
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

َ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 سـمد وابن حبـلم وأحـاري ومسـ رواه البخ) ١

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

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

ْنن منـُعون سـبّتـت َ ٍّ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
ُ لـدخلتموه , ٍّر ضـبْحـُحتى لـو دخلـوا ج: ( أيب هريرة بلفظ  َْ ََ 

ْومن هم يا رسول : قالوا  ْفمه ? : اهللا , أهل الكتاب ? قال َ َ. ( 
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 دخلو ْ دخلٍّر ضبْحُا جْ َ   ) .       ُتم فيه ـَ



  ٧ 

ْمن  يفحتـى   , تالملجـااع  يف مجيـمسـالإلأعـداء ا د بـالِ
 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



@@@@@@@@@ 
 
 
ْ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

  ٨ 

 ُ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 

خارجة بن زيـد  و, لصديقا بكر يبحممد بن أن لقاسم باو
,  عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبـة بـن مـسعودو,  بن ثابتا
  أحـدها:  السابع ثالثة أقـوال ويف.  ارـيسان بن ـسليمو

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 مــِثـْكُمـطبقة كبار التابعني أو الطبقة ال: 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: ساط التابعنيْوَطبقة 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
 . نيـابعـّة 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
              سـبعهـمَلَعَ أهل املدينـة وجْنِابعني مـّ طبقات التًال أوَرـَكَفذ

 ==  ب



  ١١ 

 اا كـانوـاوهيم فيمــ عـن فتـُ النـاسَرَدَوصـ,  بـه 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

هـي و,  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

ْ , أولـهم وأعالهم ةـرة طبقـمس عشـخ إىل احلاكموقسمهم  َ َّ
ِالذين لـحقـوا با َلعرشة , 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) ب التهذيب تقري(  ,  و البن القيرساين



  ١٢ 

سـعيد بـن : مـنهم , وه ـمـَتـَفـوه وكْخَروه بـل 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 والتعبـسُّهم يف النـألحواهلم عىل طريقت

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

 م ـاسـ قوةرـد اهللا عـهم عبي ذـفخ
 ْهَيز عن احلق خارجِه ضـفقسمت

ْهَان أبو بكر خارجــعيد سليمـس
 :ً أيضـا  فيهم قيـلوهم الذين

ْ مـن إذا قيل ْ العليفَ   سبعة أبحـرِمِ
      اهللا عـروة قاســم هم عبيـدُفقـل 

  ل

ْ 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 الفقهــا قيـمّوإن
وكـان يف عـرصهم , وا هبا رِهُ إليهم وشْتَالصحابة 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
ْبعة الذين يسّ 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



  ١٤ 

 د بـن وخارجـة بـن زيـ ,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  ,بن يسار , وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبـةا

  , 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,  بن عبد اهللا بن عتبة وعبيد اهللا

 , 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



  ١٥ 

وا ـلَخَ فد .وخارجة بن زيد بن ثابت, بن عامر بن ربيعة ا
 , ا هـو أهلـه ـى عليه بمــنْث َفحمد اهللا وأ, سوا َلَعليه فج

َكم ألـُتْوـَعَا دـإين إنم: ال ـثم ق  , رون عليـهـَجـْؤـُ تٍرـْمِ
 ًراْمـَ أَعَطـْقَ أْريد أنُإين ال أ.  عىل احلقً فيه أعوانانوتكونو

َرضَ حْنَأو برأي م,  برأيكم ّإال  ًم أحـداُيـتأ رْفإن,  منكم َ
 فأحرج عـىل ـة ,المُ يل ظٍكم عن عاملـَغَلَأو ب,  ّدـَعَتَي
ه ـزونـ عنده جيْنِجوا مَرـَفخ. ي ـنَغَلْب َ أّه ذلك إالـَغَلَ بْنَم
  .قوا عىل ذلكَرتـْ واف ,ًرياـخ

:  أهل املدينة ْنِابعني مّمية فقهاء التْسَسائي يف تّوقال الن
  بـن , وأبـو سـلمة 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
 .العزيزعبدوعمر بن , عيلبو جعفر حممد بن أو, بن عمرا



  ١٦ 

ُت ْكـَرْدَأ: الـرمحن بـن خبـاب  وقال سليمـان بن عبـد
ّ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, ان  بن عف عثمـانبن بانأو,   بن هشامثاحلار
وعبيـداهللا  , محنالرعبد سلمة بن بوأو , 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  سهل بن بنُ أمامـةوأبو,   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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 , مـسـروقو , قيـس بن ثحلـاراو , لمـاينـّ السعبيـدةو
راهيم بؤالء إىل إـ هُمـْلِى عـهَتـْوان. وعمرو بن رشحبيل 

أيب   هـؤالء إىلُمْلـِى عـهَتـْوانبـي , ْعّالش عامرخعي وَّالن
 هؤالء إىل سـفيان ُمـْلِى عـهَتـْثم ان, إسحاق واألعمش 

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

, ؤيـب ذقبيصة بن  :د به ـتْقـُه ويـُ رأيُعَبـَّتـُ كان يْنَّمـِم
 وعـروة , اهللا بن عبداهللا بن عتبة وعبيد, رجة بن زيد خاو
وأبو بكر بـن , ن ـلرمحا عبدن 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 كلهـم ثم صار.  الزنـاد وأيب ُْ  إىل مالـك بـن ِ
 إىل هذا اإلسناد َ يميل وكان عبد الرمحن بن مهدي ,أنس



  ١٨ 

ُ علمـه فصارعبـاسابن  ّ فأمـا:قال . ُويعجبـه  ْ ّ ستــة  إىلِ
 ,  ربــاح بـن أيب عطـاءو  , جبيـر بن سـعيـد إىل  :ٍنفـر 

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

 .َ 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 جوانبهـا ْ , أن نقتـدي بـهم ونقتـفـي أثرهـم , ِ ْ َْ َ

ًونكون معهم حسـا ومعنـى  َّ ِ. 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : عيد ـى بن سـال حييـق
دَما أ" 
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ُا أحدا نـنْكَرْ  ة ـه باملدينـلِّضَفـً
 " عىل القاسم

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٢٠ 
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 هـبــَسـَه ونـمــإس     
 

القاسـم بـن :  لعتيـقذو احلـسب ا, نجل الصديق هو  −
بـن أيب قحافـة بن عبد اهللا بـن عثمــان  حممد بن أيب بكر

  .رة ـم بن مـعد بن تيـعامر بن عمرو بن كعب بن س
رد ـزدجـابنة ي , وهية دوـس: قال هلا ـُيد ـَلَ وّمُه أـّمُوأ −

  .آخر ملوك الفرس
 أنـه مة زين العابدين عيل بن احلـسنيـ يف ترجَدَرَوقد و

   د كانا ابنـي خالـة , وكـذلك سـامل بـن ـ حمموالقاسم بن
 . عبد اهللا بن عمر 

ِ رجال مَّ يف كتاب الكامل أندربـحكى امل مل  − قـريش ْنً
فقـال يل , ب ّ بن املسيَجالس سعيدُ أُكنت: قال  −ه ـِّمَسُي

 ُ وكأين نقصت.أمي فتاة  : ُ أخوالك ? فقلتْنَم: ًيوما ما 
 ,اهللا بن عمـر  سامل بن عبد حتى دخل ُمهلتَفأ ,ه ـ عينْنِم

:  هـذا ? قـال ْنَيـا عـم , مـ : ُ عنده قلتْنِـا خرج مّفلم
 قومك ? هذا سـامل ْنِ هذا مَلـْثِ مُلـَهْجـَتَ أ !سبحان اهللا 
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ثم . اة ـفت: ه ? قال ـ أمْنَفم : ُقلت. بن عبد اهللا بن عمر ا
فجلـس ثـم , أتاه القاسم بن حممد بن أيب بكـر الـصديق 

 أهلـك ْنِجتهل مَأ:  هذا ? قال ْنَيا عم , م : ُ قلت.هنض 
  هذا هو القاسم بـن حممـد بـن ! هذا ه ? ما أعجب ـَلـْثِم

: قـال . فتـاة : ه ? قال ـ أمْنَفم : ُقلت. أيب بكر الصديق 
     ًشيئا حتى جاءه عـيل بـن احلـسني بـن عـيل بـن  ُفأمهلت
 ْنَمـ,  يـا عـم:  ُ, فقلت  عليه ثم هنضَمَّلَ, فس أيب طالب

, هـذا  هلـهَ جيْأن ًاـُع مسلمـَسَهذا الذي ال ي:  ? قال هذا
?  أمـه ْنَم:   فقلت .عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب

 يف عينـك ُنـي نقـصتُ, رأيت يا عـم:  ُ, فقلت اةـفت:  قال
?  سـوةُا يل يف هـؤالء أـمـَف َأ , اةـ أمي فتَّ أنَتْمِلَا عـّمـَل
  .ًادـه جـ يف عينُفجللت:  الـق
 

 هــبـقـه ولــتـيـنـُك
 

  .الرضير, املدين , التيمي , القريش  أبو حممدهو  −
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  . ه أهل احلجازـفقي,   أبو عبد الرمحن:ل ـقيو −
 

 هـأتــشـده ونــولـم
 

  .  ة عثمـانـ يف خالفَدـِل ُو −
  . ة عيلـيف خالف: ل ـوقي
ِا مـقريب,  أبوه بمرص وهو صغريَلـِتُققد و −  ست ِة سنْنً

ًيتيمـا  َأَشَفن, عائشة ه عمته ـْتَذَخَ, فأ وثالثني بعد عثمـان
  .ر عنها ـوأكث, ه منها ـَّقَفـَ, وت رهاْجِيف ح
خذين آل اَنِن مكاو: بت الذهاشذريف  لعمـاداابن ل قا

ــا ــاوزون قوهل ــادون يتج ــذين ال يك ــشة ال ــن عائ   ,ع
 ابن أخيها ,  بكريب بن حممد بن أُالقاسم: هني هبا ِّقَفـَتُمـال

 .وعروة بن الزبري ابن أختها أسمـاء 
 

   الـذاتـيـّـةهـتـفـِص
 

 عنـد عبـد اهللا ُكنت: عن حممد بن خالد بن الزبري قال  −
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 بـن حممـد بـن أيب بكـر ُ القاسـمَنَذْأـَتـْفاس, ر يـبن الزبا
 ه يب ُ لـيس عهـدَوَأ: ق , فقال عبد اهللا بـن الـزبري ـالصدي
 يل , ٍه بحاجـةَمـِّلَكُ أْ أنُإين أردت: م ًا ? فقال القاسـقريب

: ه قال لـه ابـن الـزبري ــا دخل عليّ فلم. له ْنَذـْائ: فقال 
 ?نه موىل عائـشة إ:  وكنا نقول ٌمات فالن:  قال ?م َيـْهَم

ى ـّ فول. ع بني جندىل هو مو, لكم ًىـليس مول, ال: فقال 
: بن الزبري وقـال  اهللا ُ إليه عبدَرـَظَى نـَّلَـا وّالقاسم , فلم

  . "ىـ هذا الفتْنِه مـبه بـً ولدا أشَدـَلَ أبا بكر وُيتأما ر"
 

ْذكـر زوجـه و  أوالدهِ

 

 قريبة بنت عبد الرمحن بـن أيب بكـر ْنِمالقاسم  َجَّوَزـَت −
 فـروة وهـي أم َّ الرمحن , وأمَعبد:  له ْتَدَلَالصديق , فو

يب طالب , جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أ
 .دة ـْبَ حكيم , وعَّوأم



  ٢٥ 

ْذكـر  ْمن ٍبعضِ  هـائلـفض وهــاقبـمن ِ
 

فقهـاء ال أحد كبار سادات التابعني , وْنِمالقاسم كان  −
املـأخوذ  أئمـة احلـديث والفقـه ْنِمـ و ة ,ـ باملدينالسبعة
 . رجوع إليهم ـ وامل ,بقوهلم

إىل ًقا , وـغـوامض األحكـام فائـِلرمحـه اهللا تعاىل كان  −
 .ًا ـابقـن األخالق سـحماس
ًممسكا للسانوكان  − ِ ْ ّه , صموتا ال يتكلم , ـُ ً  عًما للـورِزالَ

ًا عـىل الفقـه واألدب , عـىل مـا كـان ـواظبُك , مـُسُّوالن
 . م ـل والعلـ العقَنِرجع إليه مَي
القاسـم " : ومصعب بن عبد اهللا ري بن بكار ـقال الزب −
 ." ن ـار التابعيـي خْنـِبن حممد بن أيب بكر ما
 ْنِني , ومــ سـادات التابعـْنـِمـ" : ال ابن حبـان ـوق −

 ." ًا ـوفقه, ًال ـوعق, ًا ـوأدب, ًمـا ْلِه عـأفضل أهل زمان
وقال أبو عبد الرمحن النسائي يف تسمية فقهاء التـابعني  −
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القاسـم بـن : ب ّ أهل املدينة يف طبقة سعيد بن املـسيْنِم
 . ق ـيحممد بن أيب بكر الصد

ُا أحـدا نـنـْكَرْدَمـا أ" : ى بن سعيد ـ حييوقال − ه ـلِّضَفــً
  . " ة عىل القاسمـباملدين

َ أحـدا أُمـا رأيـت"  : أبو الزنـادوقال  − ِنـا مـْهِ ذَّدَحـً  َنً
ه ـَبُّ أصحاب الـشْنِيضحك مَ كان لْالقاسم بن حممد , إن
  . " ىـكمـا يضحك الفت

  ." ه ـ أفضل أهل زمانكان القاسم" : ة ـل ابن عيينقاو −
 ُرـْمـَلـو كـان أ" : يقـول ر بن عبـد العزيـز ـ عمكانو −

  . ) ١(  " مـ عن القاسُا عدلتـمـَ لَّيـة إلـاخلالف
: حممد بن الضحاك احلزامـي عـن أبيـه قـال يف رواية و

َدَهـْعَ أْ أنَّيـان إلـلو ك" : ز ـر بن عبد العزيـقال عم

                             

 مـا 

 
, عهد إىل عمر باخلالفـة كان قد ان بن عبد امللك ـ سليمَّألن)  ١

  .دهـ بعْنِد مـوليزي
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 .  "  )٢(  بني متيمَشـِمْيَعُ, أو أ  )١( ص األعوَ صاحبُتْوَدَع
 َ القاسـمِتَغـَلَفرو الواقدي عن أفلح بن محيد أهنـا ب

 ة ? ـّمُ األِرـْمَأِفكيف ب, ضعف عن أهيل َإين أل: فقال 
 ." ًال ـًال عامـكان القاسم رج" : وقال مالك  −
ن كا" : لقاسم فقالا َلْضَ مالك فَرـَكَذ:  وهببنال قاو −

 . " ة ـّمُاء هذه األـقه فْنِالقاسم م
 فقهـاء ُوالقاسم بن حممد أحد" : وقال ابن أيب خيثمة  −

 . " ن ـعدوديـة املـاملدين
َ الناس أحـدا أعظـمَنِ مُما أدركت" : وقال ابن عون  − ً 

 القاسم بن حممـد , وحممـد بـن َنِ ألهل اإلسالم مًرجاء
  ." وةـاء بن حيـريين , ورجـس

ا ْوـَقــَتْم الّهم , كـأهنَلـْثـِ مَرَ مل أٌةـثالث" : ًا ـال أيضـوق
ْوَواصـَفت

                             

ابن سـريين بـالعراق , والقاسـم بـن حممـد : ا 
 

  .إسمـاعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص: يعني )  ١
 .القاسم بن حممد : يعني )  ٢
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 ." ام ـوة بالشـاء بن حيـاز , ورجـباحلج
رجـاء :  ثالثـة ْنِ مَأـَفْكَ أُما لقيت" : قال آخر  لفظويف 

بن حيوة بالشام , والقاسم بـن حممـد باحلجـاز , وابـن ا
 ْأنّ, ومل يتكلفـوا  امـوِلَ مـا عزواِاوـُ جيمل. ق اريين بالعرـس
  . " هيمأ برلوايقو
: ثني بعـض أصـحابنا قـال َّدَح :  الزبري بن بكارقالو −

يا ابن قاتل عثمـان , : ًا ـق للقاسم يومـوقال ابن أيب عتي
 َّ إنفـواهللاِ" ول هذا ? ـقـتَأ: ب ـّعيد بن املسيـفقال له س
َمدا ل أباه حمَّ , وإنكمخريـَالقاسم ل كم ُ , فهو خريكمخريـً

  .  ) ١(  "  خريكمُوابن
 َفـَّلـَخـَ وتَلـُقـَريين كان قد ثـ ابن سَّك أنـوعن مال −

ِيْدَنظر إىل هَ يْ أنّ حيجْنَأمر مـَعن احلج , فكان ي

                             

 القاسم 
 . م ـدي بالقاسـقتـَفي بلغونه ذلكُه , فيـه وناحيتـولبوس

كـان أهـل املدينـة " : وقال عبد الرمحن بن أيب الزنـاد  −
 

  . ذووهّ إالَلـعرف الفضـَال ي)  ١



  ٢٩ 

اء ّرـُ فيهم القَأـَشَحتى ن,  والدخاذ أمهات األـّكرهون اتَي
عيل بن احلسني بـن عـيل بـن أيب طالـب , :  السادة ّرـالغ
اهللا  عبد  وسامل بن,ديق لقاسم بن حممد بن أيب بكر الصاو
  ,وعبـادة,  ًىـقـُوت, ًمـا ْلِ املدينة عَ ففاقوا أهل.بن عمر ا

 ." اري َّذ يف الرسـ حينئُ الناسَبِغَرـ فًا ,ـعَرَوو
 

 ـهـ عبـادتـصــفـة

 

 القاسـم بـن ُرأيـت" :  عبد الرمحن بن أيب املـوال قال −
 أول النهار فيصيل ركعتني , ثم جيلـس َحممد يأيت املسجد
 ." ه ـبني الناس فيسألون

ْنِكان يأيت مـ"  : لفـظويف 

                             

 بيتـه إىل املـسجد فيـصيل , 
  .  )١( " ه ـدون إلياس ويقعـويقعد للن

 القاسـم بـن حممـد ُرأيـت"  :  عبيد اهللا بن عمـرقالو −

 
لكثـرة ; ًا لد النـاس ـبّن حمب القاسم كاَّشري أنُهذه العبارة ت)  ١
 . أجلهم ْنِه مـوتفاني, ه هلم ـحْصُن



  ٣٠ 

  . )١(  " ّصيلُيدخل املسجد , فيجلس فيه وال ي
 مـع القاسـم بـن ُكنت" : وعن عكرمة بن عمـار قال  −

 ,ٍ قليـل  وزيادةٍّدُ مِ بقدر نصفَيـِتُ فأ, ءضوَحممد فدعا بو
   .) ٢(  " هـأ بّوضـفت
 القاسم بن حممد ُصحبت" : صاح قالِن نوعن شيبة ب −

دخل أصابع رجليـه ُأ للصالة يّه إذا توضـُإىل مكة , فرأيت
َمـِ يا أبا حممد , ل: ُ قلت."اء ـ عليها املّيصب

                             

 ? تصنع هذا 
   . )٣(  هـ ابن عمر يصنعُرأيت: ال ـق
,  سـامل بـن عبـد اهللا ُ رأيت":  عكرمة بن عمـار قالو −

يرفعون أيدهيم , ًومكحوال , عطاء و, والقاسم بن حممد 
 ." يف الصالة إذا ركعوا , وإذا رفعوا 

 
 ْنَمـِر بـالركعتني لـْمـَ األَّك عـىل أنّ وهذا يدل:قال أبو عمر )  ١
  .ابـال إجي, اد ـ وإرشٌبْدـَ املسجد نَلـَخَد
 .ويغتسل بالصاع ,  ِّدُمـأ بالّ كان يتوضهللا ل رسوَّنا أنْمِلَع)  ٢
  .ٌلـ عمَمـْلِ العَّ نعرف أن ذلكْنِم و)  ٣



  ٣١ 

 

  ,ًا حممدُرأيت" : ويف رواية عن الربيع بن الصبيح قال 
, ًوساطا و,وعطاء, لقاسم بن حممداو, ةبا نرضأوسن, حلاو

, وابن أيب نجـيح , ًونافعا , واحلسن بن مسلم , ًوجماهدا 
عـوا أيـدهيم , وإذا ركعـوا , وإذا  رفَوا الصالةـحَتـَتْإذا اف

  . ) ١(  "  الركوع َنِرفعوا رؤوسهم م
 القاسم بن حممد كان إذا جلس َّوعن حييى بن سعيد أن −

وثنـى رجلـه اليـرس , ,  رجله اليمنى َبَصَشهد نّيف الت
  وجلس عىل وركه اليـرس ومل جيلـس عـىل قدميـه , ثـم 

َّدَوح, ن عمر عبد اهللا بن عبد اهللا بهذا أراين :  الـق

                             

ي ـثنـ
   . )٢(  اه كان يفعل ذلكـ أبَّأن

 
 املواضـع ه اليـدين يف هـذِعْفـَ رَمْكـُ هذه الرواية حْنِنأخذ م)  ١
 .ة ـّنُا سـعهْفَ رَّذكورة , وأنـامل
موا املـسلمني َّلَ , وع  برسول اهللاًلوا ذلك اقتداءَعَ فُّوالكل)  ٢
 .اع ـبّم االتْكُح

 



  ٣٢ 

 َّأن" وعن حييى بن سعيد وربيعة بن أيب عبـد الـرمحن  −
هر ـرأ خلف اإلمام فيمــا ال جيــالقاسم بن حممد كان يق

 ." راءة ـ بالقُامـفيه اإلم
حممد   القاسم بنُ سمعت:ى بن سعيد ـ حييٍ لفظ قاليفو
ءة فيمـا ال جيهر اشغل نفيس بالقرُ أْ أنّبِحُإين أ"  : ليقو

يف الظهـر , والعـرص , , به اإلمـام عـن حـديث الـنفس 
َنِ املغرب , واآلخرتني مَنِة مـوالثالث

                             

    . )١( "  ةـ العتم
ى بن سعيد عن القاسم بـن حممـد أنـه كـان ـوعن حيي −

  .  )٢(  هـرة هو وأصحابـعشاء اآلخث بعد الّيتحد
   س القاسم وسـامل بـن ـلـوكان جم: ال حممد بن عمر ـق

 
 القـراءة َمْكُه حُي وغري اإلمام الشافعَذـَخَ هذه الرواية أْنِم و)  ١

 .ام ـخلف اإلم
  . نستنبط اقتداءهم بسلفهم الصالح ل هؤالءـْعِ فْنِم)  ٢

إذا كـان يف  بعـد العـشاء السهر َّ لنا بأنّنيـ هنا كذلك يتبْنِوم
 .ز ـفإنه جائ,  العلوم الرشعية َنِ مٍ علمِدرس



  ٣٣ 

َ واحدا , ثـم ج عبد اهللا يف مسجد رسول اهللا  فيـه َسَلـً
بعدمها عبد الرمحن بن القاسم وعبيد اهللا بـن عمـر , ثـم 

اه خوخـة ـ فيه بعدمها مالك بن أنـس , فكـان جتـَسَلَج
 .ر ـنبـر واملـعمر بني القب

كان القاسم بن حممد إذا طاف " : وقال أفلح بن محيد  −
  ." ر والركن اليمـاين ـَجـَ بني احلَذَّوـَعَلبيت تبا
    القاسـم بـن حممـد وعمـر بـن ُرأيـت" : وقال أيوب  −

ذان ّعبد العزيز يقفان يف ظهر الكعبة بحيال الباب , فيتعو
  . ) ١( " ويدعوان 

 القاسـم بـن ُرأيـت" : وقال حممد بن صالح بن دينار  −
 . " زم خلف الكعبة ـحممد يل

ع َدَكان القاسم بـن حممـد ال يـ" : أفلح بن محيد قال و −
َتْسَ بـالركن اليمــاين يـَّرـَإذا م

                             

ستلم احلجـر َه , وال يــلم
 

ــدعاء يف هــذا املكــان مــستحب , َّيف ذلــك إشــارة إىل أن)  ١  ال
 . منها بغري هذا املوضع ـىَجْرَإلجابة قد تكون أوا

 



  ٣٤ 

   . )١(  " هـال أقدر علي: وقال 
 القاسـم بـن ُرأيـت" : وقال حممد بن صالح التمــار  −

 ." ًا ـًا وراجعـًيا , ذاهبـرمي اجلمـار ماشَحممد ي
كان القاسم " : الرمحن قال  عبديب ربيعة بن أِةـيوا ريفو
َ جدا , فكان يَفُعَبن حممد قد ضا ْنِركب مً

                             

 منزلـه حتـى 
ن عنـد ِفينزل عند املسجد , فيميش مـ, ى ـنِ مَيأيت مسجد

 
    م أتباعـه ِّلـَعُوي,  عـن نفـسه ُفـِّفـَخـُه اهللا تعاىل يـان رمحـك)  ١

 .كيف يطوفون 
كـان رسـول اهللا: ( بـن عبـاس قـال ا جماهد عـن رو إذا 

  .]١[ )ه عليهَّدـَ خَعَضَوو, ه َلـَّبـَاين قـم الركن اليمَلـَتْاس
ْوهذا غـري معـروف ومل يتــابع عليـه , وإنمــا  : قال أبو عمر َ ُ

َبـل يده ـَ قفوملعرا ْ تـقبيـل احلجر األسوفُوإنمـا يعر. َّ ْ ووضع دَ َ
ْالوجه عليه , وما أعرف أحدا مـن أهـل الفتـو يقـول بتقبيـل    ِ ً َ

 .غري األسود 
 

 

بن عـدي البخاري يف تارخيـه , وا, و ّه البيهقي يف سننه وضعفـهارو : ]١[
 . يف التمهيد ّرـَيف الكامل , وابن عبد الب



  ٣٥ 

ًاملسجد إىل اجلمـار فريميها ماشيا , ثم يرجع إىل املـسجد 
  ."  َبـِكَ رَجدـًيا , فإذا جاء املسـماش
هـم لـك ّالل" : رمى يقـول وكان القاسم بن حممد إذا  −

 ." احلمد ولك الشكر 
 القاسـم ُرأيت" : ه قال ـوعن إبراهيم بن سعد عن أبي −
 : ُ , فقلتًاِّرسـَحـُمط ـبهي نيحه ـَ راحلتبرضَبن حممد يا

ا ـر ببغلتهــة تأمـ كانت عائش:ال ـ? ق مدـيا أبا حمما هذا 
   . )١(  " هـ منجرـخـَحتى ت ًاّرسـط حمـبَ هتني حبرضـُفت

 
 ثـديـه للحــتـروايه وــمْلِة عـعــَس

 

ِدا , ثـًتهدا , عابـ جمً إماما القاسمكان −   .ة ـّجُقة , حـً
َكَذ −

                             

 .ني ـّة تابعي املدنيـره مسلم يف ثالثـ
 . ة ـ يف الطبقة الثانيعدـبن سا ذكرهو

 
َّ إذا مـر املـرعاّلقد أخذ القاسم بن حممد بسنيـة اإلرس ) ١  ض بأرءَ

َعـذب فيها قوم قبلنـا  ِّ ُ. 



  ٣٦ 

 .ة ـ كبار الثالثْنِ أفضل منه مُما رأيت: وقال أيوب 
مـا " :  أيب الزنـاد عـن أبيـه قـال وعن عبد الرمحن بن −

َ أحدا أُرأيت  القاسم بن حممد , وما كـان َنِة مّنـُّم بالسَلْعً
َ رجال حتى يّدـَعُالرجل ي   .  )١(  " نةـُّعرف السً

:  أو قـال –ً فقيهـا أعلـم ُما رأيـت" : وقال أبو الزناد  −
   .) ٢(  "د ـ القاسم بن حممَنِم −ل ـأعق
 احلـي إىل َنِ مٌ رجلَجَرَخ: ال  حوشب بن عقيل قعنو −

: ه أهـل املدينـة ? قـال ـَقــْفَ أْنَمـ" :  لـه ُفقلت, املدينة 
َقـْفَمـا أّ فأهي: ُمل , قلتسالقاسم وا

                             

   . ) ٣(  "  القاسم: قال ?ه 
 

, سالميإللترشيع اا مصادر ْنِلثاين ماملصدر انة هي ُّ حيث الس) ١
َنة جيدا عّ السَفَرـَ عْنَفم  .ن أمور اإلسالم ِ الكثري مَفَرـً

 .ه ـثلِ كان مْنَم مـِلعالِهد لـشَوبذلك ي)  ٢
   ة املباركـة كـانوا ـّمـُ هذه األْنِ سلفنا الصالح مَّا أنـنْمِلَلقد ع)  ٣

 قه عىل نفسه , وهذه الشهادةـّطبُ بالعلم حتى يَمـِ العالنال ينعتو
ًا عامال ـمـِ القاسم بن حممد كان عالَّتشري إىل أن ًزاهدا ورعـا ,, ً ً  

 == ااا



  ٣٧ 

كانـت " : وعن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيـه قـال  −
  بـالفتو يف خالفـة أيب بكـر وعمـرْتَّلَقـَتْعائشة قد اس

 ُ ماتت يرمحها اهللا , وكنـتْا إىل أنّرـهلم ج... وعثمـان 
ِما هلا مع بزمال  ,جالس البحر ابن عباس ُ أُ وكنت. يب هاِّرـً

 , فكـان ُ مع أيب هريرة , وابن عمر فـأكثرتُوقد جلست
َمْلِـا ال عّ , ووقوف عمّمَم جْلِهناك ورع وع

                                                          

  . " ) ١(  له به
 بـن َ أنـه رأ القاسـموعن عبد الرمحن بن أيب املعـايل −

    .) ٢(  هـسألونَفيقعد للناس ي, د ـيء إىل املسجـحممد جي
 

 . ه ـه بتطبيقـمْلِ عَجَزـَمْان
 السلف الءل هؤْثِاء زماننا االقتداء بمـ علمَمِهْلُ يْ نسأل أنهللاَاو

 . لهم ْثِحتى يكونوا م; الصالح 
 لــم العمــة العلـجـيـنت    ا    ـنـوا لـالـا قــاداتنــس      

 .ر ـد ابن عمـيري)  ١
ب عـىل جيـو, م أمانـة ْلـِ العَّ لنـا بـأنِّنيـَبــُألة تـ هذه املسَّإن)  ٢

ِا بعـ يكون كريمْم أنـِالعال َا تـمـْلِ عَمـَتَ كْنَه , حيث مـمْلً   ه َمـَّلَعً
 .ة ـ يوم القيامٍن نارِام مـه اهللا بلجـَمَجـْل َأ



  ٣٨ 

     : ل بمنـى فيقـول َأْسُ القاسـم يـُسـمعت: وقال أيوب  −
      واهللا " : ـا أكثــروا عليــه قــال ّفلمــ. ال أدري , ال أعلــم 

اكم , ـنْمَتـَا ما كـنْمِلَألونا عنه , ولو عـ ما تسَّال نعلم كل
   ." كمـتمـ نكْ لنا أنَّلَحوال 

إنكـم " : قـال القاسـم : ابن عون قـال عن ويف رواية 
نفـرون عـن َتسألونا عن أشياء ما كنـا نـسأل عنهـا , وتَل

 سألون عـن أشـياء ال أدري َر عنها , وتـا ننفـّأشياء ما كن
   . )١(  " موهاُكَمُتْكـَ نْ لنا أنَّلَناها ما حْمِلَما هي , ولو ع

يـا أهـل " : عن القاسم بن حممـد أنـه قـال وعن حييى 
ِا واهللا ما نعلم كثريا مـّالعراق , إن َألوا تسألونا عنه , ـّمـً  ْنَ

َضَرـَعلم ما فَ أنه يّالًيعيش الرجل جاهال إ
                             

 خري ,  عليهاهللا 
 

 ال َمـِ العالـَّوأن,  العلـم أمانـة َّد هنا القاسم بن حممد أنّؤكُي)  ١
َرمـَم , وحِلَ يكتم ما عْجيوز أن م ّفتـي ويـتكلُ يقـول ويْليـه أن عُ
م ّ يـتكلْردعه عن أنَ يْ أنْنِىل مْوَ , بل خوف اهللا تعاىل أٍمْلِبغري ع

  .بغري علم 



  ٣٩ 

   ."  يقول عىل اهللا ورسوله ما ال يعلمْ أنْنِله م
َوأل"  : ٍويف لفظ عـرف َ يْنً يعيش الرجل جاهال بعد أْنَ

  . )١(  "  يقول ما ال يعلمْن أنِخري له م,  اهللا عليه َّحق
ًا , عرفيًا , ـًا , فقيهـمـِعالقة , ـِكان ث" : قدي ال الوقاو −

َإماما , و  ." ثري احلديث ـًا , كـعِرً
 ." ياْتُلفان قليل احلديث وكا" :  بن سفيانبل يعقوقاو −
قاسـم بـن حممـد  الَثَّدَما حـ" : وقال مالك بن أنس  −
  . " ة حديثـمائ
 . " حديث تائله ما" : ملدينيا بن عن عيل يلبخارال قاو −
ِّدـَحــُكان القاسم بن حممـد ي" : ون ـال ابن عـوق −

                             

ث 
 ." ه ـباحلديث عىل حروف

 
 عىل أنه ال جيوز  ّا يدلـ عىل يشء فإنمَّلَ دْكالم القاسم هنا إن)  ١
  : يقولْا إذا جهل مسألة أنـّعلم , وأمَا يـ يقول بمْ أنّم إالـِلعالِل

 . ] وال أعلم بحكمها  ,ال أعرف [ 
 .ه اهللا تعاىل ـراد به وجـُوهذا هو العلم احلقيقي الذي ي



  ٤٠ 

كـان القاسـم وابـن سـريين " : ويف موضع آخر قـال 
 . " عا ِمـَان باحلديث كمـا سـثِّدَحـُي

 سـن ,واحلـ , يـم النخعـراهيـكان إب" : ًا ـال أيضـوق
   وكـان القاسـم .يأتون باحلديث عىل املعـاين , عبي ّوالش

يعيدون , ورجاء بن حيوة , وحممد بن سريين , بن حممد ا
  ." هـاحلديث عىل حروف

 ثالثـة مـنهم : سـتة ُتْكـَرْدَأ"   : يف رواية غريها قالو
ن كاو. عاين يف املنرخصوـ, وثالثة ي فو يف احلرندوِّدَشُي

القاسم بن حممد , ورجاء بن حيوة , : أصحاب احلروف 
عبي , ّالـش: وكـان أصـحاب املعـاين . وحممد بن سريين 

  ." خعيّواحلسن , والن
همــا ُالقاسـم وسـامل حديث" : وقال حييـى بـن معـني  −

  . " واءـّ السَنِقريب م
كان أعلم الناس بحـديث عائـشة " : ة ـقال ابن عيين و−

القاسم بن حممد , وعروة بن الزبري , وعمرة بنت : ثالثة 
  ." عبد الرمحن



  ٤١ 

القاسم بن حممد عـن عائـشة " : ى بن معني ـ حييلقاو −
 ٌكـَّبَشُد اهللا بن عمر عن القاسم م بالذهب , وعبٌكـَّبَشُم

 . " بالذهب 
د اهللا بن عمـر عـن القاسـم عـن عب"  : ظ آخرـلفويف 
  . ) ١(  " ذهبكة بالـَّبـَشُة مـة ترمجـعائش
وغـريهم ,  الصحابة َنِ مٍ عن مجاعةَ الكثريَدَنـْسَأ ولقد −
  .ابعني ـّار التـ كبْنِم
َرِكـُوذ,  لـه األئمـة َجَّرـَخو −

                             

ثقـات يف و, هـذيب ّ يف الت
 .ان ـابن حبوالعجيل 

اهللا وعبـد , ةيب هريرأ, وعائشةأم املؤمنني  عن وفقد ر −
عبد اهللا بن عبد اهللا لده ووبن عمر وعبد اهللا بن عباس , ا
وعبـد اهللا بـن الـزبري  ,  بن أيب سفيان, ومعاويةبن عمر ا
, بـن جبـري األنـصاري وات وصالح بن خـ, بن العوام ا

 
   ل ْدَل العــْقــَوعـن ن, إنه يعني هبذا التعبري عن قوة الروايـة )  ١
 .ند ـإىل آخر الس... له ـْثِقة عن مـالث



  ٤٢ 

                             

ورافع ,  قيس توفاطمة بن , أسمـاء بنت عميسجدته و
وعبد الرمحن وجممع ابني يزيد بـن جاريـة , بن خديج , ا

رو بـن العـاص , وعبد اهللا بن عمـ, وعبد اهللا بن خباب 
وأسلم موىل عمر بن اخلطاب , وعبد اهللا بـن جعفـر بـن 

الرمحن بن عبداهللا عبدبن عمه اوُيب أمامة , أوأيب طالب , 
,  , وأبيه حممد بن أيب بكـر الـصديق قلصديابن أيب بكر ا

ً مرسال , دبن مسعواو,  ) ١( ً بكر الصديق مرسال يبأوجده 
   .) ٢(  ةفـوطائ... .ًال وزينب بنت جحش مرس

 
ُ أباه حممدا وَّألن; وذلك واضح )  ١ ة الوداع , فكـان ّ يف حجَدـِل ً

 . نني ـي أبو بكر الصديق نحو ثالث سـّوفُتعمره حني 
 .ًاه أيضا ـ أبْكِرْدُ القاسم مل يَّ الغاليب أنَرـَكَوذ

َّإن معارصة القاسـم بـن حممـد هلـؤالء اجلهابـذة والعلمــاء )  ٢
َالعاملني من الصحابة وغريهم , هو الذي أوصله إىل ما وصـل  َ ْ ََ ِ

َإليه من العلم والعمل  ِ . 
ِأن يـكثــروا  : ً ننادي ونرسل رصخة لألبناء ْوهنا جيـدر بنا أن ْ ُ ْ

 == اا



  ٤٣ 

بن عمر اهللا وسامل بن عبدرو عنه ابنه عبد الرمحن , و −
الزهـري ,  بن شـهاب حممد بن مسلمو,  أقرانه ْنِوهو م

وعبـد اهللا بـن عـون ,  املنكـدر , ابناحممد أخوه ووربيعة 
, وأفلـح بـن محيـد , وأيـوب ق الـصادوجعفر بن حممد 

وهـو الـشعبي عامر , ور , ونافع موىل ابن عمالسختياين 
ْنِم

                                                          

 ,أخـوه سـعد وى بن سعيد األنصاري ـوحيي , أقرانه 
 وأبو بكر حممد بن عمرو بـن حـزم , ريين ,ـوأنس بن س

وهشام بن عروة , وعمر بن عبد اهللا بن عروة بن الزبري , 
 وأسـامة بـن زيـد الليثـي , ,ي وعباد بن منـصور النـاج

, الرمحن  بن أيب عبدوربيعة الرأي  ن ,اوخالد بن أيب عمر
وأبو األسـود جب سليمـان بن عبد امللك , بو عبيد حاأو

 مليكة , يباهللا بن أ اهللا بن عبيد عبدوأبو بكر يتيم عروة , 

 
َمن جمالسة العلمـاء العاملني الو ْ َّ حتى يتخلقو;عني رِ َ َ  ,قهم خال بأاَ

َويأخذوا من علمهم ; ليكونوا عىل قدم علمـاء سلفنا الصالح ,  َ ْ ِ ِْ
 .ّواهللا الـموفـق للصواب 



  ٤٤ 

واحلكم بـن عبـد اهللا بـن ,  لك األييلـبن عبد املوطلحة 
اهللا  وعبيـدوأبو الزناد عبد اهللا بن ذكـوان , سعد األييل , 

وداود  , يبرصال ةرـ, وعثمـان بن مداح ـالقاد زيبن أيب ا
وأبـو اخلليـل بن احلصني , وعبد الواحد بن أيب عـون , ا

, وسـعد بـن  , وصـالح بـن كيـسان صالح بن أيب مريم
 , وحنظلة بن أيب سفيان فإبراهيم بن عبد الرمحن بن عو

, ومالـك بـن دينـار , املكـي اجلمحي , وأيمن بن نابـل 
 ,األنــصاري اهللا بــن مقــسم , وثابــت بــن عبيــد  وعبيــد
ـاعيل بن أيب حكيم , وعمـارة بن غزيـة , وحممـد وإسم

 , ئصاح املقـرِ, وشيبة بن نـ لبيبةأيب  بن الرمحن بن عبدا
, وربيعة ومحيد الطويل , وسليمـان بن موسى الدمشقي 

,  سطيا الونوعيسى بن ميمو, موىل ابن سباع بن عطاء ا
 بن عاصم بناهللا  وعاصم بن عبيد , بن رسجس سىومو

, الـشامي , وعبد اهللا بن العالء بن زبـر  خلطاباعمر بن 
وعبد الرمحن بن أيب عمرو األنصاري , وعبد الرمحن بن 

واحلـرضمي بـن الحـق , وسـعد عبد اهللا بن أيب عتيق , 



  ٤٥ 

والد موسى بن سعد موىل آل أيب بكـر , وسليمــان بـن 
ر بن سعيد بـن ـوعمعبد الرمحن بن جندب األنصاري , 

عبـد اهللا بـن بد الـرمحن بـن أيب حسني , وعبيد اهللا بن ع
وعكرمة وعبد الرمحن بن عمـار بن أيب زينب , موهب , 

وعمـرو بـن عثمــان بـن هـانئ ,  بن عمـار اليمـامي ,ا
وعبيد اهللا بن عمر العمري , وعمـران بـن عبـد اهللا بـن 
طلحة اخلزاعي , وأبو هنيك القاسم بن حممد األسـدي , 

مظـاهر بـن  و,حممد بـن عقبـة  هأخوو وموسى بن عقبة 
, واملنذر بن عبيد املدين , وأبو عثمــان زومي ـاملخسلم أ

القعقاع بـن وعيل بن يزيد , واألنصاري , عمرو بن سامل 
وعبـد اهللا ان , ـوالفرات بن سلم , وابن سخربة حكيم ,

وأبو وهب الكالعي , وعبد الواحد ابن حممد بن عقيل , 
, ومسلم ان بن عبد الرمحن ـبن صربة , وفليح بن سليما
 بن موسى , بيوأ , وبن سمعان , ومصعب بن أيب ذئبا

... . . وإسحاق بـن عبـد اهللا بـن أيب فـروة , ومكحـول
 .ري ـق كثـْلَوخ



  ٤٦ 

ر َمن مسـانيـد حـديثــه وما رو من األثــَ َ ِْ َِ 

 

 .حكاماألاسك وـة مسانيده يف املنـّ وعام:قال أبو نعيم 
ْو مـن   : ذلـك ِ

−عـن بـن حممـد يان عن القاسم  حنظلة بن أيب سف رو
دعـا  اجلنابة َنِغتسل ما إذا النبي ن كا: ( قالت عائشة 
ِّقِشبـفبـدأ بكفـه أخـذ ف,   )١(  بالِ نحو احلـءبيش

                             

سـه أ ر
    .  )٢(  ) هـرأسوسط ا عىل ـفقال هبم,  ثم األيرس,األيمن 

 
 ِبْلـَ يسع قدر حالب إناءِاحل: قال اخلطايب يف رشح أيب داود )  ١

 رَوأ,  ن شـرب يف شـربِه أبو عاصم بأنه أقل مَفَصَوقد و. ة ـناق
  . الـانية أرطـ يسع ثمٍفإذا هو كقدر كوز, الب بيده ِقدر احل

, واحلـاكم ,  والنسائي , وأبو داود , ومسلم , رواه البخاري )  ٢
  . يف سننـه البيهقيو

اء الـذي ـ املـَّنأ مجع املـسلمون عـىلأ: يف رشحه  النووي قال
بـل يكفـي فيـه القليـل , ر ّل غري مقدْسُزئ يف الوضوء والغـُجي
 .عضاء اء عىل األـوهو جريان امل , الغسل ط رشَدِجُذا وإلكثري او

==  



  ٤٧ 

وعن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسـم عـن عائـشة  −
 َ رسـولُ استأذنتُ أين كنتُتْدِدَو( :  قالت عنها ريض اهللا

 مـي فأر, نىِ الصبح بمِّيلَصُ فأةده سوـ كمـا استأذنتاهللا
فكانـت : فقيـل لعائـشة . )  يـأيت النـاس ْ قبل أنَاجلمرة

نعم , إهنـا كانـت امـرأة ثقيلـة : ه ? قالت ـسودة استأذنت
َنِذَفأ ,   رسول اهللاْة , فاستأذنتـبطَث

                                                          

 .   )١( ) ا ـ هل
منني  نافع عن القاسم بن حممد عن عائشة أم املـؤوعن −

 
, وقـد يرفـق بالقليـل فيكفـي : قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل و
 . في ـري فال يكـرق بالكثـوخي
  ,ل عن صاعْسُينقص يف الغ الن أ ّستحبـملاو: اء ـل العلمقاو
 . ٍّدـُيف الوضوء عن م وال

 , وأمحـد , والنـسائي, فـظ لـه ّمـسلم والل, والبخاري رواه )  ١
  .ابن سعد, والضحاك و ,البيهقي يف صحيحه , وابن حبان و

 هبـذا احلـديث عـىل جـواز َّلِدُتْواس: فتح قال ابن حجر يف ال
  ,تعجيـل بالـضعفة الّ خـصْنَالرمي قبل طلوع الشمس عند م

  . مل خيصصْنَوعند م



  ٤٨ 

 فيهـا  )١(  ةـقـُرـْمُ نْأهنا اشـرتت ريض اهللا عنها أهنا أخربته
 قام عـىل البـاب فلـم  ا رآها رسول اهللاـّفلم, تصاوير 

    :  ُ يف وجهـه الكراهيـة فقلـتُفعرفـت :قالـت . ه ـدخلَي
  ?ُ أذنبـت مـاذا,توب إىل اهللا وإىل رسوله َ أ ,يا رسول اهللا
ها ُاشـرتيت: ُقلت ?قة  ما بال هذه النمر : اهللالفقال رسو

 َّإن(  :  فقال رسـول اهللا, ها َدـَّسَوـَتقعد عليها وتِلك ل
: فيقال هلـم , بون َّذـَعُأصحاب هذه الصور يوم القيامة ي

ُتـْقـَلَوا ما خـيْحَأ

                             

  البيت الذي فيـه الـصور َّإن:  وقال  .م
   .) ٢(  ) ةـالئكـه املـال تدخل

 
ِنمـرقـة : ً , ويقال أيضا ادةـالوس: ة ـقُرـْمُّالن)  ١ ْ ِ. 
ابـن  , وأمحـد , واملوطـأ, ومالك يف مسلم , و البخاري رواه)  ٢

 يف مـسنده , الطيالـيسيف سننه , والبيهقي يف صحيحه , وحبان 
ّوابن عبد البـر يف  , والطـرباين يف  يف تارخيـهاخلطيب, و التمهيد َ

  .مسنده 
        ال مـا فيـهـوهذا احلديث يقتيض حتريم استعمـ: قال أبو عمر 

  == ا



  ٤٩ 

                                                           
   كانـت ٍواالستمتاع هبا يف ثـوب, اهلا ـ الثياب وأمثَنِالتصاوير م
ة ـقُرـْمُّ النَّألن; أ أو مل يكن ـَوطُا يـّمـِ مبكان الثو,  بأو غري ثو

 ْنِ فيه نـوع التـصاوير مـًاـ بيتّومل خيص. هن ـَتْمـُأ وتـَوطُا تـّمـِم
 ُمْكـُوح,  ثـوب ْنِ مـً ثوباَّصَوال خ, وال يف موضع ما ,  ما ٍنوع

 . ة ـمرقُّكل ثوب حكم الن
  ً أحاديث هذا البـاب أحـسن إسـناداْنِوليس يف يشء م: قال 

وقد رواه الزهري عن القاسم بن حممـد عـن ,  هذا احلديث ْنِم
   .]١[ ًراماِمرقة قّ أنه جعل يف موضع النّالإ, ه سواء ـلْثِعائشة م
    ومل, هن ـَتْمـُاب تـألهنا كلها ثي; د ـى يف ذلك كله واحـواملعن

  == ن
 

ْرقيـق من ثوب : رام ِالق] : ١[ َفيـه ألـوان مـن العهـون , ورقـوم صوف ِ ِ
ًونقوش , يـتخـذ سـرتا َّ  .  كذا يف املـرقاة . ُ

 دخل عليها وهي مسترتة بقـرام  رسول اهللاَّأن(   :ولفظ احلديث
ه َكـَتـَرام فهِو إىل القـْهَوأ,   ه رسول اهللاـ وجَنَّوـَلَ فت ,فيه متاثيل

َ أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخَّإن: ثم قال  بيده ق ْلـً
يف سـننه , البيهقـي يف صـحيحه , وابـن حبـان , و أمحد رواه − ) اهللا
    ., والطـرباين  يف مصنفـه عبد الرزاقو



  ٥٠ 

                                                           
  كانت الرخصة قـدْوإن,  منها يف هذا احلديث ٍص يف يشءّخَرـُي

  .ارضـ ذلك متعَّفإن, ى ـوردت يف غريه يف هذا املعن
حيرم ذلك يف التصاوير : وقال بعض العلمـاء كاإلمام مـالك 

ّاملجسـمة , أمـا غري املجسمة فـال تـدخل حتـت هـذا التعبـري ,  ّ ّ
 .وما آل إىل ذلـك ... ـل فخرج بذلك صور الظ

,    رأسـه فلـيس بـصورة َعِطـُما ق: اء ـ العلمَنِ قال مْنَقال مو
 . بسط فليس به بأس ُنصب ويُوما مل ي

 َنِاهللا بـن عمـر عـىل نحـو مـا ذكرنـا مـ ويدل حـديث عبيـد
  . الـاالحتم

عن عبيد اهللا بن عمر عن نـافع عـن رو مسلم يف صحيحـه 
 دخل النبـي " :عنها قالت  اهللايض رالقاسم بن حممد عن عائشة 

ثـم ,  يف وجهه الغضب ُفعرفت: قالت , ر فيه صور ـْتِ فإذا س
 فكـان: قالـت , ه فجعلته مرفقتني ُفأخذت: قالت . ه َكـَتَجاء فه

 " . ا يف البيتـيرتفق هبم

اهللا بـن عمـر هـذه عـن القاسـم خمالفـة لروايـة  فرواية عبيـد
       اعهـوسمـ, اهللا ثقـة حـافظ  د وعبيعن القاسم ,الزهري ونافع 

  ==  ل



  ٥١ 

: عن عبد الرمحن بن القاسـم أنـه سـمع أبـاه يقـول  و−
 رسـول ُتـْبـَّيـَط( :  عائشة ريض اهللا عنها تقول ُسمعت

 قبـل َّلَحَه حني أـِّلِحـِ , ولَمَرْحَ هاتني حني أّ بيدي اهللا
ْيَدـَ يْتَطـَسَوب, )  يطوف ْأن

                                                          
 .   ) ١(  هاـ

 
 .ه ـ منّلـوالزهري ونافع أج,  القاسم صحيح َنِم

, هن َتْمُأ ويـَوطُا كان يـ يكون أباح االنتفاع منه بمْحتمل أنُفي
 .  كالسرت وشبههًباْصَنصب نُ ما يَهِرـَوك

     جهـة النظـر ال جيـب ْنِومـ,  ذلك ْنِح مـواهللا أعلم بالصحي
  .هـازع لـ ال منٍلـ بدليّظر إالـع واحلْنَمـ الَعَقـَ يْأن

, البيهقـي يف صحيحــه , وة ـابن خزيمـ, واري ـ البخرواه)  ١
 . ه هبذا اإلسـناد ندـمسيف  يعىل وأبو

ابـن , و أمحـد, والنسائي ّوحسنه , والرتمذي , و مسلم ورواه
ّبن عبد البـر يف ا, و سطواألين يف ا, والطربحبان  : فظ بلالتمهيد َ

 ْ النحـر قبـل أنَ ويـوم ,رمُ حيـْ قبـل أن ب النبيـِّيـَطُ أُكنت( 
  .  )كـه مسـ فيٍت , بطيبـيطوف بالبي

   بنان ـ سليمَّنبكر أ يبمحيد عن أبن أفلح  للنسائي من روايةو
  == ا



  ٥٢ 

                                                           
عمـر : فيهم ,  أهل العلم ْنِ مًناساُ أَعَمـَج, امللك عام حج  عبد
, لقاسم بن حممد او, بن زيد بن ثابت وخارجة , العزيز  بن عبدا

هلم َأَفـس. وأبو بكر , وابن شهاب , وسامل وعبد اهللا ابنا عبد اهللا 
: ل القاسم قاو, يب ِّه بالطَرـَمَهم أّفكل, يب قبل اإلفاضة ِّ الطعن
,  مه حني أحرـحرمـِ لاهللا َل رسوْتَبـَّيـَهنا طأ( خربتني عائشة أ
  . منهمٌومل خيتلف عليه أحد,   )البيت بف يطوْه قبل أنـِّلِحـِول

عن أيب عبيد صاحب سليمـان بـن ويف رواية ألمحد يف مسنده 
    سليمـان بن عبـد امللـك ومعـه عمـر بـن َّجَح: عبد امللك قال 

ه عـىل َعبد العزيز , فدخل عليه داود بن احلرضمي وكـان عاملـ
لـه  ومل يكـن طـاف طـواف الزيـارة , فقـال َبَّيـَطَمكة , وقد ت

يـب ? ِّفمـا لك والط: ال , قال :  ? قال ُ بعدَتْرَفـَن َأ: سليمـان 
ت ـَبــَّيـَذكر أهنـا طَ عائـشة كانـت تـَّني , إنـيا أمري املؤمن: قال 
 إىل سـامل والقاسـم , ُين فأرسلتَرـَمَفأ: قال أبو عبيد  .  النبي
نني , يا أمـري املـؤم: مـا عن ذلك , فقال سامل َهلَأَفس ال عليهَخَفد
 َّلَم اجلمرة فقـد حـُتـْيَمَإذا ر: ا عمر بن اخلطاب فكان يقول ـّأم

             يـا أمـري: ا القاسـم بـن حممـد فقـال ّوأمـ. يب ِّ الطّكل يشء إال
  ==  ا



  ٥٣ 

                                                           
 عنـد   رسـول اهللاْتـَبـَّيـَا طّأهن( ة ـني , أخربتني عائشـاملؤمن
  . )هـوعند إحرام, ه ـإحالل

 اجلـنس الـذي َنِمـ)  َمَرْحَحني أ: ( فظة ّاللهذه : قال أبو بكر 
  .ريد إذا أردت فعلـهُت, إذا فعلت كذا :  تقول ب العرَّنإ  :لنقو

,  حني أراد اإلحرام  النبي ِتَبـَّيـَطا أرادت أهنا ـة إنمـوعائش
  .ال بعد اإلحرام

يـب عنـد ِّوفيه داللة عىل استحباب الط: النووي اإلمام  وقال
ا ـنمـإو, حـرام ه بعد اإلـوأنه ال بأس باستدامت, حرام رادة اإلإ
 َنِوبـه قـال خالئـق مـ, وهذا مذهبنا , حرام رم ابتداؤه يف اإلَحي

 . ومجاهري املحدثني والفقهاء , الصحابة والتابعني 
فـاملراد بـه طـواف , ) ه قبل أن يطـوف ـِّلِحـِول: ( ا قوهلا ّوأم
 رمـي مجـرة العقبـة يب بعـدِّستباحة الطففيه داللة ال, فاضة اإل

  ,اء كافةـ وهذا مذهب الشافعي والعلم ,واحللق وقبل الطواف
  . فاضةه قبل طواف اإلَهِرَ كً مالكاّالإ

 ْنِ والعمل عىل هذا عند أكثـر أهـل العلـم مـ:الرتمذي قال و
       ةمـى مجـرَ إذا رَمِرـْحُمـ الَّيرون أن,  وغريهم أصحاب النبي 

  ==  ا



  ٥٤ 

لقاسم بن حممـد وعن طلحة بن عبد امللك األييل عن ا −
 َرَذَن نـَمـ( :  قـال  عن عائشة ريض اهللا عنها عن النبي

    عـيص اهللاَ يْ نـذر أنْنَه , ومــ فليطع ع اهللاـ يطيْأن
ِصْعَفال ي

                                                          
  .     )١(  ) هـ

 
 له كل يشء َّلَفقد ح,  َّرصَوحلق أو ق, بح َوذ, العقبة يوم النحر

  .وهو قول الشافعي وأمحد وإسحاق, اء ـ النسّ عليه إالَمُرـَح
  ,رمي مجـرة العقبـة: الن حيصالن بثالثة أشياء ّفي احلج حتلف

 مل يكـن سـعى عقـب ْنإيه ْعَفاضة مـع سـوطواف اإل, واحللق 
ل َعـَذا فإو, الن ّحل الثالثة حـصل الـتَلَعَذا فإف. طواف القدوم 

 مجيـع ولألل اّ بالتحلّلـِحـَوي . لواأل لّلتحلاا حصل ـثنني منهما
  .اينـ بالثّالإ ّلـنه ال حيإف,  االستمتاع بالنساء ّالإمات ّرـَاملح

 , حديث حـسن صـحيح: , والرتمذي وقال  البخاري رواه)  ١
   .انـابن حبيف صحيحـه , وابن خزيمة , وأبو داود و

د , محـأيف مسنده , والشافعي , وابن ماجة ي , والنسائ وبنحوه
 ,هويـه ار إسـحاق بـن و,يف مـصنفه بن أيب شـيبة ا, والبيهقي و

ّ, وابن عبد البـر يف التمهيد , كلهـم عـن      األوسط والطرباين يف  ّ َ
  ==  ا



  ٥٥ 

 رسول َّأن( وعن نافع عن القاسم بن حممد عن عائشة  −
ًا ـًا نافعـبّصي:  كان إذا رأ املطر قال  اهللا

                                                          

 ( )١ ( .    

 
  .هـم عن أبيـعبد الرمحن بن القاس

 ه عـن القاسـم أنه بلغ, الزهري طريق  ْنِللنسائي مويف رواية 
 .)ْذر يف معصية ـَ نال : (  اهللا لوقال رس:  عن عائشة قالت

 أصحاب النبي ْنِوهو قول بعض أهل العلم م:  الرتمذيقال 
 ال يعيص اهللا : قالوا , وبه يقول مالك والشافعي ,  وغريهم ,

  . ةـذر يف معصيـوليس فيه كفارة يمني إذا كان الن
 .  صيـة حيث ال ينعقد النـذر يف مع

  . يف مصنفـه ابن أيب شيبةيف صحيحـه , و البخاري رواه)  ١
  .ترصـه خمـ هذا الوجْنِوهذا احلديث م: قال ابن حجر 

الزهـري عـن عـن  يف صحيحهان ـابن حب والنسـائيويف رواية 
 إذا رأ  كان رسول اهللا(  :القاسم بن حممد عن عائشة قالت 

َا هـّهم صيبّالل: ر قال ـاملط   .)ًا ـّيـِنً
             َريـدُ يْوز أنـوجيـ, ًاء ـطـأي ع: لـسان العـرب قال صـاحب 

  ==   ا



  ٥٦ 

 القاسم بـن حممـد ُسمعت: ى بن سعيد قال ـوعن حيي −
  : فقـال رسـول اهللا! وارأسـاه : ة ـقالت عائش: ( قال 

فقالت . عو لك ْدَوأ, ر لك ـِفْغَتْسَ فأٌّذاك لو كان وأنا حي
ِظنك حتـَ إين ألواهللاِ! اه ـيَلْكـَواث: عائشة  ولـو ,  مـويت ُّبُ

 .جك او ببعض أزًساِّرـَعُ آخر يومك مَتْلـَلـَظَن ذلك لكا
 − ُتدأو أر − ُتْمَمـَلقد ه !ساه أرابل أنا و : النبي فقال
  يقول القائلون ْ أن) ١( دَهْعَوأ, ه ـرسل إىل أيب بكر وابنُ أْأن

ْأَي : ُ , ثم قلتنوّنَمَتُمـى الّأو يتمن

                                                          

 نويدفع املؤمنـوبى اهللا 
 .  )٢(  ) − أو يدفع اهللا ويأبى املؤمنون −

 
  .ًا ـي جاريأ: ًا ـائبـًمطرا س

 الـدعاء َّ بروايـة رشيـح أنَفِرُ وعـ:فتح وقال ابن حجر يف ال
  , اخلري والربكـةَنِلالزدياد م;  بعد نزول املطر ّبَحَتْسُاملذكور ي

 . ٍ رضرْنِذر مـ حي بدفع ماًداـّيَقـُم
 .عهـد اخلالفـة : املقصود بالعهد )  ١
 . يف سـننه البيهقييف صحيحـه , و البخاري رواه)  ٢

==  



  ٥٧ 

الك بن دينار عن القاسم بن حممد عـن عائـشة وعن م −
 معها أخاها عبد الرمحن َثَعَ ب النبيَّأن(  عنها اهللاريض 

  .  )١(  ) بْتـَلها عىل قَمـَوح,  التنعيم َنِها مَرـَمْعَفأ
ريض  عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائـشة وعن −

  النبي عبد الرمحن بن أيب بكر عىلَلَخَ د: (اهللا عنها قالت 
َدِنـْسُ وأنا م

                                                          

 ٌواكِومع عبـد الـرمحن سـ, ته إىل صدري 
 

  عليـه املـرأة ْتَعـِبُ ويف احلديث مـا ط:فتح قال ابن حجر يف ال
ا ـواإلفـضاء إلـيهم بمـ, وفيه مداعبة الرجل أهلـه ,  الغرية َنِم

   فكـم , ر الوجـع لـيس بـشكاية ْكِ ذَّوفيه أن. يسرته عن غريهم 
ل ّفـاملعو?  ٍ وهـو راضٍ شاكْنِوكم م?  وهو ساخط ٍساكت ْنِم

  .واهللا أعلم, ق اللسان ْطُيف ذلك عىل عمل القلب ال عىل ن
 . يف صحيحـه  البخاري رواه)  ١

  . طرق أخرْنِ األئمة مَنِوبنحوه غريه م
مكـة للعمـرة  ميقات َّ فثبت بذلك أن:فتح قال ابن حجر يف ال

  النبـي َرَمـَا أـوإنم,  التنعيم وغريه يف ذلك سواء َّنأو,  ّلـِاحل
  .ةـ مكْنِ مّلـِ التنعيم ألنه كان أقرب احلَنِحرام مباإل ةـعائش



  ٥٨ 

َرصَ ب  اهللاُ رسول )١(  هَّدَب َفأ , به ُّنَتْسَب يْطَر  ُتْذَخـَفأ,  هَ
 ه إىل النبيـُتْعَفَثم د, هُتـْبـَّيـَفضته وطَه ونـُتْمَضَ فقَكاوِّالس
اهللاَ رسـولُا رأيـتـفم,  به َّنَتْ فاس  ًانانِتْ اسـَّنَتْ اسـ   

َعَفَر,    اهللال رسوغ فرْا عدا أنـفم. قط أحسن منه

                             

 يده 
 . ثم قىض ,− ًثالثا – يف الرفيق األعىل :صبعه ثم قالأأو 

  . )٣(   )) ٢( يـي وذاقنتـنتِمات بني حاق: وكانت تقول 
 

 .د ـى واحـعن, وامل) ّده ـَمَفأ : ( ٍظـويف لف)  ١
 . من احللـق  الرتقـوتني بني لوهدة املنخـفضةا:  احلاقنـة ) ٢

  .طرف احللقوم : , وقيـل  الذقـن نقـرة : ـةوالذاقن
 . يف صحيحـه البخاري رواه )  ٣
عبيـد اهللا بـن بن سعد يف طبقاته عن اين يف الكبري وا الطربورو

ن نعمـة ِمـ: ( أيب مليكة عن القاسم بن حممد عن عائشة قالـت 
  يف بيتـي ّويفُ تـ رسـول اهللا َّأن:   وبالئه احلسن عنـديّاهللا عيل
ِومج,  بني سحري ونحري َضِبُوق, مي ويف يو  بني ريقي وريقه َعُ

هـذا يف بيتـك ويف :  هلـا ُفقلـت: قال .  فيه َضِبُيف اليوم الذي ق
ِفكيف مج, وبني سحرك ونحرك , يومك  ?     بني ريقك وريقـه َعُ

  ==  ا



  ٥٩ 

   وعن ابن أيب مليكة عن القاسم بن حممـد عـن عائـشة  −
 ّإال  القيامةمب يوَاسُليس أحد حي:  قال  اهللال رسوَّأن( 

j  }: قال اهللا تعاىل , أليس قداهللا لسويا ر: هلك, فقلت

 kl  m   n       o     pq   r  s  t  z )١ (  ? 
ض , ولـيس أحـد ْرَا ذلك العــإنم:   فقال رسول اهللا

َبِّذـُ عّة إالـيناقش احلساب يوم القيام
                                                          

  ( )٢(  .  
 

 الرمحن بن أيب بكر غداة يوم اإلثنـني ويف ُ عبدّ عيلَلَخَد: قالت 
,  ببـرصه إليـه ً شاخصا رسول اهللا ُفرأيت, يده سواك رطب 
. ه وناولنيـه ْمِسْقـا:  ُفقلت,  يولع بالسواك وكان رسول اهللا 

ه يف يف ُثـم أدخلتـ, ه ـُنـِّيـَل ُه أـُ فمضغت ,هـنيَمه باثنني وناولـَسَفق
ِومج, ك به ّ فتسورسول اهللا    ) .هـ بني ريقي وريقَعـُ

, ك السواعىل  ملسالاصالة وعليه اله ـديث عىل حمافظت احلّيدل
  .هـه حتى عند وفاتـَلَعَوهو أنه ف

  .قاقـاالنشِمن سورة )  ١
ابـن حبـان بنحـوه و, اري ـ البخرواهحديث حسن صحيح )  ٢

  .م ـر القاسـْكِبدون ذ
==  



  ٦٠ 

                                                           
 َّنأ) : ا ذلـك العـرض ـنمـإ: ( معنـى قولـه : بـي ال القرطـق

ال املـؤمن ـرض أعمـعـُ تْا هـو أنـنمإاحلساب املذكور يف اآلية 
ويف , ة اهللا عليه يف سرتها عليـه يف الـدنيا ـّنِعرف مَحتى ي; عليه 

 . عفوه عنها يف اآلخرة 
لـه )  َبِّذُعـ: ( قولـه : رمحـه اهللا تعـاىل عياض القايض قال و

  , الذنوبَضْرَوع,  مناقشة احلساب َسْفـَ نَّأحدمها أن: معنيان 
والثـاين أنـه .  ٌ تعـذيبَبيخ والتو , عىل قبيح ما سلفَوالتوقيف

    عنـد ْنِ مـّالإنة للعبـد َسَ ال حـْإذ, يض إىل استحقاق العذاب ْفُي
 َّنوأل. وهدايتـه هلـا , له عليـه هبـا يوتفـض, قداره عليهـا اهللا إل

 . ل ـاخلالص لوجهه قلي
  التقـصري َّنأل ; التأويـل الثـاين هـو الـصحيح: قال النووي و

َيصْقـُتْ اسِنَفم,  عىل الناس ٌغالب  .  َكـَلَامح هـسُ عليه ومل يِ
 يف تعـذيب ٌّ احلـديث عـامَ لفظَّوجه املعارضة أن: وقال غريه 

  .بَّذَعـُ بعـضهم ال يَّ عـىل أنٌّ اآلية دالَولفظ,  َبِوسُ حْنَ مِّكل
بـراز إوهـو , ض ْرَ املراد باحلساب يف اآلية العَّوطريق اجلمع أن

  .حبها بذنوبه ثم يتجاوز عنهف صاّرـَعُفي, ظهارها إال وـاألعم

 



  ٦١ 

قاسـم بـن حممـد رمحن عن الوعن ربيعة بن أيب عبد ال −
كان يف بريرة ثـالث : أهنا قالت   النبي زوجعن عائشة

 هلـا َيِدْهـُوأ,  ْتـَقـَتَ عىل زوجها حني عْتَرـِّيُخ: ن َنـُس
فدعا , مة عىل النار ْرـُ والب اهللا ل رسوّفدخل عيل, حلم 
 َرَ أْمـَأل: فقال , م البيت ُدُأ ْنِم مْدُأ وٍزـ بخبَـيِتُفأ,  ٍبطعام

, بـىل يـا رسـول اهللا : فقـالوا ? ة عىل النار فيها حلم مْرـُب
. طعمك منه ُنا أن نْهِرَفك,  به عىل بريرة َقِّدُصُذلك حلم ت

وقـال ) . وهو منها لنا هديـة , هو عليها صدقة : ( فقال 
َقـَتْعَ أْنَمـِا الوالء لـإنم: (  فيها النبي 

                             
 (  )١(  .  

 
ــسنده , )  ١ ــشافعي يف م ــه , وبنحــوه ال ــظ ل ــسلم واللف ّرواه م
 . يف سـننه البيهقي و
 يف ابـن خزيمـة , وأمحـد, والنـسائي , و ًرواه أيضا الـشيخانو

عـن   طريق عبد الرمحن بن القاسـمْنِم,  ابن حبانصحيحه , و
   .ةـعن عائش أبيه

         هاَضَبــَذا قإ الـصدقة َّ أنٌبيـان: يف رشحـه  النووي قال اإلمام
  ==  ل



  ٦٢ 

 َّأن( عـن عائـشة  عبد الرمحن بن القاسم عن أبيهعن و −
َدَرـْفَ أ  اهللاَرسول

                                                          

  .  )١( )  احلج 
 

   لكـل ْتَّلـَوح,   الـصدقةُفْصَزال عنها و, ه ـق عليَّدَصـَتُمـال
  .هـة عليـمّرـ كانت الصدقة حمْنَّمـِ مٍدـأح

 , ) عتـقَ أْنَمـِا الوالء لـنمإ  : (قوله : وقال اإلمام النووي 
متـه َه أو أَ أعتـق عبـدْنَمـِقد أمجع املسلمون عىل ثبوت الوالء ل

ا العتيـق فـال يـرث سـيده عنـد ّوأمـ. وأنه يرث بـه , عن نفسه 
 . ه ـه كعكسـيرث: وقال مجاعة من التابعني , اهري ـاجلم

 أسـلم عـىل ْنَمـِدليل عىل أنه ال والء لًأيضا ويف هذا احلديث 
  .املنـارصة  عـىلًنـساناإ حالف ْنَمـِوال ل, قط ـَتْلُمـِوال ل, يديه 

,  يوالـشافع,  يوالثـور,  يوزاعـواأل, قـال مالـك وهبذا كله 
 .اء ـومجاهري العلم, وداود , وأمحد 

ابـن  يف مـسنده , والـشافعيو ّرواه اجلمـاعة إال البخـاري ,)  ١
وأبو يعـىل  ,البيهقي ه , وننـسيف الدارمي يف صحيحـه , وحبان 

 . يف تارخيـه اخلطيب , و همسنديف 
   والعمل عىل هـذا, حديث حسن صحيح هذا  :الرتمذي قال 

  ==  ا



  ٦٣ 

                                                           
 .عند بعض أهل العلم 

     بـاحلج يف أشـهره ويفـرغ َمِرْحـُ يـْ أناإلفـرادو: ال النووي ق
 بالعمرة يف أشهر احلج ويفـرغ َمِرْحـُ يْ أنعّالتمتو, منه ثم يعتمر 
   . ًاـا مجيعـ هبمَمِرْحـُ يْ أنرانـِالقو,  عامه ْنِ مّمنها ثم حيج

ع ّ اإلفراد والقران والتمتـَّمل ختتلف األمة يف أن: ل اخلطايب قاو
اء اختلفوا ـ طوائف العلمَّغري أن, ها جائزة ّبالعمرة إىل احلج كل

وقال , اإلفراد أفضل : فقال مالك والشافعي , يف األفضل منها 
 : بـن حنبـل وقـال أمحـد, القران أفضل : أبو حنيفة وأصحابه 

  .احلج هو األفضلع بالعمرة إىل ـّالتمت
   أنـه رو عـن النبـي ُ يـٍ حـديثّهذا أصح: بو عمر أقال و

ورو حممـد . ليه ذهب مالك يف اختياره اإلفراد إو, أفرد احلج 
 حـديثان إذا جاء عن النبـي ( : بن احلسن عن مالك أنه قال ا

ا ـكَرـَال بأحد احلديثني وتِمَ أبا بكر وعمر عَّا أنـنَغَلَوب, خمتلفان 
  .) هـال بِمَا عـ احلق فيمَّكان يف ذلك داللة أن, خر اآل
 يف قد اختلفـت روايـات الـصحابة : النووي اإلمام قال و

      أمً أم قارنـاًهل كان مفـردا, حجة الوداع ,  صفة حجة النبي 
  ==  ا



  ٦٤ 

                                                           
 َمَرْحـَثـم أ,  ًداِرْفـُ مـً كـان أوال وطريق اجلمـع أنـه  ?ًعاّمتمت

 رو ْنَفمـ.  ًنـاِها عىل احلج فـصار قارَلَخْدَبالعمرة بعد ذلك وأ
  ,نْيَرْمـَ األَرِ رو القران اعتمـد آخـْنَوم, فراد فهو األصل اإل
  ,تفاقرالانتفاع والوهو ا ,ع اللغوي ّد التمتاع أرّ رو التمتْنَوم

وهو االقتصار عىل , ع وزيادة ّران كارتفاق املتمتِوقد ارتفق بالق
 . جلمع تنتظم األحاديث كلها وهبذا ا,  واحد ٍلـْعِف

 يف كيف وقع االختالف بني الـصحابة :  قيل ْنإف: ثم قال 
وكـل واحـد خيـرب عـن ,  وهي حجـة واحـدة ه ـتّصفة حج

قد أكثر النـاس : قال القايض عياض ? مشاهدة يف قصة واحدة 
ٍرصَقـُ مْنِومـ,  ٍفِصْنُ مٍدـيُ جمْنِفم, الكالم عىل هذه األحاديث  ِّ 

ىل مـا ْوَوأ.  ِ خمترصِرصَتْقُ مْنِوم, ر ـِثْكـُ مٍطيلُ مْنِوم, ف ِّلَكـَتُم
ن ِ واخرتنـاه مـ , كالمهـمْنِاه مــصنّخــال يف هذا عىل مـا لـيق

  :شبه بمساق األحاديثأيات ووامجع للرأا هو ـّمـِم, هتم ااختيار
 عـىل ّ هـذه األنـواع الثالثـة ليـدلَلْعِ أباح للناس ف النبي َّأن

  , غـريه ال جيـزيَّ أنُّنَظُ بواحد لكان يَرـَمَ لو أْإذ, ها جواز مجيع
 لـه ,         باحهَأ به وهَرـَمَا أـحد بما وُّ كلَربْخَأو, ضيف اجلميع إليهُفأ

  ==  ا



  ٦٥ 

وعن ثابت بن عبيد عن القاسم بن حممـد عـن عائـشة  −
ليني ِنـاو :  قال يل رسـول اهللا( : ريض اهللا عنها قالت 

َنِ م )١(  ةرْمـُاخل
                                                          

,  إين حـائض : ُفقلـت:  قالـت . املـسجد 
 

َا ألـّإم,  به إىل النبي َسَون ا ّمـأو. ا لتأويلـه عليـه ّوإمـ, ره بـه ْمِ
َ, فأخذ  بنفسه حرامه إ َ وبـه ,  بـاحلج ًفـردا مَمَرْحَباألفضل فـأَ

 ًعـاّا الروايات بأنه كان متمتـّوأم. تظاهرت الروايات الصحيحة
خبـار عـن إ فًا الروايات بأنـه كـان قارنـاـّوأم,  به َرـَمَفمعناها أ

 َرَمـَبل إخبار عن حاله حني أ ,مه احالته الثانية ال عن ابتداء إحر
, فة اجلاهلية ملخال ه إىل عمرةـبْلَهم وقِّجَ حْنِل مّأصحابه بالتحل

ر ِ معـه هـدي يف آخـْنَ ومـفكان هو , ي ْدَ كان معه هْنَ مّإال
 َلَعَوف. بمعنى أهنم أدخلوا العمرة عىل احلج , نني ِإحرامهم قار

; لها يف أشـهر احلـج ْعِ هلم يف فًوتأنيسا, ذلك مواساة ألصحابه 
ل ّومل يمكنـه التحلـ. رة عندهم يف أشهر احلج َلكوهنا كانت منك

, ك مواسـاهتم ْرـَواعتذر إليهم بذلك يف تـ, سبب اهلدي ب معهم
  .رهـر أمـ يف آخًاـ قارنوصار رسول اهللا 

 . ِّيلَصُمـسجد عليها الَهي السجادة ي: قال اخلطايب  ) ١



  ٦٦ 

  .  )١(  )  ليست يف يدكِ حيضتكَّإن: فقال 
  ن عبد الـرمحن بـن القاسـم عـن أبيـه عـن عائـشة وع −

 : فقالـت   جاءت سهلة بنت سهيل إىل النبي : (قالت
 ْنِر يف وجه أيب حذيفة الكراهيـة مـَإين أ, يا رسول اهللا 

ِضْرَأ : فقال النبي.  ّ سامل عيللدخو
                             

كيـف : قالت , عيه 
 

 ,  حـديث حـسن صـحيح:  وقال ذيـالرتم, ولم ـ مسرواه)  ١
يف صــحيحه , والــدارمي , ابــن حبــان , وأمحـــد , وأبــو داود و
بيهقي , وابن أيب شـيبة يف مصنفه , وعبد الرزاق , والطرباين وال

ّبن عبد البـر يف التمهيد , واسط , وويف األ  . بن سعد يف طبقاته اَ
 َّمعنـاه أن: قال القايض عياض : يف رشحه  النووي قال اإلمام

له ِاوـنـُتِ وهو يف املسجد ليأ,  املسجد َنِ قال هلا ذلك مالنبي 
 ها َجِرْخـُ تـْها أنَرـَمـَأ  النبـي َّال أن,  املسجد جار خْنِاها مـّيإ

وكانت عائشة ,  ًاـ كان يف املسجد معتكفألنه ;  املسجد َنِله م
 حيـضتك ليـست يف َّنإ:  (  لقوله ; يف حجرهتا وهي حائض 

ها َرـَمَولو كان أ, دخال يدها املسجد إ ْنِا خافت مـنمإف) . يدك 
    .واهللا أعلم, د معنى ـصيص اليْخَتِبدخول املسجد مل يكن ل



  ٦٧ 

:  وقـال  م رسـول اهللاّفتبس! ?عه وهو رجل كبري ِضْرُأ
ْتَلـَعَفف.  أنـه رجـل كبـري ُتقد علم

                             

  َّفأتـت النبـي,  
 . ُ أكرهـه بعـدً يف وجه أيب حذيفة شـيئاُما رأيت: فقالت 
 .  ) ١( )  ًدراـهد بـوكان ش

 
يف مـسنده , احلميدي , والبيهقي و ة ,ابن ماجرواه مسلم , و ) ١

   .التمهيد يف ّرـَ, وابن عبد البالكبري والطرباين يف 
عـن ورو بنحوه ابن سعد يف طبقاته وعبد الرزاق يف مصنفه 

 سهلة بنـت سـهيل بـن َّأن( أيب مليكة عن القاسم بن حممد ابن 
     : فقالـت ,  وهـي امـرأة أيب حذيفـة   رسـول اهللاْتـَت َعمرو أ

درك ُ مـا يـَكَرْدَوقد أ,  موىل أيب حذيفة معي ٌيا رسول اهللا , سامل
ه فقد حرم عليك ما حيرم ِتْعَضْرَعيه , فإذا أِضْرَأ: فقال . الرجال 

 منها ً سنة أو قريباُفمكثت: بن أيب مليكة اقال   . ) ذي املحرمْنِم
ي ـنَتـْثَّدَلقد ح:  ُ فقلتَ القاسمُقيتَثم ل,  له ًةـث به رهبِّدَحُال أ

 ْثِّدَحـ: ه فقـال ـُفأخربت? وما هو : قال ,  ُه بعدُتـْثَّدَ ما حًحديثا
  .هـة أخربتني بـ عائشَّن, إبه عني 

  َنْلِخْدُ يْ أنى سائر أزواج النبي ـأب: وكانت أم سلمة تقول 
  ==  ا
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 رخـصة ّما نر هـذه إال:  َنْلـُوق,  ًلرضاعة أحدا بتلك اّعليهن

  .ةـ لسامل خاصأرخصها رسول اهللا 
 الـصحابة والتـابعني َنِاء مـوقال العلم: ووي ـ النقال اإلمام

 لـه دون ْنَ بإرضـاع مـّالإال يثبـت : إىل اآلن  اء األمصارـوعلم
ثـالث : وقال زفر , سنتني ونصف :  أبا حنيفة فقال ّإال, سنتني 
 . سنتني وأيام :  رواية ٍوعن مالك, سنني 
     }  | z} : ىل  اجلمهور بقوله تعاّواحتج: قال 

}  ¦¥¤£¢ ¡  �~  z]ه َرـَكـَوباحلديث الذي ذ,  ]١
      وبأحاديـث , ]٢[) املجاعـة َنِعة مـضاا الرـإنم : (مسلم بعد هذا 

  ==                       ا
 

  ) .٢٣٣( آليـة ِمن سـورة البقـرة , ا] : ١[
َ دخل: عائشة قالت : قال وق مرسعن(  :] ٢[ َ وعنـدي   اهللال رسـوّ عيلَ

  :قالـت.  الغضب يف وجهـه ُ ذلك عليه ورأيتّ, فاشـتدرجل قاعد 
َمن إنه أخي , يا رسول اهللا :  ُفقلت َانظـرن : فقال: قالت  . الرضاعةِ ُْ ْ 

َمن  ّإخوتكن َ من املالرضاعةّ , فإنمـا الرضاعةِ  ) .ـجاعـة ِ
;  الطفـل صـغر هي ما كانت يف فـرتة جتب  الرضاعة التيَّنإ: ي أ

  نبتـتأاملرضـعة قـد  فتكون,  يف بناء حلمه ًسبباكي يكون هذا اللبن 
ْمن ْمن ُتنبت األم  كمـا لبنها حلم الطفلِ  فتكـون,  رمحها حلم الطفـل ِ

 .احلـني  يف هذا كاألم املـرضعـة



  ٦٩ 

وعن سعد بن سعيد عن القاسم بن حممد عـن عائـشة  −
عمـال أل اُّبَحَ أ (: اهللا لسوقال ر: لتقاعنها اهللا  يضر

  وكانـت عائـشة : قـال . )  َّلـَ قـْها وإنُمَوْدَإىل اهللا تعاىل أ
ْتـَمِزَ لَ العملِتَلِمَإذا ع

                                                          

  .  )١(  هـ
 عبيد اهللا بن عمر عن القاسم بن حممد عن عائشة عن و−

 
  .املـ هبا وبسّتصـهلة عىل أنه خمـس حديث الوَمـَوح  , ةرمشهو

ْمـنهو كبري وما ثبت بخصوص رضاعة سامل و َقبــل ِ   سـهلةِ
َمـن يف وعاء وأعطته ليـرشب َلبنهاهنا حلبت أهو : بنت سهيل  ِ 

 .ترمجة سهلة يف ابن سعد  و هذا ثابت يف طبقات, الوعاء 
 .ه ندـمس, والقضاعي يف مد ـأح, ولم ـ مسرواه)  ١

 . َّلـَ قْنإمها وَوْدَ أًال ثواباـأي أكثر األعم: يب بن العراقال 
َّوفيه احلـث عـىل املداومـة عـىل العمـل , وأن : قال النووي و ّ

ٍقليله الدائم خيـر من كثيـر ينقطـع ;  ْ ِ  تـدوم بـدوام القليـل َّنألٌ
قبـال إلاو, إلخالص اوّ, والنيـة , ة ـراقبـوامل , رْكِّالذ, والطاعة 
ِـثمـرُوي  ,الق عىل اخل  القليل الدائم بحيث يزيد عـىل الكثـري ْ

  .ريةـ كثًاـنقطع أضعافـامل



  ٧٠ 

,  ًاـه ثالثــ امرأتـٌ رجـلَقـَّلـَ ط( :ت الـقريض اهللا عنها 
فـأراد , دخل هبـا َ يـْا قبل أنـهَقـَّلـَ ثم طٌجها رجلّزوـفت

 عـن   رسـول اهللاَلـِئُفس, ا ـجهّزوـ يتْزوجها األول أن
َلْيَسُ عْنِذوق اآلخر مَحتى ي, ال : ذلك فقال 

                             

ا مـا ذاق ـته
  .  )١(  ) األول

 
إسحاق , و يالبيهقو  يف صحيحـه ,ابن حبان, و مسلم رواه)  ١
 .  يف تارخيه اخلطيبيف مسنده , و يعىل وأبو ,بن راهويه ا
ْرواه مالك يف املوطأ من طريقو    .ى بن سعيد األنصاريـ حييِ

Ð  Ï  Î  Í  } :  م اخلطاب يف الكتابعمو: قال أبو حاتم 
  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñz]وعـال للـزوج ّأباح اهللا جل , و] ١ 

نة ُّته الـسّوفرس, جها زوج آخر َّوَزـَ تْج هبا بعد أنّ يتزوْاألول أن
ِهنا ال حتأ  للزوج األول حتى يكون بينهـا وبـني الـزوج الثـاين ُّلَ
ِثـم حتـ,  أو وفـاة ٍ عنـه بطـالقنيِبَثم ت, لة ْيَسُء بذواق العْطَو  ّلَ

  .ذ للزوج األولـحينئ
ُ عقده عليها فال يبيحها لألدّفأما جمر: م النووي ماقال اإلو ْ  ,  ولَ

  ==  ا
 

  ) .٢٣٠( ِمن سـورة البقـرة , اآليـة ] : ١[



  ٧١ 

: وعن عبيد اهللا بن مقسم عن القاسم بـن حممـد قـال  −
  رسـول اهللاُسمعت:  تقول   عائشة زوج النبيُسمعت
مَرـَحـلا وِّلـِن يف احلْلـَتْقـُي  فاسقّأربع كلهن (: ل يقو : 

َاحلد : قـال .  ) لغراب , والفأرة , والكلب العقـورة , واَأِ
ُلـَتْقـُت: ة ? قال ـ احليَأفرأيت: م ـ للقاسُفقلت

                                                          

      ) ١( ُ بـصغر
   .) ٢(  اـهـل

 
ْوبه قال مجيع العلمـاء من الصحابة والتابعني فمن بعدهم  ََ ِ . 

َّواتفق العلمـاء عىل أن ٍ تغييب احلشفة يف قبلها كـاف يف ذلـك ّ ُ
ْمن غري إنزال املنـي  ِ . 

َبدخول الذكر حتصل اللذة والعسيلة : وقال اجلمهور  ُ ّ . 
 .ة ـهانإة وـّبمذل: أي )  ١
  .يـالبيهق, ولم ـ مسرواه اإلمام)  ٢

 ّهنِلْتَاء عىل جـواز قــفق مجاهري العلمـّات:  النووي قال اإلمام
 ْم أنِرْحـُفقوا عىل أنه جيوز للمـّوات, حرام م واإل واحلرِّلـِيف احل

 ومـا يكـون يف,  ّفيهن ثم اختلفوا يف املعنى,  ّيقتل ما يف معناهن
    اـّمــِ مّ كوهننّلهنْتـَاملعنى يف جواز ق: فقال الشافعي .  ّمعناهن

  ==  ا



  ٧٢ 

وعن أفلح بن محيد عن القاسم بن حممـد عـن عائـشة  −
  ,َيضِفـَ تْيض صـفية قبـل أنَ حتْف أنّكنا نتخو( : قالت 
ا صـفية ? ـنُتَسِحابـَ أ: فقال  اءنا رسول اهللافج: قالت 

ْتَفاضَقد أ: قلنا 
                                                          

  . ) ١(  ) فال إذن:  , قال 
 

 مأكول وغـريه ْنِد مـِّلَوـَتـُوال هو م ال يؤكل  ماُّوكل, ال يؤكل 
 ّاملعنى فيهن: وقال مالك.  فدية عليه الو,  مرْحُز للمـه جائُلْتـَفق

  .ال فال وما, ه ُلـْتـَ قمرْحُ جيوز للمٍذْؤـُفكل م,  مؤذيات ّكوهنن
  . يف صحيحـه لمـ مسرواه)  ١
لقاسم عن أبيه عن ا بن  عن عبدالرمحنلضحاكاه النسائي ووارو

  :  اهللاسولال رفق, ما أفاضت   بعدْتَ صفية حاضَّأن (عائشة 
 . ) ً فال إذا:قال, إهنا قد أفاضت : فقالت عائشة , ابستنا ـَإهنا حل

 وجه آخر عن عبيد اهللا عن القاسم بن حممد عن ْنِورواه أمحد م
 : فقالت عائـشة, نى وقد أفاضت ِ بمْتَ صفية حاضَّأن( عائشة 

 : ُتقلـ?  َمـِلـ: قـال .  حابستنا ّما أر صفية إال, يا رسول اهللا 
 فـال:  قـال ,بىل :  ُقلت?  مل تكن قد أفاضت َوَأ: قال , حاضت 

 ) .ـي حتلْ فارِس عليكْبَح
==  



  ٧٣ 

  وعن مظاهر بن أسلم املخزومـي املكـي عـن القاسـم  −
          :  قـال عـن النبـي   ريض اهللا عنها عائشةعنبن حممد ا

ْرـُقو, ان ـة تطليقتـمَألطالق ا( 
                                                          

  .  )١(  )ان ـ حيضتؤها
 

  :بـن املنـذراقال : عون املعبود قال أبو الطيب آبادي يف كتابه 
ليس عـىل احلـائض التـي طافـت : قال عامة الفقهاء باألمصار 

  .طواف اإلفاضة طواف الوداع
ّحلاكم وصححه , ا, وبن ماجة ا, و دو داوبأ, والرتمذي ه ارو)  ١
, والبيهقي , والبخاري يف تارخيه الصغري , والطرباين الدارمي و
: بزيادة الكامل بن عدي يف العقييل يف ضعفائه , وا , وسطواأل يف
   . )ًا غريهـ له حتى تنكح زوجّلـ حتالو( 

ال و, طالق العبد تطليقتـان : ( ورواه الدارقطني يف سننه بلفظ 
ِحت  ج ّوتتـزو. مـة حيـضتان َ األءْرـُوقـ.  ًاـنكح زوجَ له حتى تّلـَ
  ) .ةّرـُمة عىل احلَج األّوال تتزو, مة َة عىل األّرـُاحل

 . هذا حديث جمهول : قال أبو داود 
  حديثْنِ مّال إًحديث غريب ال نعرفه مرفوعا: ل الرتمذيقاو

     يف العلـم غـريعرف له ُ بن أسلم ال يُومظاهر, مظاهر بن أسلم 
  ==  ت



  ٧٤ 

عن عبيد اهللا بن أيب زياد القداح عن القاسم بن حممد و −
َلِعـُمــا جّإن(  :  قـال رسـول اهللا: عن عائشة قالـت 

                                                          

 
 

ن أصـحاب ِ والعمل عىل هذا عند أهل العلـم مـ ,هذا احلديث
, والـشافعي , وهـو قـول سـفيان الثـوري ,  وغريهم النبي 
 .  حاقـوإس,  وأمحد
 , عاصم النبيليبنه تضعيف مظاهر عن أالذهبي يف ميزا َلَقـَنو

 توثيقـه َلَقَ ون .لبخارياو, زي اوأيب حاتم الر, وحييى بن معني 
 .منكر احلديث : وقال العقييل . بن حبان اعن 
 عـىل ضـعف حـديث ّوالذي يدل :ة ـقال البيهقي يف املعرفو

  :خربنا الدارقطني بسنده عن زيد بن أسلم قـالَمظاهر هذا ما أ
  :النـاس يقولـون: مـة فقـال َة األّدِ القاسم بن حممد عن عَلِئُس

 . اهللا لسو يف سنة رال اهللا وا ال نعلم ذلك يف كتابـّوإن ,حيضتان 
 .فوظ ـرفوع غري حمـ احلديث املَّ أن عىلّفدل

 َّولكـن,  ثبـت ْة ألهل العراق إنّاحلديث حج: وقال اخلطايب 
 يكون الـزوج ْه عىل أنـلّوَأـَ تْنَومنهم م, فوه ّأهل احلديث ضع

 .   ًدا ـعب



  ٧٥ 

مـار ; ِي اجلْمَ , ور )١( وةملراف بالبيت , وبني الصفا واالطو
  . ) ٢(  ) ر اهللاـْكِة ذـإلقام
وعن أيب عثمـان عن القاسم بن حممد عن عائـشة أهنـا  −

 َرـَكـْسَر حرام , وما أِكْسُ مُّكل( : ل  يقو سمعت النبي
ْلـِ فم) ٣(  هـ منُرقـَالف

                             

 .    )٤( ) ء الكف منه حرام 
 

  .اـعي بينهمّالس  أي) ١
 , أبو داود , وسن صحيحححديث : أخرجه الرتمذي وقال )  ٢
لدارمي ا ويف صحيحه ,بن خزيمة اوه , حّ وصححلاكما, ومحد أو

   .ليس بالقوي : قال يف التقريب ووالبيهقييف سـننه , 
 .ك ـُسُّ ذلك إلقامة شعار النَعِرـُا شـيعني إنم: قال املـناوي 

 .ة أقساط ـ الفرق يومئذ مخسّوأظن: قال ابن شهاب )  ٣
  , بفـتح الـراء وسـكوهناقرَالف : تـهحتفوري يف وقال املباركف

 ْتَنِّكُفـإذا سـ,  ًوهو مكيال يسع ستة عرش رطال, والفتح أشهر 
 . ًالـة وعرشون رطـفهو مائ

 ,  محدأ يف كتاب السنن, ودبو داوأّأخرجه الرتمذي وحسنه , و) ٤
  ==  ا



  ٧٦ 

ا ـهنمـأ الواحد بن صربة وعباد بـن منـصور وعن عبد −
:  أبا هريرة يقـول ُسمعت: سمعا القاسم بن حممد يقول 

وال , قبـل الـصدقة َ ي  اهللاَّنإ : (  قـال  رسول اهللاَّنإ
, قبلهـا بيمينـه تبـارك وتعـاىل َي, ب ـِّيـَّ الطّالإ يقبل منها

َرْهـُكم مُ أحـدِّيبَرـُا يــقمة كمّربيها لعبده املسلم اللـُوي
                                                          

  ه 
 

 أخـر ٍ طرقْنِميف سننه الدارقطني  يف صحيحه , وابن حبانو
  . ةـها ضعيفّ كلعديدة

 هبم يف الـصحيحني ّهم حمتجّواته كلور: قال املنذري يف خمترصه 
  . ًمل أجد ألحد فيه كالما وهو مشهورأبا عثمـان ,  ّالإ

وة ـْسُحـفال: ( والطرباين يف األوسط للرتمذي غريها ويف رواية 
  . الرشابَنِاجلرعة م: واحلسوة ,  ) رامـمنه ح

, )م اة منه حرـّفاملج(: هويه اسحاق بن ر للدارقطني وإٍ لفظيفو
 ) .رام ـة منه حـفاألوقي( : ر ـوآخ

 التكثري والتقليل رق وملء الكف عبارتان عنَالف: قال الطيبي
  .دـال التحدي

َفثبت من احلديث أن القليل من اخلمر وكثيـره حرام  َ َِ َِّ  . 



  ٧٧ 

ْثِ القيامة مم هبا يوواىفُحتى ي,   )١(  أو فصيله
                             

   .) ٢(  ) حدُل أـ
 

 ْنِمـذا فـصل إولـد الناقـة : والفصيل , ولد الفرس : هر ـامل)  ١
  .هـرضاع أمإ
ــننه و رواه)  ٢ ــذي يف س ــ, و هحّصــحالرتم ــسـنده مدـأح  يف م

ّواللفظ له , واحلاكم يف املستدرك , وابن عبد البـر يف التمهيد  َ ّ . 
 عن أيوب وسطاأليف صحيحه والطرباين يف ابن خزيمة وبنحوه 

قمة فرتبو يف يد اهللا ّق باللّيتصدَ الرجل لَّوإن: (  القاسم وفيهعن
  .  )قواّل اجلبل , فتصدْثِ حتى تكون م−يف كف اهللا : أو قال  −

ِوقد اتفق الشيخان والنـسائي وابـن ماجـة عـىل إخراجــه مـن  ّ
 . ّحديث سعيد بن يسار عن أيب هريرة بغري هذا اللفظ 

ــول اهللا تعــاىل w  v  u   t  }  : وهــذا احلــديث نحــو ق
  yxz ]١[.  

قــد ذكرنــا اســتحالة :  ُّيِرِازـقــال املــ :  النــوويقــال اإلمــام
 به عىل ّربـا عـنمإ هذا احلديث وشبهه َّنإو,  اجلارحة عىل اهللا 

        ى هنـا عـن قبـول الـصدقةّفكن, ما اعتادوا يف خطاهبم ليفهموا 
  ==  ا

 

  ) .٢٧٦( ة ـ , اآليـرةورة البقـن سِم] : ١[



  ٧٨ 

وعن عيسى بن ميمـون األنـصاري عـن القاسـم بـن  −
نوا هذا ِلْعَ أ : ( قال رسول اهللا :حممد عن عائشة قالت

ِرضاو,  يف املساجد هلوَعْجالنكاح وا ْ
                                                          

  .) ١( ) فلدفوبا عليه ابو
 

 .وعن تضعيف أجرها بالرتبية , ها يف الكف ِذْخَبأ
 ّزَعـُرتـىض ويُا كان اليشء الـذي يـّمـَل: يض عياض قال القاو
عري ُتْل هـذا واسـْثـِ يف مَلِمْعُتْاسـ, ى باليمني ويؤخذ هبـا ّقـَلَتـُي

  .للقبول والرضا
ْففي هذا احلديث تـشجيع عـىل الـصدقة وإن صـغرت بعـني 
صاحبها , حيث اهللا تبارك وتعاىل جيـازي هبا ويكافئ صـاحبها 

 .ّملوفـق للصواب اخلري الكثري , واهللا ا
  , رواه حـديث القاسـم عـن عائـشةْنِهذا حديث مشهور م)  ١

 وعيـسى بـن ميمـون , غريـب حديث حـسن :قال والرتمذي 
الكامـل وابـن عـدي يف البيهقي بنحوه و  .ف يف احلديثـَّعَضُي

 .  ) اةـم أحدكم ولو بشـِوليول: ( بزيادة 
         سـحاق بـن وإ, والبيهقـي,  ةابن ماجًرواه الرتمذي أيضا , وو

  ==  ت



  ٧٩ 

وعن عيسى بن ميمـون عـن القاسـم بـن حممـد عـن  −
 ال ( :  قـال رسـول اهللا: عائشة ريض اهللا عنهـا قالـت 

َّمُؤـَ يْ فيهم أبو بكر أنٍينبغي لقوم
                                                          

  .  )١(  ) ريهـهم غ
 

 عـن  ربيعة بن أيب عبد الرمحنتارخيه عن يف اخلطيب, وه ـراهوي
نـوا هـذا النكـاح ِلْعَأ( :  قـال  القاسم عن عائشة عـن النبـي

,  ليـاس إويف إسـناده خالـد بـن  .  )]١[الـوارضبوا عليه بالغربـ
 .  وهو منكر احلديث

املـراد الرتغيـب : لك بن املا قال :تـه حتفقال املبـاركفوري يف 
   .دـفى عىل األباعـبحيث ال خي, ر النكاح ـْمَإىل إعالن أ

, وابـن  حديث حسن غريب :قال يف سـننه و الرتمذي رواه)  ١
 .الكامل عدي يف 

فيه دليل عـىل : معات ّ قال يف الل:تـه حتفقال املبـاركفوري يف 
يف اخلالفـة فكـان تقديمـه , ين عىل مجيع الـصحابة ِّله يف الدْضَف

 ل رسـوَكَمَّدَق" :  وهلذا قال سيدنا عيل ; ىل وأفضل ْوَ أًأيضا
   ."!  ?اـ يف دنيانكرِّخَؤـُ الذي يِنَفم, ا ـر ديننـْمَ يف أ اهللا

 
 

 .ّأي الدف , شبـه الغربـال به يف اسـتدارتـه ] : ١[



  ٨٠ 

ة عن القاسم بـن حممـد عـن اهللا بن أيب مليك وعن عبد −
 عـن   رسـول اهللاَلـِئـُس  :عائشة ريض اهللا عنها قالت

 n  ml  k jih gz }:هذه اآلية 
م ُإذا رأيـت(  :  رسـول اهللا , فقال  )١(  إىل آخر اآلية. ...

ّمَك الذين سـفأولئ, ه ـه منـابـشَبعون مـا تّالذين يت

                             

ـاهم 
  .   )٢(  ) ذروهمـاهللا فاح

 
ْمن سـورة )  ١   ) .٧ ( , اآليـة رانـآل عمِ
 .حديث حسن صحيح  :قال ـننه ويف س الرتمذي رواه)  ٢

, بن أيب مليكة عـن عائـشة ا هذا احلديث عن ٍ واحدُورو غري
  .دـم بن حممـ القاسروا فيهـومل يذك

 اإلصـغاء َنِواملقصود التحذير م: قال املبـاركفوري يف حتفتـه 
  . القرآنَنِه مـتشابـبعون املّإىل الذين يت

 أئمـة َبَهـَذ: النظاميـة وقال أبو املعايل اجلـويني يف الرسـالة 
 ,ها دراعىل مو هراء الظواوإجر, لتأويلا نكفاف عناللف إىل اّلسا

 ونـدين,  ًاـوالذي نرتضيه رأي. وتفويض معانيها إىل الرب تعاىل
   وقد درج صحابة رسـول اهللا, ة ـّمُاع سلف األـبّات: ًعقال اهللا به 

  ==  ا



  ٨١ 

 عن هبمواهللا بن  عبد الرمحن بن اهللا بن عبد  عبيدعنو −
أهنا كـان هلـا غـالم وجاريـة  القاسم بن حممد عن عائشة

. عتقهمــا ُ أْيـا رسـول اهللا , إين أريـد أن: ج , فقالت ْوَز
َدْهمـا فابِتْقَتْعَ أْإن(  :   اهللالفقال رسو

                                                          

ئي بالرجل قبـل 
  . ) ١(  ) رأةـامل

 
وهـم صـفوة ,  مـا فيهـا ِكْرَود, عانيها ـ ملعرضّ التِكْرـَ عىل ت

  ,ةـّلـِمـ يف ضـبط قواعـد الًلون جهـداْأـَوكانوا ال ي. م الـاإلس
ولـو . منها اجون إليه وتعليم الناس ما حيت, وايص بحفظها ّوالت

َأل,  ً أو حمبوباًكان تأويل هذه الظواهر مسوغا  يكـون ْشـك أنْوَ
وإذا انـرصم . امهم بفـروع الـرشيعة ـامهم هبا فوق اهتمــاهتم
كان ذلك , ب عن التأويل ارصهم وعرص التابعني عىل اإلرضع

 َهُّزـَنـَ يعتقد تْ الدين أني عىل ذّقـفح, بع ّتـ بأنه الوجه املًاـقاطع
  ,ت يف تأويل املشكالض خيوالو, ثني َدْحـُالباري عن صفات امل

  .ا إىل الرب تعاىلـل معناهـِكـَوي
, واحلاكم , فظ له ّ واللوابن ماجة, والنسائي , رواه أبو داود )  ١
  == . يف سـننه الدارقطني , والبيهقي و



  ٨٢ 

 القاسم بـن حممـد عـن وعن املنذر بن عبيد املدين عن −
ً طعامـا ٌبيـع أحـدَ يْ هنـى أن  رسـول اهللاَّأن( ابن عمـر 

ْوـَتْسَل حتى يـرتاه بكيـاش

                                                          

  . ) ١(  ) هـفي
وعن عبيد اهللا بن عمر عن القاسم بن حممد عن عائشة  −

 
ها بـذلك ليكـون َرـَمـَا أـ يكـون إنمـْويشبه أن : قال البيهقي

  .ار واهللا أعلمـفال يكون هلا اخلي,  ٌّرـُقها وهو حـْتِع
يف سـننه , والبخـاري   البيهقـي و ,  , والنسائي داودوأبرواه )  ١

ّالبـر يف , وابن عبد الكبري يف   . التمهيد َ
ض ْبَويف ذلك داللة عىل اشرتاط القـ: فتح قال ابن حجر يف ال

 ً اشـرت شـيئاِنَفمـ. ويف املـوزون بـالوزن , كيل بالكيل ـيف امل
وكذا لو اشرت . ضه فاسد ْبَ فق ,ًضه جزافاَبَمكايلة أو موازنة فق

ضه َبـَ اشرت مكايلـة وقِنَوم. ضه موازنة وبالعكس َبَمكايلة فق
ه عـىل ـليمه بالكيل األول حتى يكيلْسَ تْزـُجـَمل ي, ثم باعه لغريه 

   .وبذلك كله قال اجلمهور,  ًاـ اشرتاه ثانيِنَم
  , يتعاطى العقود الفاسـدةْنَديب مْأـَويف احلديث مرشوعية ت
  .هللا أعلماهلم يف ذلك وا أحويعارُ يْنَوإقامة اإلمام عىل الناس م



  ٨٣ 

 عن الرجل جيـد البلـل وال   رسول اهللاَلـِئُ س (:قالت 
     ر أنـه َل يـوعـن الرجـ. يغتـسل :  قال ?ًذكر احتالما َي

فقالـت . ل عليه ْسُال غ: د البلل ? قال ـقد احتلم وال جي
ٌلـْسُغعليها َ تر ذلك , أُرأةـامل: أم سليم 

                             

نعم , :  ? قال 
  .  )٢(  ) ) ١( الـق الرجـقائـاء شـإنمـا النس

 َّأن( وعن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عـن عائـشة  −
 

خالق ألمثاهلم يف اأ وهمر أي نظائ :بعرلسان الصاحب قال )  ١
َققن منهم ـُ شّهننِّوالطباع كأ ْ ِت مَقِلُ حواء خَّنوأل, ِ   . آدمْنْ

 . يف مسنده أبو يعىل , والبيهقي , وأمحد , و داود و أبرواه)  ٢
وهـو قـول غـري  : قالثم  أم سلمة من حديثالرتمذي وبنحوه 
إذا : التـابعني و  أصـحاب النبـي ْنِ أهـل العلـم مـْنِواحد م

وهو قول سفيان الثوري , ة أنه يغتسل ـّاستيقظ الرجل فرأ بل
ا جيـب عليـه ـإنمـ:  التابعني َنِوقال بعض أهل العلم م. وأمحد 

 .  الشافعي وإسحاقلوهو قو ,ة نطفة ـّة بلـّل إذا كانت البلْسُلغا
ل عليـه عنـد عامـة أهـل ْسُة فال غـّ بلَرـَ ومل يًوإذا رأ احتالما

 . لعلم ا



  ٨٤ 

هـا َرَمَ فأ  النبـيِتَتـ َأف,  ْتَيضِحُتْسهلة بنت سهيل اس
 ْها أنَرـَمَـا جهدها ذلك أّ تغتسل عند كل صالة , فلمْأن
واملغـرب والعـشاء , ل ْسُمع بـني الظهـر والعـرص بغـَجت
ْسُبغ

                             

   .) ١(  ) وتغتسل للصبح, ل 
 

 .ّوضعـفه البيهقي , والدارمي , وأمحد , و داود و أبأخرجه)  ١
 املـسلمني َنِ امـرأة مـَّأن( : بلفـظ يف مصنفه عبد الرزاق ورواه 

ا هـو ـإنم: فقال ,  عنها َلـِئُ أو س َّفسألت النبي, حيضت ُتْاس
ثم جتمـع الظهـر والعـرص , حيضتها در رتك الصالة قـت, رق ِع
وتغتسل للصبح , سل واحد ُواملغرب والعشاء بغ, سل واحد ُبغ
 .)  ًسالُغ

ل ْسُعلم أنه ال جيب عىل املستحاضة الغا و:ي والنواإلمام قال 
  واحدة ة مرّإال,  األوقات َنِ مٍ يف وقتالو,  الصلوات َنِ مٍليشء

 السلف َنِاء مـوهبذا قال مجهور العلم, يف وقت انقطاع حيضها 
  ,بن عبـاساو, بن مسعود او,  عن عيل ٌّيِوْرـَوهو م, واخللف 
  . وعائشة 

        مـاّفـال جيـب إال,  األصل عدم الوجوب َّودليل اجلمهور أن
  == ا



  ٨٥ 

ان بن هانئ عن القاسم بن حممـد ـوعن عمرو بن عثم −
ِشْ , اكـ) ١(  اهّمـُيـا أ : ُ عىل عائشة فقلتُدخلت( : قال 

                                                          
   في 

 
ل ْسُها بالغَرـَمَ أنه أومل يصح عن النبي , ابه ـرع بإجيـ الشَدَرَو
إذا : (  وهـو قولـه ,  مرة واحدة عنـد انقطـاع حيـضها ّإال

, )  ت فاغتـسيل َرـَبـ ْدَوإذا أ , لـصالةي اـِعـَأقبلت احليـضة فد
 . ل ْسُوليس يف هذا ما يقتيض تكرار الغ

  ا األحاديث الواردة يف سـنن أيب داود والبيهقـي وغريمهـاّوأم
 َّنيَوقـد بـ, فليس فيها يشء ثابـت , ل ْسُها بالغَرـَمَ أ النبي َّأن

  .ه ضعفهاـ قبلْنَالبيهقي وم
َوإنمـا أمـرها: قال الشافعي َ , تغتسل وتصيل ْ أن  اهللال رسوَ
   ّشـكَوال أ: قـال .  تغتسل لكل صـالة ْها أنَرـَمَوليس فيه أنه أ

,    بـه ْتَرِمـُ غـري مـا أًعـاّلها كـان تطوْسُ غـَّأنتعاىل  شاء اهللا ْإن
  . ع هلاـوذلك واس

 أحاديـث َّع بعضهم بأنَقد مجو:  تـه حتفوقال املبـاركفوري يف
  .واهللا تعاىل أعلم, ستحباب اللة عىل ال لكل صالة حمموْسُالغ

) ه اَّمـُيـا أ: ( لكن قال , ه ـوهي عمت) .  هـَّمُيا أ: ( ويف لفظ )  ١
  .ا أم املؤمننيـأو لكوهن, ه ـألهنا بمنزلة أم

 



  ٨٦ 

 يل عـن ثالثـة ْتَفَشَفك. ه ـْيـَبِ وصاح يل عن قرب النبي
 صةَرَببطحاء الع  , مبطوحة )٢(  الطئةال و) ١( ال مرشفة رقبو

َّدَقُ م  اهللاَ رسولُفرأيت . ) ٣( احلمراء
                             

ُما , وأبا بكر رأسـ ه ً
 

  .ن شربِ عالية أكثر م:وقيل , أي مرتفعة غاية االرتفاع  ) ١
بـاألرض أي  َأـَطـَل: ل ايقـ, توية عىل وجـه األرض ـأي مس)  ٢

  .هاـلصق ب
  .اة مبسوطة عىل األرض ّوـأي مس: بن امللك اقال )  ٣

 ّوَسُ حتى يـً األرض مسطحاَنِ جيعل ما ارتفع مْأن: والبطح 
   .اةـكذا يف املرق, ويذهب التفاوت 

ب الصواو, ة ـ حينئذ بمعنى الطئنوفيه أهنا تكو: يل القارقاو
    .اءـاة فيها البطحـ معناها ملقَّأن
لقـى َ املـسجد أَحَطَوب, ه ـُتـَيِوْسَ املكان تُحْطَب: قال يف النهاية و

هي كل موضع : صة َرـَالعو. وهو احلىص الصغار, فيه البطحاء 
  ,والبطحاء مسيل واسـع فيـه دقـاق احلـىص, واسع ال بناء فيه 

  . صةَرـَواملراد هبا هنا احلىص إلضافتها إىل الع
ثالثـة قبـور ال مرتفعـة وال  عـن أي كشفت: ـي ال الطيبـقو

   .اةّوـالصقة باألرض مبسوطة مس, منخفضة 



  ٨٧ 

ِيلْجِ رأسه عند رَ , وعمر بني كتفي النبي . )    النبـيَ
َفَصَفو: ن عثمـان قال عمرو ب

                             

  .  )١(   القاسم قبورهم
 

 يعـىل أبـوو,  والبيهقي ّ , واحلاكم وصححـه ,أبو داودرواه )  ١
 . يف طبقاتـه ابن سعد يف مسنده , و

   فكأهنـا كانـت , وهذا كان يف خالفـة معاويـة : قال ابن حجر 
  القرب يف إمارة عمـر بـن  جدارَيـِنُا بـّمـَثم ل, حة ّيف األول مسط

وها َّريَل الوليد بن عبد امللـك صــَبِ قْنِة مـعبد العزيز عىل املدين
  . ـةمرتفع

أنه رأ قـرب ( ار ـّأخرج البخاري يف صحيحه عن سفيان التم
  . ًاـأي مرتفع, )  ًاـمَّنَسُ مالنبي 
ن طريـق ِ مي يف كتاب صفة قرب النبيّكر اآلجررو أبو بو

 قـرب ُرأيت: ( سى عن غنيم بن بسطام املديني قالعيإسحاق بن 
 ْنِ مـً نحواًه مرتفعاـُفرأيت,  يف إمارة عمر بن عبد العزيز النبي 
 قرب عمـر ُورأيت,  قرب أيب بكر وراء قربه ُورأيت,  أصابع ةأربع

  .  )هـوراء قرب أيب بكر أسفل من
        طيحْسَّلتـانيم وْسَّ التـَنِوقد اختلف أهل العلم يف األفـضل مـ

  ==   ا



  ٨٨ 

وعن أفلح بن محيد عن القاسم بن حممـد عـن عائـشة  −
 ُ أهـلّهيـل(  :  قـال رسـول اهللا: ريض اهللا عنها قالت 

َنِ الشام ومرص مُن ذي احلليفة , وأهلِاملدينة م
                                                          

 اجلحفة , 
 

 الشافعي وبعض أصـحابه َبَهَفذ, ز الكلابعد االتفاق عىل جو
تدلوا برواية القاسم بن حممـد ومـا ْواس,  التسطيح أفضل َّإىل أن

ا قـال ـة فيـه كمـّجـُار ال حـوقول سفيان التمـ: قالوا . وافقها 
ل بـ,  ًاـمَّنَسُ مل يكـن يف األول مـ قربه َّال أنـالحتم; البيهقي 

مـع بـني ُ وهبـذا جي ,−ّ كمـا قدمنـا – ًكان يف أول األمر مسطحا
  . الروايات

  , الـشافعيةَنِ أبو حنيفة ومالك وأمحد واملزين وكثري مـَبَهَوذ
ه ـلـَقـَون, عى القايض حسني اتفاق أصحاب الشافعي عليه ّواد

كوا ّومتـس,  التسنيم أفضل َّاء أنـالقايض عياض عن أكثر العلم
 . ار ـن التمبقول سفيا

   . األفضل التسطيح واهللا أعلمَّح أنواألرج: قال الشوكاين و
ــ ــا هُرـْمــَح التــسطيح أِّجَرـُوي ــْ أنً علي ــربَعَدَ ال ي            ً مــرشفاًا ق

  .هاّوـ سّالإ



  ٨٩ 

                             

  .  )١(  ) هل العراق ذات عرقِن يلملم , وألِ اليمن مُوأهل
 

يف سـننه , البيهقـي  , وًرواه أبو داود يف كتاب السنن خمترصا)  ١
 .يف تارخيـه واخلطيب 

اعة , والشافعي , ومالـك , وأمحـد , وابـن ورو بنحوه اجلمـ
ْوغريهم من رواة احلديث من طريق ... حبان , والبيهقي  ِْ نـافع ِ

قـال ) .  قـرن ْنِوأهل نجـد مـ: ( , بزيادة عن عبد اهللا بن عمر 
والعمـل , بن عمر حـديث حـسن صـحيح احديث : الرتمذي 

   .ل العلمـعىل هذا عند أه
ِوي أيضا مرو   .هـاهللا عن أبي ن سامل بن عبد طريق الزهري عْنً

بـن طـاوس ابن عيينة عن يف مسنده من طريق ا الشافعي ورو
  , ألهـل املدينـة ذا احلليفـة رسـول اهللا َتَّقـَ و:عن أبيه قـال 

  ,هل اليمن يلملمأل و ,ًهل نجد قرناألو, هل الشام اجلحفة ألو
 ىتـ أٍولكـل آت, هذه املواقيت ألهلها : (  ثم قال رسول اهللا 

 كـان أهلـه ْنَوم.  أراد احلج والعمرة ْنَّمـِ غري أهلها مْنِعليها م
 حتـى يـأيت ,  حيـث ينـشئ ْنِ مّلـفليه, قات ـن دون ذلك امليِم

  ) .ةـذلك عىل أهل مك



  ٩٠ 

ن موسى بن رسجس عن القاسـم بـن حممـد عـن وع −
 وهو يموت وعنـده   رسول اهللاُرأيت( : عائشة قالت 

مـسح وجهـه َدخل يده يف القدح ثـم يـُقدح فيه ماء , في
ِعَهم أّالل: اء , ثم يقول ـبامل

                             

 .  )١(  ) تت املواي عىل سكرـِّن
 

ابـن أيب , واحلـاكم , وأمحـد و ة ,ابن ماجـ, وائي ـالنسرواه )  ١
, ألوسـط ايف مسنده , والطـرباين يف  يعىل وأبيف مصنفه , وشيبة 

 .يف طبقاتـه ابن سعد يف تارخيـه , واخلطيب و
 عبد الرمحن بـن القاسـم عـن أبيـه  عن الكبريورواه الطرباين يف 

نتي قبـني حـا وإنـه ل  مـات رسـول اهللا: (عن عائـشة قالـت 
 رسول ُ بعد ما رأيتً فال أكره شدة املوت ألحد أبدا ,]١[نتيقاذو
  ) .احلديث.. ..وعنده قدح فيه ماء   وهو يموت اهللا

َّويف هذا احلديث دليل أن للموت سكرات , فهذا رسـول اهللا 
 ? كان جيـد من سكرات املوت ما جيـد , فكيف غريه ْ ِ 

 .أعاننـا اهللا تعاىل عىل سكرات املـوت 
==  

 

 . , فارجع إىل هناك ٥٨كنا قدمنا تفسري احلاقنة والذاقنة ص ] : ١[
 



  ٩١ 

بـن حممـد عـن عائـشة   عن القاسمربةْخـَوعن ابن س −
    أعظم النـساء بركـة ( : ال ـ ق عن النبيريض اهللا عنها 

َسْي َأ
                                                          

  . ) ١(  ) ةـؤونَ مّرهنـ
 

ّلـمـا : لتقوي أ : حتفته املباركفوري يفقال   شدة وفاتـه ُرأيت َ
َمن ذلك ليس َّأن ُعلمت  ,ّ املتـويف  عاقبةءسوعىل ت الدالة املنذرا ِ
ْهون َّوأن َمن ليس وسهولـته املوت َ   َلـكان ّاملـكرمات , وإال ِ
ْأوىل  ًأحـدا أغـبطوال ,  ألحـد املـوتفال أكره شدة ,  الناس به َ

ْمنيموت  ّشـدة   غريِ ِ. 
 ّتـدل شدة املـوت ال َّأنويف احلديث : ابن حجر فظ وقال احلا
,  زيـادة يف حـسناته ّإمــاللمؤمن  بل هي,  املرتبـة يف ٍعىل نقص

 .لسيئاتـه  تكفري ّوإمـا
, حه ّواحلـاكم وصـح ,أمحـد , وفـظ لـه ّائي واللـالنسرواه )  ١

 , يف مصنفهوابن أيب شيبة  ,) ً صداقا ّهنرسأي( : والبيهقي بلفظ 
:         ظـه لفو نن طريق عيـسى بـن ميمـوِ معي يف مسـندهقضـاالو
  ) .ةـنْؤـُ مّأقلهن( 

َّيستشف من حـديثنا هـذا أن النبـي  ْ ُِ ّ            يميـل إىل عـدم تغليـة ْ َ َ
  ==  ا



  ٩٢ 

 ُسمعت:  أيب حسني عن القاسم بن حممد قالبنا عن و−
 منكم َيـِلَ وْنَ م: ( اهللا سولقال ر:  لعمتي عائشة تقو

 َيـِسَ نْإن,  ً صاحلاً له وزيراَلـَعَ جً به خريا فأراد اهللاًُعمال
َرـَكَ ذْنوإ, ه َرـَّكَذ

                                                          

  .  ) ١(  ) هـ أعان
ى بن سعيد عن القاسم بن حممد بن أيب بكـر ـوعن حيي −

 
بعمـائة رأل كانت ال تزيد عىل اجاتهو زرَّ وإن مجيع مهو,ملهور ا

 . درهم , وال تنقص عن العرش دراهم 
اء أمور النسـاء يف زماننـا يقفون أمام هذا احلـديث وليت أولي

 .   الرشيف 
  . يف سـننه البيهقي, ورواه النسـائي )  ١

 عن النبـي يعن أيب سعيد اخلدر:  احلديث الصحيح معناهيفو
كانت ّال خليفة إْنِ استخلف مال نبي وْنِ اهللا مَثَعَ ما ب( : قال 

وبطانـة تـأمره , ه عليه ّضبطانة تأمره باملعروف وحت: له بطانتان 
  .]١[ ) اهللا تعاىلَمَصَ عْنَفاملعصوم م, ه عليه ّبالرش وحتض

 
 

   .بن حباناو, واحلاكم , أمحد و,  والنسائي, البخاري أخرجه ] : ١[
 



  ٩٣ 

  : يقـول   رسـول اهللاُسمعت: عن رافع بن خديج قال 
َثـَر وال كـع يف ثمْطَ ال ق(

                             

  .  )٢(  )  )١( ر
 

وهو شحمه الـذي يف وسـط  الذي يف النخل ,ار ـّمُجـ الهو)  ١
  .لةـالنخ

 .الكبري ـه , والبخـاري يف تارخيائي ـأخرجه النس)  ٢
واحلـاكم  مـن غـري هـذا الطريـق , اخلمسةباقي  ًأخرجه أيضاو

ــان او, حه ّوصــح ــن حب  يف ســننه ,والبيهقــي يف صــحيحه , ب
   .الهـله وإرسْصَلف يف وُواخت

   .ه بالقبولـنْتـَاء مـ العلمِتَّقـَلَهذا احلديث ت: قال الطحاوي 
 لقطـعفلم يوجب ا, ذهب أبو حنيفة إىل ظاهر هذا احلديث و

ْء كانـت حمـاسـو ,كه الرطبـة ا الفوَنِيف رسقة يشء م  أو غـري ةزَرُ
 .ربة ـواألش, ان ـواأللب,  وقاس عليه اللحوم .  ةحمرز
وهو قول ,  ًرزاـع يف مجيعها إذا كان حمْطَ القن اآلخروَبَجْوَأو

قة ّار املعلـعىل الثمَاحلديث ل الشافعي ّوَأـَوت. مالك والشافعي 
  والدليل, نخيل املدينة ال حوائط ألكثرها : وقال , غري املحرزة 

  ا
==  



  ٩٤ 

راء ِ القاسـم عـن كـُسألت: وعن عثمـان بن مرة قال  −
َّنإ( : قال رافع بن خديج : األرض فقال 

                                                          

   رسـول اهللا
  . ) ١(  ) راء األرضـِى عن كـهن

 
   مـا كـان َّوفيـه دليـل عـىل أن,  ]١[عليه حديث عمرو بن شعيب

  .ته ـ جيب القطع برسقًرزاـمنها حم
 . يف سـننـه يـائـرواه النس)  ١

 وأبو حنيفـة يفقال الشافع,  رضراء األِاء يف كـاختلف العلم
  ,وبالطعام والثياب, الذهب والفضة جتوز إجارهتا ب: وكثريون 

 ,  ن غريهِزرع فيها أم مُ ما يِن جنسِسواء كان م, وسائر األشياء 
  == ن

 

 , حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده أخرجـه أبـو داودو] : ١[
 عن الثمـر  رسول اهللا َلـِئُس" : قال , حه ّواحلاكم وصح, النسائي و
         نـة ْبُخـذ خّ غـري متٍ ذي حاجـةْنِه مــ بفي أصاب منهْنَم: ق فقال ّعلـامل

 ْنَومـ, ه والعقوبـة ـ خرج بيشء فعليه غرامة مثليْنَوم, فال يشء عليه 
 " .  فعليه القطع ّنـه اجلرين فبلغ ثمن املجـ يؤويْ بعد أنًرسق منه شيئا

  ة يف بـاب الرخـصة يف أكـل الثمـرًاخمتـرصًأيـضا لرتمذي خرجه اأو
  .هـنّسَح و,  هباّارـللم



  ٩٥ 

:  بن عمر عن القاسم عن عائشة قالـتوعن عبيد اهللا  −
ّي وأ, ل وهو صائم ـِّبـَقُ ي كان رسول اهللا( 

                                                          

ملـك َكم يـ
  .     )١( )  ? هـربإ يملك  ا كان رسول اهللاـه كمـربإ

 
, رج منهـا كالثلـث والربـع َ مـا خيـِجارهتا بجزءإولكن ال جتوز 
  .نةّشرتط له زرع قطعة معيَ يْ أنًوال جيوز أيضا. وهي املخابرة 

 يف صحيحه ,ابن حبان و وأمحد ,فظ له , ّ ابن ماجة واللرواه)  ١
والطـرباين , يف مـسنده إسحاق بن راهويه  يف سننه , والبيهقيو

ّالبـر  بن عبدا , و)ه ـبرملككم إلَ كان أْولكن: (  بلفظسط واأليف  َ
 .ِ يف الصحيحني من غري حديث القاسمجّ وهو خمر. دـالتمهي يف

لـة يف ْبُالق: قـال الـشافعي واألصـحاب :  النووي قال اإلمام
ىل ْوَلكن األ, ه ـك شهوتِّرـَحـُ مل تْنَة عىل مـمّرـالصوم ليست حم

:  لـشافعيا ا قـالـمّنإو, هنا مكروهة له  إ:وال يقال . كها ْرـَله ت
  ; كان يفعلهـا النبي َّمع ثبوت أن, ىل يف حقه ْوَا خالف األّهنإ

اف عىل ـخـُوي, ة ـلـْبُ القِّدَاوزة حـن يف حقه جمَمْؤـُ كان يألنه 
.       )هـربـِملككـم إلَكان أ: ( ا قالت عائشة ـكم, اوزهتا ـغريه جم

  == ااا



  ٩٦ 

  رسـولَّعن عيل بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة أن و−
مرضـاة , هرة للفم ْطَ السواك مَّكوا فإنَّوَسَ ت: ( قال اهللا

حتى لقـد  صاين بالسواكْوَ أّما جاءين جربيل إال. للرب 
 ْ أخـاف أنولوال أين, متي ُ وعىل أّفرض عيلُ يْ أنُيتِشَخ
سـتاك حتـى لقـد َوإين أل, ه هلم ـُفرضتَتي لّمُ عىل أَّقـُشَأ

ْحُ أْ أنُخشيت
                                                          

  . ) ١(  )  مقادم فمييف
 

ه فهي حرام يف حقه عىل األصـح عنـد ـَكت شهوتَّرَ حْنَا مـّوأم
  .هـمكروهة كراهة تنزي: وقيل , أصحابنا 

  ,واألوزاعـي, والثـوري  , وأبـو حنيفـة, وقال ابـن عبـاس 
  وهـي روايـة , الكبـري   للشباب دون الـشيخُتـكره:  والشافعي
 .  عن مالك

  .ُقبلـة ّاملنـي بال ينزل ْأن ّإال الصوم ُتبطل خالف أهنا ال الو
 .رواه ابن ماجة يف سـننه , والطرباين يف الكبـري )  ١

عن عبد الرمحن بـن ً خمترصا يبيهقـاليف سـننه و دارمي الورواه
   .عبد اهللا بن أيب عتيق عن القاسم بن حممد عن عائشة

==  



  ٩٧ 

                                                           
 , هويهاإسحاق بن رو ,  يعىلوبأيف مسنده , واإلمام أمحد  هبنحوو

ن داود بن احلصني عن القاسم بن حممد  ع الكاملوابن عدي يف
: قالوا , ام ّ السّالإ كل داء ْنِويف احلبة السوداء شفاء م: ( بزيادة 

  ) .وتـامل: قال ? ام ـّوما الس, يا رسول اهللا 
َكمـا روي من طرق أخر خمتلفة , وعن عدد من الصحابة  ْ َِ ٍ ِ ِ ُ. 

ضـا اهللا  لرً كيف يكـون سـبباَ قلتْفإن :  السيوطيقال اإلمام
  ,ب للثـوابِوجُ اإلتيان باملندوب مَّنإ حيث ْنِم:  ُقلت? تعاىل 
 َّوال شـك أن, مة للصالة وهي مناجاة الـرب ّ جهة أنه مقدْنِوم
  .اجاةـ املنُه صاحبـبُيب الرائحة حيـِط
َ من احلديث الرتغيب دملقصواو ِ لـمـا ;ك ا استعمـال آلة السويفِ

َفيه من املنـافع احلسـية وا َملعنويـة , وذكـر لنا هنـا رسـول اهللاِ َ َ 
ْبعض فوائده , وقد أوصلها الفقهاء إىل السبعني فائدة  َ . 

ْوهبذه املناسبة أحببت أن أبـني لك أخي املسلم قـصة رويـت  َُ ِ ُ ًِّ ُْ
أنـه دخـل : ّعن سيدنا عيل بن أيب طالب كرم اهللا وجهه , وهي 

ّعىل السيدة فاطمة وهي تستاك والسواك يف في ْ هـا , فغـار عليهـا َ
َمن السواك السمه فقط , حيث تعلم أنه اسم مذكر , فخاطـب    ّ َ ِ

  ==  اااا



  ٩٨ 

: الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالتوعن عبد −
 ولقـد  ,ًعـرشا ضاعة الكبـريِة الرجم ورـ آيْتَلَزـَ لقد ن(

  ا مات رسـول اهللاـّفلم,  حتت رسيري ٍكان يف صحيفة
َلَخَد, ه ـا بموتـنْلَوتشاغ

                                                          

  .  )١(  ) اـ فأكلهٌ داجن
 

ًالسواك قائـال  ّ : 
َحظـيت يا عود األراك بثـغرهـا    أمـا خفت يا عو َْ َِ ِ َِ ْ ِ َ  َكاَك أرارَ األدَ

َلو كنت من أهل القتال قتـلتـك    ما فـاز مني يا سـواك سـواك ُِ ِ ُِ َْ َ ْ َ 
ٍ أخي املسلم من هذا املوقف مع نسائك , من زوجة فأين أنت ِ ِْ ْ

ّوأم وأخت وبنت ? هـل تغــار علـيهن وهـن يف هـذا اللبـاس  َّ ُّ ٍ ٍّ
ّالصارخ يف الطرقات العامة كمـا غـار علــي كــرم اهللا وجهـه   ٌّ

َعىل السـيدة فاطمة من السواك  ِ ....?!! 
 مسنده , ة , والدارقطني يف سننه , وأبو يعىل يف ابن ماجرواه)  ١

 .والطرباين يف األوسط 
 وهـذا ,ا هذا احلـديث ـغنَلـَهكذا ب : البيهقي يف املـعرفةال ـق
 . ا ـ هبٍمْكُق حّ عن الواقعة دون تعلُفأخربت, ع ـ وقٌرـْمَأ

        خْسَمـوا نـِلَوع,  الـصحابة دوقد كانت آية الرجم معلومة عن
  == ا



  ٩٩ 

ه عن ى بن سعيد عن القاسم بن حممد عن أبيـ حييعنو −
 ومعه  ًا مع رسول اهللاّ حاجَجَرَأنه خ( أيب بكر الصديق 

ْتَدَلَامرأته أسمـاء بنت عميس , فو
                                                          

 بـن َ بالشجرة حممـد
 

وذلك حني راجـع , ها مْكُيف املصحف دون ح اهتاـتالوهتا وإثب
  .فلم يأذن له فيها ,  يف كتبها ُ عمر َّالنبي
 كانت أو, ا رضاعة الكبري فهي عند غري عائشة منسوخة ـّوأم
 .ا ـفلذلك مل يثبتوه;  لسامل وحده ًرخصة

    روايــة عمــرة عــن  يفُتفقــد أخــرب, ًه عــرشا ـا رضاعتـــّمــأو
 ُخـْسَفكان ن ,  ]١[نـْمِّرـَحـُة بخمس يـمنسوخ تأهنا صار عائشة
 , ذلك مل يثبتوهـا جلفألبة; ًهتا معلوما عند الصحاوتالا وحكمه
 بحمـد اهللا ِّنيَ بـٌ وهذا واضـح,ل الداجن صحيفتها ْكَ أجلِال أل
  .هـونعمت

 

 

 عن حييى بن سعيد عن عمرة عـن عائـشة يف مسنده رو الشافعي] : ١[
ثـم , ن ْمِّرـَحـُمعلومات ي القرآن بعرش رضعات َلَزـَن( : أهنا كانت تقول 

 اسـتكمل ِنَ مّ عائشة إال فكان ال يدخل عىل, َنْمِّرـَحـُ يٍ إىل مخسَنْرـِّيُص
 ) .مخس رضعات 



  ١٠٠ 

ه رسـول َرـَمـَ فأخربه , فأ َّأيب بكر , فأتى أبو بكر النبي
صنع مـا َ باحلج , وتـّهلـ تغتسل ثم تْمرها أنأ يْ أن اهللا
َي

                             

  .  )١(  ) لبيت أهنا ال تطوف باّإال صنع الناس
 

ّ, وابن عبد البـر يف الضحاك و ـة , ابن ماجرواه)  ١   .التمهيدَ
; ا عنــد األئمــة ـشــرتاط الطهــارة يف الطــواف كمــِوذلــك ال
 الطـواف حـول البيـت  : (ال قـ النبي َّنأبن عباس حلديث ا

ّ إال أنكم تتكلمون فيـه ل الصالةـْثِم ّ(]١[ .  
وتقيض املناسك  مرـُالنفساء واحلائض تغتسل وحت : ( وقال 

  . ]٢[ ) ال تطوف بالبيت حتى تطهرْغري أن, ها ّكل
 .ا ـا هو مذهبنـجد كمـة دخول املسـ حرمّلـأو جل
  ,نفـساء واحلـائضفيه صحة إحـرام ال: النووي اإلمام قال و

حـرام سـنة  ركعتـي اإلَّوأن, ا لإلحـرام ـواستحباب اغتـساهلم
احلائض َّن أو. ـاهمِّلَصُاء مل تـ أسمَّنأل ; لصحة احلج طليستا برش

 . هـ وركعتيَفا الطوّا مجيع أفعال احلج إالـ منهمّلنفساء يصحاو
 

 

 . رواه الرتمذي يف سـننه ] : ١[
 . غريب , وأبو داود , وأمحد , والطرباين : وقال رواه الرتمذي ] : ٢[



  ١٠١ 

عن القاسم بن حممد عن عائشة   عبيد اهللا بن عمرعنو −
عليه , ون َذْرِ عىل ب َّ أتى النبيً رجالَّ أن( ريض اهللا عنها
  َّ النبـيُها بـني كتفيـه , فـسألتَخى طرفْرَعمـامة قد أ

ْي َأَر: فقال 
                             

 .   )١(  )   ? ذاك جربيليـهت
 

 .  كاملستدرحلاكم يف اّللفظ له , واه اإلمام أمحد يف مسنده وارو ) ١
ْوبنحوه ابن سعد يف طبقاته مـن طريـق حييــى بـن سـعيد  عـن ِ

 َبَثـَو( : قالـت ريض اهللا عنهـا القاسم بن حممـد عـن عائـشة 
 عـىل ٌ واقـف فإذا معه رجلُ وثبة شديدة , فنظرت رسول اهللا

هـا بـني كتفيـه , َ طرفَلَدَوعليه عمـامة بيـضاء قـد سـ, ون َذْرـِب
يا رسول :  فقلت .ونه َ يده عىل معرفة برذٌعِ واض  اهللاُلورسو

 : ُه ? قلـتـِتــْي َأَور:  هذا ? قال ْنَتك , مـَبْثَي وـنْتَلقد راع, اهللا 
ذاك : ال , ق دحية الكلبيُرأيت:  ? قلت ِ رأيتْنَوم: نعم , قال 
 .  ) جربائيل

ُففي هذا احلديث وغريه دليـل عـىل أن الـملــك يـر بغـري  َ َ َّ
َّ , وقد جاء يف عدة أحاديث أن جربيل كان صورته لغري النبي 

 .   بصورة دحيـة بن خليفة الكلبـي َيأيت رسول اهللا 



  ١٠٢ 

ن حممد عن عائشة وعن سعد بن إبراهيم عن القاسم ب −
 َعَنَ صـْنَمـ(  :  قـال رسـول اهللا: قالت ريض اهللا عنها 

  .  )١( )  ا فهو مردودـ غري أمرنْنِ مًراـْمَأ
وعن ابن أيب الزناد عن أبيه عن القاسم بن حممـد عـن  −

  اهللاَ رسوله سمعأن( عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهمـا 
فقـال ًامال وكانـت حـ بني العجالين وامرأتـه َنَ الع ,

 رسـول اهللاقال ف , ) ٢(  رناَفـَذ عنها مُ ما قربتواهللاِ: زوجها 
  :ْنـِّيـَهم بّالل

                             

 وكان,  املرأة َ زوج  اهللاُ فدعا رسول. 
وكـان  .أصهب الـشعر ,  ) ٣(  عني والساقنيامش الذرـح

 
الـدارقطني ه , وابن حبان يف صحيحه , ومسندأمحد يف  رواه)  ١

 .يف سـننه 
 ًاـ أحـدث يف ديـن اهللا حكمـْنَكل مـَّبيان أن : ابن حبان ال ق

  .فهو مردود غري مقبول, ليس مرجعه إىل الكتاب والسنة 
ي بعد اإلبـار ْقَّ السَنِ مكرتـُ يْ النخل بعد أنىقْسُ يْأن: رْفـَالع)  ٢

  .بشهرين
 .ا ـدقيقهم: أي )  ٣



  ١٠٣ 

,  فجاءت بغـالم أسـود ,بن السحمـاء  به اْتـَيِم ُالذي ر
.  ) ١(   الـساقنيجَّلَدَخـ, ل الـذراعني ْبـَ ع ,ًجعدا, أكحل 

أهـي  : البن عبـاساد بن اهلاد ّبن شداقال : قال القاسم 
بغـري ًأحـدا ً رامجا ُلو كنت :  املرأة التي قال رسول اهللا

 ٌ, تلـك امـرأة ال: ابـن عبـاس قال فا ? ـهُتْمـَجَرـَنة لـِّيـَب
: ر آخـرجل قال . ) ٢(   السوء يف اإلسالمِقد أعلنت كانت

 ْجـاءت :  ابن عبـاسقالف ? كيف الصفةيا أبا العباس , 
ّيـعىل الوصف الس هـب

                             

  .   )٣(  ) ء
 

 .اقني ـضخم الذراعني والس: أي )  ١
  .  )ظهر يف اإلسالم القبيحُهي امرأة كانت ت( : ويف رواية )  ٢
,  الكبـري يف سننه , والطرباين يفالبيهقي و رواه اإلمام أمحد ,)  ٣

 . ه مسندوأبو يعىل يف 
 ُّورمى العجـالين:  كتاب األم يفرمحه اهللا افعي الشاإلمام قال 

ــه برجــلا ــالْيَعِ بٍمرأت ــه ف ــ, ن َعَتْن ــ ُرض رســولُومل حي        َّي املرم
             مل يكـن للرجـلَنَعَتْ الـزوج إذا الـَّ بـه عـىل أنّلِدُتْ  فاس ,باملرأة

  ==   ا



  ١٠٤ 

وعن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم بن حممد عـن  −
 يــصيل الــصبح ,  كــان رســول اهللا( : عائــشة قالــت 

مـا ,  ) ٢(  ّ بمـروطهن )١(  عـاتّفينرصف نساء املؤمنني متلف
َنِ مـَنْفَرْعُي

                                                          

 ّعـرف بعـضهنَال ي: أو قـال  −,   )٣(  س الغلـ
 

  .]١[دـه حـالذي رماه بامرأته علي
 .  ّنـ وأبداهنّرتات وجوههنـمست: أي )  ١

  رواة ْنِ طائفــة مــهوتابعــ, بالفــاء  ) فــاتّمتلف ( ورو حييــى
  .واملعنى واحد,  بالعني ) عاتّمتلف ( وأكثر الرواة عىل,  أاملوط

ستعمل يف االلتحاف ُع يّلتلفاو: قال ابن حجر يف مقدمة الفتح 
  .ة الرأس فقطـيء بمعنى تغطيـوقد جي, مع تغطية الرأس 

َّجلـُي:  زهريوقال األ ّل به الـجسد كلـَ ًه كساء كان أو غريُُ   .هِ
  :يلوق, زر به ـ صوف أو خز يؤتْنِكساء م: ط بالكرس ْرِمـال)  ٢

 . فةـامللح: وقيل , اب ـاجللب
ِّتجلـُ ميأ : لسان العرب قال صاحب  َ َالت بأكسيـَ ِ   .َّنـِتهـٍَ

 .اختالط ضياء الصبح بظلمة الليل : الغلس : قال اخلطايب )  ٣
 

ّومن أراد التوس : ]١[  ّع يف هذا املجال فلريجع إىل باب اللعـان يف كتـب ـَْ
 .الفقـه 



  ١٠٥ 

                             
 .   )١(  ) − ًبعضا

 
  . يف سـننهالبيهقي  يف مسنده , ورواه اإلمام أمحـد)  ١

ْمـاعة وغريهم من رواة احلديث من طريق اجلأخرج بنحوه وقد  ِْ ِ
ى بن سعيد عـن ـحييِمن طريق و, الزهري عن عروة عن عائشة 

 .ة ـعمرة بنت عبد الرمحن عن عائش
وهـو ,  حديث عائشة حديث حـسن صـحيح :الرتمذي قال 

  , أصحاب النبـي ْنِ م أهل العلمْنِالذي اختاره غري واحد م
وبـه يقـول ,  التـابعني َنِ بعدهم مـْنَوم, أبو بكر وعمر : منهم 

 .تحبون التغليس بصالة الفجر ْسَي, الشافعي وأمحد وإسحاق 
ّوقال ابن عبد البـر يف   يف هذا احلديث التغلـيس : االستذكار َ

ألهنا كانت صـالة رسـول ; بصالة الصبح وهو األفضل عندنا 
 حديث عائشة هذا يدل عـىل أنـه ُولفظ. يب بكر وعمر  وأ اهللا

   .واهللا أعلم, م عليه ِداوُوالذي كان ي, له ْعِ فْنِكان األغلب م
 ال َّنُوهـح  الـصب صالة رسول اهللا ْنِويف انرصاف النساء م

 يف صـالة  قراءة رسـول اهللا َّ عىل أنٌدليل,  الغلس َنِعرفن مُي
       ألنه لو كـان ذلـك كـذلك ;ًداالصبح مل تكن بالسور الطوال ج

 ==    تتت



  ١٠٦ 

وعن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم بن حممد عـن  −
ًا قائمـ الصالة َحَتـَتـْ إذا اف  اهللانبين كا( : عائشة قالت 
ًاّصىل قائمـ

                                                          

َ , وإذا افت ًتح الصالة قاعدا صىل قاعدا ـْ ًّ َ َ ( )١(  .  
 

 .  مع اإلسفار ّمل ينرصف إال
اء عىل أن ال توقيت يف القـراءة يف الـصلوات ـوقد أمجع العلم

 يكـون الـصبح والظهـر أطـول ْتحبون أنْسَ أهنم يّإال, اخلمس 
 .ا ـن غريمهِقراءة م

 .  يف مسـنده مدـاإلمام أحرواه )  ١
:  يف مسنده بلفظ إسحاق بن راهويه وه ـاخلطيب يف تارخيورواه 

,  ً ركـع جالـساً الـصالة جالـساَحَتـَتـْ إذا اف كان رسول اهللا( 
 ) . ًاـ ركع قائمًاـ قائمَحَتـَتـْوإذا اف
وال , ومعنى هذا احلديث يف النافلـة : يف التمهيد ال أبو عمر ق

 , در وهو عىل القيـام قـاً يف الفريضة جالساّصيلُ يْ أنٍجيوز ألحد
هـا وبعـض ّ صـالته كلً املـرء يف النافلـة جالـساّصيلُ يْوجائز أن
    ًع خـرياّ تطوْنَوم,  شاء عىل ما يف هذا احلديث وغريه ْصالته إن

 ==  ا



  ١٠٧ 

ثي عن القاسم بـن حممـد عـن وعن أسامة بن زيد اللي −
  , الصالة ركعتنيِتَضِرُف( :  قالت  ريض اهللا عنهاعائشة

َكَرـَ وت , يف صالة احلرض فزاد رسول اهللا

                                                          

 صالة السفر 
 .   )١(  ) عىل نحوها

 
,  يف النافلة كيف شاء عن قيـام وقعـود ّريـوهو خم. فهو خري له 

 قعد وبنـى عـىل ًاـ قائماا الفريضة فإنه إذا ضعف عن إمتامهّوأم
  .هـصالت

 . يف مسنده  اإلمام أمحد رواه)  ١
 حـديث عـروة عـن ْنِصـحيح مـ,  هذا الوجه ْنِ غريب موهو
   . وأبو داود والنسائيشيخانأخرجه ال, ة ـعائش

ّورو ابن عبد البـر يف  التمهيد عن بكر بن األشج عن القاسـم َ
كانـت تـصيل ,  عائـشة ْنِعجيب مـ:  قال له ً رجالَّبن حممد أنا

 لـه فقـال! كـان يـصيل ركعتـني   اهللا ُالسفر ورسول يف ًأربعا
  .عابُ ال يْنَ الناس مَنِ مَّفإن , اهللا لعليك بسنة رسو: القاسم

 قول القاسم هذا يف عائشة يشبه قول سعيد بـن: قال أبو عمر 
   فضليم وال رشيف وال ذـِ عالْنِليس م" :  قال املسيب حيث

 ==  ا



  ١٠٨ 

 بـن حممـد عـن وعن خالد بن أيب عمران عن القاسـم −
أتـدرون ( : قـال     رسول اهللاَّن أعائشة ريض اهللا عنها

اهللا : قـالوا  يـوم القيامـة ?   لسابقون إىل ظل اهللا اِنَم
َالذين إذا أعطوا احلق ق: ورسوله أعلم , قال  لـوه , وإذا ِبُ

ْكُ للناس كحاموَكَ , وحهلوَذـَ بهلوِئُس
                                                          

  .  )١(  ) مهم ألنفسهم
 

  ,ر عيوبـهَكْذُ تْ ال ينبغي أنْنَناس م الَنِ مْولكن,  وفيه عيب ّإال
 " . هـه لفضلُ نقصَبَهَصه ذْقـَ نْنِ كان فضله أكثر مْنَوم

 ) الصالة ركعتني تَضِرُف: ( ا حديثـّمأو:  ويالنوم مال اإلقاو
 يف َيـدِفز, ا ـ أراد االقتصار عليهمـْنَمـِت ركعتني لَضِرُفمعناه ف

 صالة السفر ْتَّرـِقُوأ,  تيمْحَّصالة احلرض ركعتان عىل سبيل الت
فوجـب , متـام وثبتـت دالئـل جـواز اإل, عىل جواز االقتـصار 

فقال الـشافعي ومالـك  , املصري إليها واجلمع بني دالئل الرشع
  . والقرص أفضل, متام  واإلْرصَجيوز الق: اء ـوأكثر العلم

  .ةـأبو نعيم يف احلليو, د يف مسنده ـ أمحرواهحديث غريب )  ١
ِّه مسلم يف صحيحه يـفرس حديثنـا هذا , واحلديث الذي رَّإن ا َ ُ

 : وإليك نص احلديـث 
== 



  ١٠٩ 

                                                          
وعن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن القاسم بـن حممـد  −

 
 َّإن : ( قـال  النبـي َّبـن العـاص أنعن عبد اهللا بـن عمـرو 

,   عـن يمـني الـرمحن ٍ نـورْنِقسطني عند اهللا عىل منابر مــامل
  هلـيهم ومـا َمهـم وأْكُلون يف حِدْعـَالـذين ي, ا يديه يمني ـلتِوك
  . ]١[ )واـُلَو

عـن يمـني : (  أمـا قولـه : يف رشحـه  النـووي قال اإلمـام
 , اء فيهاـف العلماختلوقد  , أحاديث الصفات ْنِفهو م) لرمحنا
وال نعـرف ,  ام يف تأويلهـّنؤمن هبـا وال نـتكل:  قال ْنَمنهم مف

  هلـا معنـى يليـق َّوأن,  ظاهرها غري مـراد َّ نعتقد أنْ لكنامعناه
 .  املتكلمنيَنِئف مالف وطوّالس وهذا مذهب مجاهري ,باهللا تعاىل 

  ,وهذا قول أكثـر املتكلمـني, ل عىل ما يليق هبا ّؤوُوالثاين أهنا ت
د بكوهنم عن اليمني احلالـة ارـ امل:  هذا قال القايض عياضعىلو

  . ةـة الرفيعـنة واملنزلـاحلس
 املـراد عىل أنه لـيسيه فتنب) وكلتا يديه يمني : (  ا قوله ـّمأو

 . فإهنا مستحيلة يف حقه ,  تعاىل اهللا عن ذلك ًباليمني جارحة
 

يف بـن حبـان يف سـننه , وأمحـد يف مـسنده , واالنـسائي ًرواه أيضا ] : ١[ 
 .صحيحه , والبيهقي 



  ١١٠ 

,   )١(  اءـّبـُّيف الدال تنبذوا ( :  قال  عن عائشة عن النبي
َتـْنَحلا يف ال و, ) ٢( تَّزفـملا يف الو

                             

 . ) ٥( ) ) ٤ (قريـَّلنا يف ال و,  )٣( م
 

 اآلنية التـي يـرسع الـرشاب يف َنِوهو م, وهو القرع اليابس )  ١
   .اـ فيهَعِضُالشدة إذا و

 .رـي بالزفت وهو القيـناء املطلوهو اإل,  َّريـَقُمـال: يف لفظ و)  ٢
 األقـوال وأقواهـا ّوأصح, تم ـلف يف احلنُاخت: قال النووي )  ٣

  .رار خرضـأهنا ج
َوهو فعيل بمعنى مفعول , من نـقر ينقـر , و)  ٤ َ ْ كانوا يأخـذون ِ

 نأل;  فيـه نأصل النخلة فينقرونه يف جوفه وجيعلونه إناء ينتبذو
   . با يف شدة الرشًاله تأثري

يف مـصنفـه , حاق بـن راهويـه ـإسو يف مسنده ,د ـ أمحرواه)  ٥
ْمـن طريـق النسائي وبنحوه. ل ـالكاموابن عدي يف     ابـن زبـر ِ

  ) . وكل مسكر حرام: (بزيـادة عن القاسم 
معنى النهي عن هذه األربع هو أنـه هنـى : النووي اإلمام قال 

  متر أو زبيبْنِاء حبات مـ جيعل يف املْوهو أن, عن االنتباذ فيها 
          هـذه بـالنهي ألنـهْتَّصُا خــوإنم. أو نحومها ليحلو ويرشب 

 ==  ا



  ١١١ 

  بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة عن النبـيوعن عيل −
ثـم ة مرل أوٍةأ مسلم ينظر إىل حماسن امرْنِ ما م( :  قال 

َثَدْحَ أّال, إ ه برصّيغض
                                                          

  . ) ١( ) هتا ود حالـَ اهللا له عبادة جي
 

  ,هـتــّ وتبطل ماليً نجساًفيصري حراما, سكار فيها يرسع إليه اإل
ا رشبـه بعـد ـوألنـه ربمـ; ال ـ إتالف املْنِا فيه مـمـِفنهى عنه ل
  . هـ مل يطلع عليْنَإسكاره م

   .الكامل, وابن عدي يف الكبري والطرباين يف  ,د ـ أمحرواه)  ١
ْمن طريق موسـى بـن عقبـة ولفظـه  رواه أبو نعيم يف احللية و ِ:      
 ينظر إليها ْنأ ولو شاء ٍ عن حماسن امرأةه برصّ عبد يكفْنِما م( 

 .)هتا ود حالـ جيًه عبادةـَاىل قلب أدخل اهللا تعّإال , نظر
ْمن طرق أخر ضعيفة وله شواهد  ِ. 

َنعم , من غض برصه خمافـة من اهللا  ِْ ً َّ َ َ يكون هنـا قـد غلـب ّ
َّعالـم الروح عىل عالـم الشهوة ; لذلك فإن اهللا  َ َ يكرمـه بأن ْ

َيبدله بمـا نص عليه حديثنـا من الفضائـل  َِّ . 
ّرزقنـا اهللا غض البرص عن املحرمات , وحفـظ اللـسان عـن  ََّ ََ

  .ُّ, وكل ذلك يكون بتوفيق اهللا املنهيـات 



  ١١٢ 

   عائـشة عـنعن القاسـم القاسم الرمحن بن   عبدعنو −
   الرفـق َنِه مـَّظـَ حَيـِطـْعُ أْنَإنه مـ( : قال هلا  النبي َّأن

  ,حمَّ الرُلةِ وص. ةآلخرا الدنيا وري خْنِعطي حظه مُفقد أ
َنْدِزَويـ ن الـديارْرـُمْعَي, ن اجلوار ْسُوح, ن اخللق ْسُوح

                             

 
  . ) ١(  ) ارـيف األعم

 ةهرير بواجتمع أ: حممد قالبن سم لقاا عن ي الزهرعنو −
 

 . رواه اإلمام أحـمد يف مسـنده )  ١
 ,بن عدي يف الكامل القضاعي , وا, و يف مسنده يعىل وأب هوبنحو

 الرفـق َنِه مـّ حظـَمِرُ حْنَوم : (, ولفظهم  والعقييل يف الضعفاء
  ) . خري الدنيا واآلخرةْنِه مـّ حظَمِرـُفقد ح

بـن عبـد الـرمحن د حممطريق  ْنِمسنده مورواه عبد بن محيد يف 
 ) .  الرزق َنِ مَهَّظَ حَيـِطْعُق أْفِّ الرَنِه مَّظَ حَيـِطْعُ أْنَم: ( بلفظ 

 ُعْدَق ومالطفة الناس مـا مل تــْفِّ عىل الرٌّثَ حويف هذا احلديث
  .نةـة إىل املخاشـحاج

  , املطالب األخروية والدنيويـةُتنـالإذ بالرفق  : املنـاويقال 
ْوبفوتـه َ  .يفوتـان  ِ



  ١١٣ 

 ,  ًث كعبـا عـن النبـيّدُوكعب , فجعل أبو هريرة حيـ
قـال  : ة قال أبو هرير. عن الكتبةث أبا هريرّدُوكعب حي

 ُابة , وإين اختبـأتـمـستجوة  دعـٍّلكل نبـي(  :  النبي
أنت : ه كعب فقال ل. ) القيامة مي يوـمتُ ألًدعويت شفاعة

ْنِ هذا مَسمعت

                             

: قال كعـب نعم , :  ? قال   رسول اهللا
  .  )١(   أيب وأمياهفدو,  أيب وأمي كفدا
 عن القاسـم بـن حممـد عـن الوليد بن أيب هشاموعن  −

 
رواه أمحد يف مسنده , وابن عساكر يف تارخيـه , والصنعاين يف )  ١

 . , ورجاله ثقات عىل رشط الشيخني  وإسناده متصل . تفسريه
  .ّوله شواهد من طرق أخر يف الصحيحني والسنن 

 ي شفقة النبـِالـ كمُ هذا احلديث بيانويف:  النوويقال اإلمام
مصاحلهم املهمةعتنائه بالنظر يفاو ,ه هبم ـفتأور , هـمتُ عىل أ  , 
  .ات حاجاهتمـ أوقِّمَهَه إىل أـمتُ دعوته أل ير النبَّخَفأ
 عىل سـائر يف هذا احلديث بيان فضل نبينا : ال ّبن بطاقال و
  ,هل بيته بدعوتـه املجابـةأه عىل نفسه وـر أمتـَحيث آث ,نبياء ألا
  . مّ تقدْنَّمـِ مه لغريقعا وـيهم باهلالك كم دعاء علً جيعلها أيضاومل



  ١١٤ 

مـا ( :  قـال رسـول اهللا : ريض اهللا عنها قالـت عائشة 
 َبَتـَ كّ عنـد اهللا إالْنِ أهنا مـَمِلَ فعً نعمةٍدـأنعم اهللا عىل عب

َقبل أن حيمده عليها ها َرـْكُله شاهللا  ً أذنب عبد ذنبـا , وماْ ٌ َ 
َفندم عليه ِ مـا  و,ه َرـِفْغَتْسَ يـْقبل أنًكتب اهللا له مغفرة  ّ إالَ

 اهللا َدِمَحه فـَسِبَل ف أو نصف ديناردينار بًـاثوب ٌ عبدشرتا
  .) ١(  ) لهاهللا  َرـِفْغَه حتى يـ ركبتيغُلـْبَ يّعليه إال مل

 بن احلصني عن القاسم بن حممد عن عائشة دعن داو و−
 إىل سـعد بـن أيب َثَعَ ب  رسول اهللاَّأن( ريض اهللا عنها 
ْنِ مٍعـوقاص بقطي

                             

فبقـي , فقسمها بـني أصـحابه ,  غنم 
  . ) ٢( ) ه ـى به يف عمرتّفضح, منها تيس 

 
والبيهقي يف الشعب , والطـرباين  , املستدركرواه احلاكم يف )  ١

 .ف ي , وإسناده ضعالشكربن أيب الدنيا يف اويف األوسط , 
ّ ابن عبد البـر قال   , شـكرّكلهــاالطاعـات :  بعـضهم قـال: َ

 .  احلمـدوأفضل الشكر 
  .الكاملّاملستدرك وصححه , وابن عدي يف يف  احلاكم رواه)  ٢

== 



  ١١٥ 

وعن القعقاع بن حكـيم عـن القاسـم بـن حممـد عـن  −
يأيت عىل آل حممد َ كان لْإن( : نها قالت عائشة ريض اهللا ع

 ملـصباح ٌوهتم نـاروما يوقد يف بيـ, الشهر ونصف الشهر 
ِعُمـا كان ي:  هلا ُقلت. وال لغريه 

                                                          

التمـر : كم ? قالـت ُيـش
     .) ١(  ) اءـوامل

 
 سول رَّ ابن عباس أنعنين يف الكبري عن عكرمة اورو الطرب

َبعث  اهللا َ ٍبغـنمَ َ َ ُيـقسمها صّقا وأيب سعد بن إىل ِ ِ ْ أصـحابه   بنيَ
َّيـتمـتعوننوا كاو ََ َ, فبـقي َ ِ ٌتـيس َ ْ َّ فضحى بهَ ّ بن أيب وقـاص ُ سعدَ
ِتـمتعـه  يف ُّ ََ.  

ُ كـان يعطـي  , وأنـه ّديث يدل عىل كرم رسول اهللا احل
ْعطاء من ال خيشى الفقـر  َ َ . 

,   بـأخالق رسـول اهللا ّويدل كذلك عىل تأثر الـصحابة 
َحيث فعـل سعد بن أيب وقاص ما فعـل رسول اهللا  ََ ََ َُ .  

 . ّرزقنـا اهللا تعاىل االتصاف بذلك 
 . ل ـ الكامي يفرواه احلاكم يف املسـتدرك , وابن عد)  ١

  .ةـ حديث عروة عن عائشْنِفق عليه يف الصحيحني مـّوهو مت
== 



  ١١٦ 

 عبيد اهللا بن عمر عن القاسم بن حممد عن عائشة عنو −
 بيــدها فعليهــا  فرجهــاُ املــرأةِتَّسَإذا مــ( : أهنــا قالــت 

 . )  ١( ) الوضوء 
بكر  بن أيبحممد   القاسم بنىل مونميمو نب  عيسىعنو −

  بن حممد عن عائشة ريض اهللا عنهـاالصديق عن القاسم
ع رزقك َسْوَهم اجعل أّالل( :  كان يدعو   رسول اهللاَّأن
َربـِ عند كّيـعل

                                                          

  .  )٢(  ) اع عمريـوانقط, ني ـ س
 

ل ّالتقلـالزهد و َنِ مرسول اهللا ويف هذا احلديث ما كان فيه 
ْ, وذلك مل يكن إال عن حمض اختياره , حيث عرضت  الدنيا َنِم َ ُِ ّ

ِاللهم أحيني مـسكينا , وأم" : ًعليه جبال الدنيا ذهبا وقال  َ ًَ ِ ْ ْتنـي ّ
 . " ًمسكينا , واحرشين يف زمرة املساكني 

 . يف تارخيـه اخلطيبيف املسـتدرك , واحلاكم رواه )  ١
َّمن هذا األثر نعلم أن مس الفر َْ َّ  , ءضو ببطن الكف ينقض الوجِ

ّوعىل هذا ذهب الشافعي ومجـاعة من السلف  َ ِ. 
   د هذا حديث حسن اإلسنا:وقال تدرك ـاملسرواه احلاكم يف )  ٢

 ==  ا



  ١١٧ 

عـن القاسـم ن عبد الـرمحن ع وعن فليح بن سليمـان −
 بالصالة   اهللاُسول رَنِذوُأ( : بن حممد عن عائشة قالتا

   َيِمـْغُ بالنـاس , ثـم أِّيلَصُروا أبا بكر يُم: يف مرضه فقال 
 ِّيلَصُ أبا بكر يـَّنـُتْرـَمَهل أ:  عنه قال َيِّرـُـا سّ فلم.عليه 

   رقيـق بكر رجـل أباَّيا رسول اهللا , إن : ُبالناس ? فقلت
حب ا صوّأنتن: فقال .  عمرَتْرـَمَ, فلو أ َع الناسِمْسُال ي

َمَتُ مـٍ قائلَّبُ بالناس , فرِّيلَصُروا أبا بكر يُيوسف , م
                                                          

 , ٍّن
 

 عيـسى َّ أنّإال, مـستحب للمـشايخ , غريب يف الدعاء , واملتن 
 . بن ميمون مل حيتج به الشيخان ا

: ولفظـه  الكامل , وابن عدي يف األوسط كمـا رواه الطرباين يف
 هطبقاتورواه أبو حممد األنصاري يف  ) .كان يكثر هذا الدعاء ( 

 يعجبـه التجـارة يف  كان رسول اهللا: قالت ( :  يف أوله ٍبزيادة
 لـه ئِّيـُ هْنَمـ: وكان يقول , وغريها  الغنم َنِ مّزـا جـالوبر فيم

  ) .هـ يف يشء فال يدعٌرزق
ِّحيث اإلنسان يف كـرب سـنه حيتاج إىل ما ال حيتاجه يف شبابه  ِ َِ. 

 



  ١١٨ 

ْأَوي
                             

  . ) ١(  ) بى اهللا واملؤمنون
 

 . يف طبقاتـه ابن سعديف سـننه , و الدارمي رواه)  ١
روا أبـا ُم: (  ا قال رسول اهللا ـّمـَل: يف التمهيد قال أبو عمر 

فه عـىل َلْخَتْواسـ,  فيـه ّيف مرضه الذي تويف)  بالناس ّصيلُبكر ي
م إليهـا ّ يتقـدْوكانت إليه ال جيوز أن, ين ِّالصالة وهي عظم الد

ف عليهــا أبــا بكــر َلْخَتْ اســَضِرَا مـــّفلمــ,  أحــد بحــرضته 
 ّلَدَتْاسـ,  ان ـمنهم عيل وعمر وعثمون ,  متوافرُةـوالصحاب

  ,ُ باخلالفة بعدّ أنه أحقعىلو,  بذلك عىل فضل أيب بكرنملسلموا
 ارتضاه ِنَدنياهم وإمامتهم وخالفتهم مِ لاْوَضَتْفار  ذلكاموِلَوع

  .وذلك إمامتهم يف صالهتم,  ألجل دينهم هلم رسول اهللا 
ُومن يضاهي أبا بكر بالفضائل وهو أبـو الفـضائل ? : وأقول  ْ َ
ْومن يضا ْهيـه يف كل جماالت اخلري وهـو الـسبيق إليهـا ? ومـن َ َّ

ًيضاهيه وهو أول املسلمني إسالما , وأزهدهم بعـد رسـول اهللا 
يف الدنيا , وهو الذي منذ أسلم مل يـتـلـكلـك , و ْ َ َْ َ َ ّ يقـف إال ملَ

مواقف احلق مع اإلسالم ? كيف ال وهو الذي قـال اهللا تبـارك 
 §   ¨  ©  ª  »  ¬®  ¥      ¦  }  :وتعاىل بحقـه 

== 



  ١١٩ 

 : لقاسم عن عائشة قالتاعن  سىسليمـان بن مو عنو −
 ُسـالم اإلُأَفـْكُأول مـا ي : (يقـول   رسول اهللا ُسمعت

ّمَسُير,  اخلمَلفي ُاءـ اإلنُأـَفْكُا يـكم
                                                          

 .) ١(  )وهنا بغري اسمها 
 

  ²  ±  °   ¯z ]١  [ ? 
ٍفيا ويل من يعادي أبا بكر بقول أو بفعل أو بغري ذلك , حيث  ٍ ْ َ
ْمن عاداه فقد عاد اهللا سبحانه , ومن أنكر إمامتـه بعد رسول  َْ َ

 . فقد أنكر واعرتض عىل اهللا ورسوله اهللا 
ِبسند لـني مـن طريـق الدارمي رواه )  ١ ,  عـيلكـالأيب وهـب اٍّ

ّوابـن أيب عاصـم يف األوائـل هبـذا اللفـظ  همـسندوالطرباين يف 
 , وأبو يعىل يف مسنده وابن عـدي يف الكامـل  ضعيفهنادـإسو

ْمن طريق الفرات بن سلمــان ولفظهمــا  ُ أول مـا يكفـأ َّإن: ( ِ َ ْ ُ
ُا يكفأ اإلنـ كمُاإلسالم ْ   ) .ِّطالءال: ُاء يف رشاب يقال له ـُ

ْمـن خ وطبـاملوهـو :  الطالء :فتح  القال ابن حجر يف  عـصريِ
ورأ عمـر  , ل طالء اإلبـلـْثِمًشـرابا أسود  حتى يصري العنب

ْوأبو عبيدة ومعـاذ جـواز رش              فـصار عـىلَخـِبـُب الطـالء إذا طُ
 == ا

 

  ) . ٤٠( ة ـ اآلي,ة ـورة التوبـن سِم] : ١[



  ١٢٠ 

                                                           
  . انـالثلث ونقص منه الثلث

 عمـر َّبيد األنـصاري أنَ حممود بن لعنوطأ  مالك يف املأخرج
 َ الـشام وبـاءُشـكا إليـه أهـل,  الـشام َمِدـَبن اخلطاب حـني قـا

فقـال ,  هذا الرشاب ّا إالـنُحِلْصُال ي: وقالوا , لها َقـِث األرض و
فقال رجـال  , ا العسلنُحِلْصُ يال: قالوا , فارشبوا العسل : عمر
 ً هذا الرشاب شـيئاْنِ لك مجعلن ْهل لك أن:  أهل األرض ْنِم

ثلثان وبقـي الفطبخوه حتى ذهب منه . نعم : فقال ? ر ـِكْسُال ي
ثـم رفـع يـده , صـبعه أفيه ُعمر فأدخل ,  َفأتوا به عمر, الثلث 

. ل طـالء اإلبـل ـْثـِم, هذا هذا الطالء : فقال ,  ُطـَّطَمَتَها يَعِبَفت
َأحللـْتها: ن الصامت فقال له عبادة ب,  ه يرشبوْأن ُ عمرهمَرـَمَفأ َ ْ َ 

ه ـَمتَّرَ حً هلم شيئاّلِحُين ال أإهم ّالل ,  واهللاِّكال: فقال عمر ,  واهللاِ
ُاحـرم وال  ,عليهم ِّ َ َأحللتـه ً عليهم شيئاُ ْ َ ْ   . هلمَ
ر ـِكْسُ ال يء الطالَّحلاصل أناو:  داملعبو نلطيب يف عوال أبو وقا
ِ رش ُوعمـر .ر ِّدَخـُ يـًاـوأحيان,  َّدـَتْ اشِإن  َرـَمـَ الطـالء وأَبَ

ْالناس برش  َّدَ حـَغَلـَا بـّفلمـ,  اإلسـكار َّدَه ما مل يكن يبلـغ حــبُ
َاإلسكار رض   .اربهـد لشـ احلَبَ

 .َّوالقاعدة أن كل مسكـر حـرام 



  ١٢١ 

وعن حممد بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة عن القاسم بـن  −
َ أل( :  قال رسول اهللا: حممد عن عائشة قالت   ّيلَصُ تـْنَ
َ يف حجرهتـا , وألّيلَصُ تـْ أنْنِاملرأة يف بيتها خري هلـا مـ  ْنَ

َ يف الـدار , وألّيلَصُ تـْ أنْنِهتا خري هلا مـ يف حجرّيلَصُت  ْنَ
ّيلَصُ تْ أنْنِ يف الدار خري هلا مّيلَصُت

                             

  .  )١(  )  يف املسجد
 

 . ً الكبري خمترصاـهتارخي, وبنحوه البخاري يف  البيهقي رواه)  ١
ب مـا جـاء يف خـروج  با−النووي يف رشح مسلم اإلمام قال 

,  ) ماء اهللا مساجد اهللاِ ال متنعوا إ : (قوله : النساء إىل املساجد 
, نـع املـسجد ُ أحاديث الباب ظاهر يف أهنـا ال متْنِهه مْبِهذا وش
: وهـي ,  األحاديـث َنِاء مأخوذة مـرها العلمَكَ برشوط ذْلكن
سمع ُوال ذات خالخـل يـ, ة ـنـّزيـوال مت, ة ـبـّ ال تكون مطيْأن

وال شـابة , وال خمتلطـة بالرجـال , وال ثيـاب فـاخرة , صوهتا 
اف به ـُ ال يكون يف الطريق ما خيْوأن, تن هبا ـفتُ يْنَّمـِونحوها م

 اخلـروج حممـول َنِ وهذا النهي عن منعهن مـ .مفسدة ونحوها
                تَدِجـُه إذا كانت املرأة ذات زوج أو سيد ووـزيـالتنهة اكر عىل

 ==  ا



  ١٢٢ 

وعن عبد الواحد بن أيب عون عـن القاسـم بـن حممـد  −
   رسـول اهللاَضِبُ قـ (:عن عائشة ريض اهللا عنها قالت 

َوارش,  العرب ِتَّدَتْفار  َلَزَفلـو نـ, دينة  النفاق بامل) ١(  َّبَأْ
َلَزـَسيات ما نالراجلبال با

                                                          
 ا ما اختلفوهللاِا فو, ) ٢( هاَاضَ هليب بأ

 
      رم املنـع حـ مل يكـن هلـا زوج وال سـيد ْفإن, الرشوط املذكورة 

  .ت الرشوطَدـِجُإذا و
 اهللا ُلـو أدرك رسـول" : وقالت السيدة عائشة ريض اهللا عنها 

علمـا بأن املرأة كلهـا "  املسجدّعهنَنَمـَه النساء لـ ما أحدث , َّ ً
 املرأة , وعـدم ّعورة , وقد حثنـا اإلسالم عىل املحافظة عىل سرت

 . ّاختالطها بالرجال األجانب ال سيمـا يف زماننـا هذا 
ِّنسأل اهللا الكريم املنـان أن يـلهم املرأة الوقوف عنـد حـدها ,  َ ُ ْ ّ

ِلتكون راضية لرهبا , ومصلحة ملجتمعها  ْ ُ. 
َّرأبـْاش:  بو عبـيدقال أ ) ١ َ   . وعالفعـ ارت :َ
ْكسال:  ُضـْيَهـال, و هاَرسَأي ك)  ٢ َر بعد جبـور العـَ ُ   وهـو ,  مْظـُ

ِأشد ما يكون م ُّ    . الكرسَنَ
َألَأي : عرابـي بن األوقال ا ْهيـال و,ا ـالهنَ ُاللـني:  ُضـَ ِّ.   



  ١٢٣ 

                             

  .  )١(  )  طار أيب بحظها وغنائها يف اإلسالمّيف نقطة إال
 

يف مـسنده , والطـرباين يف احلارث يف سـننه , و البيهقي رواه)  ١
 .الصغري واألوسط 

  رسول اهللاَضِبُا قـّمـَ ل ( :بلفظاعييل يف معجمه ـجه اإلسمّوخر
ارش َ  العـرب , وعـاد أصـحاب حممـد ِتَّدـَتْ النفاق , وارَّبَأْ

 طار ّ ما اختلفوا يف أمر إالز بحظرية يف حفش , واهللاِْعِكأهنم م
  ) .أيب بكذا وغنائها

َّواعلم أهيـا القارئ بأن مواقف أيب بكـر الـصديق بعـد وفـاة  ّ
ّ , ال ينكرهـا إال  وتعاىلكر ربه تبارانتقاله إىل جوا و اهللا لرسو ُ

ِمغال ومغرض , ورفيق إلبليس وأتباعه  ْ ُ َحيث أبو بكر وقـف . ٍُ َ َ
ّ وقـفة اجلبل الراسخ , يتحـد النفـوس بعد وفاة رسول اهللا  ْ َ

ّاملريضة , ويعلم العامل كيف يكون اإليمـان واالتبـاع  َ ِّ َ فأرسـل . ُ
ُجيش أسامة بن زيـد حيـث أمــر رسـول اهللا  َ َ َ , قبـل وفاتـه 

َأرسل اجليوش ملـقاتلة مسيلمة الكذاب يف بالد نجد , ووقف و َ َ
َأمام الذين ارتدوا من العر ِ , وأمام مانعي الزكاة وقـال يومهـا ب ّ

َأخوار يف اجلاهلية جبان يف اإلسالم ? واهللاِ لو منعـوين   " : لعمر  َ ّ َ َ
 ==  ل



  ١٢٤ 

 أهنـا ن بن أيب عمرة األنصاري عن أمهعن عبد الرمح و−
ــْ أنْتَأراد ــم أ, ويص ُ ت ــَث ــك إىل أنْتَرَّخ ــْ ذل , صبح ُ ت
: فقال عبـد الـرمحن . ق ـْتِ بعْتَّمـَ وقد كانت هْتَكـَلَفه

فقـال ?  عنهـا َقِتـْعُ أْينفعها أنَأ:  للقاسم بن حممد ُفقلت
 :  اهللاسول سعد بن عبادة قال لرَّإن: ( القاسم بن حممد 

عتـق عنهـا ? فقـال ُ أْ , فهـل ينفعهـا أنْتَكـَلـَ أمي هَّإن
ْقـِتْعَأ, نعم  :  رسول اهللا

                                                          

 .   )١(  )  عنها
 

 وغري... ،  " َ لقاتلتهم عليه  اهللا لونه إىل رسود يؤاًعقاال كانو
ْذلك من املواقف التي نحتاج يف زماننـا هـذا أن نقـف عنـدها ;  َ ِ

ّلنتعلم ونقتدي هبذا الرجل العظيم ; لنحـقق ما حققـه  ِّ َ ُ ِ ِّ .  
ًهيـأ اهللا هلذه األمـة يف هذا القـرن رجـال كـأيب بكـر ; ليـوقظ   ُ َ َّ َ
ًالنائـم , ويشحذ اهلمـم , ويعيد مـجد اإلسالم قوال وعمـال يف  ًْ َ ْ ُ ََ َ ِ

 . يع جمـاالت حياتنـا اإلسالميـة مج
ّ, وابن عبـد البــر أ ـاملوطيف هذا مرسل : وقال  البيهقي رواه)  ١ َ

  .التمهيديف 
== 



  ١٢٥ 

وعن احلكم بن عبد اهللا بن سعد األييل عن القاسم بن  −
لـيس ( :  قال   النبيَّحممد عن أسمـاء بنت أيب بكر أن

 اغتسال مجعة , الو,  مجعة ال إقامة , والعىل النساء أذان و
  . ) ١( )  ّقوم يف وسطهنـولكن ت  امرأةّنقدمهـ تالو
عاويـة وعن جعفر بن حممد عن القاسم بن حممد عن م −
 َّىلَ صـْإن( :   قال للنـاس  رسول اهللاَّبن أيب سفيان أنا

َاإلمام جالسا فص  َبِجـَفع: قال القاسـم . ) ًا ـوا جلوسّلً
ْنِ مُالناس

                                                          

  .  )٢(  ةـ صدق معاوي
 
ِمن هـذا نعلـم أن الـصدقة عـن األمـوات تـنفعهم , وتـصل    َ َ َّ ْ ِ

 . إليهم 
  ويف إسـناده احلكـم , بن عـدي يف الكامـل  , وارواه البيهقي)  ١
 . ً وهو ضعيف جدابن عبد اهللا األييلا

 فـال َنْمـَق َ وأَّنَّذَ أْوإن, وليس عىل النساء أذان : قال الشافعي 
  ئزُ للرجـال مل جيـْتَنـ َّذَولـو أ, هر املرأة بصوهتا ـَ وال جت.بأس 

  .هاـعنهم أذان
  .ريـالكب يف مصنفـه , والطرباين يف يبةـابن أيب شرواه )  ٢

== 



  ١٢٦ 

                                                           
 . وهبذا يقول أمحد وإسحاق 

ال جيـوز  : والشافعي ومجهور السلف ومالكبو حنيفة وقال أ
 . ًاـ قائمّ خلف القاعد إالّصيلُ يْعىل القيام أن للقادر

 وأبـو بكـر ًقاعـداّصىل  يف مرض وفاته  النبي َّبأن واّواحتج
 أبـا بكـر َّاء زعم أنـ كان بعض العلمْوإن,  ًوالناس خلفه قياما

  النبـي َّلكن الـصواب أن,   بهٍدـَتْقُ 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 

,  بي أبو بكر بصالة النييقتد,  ًاـبو بكر قائمأ وًبالناس جالسا
  ) .  الناس بصالة أيب بكريويقتد

 يف  لقوله ٌويف هذا احلديث نسخ: وقال أبو عمر يف التمهيد 
 َّمعلـوم أنه ألنـ; )  ًوا جلوسـاّ فـصلً جالـساَّىلَإذا ص: ( اإلمام 

 َّىلَإذا صـ: (  قولـه َّوأن,  منـه ّصالته هذه يف مرضه الذي تـويف
 فرسـه ْنِ مـَطَقَني سـكـان يف حـ)  ً فصلوا جلوساًاإلمام جالسا

  .له ينسخ األولْعِ فْنِر مِواآلخ, قبل هذا الوقت  هـّقِ شَشِحُفج
== 



  ١٢٧ 

ِ رجال مـَّأن( زيد عن القاسم بن حممد يوعن عيل بن  −  ْنً
 ُكنـت: فقـال ,  فعـادوه  بـرصهَبَهَ ذ أصحاب النبي

  فواهللاِ النبيَضِبُ قْا إذـ , فأم نظر إىل النبيِمها ألريدُأ
ْنِ مٍيـ ما هبمـا بظبَّين أنّمـا يرس

                                                          

  . ) ١(  ) الةـاء تبـ ظب
 

  به أصحابنا عىل جـواز اقتـداءّواستدل:  النووي وقال اإلمام
حرم بالـصالة َ أ الصديقَّفإن, م بالصالة بعده ِرْحـُ يْنَ بماملصيل
الـصحيح هذا هو و.  حني أحرم بعده 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 ّلصُع أيب بكـر يـوصار النـاس مـ,  ً كان إماماْبعد أن

    . تحوا بصالة أيب بكر ـَتْوقد اف  رسول اهللا
 . يف طبقاتـه ابن سعد, وفرد ـاألدب املرواه البخاري يف )  ١

ّإن هذا  األثـر يبـني لنا كيف كان أصـحاب رسـول اهللا  َّ يف 
ُحبهم لرسول اهللا ? وهبذا احلب انترش اإلسالم مشارق األرض  

 ==  ت



  ١٢٨ 

وعن هشام بن عروة عن القاسم بن حممد عن عبد اهللا  −
 عائـشة ْنِ مـَدَوْجـَ امـرأتني أُما رأيـت( : بن الزبري قال ا

مـع َ عائـشة فكانـت جتاّمها خمتلف , أمُودُجَوأسمـاء , و
 ,  )١(   إىل اليشء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمتَاليشء
  . ) ٣(  ) ًا لغدـ شيئ )٢(  مسكـُا أسمـاء فكانت ال تـّوأم
اهللا بـن   سامل بن عبدُسألت:  بن الوليد قال و عمرعنو −

ْجِر , حْجِعمر عن احل
                                                          
: ر الكعبـة مـا يقـال فيـه ? فقـال 

 
 . ًلينا بعد أربعة عرش قرنـا ومغارهبا , حتى وصل إ

وليتنـا يف زماننا هذا نجد هذا احلـب الـصحيح الـصايف غـري 
ِاملـلوث ; لنعيد سرية أجمـادنا وسلفنا الصالح  ّ. 

  ) .ه مواضعهـْتَعَضَو( : ويف لفظ )  ١
  ) .رـخّال تد( : ويف لفظ )  ٢
  .مفردـاألدب الرواه البخاري يف )  ٣

ِكيف ال وقد رشفتـا م َ َ ْن النبع األصـيل , مـن رسـول اهللا َ َِ ? 
َكيف ال ومها بنتا الـصديق األكـرب , نـشأتـا يف بيـت الـصدق ,  َ

 والوفاء , والثبـات , واجلود والكرم ? 



  ١٢٩ 

مد بن أيب بكر الصديق عن عبد اهللا ثني القاسم بن حمَّدَح
ً بيدها يومـا َذَخَ أ  رسول اهللاَّأن( بن الزبري عن عائشة ا

ــال  ــة قومــك : فق ــوال حداث ــل ــالكفر هل ــة ُدمتَب  الكعب
وا ّلَحَتْ قومـك اسـَّنه منها , ولكنفإ فيها َرْجِ احلُتدخلفأ
 َّ هلا بابني وألصقتها بـاألرض , فـإنُعلتَوجل. ه ـ بنيانْنِم

.  شـاءوا ْنَ مـّ يـدخلها إالّ إنمـا رفعوا باهبـا لـئالقومك
 . ) ١(  ) نفقت كنزهاَوأل
عن القاسم بن حممد عـن وعن عبد الرمحن بن أيب بكر  −

َفْاح(  : اهللا لسوقال ر: تعائشة قال
                             

 ,ظوين يف أصحايب 
 

 .رواه البخاري يف تارخيه الكبري , وابن عساكر يف تارخيـه )  ١
َّمن هذا احلـديث الـرشيف يتبـني لنـا أن رسـول اهللا  ّ ْ ِ كـان 

ّاألوقات , ويعطي كل زمان حقـه ُيـراعي  َّ . 
ّونتعلم منه كذلك أنه ال بـد لآلمـر بـاملعروف والنـاهي عـن 
ًاملنكر من أن يكون حكيمـا يف أموره كلها , ويف مجيع ترصفاته ;  ْ ْ ِ
ْحتى يضع األمور يف أماكنها ويـزن بالقسطاس املستبني , ومـن  ََ ْ ِ َ ِ

ًيـؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا  ً ُ َ ْ ُ . 



  ١٣٠ 

                             

  .  )١(  ) وأزواجي , وأصهاري
وعن حييى بن سعيد عن القاسم بن حممد عن ابن عمر  −

ال يتنـاجى (  :  قال رسـول اهللا: قال  اهللا عنهمـا ريض
  . ) ٢(  ) الثـان دون الثـاثن

 
 .ّ , ويف إسناده متهم بالوضع فضائل الصحابةرواه أمحد يف )  ١

ْلقد تـكلم يف التعليق عىل هذا األثـر , وعىل كـل حـال فمـن  ِ ٍ ِّ ُ ُ
َ كمـا وصفهم الر اهللالسوَّهذا األثـر نعلم أن أصحاب ر َ  سولَ

ّعليه الصالة والسالم كالنجوم بأهيم اقتدينا اهتدينا , فهم الذين 
ْوبذلوا , فليس لواحد من األمة أن يطعن هبم أضاءوا وأعطوا  ُ َ ِ ٍ. 

َّ هن أمهات املسلمني إىل يوم القيامة ,  اهللا لج رسواَّوإن أزو ُ
ّفمن حاول جرح واحدة منهن فقد أغضب اهللا ورسوله  ْ َ   . 

 ,بو العاص بن الربيع أ وعثمـان , و,عيل :  فإهنم هّمـا أصهارأو
 .ْأن يسـتهني هبا فلهم كذلك ميزة ال جيـوز للمسلم 

ه , مـسند, واحلميـدي يف الـصغري و الكبـري رواه الطرباين يف)  ٢
ّوابن عبد البـر يف  . د ـ التمهيَ

  .           غري القاسم عنبن ماجة ا وديب داوألرتمذي وا وي عند البخارهوو
== 



  ١٣١ 

اهللا بن العالء بن زبر الـشامي عـن القاسـم  وعن عبد −
 ّصيلُ كان ي النبيَّأن( هم عن ابن عمر ّكل ,وسامل ونافع 
  . ) ١(  ) ًاـعّ به تطوْتَهَّجَوـَه حيث تـعىل راحلت

حكيم عن القاسـم بـن حممـد يب وعن إسمـاعيل بن أ −
ْنِ مـُتْرَّوَضَما ت:  قال   رسول اهللاَّأن عن عائشة

                                                          

 هـذه 
يـا رسـول  : ُ فقلـت?ًصوتا  يف املسجد ُ سمعتّالليلة إال

 
 يكـره أذ واهللا ,  َ ذلك يـؤذي املـؤمنَّفإن:  الرتمذي قال
  . املؤمن

ّخيه املسلم , وهذا مـمـا هيدم أ بني املسلم وةقع العداوكمـا يو ِ
 . يأبى ذلك هللا ا , ويضعف شوكة املسلمني , وم اإلسالحرص

ّ, وابــن عبــد البـــر يف  األوســط رواه الطــرباين يف)  ١ , التمهيــد َ
 .خر أ طرق ْنِفق عليه مـّمتوهو . يف تارخيـه اخلطيب و

ْومن هنا أخذنا جواز صالة النا َ َ ْ فلة عىل الراحلـة , وإىل اجلهـة ِ
 . ّالتي يتوجه هبا املسافر 

حلة يف النافلة الرا ذلك فانظر باب الصالة عىل حَت رشدإذا أرو
 .ًيف كتب الفقه ; لتأخذ احلكم كامال بإذن اهللا تبارك وتعاىل 



  ١٣٢ 

. ت ال تنـام إذا نـام النـاس ْيـَوُاهللا , تلك احلوالء بنـت ت
  , ذلك يف وجهـهُ حتى رأيتُ ما قلت  رسول اهللاَهِرَفك

  .  )١( ) وا ـّلَمـَ حتى تّلـهللا ال يم اَّنإ( : فقال 
وعن عمرو بن أيب عمرو عن القاسـم بـن حممـد عـن  −

َنـِّفـُك( : الت ـة قـعائش

                             

 يف ثالثـة أثـواب   رسول اهللا
  .  )٣(  ) ص وال عمـامةـ , ليس فيها قمي) ٢(  سحولية

 
 .  يف التمهيد ّرـَرواه الطرباين يف األوسط , وابن عبد الب)  ١

َقد ورد يف األثـر  َالقليل الدائم خري من الكثري املنقطع "  :ََ ِ ". 
ة ـقريـ وهـي , لمنسوبة إىل سحوبيض من القطن ثياب هي  ) ٢

 .ُ تعمـل فيها باليمن
 . يف طبقاتـه ابن سعد, واألوسط رواه الطرباين يف )  ٣

وهو صحيح من رواية هشام بن عروة عـن أبيـه عـن عائـشة , 
 .رواه اجلمـاعة وغريهم 

 ,  روايـة خمتلفـة يف كفـن النبـي َيِوُوقـد ر: قال الرتمذي 
        عند أكثـر أهـليهوالعمل عل, حديث عائشة أصح الروايات و

 ==  ا



  ١٣٣ 

عن القاسم بـن حممـد عـن زار ـاهللا بن العيد وعن عبي −
ًاـّبُ حادادوْزـَ تاهادوـَت(  : نبيقال ال: عائشة قالت

                                                          

(  )١ ( .  
 

  . وغريهم أصحاب النبي ْنِالعلم م
 السنة يف الكفـن ثالثـة أثـواب َّوفيه أن:  النووي وقال اإلمام

والواجـب ثـوب , اهري ـوهو مـذهبنا ومـذهب اجلمـ, للرجل 
ن ّ يكفــْوجيــوز أن . باة مخــسة أثــوأملــستحب يف املــراو. حــد او

ا ّوأمـ.  ال يتجـاوز الثالثـة ْلكن املـستحب أن, الرجل يف مخسة 
  . رأةـل واملـرساف يف حق الرجإ فٍةـالزيادة عىل مخس

 , امةـ يف الكفن قميص وال عمـن ال يكوْويستحب أن: قالوا 
 .وهو قول الشافعي ومجهور العلمـاء 

 ثالثة أثـواب بـيض لـيس ّيـ الكفن إلّ أحب:  الشافعييقول
 لنبيـه   ذلك الـذي اختـاره اهللا َّفإن, امة وال قميص ـفيها عم
  ,واختاره له أصحابه  . 

 هذا ِوْرـَ يملو .لقضاعي يف مسنده اط , وسوألاين يف اه الطرباور ) ١
  .يف إسناده نظر, و عبيد اهللا بن العيزار ّ عن القاسم إالَاحلديث

      ًروا تورثوا أوالدكـم جمـدا ,ِوهاج, وا ّابـهادوا حتـت(  : ٍلفظ ويف
 ==  ا



  ١٣٤ 

                                                          

لقاسم بن حممد عن اعن  نافع بن مالك سهيل  أيبعنو −
  .  )١(  ) راِ رضالال رضر و( :  قال   رسول اهللاَّعائشة أن

 
 .) هم ـرام عثراتـقيلوا الكَوأ

  , يقبـل اهلديـةكـان رسـول اهللا  : التمهيـديف قال أبو عمر 
 . سوة احلسنة به ُوفيه األ, ه إليها ـمتُ أَبَدَون
ذهب ُ وت ,ةدوـمل اثأهنا تور ةـنُّاع السـبّ فضل اهلدية مع اتْنِمو
  .داوةـالع

 . ط ـاألوسرواه الطرباين يف )  ١
ّوهو عند ابن ماجة من حديث عبادة بن الـصامت , وصـححه  ِ

 .احلاكم يف املستدرك عىل رشط مسلم عن أيب سعيد اخلدري 
بمعنى واحـد وهـو خـالف رضار الرضر وال: قال اجلوهري 

 .د ـا للتأكيـفاجلمع بينهم, ع ـالنف
 ٍاق مفـسدةـحلـإ: ثم قيـل لـألول ,  ًا فرقاـ بينهمَّنأواملشهور 
   .ابلةـه املقـعىل وج حلاق مفسدة بالغريإ: والثاين,  ًبالغري مطلقا

والـرضار , الرضر عند أهل العربية االسم : وقال ابن حبيب 
  ًا  رضرٍعىل أحـدٌأحد  ْلِخْدُي الأي ) : ال رضر ( معنى ف. الفعل 

 == ااا



  ١٣٥ 

                                                          

 ُسـألت: ( عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيـه قـال  و−
 إهنـم : ُاهللا , فقلـت عبد: فقالت   عن اسم أيب بكرعائشة

 أبـا قحافـة كـان لـه ثالثـة َّإن: عتيق ? فقالت : يقولون 
 

 . بأحد ٌ أحدّال يضار) : ال رضار ( ومعنى , سه دخله عىل نفُمل ي
الذي لك فيه منفعة وعـىل جـارك ) الرضر : ( ني حسوقال امل

الذي ليس لك فيه منفعة وعىل جـارك ) الرضار ( و, فيه مرضة 
  . املعنى يف احلديث واهللا أعلمُنَسَ حٌوهذا وجه. رضة ـفيه امل
 ) الرضر( ـ ف, ال ـتلقال القتل وـْثِم) ر الرضاالرضر و(  :ليوق
َّرضَأ قد ْنَ بمّ ترضْأن) الرضار ( و, ك ّ ال يرضْنَ بمّ ترضْأن  بـك َ
  .قـل واالنتصار باحلـْثِ غري جهة االعتداء باملْنِم

 احلديث حتريم مجيـع أنـواع وظاهر, وفيه تفصيل سو ذلك 
 . ّ النكرة يف سياق النفي تعمَّألن;  بدليل ّالإالرضر 

 ّا يـرضـلكـه بمـُف اإلنسان يف مّون يف ترصواختلف املجتهد
ويف , وغريمهـا ... ليـة بنـاء مـرشف ْعَوت, ة ّوُكفـتح كـ: بجاره 

َّرصَ تْنَمَّأن النصاب األصل   هارجـ بّ يـرضًفاّكه تـرصـْلـُف يف مَ
  .وعليه الفتو,  فال ّالإع وـَنْمُ يًناـّ بيًرضرا



  ١٣٦ 

َى واحدا عَّمَفس,  أوالد  الثالـث, و ًاـقـتْعُم الثاين, وًيقا ـِتً
ًاـقْيَتـُع

                             

  ( )١(  . 
األييل عـن القاسـم بـن حممـد احلكم بن عبد اهللا عن و −

 قـال رسـول اهللا: عائشة أهنا سمعت أبا هريرة يقول عن 
 :  )٢(  ) د بعد ذلك فهو صدقةا فمـا ز,ة الضيافة ثالث(   . 

 
ًعيتقـا ومعتقـا ًعتيقا وم: (  ولفظه  الطرباين يف الكبريرواه)  ١ ً ( ,

 .ّواللفـظ له ة ـاإلصابوابن حجر يف 
?  هل هو اسم لـه أصـيل : لف ُواخت: فتح قال ابن حجر يف ال

ه يف ـمـَدِقـِأو ل? عاب بـه ُبه ما يـَسَأو قيل له ذلك ألنه ليس يف ن
 َّنأو أل? ه ـنْسُحــِأو قيل له ذلـك ل? قه إىل اإلسالم ـْبَاخلري وس

    َ اسـتقبلت بـه البيـتَدِلـُا وـّفلمـ , ا ولـدأمه كان ال يعـيش هلـ
ه ّ بـرش النبـي َّنأو أل?  املـوت َنِهم هذا عتيقك مّالل : فقالت

  ?ارـ النَنِقه مـ اهللا أعتَّنأب
  .لـالكاميف مسـنده , وابن عدي يف  يعىل و أبرواه)  ٢

 .ِوهو طرف من حديث أيب رشيح العدوي يف الصحيحني 
       قد أمجع املسلمون عـىل الـضيافة وأهنـاو:  النووي قال اإلمام

 ==  ا



  ١٣٧ 

      : عن مسلم بن سمعان عن القاسـم بـن حممـد قـال  و−
تـون يف عهـد ْفُكان أبو بكـر وعمـر وعثمــان وعـيل ي( 

  .  )١(  )  رسول اهللا
 حييى بن سعيد عن القاسم بن حممـد عـن عائـشة عنو −

ُلُخـ النْسُ بحُكِرْدـُيـَ الرجل لَّإن( :  قال  عن النبي

                                                          

ق ـ
  . ) ٢(  ) رـل , الظامئ باهلواجـاهر بالليـّ السَدرجة

 
ثم قال الـشافعي ومالـك وأبـو حنيفـة , دات اإلسالم ّ متأكْنِم

  . جبةاهي سنة ليست بو: رمحهم اهللا تعاىل واجلمهور 
ّرواه ابن عبد البـر يف )  ١  . يف طبقاتـه ابن سعدو, التمهيد َ

 . الفاضلدجو مع ولز استفتاء املفضوافيه جو: قال ابن حجر 
ّرواه ابن عبـد البــر يف التمهيـد , وابـن عـدي يف )  ٢   ,الكامـلَ
 .روحني ـاملجيف الضعفـاء , وابن حبان يف العقييل و

 اخللق ُ صاحبَـيِطْعُا أـوإنم:  د املعبونعوقال أبو الطيب يف 
 الـصائم واملـصيل يف الليـل َّألن; احلسن هـذا الفـضل العظـيم 

        قـهُلُ حيـسن خْنَا مــّوأم, ا ـالفة حظهما يف خمـجياهدان أنفسهم
 ==  ت



  ١٣٨ 

وعن إسمـاعيل بن أيب حكيم عن القاسـم بـن حممـد  −
ً املـؤمن ميتـا ِمْظَ عُرـْسَك( :  قال  عن عائشة عن النبي

  .  )١(  ) ًاـّه حيِرـْسَكك
كان أبـو بكـر  : قال  عن القاسم بن حممدي العمرعنو −
ء العزاليس مع ( : هـيِّلَوِت قال لّ عن ميّزـَلصديق إذا عا

 واملوت أهون مـا بعـده , .دة ـ مع اجلزع فائالمصيبة , و
ُهـَ نبيكم تَدْقَ فاواذكر. ه ما قبلّشدأو

                                                          

,  ن عندكم مصيبتكم
 
 ًمع الناس مع تباين طبـائعهم وأخالقهـم فكأنـه جياهـد نفوسـا

   يا يف الدرجـة َوـَتـْفاس, فأدرك ما أدركه الـصائم القـائم , كثرية 
  .ا زادـبل ربم

ّرواه ابن عبد البـر يف )  ١  .د ـالتمهيَ
إلمجـاعهم ; د بـه اخلـصوص راُ عام يٌهذا كالم: قال أبو عمر 

َرسَ كَّعىل أن      املعنـى َّنـا أنْمِلَفع, د َوَ امليت ال دية فيه وال قـِمْظَ عْ
ِرسَكك(   .ة ـيِّد وال الدَوـَال يف الق, يف اإلثم )  ًاـّه حيْ

ًفإن حـرمة املسلم ميتـا كحرمتـه حيـا  ً َّّ ُ ُْ. 
 



  ١٣٩ 

  .    ) ١(  ) م أجركمـعظو
ا ـّمــَل :قـال مـد  عن القاسم بن حمدـيل بن زيـوعن ع −
 هَّرـَ سْنَم(  : اهللا لقال رسو,  ها أم رومان يف قربْتَيـِّلُد
, )  احلور العني فلينظر إىل أم رومان َنِ ينظر إىل امرأة مْأن
َلَزـَون

                             

   . )٢(   يف قربها  رسول اهللا
 

ّرواه ابن عبد البـر يف )  ١   .دـالتمهيَ
ِيبة يف فــقد رسـول اهللا حيث املـص ْ َ أعظـم مـا أصـيب بـه ُ

ْ , فإذا ذكـر املصاب بغال عنده مصاب املسلمني بفـقد ناملسلمو َ َِ َ ٍُ َ َ
ُ هانت عليه مصيبتـه سوللرا  نسيبة بنت ة هلذا قالت أم عمـار;َْ

َكل مصاب دونك يا رسول اهللا جـلل " : ُكعب يوم  أحد  َُّ ٍ ". 
  .ةـاإلصابه , وابن حجر يف يف طبقاتـابن سعد رواه )  ٢

وذلـك يف ,  يت أم رومان يف حياة النبـي ّوفُت: قال أبو عمر 
  : قربها واستغفر هلا وقـالفنزل النبي ,  اهلجرة َنِسنة ست م

 ". لكسو ريفمان فيك وو عليك ما لقيت أم رَفْخـَهم مل يّالل" 

ْإن دلت هذه الرو َّ َ ن وما أم رّ فإنمـا تدل عىل مكانةءية عىل يشاوْ
ِّعند اهللا وعند رسوله , ويكفيها أهنا أم أم املؤمنني عائشـة  ُُّ ُ. 



  ١٤٠ 

  : وعن عمرو بن أيب عمرو عن القاسم بن حممـد قـال  −
, ضب باحلنـاء َ خيـٌ عنـدها رجـلَرِكـُ عائـشة وذُسمعت
  .  ) أبو بكر قبله باحلناءَبَضَ خضب فقدَ خيْإن( : فقالت 

ــال القاســم  ــو : ق ــِلَعل ــ  رســول اهللاَّ أنْتَم  َبَضَ خ
ْتَرـَكَذف   برسول اهللاْتَأَدـَبـَل

                             

  . ) ١(  هـ
 

  . الكربـهطبقاترواه ابن سعد يف )  ١
َّيستشف من هذه الرواية أن رسو ْ ُِ ً مل خيـضب , خالفـا  اهللا لّ

َلـمـا روي يف ذلك  ِ ُ ِ. 
هـل : اء ـاختلـف العلمـ: قال القـايض :  النووي قال اإلمام

 : ل بعض املحدثنيقاو , ونفمنعه األكثر?  أم ال نبي الَبَضَخ
ا أشار إليه أنـس يف ـديث بمحاهم بني األُ بعضَعَمـَوج , َبَضَخ

 َنِ يكـون يشء مـْ أنّثون إالّدُما أدري يف هذا الذي حيـ" : قوله 
 كـان يـستعمل  ألنـه  ;" ب بـه شـعرهِّيـَطُيب الذي كان يِّالط
 تغيـري َّفأشار أنـس إىل أن,  الشعر  وهو يزيل سوادًيب كثرياِّالط
 .  يبِّده بسبب الطا سونضعف لوِا هو لـوإنم ,لك ليس بصبغ ذ

 ==  ت



  ١٤١ 

وعن حييى بن سعيد عن القاسم بن حممد عـن عائـشة  −
أهيـا ( :  فيـه ّويفُ قال يف مرضه الـذي تـ  رسول اهللاَّأن

 َّلَحـَ مـا أّ إالُتْلـَلْحَاحدة , ما أ بوّالناس , ال تعلقوا عيل
  . ) ١(  )  اهللاَمَّرـَ ما حّ إالُتْمَّرـَاهللا , وما ح

وعن القاسم بن إسحاق عن أمه عن أبيها القاسم بـن  −
 َّكُا شــّمــَأنه ل ( –أو عن أم معاوية  −حممد بن أيب بكر 

: ل بعـضهم قاقد مات , و:  قال بعضهم  النبيتيف مو
 أسمـاء بنت عميس يـدها بـني كتفيـه ْتَعَضَمل يمت , و

ْنِ اخلاتم مَعـِفُ , قد ر  اهللال رسوّويفُقد ت: وقالت 
                                                          

 بـني 
 

, وقـات ه يف معظـم األـَكَرـَ وتٍ يف وقتَغَبَ صار أنه ـملختاو
  .صادق ا رأ وهوـ بمٌّفأخرب كل

 . يف طبقاتـه ابن سعدرواه )  ١
   :  {P  O  N  M   L  K   S    R  Qودليــل ذلــك قولــه 

  U  Tz ]١ [.  

 
 

 .م ـورة النجـ سْنـِم] : ١[



  ١٤٢ 

  .  )١(  ) هـكتفي
 لسو رْنـَفْدـُمل ي( : لقاسم بن حممد قالا جابر عن عنو −
َّرضْاخ, يف أظفاره   فيهُت املوَفِرـُ حتى ع اهللا ْتَ

                             

 (  )٢(  .  
     : ع القاسـم بـن حممـد يقـول وعن أيب األسود أنه سم −

 
 . يف طبقاتـه ابن سعدرواه )  ١

  َتِعـُ ن ر بني كتفيـهـثَخاتم النبوة أ: قال القايض البيضاوي 
  ,م هبا أنه النبي املوعـودَلْعُ يًوكان عالمة, به يف الكتب املتقدمة 

ق ـيانة الـيشء املـستوثح إليها صْدَق القّ لنبوته عن تطرًةـوصيان
  .يـالعين هَرـَكَذ, تم ـباخل

ْورفـع اخلاتم عند وفاته     .دليل عىل أنه ال نبي بعدهَ
?           د ِلـُ حـني وَعِضـُأو و?  ة بخـاتم النبـو  النبـيَدـِلُوهل و
:  قـال احلـافظ  ,ٌ أقـوالَـئ ?ِّبــُأو حني ن?  صدره ِّقـَأو عند ش

  . عياضالقايض زم ـوبه ج, الثالث  اـثبتهَأ
 . يف طبقاتـه ابن سعدرواه )  ٢

 عــىل وفاتـــه باخــرضار ّأي اســتدل أصــحاب رســول اهللا 
 .أظـافره عليه الصالة والسالم 



  ١٤٣ 

  .  )١(  ) نـِبَّه اللِدْحـَ عىل لَبِصُ , ون  اهللالسو لرَدِحـُل( 
وعن عيسى بن ميمـون عـن القاسـم بـن حممـد عـن  −

:  , قيـل ْرشَ بع  عىل نساء النبيُتْلِّضُف( : عائشة قالت 
ْكِنكح بَمل ي:  يا أم املؤمنني ? قالت َّنُما ه

                             

 .ًرا قـط غـريي 
 

 . يف طبقاتـه ابن سعدرواه )  ١
نـه أو, ن ِبَّب اللْصَحد ونّ فيه استحباب الل : النوويل اإلمامقا
 َّوا أنـلَقـَوقد ن,  بة فاق الصحاـّ بات ذلك برسول اهللا َلـِعُف

  . عـ تسه ـناتِبَعدد ل
وفيـه ,  القـرب َنِ مـهو الشق حتت اجلانب القبيلّواللحد : قال 

حـد أفـضل ّ الدفن يف اللَّدليل ملذهب الشافعي واألكثرين يف أن
  . قـَّحد والشّوأمجعوا عىل جواز الل, حد ّذا أمكن اللإق َّ الشَنِم

نصب عليـه ُوي, ت ويوضع فيه ـّع امليقدر ما يس: اوي ـزاد املن
  .اره ـره ونختـِثْؤـُهو الذي نون ـِبَّالل
,  هن أو غريِبَ حافتاه بلىبنُالقرب وي ضفر وسط أرـُ حيْق أنَّلشاو

 األمـم َنِ مـ لغرينـاوهو. سقف عليه ُا ويـت بينهمـّويوضع املي
   .ةـمُ خصوصيات هذه األْنِحد مّفالل, السابقة 



  ١٤٤ 

  نـزل اهللاَ وأ. أبواها مهـاجران غـريي ًنكح امرأةَ يومل
 الـسمـاء يف َنِ ميترء جربيل بصوجا و.ء السمـاَنِءيت مابر

 أغتسل أنـا ُكنتو .تك أامرا ها فإهنْجَّوَزـَت: حريرة فقال 
 نسائه ْنِصنع ذلك بأحد مَومل يكن ي, حد ا إناء وْنِوهو م
 فعـلَ يكن يملو,  يديهضة بنيَرتْعُنا مأ وِّيلَصُن يكا و.يغري

 هو عليه الوحي ولنزَن يكا و.ن نسائه غرييِ مٍذلك بأحد
 . نسائه غريي ْنِ مٍنزل عليه وهو مع أحدَومل يكن ي, معي 
 ومـات يف .ري ونحـري ْحَه وهو بني سَ اهللا نفسَضَبـَوق

  .  )١(  )  يف بيتيَنـِفُ ود. فيها َّكان يدور عيلالتي الليلة 
حلصني عن القاسم بن حممد عن عائشة وعن داود بن ا −

 بـني نـسائه , ُمِهْسُ إذا سافر يـكان رسول اهللا( : قالت 
َمِدَوما قـ.  فيه الكراهيةَفِرُ سهم غريي عَجَرَفكان إذا خ

                             

 
 

 . يف طبقاته  سعدبنرواه ا)  ١
ْوحيـِق ألم املؤمنني عائشة الصديقة بنـت الـصديق أن تفتخـر  ّ َ

  .بذلك 



  ١٤٥ 

ل منـي , ّ أزواجـه أوْنِ مـٍ عـىل أحـدَلَخَ فدّ قطٍ سفرْنِم
ْنِقبل مـستَدئ القسم فيمـا يـبتَي

                             

  . ) ١(  )  عندي
عن القاسـم بـن بن أيب فروة بن عبد اهللا اق حوعن إس −

 بجاريتـه ماريـة يف بيـت   اهللالسـور خال(  :حممد قال 
: فقالت , ه ـ عىل بابٌ وهي قاعدة  النبيج فخر,حفصة 

هـي  :  ي ويف يومي ? فقال النبيـيا رسول اهللا , يف بيت
لـف َ حتْ أننال أقبـل دو:   قالت.يفأمسكي عن ما حرّعيل
: كان القاسم ير قوله و. )ًها أبدا ّ ال أمس واهللاِ: قال ,يل 

  .) ٢(  حرام , ليس بيشء
 

  . يف طبقاتـه بن سعدرواه ا)  ١
 .يا سيدتنا عائشة ريض اهللا عنهااُيف ذلك مزيـة تضاف إىل مزو

    بـه عـىل مـرشوعية القرعـة ّواستدل: فتح قال ابن حجر يف ال
  .يف القسمة بني الرشكاء

 .  يف طبقاتـه بن سعدواه ار)  ٢
   B  A  G  F  E  D    C  IH      J   }   : يف ذلك زل اهللاـفأن

== 



  ١٤٦ 

                                                          

بـن  مع القاسم ُدخلت: قال لجاِّ حارثة بن أيب الرعنو −
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ْ هي له , ونومـه مـع الـسيدة َّفإن مجيع بيوتات أزواج النبي  َ
َ مل يكن أمـرا غريبـا , إنمــا فعـل ذلـك يف   مارية يف بيت حفصة َ ً ً ْ َ

ْبيت من بيوتاته  ِ .  ًوأمـا حتريمه لـمـارية فكان إرضاء للسيدة ِّ
َّحفصة وتسكينا لغريهتا , ولكن اهللا ً ْ َ طلب منه خالف ذلك َ َ َ. 

ْوإن القصة كلها وقعت لبيان جواز هذا الفعل , حيـث النبـي  َ َِ ْ َ َّّ
مرشع , فبـيـن َ َّ َ ِّ َ َ ذلك لألمـة كمـا حصل منه أنه سـها  اهللا ُ ّ ُ

ٍيف الصالة , وكذلك أنه كان يف سفر فنام يف واد مـع أصـحابه ,  ٍ
ٍوطلب من بالل أن يوقظهم لـصالة الـصبح , ولكـن اهللا ألمـر  ْ َ ِ َِّ ْ َْ ََ

َيريده أنام بالال من تعبـه , ومل يستيقظ رسـول اهللا  َ ْ َُ ِ ً َ يومهـا إال ّ
ِمــر بتــرك املكـان , ثـم نـزل بمكـان     َوالشمس قد طلعت , فأ ْ َ ََ ِ

 . آخر وقىض الصالة 
ّكل ذلك لبيان الترشيع لألمـة , واهللا أعلم بالصواب  ُ ْ َّ ُّ. 
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  ١٤٧ 

 َّمُيـا أ: , فقـال القاسـم ن حممد عىل عمرة بنت عبد الرمح
 نـساءه ? فقالـت   رسـول اهللاَرَجَ يشء هِّحممد , يف أي

   إىل رسـول اهللاَيِدْهـُنـه أأ( أخربتني عائـشة : عمرة 
ن نسائه بنـصيبها , ِ امرأة مِّهدية يف بيتها , فأرسل إىل كل

 , ثـم زادوهـا َضْرَوأرسل إىل زينب بنت جحش فلم تـ
 ْتَأَمـْقَلقـد أ:  , فقالـت عائـشة َضْرـَمرة أخر فلم تـ

 ّنتنَأل :   عليك اهلدية , فقال رسول اهللاّردَ تْك أنَوجه
 . ًا شهرّني , ال أدخل عليكنَنـْئِمْقـُ تْ أنْنِ م عىل اهللانَوْهَأ

ُرشَ يف مَلَخَفد: قالت  وكان عمر بن اخلطاب آخـى , ة ـبْ
وال ,  أخـربه بـه ّ إالًسمع شـيئاَال يـ,  األنصار َنِ مًرجال

فلقيه عمر ذلك اليـوم : قال . هـثَّدَ حّ إالً شيئاُسمع عمرَي
, م عظـيم نعـ: ي فقـال األنـصار?  ٌهل كان خرب: فقال 

قـال ? ر سـار إلينـا ْمِ احلارث بن أيب شـّلعل: فقال عمر 
: قـال ? ما هـو : قال عمر , ن ذلك ِأعظم م: األنصاري 

: فقـال عمـر ,  نساءه َقـَّلـَ قد طّ إال ما أر رسول اهللا



  ١٤٨ 

  اهللاَراجـع رسـولُ تْ أهناها أنُقد كنت,  أنف حفصة َمِغَر
جاء عمر إىل املسجد ف :قالت . ه به عائشةـراجعُا تـ بم

 ًفـارتقى درجـة,  عـىل رؤوسـهم الطـري َّفإذا الناس كأن
وإذا عىل البـاب غـالم ,  خشب ْنِ م كانت لرسول اهللا

ا النبــي ورمحــة اهللا ّالــسالم عليــك أهيــ: فقــال , حبــيش 
 فقال احلبيش برأسه إىل البيـت: قالت ?  ُلُخْدَأ, وبركاته 

 ساعة ثـم َثِبَفل: قال .  ال ْثم أشار إىل عمر أن, ه َلـَخْدَفأ
:  الدرجـة اثنتـني ثـم قـال َنِقى مــَتْفار, ه ـُ نفسَّرـَقـَمل ت
?  ُلُخـْدَأ, الم عليك أهيا النبـي ورمحـة اهللا وبركاتـه ّالس
: قالـت  . ْلُخْاد: ه يف البيت ثم قال ـَسأ احلبيش رَلَخْدَفأ
حتت رأسه وسـادة ,  ً كان راقدا  عمر فإذا النبيَلَخَفد
.  احلصريّ إالضروليس بينه وبني األ,  ً ليفاًم حمشوةَدَن أِم

ا رأ ذلـك عمـر ـّفلمـ,  احلصري يف جنبـه َرـَّث َ وأ :قالت
? بكيك يـا عمـر ُ ما ي : اهللا فقال رسول, ذرفت عيناه 

ا اهللا يفرتشـان َّوُدَكرس وقيـرص عـ, يا رسول اهللا : قال 



  ١٤٩ 

ه وليس بينك وبـني ـُّيِفَه وصـُّوأنت نبي, الديباج واحلرير 
 وعند رأسـه ! ًاـووسادة حمشوة ليف,  احلصري ّاألرض إال

 هلـم ْتَلِّجُأولئك ع:    اهللاسولفقال ر ,ة فيها ريح ـبْهُأ
?  نساءك َتْقـَّلَطَأ,  اهللا سوليا ر:  ثم قال عمر .باهتمِّيـَط
ثم قـال , ملسجد اها أهل َعِمَ سًة عمر تكبريَرـَّبَ فك ,ال: لقا
 ُّ حـبِكـَّنَّرـُغَال ي: ة ـ حلفصُقلت, ول اهللا ـيا رس :مر ع
راجعه بـه ُا تـراجعيه بمُ تْها أنُنْسُ عائشة وح  اهللاسولر

:  ثم قـال  . اهللاسولم رّها تبسَنْسُ حَرـَكَا ذـّفلم. عائشة
, ها ْقـِّلــَ فطًن حفصة شيئاِ مَتْهِرَ كَ كنتْإن, اهللا لسو ريا

  :اهللا لسوفقال ر. هيلأ مايل وْنِ مّيـ إلّ أحبهللاِافأنت و
 . نفسهْنِ إليه مَّ أحبنأكو  حتىًال يؤمن عبد أبدا,  عمريا

.  نفـيس ْنِ مـّيـ إلّنت أحبَاهللا ألل وـ يا رسواهللاِ: فقال 
 ْنِ مـ نزل رسـول اهللا, ا مىض تسع وعرشون ليلة ـّفلم
ُرشَم  ُقلـت, مي يا نبي اهللا أبأيب أنت و:  ُفقلت: تقال . هبتْ

 ? ًا شـهرَأليس قلـت ,  َّ عيلَ فغضبتًال هلا باِقـْل ُ مل أًكلمة



  ١٥٠ 

                             

, ا الـشهر هكـذا وهكـذا وهكـذا ـّإنم,  يا عائشة  :فقال
   .) ١(  ) ةـامه يف الثالثـوعطف بإهب

 
 . يف طبقاتـه بن سعدرواه ا)  ١

 . ٍونحو هذا احلديث يف الصحيحني عن ابن عباس بسند خمتلف 
ز احتجـاب اجو  احلديثاويف هذ: حه يف رشويم النومال اإلقا
  .مام والقايض ونحومها يف بعض األوقات حلاجاهتم املهمـةاإل
, أذن ـَ يمل ب املحجوتن بسكوذإل اَعْنَ مَمِلَذا عإ احلاجب َّ أنوفيه

ذه خـّوات,  ًاـذ حاجبـخّ أنه كان ال يت عادة النبي ْنِوالغالب م
نـسان يف ان عـىل اإلجوب االستئذوفيه و. يف هذا اليوم للحاجة

ألنـه قـد يكـون عـىل حالـة يكـره ;  علم أنـه وحـده ْمنزله وإن
  وفيـه . وفيه تكـرار االسـتئذان إذا مل يـؤذن . الع عليه فيها ّاالط

  .أنه ال فرق بني الرجل اجلليل وغريه يف أنه حيتاج إىل االستئذان
  .فيهـا الدنيا والزهادة َنِل مّ التقلَنِ موفيه ما كان عليه النبي 

 ْنِوفيه ما كانوا عليـه مـ.  جكنى الغرفة ذات الدرُز ساوفيه جو
وفيه جواز قبول خـرب . حرصهم عىل طلب العلم وتناوهبم فيه 

  ويأخذ,  ي كان يأخذ عن صاحبه األنصارألن عمر; حد الوا
 ==  ا



  ١٥١ 

                                                          

 َّأن(  خمرمة بن بكري عن أبيه عن القاسم بن حممـد عنو −
 

  كـان ْوإن  كـان عنـدهْنَّم عمـْلـِ العُذْخـَوفيه أ .  عنهياألنصار
. ينصارألهذا ا  عنُ عمرَذَخَا أـكمنه,  مذملأخوا َنِم خذ أفضلاآل

  ,هـِّمــَوأراد إزالـة ه ًذا رأ صاحبه مهمومـاإنسان  اإلَّوفيه أن
 يستأذنه ْينبغي له أن, هَّمـَ ويكشف ههصدر حا يرشـنسته بمامؤو

ه ا ال يوافق صـاحبه فيزيـدـ الكالم بمَنِألنه قد يأيت م; يف ذلك 
 َنِوهذا م, ا ال يرتضيهـم بمّا تكلـوربم, رجهْحَا أـ وربم,ًاـّمـَه
 بيت صـاحبه يحاز نظر اإلنسان إىل نواوفيه جو. اب املهمةداآل

 الـسلف َهِرَوقـد كـ,  عدم كراهة صاحبه لذلك َمِلَوما فيه إذا ع
 ّ عىل ما إذا علم كراهته لذلك وشـكلوهو حممو ,فضول النظر 

ه يف بيت آخـر إذا عتزالاو, ن زوجته ا هجروج للزَّوفيه أن. فيها 
  )هـ أنفَمِغَر: (  هز قوله لغرياوفيه جو.  منها سبب يقتضيه جر

وبه قال عمر بـن , )  أنف حفصة َمِغَر: ( كقول عمر , إذا أساء 
وفيـه فـضيلة عائـشة . وكرهـه مالـك , عبد العزيـز وآخـرون 
.... ويف الدخول بعـد انقـضاء الـشهر , لالبتداء هبا يف التخيري 

  .ذلك واهللا أعلموفيه غري 

 



  ١٥٢ 

يا رسـول : ى عن رضب النساء , فقيل ـ هن رسول اهللا
 ّرضب إالَ يـال , وّارضبـوهن: قال .  قد فسدن ّ, إهنناهللا 

  .  )١(  ) رشاركم
وعن أفلح بن محيد عن القاسم بن حممـد عـن عائـشة  −

يـاركم ِ خَّإن(  :  قال رسول اهللا: قالت ريض اهللا عنها 
َا , وأـالقْخَنكم أَسْحَأ َطْل ً

                             
  .  )٢(  ) هـفكم بأهل

 
  . يف طبقاتـه بن سعدرواه ا)  ١
   ى بـن سـعيد عــن ـعـن حييـيف مـصنفه ابـن أيب شـيبة  هبنحـوو

,  خـريهم وكـان رسـول اهللا : (  قال القاسم :, وفيه القاسم 
  ) .كان ال يرضب

 .ـه تارخيرواه اخلطيب يف )  ٢
ِلقد بيـنت لنا هذه الرواية أنه عـىل الرجـل أن يعامـل ا ُ مرأتـه ّْ

ٌّب إن حصل أمـر مـخـل باحلسنـى ّدْن يؤأاملـعاملة احلسـنة , و َِ ُ ٌ ْ َ َ َ ْ, 
َحيث ال يليـق بإنـسان أن يـرضب امرأتـه ثـم ينـام معهـا بعـد        ْ

 . َّذلك , وإن الرضب آخر العالج 
 .رزقنـا اهللا احلكمة وعالج األمور بمـا جيـب 

 



  ١٥٣ 

م بن حممد بن  إسمـاعيل بن أيب حكيم عن القاسعنو −
قال : أيب بكر عن عبد اهللا بن أيب جعفر بن أيب طالب قال 

 ْنِين أفضل مـإ:  يقول ْ أنٍّما ينبغي لنبي(  :  رسول اهللا
 .   )١( ) ى ـّيونس بن مت

 عبيد اهللا بن عمر عن القاسم بن حممد عن عائشة عنو −
  كـان بينـي وبـني رسـول اهللا( : قالت عنها ريض اهللا 

ْرـَ تْنـَمِب: ـال فقالم , ـك
                             

 يكون بينـي وبينـك ? ْ أنضني
 

 . ـه تارخيرواه اخلطيب يف )  ١
حاديـث حتتمـل هـذه األ: اء ـقال العلم: لنووي  اقال اإلمـام

 ْنِفـضل مـأنـه أعلـم َ يْنأ قال هذا قبل نه أحدمها أ: وجهني 
ومل يقل هنـا , ) د ولد آدم ّنا سيأ: (  ذلك قالَمِلَا عـّفلم, يونس 

ت اهللا وسالمه اصلو نبياءأل اَنِ مه غريْنِو مأفضل منه أ يونس َّنإ
 َنِ مـٌحـدأل ّ يتخيـْنأ عـن ًا زجرا قال هذنه أوالثاين . عليهم 

ن آجل ما يف القـرأ ْنِم;   مرتبة يونسِّطَ حْنِ مًجلاهلني شيئاا
,   النبـي يعود إىل: قيل ) نا أ( فالضمري يف  , هـ قصتْنِالعزيز م

  .لـ القائيعود إىل: وقيل 



  ١٥٤ 

ال , ذاك رجـل  : ُترضني بأيب عبيدة بن اجلـراح ? قلـتَأ
 ?ترضني بعمر بن اخلطاب َأ: قال . ّقيض لك عيلـَ يٌنـِّيـَل

َال , إين أل : ُقلت  :  فقـال رسـول اهللا.  عمـر ْنِرق مـفَ
 : ُ? قلـتترضني بأيب بكر َأ:  فقال.فرق منه ـَ يُوالشيطان

 بينـي ِضْاق :   إليه فجاء , فقال رسول اهللاَثَعَ فب.نعم 
م ّ فـتكل.نعـم : أنا يا رسول اهللا ? قـال : وبني هذه , قال 

: قالـت .  يا رسـول اهللا ْدِصْاق:  له ُ فقلت , رسول اهللا
 منهـا أنفـي َرَدَمـة بـْطَ وجهـي لَمَطـَفرفع أبو بكر يده فل

قـصد إذا مل ـَ يْنَ , فمـِ لـكَّمُال أ: وقال , ًا ـومنخراي دم
 َلَسَما أردنا هذا , وقام فغـ :  يقصد رسول اهللا ? فقال
  .  )١(  ) دهـالدم عن وجهي وثويب بي

وعن ابن عون عن القاسم بن حممد عـن عائـشة ريض  −
ه فقـد َّ رأ ربـ ً حممـداَّ زعـم أنْنَم( : اهللا عنها قالت 

ْرِ الفَمَظْعَأ
                             

 مرتني يف َ, ولكنه رأ جربيلة عىل اهللا تعاىل ـي
 

 .ـه تارخيرواه اخلطيب يف )  ١



  ١٥٥ 

ًاّادـ سهـِقْلَصورته وخ

                             

  .  )١(  ) قـفُ ما بني األ
وعن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب مليكة عن القاسم  −

 
ومل يأتنـا ,  ادهذا حديث صحيح اإلسن: رواه الذهبي ثم قال)  ١

ّمـمـاوهذه املسألة ,  بعينيـه اهللا تعاىل أ رالنبي َّنص جيل بأن ِ 
ّاملـرء املـسلم يف دينـه الـسكوت عنهـا , فأمـا رؤيـة املنـام  يسع

ْمنفجاءت  ً رؤيـة اهللا عيانـا يف ّوأمـامتعددة مستفيضة ,   وجوهِ
ْفأمـراآلخرة  ْتواتـرت ّمتيقـن َ َ َ  .  النصوص  بهَ

هل رأ ربـه يف : لف ّختلف السا و:فتح جر يف الوقال ابن ح
نكرت ذلك عائـشة أو: عىل قولني مشهورين? تلك الليلة أم ال 

بـن افقـال  , بن عبـاس وطائفـةاثبتها أو,  وطائفة بن مسعوداو
, "  رأ ربـه مـرتني ً حممـداَّإن" : ا بنو هاشم نقول ـّإن: عباس 

كالمـه بـني موسـى  اهللا قسم رؤيتـه وَّإن" :  كعب وقال ّربـكف
وبـه قـال  . " ورآه حممـد مـرتني, م موسى مرتني ّفكل, وحممد 

والزهري وصاحبه احلسن  به موجز ,بن عباس اسائر أصحاب 
  .وهو قول األشعري وغالب أتباعه, معمر وآخرون 

 .وهذا ما ندين بـه 



  ١٥٦ 

يا ابن أخـي , : قال يل سعيد : ائب قال ّبن حممد عن السا
 بـالقرآن , َّنَغـَت: نعـم , قـال  : ُ القرآن ? قلتَهل قرأت

وا بالقرآن , لـيس ّنَغَت( :  يقول   اهللاسول رُفإين سمعت
َّنَغَتَ مل يْنَا مـّنِم

                             

 مل تقـدروا عـىل ْ , فـإناوابكـو. ن آ بـالقر
  .  )١(  ) البكاء فتباكوا

 
 . حديث غريب :وقال  رواه الذهبـي)  ١

  . ً وحتزيناًا حدرأقرـُ يْ أنّبِحُأو: يف خمترص املزين الشافعي قال 
بـن عيينـة ا عـن تأويـل َلِئُوذكر الطربي عن الشافعي أنه سـ

  لـو أراد االسـتغناء : فلـم يرتـضه وقـال , ي باالسـتغناء ـّنَغـَّالت
ْمن : ( قال ـَل   . ا أراد حتسني الصوتـوإنم, ) مل يستغن َ

ثر مع بني أكواحلاصل أنه يمكن اجل: وقال ابن حجر يف الفتح
,  بـه ًوهـو أنـه حيـسن بـه صـوته جـاهرا , التأويالت املذكورة

 ,  األخبـارَنِ مه به عن غريًمستغنيا, ن ّزـ عىل طريق التحًاـمرتنم
 ذلـك يف ُوقد نظمـت.  به غنى اليد ًراجيا, نى النفس ِ به غًطالبا
 :ني ـبيت
  ِمــِّنَ رًراـاهـ جًاــنـزيـت ح         به الصوْنـِّسَرآن حـ بالقَّنَغـَت

== 



  ١٥٧ 

وعن مصعب بن أيب ذئب عن القاسم بـن حممـد عـن  −
  : قـال   النبيَّ أن عمه أو غريه عن أيب بكر الصديق

 ,بان  شـعْنِلة النصف مزل ربنا إىل السمـاء الدنيا ليـنَ ي(
ِرشُ مّال إٍحدا وِّغفر لكلَفي ْ

                                                          
  .) ١ ()قلبه شحناء  يفًأو رجال , ًكا

 
  ِمَزـْس ثم الـفـ والنٍدـى يـنِغ        ًاـ طالبىلُتب األُ عن كِنْغَتْواس

  م أكثـر ّرنـّاع القـراءة بالتــ النفوس متيل إىل سمـَّ أنّوال شك
 يف رقـة القلـب ً للتطريـب تـأثرياَّنأل; م ّ ال يرتنْنَمـِ ميلها لْنِم

  .وإجراء الدمع
  .لـالكامرواه ابن عدي يف )  ١

مصعب بـن أيب ذئـب عـن ورواه ابن حجر يف امليزان بسنده إىل 
  .  القاسم بن حممد عن أبيه أو عمه عن جابر عن رسول اهللا

وفيـه مـذهبان :  النووي , قال اإلمام) ينزل ربنا : ( ويف قوله 
 أحدمها وهو مذهب مجهور َّوخمترصمها أن, اء ـمشهوران للعلم

يؤمن بأهنا حق عىل ما يليق بـاهللا أنه : لف وبعض املتكلمني ّالس
 م يفّوال يـتكل, ف يف حقنا غري مراد َتعارـ ظاهرها املَّوأن, تعاىل 

    وعـن, مع اعتقاد تنزيه اهللا تعاىل عن صفات املخلوق , تأويلها 
 ==  ااا



  ١٥٨ 

وعن احلكم بن عبد اهللا بن سعد بن عبد اهللا األييل أنـه  −
ّدُسمع القاسم بن حممد حي

                                                          

 ُسـألت( : ث عن عائشة قالت
z  }   |   {  ~   }  : عن هـذه اآليـة   اهللاَرسول

  ¢¡  �z  )٢(  ) قـهو الضي:  قال  ,) ١(  .  
 

والثـاين مـذهب . ات اخللـق ـمـِوسائر س, االنتقال واحلركات 
 هنا عن مالك يوهو حمك , السلف َنِاملتكلمني ومجاعات م أكثر

 . بحسب مواطنها  ل عىل ما يليق هباّأوـأهنا تت: واألوزاعي 
أحدمها تأويـل مالـك : لوا هذا احلديث تأويلني ّفعىل هذا تأو

ا ـكمـ, ه ـُه ومالئكتُرـْمَه وأـُتنزل رمحت: معناه , بن أنس وغريه ا
والثـاين أنـه  .ره ـْمـَه أتباعه بأـلَعَ السلطان كذا إذا فَلـَعَف: يقال 

ــاه , عــىل االســتعارة  ــداإل: ومعن ــال عــىل ال ــة ّقب  اعني باإلجاب
  .واهللا أعلم, طف ّوالل

ْمن سـورة )  ١   ) .٧٨ ( , اآليـة جـاحلِ
 .ل ـالكامرواه ابن عدي يف )  ٢

 ومـا: ره ْكـِ يقول تعـاىل ذ: ثم قال ريهـه الطربي يف تفسَرـَكَوذ
             الٍ ضـيقْنِدكم بـه مـَّبـَعَين الـذي تِّيف الـدكم جعل عليكم رب

 ==  ا



  ١٥٩ 

وعن عيسى بن ميمـون عـن القاسـم بـن حممـد عـن  −
كم , ِفَطُنِوا لـَّريـَخـَت(  :  قال رسول اهللا: عائشة قالت 

َنْدِلـَ النساء يَّفإن
                                                          

  .  )١( )  ّهتناشباه أخوأو,  ّهننا أشباه إخو
 

 َلَعـَ علـيكم فجَعَّسـَبـل و, ليتم به فيه ـُتـْا ابـّمـِ لكم مَجَرْخـَم
 ْنِوالقصاص مـض ,  بعْنِ والكفارة م ,ًاـ خمرجٍ بعضْنِالتوبة م
  . جرـ خممسالإل وله منه يف دين اّال إمن فال ذنب يذنب املؤ,بعض
   .لـقال أهل التأويا يف ذلك ـو الذي قلنـوبنح

  .لـالكامرواه ابن عدي يف )  ١
ــ ــّريـأي خت ــدَنِوا م ــساء ذوات ال ــصالح ِّ الن وذوات , ين وال

 هـذه َّفـإن,  أوالد الزنـا ْنِ تكون املرأة مـّلئال; النسب الرشيف 
  .ىل أوالدهاإ ّة تتعدـالرذيل

 أي اطلبوا ما هو خري الــمناكح :لسان العرب وقال صاحب 
  . والفجوربثـ اخلَنِبعد موأ ,زكاها وأ

  النبي َّ عن أيب سعيد اخلدري أنهمسندورو القضاعي يف 
ومـا , يـا رسـول اهللا : فقيـل , ن َمِّاكم وخرضاء الـدـّ إي( :قال 

  ) .وءـرأة احلسناء يف املنبت السـامل: قال ? ن َمِّخرضاء الد
== 



  ١٦٠ 

ن مد عاحلكم بن عبداهللا األييل عن القاسم بن حم عنو −
  رآين أبـو بكـر  : أيب بكر عن أم رومان قالت أسمـاء بنت

 أنرصف , ثـم ُين زجرة كدتَرـَجَل يف صاليت , فزـَّيَمـَت َأ
إذا قـام أحـدكم ( :  يقـول   رسـول اهللاُسـمعت: قال 

 , دليهوال ـّا يتميـل كمـّ يتميالو هـفالصالته فليسكن أطر
ْنِ مَّفإن

                                                          
  .  )١(  ) رافـام الصالة سكون األطـمـ ت

 
ِلدمن م اا ينبت يفـَرأة بمـه املـّشب: بلسان العرل صاحب قا َ  َنِّ

َير له غضارة وهو ويب,  الكأل ْعى منرـ املءَُ َتن األصلـُ ِ.  
َد فساد النسب إذا خيـف اأر : ديثوقال أبو عبيد يف تفسري احل َّ

ْ تكون لغري رشدةْنأ ًا جعلهـا خـرضاء الـدمن تـشبـيها ـنم, وإ ِ َ ِّ
ِّة البعر, وأصل الدمن ما تدمنـنْمِبالبقلة النارضة فـي د َْ ُ ِّ ِإلبـل ه اـَ

ا ـ, فربمـ ِّبده فـي مرابضهاـَلـُي تأ, بواهلا  أبعارها وأْنِوالغنم م
ْري وأصَّن النضـسُفـيها النبات احل َتَبـَن ْ دمنْنِه مـُلَ   .ةـِ
 َنِوفيـه ثالثـة مـ, الكامـل رواه ابن عدي يف غريب حديث )  ١

 .ة ـالصحاب
   قلبل الْعِ فْنِ واخلشوع تارة يكون م:فتح قال ابن حجر يف ال

 ==  ا



  ١٦١ 

عن أيب سليمـان عن القاسم بن حممد عن أيب إدريس و −
 املسجد فإذا ُدخلت( : اخلوالين عن أيب ذر الغفاري قال 

يـا :  فقـال يل  إليهُفجلست,  وحده ٌ جالس رسول اهللا
 ْمُتــه ركعتــان , فقــّ حتيَّة , وإنّ للمــسجد حتيــَّأبــا ذر , إن

ـور يا:  إليه فقلتُهمـا جلستُـا ركعتّفلم. اهمـْعَكْفار  لس
 ُخـري:   قـال?الـصالة  فمــا ,ني بالصالة َتْرـَمَ, إنك أاهللا
 طويلـة ًكر قـصةَثم ذ ... َّلِقـُتْ أو اسَرـِثْكـُتْ اس) ١( ٍعضومو

مائـة : اء ? قالـ اهللا , كم األنبيسوليا ر : ُقلت: ا قال فيه
يا رسـول اهللا , كـم  : ُ قلت.ًا ـألف وأربعة وعرشون ألف

ًا ـّمـثالثمـائة وثالثة عرش ج: ك ? قال  ذلْنِل مـَسْرُمـال
                                                          

  
 

 ِنِ مـَّدُال بـ: وقيـل ,  فعل البدن كالسكون ْنِوتارة م, كاخلشية 
 .  حكاه الفخر الرازي يف تفسريه, اعتبارمها 

يظهـر عنـه سـكون يف ,  يقوم بالنفس ًىـهو معن: وقال غريه 
  . عمل القلبْنِ عىل أنه مّويدل,  العبادة دف يالئم مقصوااألطر

ه اهللا لعبـاده َعَضـَ كـل مـا وْنِ مـٌ خري أي:قال املبـاركفوري )  ١
  .هـبوا إليّقرـليت



  ١٦٢ 

: هلم ? قـال ّ كان أوْنَيا رسول اهللا , م : ُ قلت. ) ١(  ًرياـغف
, نعـم :  قال ? اهللا , وآدم نبي مرسل سوليا ر : ُ قلت.آدم
ْبـَه قاّوَثم س , روحه ْنِ فيه مَخَفَه اهللا بيده , ونَقَلَخ

                             

   .  )٢( )ًال 
 

ّريا طيـكث: يعني )  ١   .ًاـبً
 َنِهذا احلديث لـيس لـه مـ : وقالالكامل رواه ابن عدي يف )  ٢

    اخلـوالين والقاسـم بـن حممـد  رواية أيب إدريـسْنِ مّالإالطرق 
 . ذر عن أيب
 ,  يف صـحيحهاحلاكم يف املـستدرك , وابـن حبـانبطوله ورواه 

ْ منّوأبو نعيم يف احللية , وابن عساكر يف تارخيـه , كلهم  طريـق ِ
  أيب إدريـس اخلـوالين عـن أبيه عـن حييى الغساين عن هشام بن 

ْدون ذكر القاسم , أيب ذر   املـسجد فـإذا ُدخلـت(  :أبـو ذر قال ِ
  ,ةـّ للمسجد حتيَّإن, يا أبا ذر : قال,  وحده ٌ جالس اهللا سولر

  ,اـ فركعتهمُفقمت: قال . ا ـ فاركعهمْمُفق, ته ركعتان ـّ حتيَّوإن
نـي َإنـك أمرت, يـا رسـول اهللا :  ُ إليـه فقلـتُ فجلستُثم عدت

. لِقـُتْر أو اسِثْكـُتْ اسٍضوع موُخري: قال? ا الصالةـفم, لصالة با
  ان باهللاـإيم: قال  ? العمل أفضل ّأي,  اهللا سول يا ر: ُقلت: قال 

 ==  ت



  ١٦٣ 

                                                           
 املـؤمنني ّفـأي, يا رسول اهللا :  ُقلت: قال . اد يف سبيل اهللا وجه

 ّفـأي,  اهللاسوليا ر:  ُقلت.  ًقاـُلُأحسنهم خ:  قال ?ًاناـأكمل إيم
  :قال.  ]١[  لسانه ويدهْنِ الناس مَمِلـَ سْنَم: قال ? مَلْسَاملؤمنني أ

  .ت القنولطو: قال ?  الصالة أفضل ّفأي,  اهللا ل يا رسو: ُقلت
ر َجـَ هْنَم: قال ?  اهلجرة أفضل ّفأي,  اهللا سول يا ر: ُقلت: قال 

 ٌفـرض: قال? ا الصيام ـفم,  اهللا سوليا ر:  ُقلت: قال. السيئات 
 ّفـأي,  اهللا سول يا ر: ُقلت: قال . ة وعند اهللا أضعاف كثريٌئزـجم

:  ُقلت: قال . يق دمههرُأده وا جوَرـِقُ عْنَم: قال  ?اجلهاد أفضل 
ّ يـسـر    ِّلـِقُمـ الُدْهُج: قال ?  الصدقة أفضل ّفأي, رسول اهللا يا  َ ُ

 ن

 == 
 

ل ْصـَ أيْفَوليس املراد ن, معناه املسلم الكامل :  النووي قال اإلمام] : ١[
ا ـّ عمـِّفَ عـىل الكـّففيـه احلـث.  مل يكن هبذه الـصفةْنَّمسالم عاإل

مـساك اإل احلث عىل فيهو.  ٍ أو سببٍمبارشة, ب ٍأو فعل ٍيؤذهيم بقول
 اع كلمتهمـجتماو , ملسلمنيا بف قلوـلآعىل تحلث او , هم احتقارعن
ملسلم ا ومال اإلسالـ كمَّثم إن. ل ذلكّصُما حي بستجالاو ,هم ّداوتو
  .ةـهنا املذكور للحاجة الرّا خصـ وإنم ,ةر كثريـق بخصال أخّيتعل

ْوخص اللسان بالذكر ألن: قال ابن حجر يف الفتح  ِّ ّه الـمعـرب عمـا ّ ِّ َُ
 . َّيف النفس , وهكذا اليـد ألن أكـثر األفعال هبا 



  ١٦٤ 

                                                           
  ?زل اهللا عليك أعظـمـنَ ما أّفأي, يا رسول اهللا :  ُقلت. إىل فقري

اوات السبع مـع ـما السم, يا أبا ذر: ثم قال . ة الكريسـآي: قال 
وفـضل العـرش عـىل ,  فـالة ِة ملقاة بأرضـ كحلقّإال الكريس

  ,يا رسـول اهللا:  ُقلت: قال . كفضل الفالة عىل احللقة الكريس 
يا رسـول :  ُقلت.  ًاـمائة ألف وعرشون ألف: قال ? كم األنبياء 

 ًاـّمـة عرش جـائة وثالثـمثالث: قال ?  ذلك ْنِكم الرسل م, اهللا 
  .آدم: قـال ? هلم ّوَ كان أْنَم, يا رسول اهللا :  ُقلت: قال .  ًغفريا
  ,قه اهللا بيدهَلَخ, نعم : قال ? نبي مرسل َأ, ول اهللا يا رس:  ُقلت
أربعـة , يا أبـا ذر : ثم قال .  ًالُبـُمه قّوكل,  روحه ْنِ فيه مَخَفـَون

  ل ّوهـو أو, وأخنـوخ وهـو إدريـس , وشيث , آدم : رسيانيون 
  ,وشـعيب, هود :  العرب َنِوأربعة م. ونوح ,  بالقلم َّطَ خْنَم

نزلـه َ أًكم كتابا,  اهللا سول يا ر: ُقلت.  د ونبيك حمم, وصالح 
نزل عـىل شـيث مخـسون ُأ, مائة كتاب وأربعة كتب : قال ? اهللا 

هيم ا عىل إبرلنزُأو,  صحيفة ن ثالثوخ عىل أخنولنزُأو, صحيفة 
  ,نزل عىل موسى قبل التوراة عرش صحائفُوأ, عرش صحائف 

ـوليا ر:  ُقلت: ل قا. ن آلقرالزبور واإلنجيل واوة ا التورلنزُأو     س
 ==  ا



  ١٦٥ 

                                                           
ا ّأهيـ" : ها ّ كلًكانت أمثاال: قال? هيم ا إبرما كانت صحف,  اهللا

مع الدنيا بعـضها ْجَتِبعثك لَإين مل أ, ط املبتىل املغرور ّامللك املسل
فـإين ال ,  عني دعوة املظلـوم ّردـَتِك لـُتـولكني بعث, عىل بعض 

 عـىل ًاقل ما مل يكن مغلوبـاوعىل الع,  كافر ْنِها ولو كانت مّأرد
وسـاعة , ه َّنـاجي فيهـا ربـُسـاعة ي: ت  له ساعان تكوْنعقله أ

وسـاعة , ع اهللا ْنُر فيها يف صــّوساعة يتفك, ه ـَاسب فيها نفسُحي
 نوعىل العاقل أن ال يكو. بملرشا املطعم وَنِه مـخيلو فيها حلاجت

 يف ٍةّذَأو لـ, عاشَمـِ لٍةـَّمَرَأو م,  ٍادـعَمـِ لٍدُّوَزـَت : ث لثالّال إًعناظا
َغري حم  , نها عىل شًبالْقُم,  بزمانه ًا بصرين يكوْلعاقل أنا عىلو. ٍمَّرـُ
ا ـ فيمّال كالمه إَّلـَ عمله قْنِه مَ كالمَبِسَ حْنَوم,  للسانهًحافظا
  :قال ?ا كانت صحف موسى ـفم, اهللا سول يا ر:  ُ قلت." يعنيه

  !وت ثم هـو يفـرحـ أيقن باملْنَمـِ لُبتعج" : ها ّ كلًاَربِكانت ع
   ْنَمـِ لـُوعجبـت !ار ثم هـو يـضحك ـلنبا أيقن ْنَمـِ لُعجبتو

بهـا ّ الـدنيا وتقلأ رْنَمـِ لُعجبت و!ب َصْنَر ثم هو يَدَلقباأيقن 
 ثـم ً أيقن باحلساب غـداْنَمـِ لُوعجبت!  إليها ّبأهلها ثم اطمأن

         يكِوصـُأ: قـال , ني ِصـْوَأ, يا رسول اهللا :  ُقلت.  " ! ال يعمل
 ==  ا



  ١٦٦ 

                                                           
 :قال, ين ْدِ اهللا زسوليا ر:  ُقلت. س األمر كله أ اهللا فإنه ربتقو

ر ْخـُفإنه نور لـك يف األرض وذ, ر اهللا ْكِعليك بتالوة القرآن وذ
اك وكثـرة ّإيـ: قال , ين ْدِ يا رسول اهللا ز: ُقلت. اء ـلك يف السم

يـا :  ُقلـت. ذهب بنور الوجـه َويب , ميت القلُالضحك فإنه ي
ة دفإنه مطر,  خريْنِ مّعليك بالصمت إال: قال , ين ْدِاهللا زسول ر

يا رسول اهللا :  ُقلت.  دينك ِرْمَن لك عىل أْوَوع, للشيطان عنك 
 يا رسول : ُقلت. ي ـعليك باجلهاد فإنه رهبانية أمت: قال , ين ْدِز

يا رسول اهللا :  ُقلت. هم ْسِوجال املساكني َّبِحَأ: قال , ين ْدِاهللا ز
فإنـه ,  فوقـك ْنَ حتتك وال تنظر إىل مـْنَانظر إىل م: قال , ين ْدِز
  ,ينْدِاهللا زسول  يا ر:  ُقلت.  اهللا عندك َ نعمةَيِرَدْزـَ ال تْجدر أنأ

  :قـال, ين ْدِ يا رسول اهللا ز: ُقلت.  ًاّرـُ كان مْ وإنَّ احلقِلُق: قال 
ا ـوال جتـد علـيهم فيمـك ,  نفسْنِعرف مَما تك عن الناس ّلريد
,  نفسك ْنِهل مَ الناس ما جتَنِعرف مَ تْ أنًاـوكفى بك عيب, تأيت 

:     ثم رضب بيده عـىل صـدري فقـال . ا تأيت ـأو جتد عليهم فيم
ب َسَوال حـ,  ِّفَوال ورع كـالك, ال عقـل كالتـدبري , يا أبـا ذر 

  ) .قـُلُخـن الْسُكح
== 



  ١٦٧ 

 ٍ أكرب شيخْنِوهو م −كم  بن سويد عن احلبوعن أيو −
:  قـال  عن القاسم بن حممد عن عائشة عن النبي −له 
 َبيذ , والبخسّ بالنَون اخلمرّلِحَتْسَسيكون بعدي أمراء ي( 

  اوـئِّطَوـُيـِ لُءي الربُلـَتْقـُ ي, باملوعظة َلـْتَلقاو ,يف الصدقة 
  .  )١(  ) ةـّبه العام

 : سم عن عائشة قالتاحلكم بن عبد اهللا عن القا وعن −
َمَّلَ عًاءـ دعِهل سمعت:  أبو بكر فقال ّيـ علَلَخَ د(

                                                          

ه ـيـِن
كان عيسى بـن مـريم : قال ? وما هو :  قالت  ? النبي

 
َحلديث جيمع األخالق كلها والتـاريخ , ومـن عمـل  َّإن هذا ا ِّ َ ْ َ

ْبه استحوذ عىل الدنيا واآلخرة , وفـاز يف الداريـن  َ َْ ّْ ََ . 
  .لـالكامرواه ابن عدي يف )  ١

ْهذا احلديث من معجـزات رسـول اهللا  ِ حيـث بـيــن مـا , َ َّ َ
ّسيكون بعده عليه الصالة والسالم من وجود حكام مستبدين ,  َِ ْ ُ ْ ِ

ّ يقصدون إال التجـرب واخلروج عن األخالق والقيم , باتبـاع ال َ ِ ّ ّ
ّشهواهتم من مخـر , وقتـل من دون حق , وجتـرب وتسلط  ّ ْ ِْ ٍِ ْ َ . 

ّوإن هؤالء هم الذين يضلون ويضلون  ِّ ُِ َ َّ. 



  ١٦٨ 

 جميـب  ,ّوكاشـف الغـم,  ّيا فارج اهلم" : م أصحابه ِّلَعُي
, ا مــرمحن الـدنيا واآلخـرة ورحيمه, دعوة املضطرين 

ْنَ مِةـا هبا عن رمحـنينْغُة تـا رمحـنْمـَحْار
                             

 . ) ١(  ) "  سواك
 

  .لـ الكام رواه ابن عدي يف) ١
ْيستحب لإلنسان أن يدعو هبذا الدعاء أو بمثـله عنـد كـربــه  َ ْ ِْ ّ ُ  
ّمع احلضور واخلشوع , وإن العـربة ليـست بالـدعاء باللـسان ,  َّ

ّإنمـا أن يكون باللسـان واجلنـان  ْ.  
:  منها ,ّ للدعاء حبذا لو اتصف هبا الداعي ةوهناك آداب كثري

ٍأن يكون عىل وضوء , مستـقبل القبلة , وبحضور كامل , وهـو  ِ ْ َْ ْ ُ
َيدعو ويعتقد جازما بأن اهللا يسمعه , را َّ ًفعـا يديـه إىل الـسمـاء , ً

ًجالسا عىل ركبتيه مـتـذلـال هللا , مـتحـريــا أوقـات اإلجابـة  َ ًِّ ُ َُ َ ًَ ِّ :
َكالثلث األخري من الليل   وبني األذان واإلقامة , وعند جلوس ,ِ

اخلطيب عىل املنرب يوم اجلمعة بني اخلطبتني , وعند نزول املطر , 
ّوبعد دفع صدقة عىل نيـة اإلجابة  ٍَ ِ َإىل غري ذلك من اآلداب .. ..ْ ِ

ْالتــي تــستحب يف هــذا املجــال , وأعظمهــا أن يكــون كــذلك  ّ ُ
ُّ ألوامـره ونواهيـه , ومتـأدبــا بـآداب الـسنـة    ًمستجيبـا هللا  ًُ ِّ َ َ ِ

ْالرشيفة , بعد أن يكون مطعمه حالال , ومرشبـه وملبسـه  َ َ َْ ً َ ْ ْ    . 



  ١٦٩ 

 القاسم عـن عائـشة عنعن احلكم بن عبد اهللا األييل  و−
صه َخـُرِ بَلَمـْعُي ْ أنّبُ اهللا حيـَّنإ: (  قال   رسول اهللاَّأن
   . )١(  )  بفرائضهَلـَمْعُي ْ أنّبُا حيـكم
: وعن الزهري عن القاسم بن حممد عن ابن عمر قال  −

سوها ِبـْل َعليكم بالثياب البياض , أ(  :  قال رسول اهللا
ْنِنوها موتاكم , فإنه مِّفَأحياءكم , وك

                             
  .  )٢(  )  خري ثيابكم

 
  .لـلكامرواه ابن عدي يف ا ) ١

ذ بالعزيمـة يف موضـع ْخـَ األَّ فـإن:فـتح يف القال ابن حجـر 
ال ـم عند العجز عن استعمـّرتك التيمـي ْنَكم, ع ـّ تنطةالرخص

  . اله إىل حصول الرضرـفيفيض به استعم, اء ـامل
 َنِىل مـْوَ األخذ برخصة اهللا أَّنإ: االستذكار وقال أبو عمر يف 

 ْ أنّبُا حيــه كمـصَخـُؤتى رُ تـْ اهللا حيـب أنَّفإن, ذ بالشدة ْخَاأل
  .هـتنب عزائمـُوجت, ارمه ـى عن حمـنتهُي
   .لـ الكامرواه ابن عدي يف)  ٢
              سـعيد بـن جبـريطريـق ْنِمّوصححوه ه األئمة أخرج بمعنـاو

 ==     ا



  ١٧٠ 

عن القاسم بن حممد عن أيب بكر  سى بن موب أيوعنو −
َمـا فكْلِ عني عَبَتـَ كْنَم(  :  قال رسول اهللا: قال   َبَتـً

ُر ما قْجَ يف أل , مل يزَّ عيلًمعه صالة َئِرٍ
                                                          

  . ) ١( )  ذلك الكتاب
 

  . بن جندبأيب قالبة عن سمرةعن ابن عباس , و
  , الثيـابَنِض مـااسـتحباب لـبس البيـ  عـىلّواحلديث يدل

 . ني املوتى هبا ـكفوت
 ْربـِ وعـدم الكـ , عىل التواضـعًداللته غالباِ ل:قال أبو الطيب 

   .ةـر األخالق الطيبـوسائ, واخليالء والعجب 
ا يف ّأمـ, مر يف احلـديث لـيس للوجـوب َواأل: قال يف النيل و
 َنِوإلبـاس مجاعـة مـ,  لبس غريه ْنِ ما ثبت عنه ـمِباس فلّالل

اعة منهم عىل غري لـبس ـوتقريره جلم,  بيض  غريًالصحابة ثيابا
ا ثبت عند أيب داود بإسناد حـسن ـمِا يف الكفن فلـّوأم. البياض 

 ً شــيئاَدَجـَ أحــدكم فوّويفُإذا تـ: (  ً حــديث جـابر مرفوعــاْنِمـ
  ) . رةـَبِ يف ثوب حْنَّفـَكـُيْلَف
  .لـ الكامرواه ابن عدي يف)  ١

 ة الصالة عىل النبـي يف هذا احلديث الرشيف تشجيع لكثـر
 .ًلفظـا وكتابـة 



  ١٧١ 

 عن القاسم بن حممد عن عائشة نميمو  عيسى بنعنو −
َبِحَطْصَ يْكفى هبا نعمة أن(  :  قال رسول اهللا: قالت 

                             

 
 : لحد منهمـا يقوا وُّكل و,ن قان فيفرتا ويتجاورنالرجال

  .  )١(  ) ًرياـزاك اهللا خـج
ني  جدتَّأن (لقاسم بن حممد احييى األنصاري عن  عنو −

 
  .لـ الكامرواه ابن عدي يف)  ١

 .َّإن هذا احلديث يدعو لدوام الصحبة واملودة بني املسلمني 
قـال رسـول : عن أسامة بن زيد قـال يف سننه  الرتمذي رو

  ,ًاجزاك اهللا خري:  فقال لفاعله وف إليه معرَعـِنُ صْنَم(  : اهللا
  ) . اءـلثنغ يف اـفقد أبل
جزاك "  : قال ألحدْنَ مَّعىل أن احلديث ّ فدل:ل أبو الطيب قا

  .ًا كان حقه كثريْ وإنض العوّفقد أد, حدة ا وةمر"  ًاهللا خريا
نه أو,  بالتقصري فلك أنه اعرتذ و:ل املباركفوري يف حتفته قاو
ه ـيـِزْجَيـِ جـزاءه إىل اهللا لَضَّوَفف,  عجز عن جزائه وثنائه ْنَّمـِم

 يداك باملكافأة فليطـل تإذا قرص" :  بعضهمقال. ىف ْوَء األااجلز
  ." لسانك بالشكر والدعاء



  ١٧٢ 

 . ٍبَ أُّمُ , وأٍّمُ أُّمُأ: ا أبا بكر الصديق تطلبان مرياثهمـا ـتتَأ
الرمحن  , فقال له عبدب األّمُ أن دوم األَّمُ أَثااملري فأعطى

يا خليفة رسـول : ة ـبن سهل األنصاري أخو بني حارثا
َتْيَطْعَاهللا , أ

                             

فقسم : قال!  لو أهنا ماتت هي مل يرثها  التي
 .  ) ١(  ) بينهمـا

: وعن أيب حازم عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت  −
 

  ,ًبـن عيينـة منفـرداايرويه : وقال العلل رواه الدارقطني يف )  ١
ر أنـه ـَكَوذ, عبدالرمحن بن سهل: فقال ينصارألى الرجل اَّمَس

فقـال رجـل ( :  فقالوا فيـه غريهورواه .   مع النبي ًشهد بدرا
  . أهل بدرْنِومل يقولوا م, وه ّمَسُومل ي)  األنصار أليب بكر َنِم

, وقد ذكرنا هذا عن زيد بـن ثابـت : التمهيد يف قال أبو عمر 
وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة , وهو قول أهل املدينة 

,  مم األُأ وبم األُ أْات إذا اجتمعتّذهب يف اجلدَهم يّكل,  داودو
 كان هلـا دمهاَعْقَ كانت أْم إنُ األَّمُ أَّأن: م وال أب ُت أّس للميولي

ــسدس دون أ ــت أْوإن,  األب ِّمُال ــْقَأ األب ُّمُ كان ــا دمهاَع  وكانت
  .ا نصفنيـفالسدس بينهم, د ُدْعُمشرتكتني يف الق



  ١٧٣ 

  . ) ١(  )  مرتني حتى ماتٍ يف يوم ما شبع رسول اهللا( 
 عن القاسم بن حممـد عـن عائـشة عـن لمكحو وعن −

 لباس ني يلبسوعباد:  هقال اهللا جل ثناؤ( :  قال النبي
 َنِ مـ الصرب , ألسنتهم أحـىلَنِ مُّرـَمَ وقلوهبم أةّدَوْسُمـال

 َّيـ ? أم علنوّرـَتـْغَيب يَالعسل , يغرون الناس بدينهم , أ
ُقسم ألُ ? فبي أنرتئوـَجي ُرَذـَ تًةـنْتِهم فَّنَسِبْل َ

                             

 فـيهم َ احللـيم
  .) ٢(  ) َحريان

وعن احلكم األييل عن القاسم بن حممد عن عمـر بـن  −
اهللا بن عمر عن ابن عمـر  عبد العزيز عن عبد اهللا بن عبد
 

  .ته ثقات واّه ابن عساكر يف تارخيه بإسناد حسن , وجل روا ر) ١
ِ يف الدنيا , وبعـده عنها  شدة زهده ّهذا احلديث يدل عىل ْ ُ . 

ّوفيه إشارة ألمتـه أن تقتدي بـه وتعمل بسنتـه  ُ َّ ْ ُ ِ. 
٢ ( رواه ابن عساكر يف تارخيـه , وله شواهد من طرق أخر ْ ِ.  

  وتقــديره عــىل أولئــك الــذين : تــه حتفقــال املبــاركفوري يف 
رتك ـتف . ةخر الدنيا بعمل اآلن , أي يطلبوا بالدينـخيتلون الدني

ِّ رشّفَا وال كـعهْفَنه دِكـْمُال ي,  ًاّالعاقل منهم متحري   .اـهَ



  ١٧٤ 

ني يف قـدرتك , ِهم عافّالل( :  أنه كان يدعو  نبيعن ال
 ْمِتْيل يف طاعتـك , واخـَجَ أِضْني يف رمحتك , واقْلِخْدَوأ

  . ) ١ ( ) ةـ عميل , واجعل ثوابه اجلنٍرـيل بخي
 بـدء َّنإ( : وعن الزهري عن القاسـم بـن حممـد قـال  −

  عشاء إىل عشاء , فـإذا نـام ْنِمالرجل  يصوم كانالصوم 
ْلِصَمل ي

                             

حتـى . ومل يأكل ومل يـرشب بعد ذلك , أهله إىل  
َفوقــع , ُنمتإين قد :   فقالتامرأتـهجاء عمر إىل    . هبـاََ

 
 .ه ابن عساكر يف تارخيه , واملتقي اهلندي يف كنز العمـال ا رو) ١

 :  يف رشحه للحديث املـناويقال اإلمام 
َقضيته فيمـاأو  , تكأي بقدر :) تكقدر يف ِعافني ّللهما(  ْ َ  .ّ عيلَ
ْوأدخلن(  ِ ْ ْمنابتداء :  ) جنـتك يف يَ ِسـبق  غريِ ْ  . عذاب َ
ِواقض(  َأجيل ْ َأجيلأي اجعل انقضاء : )  يف طاعتك َ  حال كوين َ

 .طاعتك   عىلًمالزما
ْواخـتم(  ِ  . بخواتيمهـا األعمـال َّفإن: )  عميل ٍبخيـر يل ْ
ْواجعـل(  َ ْرفــعيعنـي  ) :  اجلنـةَثوابـه ْ  ّ, وإال الـدرجات فيهـا َ

  . بالرمحـة فالدخول 



  ١٧٥ 

 انـوكا, و يفطرْأن فنام قبل ًصائمـاأنس  رصمة بن مسىأو
 وكـاد ًصائمــا, فأصـبح  يـأكلوا ومل يـرشبوا إذا ناموا مل

V  }   : قـال, الرخـصة  فأنـزل اهللا  , يقتلهالصوم 
  ZY  X  Wz  ...٢(  ) ) ١(  اآليـة (.   

 الزهري عن القاسم بن حممد عن ابن عباس عـن عنو −
  ه أبـو سـلمة ـه بيمينـَعطى كتابُ يْنَل مّأو( :  قال  النبي

ْنَل مّبن عبد األسد , وأوا

                             

ه بـشمـاله أخـوه َعطى كتابـُ ي
  . ) ٣(  ) سفيان بن عبد األسد

 
  ) . ١٨٧( ة ـرة , اآليـورة البقـ سْنِم)  ١
نـزول ة , والواحدي يف أسـباب اإلصابأخرجه ابن حجر يف )  ٢

  .]١[ HG    F  ED  C  B  Az  } : قوله تعاىل 
 .ئلوابن أيب عاصم يف األ اهبنحوو, بةصااإله ابن حجر يف وار ) ٣

َأول من يعطى كتابـه بيمينـه : أي  ُ ْ   . عمر بن اخلطاب بعدَّ
  قال رسول اهللا:  عن زيد بن ثابت قال هتارخيرو اخلطيب يف 

 == ا
 

  ) .١٨٧( ة ـرة , اآليـورة البقـ سْنِم] : ١[



  ١٧٦ 

بينمـا ( : اسم بن حممد قال وعن أسامة بن زيد عن الق −
   أصـحاب رسـول اهللاْنِة مّدِ يميش وخلفه ع عمر
 سقط ّال , فمـا بقي منهم أحد إَتَفـَتْدا له فالـَ, ب همغريو

ثم رفـع , ـا رأ ذلك بكى ّ فلم.ه ـإىل األرض عىل ركبتي
ًا ـقـَرـَ فّدَشـَهم إنك تعلم أين منك منهم أّالل: يديه فقال 

                                                          

 . ) ١( ) منهم مني 
 

 :   )هـذه األمـة عمـر بـن ْنِه بيمينـه مـَعطى كتابـُ يْنَل مّأو 
?    فـأين أبـو بكـر : قيـل , اخلطاب وله شعاع كشعاع الـشمس 

  ) .اتـكة إىل اجلنـئه املالـّتزف: قال 
َأول مــن يعطــى كتابــه بــشمـالهو ُ ْ ــَّ          األســود بــن هَّ املعتمــد أن

 .در ـ باحلرب يوم ب َّ بادر النبيْنَل مّألنه أو; عبد األسد 
 . رواه عمر بن شـبة النمريي يف تاريخ املدينـة ) ١

ّإن هذا احلديث إن دل عىل يشء فإنمـا يـدل عـىل هيبـة عمـر  ّ ْ َّ
 ; وذلـك نتـه عند إمارته يف قلوب أصحاب رسول اهللا ومكا

ّلـمـا كان قد أنكـر نفسه وتفانى بخدمة رعيـة املسلمني, و لـى    آِ
 ==  ا



  ١٧٧ 

ة عن القاسم بن حممد عن عائشة ـّيِزَ بن غة عمـارعنو −
مــوا ِرْكَأ(   : قــال رســول اهللا: قالــت ريض اهللا عنهــا 

ْعـَّالش
                                                          

   .) ١(  ) ر
 

ْعىل نفسـه أال يميـز بني واحد مـن رعيتـه وغـريه بـسبب جـاه         ّ ُِ ٍ ّ
َأو عشـرية أو غري ذلك , بل حيكم بمـا أمـر اهللا ورسوله  َ َ . 

ًر رسول قيرص عندما أتاه برسالة ورآه نائمــا حتـت َنعم , هللا د ُّ
ُشجرة , الـسمـاء غطـاؤه , واألرض فراشـه , ونعالـه خمدتـه ,  ِ ٍُ ُ

َعدلت فأمنت فنمت يا عمر " : حيث قال  َ َْ ِ ِ ِْ َ ْ َ " . 
َجاع عندما جاعت رعيته , ومل يميز بالعطاء وغريه نفـسه وال  ّ

 اهليبـة واملكانـة  هذا هو الذي جعل له هذه. ولده عن املسلمني 
ّيف قلوب غريه , حيث كان يطبـق اإلسالم التطبيق الصحيح  ُ . 

ّ والعالـم كله قد تكالب –ْواهللاَ نسأل أن يرزقنـا يف زماننا هذا  َ
ّ عمـر القـرن احلـادي والعـرشين ; ليعيـد عـزة −عىل اإلسالم  ِ َ

ِاإلسالم وما سلب من أرض وخـريات املـسلمني , إنـه تبـارك  ْ َِ ِ ُ
ْ سميع جمـيب , ومن سـأله ال خيـيب وتعاىل َ    .  

 .  رواه الرزاز الواسطي يف تارخيـه , وإسناده ضعيف ) ١
== 



  ١٧٨ 

                                                           
بو نعيم يف تارخيه , وابن عـدي يف أر , والديلمي , وا البزهوبنحو

ْالكامل , كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشـة  ِ ّ . 
ْوله شواهد تدل عىل صحتـه , مـن ذلـك مـ ِ ا رواه أبـو نعـيم يف ّ
 كـان ْنَم ( : قال تارخيـه وابن عساكر عن ابن عمر عن النبي 

 ?  ومـا إكرامـه,  يـا رسـول اهللا  : , قيل هـمِرْكـُله منكم شعر فلي
 .  ) ومـطه كل يـمشُه ويـدهنَ ي :  قال

ْأكرموا الشعر : ( قال املنـاوي يف فيض القدير  َّ ِْ  برتجيلـه ًندبا) َ
  .  نحو إبط وعانةْنِه مـوإزالت, ة ـحو رأس وحلي نْنِودهنه م

نـه ولينظفـه بالغـسل والتـدهني ّأي فليزي: وقـال أبو الطيـب 
  . ب املنظر حمبوَنْسُ النظافة وحَّفإن,  ً يرتكه متفرقاالو, لرتجيل او

ل ـّجَرـَّالتالنهي عن : (  حديث ُعارضه ظاهرُي: قال املنذري و
َ من اإليمــان البذاذة: (  وحديث  ,]١[) ًاـّبِ غّإال         عـىل تقـدير]٢[ )ِ

 ==  ت
 

 رواه الرتمذي وأبو داود والنسائي وأمحد وابن حبـان يف صـحيحه ] :١[
ً عن الرتجل إال غبـا اهللا سولهنى ر: ( عن عبد اهللا بن مغفل قال ّ ِّ ّ ( ,

 .ًأي يوما بعد يوم 
 والطرباين يف الكبري  رواه أبو داود وابن ماجة واحلاكم يف املستدرك] :٢[

  .ّالتقـشف ورثاثـة اهليئـة : والضحاك عن أيب أمامة , والبـذاذة 



  ١٧٩ 

د عن عائشة اهللا عن القاسم بن حممعبد بنحلكم ا وعن −
      :  هيـود ْنِ لرجـل مـ قال النبـي :قالت  ريض اهللا عنها

كـذب َ يْنَه , فإنه مـ عىل اهللا وعىل كتابَبِذْكـَ تْ أنِقـَّات( 
فقـال  .  )أ مقعده من النارّله يتبوُسُ كتابه ورعىلعىل اهللا و
ا ّتقول احلـق , إنـَيا أبا القاسم , شهاديت أنك ل: اليهودي 

ْوَّ الكــذب بــاب الــسَّنجــد يف التــوراة أنَل

                                                          

ومفتــاح , آت 
   . )١(  السيئات

 
 يكـون النهـي عـن ْتمـل أنُا بأنـه حيـ بينهمـَعِمُفج, ا ـصحتهم
,     ذلـك املـرض ِ بإدمـانّ يتـأذْنَ عىل مً حمموالًاـّبِ غّل إالّالرتج

أنه هنـى عـن تمل ُوحي. ه ّف ما يرضّفنهاه عن تكل, رد ـأو شدة ب
,  دهنـه مـرتني أنـه الزم ْنِ ما كان يفعله أبو قتادة مَّعتقد أنَ يْأن

منعـه َ يْنَمـِا لــمّال سي,  ذلك اإلغباب به ْنِنة مـُّ السَّفأعلمه أن
,  ما زاد عىل ذلك لـيس بـالزم َّوأن, غله ـه وشـ ترصفْنِذلك م
   .هـكَرـَاء تـ شْنَوم, ه ـلَعَاء فـ شْنَم, عتقد أنه مباح َا يـوإنم

ْ , ولـه شـواهد مـن مكارم األخـالقرواه ابن أيب الدنيـا يف )  ١ ِ
 طرق أخر. == 



  ١٨٠ 

 َلَخـَد : حممد قـال ن سعيد عن القاسم بن حييى بعنو −
 ّعبد الرمحن بن أيب بكر يف عرفة عىل عائشة وهـي تـصب

كيـف : ري , فقالـت ِطـْفَأ: ها , فقال هلـا ـاء عىل رأسـامل
صـوم يـوم عرفـة ( :  يقـول   النبيُر وقد سمعتـِطْفُأ
ِّفـَكُي

                                                          
   .) ١(   ? )اضيةـنة املـر الس

 
ي الـصدق ِّرـَحـَ عىل تٌّثـَث حـيف هذا احلدي: ـاء ال العلمـق

فإنـه , ساهل فيه ّ الكذب والتَنِر مـوعىل التحذي, اء به ـواالعتن
 . هـف بَرـْعـُه فيـ منَرـُثـَ فيه كَلـَساهَإذا ت

 الكـذب َنِ مّوالكذب عىل اهللا أشد: فتح وقال ابن حجر يف ال
  «¼½¾  º¶  ¸ ¹}: ; لقوله تعاىل عىل املخلوقني 

  Â  Á  À ¿ÃÄ     Ç  Æ  Å
  ÐÏÎÍ  ÌË  ÊÉ  Èz]١[.  

 . يف أماليـه , ومحزة السهمي يف تارخيـه رجاينرواه اجل)  ١
رسول اهللا َّورو مسلم يف صحيحه عن أيب قتادة األنصاري أن 

 سئـل عن صوم يوم عرفة فقال َ ِ ِّيـكـفـر السـنة املـاضيـة    : ( ُ َ ُ
 ==  ا

 

 .ود ـورة هـ سْنـِم] : ١[



  ١٨١ 

ِوإن ما رو القاسم بن حممد عن عائشة وغيــرها  َمـن َّ ِ
ْكثري , فمن أراد ذلـك فعليـه  الصحابة عن رسول اهللا  َ

َأن خيوض يف خضم بحـر الـمحـدثـني لـري ذلك  ُ ِِّ ِِّ َ َ ْ. 
 

ْذكـر جانـب مـن ِ ٍِ   أحـوالــه وأخـبــارهْ

 

َّكان مـم − د عىل سليمـان بن عبد امللـك , وعـىل ـوف ْنـِ
 . عمر بن عبد العزيز 

 :امللك عبدبن ن لسليمـا قالز عبدالعزيبن  عمر َّنأرو ُي
ـا ّ , فلمـَلَعـَقدم عليـك , ففَ إىل القاسم بن حممد يْبُتْاك
َضْغـُه وبلغ به , فخـرج مَمَتَ بأبيه وشَضَّرَ عليه عَمِدَق

                                                          

, ًبا 
العزيز عبدبن عمر  خلفُـا استّ فلم.حله ورجعاو رفركب

 
 ) .والباقيـة 

 ّ أهل العلم صـيام يـوم عرفـة إالّوقد استحب: الرتمذي قال 
  .اءـ به الرجل عىل الدعّار ليتقوـيستحبون اإلفط , فبعرفة

 



  ١٨٢ 

  . )١(  هـازه وأحسن إليـتني , وأجـائـ إليه فبلغه املَثَعَب
ْرجل صدق القاسم وكان  − ّا , فلمـصموتِ  عمـر َيـِلَـا وً
   اليـوم تنطـق العـذراء : بن عبد العزيز قال أهل املدينـة ا
 .سم ا خدرها , أرادوا القْنِم
مـات سـامل : وعن عبد اهللا بن عمران بن أيب فروة قال  −
 ّومائة يف عقب ذي احلجة , فـصىلس بن عبد اهللا سنة مخا

 بـن َ القاسـمُمللك بـالبقيع , فرأيـتعليه هشام بن عبد ا
م    اـ هشَلـَبـْقَوقد أ , ربـًا عند القـمد بن أيب بكر جالسحم

  م عليـه , ّاعة , فوقـف عـىل القاسـم فـسلّ درّما عليه إال
كيف أنت يا أبا حممـد ? : فسأله هشام , فقام إليه القاسم 

ّبِحـُإين أ: بخـري , قـال : كيف حالـك ? قـال 
                             

 ْ أن واهللاِ
 

ًان بن عبد امللك كان مـائال ـ سليمَّية أنواالر هذه ْنِالحظ مُي)  ١
 عمـر َّ وأن.ة والـده ـّ القاسم بن حممد بزلَلـَوعام, إىل العصبية 

 القاسـم بـن َلـَحيث عام, بن عبد العزيز كان الرجل املنصف ا
 .ة ـ الفضل والكرامَنِا يستحق مـحممد بم



  ١٨٣ 

  . )١(  علكم بخريَجي
 إىل جنب القاسم بن حممد ُتْيَّلَص:  قال نوعن ابن عو −
 ْرِفـْهـم اغّ الل" :ه يقول يف سجوده ـُبن أيب بكر , فسمعتا
َبـ ذنيبأل

                             

   .) ٢(  " ه يف عثمـانـ
ّيــرد كان القاسم ال يكـاد :ى بن سعيد قال ـوعن حيي − َ 

 ربيعـة يف ً يومـاّفتكلم, عليه  عىل أحد يف جملسه ومل يعب
ِّمتــوكئ هو وُالناس ف انرصّفلمـا, فأكـثرلقاسم اجملس  َ َ ُ 
 ّعمــا الناس كانوا غافلني َّإن : فقال ّإلـيالتفت ,  ّعلـي
   .) ٣(  هـا يقول ربيعة برأيـّيعني عم  ,صاحبنـايقول 

 
   ّبُ حيــ بــن عبــد امللــك كــان هــشامَّ أنِّنيـَبـــُهــذه الروايــة ت)  ١

فـق يف تكـريم ُب ألهل العلم والفضل , وأنـه واسـع األّرـالتق
 .ري ـ وأهل اخلاءـالعلم

ر أبيـه ْوَ عـن دٍ القاسم كـان غـري راضَّ أنّنيـبُهذه الرواية ت)  ٢
  . ان بن عفانـالذي قام به بحق سيدنا عثم

    ه ,ـًا يف تـرصفاتـ القاسم كان حكيمَّ عىل أنّهذه الرواية تدل)  ٣
 ==  ا



  ١٨٤ 

عن إبراهيم بن نوفل بن سـعيد رو مسلم بن خالد و −
اهندم اجلدار الذي عىل :  اهلاشمي عن أبيه قال ةبن املغريا

 ُ عمـرَرـَمـَ يف زمان عمر بن عبد العزيـز , فأي قرب النب
 قال لعيل بـن ْإذ, بنى ُالس وهو يَفإنه جل: قال . بعمـارته 

 , فقام إليه القاسـم بـن ) ١(  َ البيتَّمُ يا عيل فقْمُق: سني احل
ُنعم وأنـت فقـم , : صلحك اهللا ? قال َوأنا أ: حممد فقال 

: صـلحك اهللا ? قـال َوأنـا أ: اهللا له سامل بن عبـد ل  قاثم
ُ مجيعا وقاجلسوا َّمَحم فقا فقام مز,ه َّمُحم فقا يا مزْمً

                                                          

     .) ٢(  هـ
 

 وذلـك ; عليه أمام النـاس ّم برأيه ومل يردّ يتكلَحيث رأ ربيعة
عتقدوه , ا إىل ما قال ووننظر اآلخرَ عليه لَّدَأنه لو ر: مور منها أل

ه , ومنها عدم النزول إىل مستو ـومنها إبعاد الشغب عن جملس
فىض أى بن سعيد وـىل بيحيـَتْك ذلك حتى اخَـرَا تـمه , إنمْصَخ

 .ة ـه ربيعـا قالـّمـِفه مـه موقـفَّرـَك , وعله ذل
  .يعني بيت النبي )  ١
     البيت الذي فيه قرب النبيَّوقد أثبت يل باملدينة أن: قال مسلم)  ٢

 == ا



  ١٨٥ 

ًا ـ القاسم وساملـُسمعت:  وعن عكرمة بن عمـار قال −

                                                          

   . )١(  ةـان القدريـيلعن
 

 البيـت َّوأن,  بابه وباب حجرته جتاه الشام َّوأن,  بيت عائشة 
 . ه ـق رحالَلِ يف البيت جرة وخَّوأن, ا هو سقفه عىل حاله ـكم
 عىل املـسابقة يف ّتدلفإنمـا  ء عىل يشْتَّلَ دْ هذه القصة إنَّإنو
ً ينال رشفـا اهللا لسو رَ بيتُّمُقـَحيث الذي ي, لفضل ا وفالرش

 َ الفضلّ يردْ عمر بن عبد العزيز أراد هنا أنَّ وإن.ال رشف بعده 
 ْأن − أعني زيـن العابـدين −  عيل بن احلسنيَرـَمَ, حيث أله أله
 ْنِ الـرشفاء ومـَنِ فعندما رأ الكثـري مـ,ه ـَ جده وبيتَربـ قَّمُقـَي

 َنِخـيش مـ,  ينالوا هـذا الـرشف ْأهل العلم والفضل أرادوا أن
 املـسؤول عنـده َرـَمَفأ,  حتصل البغضاء ْزاحم عىل ذلك وأنـّالت
 .  ينهي هذه املهمة ْأن

 لكـان هـَّمـَوليت شعري لو قام عمر بن عبد العزيز بنفسه وق
 . ً يكون أمريا بعده ْنَ مَّكلو, ف بني أمية ِّرـَشُفه ويِّرـَشُذلك ي

 .ق ـّواهللا املوف,  أهله ْنِطلب مُوهكذا نعرف الفضل بأنه ي
 أفعال العبـاد خملوقـة َّالقائلون بأن, رون للقدر ـمنكـوهم ال)  ١

 == . ه ـال بقدرة اهللا وإرادت, بقدرهتم ودواعيهم 



  ١٨٦ 

 كانت :صاح عن القاسم بن حممد قال ِيبة بن نـ شعنو −
ا ـبعثنَوت قناِّلَحـُت ة عرفة , ثمـّنا عشيق رؤوسِلْحـَعائشة ت

َنِي عندنا مِّحَضُإىل املسجد , ثم ت
                                                          

  . )١(  دـ الغ

 
قـال رسـول اهللا : بن عباس قـال اعن يف سننه  الرتمذي رو 
  ) :املرجئـة : ا يف اإلسالم نصيب ـ أمتي ليس هلمْنِصنفان م

   ) .ةـوالقدري
قال رسول : عن حذيفة قال يف كتاب السنن  وأخرج أبو داود

ة الـذين ـ جموس هـذه األمـَّوإن,  ًة جموساـّمُ لكل أَّ إن ( :اهللا 
 مـات ْنَومـ, هم فال تعـودوه  مرض منْنَفم, ر َدـَ ال ق :يقولون

  عـىل اهللا ٌّقـَوح, ال ـعة الدجـوهم شي, هدوه ـمنهم فال تش
 ) . ه ـ يلحقهم بْأن

َفيمـــا عــرف ً وحــديثاًقديمـــا  العلمـــاءاختلــف ) ١ ِ   بمــسألةُ
يـوم بعـد العـرص  جيتمع النـاس ْأن وهور , األمصا يف التعريف

تعـاىل  ة إىل اهللاعالرضاو لدعاءاوكر للذونحوها يف املساجد  عرفة
  الـشافعيةفـذهب.   يفعل أهل عرفةالشمس , كمـاإىل غروب 
َز , وسبـــقهمإىل اجلــواواحلنابلــة  َ َمـــن طائـــفة إليــه َ                 الــصحابةِ

 ==  ت



  ١٨٧ 

                                                          

 القاسم بـن حممـد كـان َّوعن ربيعة بن عبد الرمحن أن −
   . )١(  هـني منـثـطه ويستـر حائـع ثمـيبي

 
ْومن ّوالتـابعني َوكرهه ,  بعدهمَ ِ   .  حنيفة ومالك وغريهمأبو َ

ْفمن َكرهه َ ِ َمـنهو :  قال َ    ًلفظــا العمـوم فينـدرج يف,  البـدع ِ
ْومن. ومعنى  َفعلـه  :فيه قال  رخصَ  ابن عباس بالبـرصة حـني َ

ِينـكـرومل  أيب طالب كان خليفة لعيل بن ْ  يف ُيــفعلومـا ,  عليـه ُ
ْمنعهد اخللفاء الراشدين   .بدعـة  ن ال يكوٍإنكار غري ِ

  ّأول: ( رو ابن أيب شيبة يف مصنفه بسنده عـن احلـسن قـال 
ْمن   ) .بالبرصة ابن عباس ّعـرف َ

ُرأيـت عمـرو بـن : ( ورو عن موسى بـن أيب عائـشة قـال 
 ) .  حريث خيطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليـه 

ْمن عىل ذلك ُيـزاد ما ْلكنو ْرفع ِ ت الرفع الـشديد يف ا األصوَ
َمــنوأنــواع , املــساجد بالــدعاء  ,  اخلطــب واألشــعار الباطلــة ِ

 . فمكروه يف هذا اليوم وغريه
 يشرتي الرجل ثمن النخلـة ْالعرايا أن: قال الشافعي يف األم )  ١

     ر كـمِّدـَقــُرص الرطب ثم يـ خيْبأن, ر ـ التمَنِثر بخرصه مـفأك
 ==  ا



  ١٨٨ 

 عىل القاسم بن حممد وهـو يف ُدخلت: وقال ابن عون  −
َجَ يف بيته حُ, ورأيته بأعىل مكة ـبيت

                                                          

 فيهـا تـصاوير ) ١(  لة
      .) ٢(  اءـالسندس والعنق

 
          قـا قبـل ّ تفرْفـإن, ثـم يـشرتي بخرصـة متـر , ينقص إذا يـبس 

 . ع ـ يتقابضا فسد البيْأن
 ْومنهـا أن, هذه إحـداها ة كثرية وـّوصور العري: قال احلافظ 

  منه نخـالتيستثنَ صالحه ويِّوُدـُبيع الرجل ثمر حائطه بعد بَي
 له عن خرصها يفـوهي التي ع, بقيها لنفسه أو لعياله ُمعلومة ي

رص يف ُ ختـْ أنْنِعريـت مـُ عرايـا ألهنـا أْتَيِّمُوسـ. يف الصدقة 
خص ألهـل احلاجـة الـذين ال نقـد هلـم وعنـدهم فر, الصدقة 
 رطـب تلـك ْنِ يبتاعوا بذلك التمر مـْأن,  قوهتم ِ مترْنِ مفضول

 . النخالت بخرصها 

 وتستطيع ,رجلمهواو  صحيحة عند الشافعيريع هذه الصومجو
 .ه ـ مصادره يف كتب الفقَع يف هذا الباب إذا راجعتّ تتوسْأن

  .تور للعروسـّاب والسـن بالثيـّزيـُموضع يهي )  ١
     اء يف هذا الباب فعىل حـسب اخـتالفـا اختالف العلمـّوأم)  ٢

 ==  ا



  ١٨٩ 

 ,ً كتابا ك يرتمللقد هلك سعيد بن املسيب و: ل مالكقاو −
 . ابن شهاب ال عروة , وال القاسم بن حممد , والو
 ّيل عـيلْمُ القاسم يُسألت: عن عبد اهللا بن العالء قال و

 عىل عهد عمر بـن تثر األحاديث كَّإن" : أحاديث فقال
 َرَمـَـا أتوه هبـا أّ يأتوه هبا , فلمْ أنَاخلطاب , فأنشد الناس

: قـال . " مثناة كمثناة أهـل الكتـاب : بتحريقها ثم قال 
ًاـ أكتب حديثْفمنعني القاسم يومئذ أن

                                                          

  )١( .  
 

َإنمـا يـكره من التـصاوير : اآلثار فيـه وتأويلها , فقالت طائفة  ُِ
ًما كان يف حيطان البيوت , وأمـا ما كان رقمــا يف ثـوب فـال ,  ّ

ً منصوبـا أو مبسوطـا بوسـواء كان الثو ْومـمن قـال بـذلك . ً َّ ِ
  . ]١[ديث عائشـة املتقدم خالف ظاهر حهوالقاسم بن حممد , و

ْأخرج اهلروي يف كتاب ذم الكالم من طريق الزهـري )  ١  :قـال ِ
 يكتـب ْ عمـر بـن اخلطـاب أراد أنَّنأ عروة بـن الـزبريأخربين 
َالسنن            عليـه  , فأشـارأصـحاب رسـول اهللا فيها استشار و , ُّ

 ==  ا
 

 . ٤٨  صنظـرا] : ١[



  ١٩٠ 

  تعـاىلع اهللاـوره مـضـُواه وحـْـقَه وتعـَرَو

 

 يف الـيشء ّيـب إالُسم جيما كان القا"  : ادـ الزنو أبقال −
  . " رـالظاه

 سعيد بن املسيب عن آيـة َلِئُس : ى بن سعيدـ حييقالو −
. "ً يف القرآن شيئا لال أقو" : فقال سعيد ,  كتاب اهللا ْنِم

ْثِغني عن القاسم بن حممد مَلَوب: قال مالك 

                                                          

 .ل ذلك ـ
 .ن آ يعني القر," ّفرسُكان القاسم ال ي ": اهللا ل عبيدقاو −
 فقيـل ًكنا عند القاسم بن حممد جلوسا:  ن ابن عولقاو −

 
َ يــستخريًرا عمر شهفلبث. ّعامـتهم بذلك  ْ تعـاىل يف ذلـك  اهللا َ

ًشاكـا فيه ,  : قـال ثـم  ,  فيهلهتعاىل اهللا   وقد عزمًثم أصبح يوماّ
ْلكم من كتابة ُتذكرين كنت إ َالسنن ِ  ُتّثـم تـذكر ,ما قد علمتم  ُّ

ْفإذا أناس من أهل الكتاب  ِ مع كتـاب اهللا تعـاىل كتبوا قد قبلكم ُ
ال ألـبس كتـاب  وإين واهللاِ,  تركوا كتاب اهللا و عليهاّأكبـوا ًكتبا
َفتـر.   بيشءهللا ِستمر ذلك احلال إىل أن انتهـى ا و,ُّ كتابة السنن َكَ

َعهد اخلالفة الراشدة , وما جـمع فيها غري القرآن الكريم  ُِ. 



  ١٩١ 

: قـال . كان بني قتادة وبني أيب بكر كالم يف الولدان : له 
ّم ربيعة وكان رجال له منطق , فلمّفتكل ـا فرغ ربيعة قـال ً

  . " إذا انتهى اهللا إىل يشء فانتهوا عنده" : القاسم 
جاءه رجل  ْحممد إذ  عند القاسم بنُكنت: قال ٍ لفظيفو

 الدذا كان بني قتادة وبني حفص بـن عمـر يف أوما: فقال 
فقـال  ,  الـرأي يف ذلـكُم ربيعـةّتكلـو: املرشكني ? قال 

. " عنـده ا وقفوا فانتهوءإذا اهللا انتهى عند يش" : القاسم 
ُارا فأـفكأنمـا كانت ن: قال   .ت َئـِفْطً
 القاسم بـن َّ برش بن عياض عن بعض أصحابه أنوعن −
T  S  R  } : ره ْكــِ عــن قــول اهللا تعــاىل ذَلِئُمــد ســحم

  Uz  )زل ? فقـال ـزل أو مل ينــأن:  , فقيل له  )١ :   
  . )هـ بُ أين آمنتّ ذلك كان إالّبايل أيُال أ( 
َأَ حييى بن سعيد عن القاسم بن حممد وسوعن −

                             

له رجـل 
 :? قـال ) ٢(  ÔÓ Ò  ÑÐ    Ï  Îz }  :قال 

 
ْ مـن سـورة البقـرة , اآليـة ) ١ ِ )١٠٢ . (   
ْ مـن سـورة القصص , اآليـة ) ٢ ِ )٢٨ . (    



  ١٩٢ 

 ذلك كان , إنمـا هـو موعـد ّبايل أيُأما ( : فقال القاسم 
  .)  اءـوقض
اجتمعوا إىل القاسم بـن حممـد يف : قـال  فيانـسعن  و−

 فقال , نموّ يتكلا, فجعلوّصيلُ يهوو: ل قا,ها َمَسَصدقة ق
ً ما نـال منهـا درمهـا  واهللاٍِإنكم اجتمعتم إىل رجل: ه ـابن

 ْلُيا بنـي , قـ: ز القاسم ثم قال ـَجْوَفأ: ال ـق. ًا ـوال دانق
  . َتْمِلَفيمـا ع

ق ْطـُّه , ولكنه أراد تأديبـه يف النـ ابنَقَدَص: قال سفيان 
 . ه ـوحفظ

خياصم القاسـم  كان ابن أيب عتيق:  مالك بن أنسلقاو −
 ذاك وايل املدينـة , وكانـت ْبن حممد إىل النرصي وهو إذا

, ً فاختصمـا يوما عنده , ناحية ي النرصَنِ عتيق ميب أالبن
ربمـا كان الرجل بـر  أنه َتْمِلَعَأ:  فقال النرصي للقاسم

 أنـه َتْمـِلَعَأ: الزبيبتني ? فقال له القاسـم خر الشقتني فا
 ًا ?ـّ حقّ يقول إالّ جملسك أالَسَلَ جْنَمىل  عٌحقيق



  ١٩٣ 

وعن عبد املجيد بن عبد العزيز بـن أيب رواد عـن أبيـه  −
 يـوم عرفـة سألَر القاسم بن حممد إىل رجـل يــنظ: قال 
وحيـك يـا سـائل , : حممـد ن ال له القاسم بـة , فقـبعرف

  ! ? أتسأل يف هذا اليوم غري اهللا
مـرة  ابن شهاب عن القاسم بن حممـد أنـه رأ روو −

   .) ١(  هـعَلَفخ, ًا وهو يف الصالة ـيف ثوبه دم
 بـن َ القاسـمُسـمعت: وعن عبيد اهللا بن موهب قـال  −

ـا قام الرجل قال لـه ّل , فلمـمسائ عن ٌله رجلَأـَحممد س
:  القاسـم قـال َّإن:  فتقول ّال تذهبن" : القاسم بن حممد 

, ولكـن  هذا هو احلقَّإن:  لك لهذا هو احلق , إين ال أقو
َتْلِمَه عـ إليَإذا اضطررت

                             
   .) ٢(  "  به

 
كان ,  ويف ثوبه نجس أعاد الصالة َّىلَ صْنَفم: افعي قال الش)  ١

  .ته يف الوضوءـ كهيئًاـمـِا كان يف ثوبه أو مل يكن عالـ بمًاـمـِعال
عن أيب سـلمة عـن أيب هريـرة يرفعـه يف سننه البيهقي ورو  

  ) . الدمَنِ قدر الدرهم مْنِعاد الصالة مُت(   :قال
ْومثـلها مقالته هذه )  ٢  ,         كثـرة ورع القاسـم بـن حممـد عىل ّتدلِ

  == ا



  ١٩٤ 

َعن حييى بن سعيد أن عروة بن الزبري كان يـستو − ْ َ ُودع ـَّ ِْ
َلـرمحن بـن احلـارث , وأنـه استابد أبا بكر بن ع َودعــْ َ ه ـْ

َار فرسقـألف دينين عرش ِ َّت , فاتـُ َهم هبـا أبـو بكـر بـن ـْ َ
َامرأة من العـرب كانـت عنـدهم , فحـذرها ن عبدالرمح َّ َ َ ِ ً

َواشت ْد عليها وخوفهـا , فاعرتفـت بأهنـا أخـذهتا وأهنـا ـْ َ ََ ََ ْ َّ َّ
ِّؤدهياـُهنا تأعندها , و الرمحن إىل  فأرسل أبو بكر بن عبد. َ

َمـشايخ مـن قـريش فأشـهدهم عـىل  َ ْْ َ ِ اعرتافهـا , وفــيهم َ
ْوهو يومئذ مـند القاسم بن حمم َّفخـىل . ً أحـدثهم سـنا ِ َ

ْرجت من دارَـا خّفلم ,سبيلها  َِ ْ َأ وهَ

                                                          

ْمنت قالت َ ُما أخذت : ِ
ًمن ذلك قليال وال كثريا  ً ْ فخاصمها إىل أبان بن عثمــان . ِ

َهود عن شهادهتم , فـشهدوا وهو أمري املدينة , فسأل الش
ِّهنا مؤديأ ألف دينار وين بعرشْهنا اعرتفتأ َ َ فسأل.تها ـُ م هـَ

ًرجال رجال حتى بلغ القاسـم بـ مـاذا : د , فقـال حممـن ً
 

ل هـذا الـذي ـْثِه , ومـه ويف فعلـلوق يف ى اهللا ـوعىل أنه خيش
 .ل ـؤخذ عنه العلم والعمـُي



  ١٩٥ 

َّأشهد أن أبا بكر : ? فقال تشهد به يا قاسم َدعانـا لنـشهد َ َ ْ َ ِ
ً ظـاهرا عليهـا الـرضب ,  احلديـدوهي يف عىل هذه املرأة
ًهنا أخذت العرشين ألفـا ْفاعرتفت بأ َِ َ قبـل أبـان عـىل َفأ. َ

َأكان أمرها عىل ما ذك: املشايخ فقال  َ :  قـالوا َر القاسم ?ـَ
ْفمـا منعكم أن تقو:  قال,نعم  َ ُ مكانـه ال فلو?قال ا  كمـالوَ

ُقضيت عليها بعرشين ألف دينارَل ْ َ َيا قاسم , جئـت واهللاِ . َ
ُر ـْمَفارتفع أ: قال . لشهادة عىل وجهها كمـا قال اهللابا

ْالقاسم من يومئ   .   )١( ذ عىل الناس , وفطنوا لفضله ـِ
 

  ّ وتـوكلــه يف الدنيــازهـده
 

ِ رجال أفـضل مـُما رأيت" : اين ـقال أيوب السختي − َنً
                             

 
 

َ مـنالفقهـاء, فجمهور ل االعرتاف ـبطُراه يـاإلك)  ١  الـشافعية ِ
أنه ال جيوز إكراه املـتهم :  واحلنابلة واحلنفية الظاهرية واملـالكية

 الصادر االعرتاف َّنأ, و  بالرضبال ال باحلبس وفااالعرت عىل
 .ًرشعـا  معتـربغري ٍإكـراه  نتيجـة



  ١٩٦ 

  ." ة ألف وهي له حاللـ مائَكَرـَالقاسم , ولقد ت
ْنِ مـةقلنسو  عىل القاسم بن حممدُيتأر" : ٍ لفظ قالويف

                             

 
 بيشء غ مصبونًاء سابريا له علم ملود أخرض , ور )١( زـخ

 
 ف صـوْنِ مـسجنـُ ثيـاب ت املعـروفزـاخل: يف النهايـة ال ـ ق) ١

 . ابعون ـّوقد لبسها الصحابة والت, ة ـ مباحهيو ,وإبريسم 
  . لوبراير و احلرَنِ مَطِلُز ما خـ اخلَّإن:  قل عياض يف املشارقاو
ذ ـخـّتـ عىل الثوب املَقـِلْطُثم أ, ز اسم دابة ـاخل: ال غريه ـوق
ى ّسمُويـ,  وبـر األرنـب ْنِأصله م: وقال املنذري . ها ـر وبْنِم
 .ز ـره اخلَكَذ

عهد النبـي  ن عىلكاز الذي ـ اخلَّأنلصحيح او ,قيل غري ذلك و
َلـمـ ي عنهـفيكون النه  , صوف وحريرْنِ خملوط م ْن كرهـه ِ
َأل ز النوع ـريد باخلُ أْإنّ , أمـا رتفنيـه بالعجم وزي املـّل التشبْجِ
َ من اإلبريسملَّ ألن مجيعه معمومافهو حر,  نآل اوفراملعخر اآل ِ. 

  النهـي عـن احلريـر  َّ بـأنًبن العـريب للجـواز أيـضاا ّواستدل
           فـإذا, ذن يف القطـن ونحـوه رصيـح واإل , حقيقـة يف اخلـالص

 ==  ا



  ١٩٧ 

يشء يتلجلج يف نفـسه مل ة ألف ـ مائُعَدـَ زعفران , ويْنِم
  ."  منها
 اهللا  بن عبيـدُعمري  معَثَعَب:  ةـ سليمـان بن قتالـقو −

لقاسـم بـن ااهللا بن عمر و عبد ار إىلـ بألف دينابن معمر
ه ,  لـّتـسل يف مـستحميغو  عمـر وهـَ ابـنُ فأتيت,حممد 

 , لقـد ٌه رحمـوصلت: ها يف يده , فقال ُ يده فصببتجخرَفأ
,  يقبلْأن  بن حممد فأبىَ القاسمُفأتيت. ءتنا عىل حاجةجا

فأنـا ,  عمـه َ بن حممد ابـنُ كان القاسمْإن :فقالت امرأته 
  .ّ إيـاهافأعطاها. نيها ِطْعَ فأهـابنة عمت

 َن عبد العزيز القاسـم بُلقي عمر:  مالك بن أنسقالو −
ْنِ مٌ قادمُ وعمربن حممدا

                                                          

 ٌلقاسم خارجا مكة قد اعتمر , و
 

,   ة التحـريم ّلـِوال تـشمله ع, طا بحيـث ال يتناولـه االسـم ِلُخ
  . ازـنوع فجـخرج عن املم

: ز ? فقال ـما تقول يف لبس اخل:  قلت للشافعي:الربيع وقال 
  .هـال بأس ب



  ١٩٨ 

 معنـا َّإن:  , فقال له عمرة منها يريد العمرً املدينة قريباَنِم
ِفضال م : فقال .  طهور وأزواد , فلو رصفنا ذلك إليك ْنً

 . ًا ـ أحد شيئْنِإين ال آخذ م
عنـد قـال العزيـز  عمر بن عبد َّأنعن أفلح بن محيد  و−
 هبا القاسـم ُتْوَدَ األمر يشء ما عَنِلو كان يل م: وت ـامل
   : فـرحم عليـه وقـال ,  بن حممد َ فبلغ القاسم.بن حممد ا

مـة ُأ ِرْمَله , فكيف يقوم بأـيضعف عن أهيَ القاسم لَّإن" 
  ."  ? حممد
وبـني ه قاسم بن حممد كان يكـون بينـ الَّعن مالك أنو −

هذا الذي  ":  له القاسمل , فيقوءة يف اليشااردـالرجل امل
ً كان حقـا هـو لـك ْاصمني فيه هو لك , فإنـُ ختْتريد أن

ْذُفخ

                             

  ٍّلِ كـان يل فأنـت منـه يف حـْه وال حتمدين فيـه , وإن
   . ) ١(  " وهو لك

 
 . وينزهـها  اخلصومة لنفسـه يكـره: قال مالك  ) ١



  ١٩٩ 

ْ يف العـلــمتـواضعــه ِ 

 

 , ّصيلُ القاسم بن حممد يـُرأيت:  حممد بن إسحاق قال −
أنت أم سـامل بـن , كمـا أعلم ـّي أ: ال ـي فقـباء أعراـفج
 . َمِلـَ سـيخربك مـا عٌّكـل! سبحان اهللا : اهللا ? فقال  عبد

 ٌّكـل! سبحان اهللا : كمـا أعلم ? فقال ـّي أ: فقال األعرايب
ذاك سـامل : ? قال كمـا أعلمـّي أ: فقال  . َمِلَ ما عكسيخرب

 .ه ـه , فقام عنـْلَانطلق فس
 عليها حتـى قـام ْدِزـَزل سامل , فلم يـمنذاك  : ٍويف لفظ
    .) ١(  األعرايب

َرـِكُذ : أنسن  مالك بقـالو −

                             

 فضل القاسـم بـن حممـد 
كيـف ال يكـون كـذلك : ه وهو قاعد , فقال رجل ـِوابن

فـضل اهللا " : وهو ابن أيب بكر الصديق ? فقال القاسـم 
 

 سـامل ْنِنا أعلـم مـأ:  يقول ْ القاسم أنَهِرَك: قال ابن إسحاق )  ١
سامل أعلم مني فيكذب , :  يقول ْ أنَهِرَة لنفسه , وكـفتكون تزكي
 .م أعلمهمـا ـوكان القاس



  ٢٠٠ 

  . " اءـ يشْنَه مـيؤتي
لقاسم بن حممد عـن مـسألة  اَلـِئُس : ًأيضاوقال مالك  −

 سعيد بن املسيب قال فيها كذا وكذا , فقـال َّإن: فقيل له 
 . دنا ّيـرينا وسـذلك خ: القاسم 

  . اـمنـِدنا وعالّيـ ذلك س:رواية يف و
كان ربيعة بن أيب عبد الـرمحن جيلـس :  ابن عون قالو −

ه صـاحب ّ ال يعرفـه يظنـْنَإىل القاسم بن حممد , فكان م
   . )١(  , يغلب عىل املجلس بالكالماملجلس 

 
 رـمنكـه عن الـيْهـَروف ونـمعـه بالُرـْمَأ

 

: عن أيب سلمة بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بـن عمـر قـال  −
 بن سامل بن عبـد اهللا يـوم مـات سـامل ألقـى َ جعفرُرأيت

                              
 القاسم بن حممد كان قد وصل إىل قمـة  َّ أنّنيـبُة تروايهذه ال)  ١
ظهروا دونه , وقـد ـَ يْال لتالميذه أنـبحيث يفتح املج, فاين ـّالت
 .ه لغريه ـلسه يف إدارة جمـازل عن حقـتن



  ٢٠١ 

فأرسلني إليه القاسم بـن : رداءه ومشى يف قميص , قال 
وكان القاسم يومئـذ : قال . اءه  له يلبس ردْلـُ قْحممد أن

  .) ١(  هـرب بـخُ أْقد ذهب برصه , ولكن
 بنا رجل يف مـسجد َّىلَص: ن بن عبد اهللا قالاوعن عمر −

 يعنـي −فجـاء بتلـك اهلنـات , ة يف شهر رمـضان ـاملدين
َبَّرـَطَت

                             

يقـول :  بن حممد وقـال ُر ذلك القاسمـ , فأنك− 
a `  _b e d  c  f   hg  } :  تعاىل اهللا

  p  o  n   m lk  j   iq  z  )٢ (.  
 

ْا ال ينبغـي أنـّيِاء زـ للعلمَّألن)  ١  وهلـذا قـال,  يـسريوا بغـريه ً
 َنِه وسار يف الطريق كغريه مــتـّم جبـِ العالَعَلَإذا خ" : فقهاؤنا 

  . " هـ مروءتْتَطَقَالناس فقد س
ْمـن سـورة فصلـت )  ٢ ِ. 

 . ى بهّغنـتُ يْ أنْنِرفع مأمى وْسَن أآ القرَّبأن كان يعتقد القاسمف
 حتـسني الـصوت اء عىل اسـتحبابـأمجع العلم: قال القايض 

     ها مالـكَهِرَفك :ءة باألحلان ا يف القراختلفواو, ءة وترتيلها ابالقر
 ==  ا



  ٢٠٢ 

 ّويفُا تــّمـَن لوا عبد امللك بن مرَّوعن أفلح بن محيد أن −
َالعزيز أسـفا م  عليه عمر بن عبدَفِسَأ   العـيشَنِه مـَعـَنً

, فقال لـه لة ح سبعني ليْسـِفاستشعر امل, ًوقد كان ناعمـا
 سـلفنا كـانوا ْنِ مىض مْنَ مَّ أنَتْمِلَعَأ: د القاسم بن حمم

م َعـِّ, ومواجهة النــل ّبالتجم بصائـقبال املـون استّبـُحي
ْنِعـات مـّة يومـه يف مقطـّ عـشيْنِ مُل ? فراح عمرّبالتذل

                                                          

 
 

  .مّ والتفهع اخلشوَنِا جاء القرآن له مـّخلروجها عم; جلمهور او
لـك  ذَّوألن,  السلف لألحاديث َنِوأباحها أبو حنيفة ومجاعة م

  .اعهـال النفوس عىل استمـوإقب, ية ـارة اخلشـة وإثـسبب للرق
ِوكرهها    .ال أكرهها:  وقال يف موضع , الشافعي يف موضع َ

 ا هـو اخـتالفـوإنمـ , ليس له فيها خـالف: ا ـقال أصحابن
 وأخــرج الكــالم عــن َطَّطــَهــا أراد إذا مَهِرَفحيــث ك,  ْنيَحــال

 ز ما ال جيوِأو إدغام,  د ممدوِرـي غِّأو مد,  أو نقصٍموضعه بزيادة
 ّريـد إذا مل يكن فيها تغـاوحيث أباحها أر .ونحو ذلك .. إدغامه 

  .واهللا أعلم, ملوضوع الكالم 
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رشاؤها ثمـانمـائة دينـار , وفـارق , حربات أهل اليمن 
   .) ١(  ما كان يصنع

 
َذكـر هيـئـتـه ومـا جـ ْ  ه وخـاتـمـهلبـاس اء يفِ

 

ه ـفي شاربـُ القاسم ال حيُرأيت" : ن هالل  حممد ب قال−
 ." ًنا ـًه أخذا حسـًدا , يأخذ منـج
 ُرأيـت" :  موىل بني مازن ل خمتار بن سعد األحوقالو −
 . " احلناء قطة فيها صفرَرَ مل أ,ًحممد بيضا بن ظفار القاسم أ
َرَ أمل" : هالل ل حممد بنقاو −

                             

 . " بن حممد خيضبَ القاسم
سه وحليتـه أصبغ رَ يَرأ القاسم" ن أنه  أيب الغصعنو −

   .وكذا قال داود بن سنان. " باحلناء 
 

   عمـر بـن عبـد العزيـز كـان يعتقـد َّ عىل أنّهذه احلادثة تدل)  ١
 . ه ـَاوز قولـد القاسم بن حممد ; هلذا كان ال يتجـْهُم وزْلِبع

َ القاسم كـان يـدعو إىل التـسليم ألَّ أنّنيـبُوكذلك ت   , اهللاِرْمـِ
 .ة ـة رفيعـه , وهي مرتبـوالرضا بقضائ



  ٢٠٤ 

  ." هـَر حليتِّفَصُ القاسم يُرأيت" : ر ـوقال فط −
كان القاسم بن حممـد جيعـل " : وقال حممد بن عمرو  −

ِرأسه وحليته نحوا م  حليـة حممـد ُ وخضاب. "  خضايبْنً
 .رة ـ احلمه شديدـاء إىل الصفرة , ورأسـباحلن
ِم من ورق , حلقـة فيها اكان خاتم القاسو − َ ْ  .ه ُمـسِ

 ق ِرَ وْنِكان خاتم القاسم بـن حممـد مـ" : قال حنظلة 
  ." ه القاسم بن حممدُشْقـَيف يده اليرس يف اخلنرص , ن

 القاسم بن حممـد فيـه ّكان فص" :  بن محيد أفلح لوقا
 ق , ِرَو ْنِمكتـوب اســمه واسـم أبيــه , وكـان اخلــاتم مــ

 ." ق ِرَ وْنِه مـّصَوف
 ِيَّمـُ كُرأيـت" : قال أفلـح بـن محيـد يف صفة لباسه و −

اوز أصابعه بـأربع ُجت, ته ـّقميصه وجب, القاسم بن حممد 
  ." أو شرب أو نحوه, أصابع 

 ٍّزَة خـّجب حممد يلبس ن القاسم بنكا"  : ابن محيدل وقا −
 ." ٍّزـَساء خِبس كالقاسم يل الرمحن بن ن عبدكاة , وـزيتي
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  ,اد بن أيب عـيلـعب, وموسى بن عبيدة ًكذا ذكره أيضا 
 .ر ـوأبو معش, وعيسى بن حفص 

 عىل القاسم بن حممـد ُرأيت" : وقال خالد بن إلياس  −
 ." ز ـ , وعمـامة خّزـساء خِ , وكّزـَة خـّجب
كان القاسم بن " : ل موسى بن أيب بكر األنصاري قاو −

  ." زـ واخلَّيِوْرَمـحممد يلبس ال
ة ّ القاسم وعليـه جبـُرأيت" : وقال العطاف بن خالد  −
 ."  ) ١(  تـّ مبتٌز صفراء , ورداءـخ
,  القاسـم بـن حممـد ُرأيـت" :  ال معاذ بن العالءـوق −

  ة ـّ غـرباء , وعليـه جبـّزـَ خـْنِ عىل رحله قطيفة مُفرأيت
  ." ًاَّرصَمـُه رداء مـ عليُز خرضاء , ورأيتـ خْنِم
رأ عىل القاسـم مطـرف " رو أنه ـوعن حممد بن عم −
  ." ز أدكنـخ
ُثِّدَحـُحممد يبن القاسم   حييى بن سعيد عنعنو −

                             
أنه "  

 
  .نيـمث : ٍويف لفظ)  ١
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   ز يف يـوم بـارد , وأنـه ألبـسه عائـشة ـساء خِكان عليه ك
  ." رهِّخَؤـُفلم ت

 عليهـا يف غـداة َلَخـَ القاسـم دَّ أن" الشافعي ويف لفظ
 " .فألقـاه عليهـا فلـم تنكـره , ز ـرف خباردة وعليه مط

ومل يـزل القاسـم , ًن بـه بأسـا ْوَرـَومعها برش ال يـ : قال
  . اـا بلغنـه فيمـع يف مرياثـه حتى بيـيلبس
 القاسـم بـن ُرأيـت" : بن أيب فروة قال  عن عبد اهللا و−

 يتجالسان , اهللا سولاهللا يف مسجد رحممد وسامل بن عبد
ة خـز , ـز وعمـامــز ومطرف خــة خـّم جبـعىل القاس

كـان وعمــامة شـقائق , ال يعيـب ْرِوعىل سامل حنيف وب
  ." هـه , وال هذا عىل هذا لبستـهذا عىل هذا لبست

 القاسم بن حممد وعليـه قمـيص ُرأيت" : ر ـوقال فط −
  ." هنّه بالدـر حليتـّق , وكان يصفـرقي
 القاسـم بـن حممـد ُرأيت" : حفص  ال عيسى بنـوق −
 قـد أخـرج عليـه ملحفـة معـصفرة, اه يف مرضه ـنْدُوع

  ." ذه منهاـنصف فخ
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 عـىل القاسـم وهـو يف قبـة ُدخلـت" :  وقال ابن زبـر −
 : ُتل , فق"مرـفق حا ومرش معصفراه فرـ وحتت, ةمعصفر

 ?سـألك عنـه َ أْ أنُا أردتـّمــِيا أبا عبد الرمحن , هـذا م
  . )هـن منـال بأس بمـا امته( : فقال 

 القاسـم بـن ُرأيـت" : ال سعيد بن مسلم بن بانك وق −
  ."  رداء بقطرة زعفرانَسِبَحممد حني أعرس ل

كـان "  أبـاه القاسـم َّوعن عبد الرمحن بن القاسـم أن −
 ."  بالعصفر اخلفيف ٌمِرـُْيلبس الثياب املوردة وهو حم

 عىل القاسم قلنسوة ُرأيت" : وقال خالد بن أيب بكر  −
وقد سدل خلفه منها أكثـر , بيضاء  −مة عمـا:  أو قال –
  ." ربـ شْنِم
 

ْلـمحــة مـن كالمــه وفـتـاويـــه ِ ْ َ 

 

−  إين واهللاِ: عن حييى بن سعيد أنـه قـال للقاسـم يرو 
ِر قبيحا عىل مَأل  ْنِل عـن يشء مـَأْسُ تْأن, ًلك عظيمـا ْثً
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ْعلم وال ال يوجد عندك منه فين ِّ هذا الدِرْمَأ  : قال ?فرج ِ
 ابـن أيب بكـر , هـد ْيَنك ابن إمامأل:  ذاك ? قال ّوعم

 ذلـك عنـد اهللا ْنِ مـأقبح واهللاِ( : فقال له القاسم . وعمر 
َأحـدث , أو ٍمْلـِ أقول بغري عْأن,  عقل عن اهللا ْنَوعند م ِّ َ ُ 

 .  ) ١(  ) قةـعن غري ث
ء املدينة ا أمرْنِ مٌ أمريَأتى القاسم:  بن أنسوقال مالك  −

 نفسه ءم املرا إكرْنِ مَّإن( : القاسم , فقال ء عن يشهـفسأل
  . ) ٢(   )هـمْلِ ما أحاط به عّ يقول إالّأال
: ابن عون قال حممد بن عبد اهللا األنصاري عن  روو −
َلـِئُس

                             

ما اضـطرين إىل ( :  فقال ٍ القاسم بن حممد عن يشء
 

 ا الـّ عمـَلِئُم إذا سـِ العالَّبط منه أنستنُي : النووياإلمام قال )  ١
ِّيرصيعلم  َ  ,ه ـ مرتبتْنِ يف ذلك نقص من يكوالو ,بأنه ال يعلمه  حُ

  .هـزيد ورعـ عىل مً ذلك دليالبل يكون
      :ا ال يعلـم ـّ عمـَلِئُم إذا ســِ يقول العالْم أنـْلِ العَنِم, نعم )  ٢

 .ال أعلم 
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    .) ١(  ) ا يف يشءـا منهـورة , وما أنـهذه املش
ًكان القاسـم رجـال عـاقال , وكـان ابنـه :  مالك وقال − ً
    . )٢(   )اـة بأهلهـ الذنوب الحقَّأن (ث عنه ّدُحي
قـال : وعن مصعب بن عبد اهللا عن أبيه عن جده قال  −

 : لً رجال يقوَعِمَالقاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق وس
ن َوْهـَ أابن آدمَّإن (  :فقال القاسم ! ً فالنا عىل اهللاَأَرـْجَما أ
مـا  : ْلُ قـْ, ولكـن ًا عـىل اهللاـ يكون جريئْنَّمـِضعف مَوأ
ّلـقَأ

                             

  .  )٣(  ) ! باهللا هـ معرفت
 

 عنـده يف ْنَ مـَرَ الوايل إذا شـاوَّكأنه ير أن: قال األنصاري )  ١
 .تهد ـ جيْفالواجب عليه أن,  العلم َنِ مٍيشء

 . ] ١[Í  Ì  Ë  Ê  ÏÎ z }  :قال اهللا تعاىل )  ٢
نسان إل اَّ هذا القائل بأنَمِّلَعُ يْد أناأر تعاىل  القاسم رمحه اهللاَّ إن) ٣

َفإنه يبقى جاهال كثري, مه ْلِا رقى يف عـمهم    م اهللاْلِ اجلهل أمام عً
 == ا

 

ْ ذكرهارّلقد تكر] : ١[ يف سـورة :  القـرآن الكـريم َنِ يف أربع مواضـع مـِ
  .)٧(لزمر او , )١٨(فاطر و , )١٥(ء اإلرساو , )١٦٤(اآلية األنعام 



  ٢١٠ 

قـال : وعن مصعب بن عبد اهللا عن أبيه عن جده قال  −
 َّفـِخَتْسَ يـْ أعظـم الـذنب أنْنِ مَّإن( : القاسم بن حممد 

  . ) ١(   )هـرء بذنبـامل
ًها حرامـا ّو كانت الدنيا كلل( : وقال القاسم بن حممد  −
َنِ مٌّدـُا كان بـمـَل

                                                          

   .) ٢(   )اـ العيش فيه
 القاسـم بـن حممـد ُسمعت : ة بن عمـارـ عكرمقالو −

 
ً يكـون ملتزمـا ْ املخلـوق أنُّدَه , وحَّدَ لذا فإنه يتجاوز ح;تعاىل 
 .الق تبارك وتعاىل ـر ونواهي اخلـبأوام

 َبِنْذُ يـْه ذلك إىل أنـَعَفَ املرء بذنبه دّ, حيث إذا استخفنعم)  ١
ّرصُ ويصبح مر ذنوبهـ تكثْإىل أن, ًا ـًا وثالثـثاني ه , ـالفاتـًا عىل خمِ

حيـث اإلرصار ,  إىل عظيم الذنوب ُلِوصُواإلرصار عىل ذلك ي
 .عىل الصغرية كبرية 

ْال فال يستطيع أنَجَ جعل لإلنسان أ اهللاَّإن , نعم ) ٢ اه , ّ يتخطً
 يعيش ْشري هذه العبارة بأنه إذا كان املرء ال بد له أنُوعند ذلك ت

يأخـذ منهـا , لها معاملة املضطر فإنه سيعام قةـضمن هذه البوت
 .وأنت أخي القارئ تعلم حاجة املضطر , ه فقط ـبقدر حاجت



  ٢١١ 

اهللا دون كـل ( : ما يقطع الـصالة ? قـال : أله رجل ـوس
     . )١(   )يشء
 القاسم بـن حممـد عـن ُسألت: ـد بن زية  أسامقـالو −
 َتأ قـرْإن( : فقال ,هر فيه ــا مل جيءة خلف اإلمام فيمالقرا

 أ تقـرمل ْ وإن, ةسوُ أاهللا لسور  أصحابْنِل مجا ريففلك 
    . )٢(   )سوةُ أ أصحاب رسول اهللاْنِفلك يف رجال م

كـان ( :  القاسم بن حممـد قال: د ـ أفلح بن محيقـالو −
    . )٣(  ) اسـ للنًةـ رمح  أصحاب رسول اهللاُاختالف

حممـد عـن  ًا سأل القاسـم بـنـ إنسانَّ اهللا أنوعن عبيد −
حرام هو ? أ: , قال لك أهناك عنه وأكرهه : فقال , الغناء 

َنِز اهللا احلـق مــّإذا مي( , انظر يا ابن أخي : قال 
                             

  الباطـل
 

 .ا سئلـّ ممفعا هو أرـفأجاب بم,  القاسم عن مسألة َلِئُ لقد س) ١
بـة , جاعىل السائل فأجابه هبذه اإل  يوسعْأراد القاسم هنا أن)  ٢

 .رأ ـيق مل ْنَومنهم م, رأ ـ قْنَ الصحابة مَنِحيث هناك م
 .لناسا عىلل هيْسَّلتا ي إىل بعضدالصحابة قد يؤ فحيث اختال) ٣

 



  ٢١٢ 

   . )١(   )اء ?ـعل الغنُجيفي أهيمـا ف
قـال : ن أبيـه قـال اهللا البكري عـد د بن عبـوعن حمم −
ل ِبْقُمـ الِّديق البارَّالص قد جعل اهللا يف( : حممد لقاسم بنا

ِعوضا م ْدُمـ الِّم العاقِحَّ ذي الرْنً

                             

   .) ٢(   )رـِب
:  القاسم بن حممد يقـول ُسمعت: وقال أسامة بن زيد  −
    .) ٣(   )ابني بالنسيانّا عىل الكذـ أعانن  اهللاَّإن( 

 
ليكـون ; ائل س مـستو الـْنِرفع مـَ يْلقاسم هنا أنالقد أراد )  ١

ًا بعيدا عن املـدائم  .اح ـكروه واملبـً
ه ـ دينر أمو عىلَءرـساعد املُنفع ويَ املقبل يُّديق البارَّ حيث الص) ٢
ه ْريَرء عن سـ املدبر فإنه يقطع املِّم العاقِحَّلرا ذو اـّخرته , وأمآو

 .إىل اهللا تعاىل 
فـإهنم , وقد أحسن القاسم بن حممد يف قوله : قال الصنعاين  ) ٣

   َحيمـلويظهر عليهم بـسبب النـسيان مـا , خيلطون ويناقضون 
ْأمـرهم ّيتبنيأحواهلم حتى  ّتأمـلعىل  فهـذا معنـى إعانـة اهللا  , َ

 . عليهم بالنسيان
== 
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مد روينا عن القاسم بن حم:  ل أمحد يف كتاب الزهدقاو −
ر اهللا وعـن الـصالة فهـو ْكـِ ما أهلى عن ذُّلـُك( : أنه قال 

     . )١(  ) رـِسْيَم
 يـذكرون ٍلقومقال  القاسم َّأن عمران بن عبد اهللا عنو −

    .) ٢( )  هـ اهللا عنّـا يكفّوا عمّفـُك( : القدر 
ٍروي أن رجال قال يف جملس فيهو − ً َّ َ ِ :  القاسـم بـن حممـد ُ

ْنِ م رسول اهللاما كان لواهللاِ 
                                                          

 معه فيـه , ٌّ وعيلّ إالٍ موطن
 

ًينا جمتمعا متباعدا أرَ لّال, وإةمْعِت نقاو النسيان يف بعض األَّإنو ً
 .كاره ـنسى املُقاءات وتّدوم اللَعن بعضه , فبسبب النسيان ت

كـان الرجـل يف اجلاهليـة , ار ـ امليـرس القمـ:بن عباس قال ا)  ١
  .ا قمر صاحبه ذهب بأهله ومالهـفأهيم, خياطر عىل أهله وماله 

ا ال يعلم , فطلـب منـه ـه فيمّ هذا اإلنسان قد يتجاوز حدَّإن)  ٢
 َرِكـُوإذا ذ(  :   ما يعلم , حيث قال النبـيّ يقول إالّالقاسم أال
  .]١[ )كواِسْمَالقدر فأ

 
 

 .رواه الطرباين يف معجمه الكبري بإسناد حسن عن ابن مسعود ] : ١ [



  ٢١٤ 

   :  , قـال ) ١(  َّهلـم: يا أخي ال حتلف , قـال : فقال القاسم 
~  �  ¡  ¢  }  :ه , قال اهللا تعـاىل ْدِرـُبىل ما ال ت( 

  ¤  £z  )٣(  )) ٢ (.    
 القاسـم بـن حممـد ُسمعت:   عمرو بن عثمـانقـالو −
َنِعبد العزيز حني أخذ م بن ُ عمرَنَسْحَأ(  : ليقو

                             

 املعادن 
   .) ٤(   )ر األولـالصدقة , هكذا كان األم

 
  .دكـ ما عنِهات: بمعنى )  ١
  ) . ٤٠( ة ـة , اآليـورة التوبـ سْنِم)  ٢
ر يف ْطَولكنه أ,    بن أيب طالبَّمدح عيلَ يْد الرجل أناأر)  ٣

 مل يكـن ً عليـا َّن; أل َمِسْقــُ ال يْفطلب منه القاسم أن, املدح 
  . املواطن َنِمعه يف كثري م

 .االة ـشري قول القاسم إىل االعتدال يف احلديث وعدم املغُوي
 .احلكم الرشعي ع ـبّألنه بذلك ات)  ٤

 يف املعـادن َّ إىل أن أهل ناحيتناقد ذهب بعضو  :  قال الشافعي
   .سُكاز فيها اخلمِ املعادن رَّ وذهب غريهم إىل أن,الزكاة 

== 



  ٢١٥ 

                                                          

 أنا وحممد بن أيب بكر ُ كنت:اهللا بن عمر قال  عبيدعن و−
 

  . ازـكِا رـهّادن كلـاملع: أنه قال   حنيفةأيبوحكى عن 
ِيف ركــاز أرض احلـرب اخلمـس , ويف ركــاز : وقـال احلـسن  ُِ
ْأرض السـلم ا  .لزكاة ِّ
ذ يف ـ أخ رسول اهللا َّأن(  عن بالل بن احلارث ورو مالك

ؤخذ ـُال ت فتلك املعادن: ثم قال  , ) ةـ الصدق]١[ةـّيِلـَبَاملعادن الق
  . الزكاة إىل اليومّإال منها
ه توـَبـَ ثلوو , احلديث ُ أهلُتِبْثُا يـّمـِليس هذا م: ل الشافعيقا

ا الزكـاة يف ـّفأمـ,  إقطاعـه ّإال  مل يكن فيه روايـة عـن النبـي 
  .ة عن النبي ـس فليست مرويُاملعادن دون اخلم

ُيف الركـاز اخلمـس , :  قـال َّأن النبـي ( واحلديث املعروف  ِّ
َاملـال الـذي خلقـه اهللا : ِّيا رسول اهللا , وما الركـاز ? قال : قيل  َ

َ خلق السمـاوم يورضتعاىل يف األ  ,  يف هذه املعادنرضألات واَ
  .]٢[)ُففيها اخلمس 

 
 

   . عْرـُناحية الفيف وهي هي بالد معروفة باحلجاز , ] : ١[
 .   رواه البيهقي عن أيب هريرة ] : ٢[



  ٢١٦ 

 َضَمْضَمَ حممد بن أيب بكر فتب, فرشد  يف املسجْنيَسِجال
 ُضَمْضَمـَتتَأ: حممد  فقال له القاسم بن,املسجد ه يف َّبَصو

ِأنت تـصنع فيـه رشا مـ: ل له يف املسجد ? فقا  ذلـك , ْنً
 َّدُ ذلـك مـا ال بـَّإن( : قـال القاسـم . النخامة واملخـاط 

   .) ١(  ) ه عن املسجدـْلِزْ فاعٌّدـُا ما منه بـّه , فأمـللناس من
حممد   القاسم بنُسألت: طلحةبن ى ـ حييبن طلحة لقاو −

ْمِحـزاه يا ابن أخـي وـْمِلَتْاس( : عن استالم الركن فقال 
                             

 
 

 .جد ـامة يف املسـا بكراهة النخـقال فقهاؤنلقد )  ١
سواء ,  ً البزاق يف املسجد خطيئة مطلقاَّ أنْمَلْاع: قال النووي 

 بـزق يف ْفـإن, بـل يبـزق يف ثوبـه , حيتج احتاج إىل البزاق أو مل 
ر هذه اخلطيئـة ـِّفـَكـُ يْوعليه أن, ة ـجد فقد ارتكب اخلطيئـاملس
َّا رصـكمهذا هو الصواب .  البزاق ِنْفَدِب   .]١[  اهللا سول به رَحَ

 
 

اعة وأمحد والدارمي والبيهقي وغريهم عـن أنـس بـن ـرو اجلم] : ١[
ــال  ــال رســول اهللا: مالــك ق ــ( :  ق ــة ,  الب زاق يف املــسجد خطيئ

  ) .نهافدوكفارهتا 



  ٢١٧ 

  . ) ١(  ىَمْدُ عمر يزاحم عليه حتى يَ ابنُ, فإين رأيت)  عليه
 فقهاء عنـد القاسـم بـن ٌاجتمع ناس: وقال ابن هرمز  −

 , ) ٢(   عائشة كانت تقرن بـني األسـابيعَّحممد , فذكروا أن
  وال تقولـوا عـىل أم املـؤمنني , قوا اهللا ـّات( : فقال القاسم 
 . ) ٣(   )ما مل تكن تفعل

القاسم بن حممـد ًرجال جاء إىل  َّنأن عمر بن حممد وع −
ًيا إىل بيـت اهللا ْشَ عليه مـَلـَعَ جٌيا أبا حممد , رجل: فقال 
ه هللا َلـَعَفج: , قال ال:  قال ?ذر ـنَأ:  فقال القاسم ?تعاىل 

ِّفَكـُفلي( : ال , قال : عليه ? قال 
                             

    . )هـر عن يمينـ
 

 . هذا مذهب القاسم )  ١
حم املسلمني عىل ا يزّعىل املسلم أال:  اا فقهاؤنا فإهنم قالوـّمأو

 .ال لغريه ـ يفسح املجْبل األفضل أن, ذلك 
 .الطواف سبعة أشواط : بوع ـّالس: قال الفاكهاين )  ٢
ْ ينقـل خـربا قبـل أنّأالعىل اإلنسان املسلم , نعم )  ٣  ; يـستيقن ً
 .ه ـ مندّأكـليت



  ٢١٨ 

ّجـ حيْ أنَرَذـَ نٍويف رجل

                             

يميش مـا ( : قال  اـًماشيا فأعي 
   .) ١(  ) ويركب ما مشى, ركب 

 
فريكب إىل املوضـع  لـِ قابْنِثم يعود مه , ذ لوجهـأي أنه ينف)  ١

 مـا َّ ذلـك املوضـع كـلْنِثم يميش م, الذي عجز فيه عن امليش 
  .هـ طريقْنِركب فيه م

ْتـبـررا أن ير َذـَ نْنَمو: قال الشافعي  ً ُّ َ م احلـراميش إىل بيت اهللا َ
 مل يقدر ركـب وأهـراق ْإن, و قدر عىل امليش ْ إنْ أن يميشمهِزـَل

ِ, ألنه مل يـأت بمـا نـذر كمـا نـذر  ًاطاـ احتيًدما ْ َ.  
وركب الذي مـشى حتـى ,  مشى الذي ركب َّحَفإذا ص: قال 

 .  رهَذـَا نـيأيت به كم
َن أذينب وةعن عر مالكه وارنه ذهب إىل ما وكأ  ُخرجت:  قالةـُ

حتـى إذا كانـت بـبعض ,  إىل بيـت اهللا ْيشَة يل عليهـا مـّمع جد
ها فلرتكب ْرـُم: اهللا بن عمر فقالُفسألت عبد , الطرق عجزت 

ِش مْمَثم لت    .وعليها هدي:  قال مالك . ت حيث عجزْنِ
ِوأمـا الركوب عند العجز فلمـا روي    النبـيَّأن  (عن أنسّ

شيخا رَذـَنـ: قالوا ? ال هذا ما ب:  قال  , بني ابنيهي هيادً رأ    
 ==  ل
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 ْه أنَرـَمَوأ, ي ـغنَ اهللا عن تعذيب هذا نفسه لَّإن: قال ,  يميش ْأن

  .]١[ )يركب
 خطبة بنا رسول اهللا َطَ ما خ( :عن عمران بن حصني قال و
 َنِ مـَّإن: وقـال : قـال . ة ـلـْثُمـنا بالصدقة وهنانا عن الَرـَمَ أّإال
 ّ حيـجْ ينـذر أنْ املثلـة أنَنِ مَّوإن, لرجل أنفه رم اـ خيْة أنـمثلـال

   .]٢[ ) ولريكب ًياْدَ هِدـ فليهً ماشياّ حيجْ نذر أنْنَفم,  ًماشيا
 , معنى اليمني)  ّهللا عيل ( : كان أراد بقوله ْفإن: ل أبو جعفرقاو

  , ذلـكّ أحبْ يركب إنْ أنً ماشياّ حيجْر أنَذـَ نْنَفيكون حكم م
  ,ه فيهاـثـه حلنـر عن يمينِّفـَكـُوي, ي ـكه املشْرـَتِ لًاـيْدَ هيدُوهي

 . يقولون أصحابهوهبذا كان أبو حنيفة و
ا ـليس امليش فيمـ:  قالوا ًاـ قومَّر يف ذلك فإنـا وجه النظـّوأم

 . لألبدان ًاـ فيه تعبَّألن; ر ْذـَه نـبِوجُي
 ِحْرَطـ عـىل ةّة يف هذا البـاب دالــنة الثابتُّ الس :قال أبو عمرو
  .هـ إىل اهللا بيشء منٍبِّرَقـَتُه عن كل مـقة فيـاملش

 
 

رواه اجلمـاعة , وأمحد , وابن خزيمة , وابـن حبـان , والبيهقـي , ] : ١[
 .والطرباين يف األوسط , وأبو يعىل يف مسنده 

 .ّرواه احلاكم وصححه , والطرباين يف الكبري ] : ٢[



  ٢٢٠ 

 القاسـم بـن حممـد عـن ُسألت: وقال حييى بن سعيد  −
   .) ١(   )ةـيِّزاد ربع الدـُي (: رم فقال ـَ يف احلُلـُتْقَالذي ي

 عـن َلـِئـُ القاسم بن حممـد وسُسمعت: وقال حنظلة  −
 املـؤمنني َّ أمُرأيـت( : قال رم ? فـَ يف احلُلـَتْقـُت َاألوزاغ أ
  . ) ٢( )   ه يف بيت النبيـلْتَقِر بُمْأـَعائشة ت

وعن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه القاسم بن حممـد  −
ِ رجال مَّأن أنـت : ه أمرهـا فقالـت َتـ ك امـرأّ ثقيف ملْنً

 ِيكفِب: أنت الطالق , فقال : الطالق , فسكت ثم قالت 
.  احلجـر ِفيـكِب:  , فقالق لطالأنت ا:  , ثم قالت حلجرا

 ّكها إالّفاستحلفه ما مل, فاختصمـا إىل مروان بن احلكم 
ِجْعُ كان القاسم ي:ن الرمحفقال عبد. ها إليهّردوحدة او

                             

بـه 
 

ول يف أشهر احلرام أربعـة ـملقتة اـزاد يف ديـُي: قال ابن عباس )  ١
  .رم ـول يف احلـة املقتـويف دي, آالف 
ب وعطاء وجماهد وسعيد بن جبـري أهنـم ّ عن ابن املسيَيِوُور

  .ة وثلثـيِد: رم ـَل يف احلـُتْقَقالوا يف الذي ي
 . محلرا وِّلِله يف احلـْتَز قافاق عىل جوـّ االتّرـَبن عبد الباونقل )  ٢



  ٢٢١ 

                             
  .) ١(  مع يف ذلكـراه أحسن ما سـوي, هذا القضاء 

 
 : ويف هذه املسألة للسلف أقوال: االستذكار مر يف قال أبو ع)  ١

 الثاينو. اها ـّه إيـ تنفعه مناكرتالو,  ْتَضَ القضاء ما قَّ أنأحدها
 ُأردت: [  قـال ْفـإن, ته ـّة الطـالق إىل نيـّدِ ذلك مردود يف عَّأن
   َعـِوقـُ تْ ينكـر عليهـا أنْولـه أن, حدة رجعيـة اكانت و]  ًحدةاو
   . واحدةّد إالاوحيلف أنه ما أر, حدة ادته للوراإلحدة ا وْنِكثر مأ
وهـو ,  واحدة عـىل كـل حـال ّ طالقها ال يكون إالَّ أنالثالثو

 أنـه ال يكـون بيـد املـرأة الرابعو. ا ـهتّدِأملك هبا ما دامت يف ع
  ] نفيس منكُقتّقد طل: [ وليس قوهلا لزوجها , طالق الرجل 

  , ًمل يكـن شـيئا] نـي طـالق أنـت م: [ ا لو قالت له ـكم, بيشء 
 والقـول األول .بن عباس وطـاوس ا عن َيِوُاذ رـوهو قول ش

 .فةـ وبه قال الزهري وعطاء وطائ,ب ّبن املسياو عن عيل َيِوُر
رأة ـ املِّريـَخـُ الرجل ياختلف الفقهاء يف: ًوقال أبو عمر أيضا 

 لو يقـوأ, ]  نفيس ُقتّقد طل: [ ومل تقل] ك ـُقتّقد طل: [ لقوـفت
: فقــال مالــك والــشافعي , ] أنــت طــالق : [ المرأتــه  الرجــل

ْتط : زاعيوألالثوري وال أبو حنيفة وقاو, له ـبذلك كة ُق املرأـُلـَ
 . الق ـق بذلك طـال يلح



  ٢٢٢ 

 القاسـم بـن حممـد ُسألت:  عمرو بن أيب عمرو قالو −
ى عــن  هنــ  رســول اهللاَّمــون أنً ناســا يزعَّإن : ُقلــت

لقد ( كذبوا واهللا , :  فقال ?العصفر والذهب : األمحرين 
  .)تم الذهبا وتلبس خو,ت ا عائشة تلبس املعصفرُيتأر
:  القاسم بن حممد ُسألت:  سلمـان بن أيب زينب قالو −

 َنِ مـُلـست( :  ? قـال ُأتّكيف أصنع بلحيتـي إذا توضـ
   .) ١(   )حاهمـِالذين يغسلون ل

َرـِكُذ :  عيسى بن حفصقالو −
                             

 عند القاسـم بـن حممـد 
 

فقــال مالــك , وقــد اختلــف الــسلف الــصاحلون يف ذلــك )  ١
لـيس بواجـب يف  ختليـل اللحيـة َّإن:  أهـل املدينـة ْنِوطائفة م
 . ة ـل اجلنابـْسُ وال يف غ ,ءالوضو

  ,والثـوري, وأمحد , ا ـوقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبم
  ,وداود الطـربي, وأبو ثـور , وإسحاق , والليث , واألوزاعي 

, سل اجلنابـة ُ ختليل اللحية واجـب يف غـَّإن: وأكثر أهل العلم 
 .ب يف الوضوء ـوال جي
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 ?مسح َيا نافع , كيف كان ابن عمر ي: س فقالأح الرْسَم
   رأسـه َمِّدَقـُ مَحَسَ أنـه مـَفَصَحة واحدة , ووْسَم: فقال 

  . ) ١(  اـا وأعلمنـابن عمر أفقهن: إىل وجهه , فقال القاسم
لـيس ( : الحممد ق القاسم بن ى بن سعيد عنـ حييوعن −

ِجـَتْحُمـعىل ال

                             

  .)  وءـم وض
وعن حممد بن عقبة موىل الزبري أنـه سـأل القاسـم بـن  −

فيـه , هل عليـه  ه بمـال عظيمحممد عن مكاتب له قاطع
 

١  (عمـرو بـن حييـى  يف صحيحه عن وهيب عن البخاري رو
 اهللا بـن َأل عبـدَ سـ عمرو بن أيب حسنُشهدت(   :عن أبيه قال

فكفـأ , أ هلم ّ فتوضٍ ماءْنِر مْوـَفدعا بت,   النبيزيد عن وضوء
 َضَمْضَثم أدخـل يـده يف اإلنـاء فمـ,  ًا ثالثاـعىل يديه فغسلهم

ثم أدخل يـده ,  ماء ْنِ غرفات مث بثالًاـثر ثالثـستناستنشق واو
ثم أدخل يده يف اإلناء فغسل يديه ,  ًاـناء فغسل وجهه ثالث اإليف

ثم أدخل يده يف اإلناء فمسح برأسـه , إىل املرفقني مرتني مرتني 
  .) ثم أدخل يده يف اإلناء فغسل رجليه, ا ـدبر هبمأفأقبل بيديه و

   .رةـه مـ مسح رأس:قال وهيب 



  ٢٢٤ 

 ٍ مـالْنِأخـذ مـي أبا بكر مل يكن َّإن( : ? فقال القاسم ةكاز
ن أبو بكر كاو: قال القاسم. ) ل عليه احلولوَ حتى حيًةكاز
 ْنِهل عنـدك مـ: جلطياهتم يسأل الرْعُأا أعطى الناس إذ

 ْنِ مـَذَخَأ, نعم :  قال ْ عليك فيه الزكاة ? فإنْتَبَجَ وٍمال
  إليـه عطـاءه َعَفـَد, ال :  قال ْ وإن. ماله ذلك َعطائه زكاة

ًاـومل يأخذ منه شيئ
                             

  )١ (.   
 

ال مـيس يف ل: ا قال بعض أصحابن : قال الشافعي يف القديم)  ١
ٍأثـَر يف َوَور , العبد زكاة لـيس يف مـال : عن ابـن عمـر قـال  َ

    .قـَتْعُالعبد زكاة حتى ي
 بـأيب هـو ولوال االستدال بقول رسـول اهللا : قال الشافعي 

ٌ باع عبـدا ولـه مـالْنَم(   :وأمي  يـشرتط ْ أنّله للبـائع إالاـ فمـً
 الك العبد دونـمـِ مال العبد لَّ يف اخلرب أنًاـنـِّيَ بَّوأن  ,]١[)املبتاع 
     وبسط الكالم يف هـذا... عن ابن عمر َيِوُا رـ بمُقلتَ ل ,العبد

 == ا
 

, رواه الرتمــذي , وأبــو داود , والنــسائي , والــشافعي يف مــسنده ] : ١[
, ورواه أمحـد . حـديث ابـن عمـر ن ِومالك , والطرباين يف مسنده م

 .عن جابر بة يف مصنفه , وأبو يعىل , وابن أيب شيوالبيهقي يف سننه 



  ٢٢٥ 

عن القاسم بن حممد ونـافع مـوىل ه وعن مالك أنه بلغ −
 بقـول ;  ) بـصومّال اعتكـاف إال( : مـا قاال ابن عمر أهن

ــاهللا تبــارك وتعــ g  f  e  d  c   } : ه اىل يف كتاب
  uts   r  q  p  on  m l k  j  ih

   |{  z  y  xw  vz  )ــــا  , ) ١  فإنم
َرـَكَذ

                                                          

   .) ٢(   اهللا االعتكاف مع الصيام
 

ً بني النـاس اختالفـا َألين مل أر;  له ٌفِب خمالَ واملكات: قال ْإىل أن
 ْنِ املكاتـب ممنـوع مـَّوأن,  سـيده ْنِب ممنوع مـَ مال املكاتَّيف أن
ب َ فال أر يف مـال املكاتـ,ال عبده ـ فليس هو كم ,اد مالهـفس

وهبـذا جـاء األثـر ,  ُيتـِقَ لْنَ وهكذا أحفظ عن بعض م,زكاة 
 .ليس يف مال املكاتب زكاة :  قال عن ابن عمر

ْمـن سـورة )  ١  ) .١٨٧ ( , اآليـة رةـالبقِ
 ِإن: فقـال احلـسن البـرصي , وقد اختلـف النـاس يف هـذا )  ٢

   .وإليه ذهب الشافعي, أه َزـْجَ أٍ غري صيامْنِاعتكف م
,           شـاء صـام ْإن: ا قـاال ـبن مـسعود أهنمـا عن عيل وَيِوُ ور

 ==    ا



  ٢٢٦ 

كان يـأمر (  القاسم بن حممد َّوعن إبراهيم بن حممد أن −
   .  )١(  )   عىل النبيَّىلَصُ يْة أنـ التلبيَنِرغ مـ فإذا
بـن ً رجال أتى القاسم َّالرمحن أن ربيعة بن أيب عبدوعن −

دلت  معـي بـأهيل , فعـُ وأفضتُتْضَف َإين أ: ل حممد فقا
َّصُقـَمل أ:  فقالـت امـرأيت  أدنو منهـاُب , فذهبتْعِإىل ش

                                                          
  

 
   .رـ شاء أفطْوإن

وهو مذهب ,  بصوم ّال اعتكاف إال:  وقال األوزاعي ومالك 
  .أيب حنيفة وأصحابه

َ باب ما يـستحب مـن القـول يف أثـر –يف األم قال الشافعي )  ١ ّ ُِ
ّأستحب :التلبية  َسلم إذا َ ّ, وأسـتحب ً ثالثـاّيلبي ْأن ّاملصيل ََّ  إذا َ

َمن غفر ِيـتبعها ْ أن التلبيةِ ْ  ّجـل هللاَاويـسأل  , نبيلا الصالة عىل ُ
َمن ذّلتعواو, جلنة او  رضاههثناؤ  ّامللبـي َّ أنًالومعقـو ًاتباعا,  النارِ
 َّنأ, ومنطقه بالتلبية منطقه بإجابة داعي اهللا َّن أو, فد اهللا تعاىل او

 يـسأل اهللا ْنوأ.   عىل النبي ُالصالة متام الدعاء ورجاء إجابته
 ّويتعـوذ  , اجلنـةبالصالة عىل النبـي   ذلككمـالتعاىل يف إثر 

َمن  .   بعدها ما أحبَ, ويسأل َيسألما   ذلك أعظمَّ, فإن النار ِ



  ٢٢٧ 

ُ شعري شيئا بعدْنِم  رأسـها بأسـناين  شعرْنِ مُ , فأخذتً
ها ْرـُمـ( : فـضحك القاسـم وقـال : قال .  هبا ُثم وقعت

  .  )١(  ) ْنيـَمَلَجـ رأسها بالْنِذ مـفلتأخ
 بّوسعيد بن املـسي عن القاسم بن حممدد نا أيب الزوعن −

أهنـم كـانوا  ( وأيب بكر بن عبد الـرمحن وعروة بن الزبري
ّرـُحي

                             

ً وآجـال , ًحم املوضوع بـاحليوان عـاجالّمون بيع الل
 

َرصَإذا ق: ا قال القاسم ـوهذا كم: قال الشافعي)  ١  رأسـها ْنِ مـَّ
    .ْنيـَمَلَجـ الَنِ عنها مأزـْجَنانه أـبأس

َيـرهومل  ك الدم مع ذلك , له مالّواستحب  لقول  عليه القاسمَ
 يف التقـديم والتـأخري يعني,  ) افعل وال حرج ( : رسول اهللا 

َيعمـل فيمـا ْ ْ من يوم النحرُ   . احلجأعمـال ِ
َمن: قال أبو عمر و  كان معـه هـدي ْإن إذا رمى اجلمرة ُّالسنة ِ
رمـي  يـوم النحـر احللـق والُ وعمل ثم يفيض , وينحرَحيلق ْأن

 . التقـديم والتـأخري لإلفاضة , قد أجاز فيه مجهور أهـل العلـم
ْمن َّ أنٌومعلوم َّحل فقد  طاف لإلفاضةَ  ِتفلـم يـأ  لـه النـساء ,َ

ْفعلـه يف ًالرجل حراما   . ذلكِ



  ٢٢٨ 

ِّخَرـُمون ذلك وال يِّظَعُي

                             

     .) ١(   )صون فيه
لـيس للمجنـون وال ( : ل وقـي القاسم بن حممد كانو −

   . )٢(   )للسكران طالق
 

 بيـع َهِرَ أنه كـعن أيب بكر الصديق ورو الشافعي يف القديم ) ١
 َّ أن عنهمــاريض اهللاعـن ابـن عبـاس : قـال   ,حم باحليوانّالل

ُجزورا ن  : فجـاء رجـل بعنـاق فقـال,  عىل عهد أيب بكـر ْتَرِحً
    .ح هذاُلْصَال ي : ر فقال أبو بك,ًأعطوين جزءا هبذه العناق 

ثم عـن فقهـاء ,  عن أيب بكر َيِوُا رـ الشافعي حديثه بمَدـَّفأك
      يف ْدِرَولـو مل يـ: ثـم قـال يف القـديم , ابعني ـّ التـَنِأهل املدينة م

ا ـكان قول أيب بكـر الـصديق فيـه فيمـ,  يشء هذا عن النبي 
ِا ال نعلم أحدا مـّألن; لنا خالفه  ليس   أصحاب رسـول اهللا ْنً

  . هـقال بخالف
 التـابعني َنِوقال بوقوعه طائفـة مـ: فتح قال ابن حجر يف ال)  ٢

 . لشعبياو, لزهري او, وإبراهيم , حلسن او, ب ّكسعيد بن املسي
 . وأبو حنيفة , ومالك , والثوري , قال األوزاعي وبه 

  .هـا وقوعـح منهمّمصحـال, وعن الشافعي قوالن 



  ٢٢٩ 

 وعن مالك أنه بلغه عن القاسم بـن حممـد وسـامل بـن  −
بـن اوسليمـان بن يسار و يب بكر بن عبدالرمحنأعبداهللا و

إذا دخلت املطلقة يف الدم ( : أهنم كانوا يقولون , شهاب 
ْتَ احليضة الثالثة فقد بانَنِم

                             
  . )١( ) ث بينهمـاا مريال منه , و

 
  وذلـك األمـر  :قـال,  وال رجعـة لـه عليهـا: زاد فيه مالك  ) ١

 . ا ـ عليه أهل العلم ببلدنُالذي أدركت
ّوقال ابن عبد البـر يف    األقـراءَّ إىل أنَبَهـَ ذْنَّمـِوم: التمهيد َ

. وأصـحاهبم , وداود بـن عـيل , والـشافعي , مالك : ألطهار ا
 َيِوُور, اهللا بـن عمـر  وعبد, وزيد بن ثابت , وهو قول عائشة 

وأبـان بـن , وسـامل , وبـه قـال القاسـم .  عن ابن عبـاس ًأيضا
, ان بـن يـسار ـوسليمـ, ن الـرمح وأبو بكر بـن عبـد, ان ـعثم

,   وابـن شـهاب  ,العزيـز  وعمـر بـن عبـد, وعروة بـن الـزبري 
 . ى بن سعيد ـوحيي, ة ـوربيع
ِقـة عنـدهم حتـّفاملطل, األقراء األطهار :  هؤالء يقولون ُّكل  ّلَ

  , احليضة الثالثـةَنِهتا بدخوهلا يف الدم مَّدِ عْنِلألزواج وخترج م
,    رأة يوم واحـد ـ فيه املْتَقـِّلـُر الذي طـْهُّ الطَنِ مَيـِقـَوسواء ب

 ==  ا



  ٢٣٠ 

 القاسـم بـن حممـد َّالـرمحن أن عبد وعن ربيعة بن أيب −
ن يف الرجل يكون عنده أربـع الوعروة بن الزبري كانا يقو

  ,     شـاء ْج إنّأنـه يتـزو(  ةـّ البتـّنـق إحداهـِّلـَطُوة فيـنس
َّدِقيض عـ تنْوال ينتظر أن

                                                          

   .) ١(  ) اـهت
 

  ;ًفإهنا حتتسب به املـرأة قـرءا, أو ساعة واحدة , أو أكثر أو أقل 
ئ ـبـْنُوهو الـذي ي, ر دخول الدم عليه ـهُّ الطَنِغى مَتـْبُمـ الَّألن

 . ر بيشء ـهُّدامة الطِتـْوليست اس, المة الرحم ـعن س
 النبـي َّأن: ا ـ قـال بقوهلمـْنَالك والشافعي ومــمـِة لـّواحلج
هـر ُّأول الط:  ْلُقـَومل ي,  غري مجاع ْنِر م يف طالق الطاهَنِذَ أ

   .رهـوال آخ
ة ّق امرأته البتـِّلـَطُاء يف الرجل يـاختلف العلم: قال أبو عمر)  ١

 له الرجـل يكـون ْثِوم?  منه ٍةّدِج أختها وهي يف عّهل له أن يتزو
ج ّ يتـزوْهـل لـه أن,  ً بائنـاً طالقـاّق إحداهنّطلُله أربع نسوة في

يـث بـن سـعد ّفقال مالـك والـشافعي والل? ة ّدـِلع يف اًخامسة
   َ واألخـتَ اخلامسةجّ يتزوْجيوز أن: ي ّتـَان البـزاعي وعثموألاو

 ==  ا



  ٢٣١ 

 ٍجلحممد عن ربن  القاسم ُسألت: عمربن  عبيداهللا لقاو −
  . )١(  ) قـطال: ج فالنة فهي طالق ? قال ّيوم أتزو( : قال 
 القاسـم بـن حممـد عـن ُسـألت :  داود بن قيسقالو −

إذا ( : فقـال ?  رمـضان ْنِ فيه مـّكَشُصيام اليوم الذي ي
ّمـا يتحرّ مغيكان ْمُصَ رمضان فال يْنِ أنه مً

                                                          

  .) ٢(  ) هـ
 

وقـال الثـوري , ة ّدِراعون العـُة قد بانت وال يـقّإذا كانت املطل
ج الرجل املـرأة ّال يتزو: وأبو حنيفة وأصحابه واحلسن بن حي 

  .ةـة املبتوتّدِج اخلامسة يف عّوال يتزو, نة  بينوْنِة أختها مّدِيف ع
ات ّ اخلالفيـَنِوهـذه املـسألة مـ: فـتح قـال ابـن حجـر يف ال)  ١

وعدم الوقوع ,  ًاء فيها مذاهب الوقوع مطلقاـوللعلم, الشهرية 
 . فّ توقْنَومنهم م,  َمَّمَ أو عَنـَّيَلتفصيل بني ما إذا عاو,  ًمطلقا

بـن مهـدي اوهو قول الـشافعي و,  قال بعدم الوقوع اجلمهورف
  .ومجهور أصحاب احلديث, وأمحد وإسحاق وداود وأتباعهم 

 ٍم آخر يوماء يف صوـختلف العلماو: التمهيد قال أبو عمر يف  ) ٢
              والــشافعي, فأجــازه مالــك وأصــحابه ,  ًعــاّ شــعبان تطوْنِمــ

 ==                                لل



  ٢٣٢ 

وعن خالد بن أيب عمران أنه سـأل القاسـم بـن حممـد  −
 ُري متـوتَوسامل بن عبد اهللا عن املاء الراكد الـذي ال جيـ

 : سل منـه الثيـاب ? فقـاال غـيرشب منه ويَة , أـفيه الداب
وقع فيه فنرجو سه ما ِّنَدُ ال يً ماءَيتأ رْفإن( انظر بعينك , 

  .  )١(   ) ال يكون بأسْأن
إذا ( : بن معاوية عن القاسم بن حممد قـالوعن إياس  −
ّدا

                                                          

َ الصالح شيئا يجلالر  الفاجر عىلجلعى الر  ُعلم الناسً
 

 ًعاّكثر الفقهاء إذا كان تطوأو, صحابه أو حنيفة وبأو, صحابه أو
وال جيـوز ,  رمـضان ْنِ يكون مـْ أنًوال احتياطا,  ًومل يكن خوفا

 شـعبان ْنِنه مأن ّ تيقْنإ: قال مالك . عندهم صومه عىل الشك 
  .وهو قول الشافعي,  ًعاّجاز صومه تطو

ّقال ابن عبد البـر يف  ) ١ مذهبه يف املاء ا الشافعي فـّمأو : التمهيدَ
وروايـتهم يف ذلـك ,  أصحاب مالك ْنِنحو مذهب املرصيني م

وال يفـسد كثـريه ,  النجاسة ُ قليل املاء يفسده قليلَّعن مالك أن
  .هـأو لون, ه ـو رائحت, أر طعمه ـّ ما غلب عليه فغيّإال



  ٢٣٣ 

 إعطاء , الذ وْخَم أنه كان بينهمـا أَلْعُ يالأنه فيه كاذب , و
ْحَتـْسُمل ي

                             
   .) ١(  ) لف

 
,  عليـه ىعّاختلف الفقهاء يف اليمني عىل املدو: بو عمرأقال )  ١

بـسة تكـون بـني و مالأخلطـة ن  الـدعو دوهل جتب بمجرد
ه َرَكـَصـحابه مـا ذأفالذي ذهب إليه مالك و? م ال أ ْنيـَيِاملتداع

,  باخللطـة ّالإ اليمني ال جتـب َّنأ : أعمر بن عبد العزيز يف املوط
   .ةـاء املدينـ علمْنِ مٍمجاعةوهو قول 

محـد أوالثـوري و, ا ـة وأصحاهبمـبو حنيفأوعي افـقال الشو
 عىل غـريه ومل يكـن لـه ًاـّعى حقّ ادِنَ مُّكل: بو ثور أسحاق وإو
  .  كلهاقحلقوا َنِعليه يف كل ما يستحق م عىّاستحلف املد, ةـنّبي

  رسـول اهللاَّنأبن عباس ايب مليكة عن أبن اتهم حديث ّوحج
رجـال  اء دمـٌنـاسعى ّدَهم الاوْعَدِ بُالناس ىطْعُيلو (  : قال
  .]١[ )عى عليهّيمني عىل املدال َّ ولكن ,هلماموأو

 
 

ة , وأمحــد , وابــن حبــان يف ابــن ماجــمــسلم , والنــسائي , و رواه] : ١[
صحيحه , والبيهقي , والدارقطني , والطـرباين , وعبـد الـرزاق , وابـن 

ّالبينـة عىل من ادعى ولكن : ( يته اد بعضهم يف رواز .عدي يف الكامل ِّ َ  .( 



  ٢٣٤ 

                             

 والقاسـم  ,وجابر بن عبداهللا, صقاد بن أيب و سعوعن −
 ْأجـازوا للرجـل املحـرم أن أهنم : ( وطاوس, بن حممد ا

   .) ١(  ) هـيغطي وجه
 

 لف يف ختمريّلسا اخللف وَنِاء مـلماختلف الع: قال أبو عمر ) ١
بـن ا فكان  ,ر رأسهِّمَخـُنه ال يأاملحرم لوجهه بعد إمجاعهم عىل 

 َنِمـا فـوق الـذقن مـ: ا رواه مالك وغريه عنه يقـول ـعمر فيم
, ولذلك ذهـب مالـك وأصـحابه  . ره املحرمِّمَخـُالرأس فال ي

   . غري خالف عن أصحابهْنِوبه قال حممد بن احلسن م
 ً يغطي ذقنه أو شـيئاْ أنمحرُلمِ مالك لَهِرـَك :بن القاسم اقال و 
  . يف وجهه ورأسهعنده ألن إحرامه ; ه ـا فوق ذقنـّمـِم

  .ى وجهه وهو حمرم أنه يفتديّ غطْنَمفي عن مالك َيِوُوقد ر
  ,وعبد الرمحن بـن عـوف, بن عباس او, ان ـ عن عثمَيِوُرو
وجابر بـن , سعد بن أيب وقاص و, وزيد بن ثابت , بن الزبري او

 وبـه قـال.  يغطـي وجهـه ْأهنـم أجـازوا للمحـرم أن: عبد اهللا 
  ,والشافعي, الثوري و ,وعكرمة , وطاوس , القاسم بن حممد 
  . وداود ,وأبو ثور,  وإسحاق  ,وأمحد بن حنبل



  ٢٣٥ 

                             

 : ل القاسم بن حممد يقوُسمعت: ل صدقة بن يسارقاو −
, وكـان يكـره عمـرتني يف شـهر )  يف كل شـهر عمـرة( 

   . )١(  واحد
 

١  ( َّعن القاسم بن حممد أنر الشافعي عن صدقة بن يساورو 
هـل عـاب :  ُفقلت: قال صدقة ,  مرتني ٍيف سنة ْتعائشة اعتمر

  . ُتْيَيْحَتْفاس!  املؤمنني ّمُأ, سبحان اهللا : قال ? ذلك عليها أحد 
هل : ( يف قول صدقة بن يسار للقاسم بن حممد : قال أبو عمر 

 االختالف بني السلف َّ عىل أنٌدليل, ) ?  ذلك عليها أحد عاب
  .م معروفـألة قديـيف هذه املس

 ْنِة مـّ حجـًه العمرة يف الـسنة مـراراِرـَ كْنَمـِ أعلم لالو :قال
وقـد ,  خري ُوالعمرة فعل, لها ْثِمـِ سنة جيب التسليم لال وٍكتاب

 ٌجـباو ف, ] ١[:   {o  n   m  lz اهللالقا
ه مـا جيـب ـحتى يمنع من, ه ـال عموم ذلك والندب إليـاستعم

  .هـالتسليم ب
ً يف السنة مرارا ومتى شـاء , ْال بأس أن يعتمر: وقال الشافعي 

ًإال احلاج فإنه ال يعتمر ما دام حاجـا  ّ ّ ّ. 
   ) .٧٧( ة ـج , اآليـورة احلـ سْنـِم] : ١[ 



  ٢٣٦ 

 يف ة القاسم بن حممد عن العمـرُسألت : ن ابن عوقالو −
    .) ١(  ) ةـّا تامـكانوا ال يروهن (: أشهر احلج ? قال 

 ِ يف قليـلَّدَال حـ( : ل وكان القاسـم بـن حممـد يقـو −
َّدـَكمـا ال ح, الصداق 

                             
    . )٢(   )ريهـ يف كث

 
 العمـرة َّكانوا يرون أن : ( قالس بن عبااعن رو الشيخان )  ١

 َمّوجيعلـون املحـر,  أفجر الفجور يف األرض ْنِيف أشهر احلج م
  ,وانسلخ صفر, ر ـوعفا األث, ر ـَبَّ الداَرـَإذا ب:  نويقولو,  ًاصفر
 وأصـحابه صـبيحة  ُّ النبـيَمِدَفق.  اعتمر ِنَمـِ العمرة لِتَّلَح

فتعـاظم ذلـك ,  جيعلوها عمرة ْفأمرهم أن, ني باحلج ِّلِهُ مٍرابعة
   ) .هـّ كلٌّلـِح: قال ?  ّلـِ احلّأي, يا رسول اهللا : عندهم فقالوا 

 م يـو, هاِّلسنة كلا يف ٍلرجل بعمرةا ّهلـ يْأنجيوز : يل الشافعقا
ومل يطمـع , ًا ّ السنة إذا مل يكن حاجَنِوغريها مى, عرفة وأيام من

َأمـر قد . ك احلجابإدر َ ِفأدخلت  عائشة اهللا ُل رسوَ َ َ ْ  عـىل َّاحلج َ
ْفتافو , ةلعمرا  .ّمتـقدمة هلا ةلعمرا, و ة معتمرّحاجة  ومنى عرفةَ
: القاسم بن حممد وسائر فقهاء التابعني باملدينة  قال ٍويف لفظ)  ٢

  . ) املالَنِ يف مبلغ الصداق , وجيوز بمـا تراضوا عليه مَّدَال ح( 
== 



  ٢٣٧ 

لرمحن عن القاسم بن حممد أنـه اوعن ربيعة بن أيب عبد −
َعِ الظهر بنوّلَصُ يهم وّال الناس إُكتما أدر (: لقا

                                                          
ٍّيش ِ ( )١( .  

 
ْمن  قال ذلك ْنَّمـِوم , ب ّسـعيد بـن املـسي : أئمة أهل املدينـةِ

, وربيعـة , نـصاري  وحييى بـن سـعيد األ ,ان بن يسارـوسليم
  .ب ئوابن أيب ذ,  ويزيد بن قسيط, وأبو الزناد 

   ّسـتحبَوأ,  إلينـا ّد يف الصداق أحـبْصَالق: قال الشافعي و
وذلـك ,   نساءه وبناتـه   اهللاُ رسولَقَدْصَزاد عىل ما أـُ ال يْأن

 .  ُّالنبيه َلَعَ فٍرـْمَ أِّفقة كلا يف موكةلربل ًابَلَط;  همائة درـمخسم
   .رـراد بالظهـيريد اإلب: قال مالك )  ١

إذا  : (  قـال النبـيعن عبد اهللا بن عمر عن   البخاريرو
 . ) ح جهنمْيـَ فْنِ شدة احلر مَّفإن, لصالة ا عن اودِرـْبَ احلر فأّشتدا

  ,خ تعجيل الظهر يف شدة احلرْسَفثبت بذلك ن: قال أبو جعفر 
   عـن أنـس َيِوُوقـد ر, ال اإلبراد يف شدة احلـر ـووجب استعم

  ,لها يف الشتاءِّجَعُ كان ي رسول اهللا َّأنبن مالك وأيب مسعود ا
   .رها يف الصيفِّخَؤـُوي

,         ٍ اسـتحبابُأمـر رادـر باإلبـْمَواأل: وقال ابن حجر يف الفتح 
 ==  ا



  ٢٣٨ 

كـان خيـرج منـي : املغرية بن عبد الرمحن أنه قال عن و −
 ربيعـة ُ فأتيت. املرتني والثالث ُأتّفربمـا توض, ذي ـامل
 ِتْواهللا ما أدري , ائـ: فقال , بن أيب عبد الرمحن فسألته ا

: قال. ًمـاْلِد عنده عـ جتْعسى أن,  ُهْلَ بن حممد فسَالقاسم
 الشيطان َنِإنمـا ذلك م( :  , فقالهـ القاسم فسألتُفجئت

ُتْوَهَ, فل)   عنهَهـْفال
                                                          

     . )١(  ه فانقطع عنيـ عن
 

القـايض حكـاه , للوجوب و بل ه: وقيل ,  ٍادـ إرشُرـأم: وقيل 
 . عياض وغريه 

لظهـر يف شـدة  تأخري اّستحبُي: العلم ل قال مجهور أه, نعم 
هم ُه بعــضَّصَوخــ. وينكــرس الــوهج ت  يــربد الوقــْاحلــر إىل أن

وهذا قـول , رد فالتعجيل يف حقه أفضل ـا املنفـّفأم, اعة ـباجلم
 َدـَّيـَوق, ه بالبلد احلار َّصَ خْلكن,  ًالكية والشافعي أيضاـأكثر امل
وا فلـو كـان,  ٍدْعـُ بْنِ مـًا إذا كانوا ينتابون مـسجداـاعة بمـاجلم

 . فاألفضل يف حقهم التعجيل , ٍّنُ يف كن يمشواأو كانو ,جمتمعني 
       كـان خـروج املـذيْنَوهذا فيم: االستذكارقال أبو عمر يف )  ١

 ==  لل



  ٢٣٩ 

 بـن حممـد َالقاسـم ً رجال سألَّأنمالك أنه بلغه وعن  −
:  فقال القاسم , ّ يف صاليت فيكثر ذلك عيلّإين أهم: فقال

ِضْام( 

                                                          

 يف صالتك , فإنه لن يذهب عنك حتى تنـرصف 
   . )١(   ) صاليتُمتما أمت: وأنت تقول 

 
يه أصـحابنا ِّمَسُ الذي يهوو,  ةال لصحة وشهو ة وفسادـّلِعِمنه ل

يـه أو بولـه ْذَس الذي ال ينقطع مَلَّوهو صاحب الس, املستنكح 
اء ـوقد أمجع العلم . أو غري ذلك د أو برَربـِ كْنِم,  به ْتَلَزـَة نّلِلع

يها ّلَصُ يْ عليه أنَّوأن,  الصالة َ ذلك عنه فرضُطِقْسُعىل أنه ال ي
   .إذ ال يستطيع غريها, ه تلك ـيف وقتها عىل حالت

 عليه للصالة مع حاله تلك , ء يف إجياب الوضواختلفواو: قال
 ّستحبُولكنه ي, صالة  لكل ءضو جيب له الوالك أنه الفذهب م

 والوضـوء عنـده هلـا اسـتحباب ,  باملـستحاضة ًله ذلك اعتبارا
   .أ لكل صالةـّيتوض:  وقال الشافعي . ًأيضا

أنـه   يغلب عليهْنَهذا عندي فيم: االستذكاريف  قال أبو عمر ) ١
      ْنِ مـَمِلـَ تلك الوسوسة قـد عَّوأن, يعرتيه ذلك مع إمتام صالته 

 ==  م



  ٢٤٠ 

    نعـ  القاسـم بـن حممـدُسألت: ب  جرب بن حبيقالو −
 {HGFEz ) َإذا اغتـــــسلت (: ل ? قـــــا) ١ 
َّجـ احلَتْضَرـَ فقد فَتْيـَّبـَ ثوبك ولَتْسِبَول

                                                          

(   )٢ (.   
      :ل بيب عن القاسم بن حممـد أنـه قـا بن حربـوعن ج −
 اليوم , ويقـول احلج:  يقول بعضهم ْأن اجلدال يف احلج( 

 
 , غلبأل العمل يف اَنِوقد أكمل ما عليه م ,نفسه فيها أهنا تعرتيه 

نوبه مع حالـه َواألغلب عنده أهنا وسوسة ت,  منها ّوأنه ال ينفك
 اإلمتـام ّ يعرتيه ذلـك إالْ نفسه قبل أنْنِومل يكن يعرف م, تلك 

  ,ته كان األغلب عليه أنـه مل يكمـل صـالْنَا مـّوأم. واهللا أعلم 
, بنـي َا يـ اعرتاه ذلـك فيمـِفإن, ي عىل يقينه ـنْبَ يْفاحلكم فيه أن

  . عنه عىل ما جاء عن القاسم وغريهًها أيضاـَل
ْ مـن سـورة البقـرة , اآليـة ) ١ ِ )١٩٧ . (  
 وقد اختلف أهل التأويل يف املعنـى : يف تفسريه  الطربيقال)  ٢

 َّمجاع مجـيعهم عـىل أنبعد إج ,  احلًالذي يكون به الرجل فارضا
 احلـج ُضْرَفـ: فقال بعـضهم , معنى الفرض اإلجياب واإللزام 

  .هـ احلج إحرامُضْرـَف: وقال آخرون , اإلهالل 



  ٢٤١ 

   .) ١(   )ًاحلج غدا: بعضهم 
 عبد الرمحن بن القاسم أنه سمع القاسم بن حممد عنو −
هو قـول (  : ) ٢(  e  d  c  b  a  `z   }  : ليقو

نافقـة , وإنـك إىل َميلة , وإنـك لَإنك جل: الرجل للمرأة 
  ) .ريـخ

ٍظـويف لف

                             

ٌلراغبإين فيك  : (  ٌحلــريصوإين عليك ,  َ َ  ,
 

N    M  }  :تعـاىل لف واخللف يف قوله ّاختلف تفسري الس)  ١

 QP Oz]لاىل هذه األقوْوَأو: الطربي , قال  ةل كثريا عىل أقو]١ 
قد بطل اجلـدال يف احلـج : معنى ذلك :  قال ْنَ مُبالصواب قول

 َ ومناسـك ,ٍ واحـدٍه عـىل وقـتـُه ووقتـُرـْمَواستقام أ, ه ـِووقت
 اهللا تعـاىل َّلك أنذو. ء ارِ مال تنازع فيه والو, تلفة ـفقة غري خمـّمت
ثم نفـى عـن وقتـه ,  معلومات ٌ احلج أشهرَ وقتَّره أخرب أنْكِذ

ْ رشاالختالف الذي كانت اجلاهلية يف   .هـتلف فيـكها ختِ
ْ مـن سـورة البقـرة , اآليـة ) ٢ ِ )٢٣٥. (  

 

ْمـن سـورة البقـرة , اآليـة ] : ١[ ِ )١٩٧ . (  



  ٢٤٢ 

                             
َلـمعجبوإين بك  ْ ُ َ(   )١( .    

 
ْالتعريضصل أ و: هتفسري  يفيلبغواقال  ) ١  , ء هو التلويح بالـيشَّ
ْلتعريضاو ْمنه َدا يف الكالم ما يفهم به السامع مرَّ  .  غري ترصيحِ

ّالعدةمباح يف  طبة باخلَّوالتعريض َّرب:  يقول ْأنوهو ,  ِ  ٍراغـب ُ
ْمن, فيك  ْمثلك جيد َ  ّعـيلوإنك , وإنك لصاحلة , إنك جلميلة ,  ِ

ٌلراغبوإين فيك  , كريمةل ْمن َّوإن , َ  ْوإن,  ّأتــزوج ْأن غريض ِ
َّألحسنن ّتزوجتكولئن , مجع اهللا بيني وبينك باحلالل أعجبني  َْ ِ ُ َ 

َمنونحو ذلك ... إليك  ْمن الكالم ِ   ,نكحينـيا:  يقـول ْأن غري ِ
ْبمثـله ُجتيـبهواملرأة  ْرغبت ْإن ِ َ ِ  .  فيـه َ
َروي ِ ْبانت سكينة بنت حنظلة َّأن ُ ْمن َ  فدخل عليهـا,  زوجها ِ

َّعدهتايف  أبو جعفر حممد بن عيل الباقر  , حنظلـة يا بنـت:  وقال ِ
ْمنأنا  ِعلمت قد َ ْ ِ ْمن قرابتي َ ّوحق,   رسول اهللا ِ ِّجـدي َ   , عـيلَ

َوقدمي ّالعـدةأختطبنـي وأنـا يف :  سكينة فقالت.  يف اإلسالم ِ ِ,  
ِأخربتك إنمـا: ? فقالعنك  العلمخذُيؤنت أو ْمن بتيا بقرُ ـو رِ  لس

َدخـل , قد اهللا  َ ّعـدةوهـي يف  أم سـلمة  عـىل اهللا ُرسـول َ ِ 
َفذكـر , أيب سلمة زوجها َمن منزلتـه هلا َ ل  وهـو متحامـ  اهللاِ

ْمن احلصري يف يده ّأثـرحتى , عىل يده    . عىل يدهحتاملـه شدة ِ



  ٢٤٣ 

 :ل القاسم بن حممد يقوُسمعت: حممد بن إسحاقل قاو −
 { °¯   ® ¬  «  ª ©¨z  )ضفيمـا افرت (: ل , قا )١ 

   .) ٢(  ) ةـبْحُّة والصْرشِاهللا عليهمـا يف الع
: عن حييى بن سعيد وربيعة عن القاسم بن حممد قال  و−
َلـِئُس

                             

  : ل  اليتـيم , قـاّصلح لويلـا يّ عمر بن اخلطاب عم
 

ْ مـن سـورة البقـرة , اآليـة ) ١ ِ )٢٢٩ . (  
±  ²  ³  }  : تعاىل هعلم يف قولأفقيل واهللا : قال الشافعي )  ٢

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ´z]هتكـر ةأ املرن تكوْأن:  ]١ 
    ما جيب عليهـا لـه ِبأداءهللا  اَحدود ُتقيم ال ْأنالرجل حتى ختاف 

 , ه أكثـرو هلا ما جيب عليه أٍ غري مانعجوالز نويكو , إليه هأكـثر وأ
ِحلتفإذا كان هذا  َّ ْيـقموإذا مل ,  الفدية للزوج َ ِ  َحـدود ُأحـدمها ُ

  . مقيمني حدود اهللاًمعااهللا فليسا 
 ال ْخاف عىل الـزوج أنتف, احلق أداء  ْنِتنع املرأة ممتْأن : وقيل

  .ةـ الفديّلِحَفت, ًا ـّه حقْتـَعَنَ إذا مَّ احلقَيِّدَؤـُي

 

 

ْمـن سـورة البقـرة , اآليـة ] : ١[ ِ )٢٢٩  . ( 



  ٢٤٤ 

{ Ì  Í  Î  ÏÐÑ   ÒÔÓÕz  )١( . 
 

 خـبــر وفـاتـــه

 

ويف سنة سبع ومائة مات سـامل بـن " : خياط قال ابن  −
عبد اهللا بن عمر يف أول السنة , ومات القاسم بـن حممـد 

  ." بن أيب بكر يف آخر السنةا
 ,يف آخر سنة ست القاسم مات " :  آخر قالضع مويفو
  . " نة سبعـول سأو أ

  . " ةـنة سبع ومائـمات س" : وقال اهليثم بن عدي 
وعمـرو بـن , وعيل بن املـديني , ى بن معني ـوقال حيي

, د ـبو عبيأو , وعيل بن عبد اهللا التميمي ,قدي الواو ,عيل 
  . " ةـمات سنة ثمـان ومائ" : وأبو حفص الفالس 

بعني سنة , وهو ابن سبعني أو اثنتني وس: زاد الواقدي 
                              

   ) . ٦(  النسـاء , اآليـة ورةـ سْنـِم)  ١
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   .هوكان قد ذهب برص
 . برصه قبل وفاته بنحو ثالث سنني َّفُك: قيل 

  . " ةـمات سنة سبع أو ثمـان ومائ" : بن بكري اوقال 
مات القاسم وسـامل " : عبد اهللا بن عمر العمري وقال 
 . "  , واآلخر سنة ست ومائة سنة مخسأحدمها

 : ل يقو أبا عمر الرضيرُسمعت: بن إسحاقحممد  لقاو
  ." ةـتويف القاسم بن حممد سنة تسع ومائ" 

مات القاسم بن حممـد وسـامل " : وقال نوح بن حبيب 
 . " ومائة ةظنه سنة عرشأسنة حج هشام بن عبد امللك , و

 . والصواب سنة سبع ومائـة , م ـْهَهذا وو
 ," ةـ ومائة سنة اثنتي عرشيفتو" :  فقال ابن سعدّوشذ
 .ًالوقت أصال  إىل هذا َقـومل يب

ات القاسم بـن حممـد م" : وقال رجاء بن مجيل األييل 
العزيز بـسنة , سـنة إحـد أو اثنتـني د ر بن عبـبعد عم
  ." ة , يف والية يزيد بن عبد امللكـومائ
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   ٍيف والية هشام" : ى ـويف معنى قول حيي: قال الذهيل و
  . " دـبعد يزي

,   يزيـد لأحسب هكذا قـا: عن عمر بن حسني قال و −
 َنـِفُ , فد )١(  دْيَدُم ومات بقـالقاس ت موُهدتـش" : قـال
ه ُ ابنـَعَضـَة أميـال , ووـثالث  وبني ذلك نحو )٢(  لّلَشـبامل

  . " لّلـه ومشى حتى بلغ املشـالرسير عىل كاهل
الرمحن أنه كان مـع القاسـم يف د وعن سليمـان بن عب −

نـي بقرطـاس ودواة ِتْائ: يد , فقـال َدُشكواه حني أقام بق
كتب , فقـال َ أُ به فأخذتُفجئت" : قال. ب وصيتيُتـْكَأ
شهد , ّالت: ُ? قلت عليك بيشءِلْمُ أمل تكتب وء يشّ أي: يل

 ْبُتـْ, اك)   اليـومّنا إالْدَّهَشَ مل يكن تـْلقد شقينا إن( : قال 
ْوَ, هذا ما أبسم اهللا الرمحن الرحيم( :  هذا ْنِأسفل م

                             

 ىص
 

 .ه اـكثرية املي, عة بني مكة واملدينة قرية جامي ه)  ١
وقـال ,   جهـة البحـرْنِديـد مـُ قْنِ مـٍاسم موضع قريبهو )  ٢

ِرشُة مـّهي ثني: البكري    .ديدـُة عىل قـفْ
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:  يف شـكواه هـذه ٌثَدَ به حَثَدَ حْبن حممد إنبه القاسم 
  . " هـ حاجتْنِرغ مـحتى ف) ....  كذا يف كذا ْأن
مـات القاسـم بـن " : ن الرمح  سليمـان بن عبدقـالو −

 ِّيلَصـُ أُنوين يف ثيايب التـي كنـتِّفَك( :  , فقالدْيَدُحممد بق
    , ِيـا أبـت: فقال ابنـه .  ) فيها , قمييص وإزاري وردائي

 أبـو بكـر يف َنِّفُهكذا ك( يا بني , : ال تريد ثوبني ? فقال 
وال ( : ثم قال . )   أحوج إىل اجلديدّثالثة أثواب , واحلي

  . )وا عىل قربيـتبن
مات القاسم بن حممد بـني " :  رجاء بن أيب سلمةلقاو −

ًا أو معتمرا , فقال البنه ـّمكة واملدينة حاج  ّ عـيلَّنُشـ( : ً
َا , وسـّنَب شاالرت اك ـّ بأهلك , وإيْقَحـْلاو , قربي ّ عيلِّوـً
  ." )  تقول كان وكانْأن
ى عنـد َأنـه هنـ" وعن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه  −

ًن خريا وال رشا ار , وال يقولـع بنـ يتبْموته أن     ثـم قـال .ً
ــ ُأ ــُلـْت ــذه اآلي ©  ª  »  ¬  ®  ¯°  ±  ²  } : ة  ه
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´  ³  µ    ¶   ¹  ¸    º    ¿  ¾  ½   ¼  »
  ÆÅ  Ä    Ã  Â   ÁÀz  )١ ( "   .  

مات القاسم بـن حممـد ومل يكـن " : وقال ابن سريين  −
  ." هـأحد أرىض عند الناس من

 
 

ْإن االقتداء يكون بمثل هؤالء الرجـال , أخي املسلم ,  َِّ
ِفبـهـم اقـتـده َ ْ َُ ُ ِ.  

 
 

 
 
 

  . النسـاء ورةـ سْنـِم)  ١
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 ..ني ـد هللا رب العاملـاحلم
ك عىل سيدنا وموالنـا حممـد , ُهم وسالمّك اللُوصالت

 .. ـمـنيَلعالِـداة لْهُة الـمـول 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 ا الوَخّْ
ِ احلق وعملوافو وعر, يدخلوها ملو  كهللا تبارا فأفاض , به اَ

ِوتعاىل عليهم من ح  ً مالئكـةاه , حتى كانوـفيقْوَه وتـمتْكِْ
 .يمشـون عىل األرض 
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ــامل ــشْأن منــك بطلوف َ تـت َ ــْنأ, و ه هبــمـَّبَ ْ تعمــل بمث ل ِ
 ٍة ربك , وتكون معهم يف يـومـّال جنـنَحتى ت; أعمـاهلم 

 {    Í   Ð  Ï  Î   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

 
 

  ننيـإلثه يوم اـ بحمد اهللا وتوفيقّتم
ْ من ثامن عرشلا   هـ ١٤٣١ لعام شوالِ

ْ من لعرشيناسابع ولفق لااملو  م٢٠١٠لعام ) سبتمرب (لأيلوِ
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  :كتب التفسـري
 ري القرطبيـتفس

 الدر املنـثور للسيوطي
 تفسري الطـربي
 تفسري البغوي

 
  :كتب املتون 

 الزوائد – املعاجم –ات  املصنف– املسانيد – السنن −الصحاح ( 
  ) .... وأخر– املسائل – األجزاء –

 صحيح البخاري
 سنن الرتمذي
  سنن النسائي

 كملصحيحني للحاعىل ا كملستدرا
 صحيح ابن حبان
 مسند الشافـعي
 سنن الدارمي

 صحيح مسلم
 سنن أيب داود
 سنن ابن ماجة

 صحيح ابن خزيمـة
 موطـأ مالك

 دـمسند أمح
 سنن البيهقي الكرب
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  سنن الدارقطني
 الرزاق  مصنف عبد

 مسند الطياليس
 مسند البزار 

 مسند احلميدي
 اآلحاد واملـثاين للضحاك

 للطربايناملعجم الكبري 
 املعجم الصغري للطرباين 

  للرتمذي نوادر األصول
 فضائل الصحابة البن حنبل 

  للبيهقيانـشعب اإليم
 الفردوس للديلمي 

 األوائل البن أيب عاصم
  للطحاوي معاين اآلثاررشح

   للفاكهيأخبار مكة
  البن املباركهاداجل

 الشكر البن أيب الدنيا
 خلق أفعال العباد للبخاري

 معجم الشيوخ للسبكي 
 معرفة علوم احلديث للحاكم

 مصنف ابن أيب شيبة
  ىلـمسند أيب يع

 مسند إسحاق بن راهويه 
 مسند الشهاب 

 مسند عبد بن محيـد
 طرباين للمسند الشاميني
   للطربايناملعجم األوسط

 األدب املفرد للبخاري
 الشمـائل املحمدية للرتمذي 
 معرفة السنن واآلثار للبيهقي 
 املراسيل أليب داود السجستاين

 ضعفاء العقيـيل 
 األوائـل للطرباين

  رشح مشكل اآلثار للطحاوي
 أخبار مكة لألزرقي

مكارم األخالق البن أيب الـدنيا 
 ر للبيهقي البعث والنشو

 قرة العينني للبخاري
 معجم الصحابة البن قانع

 مقدمـة ابن صالح
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مسألة العلو والنزول يف احلديث 
 البن القيرساين

 وصايا العلمـاء البن زبر الربعي
الفوائد الشهري بالغيالنيات أليب 

 بكر الشافعي

 
  :ـروحكتب الش
  البن حجرفتح الباري
    للطيب آباديعون املعبود

       ية السندي عىل ابن ماجةحاش
         الرب التمهيد البن عبد
  للمباركفوريحتفة األحوذي

 للخطايبمعامل السنن 
حاشية الباجوري عىل ابن قاسم 

 الغزي
 املنتـقى للباجي

  رشح النووي عىل صحيح مسلم
 رشح سنن النسائي للسيوطي

 رشح سنن ابن ماجـة
  االستذكار البن عبد الرب

  للمناويالقديرفيض 
   رشح ابن بطـال

 رجب البن حلكما ومجامع العلو
 احلنبيل 

 
  :كتب الرجال

 – العلـل – البلـدان – الطبقات – الضعفاء – ثقات –تراجم ( 
 وأخر( .... 

  للبخاريالتاريخ الصغري التاريخ الكبري للبخاري
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 هتذيب األسمـاء للنووي
  أليب نعيمحلية األولياء
  للذهبيظتذكرة احلفا

  تقريب التهذيب البن حجر
  لسان امليزان البن حجر

  الكنى للبخاري
   البن حبانالثقات

  للذهبيالكاشف
  العرب يف خرب من غرب للذهبي

 الكامل البن عدي
   البن حجراإلصابة

  كر عساالبن  مدينة دمشقيختار
 ازي حاتم الرأليب لتعديلا وحجلرا

  للعالئيجامع التحصيل
 فة بن خياططبقات خلي

 طبقات الفقهاء للشريازي
 إسعاف املبطأ للسيوطي

   للصفديالوايف بالوفيات
 الوفيات للقسنطي

  حنبلالبن لجا الرفةالعلل ومعر

  للذهبي      سري أعالم النبالء
 تاريخ بغداد للخطيب

  للعجيلمعرفة الثقات
  البن حجر هتذيب التهذيب
  للسيوطيطبقات احلفاظ
 مزي  للالـهتذيب الكم

 حبان البن رمصامشاهري علامء األ
  للذهبي ميزان االعتدال

  البن اجلوزي ة الصفوةصف
  البن عبد الرب االستيعاب

البن سعد الطبقات الكرب  
 ر منظوالبن دمشق يخرتاخمترص 

 التعديل والتجريح للباجي
 املجروحني البن حبان
 تاريخ خليفة بن خياط

 طبقات الشافعية البن السبكي
 ت احلنابلة البن أيب يعىلطبقا

 وفيات األعيان البن خالكان
  للفسوياملعرفة والتاريخ

 فعيا للرينوالتدوين يف أخبار قز
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 سمط النجوم العوايل للعصامي
 تاريخ ابن معني رواية الدوري

 الرياض النرضة للطربي
 تاريخ جرجان للسهمي

 فـي ملوك مـرص النجوم الزاهرة
 البن تغري برد األتابك

حفة اللطيفة يف تـاريخ املدينـة الت
 الرشيفة للسخاوي 

ــث   ــواردة يف األحادي ــل ال العل
 النبوية للدارقطني

 أسد الغابة البن األثري
  شاهنيبنتاريخ أسامء الثقات ال
 اإلكمـال البن ماكوال

 تاريخ واسط للرزاز الواسطي 
تاريخ مولد العلمــاء ووفيـاهتم 

 البن زبر الربعي 
 البن خ حلببغية الطلب يف تاري

 العديم
 معجم البلدان لياقوت احلموي 

 معجم ما استعجم للبكري
 

َكتب السـري والتاريخ   : والرحالتِّ
  الكامل يف التاريخ البن األثري

 تاريخ املدينة البن شبة النمريي 
 تاريخ الطربي

 تاريخ أصبهان أليب نعيم
  أليب زيد العمرييأخبار املدينة

   البن قتيبةاملعارف
  وح البلدان للبالذريفت

  البن اجلوزياملنتظم

  البن كثريالبداية والنهاية
 البدء والتاريخ للمقديس 

 تاريخ اليعقويب
 تاريخ اخللفاء للسيوطي
  الشفا للقايض عياض

  لليافعيمرآة اجلنان
 املحن أليب العرب التميمي

 يزجلوا البنثر ألا أهل متلقيح فهو
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  القاسميبخبارها ألأ مرص وحفتو
  عبد الرمحن القريش
 البـن العمــاد شذرات الـذهب

 احلنبيل

االستقصا ألخبـار دول املغـرب 
 األقىص أليب العباس النارصي

 
كتب أخر:  

 – العقائـد – مصطلح احلـديث وخترجيـه −الفقه وأصوله ( 
 .... ) وأخر –ومعاجم وأدب علوم لغة  −علم الكالم 
 األم للشـافعي

 التذكرة للقرطبي
  يف علم الرواية للخطيبالكفاية

 كنز العمـال للمتقي اهلندي
 غريب احلديث البن اجلوزي
 الرسالة النظامية للجويني

 الكامل يف اللغة واألدب للمربد 
  القاموس املحيط للفريوز آبادي

 الفائق للزخمـرشي

  الشافعيةوعخمترص املزين يف فر
 تلخيص احلبري البن حجر
 اجلامع الصغري للسيوطي

 راية للزيلعينصب ال
 كشف اخلفاء للعجلوين

 العلل املتناهية البن اجلوزي
 ذم الكالم وأهله للهروي

 لسان العرب البن منظور 
  األثريبن الثرألالنهاية يف غريب ا
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 ...........................تعريـف بالفقهـاء السـبعة 
 .................القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق 

  .......................................بهـمه ونسـإس
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