُكــال  َّفـذلك ألن;  ُبعضـهم ُوينقصـها ُبعضهم , َيزيدها

 ==  ااااا




 ٢٤٤ 

عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة  عن ابن شهاب عنو − 
 اليقـو حتى بن عمرا يف عمر وّـرِ البفعرُكان ال ي" :  قال
      .) ١(  " يعمالأو 
َبَطـَ ابن أخيـه خَّعن املنذر بن عيل بن أيب احلكم أن و−

                                                          

 
 

َاعتمد ََ َبلغـه عىل ما ْ َ َ عثمـان كتب  قد كانْ يف مصحفه ورواه , إذَ َ َ ُ
ِالنسخ ,تلك املواضع يف بعض  َ ً ; إشــعاراٍ يف بعـضَيـكتبها ومل ُّ ْ ِ          

   . ]١[جائـزة  منها ٍّءة بكلا القرَّنأ , وٌ ذلك صحيحَّ كلَّبأن
  .ةـكتاب إخالص النيرواه ابن أيب الدنيا يف )  ١

ا يعيـشان ـ عمـر وابنـه كانـا يف حياهتمـَّتعني هذه الروايـة أن
  .ا ـبارش عملهمُا كانت تـتهمّا , حيث نيـلآلخرة ال للدني

 ْنِ مـّرِفـَوكان الشيطان ي, القرآن ده ـّي ا كعمر الذي أـّنِ مْنَوم
ه , ويسهر إذا نامت , ـوالذي كان جيوع إذا جاعت رعيت, ه ـِّجَف

  ?  أجل إرضاء اهللا ْنِويتفانى م
 .ته ـّ نيّرسَفُه يُه , وعملَ عملّرسَفـُة عمر كانت تـّني, أجل 
  .اـ كعملهمٍلَمَعِا اهللا لـقنّوف

 



 

     .٤٩ ص١ج −القرطبي تفسري يف  َ شئتْإن نـظرا : ]١ [



 ٢٤٥ 

: فقال الفتى , فتشاجروا يف بعض األمور ,  له ٍّمَ عَةـابن 
 ام نـدموثـ.   )١( ها حتى آكل الغضيضُ نكحتْهي طالق إن
 ذلـك ْنِأنا آتـيكم مـ: ذر فقال املن,  األمر َنِعىل ما كان م

  : لـهُب فقلتّ إىل سعيد بن املسيُفانطلقت:  قال .انـبالبي
 بيـنهم بعـض األمـر َرَجَفش,  ابنة عم له َبَطَ خً رجالَّإن

 ?   هـا حتـى آكـل الغـضيضُ نكحتْ إنٌقـهي طالـ: فقال 
 .ملـك َ ما ال يَقـَّلـَ ط ,ٌليس عليه يشء: ب ّقال ابن املسي
,  ٌلـيس عليـه يشء: فقال , وة بن الزبري  عرُثم إين سألت

 أبا سلمة بن عبد الـرمحن ُ ثم سألت.ملك َ ما ال يَقـَّلـَط
. ملـك َ ما ال يَقـَّلـَط,  ٌليس عليه يشء:  فقال  ,عن ذلك
,  بـن هـشام ثالرمحن بن احلار أبا بكر بن عبدُثم سألت

 ُثـم سـألت. ملك َ ما ال يَقـَّلـَط,  ٌليس عليه يشء :فقال 
لـيس : ( فقـال , عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ذلـك 

َقـَّلـَ ط ,ٌعليه يشء
                             
,  إىل القوم ُ ثم رجعت) . ملكَ ما ال ي

 
ُلع النخـَط: الغضيض )  ١  .ر ـل الذكـْ





 ٢٤٦ 

 

                             

   . هـ عنُألتـا سـم بمُفأخربهت
  :اهللا قـال عن عبيداهللا بن عبـدالعزيز عمر بن عبد وعن −
  . )١(  "  فعليهم اجلمعةًربعون رجالأكل قرية فيها  "

 
عبد الرمحن بن كعب بن مالـك رو احلاكم وابن حبان عن )  ١

فكان ال يـسمع األذان ,  قائد أيب بعد ما ذهب برصه ُ كنت:قال 
 بعـد ُفقلت, رمحة اهللا عىل أسعد بن زرارة :  قال ّيوم اجلمعة إال

رمحة اهللا عىل : ل أنه إذا سمع األذان قا أيب ما شُلو سألت: حني 
إنه لتعجبني صالتك عىل أيب ,  ِيا أبت:  ُفقلت? أسعد بن زرارة 

 ْنَ مـلكان أو, ّ بنيْأي :قال . باجلمعةان ذ األَا سمعتـّمامة كلمأ
قيع يقال نيف , ياضة َ بني بةّ حرْنِ مٍمْزَمجع لنا اجلمعة باملدينة يف ه

 .ً رجالنأربعو: قال?  أنتم يومئذ كم و: ُقلت. ات ـمِضـَاخل: له
 اجلمعـة جوازهـا يف َّ الفقـه أنَنِويف احلديث مـ: قال اخلطايب 

ة بني بياضـة يقـال ّ حرَّألن; القر كجوازه يف املدن واألمصار 
   .ةـ املدينَنِل مـعىل مي

 ْنِ اجلمعـة ال جتـوز بأقـل مـَّ به الـشافعي عـىل أنّ وقد استدل
    هذه اجلمعة كانت أولَّوذلك أن ;  مقيمنيًا أحرارًأربعني رجال

 == ا




 ٢٤٧ 

 
                                                           

ِما رش  َّألن; فكان مجيع أوصافها معتـربة فيهـا ,  اجلمعات َنِ مَعُ
   .وبيان املجمل الواجب واجب, مجمل واجب ـِ لٌذلك بيان
 عن عمر بن عبد العزيز اشرتاط عـدد األربعـني يف َيِوُ وقد ر
 يكون فيها ْعدد األربعني أن عمر قد اشرتط مع َّ أنّإال, اجلمعة 

   . رشط الشافعيْنِوليس الوايل م,  ٍوال
 أعظم الربهـان عـىل صـحتها يف ْنِوم: بن حزم اوقال اإلمام 

  ,ا هي قر صـغار متفرقـةـ أتى املدينة وإنم  النبيَّالقر أن
ع فيـه يف قريـة ّمـوجـ, فبنى مسجده يف بني مالك بـن النجـار 

  . هناك وال مرص, ليست بالكبرية 
 . ًوهذا الكالم حسن جدا: قال أبو الطيب 

E    D  }  :  ويكفي لك عمـوم آيـة القـرآن الكـريم:قال 
  Fzّصها إالّوال ينسخها أو ال خيص,  ]١[ةـ اآليآية أخر ,  

,      ومل تنـسخها آيـة  , ة صـحيحة عـن رسـول اهللاـأو سنة ثابت
 .  ومل يثبت خالف ذلك عن رسول اهللا

 
 

ْمـن سـورة اجلمعـة , اآليـة : ] ١[ ِ )٩ . (  




    اهللا  اهللا عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهيم بن عبدعن إبرو − 
 م يف العيــدينمـا خيطــب اإلْنة أنُّالـس " : بـن عتبـة قــالا

  .) ١(  " ا بجلوسـ يفصل بينهم ,خطبتني

 ٢٤٨ 

                              
بـن مـسعود ا عن َيِوُ وما ر :النووي يف اخلالصةاإلمام قال )  ١

ا ـيفـصل بينهمـ,  خيطب يف العيد خطبتـني ْنة أنّالس: ( أنه قال 
  ,ومل يثبت يف تكرير اخلطبة يشء, صلّضعيف غري مت)  سبجلو

  .ةـواملعتمد فيه القياس عىل اجلمع
 كان خيطب  النبيَّأن(  بن عمراعن نافع عن ذي رو الرتم

ل ما تفعلون ـْثِم: قال . ثم يقوم فيخطب, يوم اجلمعة ثم جيلس 
وهو , بن عمر حديث حسن صحيح احديث : قال ثم ) . اليوم 

 .  يفصل بني اخلطبتني بجلوس ْالذي رآه أهل العلم أن
بي  كان الن( :بن عمر قال اعن ورو ابن خزيمة يف صحيحه 

اـ خيطب يوم اجلمعة خطبتني جيلس بينهم. (   
 بــه الــشافعي يف إجيــاب ّواســتدل: قــال احلــافظ ابــن حجــر 

    واّلَص: (  عىل ذلك مع قوله ملواظبته ; اجللوس بني اخلطبتني 
 ==  ا





 ٢٤٩ 

 :قـالاهللا  إبراهيم بن عبداهللا عن عبيداهللا بن عبدعنو − 
نة يف التكبري يوم األضحى والفطر عـىل املنـرب قبـل ُّالس "

يبتدئ اإلمام قبل اخلطبة وهو قائم عىل املنـرب  ْأن: اخلطبة 
ثم خيطب ثم  , مال يفصل بينها بكال ْرتـَت تابتسع تكبري

ثم يقوم يف اخلطبة الثانية فيفتتحهـا بـسبع , جيلس جلسة 
ْرتـَت تاتكبري

                                                          

  .) ١(  " ثم خيطب,  مبينها بكال  ال يفصل
 

  .]١[ ) ِّيلَصُا رأيتموين أـكم
ْوقـدرها من قال بوجوهبا بقـدر ما يقرأ سورة اإلخالص  ََّ َِ ْ َ. 

 فنـأمر اإلمـام إذا قـام ,وبقول عبيد اهللا نقول : الشافعي  قال ) ١
 , ّ ال كـالم بيـنهنْرتـَ تسع تكبريات تـّربـيك ْوىل أنُخيطب األ

    ْرتَسـبع تكبـريات تـ ّربـيكـ ْفإذا قام ليخطب اخلطبة الثانية أن
 ّحتـى يـويف ) اهللا أكرب اهللا أكرب( :  بكالم , يقول ّال يفصل بينهن

        , ًناَسَ أدخل بني التكبريين احلمد والتهليـل كـان حـْ فإن ,ًسبعا
 ==  ت

 

ــان يف ] : ١[ ــن حب ــشافعي يف مــسنده , واب ْطــرف مــن حــديث رواه ال ِ
 .صحيحه , والبيهقي , والدارقطني يف سننه عن مالك بن احلويرث 





 ٢٥٠ 

اهللا بن عتبة عـن بن شهاب عن عبيداهللا بن عبد اعنو − 
ك ْلـُبنتها يف مل عن املرأة واـِئُ عمر بن اخلطاب سَّبيه أنأ

 : مها بعد األخـر ? فقـال عمـر هل توطأ إحدا: اليمني 
 : قـال أيب: قال عبيـد اهللا .  ) ١(  ً أجيزمها مجيعاْ أنّبِحُما أ

ّمـِ يف ذلك مّ عمر كان أشدَّ أنُفوددت
                                                          

    .) ٢(  ا هوـ
 

 .  فصل بني خطبتيه بتكبريَ , ويً عدد التكبري شيئاْنِنقص مُي وال
ار بـن سـعد ـسعد بن عم ماجة بسند ضعيف عن ورو ابن

عاف ض بني أّربـكي ي ن النبكا : (قال  املؤذن عن أبيه عن جده
 .)  كبري يف خطبة العيدين الترـيكث,  اخلطبة

  ) . وهنى عن ذلك ,ً أخربمها مجيعاْ أنّحبُما أ: ( ويف لفظ )  ١
مهـا أطأ: يريـد , ) ن أخربمهـا أ: ( معنى قولـه : قال أبو عمر 

  .نيـ بملك يمًمجيعا
|  {  ~  }  :قال اهللا تبارك وتعاىل: قال الشافعي)  ٢

      �z]نكـاحْنِ مـٍ اجلمع بني األختـني بحـالّفال حيل,  ] ١             
 ==   ا

 

ْمـن سـورة النسـاء , اآليـة ] : ١[ ِ )٢٣ . (  




 ٢٥١ 

                                                            
 َنِ مـفـال حيـرم, ً اهللا جل ثناؤه أنزله مطلقا َّألن; وال ملك يمني 
ِ اإلماء ما يملك مَنِ حرم مّاحلرائر يشء إال    . العددّله إالـْثُ

,   شـاء اهللا يف معنـى القـرآن ْاء إنـ قول العلمـْنِوهذا م: قال 
  .وبه نأخذ

 ْ أنٍ ألحـدّلَاء أنـه ال حيــال خالف بني العلم: قال أبو عمر و
م ّ حـرعـاىل اهللا تبارك وتَّألن;  ملك اليمني ْنِأ امرأة وابنتها مـيط

ــــاىل ــــه تع ــــك يف النكــــاح لقول e  d         } :  ذل

      k  j  i  h  g  fz]ـــك ,  ]١ ومل
بـن عبـاس ا عن عمر وَيِوُ ما رّإال, ع النكاح ـَبَاليمني عندهم ت

   .همـَعِبَ تْنَ أئمة الفتو وال مْنِوليس عليه أحد م, يف ذلك 
    :  {sاهللا لقونى  معَّ عىل أننوقد أمجع املسلمو: قال

 u t  y xwv     z  
{|  }  ~    `    _ab  

  cz]سـواءّ النكاح وملك اليمني يف هؤالء كلهنَّن, أ ]٢       , 
 ==  ا

 

ْمـن سـورة النسـاء , اآليـة ] : ٢[, ] ١[ ِ )٢٣ . (  





 ٢٥٢ 

 

                                                          

عتبة عـن بن عبداهللا  بناهللا  عن عبيدرويو: ل أمحدقاو −
 . )١(  )  يف املهدمّ حيرهاعة وكثريضا قليل الرَّأن( بن عباس ا

 
  , اجلمـع بـني األختـنيً ونظـراً يكـون قياسـاْفكذلك جيـب أن

ة ّوهم احلج, د اجلمهور فكذلك هو عن. والربائب , واألمهات 
  .واحلمد هللا,  عنهم ّذـ خالفهم وشْنَوج هبا عىل مـاملحج

:  , قـال وهذا موضع اخـتالف بـني الفقهـاء:  قال أبو عمـر ) ١
وال يعتـرب , م بعدمها ّم ما كان يف احلولني وال حيرّرـُوالشافعي حي
  .ا يعترب الوقتـالفصال إنم

 مخـس رضــعات ّضـاع إال الرَنِال حيـرم مـ: وقـال الـشافعي 
 بحديث مالك عن عبد اهللا بن أيب بكـر عـن ّتجواح. متفرقات 

 القـرآن عـرش َنِنزل مُا أـكان فيم: ( عمرة عن عائشة أهنا قالت 
  ,ن بخمـس معلومـاتْخِسُثم نـ, من ّرـُرضعات معلومات حي

 فكـان يف  .]١[ ) القـرآن َنِا نقرأ مـّمـِ مّ وهن رسول اهللا ّفتويف
:     لقوله ًاِّرسَفُوكان م,  الرضعات َنِرم مـديث بيان ما حيهذا احل

 == ل
 

 , وأبـو داود , والنـسائي , وابـن ماجـة , والـشافعي , رواه مسلم] : ١[
 .ومالك , وابن حبان , والبيهقي , والدارقطني 





    :اهللا بن عتبة قـالعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبدو − 
: مـة َ اهللا بن عتبـة عـن األَ امللك بن مروان عبدُسأل عبد

ْنَّعم: قال , نعم : قال ? هل حتصن احلر 

                                                          

?  تـروي هـذا 
  .) ١(   يقولون ذلك رسول اهللا أدركنا أصحاب: قال 

 

 ٢٥٣ 

  .]١[  )انـم الرضعة والرضعتِّرـَحـُال ت ( 
ا قـال رسـول اهللا  ومـ,  ما حكت عائشة يف الكتاب ّفدل: قال 
  ) :م الرضاع ال حيرَّ عىل أن,)  الرضعتان ال الرضعة ومّال حتر 

, ة ّحجـ  ومل يكن ألحد مـع النبـي, سم الرضاع إبه عىل أقل 
ثـم يف  ا حكت عائـشة يف الكتـابـ مىض بمْنَوقد قال بعض م

  .ا حكت يف الكتاب ثم يف السنةـوالكفاية فيم, ُالسنة 
مـة َحتصن األ:  كان يقول ذلك ُ أدركتْنَ مُّلوك: قال مالك )  ١

   .هـها فقد أحصنتّإذا نكحها فمس,  ّرـاحل
 ٍّرُ كل حَّمذهب مالك وأصله يف هذا الباب أن: قال أبو عمر و

  وسواء كانت,  فهو حيصن ً بنكاح وكان بالغاً مباحاًجامع مجاعا
 == ت

 



    : قـال   النبـيَّ أنعن عبد اهللا بن الـزبريرو الشافعي يف مسنده ] : ١[
  ) . انـوال الرضعة وال الرضعت, م املصة وال املصتان ّال حتر( 



 ٢٥٤ 

اهللا بـن  عبيدُسمعت: بن أيب الزناد عن أبيه قال اعنو − 
 ,  )١( :   {r  qpzاهللا ل يف قولاهللا يقوعبد
ْتَالق: ( قال 

                                                          

  . )٢(  ) لـ
 

ة مسلمة ّ حرُّوكذلك كل. مة َة أو أّحر, ة ـّزوجته مسلمة أو ذمي
 سواءو,  فهي حتصنه ً مباحاًبالغ جومعت بنكاح صحيح نكاحا

 . ً أو عبداًكان زوجها حرا
ه جمـاوزة ّأقلـ, يالج يف الفرج ام اإلـ بتمّوال يقع اإلحصان إال

  .فهذا مذهب مالك وأصحابه,  َ اخلتانِاخلتان
ان بـن ـوسليم, ب ّل قول مالك عن سعيد بن املسيـْثِ مَيِوُرو

  .بن شهاباو, يسار 

ْ مـن سـورة آل عمـران , اآليـة ) ١ ِ )١٥٢ . (   
بـن أيب  الـرمحن عبدّوصححه عن  احلاكم يف املستدرك ور)  ٢

 ما ( :بن عباس أنه قال ااهللا بن عتبة عن د عن أبيه عن عبيدالزنا
َرصُن َرصُا نــ يف موطن كم النبي ِ ا  كرنـفأن: قـال ,  يـوم أحـد ِ

,   أنكر ذلك كتاب اهللاْنَبيني وبني م: بن عباسافقال , ذلك 
   o   n  m  l  }  : حدُ يف يوم أل يقو اهللاَّإن

 ==  ل




 ٢٥٥ 

                                                            
  sr  q  pz   .  القتــل ّواحلــس: س ابــن عبــايقــول        .

 {  }  |  {  z  y  x  w   v  u  t
 ~     f  e   d  c  b  a`  _      h  g 

  ji k   l   m   n   o       p       q   sr
  y      x  w  v  u  tz . ا عنــى هبــذا الرمــاةـوإنمــ,  

  ,وا ظهورناُمـْاح:  ثم قال ٍ أقامهم يف موضع النبي َّوذلك أن
نـا فـال ْمِنَ رأيتمونـا قـد غْوإن, نـرصونا َقتل فال تُ رأيتمونا نْفإن
ِرشُت   , وأباحوا عـسكر املـرشكني رسول اهللا َمِنَا غـّفلم. كونا ْ

ت ّفـوقـد الت,  فدخلوا يف العسكر ينتهبون ًانكشف الرماة مجيعا
ك بـني أصـابع ّوشـب −فهم هكذا ,  صفوف أصحاب النبي 

  ,ة التي كانوا فيهاّلـَ الرماة تلك اخلَّلَخَأا ـّفلم,  والتبسوا − يديه
فـرضب ,   ذلك املوضع عىل أصحاب النبـي ْنِدخل اخليل م
وقـد ,  املسلمني ناس كثـري َنِ مَلـِتُوق,  والتبسوا ًبعضهم بعضا

ــار كــان رســول اهللا  ــى ق,  وأصــحابه أول النه ــُحت ــَلِت  ْنِ م
مون جولـة وجال املسل, أصحاب لواء املرشكني سبعة أو تسعة 

     ا كان حتتـإنم,  رومل يبلغوا حيث يقول الناس الغا, نحو اجلبل 
 ==  ا





 ٢٥٦ 

                                                            
 , فيه أنه حقاوّفلم يشك,  حممد َلـِتُق: ح الشيطان صاو ,س ااملهر
 بني  اهللالسوطلع ر  حتىَلـِتُ أنه قد قّا زلنا كذلك ما نشكـفم
كأنـه مل ففرحنا حتى : قال . ه إذا مشىئـّفعرفناه بتكف, ين سعدال
 غـضب ّشتدا:  نحونا وهو يقول َيـِقَفر: قال . نا ما أصابنا ْبِصُي

هـم ّالل: ويقول مرة أخر : ل قا. وا وجه نبيهم ّمَ دٍاهللا عىل قوم
فمكـث سـاعة : قال . حتى انتهى إلينا , لونا ْعَ يْإنه ليس هلم أن
    لَبـُ هُلْعـ, ا ْلَبـُ هُلـْعا: صيح يف أسفل اجلبل َفإذا أبو سفيان ي

أيـن ? بن أيب قحافـة اأين ? بن أيب كبشة اأين  , −ه ـ يعني آهلت−
  .بـىل: قال ? جيبه ُال أَأ, يا رسول اهللا : فقال عمر? بن اخلطابا

فقـال أبـو ,  ّاهللا أعىل وأجل: قال عمر, ل ـَبُ هُلـْعا: ا قال ـّفلم
بن اأين : فعاد فقال . ت إنه يوم الصم, بن اخلطاب ايا : سفيان 

: فقال عمـر ? بن اخلطاب اأين ? قحافة أيب بن اأين ? كبشة أيب 
فقـال أبـو . وها أنا ذا عمـر , وهذا أبو بكر ,  رسول اهللا  هذا

: فقال عمر. جال ِ سب واحلرٌلَوُاأليام د,  بيوم بدر ٌيوم : سفيان
 نتزعموَإنكم ل: قال. رلنااالكم يف ْتـَالنا يف اجلنة وقْتـَقء , ا سوال

            ا أنكـمَأمـ: ثم قال أبـو سـفيان .  وخرسنا ًا إذاـنْبِلقد خ, ذلك 
 ==  ا





 ٢٥٧ 

  :عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قالو − 
 نمو كـان املـسل )١( t    s  r  qz  } : ْ نزلتـاّمـَل "

فدفعوا إليهم مفاتيح , اهم يف بيوهتم ـزوا خلفوا زمنَإذا غ
ــالوا  ــواهبم وق ــد أ: أب ــاكم أنْحَق ــأكلوا ْللن ــانوا ,  ت فك

   .) ٢(  " فنزلت هذه اآلية رخصة هلم,  ذلك ْنِن مجوّيتحر
 

 هرـْعــِش يـاء فـجمـا  بعـض
 

ًاكـان شـاعر " :أبـو عمـر قال  −

                                                          

مل يكـن بعـد ,  ً حمـسنا
  ,  أشـعر منـه ٌ فقيـهُا علمـتـ يومنا هذا فيمـالصحابة إىل

م هلـم غـري الـشعر ْلـِيف الـذين ال ع, وال شاعر أفقه منه 
 

, اتنا َومل يكن ذلك عن رأي رس, لة ْثـُسوف جتدون يف قتالكم م
 .ا إنه إذا كان ذلك مل نكرهه َأم: ة اجلاهلية فقالـّه محيـثم أدركت

ْ مـن سـورة النور , اآلية ) ١ ِ )٦١  . (   
نَم, خر وهناك تفاسري أ)  ٢



 أراد ذلك فلريجـع إىل مواضـعها ْ
  .يف أمهات التفاسري



 ٢٥٨ 

 .  " هـم عليه فيّدَقـُ يْنَه مـوصناعت 
يقـول كـان عبيـد اهللا َأ: قيل للزهري : بن عيينة  وقال ا−

  . يستطيع الذي به الصدر أن ال يشعرهلو: قال? الشعر
 لاهللا بن عتبة يقـوكان عبيداهللا بن عبد: ل أبو الزناد قا و−

  أرأيـتم املـصدور إذا  ": فيقول   يف ذلكفيقال له, الشعر 
  ."  ?أليس يموت, مل ينفث 

العزيز قال عمر بن عبد : ةارـ أيب عمةعن محزية ا روويف
وهـل  " : فقـال? لك وللـشعر  ما: لعبيد اهللا بن عبد اهللا 
   ."  ينفثْنأ ّيستطيع املصدور إال

, ولعبيد اهللا بن عبد اهللا شعر فحل جيد لـيس بـالكثري  −
  :هـمنه قول

ْر فحدثـِإذا كان يل س  َّ َه العـداـُتــٌّ ِ 
ُّورس ــِ ــا استودعت َك م ـــُ   هـَه وكتمت

ُوضاق به صدري فللناس أعـذر َ ْ ُ َّ َ 
ٍّوليس بـرس حـني يفـشو ويظهـر

  :اتـر يف أبيـه يفتخـوقول −
ِإذا هي حلت وسط عوذ ابن  ُ ْ َ ـــازح ال أط   ٍغالـبََّ ـــذلك ود ن ُف ٌ ــــٌّ        هـُالع





َشددت حي  ٍازيمي عىل قلب حازمـُ ِ ِ  
ِاجي رجاال لست مطلع بعضهمُأد َ ِ ْ ُ ُ ً  

ـــي يل ـــد اهللا يف ذروة العـــالبن ْ عب ِ ُ      

ْكتوم ملـا ضـمت عليـه أضـالعه َّ ُ ٍ َ    
َّعىل رس بعض إن ٍ  َ صـدري واسـعهِّ

ُوعتبـــة جمـــدا ال تنـــال مـــصانعه ًْ ُ ُ
 

مـا قالـه يف أواخـر   هـلـْهَ وسًد شـعره أيـضاـّجي ْنِ وم−
َّحياته حني كف برصه  ُ: 

ـــا ـــد أرض بن ـــدهر ق ـــك ال َّإن ي ُ ُ َ       
      ِأبكــي عــىل ذلــك الزمــان وال 
ــلفت ــة س ــل نعم ــن يف ظ ْإذ نح َ ٍّ       

 ا

  
   

    

ــ ــل فربم ــري ذح ــن غ َّم ٍْ ــاـَ            ا نفع
َأحسب شيئا قد فـات مرت ْ ُ  اـَجعــًَ

ـــت هلـــا  َكـــل نعمـــة تبعـــاكان َ ٍ ُّ             
 ا

 ابـن ُسـمعت: بن ريان الطـائي قـال اعيل ـإسم وعن −
  ,وأبو بكر بن حزم, كان عراك بن مالك : إدريس يقول 

  ,ًيتجالسون باملدينة زمانـا وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة
  , عـراك القـضاءَيـِلـَوو, هتا َرـْمـِ إَيـِلَ ابن حزم وَّثم إن
, ان عليـه وال يقفـان ـمِّلَسُان بعبيـد اهللا فـال يـّيمر وكانا

  :يقول أـخرب بذلك فأنشُأ, ف ًوكان رضيرا

 ٢٥٩ 

 بــن مالــك    َغــا عنــي عــراكِلْبَأال َأ
َفقد جعلت ت ُبدو شواكل منكمـْ ِ َ ا ـَْ

َوال تـــدعا أن ت            ْثنيـــا بـــأيب بكـــرَ
َا يب موقـكمـّن كأ ْران من الصخرـُ َّ َ 





 ٢٦٠ 

ــ  ــة ا ـُوطاوعتم ٍيب داعكــا ذا معاك َِ َ ً   
َولوال اتقـائي ثـم بقيـاي فيكمـ ْ ُ        اـِّ

   ل
ْلعم ْري لقد أزر وما مثله يـزرَ ُْ  يَ
ِا لوما أحر مـُكمـُتْمُلـَل َّ ل           )١(  اجلمرَنً

اهللا   عبيـدُ أتيت:الزهري قال   ورو عمر بن شبة عن−
:     ُتفقلـ,  فوجدته يـنفخ وهـو مغتـاظ ًاهللا يوما بن عبدا

ن       يعنـي عمـر بـ − ًنفـاآ أمـريكم ُجئـت: فقـال ? ما لك 
  بـن عمـرو  عليه وعـىل عبـد اهللا ُمتّفسل , −العزيز  عبد
 : ُتـفقل,  ّيـا علّفلم يرد انـبن عثما
ُا تراب األرض منها خلقتمّفمس ُِ ُ   اـَ

ــأ ــا أن وال ت ْنف ــسلمَ ــسأال وت      ا ـِّ ت
ّفلو شئت أن ألفي عـدو  ً وطاعنـاًاُ

ــا مل آمــر ومل أْفــإن َ أن ْ ــه عنكمــ ُ َن        اـْ
         ا

ِري إىل احلـرشُاد واملصعَمـومنها ال ْ َ ُ 
ِا خيش اإلنسان رشا مـفم ْ الكـربَنُ ِ 
ْلفي َأل َ ِّه أو قال عنـدي يف الـرسـُتـْ َ 

ْضحكت له حتى يلج ويسترش َ ْ َ َّ َِ يُ
 

 

   يف  هـا لـهّعلهـا كلَ جيْنَمنهم مـ,  هذه ْنِوهي أبيات أكثر م ) : ١
ا أربعة ـ جيعل منهْنَومنهم م, لك اأيب بكر بن حزم وعراك بن م

وعبـد اهللا بـن عمـرو بـن  ات أو مخسة يف عمر بن عبد العزيزأبي
 .  , وهي األبيات التي يف القصة بعدهاانـعثم

بـن املنـذر  أبو زيد عمر بن شـبة عـن إبـراهيم كذلك ذكرها 
  .وإهنا لرجل واحد,  القافية فاقـّدخلت معها التُا أـإنم: وقال 





 ٢٦١ 

 ?تقـول الـشعر يف فـضلك ونـسكك :  له ُفقلت:  قال 
   ." رأـ املصدور إذا نفث بَّنإ " : فقال
  .هـفأقبال عليه واعتذرا إلي: ل ـقي
ابن أيب الزناد نحـو  أنشد عبد العزيز بن أيب ثابت عنو

 : , وزاد فيها هذه األبيات
َّوكيف يريـدان ابـن تـسعني حجـ َ ُِ  عىل ما أتى وهو ابن عرشين أو عرش    ًةِ

 

 نمحعبدالره ثناّلصحيح يف ذلك ما حداو: عمر أبول قاو
داهللا اهللا بن عبـ الزناد عن هشام بن عروة عن عبيدبن أيبا
 بن عبد العزيز يـستأذن عليـه أنه جاء إىل عمر , بن عتبة ا

ِوكان عمر جي: قال , يف إمرته  ه ّفـرد,  ً شـديداًه إجـالالّلُ
 ًان خمتليـاـب وكان عنده عبد اهللا بن عمرو بن عثمجحلاا

وكان يف صـالحه , د اهللا غضبان يفانرصف عب: قال . به 
  :ا قال األبيات ـربم

ًأبن يل فكن مثيل أو ابتـغ صـاحبا       ِْ ِ ْ ُْ ِ َ
ّعزيــز إخــائي ال ينــال مــوديت  َ ٌ

ّكمثلــك إين      ً تــابع صــاحبا مــثيلَ
 قـلٌ مسلم كامل العّمن الناس إال





 ٢٦٢ 

ــوا  ــان أن يتفرق ــث الفتي ــا يلب ّوم ُ ُْ ِ َ َإذا مل يؤ                    َْ ُلف روح شكل إىل شكلُ ْ َّ 
ا
 

         ان بـنـفبعث أبا بكر بن سليم,   )١( هـاتـخرب عمر بأبيُفأ
 َّنإ: يعذرانه عنـده ويقـوالن  أيب حثمة وعراك بن مالك

      احلاجـب ِّدَرِوال بـ,  بإتيانـك َمِلـَم بـاهللا مـا عِسْقـُعمر ي
   : هـفقال لعمرو وصاحب. إياك 

       بن مالكَا عني عراكـغِلـْبَال أَأ 
 ا

ــ ــرْعا أنَدَوال ت ــأيب بك ــا ب             تثني
 اااالل

 .ره َـذَفع
 

 

أنشدين حمرز بن جعفر لعبيد اهللا بـن : قال حممد بن احلسن ) :  ١
  :وزاد فيها وهو أوهلا, عبد اهللا هذه األبيات 

َوإين امــرؤ مــ ــيِّ ِن يــصفني الــود يلفن ِْ ُ َّ ْ ُ    
ّعزيــــز إخــــائي ال ينــــال مــــوديت  ٌ           
ـــصيدة ـــت ق ـــائي اهللاَ قل ـــوال اتق ًول َُّ            

َّهبــا تــنقض األحــالس يف كــل منــزل  ُ َ ْ ُ    
ــــاجتي  ــــسري إذ أراك بح ــــاين ي َكف ٌ           

َتــالوذ بــاألبواب منــي خمافــة امل ُّ ِ    المــة ُ

ْوإن نزحــت د ِار بـــه دائــم الوصـــلَ َ ٌ        
ــ ــَنِم ُ النــاس إال مــسلم كامــل العق ِل    ٌ

َتــسري هبــا الركبــان أ ُ ْ ْردها يغـــْبــُّ َ ُ          يلَ
َوينفي الكر ْ ِ عنه هبا صاحب الرحـلَ ْ َُّ 

ْاللــسان مــا متــر ومــا حتــيلَيــل َكل ُ ُّ ِ ُ ِ  
ـــــ ِواإلخـــــالف رش م ُ ِ البخـــــلَنِ

َات األول بعد هذه ـوذكر األبي ُ. 





 ٢٦٣ 

كتـب :  الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قـال عن عبد و− 
   :عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة إىل عمر بن عبد العزيز

 عنده السور  ْنِنزلت مُبسم الذي أ
علم مـا تـأيت ومـا تـذر َ تَ كنتْإن
ْربْصاو   بـهَضْرا وم عىل القدر املحتوِ
ّرسُ يـٌ عـيشٍئمرِا صفا الـفم         بـهَ

 ا

    

ــ ــد هللا أم ــااّواحلم ــد ي ــر    بع       عم
 عىل حـذر قـد ينفـع احلـذر  ْنُفك
    شتهي القـدر  َا ال تــ أتاك بمـْوإن
رَدَه كــَ صــفوً ســيتبع يومــاّإال

عــن  األغـاين هاألصـفهاين يف كتابـرو أبـو الفـرج  و−
اهللا  اهللا بن عبد ديدخل عروة بن الزبري وعب: الزهري قال 

  ,دينةأمري املالعزيز وهو يومئذ  بن عتبة عىل عمر بن عبدا
 ْنِ جر مـٍفجر بينهم احلديث حتى قال عروة يف يشء

ْأحببـما :  ل عائشة تقوُسمعت: بن الزبرياذكر عائشة و َ ْ ُت َ
َأحدا حبـي عبد اهللا بن ِّ ُ ً   َ, ال أعنــي رسـول اهللا  الزبـريَ

ّ أبويالو ْنكم لتنإ: ر فقال له عم .َ ِتـحلوـَ البـن  عائـشة نَ
ْانتـحال منالزبري  َ ِ .  ًمعه فـيها نـصيبا مسلم ل لكَ ال يرْ

 ل يـر لكـّ أالْنِسع مْوَبركة عائشة كانت أ  :ال عروةقف
 ه وضـعتاهللا منها بحيـث لقد كان عبدو  ,مسلم فيها حق





 ٢٦٤ 

عنـد   فيهاـممنهَّكل واحد رشك الرحم واملودة التي ال ي 
هـذا : عـروة  قـالف,  َكـذبت:  عمر فقال . ٌ أحدصاحبه
يعلـم أين غـري  بـن مـسعوداهللا بن عتبة  عبداهللا بن  عبيد

  .ب الـصادقنيّذ كـْنَم أكذب الكاذبني ْنِم َّنوإ, كاذب 
ا ـف هبمّفأف, يشء ا يف ـاهللا ومل يدخل بينهم فسكت عبيد

 بعث إىل عبيداهللا ْثم مل يلبث أن جا عني,ُرْخا:  لقاور عم
,  يـدعوه إليـه ما كـان ِ يدعوه لبعضًرسوال عبد اهللابن ا

   :اهللا ليه عبيدفكتب إ
ِلعمر ابن  ُ ْ َابـن عائـشة التـيو ىليلَ ِ   

ــ ــم عل ــُو أهن ــدا ًاـّم ــدا ووال ً وج َ      
ْعذرت أبا حفص وإن ْ َ    ً كان واحدا  ُ

ــات ــنهم ف ــصليا ولك ــت م ًوا وجئ ِّ َ ُ َ
ْوعمت فإن َ ْ َ تسبق فـضنء مبـُ ُْ ِْ ِ ٍرز ـَ ِّ       

ِلك بالسلطان أن حتمفام ْ َ َل القـذ َ   
ْوما احلق أن َ هتو فتسعف بالذيُّ َ َْ ُْ َ    

َى اهللاُ واألحساب أن ترأم اخلأب ُْ     ا نـَ

ِوان أدتــه أب غــري زمــلرملــ َّ ُ ٌ ُ ّْ َ َ       
َّتأســوا فــسنوا ســنة ال ُُّ َ َمتـَّْ ِّعطـــُ           ِلـَ

َ القوم هيدي هدهيم ليس يأتيلَنِم َ 
ِتقـــرب إثـــر الـــسابق املتمهـــل َ ِّْ      

ْجواد وإن َ تسبٍ ْ ِفاعـذلَق فنفسك ـُ ُ 
ِجفــون عيــون بالقــذ مل تكحــل َّ َ ُ َ َ ٍ 
ِهويت إذا مـا كـان لـيس بأعـدل َ ِ َ 

ٌنفـــوس كـــرام باخل ِنـــا مل توكـــلٌ َّ ُ





 ٢٦٥ 

   .ىـ يف غري ما معنًأشعاره كثرية جدا: قال أبو عمر  − 
  .اب مفردـوللزبري بن بكار القايض يف أشعاره كت −

 
 هــاتـوفر ـبـخ

 

 :ه ـلف يف سنة وفاتُاختو, باملدينة رمحه اهللا تعاىل  ّتويف −
: وعيل بن املـديني , واهليثم بن عدي , قال ابن اخلياط 
   .سنة تسع وتسعني

  ,لرتمذياو, حممد بن عبد اهللا بن نمريو, قديال الوقاو
  .ان وتسعنيـسنة ثم: وابن حبان يف الثقات 

   .سنة سبع  وتسعني: وقيل 
 نلرمحعن يعقوب بن عبدابن بكري يى حيعن  البخاري يفو

قبـل عـيل بـن مات عبيد اهللا بـن عبـد اهللا : عن أبيه قال 
   .سنة أربع أو مخس وتسعني, احلسني 

 رسيـر مـل عمـودي َ بـن احلـسني حيَّ عيلُرأيت:  قالو
  .ةـعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتب




 ٢٦٦ 

  .بن عبد اهللا ازة عبيد اهللا ـحيمل جن: ويف التهذيب  
  .ةـتني ومائـسنة اثنمات  :هليثم او بن معني ـىل حييقاو

ر عبيد اهللا يف هـذه ْكِأخطأ اهليثم يف ذ: ان ـقال أبو سليم
 عمـر بـن َّر أنَ تـَأال,  ٌوما تابعه عىل ذلك أحد, السنة 

لـو كـان " :  سنة تسع وتـسعني فقـال َعـِويُعبد العزيز ب
  ?"هـ عن رأيّ إالُتا صدرـمـَ لًاـّاهللا حيعبيداهللا بن عبد

 مـا ّقول حممد بن عمر الواقدي أصـحو: قال أبو عمر  −
  .أنـوهو أعلم هبذا الش, يف ذلك عندنا 

 
 

ل هؤالء الرجال , ـْثِ االقتداء يكون بمَّ إنأخي املسلم ,
 .ه ِدـَتـْ اقُمُهـِفب

 
 





 ٢٦٧ 

  
í³^¤]<

 
 

 ..ني ـد هللا رب العاملـاحلم
ك عىل سيدنا وموالنـا حممـد , ُهم وسالمّك اللُوصالت

 .. ـمـنيَلعالِـداة لْهُلـمة اـول الرحـمـرس
 .. ّـه , والتـابعـنيوعىل آلـه , وصحب

 د ,ـوبع
َأخـي القارئ , إن العاقل الـموفـق إذا ق َّ ْ مثـل هـذه      َأَرـَّ ِ

َفإنمـا يستشـف منها أخالق رجال د,  ةريالس ٍَ َ ّ ِ َ لدنيا  االوَخّْ
ِ احلق وعملوافو وعر, يدخلوها ملو  كهللا تبارا فأفاض , به اَ

ِوتعاىل عليهم من ح  ً مالئكـةاه , حتى كانوـفيقْوَه وتـمتْكِْ
 .يمشـون عىل األرض 





 ٢٦٨ 

َ تـتــشْأن منــك بطلوفــامل  َ ْ تعمــل بمثــْنأ, و ه هبــمـَّبَ ل ِ
 ٍة ربك , وتكون معهم يف يـومـّال جنـنَحتى ت; أعمـاهلم 

 { Ð  Ï  Î    Í     Ñ    ÒÓ      ÔÕ    Ö   ×  Ø  Ù  
Ú  Û   Ý    Ü  Þ  z −  ]بسع[ .  

ِّالـموفـقواهللا تبارك وتعاىل هو  َ  .ي ـطْعُمـالو ُ
ملسلمني اابعني , وّلتاوآلل ا, و سيدنا حممد  عىل اهللاُّوصىل

 .ين ِّإىل يوم الد
 .ني ـواحلمد هللا رب العامل

 
 

  ميس بحمد اهللا وتوفيقـه يوم اخلّتم
ْ من سابع والعرشينال   هـ ١٤٣١ لعام ذي القعدةِ
ْ من بعرافق للااملو  م٢٠١٠لعام ) نوفمرب (ترشين الثاينِ

                





 ٢٦٩ 

 
Äq]†¹]<

 
 

  :كتب التفسـري
 ري القرطبيـتفس

 الدر املنـثور للسيوطي
 تفسري الطـربي
 تفسري البغوي

 
  :كتب املتون 

 الزوائد – املعاجم – املصنفات – املسانيد – السنن −الصحاح ( 
  ) .... وأخر– املسائل – األجزاء –

 صحيح البخاري
 سنن الرتمذي
  سنن النسائي

 كملصحيحني للحاعىل ا كملستدرا
 صحيح ابن حبان
 مسند الشافـعي
  سنن الدارمي

 سنن الدارقطني
 الرزاق مصنف عبد

 صحيح مسلم
 سنن أيب داود
 سنن ابن ماجة

 صحيح ابن خزيمـة
 موطـأ مالك

 دـمسند أمح
سنن البيهقي الكرب 
 مصنف ابن أيب شيبة

 ىلـ يعمسند أيب




 ٢٧٠ 

 
 مسند الطياليس

 مسند البزار 
 مسند احلميدي
 مسند الشايش

 اآلحاد واملـثاين للضحاك
 للطربايناملعجم الكبري 

 املعجم الصغري للطرباين 
  للرتمذي نوادر األصول

 فضائل الصحابة البن حنبل 
  للبيهقيانـشعب اإليم

 الفردوس للديلمي 
 األوائل البن أيب عاصم

 للطحاوي رشح معاين اآلثار
   للفاكهيأخبار مكة

  البن املباركهاداجل
 الشكر البن أيب الدنيا

 إخالص النية البن أيب الدنيا
 خلق أفعال العباد للبخاري

 معجم الشيوخ للسبكي 
 معرفة علوم احلديث للحاكم

 أمايل املحاميل
 املعرففة أليب نعيم

 مسند إسحاق بن راهويه 
 مسند الشهاب 

 مسند عبد بن محيـد
  للطرباينند الشامينيمس

   للطربايناملعجم األوسط
 األدب املفرد للبخاري

 الشمـائل املحمدية للرتمذي 
 معرفة السنن واآلثار للبيهقي 

 دالئل النبوة للبيهقي
 األحاديث املختارة

 ضعفاء العقيـيل 
 األوائـل للطرباين

  رشح مشكل اآلثار للطحاوي
 أخبار مكة لألزرقي

 أيب الـدنيا مكارم األخالق البن
 البعث والنشور للبيهقي 

 قرة العينني للبخاري
 معجم الصحابة البن قانع

 معجم اإلسمـاعييل
 مقدمـة ابن صالح

 املطالب العالية البن حجر
 التوحيد البن منده





 ٢٧١ 

مسألة العلو والنزول يف احلديث  
 البن القيرساين

 وصايا العلمـاء البن زبر الربعي
ت أليب الفوائد الشهري بالغيالنيا

 بكر الشافعي

 
  :ـروحكتب الش
  البن حجرفتح الباري
    للطيب آباديعون املعبود

       حاشية السندي عىل ابن ماجة
         الرب التمهيد البن عبد
  للمباركفوريحتفة األحوذي

 معامل السنن للخطايب
حاشية الباجوري عىل ابن قاسم 

 الغزي
 املنتـقى للباجي

   صحيح مسلمرشح النووي عىل
 رشح سنن النسائي للسيوطي

 رشح سنن ابن ماجـة
  االستذكار البن عبد الرب

  للمناويفيض القدير
   رشح ابن بطـال

 رجب البن حلكما ومجامع العلو
 احلنبيل 

 
  :كتب الرجال

 – العلـل – البلـدان – الطبقات – الضعفاء – ثقات –تراجم ( 
 وأخر( .... 

  للبخاريالتاريخ الصغري يالتاريخ الكبري للبخار
  البن بلبان املقديسحتفة الصديق يف فضائل أيب بكر الصديق





 ٢٧٢ 

 
 هتذيب األسمـاء للنووي

  أليب نعيمحلية األولياء
  للذهبيظتذكرة احلفا

  تقريب التهذيب البن حجر
  لسان امليزان البن حجر

  الكنى للبخاري
   البن حبانالثقات

  للذهبيالكاشف
   غرب للذهبيالعرب يف خرب من

 الكامل البن عدي
   البن حجراإلصابة

  كر عساالبن  مدينة دمشقيختار
 ازي حاتم الرأليب لتعديلا وحجلرا

  للعالئيجامع التحصيل
 طبقات خليفة بن خياط

 طبقات الفقهاء للشريازي
 إسعاف املبطأ للسيوطي

   للصفديالوايف بالوفيات
 الوفيات للقسنطي

  حنبلنالب لجا الرفةالعلل ومعر

  للذهبي      سري أعالم النبالء
 تاريخ بغداد للخطيب

  للعجيلمعرفة الثقات
  البن حجر هتذيب التهذيب
  للسيوطيطبقات احلفاظ
  للمزي الـهتذيب الكم

 حبان البن رمصامشاهري علامء األ
  للذهبي ميزان االعتدال

  البن اجلوزي ة الصفوةصف
  البن عبد الرب االستيعاب
  البن سعد كربالطبقات ال

 ر منظوالبن دمشق يخرتاخمترص 
 التعديل والتجريح للباجي

 املجروحني البن حبان
 تاريخ خليفة بن خياط

 طبقات الشافعية البن السبكي
 طبقات احلنابلة البن أيب يعىل
 وفيات األعيان البن خالكان

  للفسوياملعرفة والتاريخ
 فعيا للرينوالتدوين يف أخبار قز





 ٢٧٣ 

 
 العوايل للعصاميسمط النجوم 

 تاريخ ابن معني رواية الدوري
 الرياض النرضة للطربي
 تاريخ جرجان للسهمي

 فـي ملوك مـرص النجوم الزاهرة
 البن تغري برد األتابك

التحفة اللطيفة يف تـاريخ املدينـة 
 الرشيفة للسخاوي 

ــث   ــواردة يف األحادي ــل ال العل
 النبوية للدارقطني

 أسد الغابة البن األثري
  شاهنيبنخ أسامء الثقات التاري

 اإلكمـال البن ماكوال
 تاريخ واسط للرزاز الواسطي

  فوائد الشوكاين
تاريخ مولد العلمــاء ووفيـاهتم 

 البن زبر الربعي 
 البن بغية الطلب يف تاريخ حلب

 العديم
 معجم البلدان لياقوت احلموي 

 معجم ما استعجم للبكري
 

َكتب السـري والتاريخ   : والرحالتِّ
 السرية النبوية البن هشام

  الكامل يف التاريخ البن األثري
 تاريخ املدينة البن شبة النمريي 

 تاريخ الطربي
 تاريخ أصبهان أليب نعيم

  أليب زيد العمرييأخبار املدينة
   البن قتيبةاملعارف

  فتوح البلدان للبالذري
  البن اجلوزياملنتظم

 السرية احللبيـة
  كثري البنالبداية والنهاية

 البدء والتاريخ للمقديس 
 تاريخ اليعقويب

 تاريخ اخللفاء للسيوطي
  الشفا للقايض عياض

  لليافعيمرآة اجلنان
 املحن أليب العرب التميمي

 يزجلوا البنثر ألا أهل متلقيح فهو




 ٢٧٤ 

 القاسم يبخبارها ألأ مرص وحفتو 
  عبد الرمحن القريش
 البـن العمــاد شذرات الـذهب

 احلنبيل

ألخبـار دول املغـرب االستقصا 
 األقىص أليب العباس النارصي

 
كتب أخر:  

 – العقائـد – مصطلح احلـديث وخترجيـه −الفقه وأصوله ( 
 .... ) وأخر – علوم لغة وأدب ومعاجم −علم الكالم 
 األم للشـافعي

 التذكرة للقرطبي
 الكفاية يف علم الرواية للخطيب

 كنز العمـال للمتقي اهلندي
 بن اجلوزيغريب احلديث ال

 الرسالة النظامية للجويني
 الكامل يف اللغة واألدب للمربد 
 القاموس املحيط للفريوز آبادي 



 الفائق للزخمـرشي
 األغاين لألصفهاين

  الشافعيةوعخمترص املزين يف فر
 تلخيص احلبري البن حجر
 اجلامع الصغري للسيوطي

 نصب الراية للزيلعي
 كشف اخلفاء للعجلوين

 اهية البن اجلوزيالعلل املتن
 ذم الكالم وأهله للهروي

 لسان العرب البن منظور 
  األثريبن الثرألالنهاية يف غريب ا
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  ..........................................ةـدمـمقـال

 ...........................تعريـف بالفقهـاء السـبعة 
 ..............عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود 

  .......................................بهـمه ونسـإس
  .......................................هـه ولقبـيتـكن

 .............................................مـولـده 
ْذكـر    ..................هـائلـفض وهـاقبـ من منٍبعضِ

 ....................... ...............هـادتـعبصفـة 
 ......................َسـعة علمـه وروايتـه للحديث 

 ................تعليمـه وتأديبـه لعمر بن عبد العزيـز 
 ......................خدمـة ابن شهـاب الزهري لـه 
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