
 

 

 

 



  

 الرحيم الرحمن هللا بسم
 

 اإليمان كتاب

 ":وعمل قول  اإليمان " البخاري  قول  على تعليقه في رجب ابن قال-١

 حكى وقد .الحديث أهل وعلماء السلف من جماعإ كله وهذا .وعمل قول  هو قالوا: العلماء وأكثر

 (1) أيضا. عليه اإلجماع ثور  أبو وحكى عليه، والتابعين الصحابة إجماع الشافعي

 فسل من واحد غير   وحكاه والعمل، اإليمان بين يفرقون  ال ممن مض ى من كان األوزاعي: وقال-٢

 عياض بن الفضيل والجماعة: السنة أهل عن ذلك حكى وممن ،والجماعة السنة أهل عن العلماء

 (2) الجراح. ابن ووكيع

  فيه يدخل   اإليمان كان وملا-٣
 
ه والعمل   والقول   بالقلب املعرفة

ُّ
 األعمال بزيادة زيادته كانت: كل

 (3) بنقصانها. ونقصانه

 الريب ينفي حتى التصديق قوة فيوجب واالستدالل النظر بعد للقلب الحاصل العلم هو اليقين:-٤

 (4)كله... اإليمان مسعود ابن جعله وقد به، وارتياحه وسكونه   باإليمان القلب طمأنينة ويوجب

لبت ما الحسن: قال-٥
 
ِرب   وال باليقين إال الجنة ط ديت وال باليقين، إال النار من ه 

 
 إال الفرائض أ

ِبر وال باليقين،  (5) باليقين. إال الحق على ص 

  قلوبال لطارِت  ينبغي كما القلب في وقع اليقين أن لو الثوري: سفيان وقال-٦
 
 الجنة إلى اشتياقا

 
 
 (6) النار. من وخوفا

 وعبادته هللا بطاعة اشتغاله من بأعظم يكره ما منه واستدفع يحب ما هللا من العبد استجلب فما-٧

 (7) آمنوا. الذين عن يدافع هللا فإن ؛اإليمان حقيقة وهو وذكره

                                                 

 ٥ص  (1)

 ٥ص  (2)

 ٩ص  (3)

 ١٥ص  (4)

 ١٥ص  (5)

 ١٥ص  (6)

 ٢٠ص  (7)



 اشتركا شيئين في تستعمل إنما "أفضل" لفظة أن و))أفضل(( ))خير(( بين الفرق  في لي ظهر والذي-٨

 الفضل في ذاك شارك قد املمتاز فهذا به، صاخت بفضل اآلخر عن أحدهما وامتاز فضل، غير في

 ذاك. فهو زائد بفضل عنه صواخت

 لزيادة كان سواء   اآلخر في مما أرجح الخير من نوع منهما كل في :شيئين في فتستعمل "خير" لفظة وأما

 بلفظة يكون  اآلخر على أحدهما فترجيح جنساهما اختلف وإن ذلك، غير أو نفعه في أو ذاته في عليه

 (1) ..خير

 وهو والفعل بالقول  اإلحسان يجتمع به ألنه ؛السالم وإفشاء الطعام إطعام بين الحديث في وجمع-٩

 (2)اإلحسان... أكمل

ِ  والغل   الحسد من سلم   إذا لنفسه يحب ما ألخيه الرجل يحبُّ  وإنما-١٠
 (3)والحقد... والغش 

 اآلخرة الدار تلك} تعالى هللا قال مذموم، فهو دنيوي: أو ديني بفعل الناس عن التفرد حبُّ  فأما-١١

  يريدون  ال للذين نجعلها
 
  وال األرض في علوا

 
 (4)... {فسادا

 عيدوا على املندوبات تقديم إلى املحبة بلغت فإن الشريعة؛ ومندوبات النفس داعي تعارض فإن-١٢

 بعد بالنوافل املتقربين املحبوبين املقربين درجة إلى وبلوغه اإليمان كمال عالمة ذلك كان النفس

 (5)الفرائض...

 الساحرة : واملستعضهة والعاضهة، البهتان، والعضيهة: الشتيمة، العضيهة: أن اللغة أهل ذكر-١٣

 
 
 (6)... املستسحرة

 بل أحد؛ عند به يقر   وال نفسه على يستر أن فضلفاأل  ذنب من تاب من أن على العلماء جمهور -١٤

 (7) وجل. عز هللا وبين بينه فيما منه يتوب

                                                 

 ٤١-٤٠ص   (1)

 ٤٣ص  (2)

 ٤٥ص  (3)

 ٤٦ص  (4)

 ٤٩ص  (5)

 ٧٥ص  (6)

 ٨٣ص  (7)



  منتتض فهي ،وتصديق تصور  من مركبة هي املعرفةو- ١٥
 
  علما

 
 فإن ؛القلب تصديق وهو وعمال

. قلبه عمل فهو املؤمن؛ به صيخت والتصديق ،والكافر املؤمن فيه يشترك قد صور الت ه   وأن وكسب 

درك مكتسبة املعرفة
 
 .السنة. أهل أكثر قول  وهو باألدلة، ت

 (1)فيها... كسب ال اضطرارية إنها طائفة: وقالت

 (2)  يتفاضل... القلوب في اإليمان أن في صن الحديث هذا-١٦

 النابغة: قال-١٧

 احلممممممممممملمممممممممم    ا مممممممممم       مممممممممم    مممممممممم مممممممممم  
 

 مم  اسالمممممممممممممم   المممممممممممممم  ا اكمسيمممممممممممممم ممممممم حم    
 :العتاهية أبو وقال 

 إذا املمممممم ب   يمممممم مممممم مممممم   مممممم ممممممم    ممممممم  ا ممممممسمممممم مممممم   
 

  مممممممم مممممممم مممممممم   مممممممم      إ  كمممممممم   كمممممممم الممممممممممممممممممممم    
 (3) 

 على بنعمه يستعين أن هللا من العبد فيستحي النعم مطالعة من هللا من الحياء يتولد وقد-١٨

 (4) اإليمان. خصال أعلى من كله فهذا ،معاصيه

 وإذ} الكهف أصحاب عن حكاية سبحانه فقال عليه الفتنة خشية بدينه فر   من هللا مدح وقد-١٩

 (5) {الكهف إلى فأووا هللا إال يعبدون  وما اعتزلتموهم

د، جمع األساود:-٢٠ سو 
 
 وأعظمها. الحيات أخبث وهو أ

 : بُّ ب   أصله أن على صبوب جمع والصُّ ب  ل، كرسول  ص  س   أراد إذا األسود   أن وذلك كرسل   خفف ثم ور 

 (6) امللدوغ... على انصب ثم ارتفع ينهش أن

 (7)...رخصة فيه ورد فقد أشبهه وما الربيع اتأوق في ونحوه للتنزه أحيانا البادية إلى الخروج فأما-٢١

. بالنية تصير   املحتِملة الكفرِ  ألفاظ وكذلك- ٢٢
 
 (8) كفرا

                                                 

 ٨٨ص  (1)

 ٩٤ص(2)

 ١٠٠ص  (3)

 ١٠٤ص  (4)

 ١٠٨ص  (5)

 ١٠٩ص  (6)

 ١١٦ص  (7)

 ١٢٣ص  (8)



 (1) باألعمال. هللا إلى القلوب سير وفي باألبدان الدنيا سير في محمود الليل آخر فسير  -٢٣

م مطاياكم فأصلحوا مطاياكم نفوسكم الحسن: قال-٢٤
 
ِلغك ب 

 
 (2).لج عزو  ربكم إلى ت

 فتقول  البناء عن امللك انقطع العبد فتر فإذا بالذكر املالئكة تبنيها الجنة دور  إن : الحسن قال-٢٥

 (3) بالنفقة - هللا رحمكم- أمدوهم : الحسن قال ،فتر صاحبي إن : فيقول  ؟ فالن يا شأنك ما :املالئكة

 تكون  إنما قبلنا؛ من الكتابين أهل يفعله كما واالختراع بالرأي تكون  ال األعياد أن منه يؤخذ قد فهذا

 (4)... واالتباع بالشرع

ه   ما بها يتجاوز  فال الناس عليها يجتمع التي األعياد فأما-٢٦ ع  ر 
 
ه   لرسولِه  هللا ش ع  ر 

 
 ألمته.   الرسول  وش

(5) 
 نعمته بتمام والسرور الفرح األمة لهذه هللا شرع   وأنما والسرور، الفرح مواسم هي واألعياد:-٢٧

 في عيدين لهم فشرع {فليفرحوا فبذلك ورحمته هللا بفضل قل} تعالى هللا قال كما رحمته وكمال

  سنة  
 
 (6)أسبوع... كل في وعيدا

 عبدهللا ابن جرير حديث في الرؤية وسلم عليه هللا صلى النبي ذكر ملا أعلم وهللا املعنى ولهذا-٢٨

 الوقتين هذين فإن غروبها وقبل الشمس طلوع قبل الصالة على باملحافظة ذلك عقب أمر البجلي

هم الجنة أهل صخوا لرؤية وقت  وأدائهما مواقيتهما ىعل الصالتين هاتين على حافظ فمن رب 

جي   فيهما القلب وحضور  وخشوعهما  (7)وقتهما. في الجنة في هللا الى ينظر ممن يكون  أن له ر 

 حكم أن على به ويستدل هللا: رحمه فقال" رجب ابن ذكرها فائدة القبلة تحويل حديث في -٢٩

 الثقة الواحد خبر قبول  ىعل- التقديرين على به ويستدل إياه، بلوغه قبل باملكلف يتعلق ال الخطاب

 ذلك تعذر فمع واسطة بغير وسلم عليه هللا صلى الرسول  من السماع إمكان مع الديانات أمور  في

 (8) وأحرى.. أولى

                                                 

 ١٥٢ص  (1)

 ١٥٣ص  (2)

 ١٦٦- ١٦٥ص  (3)

 ١٧٢ص  (4)

 ١٧٤ص  (5)

 ١٧٤ص  (6)

 ١٧٧-١٧٦ص  (7)

 ١٨٩ص  (8)



 (1)القرائن... به احتفت إذا العلم يفيد الواحد خبر أن.... -١٣

ى النبي عن عمرو  بن عبدهللا حديث من أحمد اإلمام مسند وفي- ٣١
 
ل ل   " وسلم عليه هللا ص  ي   ألقماع و 

ون للذين ويل   ،القول  صرُّ  "يعلمون  وهم فعلوا ما على ي 

 آخر جانب من ويخرج جانب من الحق سماع فيه يدخل كالقمع آذانهم الذين القول: وأقماع

 (2)فيه. يستقر ال

  الناس أحدث كلما- ٣٢
 
 رخصة خفائه في يكون  وقد عليهم دينهم أمور  بعض خفاء ذلك أوجب ذنوبا

 (3) العقوبة. الستحق ارتكبه ثم عِلمه لو إذ عنه، بالنهي عالم غير وهو ارتكبه ملن

 أعلى فهذه كالعيان للبصيرة الخير يصير حتى امللكوت في البصائر بنفوذ ففسره اإلحسان وأما- ٣٣ 

 ومراتبه. اإليمان درجات

  املقام هذا تحقيق في واملحسنون  املؤمنون  ويتفاوتون  
 
 كث تفاوتا

 
 اإليمان قوة في تفاوتهم بحسب يرا

 (4)... واإلحسان

 فهو إياه هللا مشاهدة على عمل ومن عارف، فهو املشاهدة على هلل عمل من السلف: بعض قال- ٣٤

.  (5)مخلص 

ِكر- ٣٥ 
 
 حضره من بعض فأنكره   هظهور  قبل الشمس كسوف بوقت العلم صالعا بن عمرو  عند ذ

 وما قال ... (هو إال يعلمها ال الغيب مفاتح وعنده) اآلية هذه تال ثم خمس   الغيب إنما :عمرو  فقال

. ويجهله قوم   يعلمه ذلك سوى   (6)قوم 

ه وأنواع-٣٥ ب 
 
عدها الحرام من قربها بقوة تختلف الش  جهة من الش يء في االشتباه يقع وقد عنه وب 

ه أسباب وجود اشتباه ِ
 
رمته حل  زوال في يشك وما ؟ ال أم ملكه هو هل فيه االنسان يشك كما وح 

 (7)عنه. ملِكه

                                                 

 ١٨٩ص  (1)

 ١٩٧ص  (2)

 ٢٠٤ص  (3)

 ٢١١ص  (4)

 ٢١١ص  (5)

 ٢١٦ص  (6)

 ٢٢٧-٢٢٦ص  (7)



ه علم فيها عنده كان من األنواع هذه فكل-٣٦
ُّ
ل  فيها املصيب فهو فتبعه فيها ورسوله هللا حكم على يد 

 في تبعتها من فسِلم   وعرضه لدينه واستبرأ األولى فعل فقد واجتنبها اتقاها فإن عليه اشتبهت ومن

 (1).واآلخرة.. الدنيا

 في نفسه يسامح فإنه بالتدريج؛ الحرام في يقع بأن جديرا كان الشبهات في وقع من أن :هذا ومعنى-٣٧

 (2)بعده... الحرام مواقعة إلى نفسه فتدعوه املشتبهة األمور  في الوقوع

ِرب  -٣٨ ِلك   يحميه الذي بالحمى هللا ملحارم مثل ض 
  
منع   األرض من امل  فمن إليه الدخول  من الناس وي 

  توقى فقد عنه تباعد
 
رِب  رعى ومن وعقوبته امللك سخط  امللك ملساخط تعرض دقف الحمى بق 

ِ  على دليل هذا وفي الحمى؛ أطراف في الولوج إلى نفسه دعته ربما ألنه وعقوبته؛
 والوسائل الذرائع سد 

 (3)املحرمات... إلى

 شبيهها.وت األحكام وتمثيل القياس صحة على دليل (4) الحديث وِفي- ٣٩

؛ االشتباه مسائل في املجتهدين من املصيب أن على دليل وفيه  (5) واحد 

ين  -٤٠   والِد 
 
  والصالبة بالقوة يوصف تارة

 
 (6)... والضعف بالرقة يوصف وتارة

 (7)بآثامك. تدنسه   فال نقي سالماإل  : معاذ بن يحيى كالم ومن-٤١

  

                                                 

 ٢٢٧ص  (1)

 ٢٢٧ص  (2)

 ٢٢٨ص  (3)

بين والجرام بين الحالل " حديث  (4)
" 

 ٢٢٨ص  (5)

 ٢٣٠ص  (6)

 ٢٣٠ص  (7)



 الغسل كتاب
 

  هو والغسِل  الوضوء بين الجمع أن هذا: وأصل-٤٢
 
نة  يتوضأ أن األفضل ولكن الجمهور؛ عند السُّ

 (1)الغسِل.. مع الوضوء صفة من سبق ما على يغتسل ثم الغسل قبل

 قال وسلم عليه هللا صلى الرسول  غسل صفة بيان في عنها هللا رض ي عائشة حديث من-٤٣

 (2)... التقريب على بل التحديد، وجه على هو ليس الغسل ماء تقدير أن على يدل مما وهذا "رجب ابن

 أن   على داللة هذا وفي" رجب ابن قال الوضوء في الحسين بن علي بن محمد جعفر أبو حديث في-٤٤

 غيرهم؛ يطلبه كما وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من العلم يطلبون  كانوا البيت أهل سادات

 مختصون  وأنهم غيرهم، من العلم أخذ إلى محتاجين غير أنهم الشيعة تزعمه ما كذب على ذلك فدل

اس   يحتاج   بعلم ، إلى هم يحتاجون  وال إليهم، كلهم الن   وغيره محمد بن جعفر ذلك في كذبهم وقد أحد 

 (3)عنهم. هللا رض ي البيت أهل علماء من

 وهو لحنفية،ا ابن محمد بن الحسن هو يكفيني ما : لجابر قال الذي الرجل هذا إن : قيل وقد-٤٥

 في املاء استعمال كثرة في اإلباضية مذاهب بعض إلى يميل كان إنه وقيل:. باإلرجاء تكلم من أول 

 (4)الطهارة..

؛ غير   الطهارة في التدليك أن على العلماء جمهور  -٤٦   واجب 
 
 (5). عنه املشهور  في ملالك خالفا

سل.. عند الطيب أو بالحالب بدأ من باب البخاري  قال -٤٧
 
 الغ

 من نوع الحالب أن منه فهم أنه على يدل الحديث هذا على البخاري  تبويب وظاهر : رجب ابن قال

  يستعمل كان وسلم عليه هللا صلى النبي وأن ، الطيب
 
 الجنابة. غسل في رأسه في الطيب من شيئا

 واالسماعيلي الخطابي منهم الوهم إلى فيه ونسبوه - هللا رحمه - البخاري  على ذلك العلماء أنكر وقد

حلب   إناء الحالب إنما وقالوا: واحد وغير حلب   إناء من يغتسل   كان أنه املراد ... فيه ي   من اللبن فيه ي 

 (6).. املواش ي

                                                 

 ٢٤٥ص  (1)

 ٢٤٩ص  (2)

 ٢٥٢ص  (3)

 ٢٥٣ص  (4)

 ٢٨٦ص  (5)

 ٢٦٩ص  (6)



ِل  في واجب فهو الوضوء في وجب فما-٤٨ س 
 
 (1)األولى. بطريق الغ

  صوب : يقال الخطابي: قال (ملعانه) وملعاته لونه بريق   :الطيب صوبي-٤٩
 
 واحد. بمعنى صوب وبيصا

(2) 

ِن  من عظيمة سنة وهذه" فيه رجب ابن قال الغسل عند الرأس شعر تخليل-٥٠
 
ن سِل  س 

 
 الجنابة غ

 الغسل سنن في للقول  توسعهم مع الفقهاء أكثر لها يتنبه لم وسلم عليه هللا صلى النبي عن ثابتة

 (3)..."وآدابه

  عمر ابن كان-٥١
 
  شابا

 
 (4)وسلم. عليه هللا صلى هللا رسول  عهد على املسجد في ينام عزبا

٥ ٢ - :
 
ة ر  د 

 
ب   الخصيِة، انتفاخ األ د   أي - له السالم عليه موس ى ضرب من الحجرِ  في الباقي األثر   : والن 

 (5)..-للحجر

 إذا الشيطان وهو الخناس الوسواس ومنه ، عنه وتأخرت منه واختفيت تواريت : أي فانخنست-٥٣

ر فإذا له، وسوس هللا ذكر عن العبد غفل
 
ك
 
يِت  ومنه وتأخر، خنس هللا ذ م   قال خنسا النجوم س 

س أقسم فال) تعالى
 
 اختفاؤها : وقيل ، الشمس ضوء تحت وتواريها وانخناسها:رجوعها(بالخن

  (6)بالنهار.

 بنجس ليس وأنه والفضل العلم أهل ويجالس حوائجه في يذهب أن له الجنب أن على دليال وفيه-٥٤

  يكن لم وإذا
 
 عليه مجمع   كله وهذا والريق. والعرق  كالدمع طهارتها على باقية الطاهرة ففضالته نجسا

. بينهم نعلم وال العلماء بين
 
 (7)اختالفا

 وموقف عنها هللا رض ي عائشة حديث في كما الختانين بالتقاء الغسل مسألة في رجب ابن قال-٥٥

  أن منها: أمور  منها يستفاد وايةالر  وهذه .." ذلك في خالف ممن عمر
 
د   كان األنصار من كثيرا ِ

 
 يقل

  بعضهم
 
 . منهم قليل   إال وسلم عليه هللا صلى النبي من ذلك يسمع ولو املسألة هذه في بعضا

                                                 

 ٢٧٢ص  (1)

 ٣٠٨ص  (2)

 ٣١٢-٣١١ص  (3)

 ٣٢٠ص  (4)

 ٣٣٠ص  (5)

 ٣٤٣ص  (6)

 ٣٤٣ص  (7)



 عليه هللا صلى النبي عن الصريحة األنصار روايات من ش يء   املجلس ذلك في يظهر لم أنه ومنها:

 فسأل ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  عهد على يفعلونه كانوا بفعل التمسك ظهر وإنما وسلم؛

ِلم هل : عمر . لهم يكن فلم ؟ وسلم عليه هللا صلى النبي به ع   تلك أن على يدل مما وهذا جواب 

 الرواة. بعض من نقلها في الوهم حصل الصريحة الروايات

  ذلك في يخالفون  كانوا أنهم روي الذين املهاجرين أن ومنها:
 وسلم عليه هللا صلى النبي عن ويروون 

  - األنصار وكذلك منه، سمعوه عما رجعوا كعثمان خالفه
 
، كعب بن أبي رأسهم- أيضا  أن   وأخبر رجع 

  كان ذلك في وسلم عليه هللا صلى النبي من سمعه ما
 
ِسخ   ثم األمر أول  في ر خصة

 
 يدل وهذا وزال. ن

  عوهسم كانوا ما نسخ   لهم تبين أنه على
 
  بيانا

 
 (1)."شك وال لبس   فيه يبق لم بحيث شافيا

  اجتمعت التي املسائل هذه أن   بهذا: واملقصود - ٥٦
 
 وقل الصحابة زمن من عليها املسلمين كلمة

 
 
م وندر فيها املخالف

 
ِجب   كلها عليه املسلمين إلنكار إظهارها على يجسر ول   املؤمن على ي 

 
 بما األخذ

؛ به عملال على املسلمون  اتفق
 
ها كما حقها أهل على باطلها أهل يظهر ال األمة هذه فإن   ظاهرا  أن 

 (2)وسلم. عليه هللا صلى النبي عن ذلك روي كما ضاللة على تجتمع ال

في قد املسائل فهذه- ٥٧
 
م أمرها املسلم ك

 
 أولي الراشدون  الخلفاء عليه جمع ما اتباع إال فيها يبق ول

 لم كله هذا فإن والقال؛ القيل وكثرة والجدال بالبحث فيها االشتغال ن دو  والكمال والعدل العلم

ن يخفى يكن  العصمة املسئول  وهللا والضالل، الجهل أهل سوى  بهم ذلك يظنُّ  وال سلف عم 

 (3)والتوفيق.

  

                                                 

 ٣٨٠ص  (1)

 ٣٨٩ص  (2)

 ٣٨٩ص  (3)



 * الحيض كتاب*
، بشديد ليس الذي املكروه هو االذى الخطابي: قال -٥٨

 
ذى إال يضروكم لن) تعالى كقوله جدا

 
 (1)...(أ

 (2)مخالفته. من هللا طاعة إلى الرجاعون  :والتوابون - ٥٩

ِلطت إنما قالت: عنهما هللا رض ي بكر أبي بنت أسماء عن- ٦٠ ة س  ض  ي   ألنهن اسرائيل بني نساء على  الح 

  اتخذن كن  
 
 (3)املساجد. في بها يتطاولن   خشب من أرجال

  شريف إسناد هذا... : الحيض في عائشة حديث على التعليق في رجب ابن قال- ٦١
 
 رواته لجاللة جدا

ر فلهذا بعض؛ من بعضهم بسماع كلهم وتصريحهم  اللفظة وفيه الحيض، كتاب البخاري  به صد 

ه هللا خلقهن   منذ للنساء الزم الحيض أن   على البخاري  بها استدل التي   لم وأن 
 
ث  اسرائيل بني في يحد 

 (4)تقدم. كما

ه :"آدم بنات على هللا كتبه " ومعنى ٦٢ رِ  متعبدات   فهن   إياه، وألزمهن عليهن به قض ى أن   (5)عليه. بالصب 

  القرآن قراءة جواز على داللة الحديث وفي- ٦٣
 
  متكئا

 
 قول  ذلك في ويدخل جنبه، وعلى ومضطجعا

  هللا يذكرون الذين ) عزوجل هللا
 
  قياما

 
 (6)(جنوبهم وعلى وقعودا

 من وغيره عروة بن هشام عن ويروي، مالك طبقة من وهو للبخاري  شيخ   أكبر إبراهيم بن مكي- ٦٤

 (7)األكابر.

حي   الحاء: بكسر الِحيضة: الخطابي قال- ٦٥  تلزمها تيلا الحالة: أي والجلسة كالقاعدة ض  الت 

 (8). وتوقيها األمور  اجتناب من الحائض

: : الخطابي قال- ٦٦
 
 خطوط. أوفيه علم له كان وربما أسود كساء   والخميصة

 (9)خمل. له صوف من ثوب : والخميلة

                                                 

 ٥ص  (1)

 ١٠ص  (2)

 ١١ص  (3)

 ١٣ص  (4)

 ١٣ص  (5)

 ٢٢ص  (6)

 ٢٣ص  (7)

 ٢٥ص  (8)

 ٢٦ص  (9)



 وفيه :"أحيانه كل على هللا يذكر كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن" حديث في رجب ابن قال- ٦٧

ر   أن على دليل
 
ك ِ
 
  منه يمنع   ال الذ

 
. وال حدث

 
 جنابة

 (1)... القرآن به يراد ال أطلق إذا هللا ذكر   ألن للجنِب، قرآنال قراءة جواز على دليل فيه وليس

م- ٦٨
 
 . القرآن قراءة سوى  الباب هذا في البخاري  ذكره مما يبق ول

ع   ال الحائض أن : كالمه وظاهر ن  م 
 
 البسملة وسلم عليه هللا صلى النبي بكتابة واستدل ، القراءة من ت

 ير لم أنه عباس ابن وعن . اآلية تقرأ الحائض أن النخعي عن وذكر. هرقل إلى القرآن من آية مع

. للجنِب  بالقرآن
 
 (2)بأسا

 عارض   بل طبيعي، يرغ فاسد دم هو الحيض، غير بدم حيضها دم   اختلط من هي املستحاضة- ٦٩

  وسمي ؛ معتادة أوقات   في البلوِغ  بعد الرحم يرخيه وطبيعة جبلة دم هو الحيِض  فدم   ؛ملرض  
 
 حيضا

 (3)سال. إذا الوادي حاض ويقال: يسيل ألنه

  االستحاضة دم بأن االستحاضةو  الحيض دم بين وسلم عليه هللا صلى النبي فرق  وقد- ٧٠
 ،عرق 

 ودم ، قعره من ويخرج الرحم يرخيه طبيعي دم فإنه ؛عرق   دم ليس الحيض دم أن على يدل وهذا

 (4)قعره. دون  الرحم أدنى في يسيل الذي وفمه ينفجر عرق   من يخرج   االستحاضة

 (5). االستحاضة دم منه يخرج الذي العرق  اسم العاذل : عبيد أبو قال- ٧١

 االستحاضة أو الحيض جهة من بأمرها املشتبه مسألة في رجب ابن ذكر- ٧٢

 ليس ذلك أن على العلماء وأكثر قولين على؟ ةصال  لكل عليها الغسل يجب هل العلماء اختلف وقد "

 (6). بواجب

 هما قوالن وفيه صالة؟ كل عند والتلجم والتحفظ الدِم  غسل   عليها يجب هل اختلفوا وكذلك- ٧٣

 (7)أحمد. عن روايتان

                                                 

 ٤٥ص  (1)

 ٤٥ص  (2)

 ٥٢-٥١ص  (3)

 ٥٢ص  (4)

 ٥٣ص  (5)

 ٦٨ص  (6)

 ٦٨ص  (7)



 ال؟ أم التكرار يقتض ي هل املطلق األمر أن في املشهور  االختالف إلى االختالف هذا يرجع وربما- ٧٤

 وغسل باالغتسال األمر فإن صالة لكل التكرار يقتض ي ال أنه هنا األصح لكن مشهور؛ اختالف وفيه

ِة  بانقضاء معلق   هو إنما الدم ض  ي   عند إال يقتِضِه  لم التكرار يقتض ي إنه : قيل فإذا وإدبارها الح 

 (1)فقط. حيضة   كل إدبار

ِة  إدبار بعد بالصالة أمر وصلي": " وقوله- ٧٥ ض  ي    الح 
 
 واألمر إقبالها، وقت في الصالة عن نهاها حيث

عيد   الحظر بعد   الصالة كانت وقد عليه كان ما إلى األمر ي 
 
ِة  قبل واجبة ض  ي   (2)بعدها. فكذلك الح 

 وهكذا ،وغيره كمالك االستحاضة دم ألجل بالكلية الوضوء يوجب لم من قول   ذكر   سبق وقد- ٧٦

  به من كل في االختالف
 
  به كمن ينقطع. ال دائم حدث

 
 ونحو الريح أو البول  سلس أو دائم رعاف

 (3)ذلك...

 قال " مستحاضة وهي معه وسلم عليه هللا صلى النبي زوجات إحدى عتكافا في عائشة حديث- ٧٧

 فإنها تصلي أنها فكما كالطاهرة العبادات أهل من املستحاضة أن   على يدل الحديث وهذا : رجب ابن

 (4) "..بالبيت وتطوف املصحف وتمس لقرآنا وتقرأ املسجد في وتجلس وتعتكف تصوم

 يتميز االستحاضة دم أن على يدل ما -املستحاضة اعتكاف في - عنها هللا رض ي عائشة حديث وفي- ٧٨

 (5)وصفرته... بلونه الحيض دم عن

 الضرب املصِع: حكه،وأصل   في بالغت أي: بظفرها   -ضالحي دم - مصعته : الخطابي قال- ٧٩

  قصع  ) ومنه به، وعالجته بالظفر دلكته : أي "قصعته  " وروي  الشديد
 
 (6) .(النملة

بذة: الخطابي: قال- ٨٠ : اليسيرة، القطعة النُّ  ا والكست 
 
ط س   أنها يريد-بالكاف تبدل والقاف ،لق 

ر  (7).-به وتتطيب بذلك تتطه 

                                                 

 ٦٨ص  (1)

 ٦٩-٦٨ص  (2)

 ٧٥ص  (3)

 ٧٩ص  (4)

 ٨٢ص  (5)

 ٨٤-٨٣ص  (6)

 ٩٢ص  (7)



٨١ -  
 
سط  رواية وفي "فارظ" مسلم رواية وفي معروفان الطيب من نوعان واألظفار   والق 

 ق ) : صوابه أن : وقيل "أظفار   قسط "البخاري 
 
 حداِم  وزن على الكسر على مبني وظفار (ظفار سط

 (1)باليمن. عدن سواحل من ساحل

٨٢ - 
 
ة طِن  أو الصوف من القطعة هي عبيد: أبو قال القطعة، هي : الِفرص   من مأخوذ غيره أو الق 

ت   ص  ر 
 
 قطعته. أي الش يء ف

 (2) الجمهور. عليه الذي الصحيح هو هذا ، املعروف الطيب هو وامِلسك  

 .."فحضت  " :قالت الوداع حجة في عنها هللا رض ي عائشة حديث-٨٣

 حج من به تحرم أن تريد بما تهل ثم له، تغتسل فإنها اإلحرام أرادت إذا الحائض أن على دليل فيه

 (3)التلبية. : واإلهالل عمرة أو

٨٤- 
 
ة ج  ر    فيكون  الراء وسكون  املشددة الدال بضم رويت الدُّ

 
ر ج) تأنيث  وفتح الدال بكسر ورويت (د 

ر ج)   جمع فيكون  الراء رج يجمع   كما (د  رس ح 
 
  هنا به اداملر  والدرج   ة وترس حرجة على وت

 الف ِخرق 

 (4).القطن.. على يخرج ما لتنظر فرجها في الحائض املرأة فتدخله- الكرسف وهو - قطن   وفيها

٨٥- 
 
ة ص    أصلها: القاف بفتح الق 

 
 تخرج القطنة أن بذلك عائشة وأرادت األبيض، صالج   من القطعة

  من ش يء   فيها ليس بيضاء
 
فرة   (5).وطهرها نقائها عالمة فيكون  الكدرة وال الصُّ

 الحيض. دم آخر في يخرج أبيض ش يء عبارة البيضاء القصة وأن  - ٨٦

 كانت إذا مالك: قال : دونةامل ففي الطهر، عالمة في عنه مالك    أصحاب اختلف بر:ال عبد ابن قال

  ترى  أةاملر 
 
ة ها يراها ال ممن كانت وإن تراها، حتى تطهر فال البيضاء القص  هر 

 
 أن وذلك الجفوف، فط

  فتخرجها الخرقة تدخل
 
 (6).جافة

                                                 

 ٩٢ص  (1)

 ٩٦ص  (2)

 ١١٩ص  (3)

 ١٢٢ص  (4)

 ١٢٣ص  (5)

 ١٢٤-١٢٣ص  (6)



  ثم دم   الحيض أول  أن حبيب...وذلك ابن قال- ٨٧
 
فرة ة ثم ص  ِري 

 
 الصفرة من اليسير الخفي الش يء- ت

  ثم -الحيض من االغتسال بعد املرأة تراها والكدرة
 
  يكون  ثم كدرة

 
 (1)... ينقطع ثم كالفضة ريقا

  حيضها حال في الصالة لها يجوز  ال الحائض أن   على العلماء أجمع وقد- ٨٨
 
. وال فرضا

 
 (2)نفال

ه   الزناد أبي عن هذا كتابه من "الصيام" في البخاري  ذكر وقد- ٨٩  الحق ووجوه السنن   إن : قال أن 

  لتأتي
 
  املسلمون  يجد   فال الرأي خالف على كثيرا

 
ا د   الصوم تقض ي الحائض أن ذلك ومن اتباعها، من ب 

 الصالة. دون 

 (3).فيه الفرِق  وجه إلى الرأي   يهتدي وال بالرأي يدرك   ال مما هذا أن على يدلُّ  وهذا

 . تزوج لم التي البالغ البكر وهي عاتق، جمع والعواتق- ٩٠

  املآلة هي والجلباب
 
ه للبدن املغطية ِ

 
ل
 
س ك ب 

 
ل
 
يها الثياب فوق  ت ِ

 هللا قول  ومنه اإلزارش، العامة وتسم 

ِنين ): عزوجل د   (4).(جالبيبهن من عليهن ي 

 السواد... إلى يضرب الذي األحمر هو قيل: البحراني الدم -٩١

 (5).وسعته لكثرته البحر إلى ونسب ، الرحم قعر من يخرج الذي الواسع الغليظ هو : البحراني : وقيل

 منها، الحائض الجنب يمنع فال العلماء جمهور  عند املساجد أحكام لها يثبت ال البيت ومساجد- ٩٢

 
 
 (6).منها.. خالفا

  

                                                 

 ١٢٤ص  (1)

 ١٣٠ص  (2)

 ١٣٤ص  (3)

 ١٤١ص  (4)

 ١٧٧-١٧٦ص  (5)

 ١٩٤ص  (6)



 *التيمم كتاب*
 من املصطلق بني إلى املريسيع لغزوة كان عقدها أو عائشة قالدة فيه سقط الذي السفر وهذا- .. ٩٣

  وقيل ست   سنة خزاعة
 
 (1).خمس.. سنة

م وإن ) تعالى قوله في- ٩٤ نت 
 
، أحدهما: ؛ للتيمم مبيحين شيئين ذكر (.. سفر   على أو مرض ى ك  املرض 

. منه يخش ى معه املاء استعمال كان ما العلماء جمهور  عند به املراد  الضرر 

، املاء عدم مظنة لكونه ذكره وقع أم املاء عدم مع للتيمم شرط هو هل واختلفوا السفر : الثاني
 
 غالبا

.. أو قليل   الحضر في املاء عدم فإن  (2).نادر 

 (3).املاء.. عدم مع تيمملل وال للرهن بشرط ليس السفر أن على والجمهور - ٩٥

 وهللا - واألظهر" (.. الغائط من منكم جاء أو ) تعالى قوله في "أو في هللا رحمه رجب ابن قال " -٩٦

ريد بهابا على هي بل الواو؛ بمعنى ليست هاهنا "أو" أن- أعلم
 
 (4).والتنويع... التقسيم بها وأ

ِدل   ما أقوى  لكن- ... ٩٧ ذيفة حديث به است    كلها األرض جعل فإنه مسلم خرجه الذي ح 
 
 مسجدا

 تعم ال الطهورية أن فلوال ،صاالختصا وبيان متناناال  مقام في ذلك واخرج بالتربة الطهورية صوخ

  اللفظ يف زيادة كان بل له؛ معنى ال لتربةا ذكر لكان األرض أجزاء جميع
 
 يليق ال وهذا املعنى في ونقصا

 كلها األرض لنا وجعلت " ... خزيمة ابن خرجه وقد وسلم عليه هللا صلى الكلم جوامع أوتي بمن

 
 
  لنا ترابها وجعل مسجدا

 
 (5)"املاء نجد لم إذا طهورا

 في الشفاعة هي فليست األنبياء من وسلم عليه هللا صلى النبي بها صاخت   التي الشفاعة وأما- ٩٨

 بذلك تواترت كما- ايضا - واملؤمنون  األنبياء فيها يشارك   الشفاعة هذه فإن   النار من العصاة خروج

 (6).النصوص

خت التي الشفاعة وإنما- ٩٩  أنواع: أربعة األنبياء دون  من بها صي 

 بينهم القضاء فصل في للخلق شفاعته .١

                                                 

 ١٩٨ص  (1)

 ٢٠٢ص  (2)

 ٢٠٢ص  (3)

 ٢٠٣ص  (4)

 ٢١١-٢١٠ص  (5)

 ٢١٤ص  (6)



 الجنة دخول  في الجنة ألهل شفاعته .٢

 النار أهل من الكبائر أهل في شفاعته .٣

٤.  
 
 (1).أمته.. من له يشفع   من كثرة

ه خمس في تنحصر ال األنبياء عن بها صاخت التي الخصال أن   علم صالنصو  تأمل ومن- ١٠٠  إنما وأن 

  ذكر
 
  مرة

 
  ستا

 
  ومرة

 
  خمسا

 
  ومرة

 
  أربعا

 
  ومرة

 
 بحسبه وقت   كل في ِذكره إلى الحاجة تدعو ما بحسب ثالثا

 (2).أعلم وتعالى سبحانه وهللا

 من أن على- التيمم آية نزول في - أبيه نع هشام رواه الذي الحديث بهذا البخاري  استدل وقد- ١٠١

  وال ماء   يجد لم
 
رِع   يكن ولم وضوء بغير صلوا فإنهم ؛ حاله حسب على يصلي أنه ترابا

 
 قبل التيمم ش

 (3).الصالة بإعادة يأمرهم ولم وسلم عليه هللا صلى النبي إلى ذلك وشكوا ذلك

 أجره له من كل ليس أنه "مرتين أجرهم يؤتون  ثالثة" حديث شرح في العلم كتاب في ذكرنا وقد- ١٠٢

 (4) .غيره من أفضل يكون  مرتين

 التيمم ولكن ؛ املاء يجد لم إذا الحضر في التيمم جواز على (5) الحديث بهذا البخاري  استدل- ١٠٣

 (6)له. يستحبُّ  ملا بل ، الطهارة له تجب ملا يكن لم هنا

 الجملة؛ في منه بد ال فرض التيمم في بالتراب واليدين الوجه مسح أن على العلماء أجمع وقد- ١٠٤

 (7)... (منه وأيديكم بوجوهكم فامسحوا) يقول  تعالى هللا فإن

 يلي والذي كوع، اإلبهام: يلي فالذي علمان لهما طرفان وله الكف مفصل هو : والرسغ- ١٠٥

 (8).الخنصر:كرسوع

 :رجب ابن قال وسلم عيه هللا صلى النبي سفر في الفجر صالة فوات حديث في- ١٠٦

                                                 

 ٢١٤ص  (1)

 ٢١٩ص  (2)

 ٢٢١ص  (3)

 ٢٣٢ص  (4)

 التيمم في الجهيم أبي حديث  (5)

 ٢٣٣ص  (6)

 ٢٤٥ص  (7)

 ٢٥٦ص  (8)



 (1)"جماعة وتصلى لها يؤذن الفوائت أن على دليل الحديث: وِفي"

 : غيره وقال . ِبسعة   املاء منها يخرج املزادة عروة وهي عزالء جمع : والعزالى ..... : الخطابي قال- ١٠٧

زالء:  . ذاري والع كالصواريخ- وفتحها الالم بكسر- وعزالي، عزالى على وتجمع   األسفل املزادة فم الع 

رم: ِ
  أما أصرام، ويجمع ماء على النازلون  النفر قال:والص 

 
 نحو اإلبل من فالقطعة-بالهاء- الصرمة

  الثالثين
 
 (2).عددا

. منك أخذنا وال مانقصناك أي: مارزأناك-١٠٨
 
 (3)شيئا

 *الصالة كتاب*
١٠٩ - 

 
  وتجمع ، وأقِرحة قراح مثل وأسِودة ادسو  .يقال:صالشخ وهو سواد جمع : واألسِودة

 
 أسِودة

اِور  على س 
 
 (4). الجمع جمع فهو ؛ أ

١١٠ - 
 
 يمين على الجنة أهل وأن   آدم، بني أرواح بذلك واملراد النفس وهي ؛ نسمة   جمع : سم  والن

 (5). يساره على النار وأهل، آدم

آه والذي- ١١١  فإنه ؛ السالم عليه عيس ى إال أرواحهم؛ هو إنما السالم عليهم األنبياء من السماء في ر 

 (6)السماء. إلى بجسده رفع

 ينسخونه ما أو ووحيه، تعالى هللا أقضية من بأقالمها املالئكة تكتبه ما صوت : اإلقالم صريف -١١٢

 (7).ذلك... من هللا شاء ما أو ، املحفوظ اللوح من

  له كان ألنه ؛ السالم عليه موس ى من املراجعة وقعت إنما : قال أنس عن- ١١٣
 
 عالجهم عظيمة أمة

 وسلم عليه هللا صلى النبي بمخاطبة تفرد فلهذا وأثقال،، آصار دينهم في عليهم وكان ، املعالجة أشد

 (8). السالم عليه براهيمإ دون  ذلك في

                                                 

 ٢٧٤ص  (1)

 ٢٧٥ص  (2)

 ٢٧٦ص  (3)

 ٣١٤ص  (4)

 ٣١٤ص  (5)

 ٣١٧ص  (6)

 ٣١٨ص  (7)

 ٣١٩ص  (8)



١١٤ - 
 
 بهجته في الزعفران لون  ولونه . كالطين فيصير باملاء يختلط الذي التراب : امِلالط

 (1)... وإشراقة،

 وهي" هللا رحمه رجب ابن قال خزيمة ابن عند الصالة فرض في عنها هللا رض ي عائشة حديث- ١١٥

  والعشاء والعصر الظهر إتمام أن على تدل
 
 (2)."املدينة الى الهجرة بعد ما إلى ل تأخر أربعا

  فيها الحسن ومراسيل- ١١٦
 
  وفيه األكثرين عند ضعف

 
 واألذان للصالة؛ التأذين ذكر في متنه في نكارة

 (3).باملدينة شرع إنما بمكة؛ يكن لم

 ؛ عراة بالبيت املشركين طواف بسبب نزلت فإنها مسجد{ كل عند زينتكم }خذوا تعالى قوله أما- ١١٧

 (4).بعده السلف من املفسرون عليه وأجمع عباس ابن عن هذا صح وقد

 (5) .الرداء هو وغيرهما: ومجاهد، مسعود، ابن قال :والجلباب-١١٨

ِنين ) وجل عز هللا قول  السليماني عبيدة فسر وقد- ١١٩ د   فوق  من تدنيه بأنها جالبيبهن( من عليهن ي 

 جلباب بغير يظهرن  الحجاب قبل كن وقد الحجاب، نزول بعد كان وهذا عينها إال تظهر فال رأسها

رى  اها وجهها املرأة من وي   إال زينتهن يبدين وال} وجل عز قوله في الزينة من منها ظهر ما ذلك وكان وكف 

 (6).وكفيها.. وجهها بستر أمرت ثم {منها ظهر ما

 الصالة. في كشفه جواز على اإلجماع وغيره املنذر ابن ذكر فقد الوجه وأما.. . -١٢٠

 بين للخروج هو بل ؛الصالة ألجل هو ليس العيدين صالة في الجلباب املرأة أخذ أن على يدل وهذا

 (7).جلباب بدون  تخرج ال فإنها تصلي ال  حائضا املرأة كانت ولو الرجال،

 تحت من األيسر الثوب طرف يأخذ أن هو التوشح فقال: واالشتمال التوشح بين األخفش فر ق - ١٢١

لقيه اليسرى  يده لقي ،األيمن منكبه على وي   منكبه على اليمنى يده تحت من األيمن الثوب طرف وي 

                                                 

 ٣٢٦ص  (1)

 ٣٢٩ص  (2)

 ٢٣٣-٣٣٢ص  (3)

 ٣٣٤ص  (4)

 ٣٤٦ص  (5)

 ٣٤٦ص  (6)

 ٣٤٩ص  (7)



  أن واالشتمال: قال: األيسر،
 
 الثوب طرف يرد قدميه إلى رأسه من بكسائه أو بردائه الرجل   يلتف

 (1).األيسر منكبه على األيمن

ِد   أن واحد ثوب في صلى ملن نهي :(2)األول  الحديث- ١٢٢
جر   عاتقيه. ي 

  أن واحد   ثوب   في صلى ملن أمر   الثاني: الحديث  
 
خالف هما طرفيه بين ي   عاتقيه. على ويضع 

 ذلك استحباب على العلماء أجمع وقد

د   أن للمصلي وكرهوا بل األفضل؛ وأنه جر   (3). الصالة في عاتقيه ي 

 الشامية الجبة في الصالة- ١٢٣

ت   بالدهم في نسجوها وسواء الكفار، ينسجها التي الثياب في الصالة جواز : الباب بهذا املقصود ِلب   وج 

 (4).املسلمين بالد في نسجت أو منها

 إلى ترجع   واملسألة " رجب ابن قال والوثني واملجوس ي الكتاب أهل ثياب في الصالة مسألة في- ١٢٤

: والظاهر، األصل تعارض قاعدة   فاألصل 
 
: ، الطهارة  يقوى  وقد . النجاسة من تسلم ال أنه والظاهر 

باح ال من حق في الظاهر ذلك
 
ه؛ ت   ذبائحهم فإن ذبائح 

 
 من سالمته فإن عوراتهم ولي ما وِفي ، ميتة

  بعيد   النجاسِة 
 
  جدا

 
 (5). بالنجاسة يتدين من حق في خصوصا

حمل   هل "كذا فعل وسلم عليه هللا صلى النبي إن " : الصحابي قول  في اختلفوا وقد- .. ١٢٥  على ي 

  حكى إن أنه والتحقيق: ال؟ أم االتصال
 
ِه  أدركها قصة ِ

ِملت   شهدها يكون  أن ويمكن   بِسن   على ح 

ِرك   مالم حكى وإن ، االتصال
د  ه ي  رِسل   فهو زمن   (6).أعلم وهللا لذلك م 

١٢٦ -: ِبج   يقال 
 
  بفالن، ل

 
ِبط

 
رِع   إذا به ول   سقطف جابر: حديث في ما معنى وهو ، ص 

 
 (7).عليه مغشيا

 في يؤم من إال املساجد ألئمة ذلك مالك كره" -واحد ثوب في الصالة مسألة في رجب ابن قال- ١٢٧

 إليه املنظور  هو واإلمام ، بها املأمور  الصالة زينة من- ثوبين في الصالة- ذلك فإن بيته؛ في أو سفر  

                                                 

 ٣٥٤-٣٥٣ص  (1)

 باب.. في  (2)

 ٣٦٢ص  (3)

 ٣٧٢ص  (4)

 ٣٧٧ص  (5)

 ٣٨٠ص  (6)

 ٣٨٢ص  (7)



  استحباب   فيتأكد
 
 الثوب في وسلم عليه هللا صلى النبي صالة أن هذا: على ويدل حقه. في الزينة

  كانت إنما الواحد
 
  سلمة أبي بن عمر حديث في كما بيته في تارة

 
 (1) .جابر حديث في كما السفر في وتارة

 فيشتمل ءالردا وهو واحدا ثوبا يلبس أن هو الصماء لبسة في األحاديث عليه تدل ما فحاصل-١٢٨

 فتبدو مكشوفا هوشق اآلخر منكبه ويبقى همنكبي أحد على طرفيه يضع إزاركم غير من بدنه على به

 (2)  .العلماء أكثر الصماء فسر كوبذل منه. عورته

  حسن   اللغة أهل تفسير على الفقهاء تفسير تقديم في دعبي أبو قاله الذي وهذا- ١٢٩
 
 فإن ؛ جدا

ى في يستعمله   العرب كالم من بكالم يتكلم قد وسلم عليه هللا صلى النبي  استعمال من صأخ هو معن 

 ويتلقاه التابعون  عنهم يتلقاه ثم الصحابة من شريعته حملة عنه ذلك ويتلقى منه، أعمُّ  أو العرب

 الذين ءالعلما أئمة هؤالء قاله بما إال عاملرفو  الحديث في ورد ما تفسير يجوز  فال العلماء؛ أئمة عنهم

ن العلم تلقوا ر   من تفسير على واالعتماد ذلك عن اإلعراض يجوز  وال ،قبلهم عم  ِ
  ذلك يفس 

 
 اللفظ

 العرب. لغة من يفهمه ما بمجرد

  مهم   أمر   وهذا
 
ِة  صنصو  من كثير   تحريف في وقع أهمله ومن جدا ها السن 

 
ل  محاملها، غير على وحم 

 (3).املوفق وهللا

 وينصب إليته على   يقعد أن والحبوة- وكسرها الحاء بضم - وةِ بالح   من استفعال   االحتباء:-١٣٠

 بيده. أو نحوه أو بثوب   عليها ويحتوي  ساقيه

 (4) .الجلوس هيئات أخشع الهيئة وهذه بيده.... جلوسه في يحتبي وسلم عليه هللا صلى النبي كان وقد

 العلماء. جمهور  عند أثواب ثالثة في املرأة تصلي أن واألفضل:- ١٣١

ريرة أبي عن ...  (5) .وإزار وخمار درع قدرت: إذا أثواب ثالثة في املرأة تصلي قال: الخطاب بن عمر عن ه 

ه الشيب   ولفعه به، االشتمال بالثوب: التلفع الخطابي: قال- ١٣٢
 
مل

 
 (6).ش

 مرط. الواسعة، األردية واملروط:- ١٣٣

                                                 
 ٣٨٨ص (1)

 ٣٩٧ص  (2)

 ٣٩٩-٣٩٨ص  (3)

 ٣٩٩ص  (4)

 ٤١٤ص  (5)

 ٤١٧ص  (6)



  املروط: :دعبي أبو الوق
 
   من وتكون  صوف من تكون  األكسية

 (1) بها. يؤتزر   خز 

 عن هيلهي ما إلى املصلي نظر أن على دليل الحديث وِفي- رجب ابن قال-جهم أبي- الحديث وفي- ١٣٤

ِسد ال صالته ف    ذلك كان إذا إعادتها يلزمه وال صالته ي 
 
 (2).قليال

  األسباب عن التباعد استحباب على دليل الحديث وفي- ١٣٥
 
 النبي أخرج ولهذا الصالة؛ عن امللهية

 وسلم عليه هللا صلى

 (3).ملكه عن يخرجه أن صالته عن الدنيا من ش يء ألهاه ملن فينبغي بالكلية، عنه الخميصة تلك

١٣٦ -:
 
، ال وقد علم   له يكون  وقد العرب، أشراف يلبسه   رفيع   كساء   والخميصة

ون 
 
ك  يكون  وقد ي 

 وأصفر. وأسود وأحمر أبيض

 (4).علم   بغير غليظ كساء   :واألنبجاني

، غير الحسن الثوب في الصالة أن واعلم- ١٣٧  حدوث أو الصالة عن االلتهاء منه يخش ى أن إال مكروه 

 (5) ....الكبر

  العهون، من ألوان فيه صوف   من ثوب   إنه قيل: لِقرام:ا- ١٣٨
 
تخذ   وي 

 
ه. أو سترا ِ

 
 كل

 (6) .رقيق   ستر   هو الخطابي: قال

ستدلُّ - ١٣٩   ذلك في فإن املنصوبة؛ التصاويرِ  إلى الصالةِ  كراهة على هذا عائشة بحديث وي 
 
 مشابهة

اِد  للنصارى    املسجِد  في يترك   وال لها، املصلين األصنام وعب 
 
ئل، بناء   في صورة  في سلجة   عن الحسن س 

  (7)انجروه. قال: تصاوير؟ فيها املسجد  

 (8).وغيره عبيد أبو قال هكذا ورائه من فرج له قباء   والفروج- ١٤٠

ل ال العبادات أن على العلماء وأكثر- ١٤١
 
هي   ما بارتكاب تبط

 
ر   النهي   كان إذا عنه ن ي 

 
 بتلك صمخت غ

 النجاسة وحمل فيها بالطهارة باإلخالل تبطل فالصالة بها؛ النهي   صيخت بما تبطل   وإنما ، العبادة

                                                 

 ٤١٧ص  (1)

 ٤٢٠ص  (2)

 ٤٢٠ص  (3)

 ٤٢١ص  (4)

 ٤٢٣ص  (5)

 ٤٢٥ص  (6)

 ٤٢٩ص  (7)

 ٤٣٢ص  (8)



 ونحو فيها الغير مال باختالس وال فيها املحرمات إلى بالنظر تبطل وال الخلوِة، في ولو العورة وكشف

 (1).بالصالة عنه النهي صيخت ال مما ذلك

سمى ال ورداء، إزار والحلة: : قال منها. مختلفة مواضع من اليمن برود   الحلة : دعبي أبو قال- ١٤٢  ي 

 
 
ة
 
ل  (2).ىانته ثوبين. يكون  حتى ح 

  وحينئذ  - ١٤٣
 
  كانت إنما وسلم عليه هللا صلى النبي لبسها التي الحمراء فالحلة

 
ردا   ب 

 
 فيه مخططا

 
 
ط

 
ط

 
ه يكن ولم حمر خ

ُّ
 (3).أحمر كل

١٤٤ -: ميت مراكب؛ املياثر  ها وهو:- لوثارتها مياثر س  ِ  من وكانت ،-ووطآتها لين   قيل: وقد . العجم زي 

 (4).وغيره عبيد أبو قاله حرير. أو ديباج من كانت إنها

١٤٥ -:  (5).الحمرة الشديد   األرجوان 

١٤٦ -: م  فد 
 
ع   امل ب 

 
ش
 
فرِ  امل ص   (6).بالع 

م   يبق   لم " سعد بن سهل قول  وفي- ١٤٧
 
ل ع 

 
 يكره ال فإنه بعلم   صاخت من أن على دليل "مني باملنبرِ  أ

ه أن له ِ
ب 
 
ن  (7).عنه؛... وضبطه حفظه على الهمم وتتوفر ، عنه ليؤخذ به اختصاصه على ي 

: الخطابي: قال- ١٤٨  . منه أكبر أو الخدش الجحش 

:
 
ة ب  رفِة  شبه واملشر 

 
ه   وضبط األرض. من املرتفعة الغ  (8).والضم بالفتح راءها غير 

 في الصالة تجوز  أنه -املشربة في الصالة حديث-هاهنا الحديث بتخريج البخاري  ومقصود-١٤٩

  (9).العالليو  الغرف

                                                 

 ٤٣٤ص  (1)

 ٤٣٦ص  (2)

 ٤٣٧ص  (3)

 ٤٣٧ص  (4)

 ٤٣٨ص  (5)

 ٤٣٩ص  (6)

 ٤٥٨ص  (7)

 ٤٥٨ص  (8)

 ٤٥٩-٤٥٨ص  (9)



 من بيته قرب مع بيته في لها املسجد حضور  عليه يشقُّ  الذي املريض أن على الحديث:دليل وفي- ١٥٠

 (1).املسجد

  للعيادة عليه دخل بمن يصلي املريض أن وفيه- ١٥١
 
ستدل   وقد . الجماعِة  فضِل  لتحصيِل  جماعة  ي 

 صلى فإنه ؛-أحمد عن رواية هو كما- األعياِن  على واجب   غير   للجماعة املسجد شهود أن على بذلك

 (2).مشربته في معه بصالتهم اكتفى بل املسجد. في صالتهم بإعادة يأمرهم لم وسلم عليه هللا

 *الثالث املجلد الصالةِ  كتاب تابع* 

ِبس   ما طول  من اسود   قد "وقوله - ١٥٢
 
بس   أن على يدل    "ل

 
ِ  ل

س بحسبه، ش يء كل  ب 
 
 هو الحصيرِ    فل

ه
 
 (3) عليه. الجلوس في واستعماله بسط

م من بذلك استدل- ١٥٣ ر   لباس   وبسِطه الحريرِ  فرِش  افتراش   ألن وافتراشه؛ الحرير على الجلوس   ح 

 (4) الحريِر. لباِس  تحريِم  صنصو  في فيدخل   له،

  إنما واأليمان   ..-١٥٤
 
ه   ما إلى تنصرف

 
اس   يتعارف  بوجه   االسم عليه يصدق   ما دون  مخاطباتهم في الن 

ِز، وجِه  على اللغة في ما  (5) أعلم. وهللا التجوُّ

 (6) أعلم. وهللا األظهر   وهو اللفظ، ظاهر على "بالرش" فيه " بالنضِح " فاملراد هذا وعلى- ... ١٥٥

  عبيد: أبو قال- ١٥٦
 
مرة

 
عمل   منسوج   ش يء   الخ ل   النخِل  سعِف  من ي  رم   على صغير   وهو بالخيوط وي 

ق   أو املصلي عليه يسجد   ما قدرِ  ي  و 
 
م   فإن ذلك، ف

 
 الصالة في كله لجسدهِ  الرجل   يكفي حتى عظ

  أو
 
ِئذ   فهو ذلك من أكثر أو مضطجعا

 
. وليس حصير   ِحين رة  م 

 
 (7) بخ

عصم   ال الدم أن على-.. صالتنا صلى من-ثالحدي هذا وقددل-١٥٧  يقوم حتى الشهادتين بمجرد ي 

 (8).بالذكر خصها فلذلك ؛ةالصال  حقوقهما: وآكد بحقوقهما

                                                 

 ٤٥٩ص  (1)

 ٤٦٠ص  (2)

 ١٥ص  (3)

 ١٥ص  (4)

 ١٦ص  (5)

 ١٧-١٦ص  (6)

 ٢٣ص  (7)

 ٥٦ص  (8)



١٥٨ -:
 
، الذمة   وهو العهد 

 
 وماله. املسلم، دم عن بالكف املسلمين إلى ورسوله هللا عهده ما إلى إشارة

(1) 
سل   وهو ، مرحاض جمع هي الخطابي: قال : واملراحيض- ١٥٩

 
ت
 
غ
 
  امل

 
 إذا الش يء رحضت   من مأخوذ

ه.  (2)غسلت 

١٦٠ -: ي بيوت   كانت ملا قلت 
 
ستعمل   بالشاِم  التخل   املاء فيها ي 

 
ميت عادة ، س 

 
 ذلك يكن ولم مغتسال

 
 
    املواضع فكانت باألحجار، يستنجون  كانوا فإنهم الحجاز؛ في معتادا

 
ة  تسمى البيوت بين للتخلي املعد 

 
 
فا ن 

 
 (3) .ك

 ا - ١٦١
 
ف

 
ن
 
، فهو يستر   ما وكل السترة :لك

 
رس   ويسمى كنيف

ُّ
 (4) .لستره كنيفا الت

 من أكثر في وافق فقد الحصر؛ بصيغة ليس "ثالث في ربي وافقت" - :عنه هللا رض ي-عمر وقول  -١٦٢

 واألربع. الثالث الخصال هذه

ا ِمم    كان من} لليهود وقوله. املنافقين على الصالة عن النهي نزولِه: قبل القرآن فيه وافق و 
 
 عدوا

 . اآلية فنزلت {لجبريل

نت   إن هللا رسول  يا : عليهن   ووجد نساءه اعتزل  ملا وسلم عليه هللا صلى للنبي وقوله
 
 هللا فإن طلقتهن   ك

 (5) معك. واملؤمنون  بكر وأبو وأنا وميكائيل وجبريل ومالئكته معك

 يصدق   هللا   يكون  أن رجوت   إال بكالم   -هللا وأحمد   - تكلمت   ما وأقل- : عنه هللا رض ي- عمر قال- ١٦٣

، الذي قولي   يبدله أن طلقكن   ِإن   ربه عس ى} التخيير آية فنزلت أقول 
 
  أزواجا

 
 (6).{منكن   خيرا

  بما الِقبلة طلب في فاملجتهد.. - ١٦٤
 
نسب   ال أن أولى عليه االعتماد له يسوغ  إذا وتقصير   تفريط إلى ي 

 (7) . والطلِب؛... االستدالل في جهده   استفرغ

                                                 

 ٥٨ص  (1)

 ٧١ص  (2)

 ٧١ص  (3)

 ٧١ص  (4)

 ٩٧ص  (5)

 ٩٨-٩٧ص  (6)

 ١٠١ص  (7)



ي يبصق   أن كراهة على دال   الحديث وهذا- ١٦٥ ِ
 
ي التي قبلته في املصل ِ

 
 مسجد في كان سواء   إليها يصل

دت مسجد في كان فإن . ال أو
 
 قبلِة  في كان فإن خطيئة.. املسجِد  في املسجد في البزاق بأن الكراهة تأك

  أشد   كان املسجِد 
 
 (1). كراهة

 صلى النبي مقصود   وكان "..القبلة تجاه البصاق عن النهي حديث على تعليقه في رجب ابن قال- ١٦٦

 وأنه ومسمع منه بمرأى وأنه ، منه هللا قرب   صالته في املصلي يستشعر أن هذا بذكر وسلم عليه هللا

 (2)"له. مناجاته جواب عليه ويردُّ  كالمه يسمع وأنه له، مناج  

ه يدي بين قلبه حضور   ذلك له أوجب   صالته في هذا استشعر فمن- ١٦٧ ِ
ه رب   في وتأدبه له وخشوع 

  وال ببدنِه  وال بقلبِه  غيرهِ  إلى يلتفت   فال بينيديِه، وقوفِه 
 
  وهو يعبث

 
 أمامه يبصق   وال يديه بين واقف

 (3).يراه.. كأنه هللا يعبد   اإلحسان مقام في عبادته في فيصير  

 النصوص هذه من يفهمون  وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب يكن مول- ١٦٨

 عباده على واطالعه ، وجالله ، هللا عظمة معرفة بذلك فيستفيدون  منها، املراد الصحيح املعنى غير

، هلل، خشية به فيزدادون  لدعائهم وإجابته ، عابديه من وقربه بهم وإحاطته
 
، وتعظيما

 
 وإجالال

 
 
، ، ومهابة

 
 (4).يرونه كأنهم ويعبدونه ، واستحياء   ومراقبة

هم حدث ثم- ١٦٩ ، قل   من بعد  ه  ه فهمه وساء ورع  ت   وقصد  ف    وضع 
 
ه هللا عظمة  صدره، في وهيبت 

ه   الناس   يرى  أن وأراد  هللا أن على تدلُّ  صالنصو  هذه أن   فزعم النظِر، وقوة الفهم بدقة عليهم امتياز 

 (5).مكان كل في بذاته

  عن ذلك يحكى كما- ١٧٠
 
  يقولون  عما هللا تعالى وافقهم. ومن واملعتزلِة، ، الجهمية من طوائف

 
 علوا

 
 
 (6).كبيرا

                                                 

 ١٠٧-١٠٦ص  (1)

 ١١٠ص  (2)

 ١٠٣ص  (3)

 ١١٣ص  (4)

 ١١٣ص  (5)

 ١١٣>ص (6)



 

ِب   قرِب  نوِع  من فإنه الدنيا؛ سماء إلى النزول أحاديث في القول  وهكذا- ١٧٣  وسائليه، داعيه، من الر 

 (1) ومستغفريه.

اد سئل وقد- ١٧٤ . كما خلقه من يقرب   مكانه في هو فقال: زيد بن حم  اء 
 
ش  ي 

 (2) املخلوقين. كنزول مكان إلى مكان من هو ليس نزوله أن ومراده:

: قال- ١٧٥
 
  يميني عن بصقت   ما معاذ

 
 ١٢٢ (3).أسلمت   منذ

ه  - ١٧٦
 
ساق  وبسق (صح) فوقها وكتب (ق) في ضبطها أولها بضم هكذا- الكتاب حاشية في قال - ب 

 (4) (بسق)مادة اللسان راجع بمعنى، وبزق  وبصق

 وهو جاملنسو  الحصير وهو الحصير أو البساط أي الحاشية: في قال " البوري على بصق"-١٧٨

 (5) معرب يفارس 

ه   يحسن   كان من أن على تنبيه : وفيه -١٧٩
 
ها أن ينبغي فإنه إليه، خلوق  م بنظرِ  لعلِمه صالت حِسن   ي 

ه يناجي املصلي فإن إليه؛ هللا بنظرِ  لعلمِه   (6) وعالنيته. سره على مطلع   منه قريب   وهو رب 

: عبدهللا: أبو قال- ١٨٠ ، القنو  : قنواِن، نان:واالث العذق 
 
 (7)وصنوان. ِصنو   مثل ِقنوان والجماعة

                                                 

 تشابه ما يتبع   ممن وهؤالء- عنهم هللا رض ي-  الصحابة من قلبهم كان ملن خطر   ما ش يء   وهذا- ١٧١

ر وقد تأويله، وابتغاء الفتنِة  ابتغاء من
 
 عائشة حديث في منهم أمته وسلم عليه هللا صلى النبي حذ

 ١١٣.>صعليه املتفق الصحيح

 وانتقامِه. وبطِشِه  وقدرِتِه، واطالِعِه، ، ِعلِمِه  من التحذير تقتض ي العامة- هللا معية- فاملعية- ١٧٢

  واملعية
 
ِ  حسن تقتض ي الخاصة

، فكذلك وصيانتِه، وحفِظه، ورضاه، بإجابته، الظن   وليس القرب 

شبه   ليس قرب   هو وإنما الضالل، أهل من ظنه من ظنه كما منهم، املعهود الخلِق  كقرِب  القرب هذا  ي 

 ١١٧-١١٦ص  {البصير   السميع   وهو ش يء   كمثله ليس } به املوصوف أن كما املخلوقين، قرب

 ١١٧ص  (1)

 ١١٧ص  (2)

 ص  (3)

 ١٢٧ص  (4)

 ١٢٨ص  (5)

 ١٤٨ص  (6)

 ١٥٤ص  (7)



وِ  وتعليق الِقسمِة  باب-١٨١  املسجِد: في الِقن 

وضع   أن يجوز   املسجد   أن الباِب: هذا من املقصود ..  وأموال  ِالغنيمة وخمس   الفيِء  أموال فيه ي 

 ١٥٤ (1).مستحقيها بين تقسم التي هللا أمواِل  من ونحوها الصدقِة 

 أماكن بيوتهم في يتخذوا أن فالسل عادة من كان وقد منها الصالة أماكن يه البيوت: مساجد- ١٨٢

 
 
 (2) فيها. للصالة معدة

  اتخذ من أول -١٨٣
 
ي بيته في مسجدا

 
ِل ص   (3) ياسر. بن عمار فيه: ي 

  بها فاليحصل   البيوت: مساجد في للصلوات الجماعة ةإقام وأما- ١٨٤
 
 املساجد؛ في الصالة فضيلة

ِته في صلى من حكم   وإنما ي    ب 
 
 (4).املسجد   وترك   جماعة

ي   أن وطلبه عنه هللا رض ي ِعتبان حديث في رجب ابن ذكر -١٨٥
 
صل  وسلم عليه هللا صلى النبي ي 

ش ى اآلثار هذه مثل تتبع في اإلفراط أن إلى إشارة فيه وهذا "..مصلى املكان فيتخذ
 
خ  كما الفتنة منه ي 

ِره  
 
 أنه واعتقدوا عنده واوقف حتى الناس عند ذلك في األمر   زاد وقد مساجد، األنبياء ر قبو  اتخاذ ك

يهم ماال واطرحوا لهم كاف   ِ
نج  ه   ي  وِله. هللا طاعة وهو غير  س  ر   (5) و 

ر   والسيول   املطر   أن على دليل الحديث وفي- ١٨٥
 
ذ بيح ع    له ي 

 
 املسجِد. في الصالة عن التخلف

 ١٨٠ص

: حديث وفي- ١٨٦  صال  في الجماعة وجواز األعمى، إمامة جواز على دليل   ِعتبان 
 
، التطوع ة

 
 أحيانا

 (6)بيته. في املزور بإذن الزائر إمامة وجواز

١٨٧ -:
 
  الخزيرة

 
  - الدقيق من وقيل النخالِة، من تصنع   مرقة

 
 -أيضا

هم وخص   لحم   أو شحم   من دسم   من ش يء   معها يكون  أن بد ال إنه : وقيل  باللحم دسمها بعض 

.
 
 (7) خاصة

                                                 

 ص  (1)

 ١٦٩ص  (2)

 ١٦٩ص  (3)

 ١٧١ص  (4)

 ١٧٩ص  (5)

 ١٨٧ص  (6)

 ١٨٨ص  (7)



 القبور  اتخاذ بأن   لذلك واستدل وإليها؛ القبور  بين الصالة كراهة الباب: بهذا البخاري  مقصود- ١٨٨

 على وسلم عليه هللا صلى النبي لعنهم وقد اليهود، عمل من بل اإلسالم؛ شريعة من هو ليس مساجد

 ١٩٣ص ذلك.

 أصحاب قصة في وجل عز هللا قول  وهو الحديث، هذا عليه دل   ما مثِل  على القرآن دل وقد- ١٨٩

  عليهم لنتخذن   أمِرِهم على غلبوا الذين قال } ف:الكه
 
 من املساجد على القبور  اتخاذ فجعل {مسجدا

ه   بأن يشعر   وذلك األمور، على الغلبة أهل فعل   القهر   مستند 
 
 من ليس وأنه ،الهوى  واتباع   والغلبة

ِلِه  على هللا أنزل  ملا املتبعين والفضل العلم أهل فعل س  ى. من ر  د   (1)اله 

 كما فيها صورهم وتصوير الصالحين قبور  على املساجد بناء تحريم على يدلُّ  الحديث ذاه- ١٩٠

 النصارى. يفعله

، اآلدميين صور  فتصوير انفراده، على محرم   منهما واحد   كل   أن والريب  على القبور  وبناء محرم 

خر   صنصو  عليه دلت   كما محرم   بانفراده املساجد
 
 (2).أ

: وأما تعبد، العرِب  في نوح قوم في كانت التي األوثان صارت : عباس ابن عن عطاء قال- ١٩١  مانت ود 

: وأما الجندل، بدومة لكلب   واع  طيف   لبني ثم ملراد فكانت يغوث وأما لهذيل، كانت س 
 
 عند بالجرِف  غ

، : وأما سبأ 
: وأما لهمدان، فكانت يعوق   (3).الكالِع  ذي آلل لحمير   فكانت نسر 

 في فالشك صورهم: تصوير مع الصالحين آثار من ونحوها لقبور، على املسجِد  بناء   اجتمع فإن- ١٩٢

  كانت سواء حريمهت
 
  صورا

 
 (4).كنائسهم في النصارى  يفعله كما ونحوه حائط على أو صنامأل كا مجسدة

 دين في محرم   بها واالستشفاع بها للتبرك والصالحين األنبياء صور  مثل على الصور  ..فتصوير-١٩٣

 الخلِق  شرار   أهله أن وسلم عليه هللا صلى النبي أخبر الذي وهو األوثان، عبادة جنس وهومن اإلسالم

 (5).القيامِة  يوم هللا عند

                                                 

 ١٩٣ص  (1)

 ٢٠٣-٢٠٢ص  (2)

 ٢٠٣ص  (3)

 ٢٠٣ص  (4)

 ٢٠٤-٢٠٣ص  (5)



، والتلهي بذلك للتنزه أو برؤيتها للتأنِس  الصور  وتصوير- ١٩٤  من وفاعله   الكبائر، من وهو محرم 

 ِ
اِس  أشد    الن 

 
ل   لم  ظا فإنه القيامة؛ يوم عذابا ِ

 
، فعلها على يقدر ال التي هللا بأفعال ممث ه   تعالى وهللا غير 

 (1)أفعاله. في وال صفاته في وال ذاته في ش يء   كمثله ليس

وِم؛ أحقُّ  السلعِة  صاحب أن وفيه الخطابي: قال- ١٩٥  لمو  الثمن يذكروا أن منهم طلب فإنه بالس 

 (2).بنيان وعليه شجر   فيه ما :والحائط عنده، من فيها يقطع

ِجد موضع أن الباب: هذا في الحديث تخريج من واملقصود- ١٩٦ س 
 
 للمشركين قبور  فيه كان امل

بشت خرج نبشت إذا املقبرة أن على يدل وهذا قبورهم... فن 
 
ى عظام من فيها ما وأ

 
  تبق لم املوت

 
 مقبرة

 (3)... فيها الصالة وجازت

 (4). .ستحالة؛..باال  األرض طهارة على دليل الحديث وفي- ١٩٧

 من ونقلهم عظامهم نبش يجوز  وأنه لها، حرمة ال املشركين قبور  أن على دليل :الحديث وفي- ١٩٨

 (5) ذلك. إلى حتيجا إذا باألرض نتفاعلال  األرض

؛ قبور   بعضها في التي األرض بيع أن   على دليل الحديث وفي- ١٩٩  عليه هللا صلى النبي نإف صحيح 

 (6) املربد. هذا شراء طلب وسلم

 (7).قطعه.. في ملصلحة النخل قطع جواز على دليل الحديث وفي- ٢٠٠

 (8) .البعير إلى الصالة جواز في صن "البعير عمرإلى ابن صالة" والحديث- ٢٠١

ِسبت   أنها الخطابي وزعم. - . ٢٠٢
 
فار من فيها ملا الشياطين إلى ن ِ

سمي والعرب قال: والشرود الن 
 
 كل ت

. مارد
 
 شيطانا

 (9) الشياطين. تشبه   وطبائعها أخالقها في أنها املراد عبيد: أبو وقال

                                                 

(1)  ٢٠٤ 

 ٢٠٧-٢٠٦ص  (2)

 ٢١٢ص  (3)

 ٢١٣ص  (4)

 ٢١٢ص  (5)

 ٢١٣ص  (6)

 ١١٥ص  (7)

 ٢١٧ص  (8)

 ٢٢٤ص  (9)



  فيه أن  - النار أمام الصالة من- الكراهِة  ووجه- ٢٠٣
 
اِد  تشبها ب   فكره الظاهرة، الصورة في النارِ  بع 

  كرهِت  كما هلل يصلي املصلي كان وإن ذلك
 
 سجود ملشابهة وغروبها الشمس طلوع وقت الصالة

اد سجود هلل املصلي ب   (1) مصورة. صورة   وإلى صنم   إلى الصالة تكره وكما ، الصورة في لها الشمس ع 

ه األفضل خالف هو بما أو بمكروه   دفنه في وص ى من أن على تدل   الرواية هذه ظاهر بل- ... ٢٠٤  أن 

فد ال ن 
 
 (2)بذلك. وصيته ت

 مواضع على الدخول  من املنع في صن- املعذبين أرض في الدخول  عن النهي - ديثالح هذا- ٢٠٥

 نزل  الذي عقابه وخوف هللا خشبة من البكاء وهو واالعتبار الخشوع حاالت أكمل على إال العذاب

خش ى الوجه هذا غير على الدخول  وأن البقعة، تلك في كان بمن  إص من ي 
 
 (3).أصابهم الذي العذاِب  ابة

 من بذلك يتنبه ولم بالعصاةِ  حل   ما رأى فمن اآليات، تدبر عن الغفلة من تحذير هذا وفي- ...٢٠٦

ت   إنما فإنها به؛ العقوبة حلول  من فليحذر بهم ويعتبر حالهم في يتفكر ولم غفلته
 
 بالعصاةِ  حل

ر عن لغفلتهم  (4)والتذكر. اليقظة وإهمالهم التدب 

 الصور، من فيها وما الكنائس، ذكر عند الكالم هذا وسلم عليه هللا صلى النبيُّ  ذكر فلهذا- .. ٢٠٧

ا بذلك وكفى   الغضب   أهلها على ينزل   بيوت   وأنها فيها، املصورِ  للكنائس ذم 
 
 ينبغي فال والسخط

صلي أن للمسلِم   (5).فيها ي 

. بيِت  عند يكون  أن رحمة   لبيِت  ينبغي ال : طاوس   قال- ٢٠٨  عذاب 

ره   ، أبو وفس  . أرض   في والكنائس املساجد بين الجمع   ينبغي ال بأنه يره  وغ عبيد  ة 
اِحد   (6) و 

ضعت   التي الصالةِ  فعل بين فالجمع- ٢٠٩  بقعة   في الكنائس في املفعول  الكفر وبين املساجد   ألجلها و 

ة  
اِحد  هم فكما عنه، بالنهي أولى و   مسلمينلل ينبغي ال فكذا املساجد في عبادتهم فعل من يمكنون  ال أن 

وا أن
ُّ
صل ارِ  معابد في صلواتهم ي   (7) كفرهم. موضع   هي التي الكف 
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:ال عبد ابن قال- ٢١٠ ِ
. : الوثن   بر    قبري  تجعل   ال : يقول  الصنم 

 
ى صنما

 
صل سجد   إليه ي  ؛ نحوه وي  عبد   وي 

ِ  غضب   اشتد   فقد
 

حذر   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  وكان ذلك. فعل من على َللا  وسائر أصحابه ي 

  واتخذوها أنبيائهم قبور  في صلوا الذين قبلهم األمم صنيع سوِء  من أمته
 
  قبة

 
 صنعِت  كما ومسجدا

 
 
مونها، إليها يسجدون  كانوا التي باألوثان الوثنية ِ

 
 هللا صلى هللا رسول  وكان األكبر، الشرك وذلك ويعظ

خبرهم وسلم عليه   يرضاه ال مام وأنه وغضبه هللِا  سخِط  من ذلك في بما ي 
 
 امِتثاِل  من عليهم خشية

حبُّ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  كان طرِقِهم.و ِل  مخالفِة  ي  ه 
 
اِب  أ ِكت 

 
  وكان الكفاِر، وسائرِ  ال

 
 يخاف

هم أمتِه  على ن لتتبعن " :والتوبيخ التعيير جهة على وسلم عليه هللا صلى قوله إلى ترى  أال ، اِتباع 
 
ن  س 

و   قبِلكم من كانوا من الذين
 
ر   دخل لو أحدهم إن   حتى بالنعِل  النعِل  حذ ح     ج 

 انتهى. "لدخلتموه ضب 
(1) 

 مما غيِره دون  املعنى ذلك من له سيق ما عم   صخا ملعنى   سيق إذا م  و العم أن إلى يرجع   وهذا- ... ٢١١

ِق  لم س  ، واألظهر   ، اللفِظ  بعموِم  يأخذ من الناس ومن له. الكالم ي   (2).أعلم وهللا األول 

؛ بسبِبه العموِم  صكتخصي هذا وليس- ٢١٢    حكم   بيان يريد قد الشارع فإن الخاصُّ
 يدخل عام 

رد   لم أنه ظهر   إذا ما بخالف ، وغيره السبب   ، سيق   صخا معنى اال العموم من ي   أن يظهر   فأنه الكالم 

 (3).أعلم وهللا كالمِه، عموِم  من مراد   غير   له سيق ما

 (4).تخصيصه   صح منه االستثناء صح وما- .. ٢١٣

، من ضرب   إنه : قيل الوشاح،- ٢١٤ ِ
لي  ح، وجمعه: الح 

 
ش ح   : ومنه و   والظاهر به، واتشح بالثوب توش 

  كان أنه
 
لي وفيه به، تتوشح التي املرأة لباس من شيئا ر، ح  م  يورح   (5) أعلم. وهللا وس 

فر ِج   قد تعالى هللا أن   على ل  دلي الحديث وفي- ٢١٥   املكروبين كربات ي 
 كانوا وإن العوائد لهم ويخرق 

 
 
 (6)... كفارا

 (7) صغير. خباء :لِحفشا - ٢١٦
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ب  " الصواب إن : اللغة أهل من جماعة قال ....  -٢١٧ ز  ب   رجل  : يقال "ع  ز  ، له يكن لم إذا ع 
 
 زوجة

  وامرأة
 
بة ز  . لها يكن لم إذا ع   (1) زوج 

  العزوبة: وأصل- ٢١٨
 
ب   ال } ىتعال قوله ومنه والبعد   الغيبة ِض  في ذرة   مثقال   عنه يعز  ر 

 
 في وال األ

اِء  م    العزب   وسمي {الس 
 
با  (2) بالجماع. عهده لبعد عز 

ِجد دخل ملن األمر الحديث وفي- ٢١٩ س 
 
 (3).جلوسه قبل ركعتين يركع أن امل

٢٢٠ -:
 
صة

َ
 الِجصُّ  الق

اج   جلب   الخشِب  عأنوا أرفع من نوع   :والسَّ نِج.و  الهند بالد من ي  ِ
 الز 

ا- ... ٢٢١ ِمم   كما كانت مما أكمل وجه على إلعادتها إبطالها يجوز   العبادات أن ذلك: جواز على يدل و 

عيدوا العمرة إلى الحج بفسخ أصحابه وسلم عليه هللا صلى النبي أمر  كلن مما أكمل وجه   على الحج لي 

وِق  بغير والقران اإلفراد من أفضل   فإنه ؛ التمتع وجه   وهو  صالنصو  هذه عليه دل كما هدي   س 

  مكتوبة   صالة في دخل من أن وكما بالفسِخ، باألمر
 
  خضر ثم منفردا

 
 صالته إبطال له فإن   جماعة

  قلبها أو
 
؛ في فرضه   ليعيد نفال . صالته من أكمل   فإنه جماعة 

 
 منهم العلماء جمهور  قول  وهو منفردا

 (4)صالته. أكثر صلى قد يكن لم إذا حنيفة وأبو مالك وكذلك قوليه أحد في والشافعي أحمد

 ذلك. أشبه وما وترميمها، صالحهاإو  ببنائها الحسية: أحدهما : نيينبمع تكون  املساجد عمارة- ٢٢٣

 رسوِلِه، على أنزله الذي العلِم  ونشرِ  كتاِبِه  وتالوةِ  هللِا  وذكر فيها بالصالة املعنوية عمارتها : والثاني

 ذلك. ونحو

رِت  وقد ِ
س 
 
رت   املعنيين، من واحد   بكل اآلية ف ِ

س 
 
، بهما وف

 
 (5) بها. صأخ الثاني واملعنى جميعا

سِع  العاِلم صحر  : الحديث هذا في- ٢٢٤
 
ه   املت  يرسلهم حتى العلم تعليمهم في ومواليه أوالده على علم 

رجى ملا. وأفقه أعلم هو كان وإن العلماء من غيره إلى  (6) عنده ليس ما غيره من تعليمهم من ي 
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اد وروى - ٢٢٥  وهم يقول  كان رواحة ابن عبدهللا أن الخطمي جعفر أبي عن جامعه في سلمة بن حم 

: مسجد يبنون  عالج   من أفلح قباء   يقرأ "املساجدا" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  فقال املساجدا ي 

  القرآن
 
 وقاعد قائما

 
 " وسلم هللا صلى النبي فقال ا

 
  الليل عنه يبيت ال قاعدا

 
 هللا صلى النبي فقال راقدا

 " وسلم عليه
 
 (1)."رقدا

 التكليف أثقال حمل في بها التلطف إلى النفس منها:حاجة  االعتبار، من أنواع   هذا: من ويؤخذ.-. ٢٢٦

  حتى
 
  بها، للقيام تنشط

  األعمال عليها بذلك ويهون 
 
 الطاعات. من النفِس  على الشاقة

عاونه   من إلى التكليِف  ثقِل  حمل في اإلنسان احتياج ومنها: ه   هللا طاعة على ي 
 
نِشط  باملواعظ لها وي 

 (2) {بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا} وقال {والتقوى.. البر على وتعاونوا } تعالى قال كما وغيرها

 شعيب بن عمرو  حديث بعضهم وحمل   املساجد، في املباح إنشاد جواز على العلماء وجمهور - ٢٢٧

ه يليق   وماال الجاهليِة  أشعار على  (3) املساجد. في ذكر 

٢٢٨ -: س 
ُّ
 (4)الحرِب. آالت من ونحوها بالسيوف اللعب التقل

 التمرين باب من ذلك فإن املساجِد؛ في الحرب بآالت ِاللعب جواز   الحديث هذا من صودواملق- ٢٢٩

 (5)العبادات. من فيكون  الجهاد، على

 إشارة أن على دليل الشطر   يضع أن إليه وإيمائه بيده وسلم عليه هللا صلى النبي إشارة وفي- ٢٣٠

  الدينية األمور  في النطِق  على القادر
 
ولة  (6)ونحوها،... كالفتيا مقب 

 النبي عهد في املسجد يقم كان الذي هذا فإن   إليه، مندوب   حسن   املسجِد  قم   أن   على دليل فيه- ٢٣١

 (7).الزبالة : وهي القمامِة  إخراج هو : والقمُّ  عليه. يخفى حاله   يكن لم وسلم عليه هللا صلى
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  فعل   عنها األذى   وإزالة املساجد وكنس  - ٢٣٢
 
  ال شريف

 
  الشريعِة  آداب يعلم من منه يأنف

 
 وخصوصا

 ن أىر  وسلم عليه هللا صلى هللا ول رس أن   ثبت وقد الفاضلة. املساجد
 
ها املسجِد  ِقبلِة  في خامة

 
 فحك

 (1) بيده..

 املتعرضين املتمردين العصاةِ  عقوبات من هو الشيطان بربط وسلم عليه هللا صلى النبي وهمُّ - ٢٣٣

 هو وإنما املساجد، عنه تصان حتى ،والقطع بالضرب الحدود إقامة جنِس  من وليس الديِن، إلفساد

 (2) الكفار. من االسارى  كحبس فهو مجرد حبس  

 به اجتماعهما انك فإن"..بشر بن وعباد الحضير بن أسيد حديث على تعليقه في رجب ابن ذكر- ٢٣٤

 ور الن ثوابه املظلمة الليالي في منها والرجوع املساجد إلى املش ي أن الحديث من يستفاد فإنه املسجد في

، اآلخرة في يظهر وذلك عزوجل، هللا من
 
ور   يستكن فقد الدنيا في وأما عيانا  يظهر وقد القلوب، في النُّ

 
 
  أحيانا

 
ِرد   ولم كرامته هللا أراد ملن كرامة  (3)فتنته. ي 

ستنبط فإنه بيته في وسلم عليه هللا صلى النبي عند اجتماعهما كان وإن- ٢٣٥  الذهاب فضيلة منه ي 

لم في منها والرجوع املساجد إلى
ُّ
 -الظ

 
 فيلتحق الدنيا في املسلمون  إليه مش ى ما أفضل   فإنه- ايضا

  حياته في وسلم عليه هللا صلى النبي إلى باملش ي
 
من إليه ذهابا

 
 (4) عنده. ورجوعا

 من فمنهم بضوء، املسجد إلى الليل في الشيطان يديه بين يمش ي املتقدمين بعض كان وقد-٢٣٦

خش ى الخوارق  هذه جنس فإن ؛بذلك وافتتن فاغتر علمه قل من همومن به، يغتر فلم كلذل يفطن
 
 ت

ز قدمه العلم في ورسخ إيمانه قوي  ملن إال الفتنة منها  وباطلها. حقها بين ومي 

  منها والحق
 
 - فتنة

 
 فالوقوف الناس من كثير   عنه يعجز   الذي والسلطان بالقدرة شبيه فإنه -أيضا

جب   معه  (5)مهلك... به والع 

 معنى: الخطابي قال "أبوبكر وماله صحبته في علي   الناس أمن   إن  " وسلم عليه هللا صلى وقوله- ٢٣٧

: ملاله، وأعطى لنفسه أبذل : أي (أمن  )  عطاؤنا هذا} تعالى قوله ومنه استثابة، غير من العطاء واملنُّ

ن  
 
عطي ال أي {تستكثر تمنن وال} وقوله {أمسك أو فامن

 
رد   ولم أعطيت، مما أكثر لتأخذ ت  املنة؛ به ي 
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، تفسد   فإنها
 
 جميع على املنة له بل؛ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  على ألحد   منة وال الصنيعة

 (1).األمة

٢٣٨ ... - 
 
لة

 
  هي والخ

 
  املحبة

 
  البالغة

 
  :قيل كما والجسِد  القلب من الروح ملسالك املتخللة

ي الروح مسلك   تخللت   قد*   الخليل سمي وبدا === من 
 
 *خليال

ح   ال وهذا
 
  للمخلوق  يصلح وإنما ،هللا لغير يصل

 
 (2).واملودة. األخوة على املحبة

  الخطابي: قال خوخة( )كل -٢٣٩
 
ويب   الخوخة  (3)صغير. ب 

م   وال :الخطابي قال- ٢٤٠
 
ل ع 

 
  أ

 
 رض ي الصحابة إجماع من أقوى  نفاته على والرد القياس إثبات في دليال

 في إياه وسلم عليه هللا صلى النبي بستخالف ذلك في مستدلين بكر أبي استخالف على عنهم هللا

 (4) الصالة.. وهو الدين أمور  أعظم

ِ  وسلم عليه هللا صلى النبي أمر   دل وقد- ٢٤١
ا األبواب بسد   إحداث منع على املساجد في رعةالش 

 في يجوز  فال االستطراق صاحب به صيخت فع  ن ذلك فإن البيوت؛ من املساجد إلى ستطراقاال 

 جدار على الخشِب  وضع خالف وهذا إذنهم، بغير الناس أمالك إلى االستطراق يجوز  كماال املساجد

 (5).املسجد

 صلى النبي أنزل  وقد املسلمين. بإذن لكن املسجد؛ إلى املشرك إدخال جواز على دليل هذا وفي- ٢٤٢

  املسجِد  في ثقيف وفد وسلم عليه هللا
  ليكون 

 (6) لقلوبهم. أرق 

 -وجهين: على املسجد في األصوات ورفع- ٢٤٣

 وتعلمه. العلم وتعليم واملواعظ القرآن وقراءةِ  هللا بذكرِ  يكون  أن أحدهما:

جهر التي الصلوات في وقراءة واإلقامة األذان مثل إليه املسجد أهل عموم لحاجة ذلك من كان فما  ي 

 به... مأمور    حسن كله فهذا بالقراءة؛ فيها

                                                 

 ٣٨١-٣٨٠ص  (1)

 ٣٨٣- ٣٨٢ص  (2)

 ٣٨٣ص  (3)

 ٣٨٤ص  (4)

 ٣٨٤ص  (5)

 ٣٩٠ص  (6)



 من وغيره   عمر   عنه نهى الذي هو فهذا الدنيا، أمور  من ونحوه باالختصام الصوت رفع الثاني: الوجه

 ٣٩٩-٣٩٨ص الصحابة.

  يكن مالم كان وجه   أي على جائز املسجد في واالستلقاء- ٢٤٤
 
روى فإنه وجهه؛ على منبطحا  عن ي 

  إنها وقال: ذلك عن نهى أنه وسلم عليه هللا صلى النبي
 
 (1).وجل عز هللا يبغضها ضجعة

  الحليفة ذو- ٢٤٥
 
  املدينة وبين بينها قرية

 
  وتسمى املدينة أهل   ميقات وهي سبعة، أو أميال   ستة

 
 أيضا

 منها اعتمر وقد، لوداعا حجة حج وحين يعتمر   حين بها ينزل  وسلم عليه هللا صلى النبي الشجرة،وكان

 (2) . القضية وعمرة الحديبية عمرة مرتين:

: الخطابي: قال- ٢٤٦  فينامون  ينزلون  الليل آخر يكون  األكثر وِفي إقامة، بغير استراحة نزول التعريس 

 
 
  نومة

 
 يرتحلون. ثم خفيفة

  والبطحاء: قال
 
. حجارة ل   ورم 

ه هنا بالتعريس املراد :-برج ابن-قلت   . حتى نوم   (3) يصبح 

ب   منه، أعظم   آخر من ينشقُّ  عمق   له واد   : الخليج   الخطابي: قال- ٢٤٧
 
ث
 
 وهو كثيب، جمع والك

 (4) األرض. وجه عن وارتفع غلظ ما

مل بما سواه السيل: دحى معنى الخطابي: قال- ٢٤٨  (5).ورمل حجارة والبطحاء:، ح 

: الخطابي: قال- ٢٤٩
ل   الِعرق  بي   صغير. ج 

 إلى مكة من اآلِخِذ  طريِق  على عين   الياء: وتخفيف بالزاي (البلدان معجم) صاحب قال والنازية

 (6).أقرب املدينة إلى وهي الصفراء قرب املدينة

٢٥٠- 
 
:شجرة

 
رحة ، على وتجمع  ، الس  ح 

ر  ، له الشجر من ضرب   وهو وتمر، كتمرة   س   هي : وقيل ثمر 

 
 
. طويلة   شجرة   كل : وقيل ، ءبيضا شجرة

 
 سرحة

                                                 

 ٤٠٦-٤٠٥ص  (1)

 ٤٣٠ص  (2)

 ٤٣٢ص  (3)

 ٤٣٤ص  (4)

 ٤٣٤ص  (5)

 ٤٣٩-٤٣٨ص  (6)



رح   الحربي: ابراهيم وقال رعى، ال طوال   كبار   شجر   الس 
 
ستظل ت   رمل   في ينبت   ال به ي 

 
 وال جبل   في وال أبدا

ه
 
  تأكل

 
. إال املاشية

 
ن   له قليال ص 

 
 (1) أصفر. غ

٢٥١- : طح   الواسع. والب 

:
 
ة
 
ويث  (2).واملدينة مكة بين معروف مكان والرُّ

٢٥٢ -:
 
لعة   الخطابي: قال األرض. من املرتفع املكان والت 

 
 أسفل. إلى فوق   من املاء مسيل التلعة

: قال:
 
ة  الجبل. ودون  االرتفاع في الكثيب فوق  والهضب 

: م    والرض 
 
. واحدتها: ،كبار   حجارة

 
 رضمة

لمات: مة، جمع والس 
 
ل   وهي س 

 
ها شجرة

 
ظ ورق ر  ، به يدبغ   الذي الق  م    يشبه   السلم   : وقيل األد 

 
ظ ر   الق 

 (3).به وليس

  الجبل الهضبة: : األصمعي وقال- ٢٥٣
 
 (4).األرض على ينبسط

٢٥٤ -: رج    مكان والع 
 
بة. إنه : له يقال واملدينة مكة ببن معروف  (5)عق 

  هرش ى: الخطابي: قال- ٢٥٥
 
، ثنية

 
ها: معروفة   غيره: وقال سفِحها.. دون  منها يمتدُّ  ما وكراع 

 
 الغلوة

رمية   املعجمة الغين بفتح  (6) حجر   أو بسهم   بعيدة   قدر 

، الظهران: مرُّ - ٢٥٣
 
. بطن   ويسمى: مكة، من قريب   معروف  

ر   م 

سفان وبين بينه من قريب   موضع   والصفراوات:  (7).ع 

روى طوى: وذو- ٢٥٤  (8)الثنيتين... بين بمكة معروف واد وهو وفتحها، وكسرها الطاء بضم ي 

٢٥٥ - 
 
رضة

 
  وأصله   إليه، الطريِق  مدخل :الجبِل  وف

 
 (9) . البليِغ  غيرِ  القطع   وهو الفرِض  من مأخوذ

                                                 

 ٤٣٩ص  (1)

 ٤٤٠ص  (2)

 ٤٤١ص  (3)

 ٤٤١ص  (4)

 ٤٤٢ص   (5)

 ٤٤٢ص  (6)

 ٤٤٣ص  (7)

 ٤٤٤ص  (8)

 ٤٤٤ص  (9)



  للعلماء أن على يدلُّ  الكالم هذا.و . -(1) ٢٥٦
 
. أم الضرورة بحال صتخت الرخصة هل اختالفا  (2)تعمُّ

رها: قال الصالة؟ يقطع وما املصلي يستر ما لعبيدة: قلت : سيرين ابن قال- ٢٥٧
 
 التقوى، يست

 (3).الفجور. ويقطعها

 (4) منها. والدنو ومزاحمتها مضايقتها : القبلة إرهاق ومعنى- ٢٥٨

  : عبيد أبو قال- ٢٥٩
 
ة ز 

 
ن   الع 

 
مح نصف قدر   عصا  (5) ِسنان. لها ، أكثر أو الرُّ

  املصلي يلزم أن بأس ال أنه على دليل  -صطوانةاأل  عند الصالة- الحديث وفي- ٢٦٠
 
  مكانا

 
 من معينا

. فيه يصلي املسجد
 
 (6) تطوعا

-جانبها على ولكن أمامها الصمود وعدم الحجارة من سترة إلى الصالة-هذا لعل القرطبي: قال- ٢٦١

ترةِ  استقبال في املخالفة تظهر حتى واألصناِم  الحجارةِ  عبادة بإلف العهد لقرب اإلسالم أول  كان  السُّ

 (7) انتهى. املعبودات. تلك استقبالهم من عليه كانوا ملا

 عليه هللا صلى النبي أصحاب عادة أن على يدل  -ي السوار  إلى الصحابة ابتدار - الحديث فهذا- ٢٦٢

 كانوا فإنهم املكتوبة بخالف وبعدها، املكتوبة الصالة قبل السواري  إلى التنفل كانت زمنه في وسلم

  يصلونها
 
  صفوفا

 
؛ لها يعتبرون وال صفوفا

 
 (8) إمامهم. بسترة ون يكتف بل سترة

 أ- الحديث وفي- ٢٦٣
 
  دخل من أن على دليل -يضا

 
  فيه يصلي أن وأراد مسجدا

 
 أن له فاألولى تطوعا

 (9) بابه. عند ال املسجد، صدر في يصلي

ِت ) وقوله- ٢٦٤ ِكاب   هب 
 من قام إذا للنائم ويقال وغيره، الهروي قاله للسيِر. اإلبل قامت :معناه (الر 

 (10) بها. يستتر ةركبا إبل   عنده يكن لم إذا ملراد:وا منامِه. من هب   نومه:

                                                 

 الرابع املجلد بداية من الترقيم يبدأ هنا من  (1)

 ١٦ص  (2)

 ٢٣ص  (3)

 ٢٨ص  (4)

 ٣٢ص  (5)

 ٥٠ص  (6)

 ٥٣ص  (7)

 ٥٤ص  (8)

 ٦٤ص  (9)

 ٦٩-٦٨ص  (10)



ت   : الخطابي وقال- ٢٦٥   الفحل   هب : يقال ، هاجت : أي : هب 
 
 (1) هاج.. إذا هبيبا

  هي- الخاء بكسرِ  (الرحل وآخرة) -٢٦٦
 
 (2)... الرحِل  على الراكب   إليها يستند   التي الخشبة

سنحه أن فأكره) عنها هللا رض ي عائشة وقول - ٢٦٧
 
 (أ

ها الخطابي: قال
 
 أستقبله أن أكره أني تريد: لك عرض إذا الش يء لي سنح   صوبك من (أسنحه) قول

 (3) صالته. في ببدني

  به انفرد ما أن : قاعدته ...ألن"باملنكر ليس" أحمد اإلمام قال وإنما... - ٢٦٨
 
وقف فإنه ثقة ت   فيه ي 

ابع حتى ت  وبع فإن عليه ي 
 
ه   زالت عليه ت

 
  نكارت

 
 الحفظ في بمشتهر   ليس الثقة كان إن خصوصا

  وهذه؛ واإلتقان
 
 (4).وغيرهما املديني وابن القطان يحيى قاعدة

٢٦٩ "- 
ق  ر 

 
 رخآ وهو الوقت ذلك في الشمس أن أحدهما: معنيان فيه :األعرابي ابن قال"  املوتى ش

 تغيب. ثم ساعة تبقى إنما النهار

  إال بعده يبق لم إذا بريقه امليت شرق  قولهم من أنه والثاني:
 
 (5) . يموت ثم يسيرا

ه   اإلنسان كان وإذا- .. ٢٧٠ وء  ه   تس    ذلك كان صالح عمل   ألجلها ويعمل   سيئت 
 
 (6) إيمانه. على دليال

وطة   جمع   : األغاليط- ٢٧١
 
غل

 
  التي وهي، أ

 
الط

 
غ ها بها، ي    واحد 

 
غلوطة

 
. أ

 
ة
 
ط

 
ل
 
غ  (7)وم 

  فإنهن الخمس؛ الصلوات هذه على حافظوا- عنه هللا رض ي - سلمان قال- ٢٧٢
 
ارة

 الجراح لهذه كف 

 (8)املقتلة. تصيب مالم

 (9) عكسه. والنداء الخفي، الحديث النجاء:- ٢٧٣

                                                 

 ٦٩ص  (1)

 ٦٩ص  (2)

 ٧٢ ص  (3)

 ١٧٤ص  (4)

 ١٨٧ص  (5)

 ٢٠٣ص  (6)

 ٢٠٤ص  (7)

 ٢٢٢ص  (8)

 ٢٣٢ص  (9)



بِردين، عنها تأخروا أي: (بالصالة أبردوا ) قوله الخطابي: قال- ٢٧٤  قال:- البرد وقت في داخلين : أي م 

ة كسر   واملراد:  العرب وكانت واالنتشار، السعة وأصله: استعارها، ِشدة جهنم: وفيح الظهيرة؛... شد 

اح... فيكي غاراتها: في تقول  ي 
 
 (1)ف

ح   غيره: وقال-٢٧٥ ي  . سطوع الف  ِ
 (2).غلت إذا تفوح القدر فاحت يقال: الحر 

 الحضر في مشروع بالظهر براداإل  أن -السفر في بالظهر اإلبراد- الباب بهذا البخاري  مقصود- ٢٧٦

  كان وسواء والسفر،
 
 (3) غائبين. كانوا أو الصالة مكان في مجتمعين املصلين جماعة

سمى الزوال قبل كان فما زواله؛... بعد العائد الظلُّ  هو : والفيء  - ٢٧٧   ي 
 
سمى بعده كان وما ظال  ي 

؛..
 
 (4).فيئا

؛ أحدهما: آخرين، اسمين الظهر لصالة أن الرواية هذه وِفي-٢٧٨  بالهاجرة، تصلى ألنها الهجير 

ميت : وقيل األولى، والثاني:  عند وسلم عليه هللا صلى بالنبي جبريل   صالها صالة أول   ألنها بذلك س 

ِرضت ما أول  في البيت
 
 (5) اإلسراء. ليلة الخمس الصلوات ف

، ، مالك   كالم في وقع لكن... - ٢٧٩ ... الغالب الظن تسمية األئمة من وغيرهما وأحمد 
 
 (6) يقينا

ال وغيره:، الشافعي .قال. العصر صالة فضل باب- ٢٨٠
 
ب   ـمـ ج  ِط  في أعداءه ح 

 
خ  أن على دل   الس 

 (7) .الرضا في يرونه   أولياءه

شر   الذي :فالحاشر -٢٨١ ح  هم بعثهم أن يعني- قدمه على القيامة يوم لبعثهم الناس ي   يكون ، وحشر 

 لحشِرهم. الناس   يجمع   وعقيبه، بالرسالة مبعوث فهو رسالته عقيب  

: هم األنبياء عقيب   جاء الذي والعاقب 
 
؛ بعده وليس كل  (8) الساعة. عالمات من إرساله فكان نبي 

  أحمد: اإلمام قال- ٢٨٢
 
رِ  صالة ص    هي الب 

 
 (9)املغرب. صالة

                                                 

 ٢٣٨ص  (1)

 ٢٣٩ص  (2)

 ٢٤٧ص  (3)

 ٢٤٨ص  (4)

 ٢٥٧-٢٥٦ص  (5)

 ٣١٥-٣١٤ص  (6)

 ٣١٩ص  (7)

 ٣٣٦ص  (8)

 ٣٥١ص  (9)



 في تعالى هللا ذكر فضل على األحاديث هذه دلت وقد"رجب ابن قال الِعشاء فضل باب في-٢٨٣

اِس  عموم   يغفل   التي األوقات ل ولهذا فيها؛ الن  ِ
ض 

 
 لقلة األوقات؛ من غيره على الليل وسط في التهجد ف

ر   من
 
 (1).الحال تلك في هللا يذك

 هللا يذكر   من ولوال ملنهزمة،ا الفئة يحمي الذي كمثِل  الغافلين في هللا ذاكر   السلف: بعض قال- ٢٨٤

 (2).الناس   هلك، الناس غفلِة  في

 املدينة أودية أحد   وبطحان: ، شتى ضروب   من شجر   فيه الذي املكان : اللغة في البقيع- ٢٨٥

، بطحان، ثالثة: وهي املشهورة،  (3) . قناة العقيق 

 (4). الرأس تغطية : "التلفع "-٢٨٦

٢٨٧ - 
 
صمة ؛- بالفتح - الق 

 
رجة ميت الد    ألنها س 

 
رة صِم: من ِكس  . الق  سر 

 
 (5) الك

م أن   الشمس استواء وقت الصالةِ  كراهة في واملعنى- ٢٨٨ ر   جهن  سع 
 
  فيكون  فيها ت

 
ِ  غضِب  ساعة

ب   الر 

ارِ  سجودا كساعة فهي سبحانه   للشمس لكف 
 
  والصالة

 
ه؛ العبد بين صلة ي ألن   ورب  ِ

 
ه يناجي املصل  رب 

ه فيجتنب  
 
. وهللا لذلك، املقتض ي يزول حتى غضِبه حاِل  في مناجات م 

 
ل ع 

 
 (6)أ

 أداء منع وحيث ،قضاؤه جاز الفرِض  أداء   جاز فحيث لألداء، تابع   القضاء أن بهذا فتبين.... - ٢٩٠

 (7) قضائه؛... من منع النفل

 (8) عليه. االتفاق برال عبد ابن وحكى الليل، بآخر صيخت وقيل: للنوم، النزول : التعريس  - ٢٩١

  ال ملن دليل وفيه..- ٢٩٢
ِق 
وح بين يفر    أقر   فإنه والنفِس؛ الرُّ

 
 أخذ هللا إن  " قولِته: على بالال

ب ض هللا إن" قوله: مع "بأنفسهم
 
ا ق ن   (9) ."أرواح 

                                                 

 ٣٧٥ص  (1)

 ٣٧٦ص  (2)

 ٣٧٧ص  (3)

 ٤٢٨ص  (4)

 ٦٤-٦٣ص  (5)

 ٦٧-٦٦ص  (6)

 ١٠٠ص  (7)

 ١٠٣ص  (8)

 ١٠٤ص  (9)



  األرواح هذه إن " –  والحديث {األنفس يتوفى هللا} اآلية وفي- ٢٩٤
 
 قبض   أن   على دليل    - "..جارية

  ال األبدان من األرواِح 
 
ها له يشترط  اتصال نوع   منه به لها ويبقى تقبض   قد بل بالكلية؛ للبدن مفارقت 

 (1) كالنائم.

ى الفوائت أن على العلماء وجمهور ...-  ٢٩٥ قض  
 
ه أو نهي وقت   كان   سواء   وقت   كل في ت  (2) .غير 

 فقوله وأيضا اإلبل وأعطان والحشُّ  كالحمام فيها الصالة تجنب   ينبغي الشياطين وأماكن...-  ٢٩٦

ل مكان   كل أن   على يدلُّ  "الغفلة فيه أصابتكم الذي مكانكم عن تحولوا " وسلم عليه هللا صلى ف 
 
 غ

صلي   ال أن   ينبغي وقتها فات   حتى الصالة عن فيه العبد    (3) . أعلم وهللا غيره، أو بنوم   كان سواء   فيه ي 

٢٩٧- 
ُّ
ف ِ

 
 (4)النقص. وبمعنى الزيادة بمعنى يكون  إذ األضداد؛ أسماء من الش

امر  - ٢٩٨ ِر، من الس  م  : والجمع   الس  مر  ..الس  ار  م    هو السُّ
 
 (5)بالليل.. التحدث

٢٩٩ - 
 
  معنى علينا: وراث

 
 (6) أبطأ : راث

ل  - ٣٠٠ ه  : و  ل   الناس  ه    معناه : الخطابي قال الهاء. بفتح و 
 
ِلط

 
: وتوهموا، واغ ل  ، والوه  م   : يقال الوه 

هل   زِع   معناه وِهل   الش يء... إلى وهله   ذهب إذا و 
 
.. ف  (7)ونس ي 

  هذا وفي- ٣٠١
 
 (8) الطعام. على واالجتماع الكثرة مع تتضاعف البركة أن إلى إشارة

في أنه "يكفي" ومعنى- ٣٠٢ . لم وإن به يكت  شبعه   (9)ي 

ع  " ىومعن- ٣٠٣ عه أي: جد 
 
ط

 
 (10)الغليظ. بالقول  ق

نا" ومعنى- ٣٠٤
 
ف ر   اثني عر 

 
ش   ع 

 
، جعلناهم :أي "رجال

 
ا" وروي  عرفا ن 

 
ق ر  ف 

 
 (11) "ف

                                                 

 ١٠٥ص  (1)

 ١١١ص  (2)

 ١١٩ص  (3)

 ١٤٦ص  (4)

 ١٥٧ص  (5)

 ١٦٠ص  (6)

 ١٦١ص  (7)

 ١٦٧ص  (8)

 ١٦٧ص  (9)

 ١٦٨ص  (10)

 ١٦٩ص  (11)



ة الحلف جواز الحديث وِفي- ٣٠٥ نكره   ولم بذلك حلفت   بكر أبي امرأة فإن العين؛ بقر   وقرة عليها، ي 

ه   هو :املؤمن عين ه   وكالمه ربُّ . وذكر  ه   (1) وطاعت 

 (2) ... صالة كل ُّتعم الشرط سياق في والنكرة نكرات   األفعال فإن- ... ٣٠٦

ى أنها ..ورجح. الخطابي -٣٠٧ سم 
 
  ت

 
 أن: وأصله االستغاثة، :والتثويب قال بها، الصوت لرفع تثويبا

لوِح   ِلم   الفرِع  عند بثوبه الرجل   ي  ع  . ي   (3) أصحابه 

  كان لو إذ ضعيف؛ قاله الذي وهذا رجب* ابن قال*
 
  لكان صحيحا

 
  األذاِن  تسمية

 
 أحق تثويبا

 (4).باإلقامِة 

 (5) الصوت. رفع في وسعه استوفى إذا تعالى هللِا  مغفرة يستكمل أنه : معناه : الخطابي قال- ٣٠٨

٣٠٩ -: قصر، تمد عمرو: أبو قال والقصر.. باملد املريطاء 
 
 عبيد أبو قاله والعانة. السرة بين ما وهي وت

 (6) والعانِة. الصدر بين ما : وقيل ، واألكثرون

مي- ... ٣١٠ ؛ الجيش وس 
 
  ينقسم   ألنه خميسا

 
، ، مقدمة   أجزاء: خمسة ، وساقة   وميسرة، وميمنة 

.  (7) وقلب 

 والصالة التامة الدعوة ههذ بحق أسألك إني اللهم" هولفظ جابر حديث البيهقي خر ج وقد- ٣١١

 "القائمة

  والصالة الدعوةِ  لهذه جعل هللا فإن ؛ فيه إشكال ال اللفظ وهذا
 
 ملن يخلفه ال نفسه على كتبه حقا

 أن على أحمد اإلمام استدل وبهذا ؛ وكلماته هللا بصفات السؤال إلى األمر فرجع ، عباده من بهما قام

  إنما وقال: التامة هللا بكلمات وسلم عليه هللا صلى النبي باستعاذة بمخلوق  ليس القرآن
 
 يستعاذ

 (8) باملخلوق. ال لقبالخا

                                                 

 ١٧٣ص  (1)

 ١٧٧ص  (2)

 ٢١٥ص  (3)

 ٢١٥ص  (4)

 ٢٢٨ص  (5)

 ٢٣٠ص  (6)

 ٢٣٢ص  (7)

 ٢٧١ص  (8)



 عائشة ذلك وسمع! ؟ ألبنائكم تبايعون  هرقلية بها جئتم : بكر أبي بن عبدالرحمن وقال- ٣١٢

 
 
  أن على فدل عليه، ينكروه ولم والصحابة

 
  لألبناء البيعة

 
ة   وأما ، وفارس الروم سن 

 
ة  املسلمين: سن 

 الراف تزعمه   وما ، لألمة وأصلح   أفضل   هو ملن البيعة فهي
 
  فهو ذلك في ضة

 
 املشركين نزعات من نزعة

 وهللا ذلك في العظمة اإلمامة سبيل سبيلها الدينية الواليات وسائر . والعصبات األوالد تقديم في

 (1) . أعلم

 وأعيانهم سالنا ألكابر فيه املنافسة واستحباب وفضله األذان شرف على دليل الحديث وِفي-٣١٣

 (2).فيه ينافسون  األكابر كان وقد وسفلتهم الناس أسقاط إلى يوكل ال وأنه

يفى مع األذان أطيق كنت ول :عمر قال : حازم أبي بن قيس قال- ٣١٤ ِ
 
 (3)ألذنت. الخل

: الخطابي: قال- ٣١٥
 
زغة ، وحل   الر    وكذلك شديد 

 
غة د    ، الر 

 
ِزغ. فهو   الوحِل  في ارتكم إذا الرجل   ورزغ  ر 

(4) 
م   ال " عبدالبر ابن قال- ٣١٦

 
ل ع 

 
  أ

 
ر   من أن العلماء بين خالفا

 
ِ  لم وإن الصالة وانتظر بك

صل   في ي 

 (5) األول. الصف في صلى وإن يؤخر ممن أفضل األول  الصف

جنان  - ٣١٧   جبل ... ض 
 
  مكة وبين بينه: وقيل ، مكة من بريد على هو وقيل ، بتهامة

 
 وعشرون خمسة

 
 
 (6). ميال

م حتى يقوم وال ، اإلمام سلم إذا يقوم إنما املسبوق  أن املغيرة: حديث وِفي- ٣١٨
 
 إمامه يسل

. التسليمتين
 
 (7)معا

كتفى النطِق  على القادرِ  إيماء أن على دليل وفيه -٣١٩  <٤٣٠ص >.والنهي واألمرِ  العلم في به ي 

 

                                                 

 ٢٨٠- ٢٧٩ص  (1)

 ٢٩٣ص  (2)

 ٢٩٣ص  (3)

 ٣٠٢ص  (4)

 ٣٥٢ص  (5)

 ٣٦٣ص  (6)

 ٤١ص (7)
 



  وِذكر  - ٣٢٠
ق   ملن توبيخ   وهو الدنيا، من الحقيرة التافهة باألشياء املثال ضرب وجه على املرماتين العر 

ِمع   لو أنه مع الجماعة شهود فضل عن رِغب  
 
ِض  من يسير   إدراك في ط ر  وِدي   ولو إليه، لبادر الدنيا ع 

 
 ن

ه. فال هللِا  منادي   يسمع   وهو إليه اإلجابة ألسرع ذلك إلى ِجيب   (1) ي 

  كفى النخعي: قال-٣٢١
 
ا م 

 
ل ل   يكون  أن النفاِق  على ع  رى  ال املسجِد  جار   الرج   (2)فيه. ي 

ش ي إذا والعقوبة- ٣٢٢
 
ر   كما امتنعت   له ذنب ال من إلى تتعدى أن خ  وجب إذا الحاِمل على الحدُّ  يؤخ 

ا. تضع   حتى عليها ه 
 
 (3) حمل

  

                                                 

 ٤٥٢ص  (1)

 ٣٥٨ص  (2)

 ٤٦٠ص  (3)



 (1) *األذان كتاب *

 اإلخالل : مثل يبطلها أنه بها صمخت ملعنى كان إذا العبادة في النهي   ارتكاب أن : القاعدة وألن- ..٣٢٣

 (2)الجماعة. فكذلك واالستقبال، بالطهارة،

  الدار أن واعلم - ٣٢٤
 
 البعيدةِ  الدار من املش ي ولكن ؛ البعيدةِ  من أفضل   املسجد من القريبة

 (3). أفضل

ت ولو : برال عبد ابن قال- ٣٢٥
 
 في داخلة فهي الصالة تنتظر فيه وجلست   بيتها، مسجد في املرأة صل

ها كان إذا املعنى هذا ِبس  ح   (4) الصالة. انتظار ألشغالها قيامها عن ي 

  هذه- ٣٢٦
 
: معنى وجمعها ، الصورةِ  في أعمالهم اختلفت السبعة  ، ألنفِسهم مجاهدتهم وهو واحد 

هم   يحتاج وذلك ألهوائهم. ومخالفت 
 
 داعي إليه يدعوا مما االمتناِع  على وصبر ، شديدة ِرياضة   إلى أوال

 (5) الطمِع. أو الغضب أو الشهوةِ 

م وفي- ٣٢٧
 
  ذلك تجش

 
  مشقة

 
ِ  من يحترق  يكاد   القلب فإن ؛ النفِس  على شديدة  الشهوة نار حر 

  لم إذا هيجانها عند الغضب أو
 
ف

 
ط م فال ذلك من الغرض ببلوغ ي  ر   أنه ذلك على الصبر ثواب كان ج 

هم ظل للناس يكن ولم املوِقف في الحرُّ  داشت إذا
ُّ
ظل  في السبعة هؤالء كان يومئذ   الشمِس  حر   ويقيهم ي 

ِ  يجدوا فلم وجل عز هللا ظل   املوقف لحر 
 
ِ  على لصبرهم جزاء   أملا  (6) الدنيا. في والغضب الشهوة نار حر 

  الشباب فإن- .. ٣٢٨
 
 الدنيا شهوات من الغرض استيفاء إلى للنفس داع   وهو الجنون، من شعبة

ِلم   فمن ، املحظورة ولذاتها . فقد منه س  ِلم   (7) س 

 التجارة ومواضع املحظور  أو املباح إما واللعب الهوى  مواضع محبة إلى يدعو إنما الهوى  فإن- .. ٣٢٩

ه   يقصر   فال األموال، واكتساب س  ف 
 
م   هواه، خالف من إال العبادة بقاع محبة على ن  محبة عليه وقد 

 (8)مواله...

                                                 

 السادس املجلد من الترقيم يبدأ  (1)

 ٢١ص  (2)

 ٣٢ص  (3)

 ٤١ص  (4)

 ٤٦ص  (5)

 ٤٦ص  (6)

 ٤٧-٤٦ص  (7)

 ٤٧ص  (8)



ِ  في هللا خشية األعمال وأفضل- .. ٣٣٠ ِ  في هللا وخشية والعالنية. السر   قوة عن تصدر إنما : السر 

ِ  من إن قيل: ولهذا والهوى؛ للنفس ومجاهدة   إيمان    (1) الخلوِة. في الورع : األشياء أعز 

٣٣١ -:  (2).الزوال بعد آخره من يكون  والرواح ، النهار أول  الغدوُّ

ل  - ٣٣٢ ز 
ُّ
عدُّ  ما هو : والن  (3)والتحفِة. الكرامة من نزوله عند للضيِف  ي 

 ال " - ٣٣٣
 
. وأحاطوا به، أحدقوا أي :"الناس   به ث  (4) حوله 

  معها يباح التي األعذار بذكر هللا رحمه البخاري  ابتدأ -٣٣٤
 
 (5)الجماعة.. شهود عن التخلف

  أعلم ال : املنذر ابن قال- ٣٣٥
 
 أجل من الجماعات عن يتخلف أن للمريض أن   العلم أهل بين خالفا

 (6). املرض

... األسف إليه يسرع الذي القلب :الرقيق"األسيف"الخطابي: قال- ٣٣٦
زن   (7)والح 

، "يهادى" ل:قا- ٣٣٧ حمل   (8) .مرة هذا وعلى مرة هذا على يعتمد   ي 

ى وسلم عليه هللا صلى النبي أن والسير املغازي  أهل ذكر وقد -٣٣٨
 
ل  منهم ،مرضه في بكر أبي خلف ص 

 االثنين يوم الصبح صالة كانت خلفه صالته أن وذكر - املغازي  أهل أجل من وهو عقبة بن موس ى

 (9)صالها. صالة   آخر هيو 

 عليه هللا صلى النبي ذهب ملا الساعدي سعد بن سهل حديث على تعليقه في- رجب ابن قال - ٣٣٩

 كثيرة: فوائد الحديث هذا فيو  - عوف بن بني بين لإلصالح وسلم

 يذهب أن وله تشاجر، بينهم وقع إذا املسلمين من طائفتين بين اإلصالح له يستحب   اإلمام أن منها:

 (10).لذلك منازلهم إلى إليهم

                                                 

 ٥٠ص  (1)

 ٥٣ص  (2)

 ٥٣ص  (3)

 ٥٧ص  (4)

 ٦٧ص  (5)

 ٦٧ص  (6)

 ٦٩ص  (7)

 ٦٩ص  (8)

 ٧٨ص  (9)

 ١٢٤ص  (10)



ِلم تأخر إذا للمسجد الراتب اإلمام أن ومنها:- ٣٤٠  يغلب ولم بعد فيه مكان في منزله عن غائب أنه وع 

نكر   ال ولكنه غلب أو حضوره، الظن على  في حضوره قبل يصلوا أن املسجد فألهل يكرهه وال ذلك، ي 

 (1).الوقت ضاق إذا وكذا الوقت، أول 

  كان إذا وأما- ٣٤١
 
  أو حاضرا

 
: الوقت وكان قريبا

 
ظر   فإنه متسعا نت   هللا صلى النبي انتظروا كما ، ي 

ر ملا وسلم عليه  (2).والصبيان. النساء نام حتى العشاِء، صالة أخ 

وجد   من أفضل   ماماإل  غيبة مع الناس يؤمُّ  أنه ومنها:- ٣٤٢  (3) ..الحاضرين من ي 

  الصالةِ  في الداخل شق   أن ومنها:- ٣٤٣
 
  الصفوف

 
 بمكروه، ليس األول  الصف في يقوم حتى طوال

  األول  الصف في كان ولعله
 
 (4). فرجة

، غير   عرضت لحاجة الصالة في لتفاتاال أن : ومنها- ٣٤٤  (5).حاجة لغير يكره   وإنما مكروه 

 (6). حاجة لغير يكره وإنما مكروه، غير عرضت لحاجة التصفيق وكثرة لتفاتاال أن ومنها:- ٣٤٥

 (7) للصالة. مبطل   غير تجددت   نعمة   عند تعالى هللا وحمد الصالة في اليدين رفع أن   ومنها:- ٣٤٦

. تكون  ال ِماإلكرا أمر أن ومنها:- ٣٤٧
 
 (8)معصية

م   إنما أنه على العلماء وأكثر- ٣٤٨  (9) .بإذنِه  املسجد وإمام البيت رب لىع يقد 

ر..-  ٣٤٩  ونقل . بدارهِ .. - سلطانه في الرجل يؤمن   ال -الحديث هذا في السلطان وأحمد سفيان   وفس 

 إال يتقدمه أن ألحد   ينبغي ال سلطانه في فهو وداِره قريتِه  في الرجل   كان إذا: قال أحمد عن حرب  

 (10) بإذنِه.

                                                 

 ١٢٤ص  (1)

 ١٢٤ص  (2)

 ١٢٤ص  (3)

 ١٢٥ص  (4)

 ١٢٦ص  (5)

 ١٢٦ص  (6)

(7)  ١٢٦ 

 ١٢٧ص  (8)

 ١٣٥ص  (9)

 ١٣٦ص  (10)



عل   إنما-البيت بهذا املقصود-٣٥٠ ع   اإلمام أن -به ليؤتم اإلمام ج  تب   من   فات وإن أفعاله، جميع في ي 

، يقِضيه فإنه ش يء   متابعِته وا بأن هذا يتمُّ  وإنما يتبعه، ثم املأموم 
ُّ
  وراءه يصل

 
ى إذا جلوسا

 
ل   ص 

 
 جالسا

(1) 
( وقوله:)ذهب- ٣٥١  ِل، نؤت   قولهم: من بثقل، ينهض : أي لينوء   (2) . به نهضت إذا به: أنوء   بالِحم 

  مسائل   العلم من- فيه مات الذي النبي مرض- الحديث هذا وفي- ٣٥٢
 
 :كثيرة

  كان إذا اإلمام أن منها:
 
  املسجد من قريبا

 
ِرف ه وع  ذر  نتظ فإنه الصالة، إلى الخروج من له املانع ع   ر  ي 

ه.  خروج 

 ١٤٩ص يغتسل... أن له يستحبُّ  فإنه ، أفاق إذا عليه املغمى أن ومنها:

 لعمر. أذن بكر   أبا فإن بهم، الصالة في لغيره يأذن أن له بالناس بالصالة املأمور   أن ومنها:

ل فيما يوكل أن له الوكيل أن هذا من ويؤخذ
 
ك  التوكيل... في له في له إذن من فيه و 

 (3) صفوف... وراءه كان وإن اإلمام جنب إلى املأموم وقوف جواز ومنها:

  قاعدة وهذه- ٣٥٣
 
  وجدنا إذا أنا وهي: مضطردة

 
  حديثا

 
  صحيحا

 
 فإنه األحكام من حكم في صريحا

سق   لم آخر صن من باستنباط   يردُّ  ال  (4) بالكلية... املعنى لذلك ي 

ا-٣٥٤ ن  ي   (5)بوجه. ولو به العمل إمكان مع الحكم بطالن دعوى  التجوز  أنه وقدب 

( )اإلمام -٣٥٥
 
نة   كونه .ومعنى. ج 

 
قى أنه( : )جنة ت  تر   به، ي  ست   (6)؛ به وي 

 سجود أن على دليل وفيه "فاسجدوا سجد وإذا" : وسلم عليه هللا صلى النبي عن أنس   وقال- ٣٥٦

 (7) قبله. وال بعده يكون  وال اإلمام سجود عقيب يكون  املأموم

 "اثنيِن  كانا إذا سواء   بِحذائه اإلمام يمين عن يقوم   باب  " رجب ابن قال- ٣٥٧

                                                 

 ١٣٩ص  (1)

 ١٤٩ص  (2)

 ١٥٠ص:  (3)

 ١٥٦ص  (4)

 ١٥٦ص  (5)

 ١٥٧ص  (6)

 ١٦٢ص  (7)



، إمام   الصالة في اجتمع إذا أنه التبويب: بهذا مراده  بحذائه اإلماِم  يمين عن يقوم   املأموم فإن ومأموم 

  أي: سواء،
 
م   غيرِ  من املوقِف  في له، مساويا

. وال تقدُّ  (1) تأخر 

٣٥٨ - 
 
  ومنه النفِس، ِتردد صوت : الغطيط

 
  البكر. غطيط

 
 متقاربا والخاء   والغين   نحوه، والخطيط

 (2) املخرج.

ِ  في الناس   اختلف وقد- ٣٥٩
ى الذي اليسير العمل حد  ف  ع  بِطلها. فال الصالة في عنه ي   ي 

ع   أنه أصحابنا: عند فالصحيح ج  ر   وجعل مرتين، أو بمرة   له تقدير غير من الناس عرِف  إلى فيه ي 

ِ  في الثالث
 (3)الكثرِة. حد 

ستدلُّ - ٣٦٠ ل  إذا اإلمام  أن على-عنهما هللا رض ي معاذ خلف الصالة من الرجل انصراف-بهذا في   طو 

ه   يقطع   أن له أن عليه الناس غلبة أو لتعبه معه الصالةِ  إتمام عليه وشق املأموم على
 
 معه صالت

  ذلك ويكون 
 
ذرا صلي أن يجوز  وأنه الحال، هذه في الجماعة سقوط وِفي املفروضة الصالة قطع في ع   ي 

  لنفسه
 
 (4)بالناس. فيه يصلي اإلمام كان وإن يذهب ثم املسجِد  في منفردا

 فإنه ؛ خلفه   من على اإلطالة خشية بالتخفيف مأمور   اإلمام أن- معاذ - الحديث هذا في- ٣٦١

 إنما بالتخفيف األمر على يدلُّ  وهذا الحاجة، وذي والكبير كالضعيف عذر   من بعضهم يخلوا ال

 (5). الناس يغشاه   مسجد   في يصلي إمام   إلى يتوجه

 صلى وإذا عنهم، يخفف فإنه بالناس صلى إذا كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن ثبت فقد- ٣٦٢

. لنفسه ل  طو   (6)ي 

 (7)منها... أخف هو ما إلى بالنسبة خفيفة الصالة تكون  فقد ، نسبي أمر   التخفيف أن   واعلم- ٣٦٣

ح   : الخطابي قال- ٣٦٤ ن  ، جنح وقد بظلمته، أقبل يل:الل ج 
 
ح   : ومنه جنوحا ن   ظلمته. إقبال   الليل: ج 

سقى البعير: الناضح-٣٦٥  (8) عليه. ي 

                                                 

 ١٩٧ص  (1)

 ١٩٧ص  (2)

 ٢٠٤ص  (3)

 ٢١٢ص  (4)

 ٢١٧ص  (5)

 ٢١٩ص   (6)

 ٢٢١ص  (7)

 ٣٣٠ص  (8)



  هاهنا: ومعناها ، وجوه على والفتنة- ٣٦٦
 
اِس  صرف ِ  عن الن 

 تعالى قال، الضالل على وحملهم يِن، الد 

.م   : أي }بفاتنين عليه أنتم وما } ين  ِ
 
  وتفسيره ِضل

 
؛ باإلضالل الفتنة  بالفتنة املراد أن : واألظهر بعيد 

 (1).الصالة.. عن الشغل   هاهنا:

 واالختصار. التخفيف هو : اإليجاز- ٣٦٧

 (2).بينهما واالنتصاب والسجود الركوع من أركانها إتمام هو : واإلكمال

ها( الصالة يوجز وسلم عليه هللا صلى النبي )كان الحديث هذا وإدخال- ٣٦٨
 
ِمل

 
ك  الباب هذا في وي 

شكى إنما وأنه به، املأمورِ  التخفيِف  قدر بين أنه فائدته:   عليه زاد إذا اإلمام ي 
 
. زيادة

 
 فاحشة

   بتطويل   فليس أركانها: وإتمام الصالة إكمال فأما
 (3) عنه. منهي 

: أصِل  من-٣٦٩  (4).والنياِت  املقاصد إلى والنذورِ  يماِن األ  في الرجوع   أحمد 

 باملتنفل املفترض اقتداء :أن-بالناس وصالته معاذ حديث-بهذا مراده-٣٧٠

 (5) صحيح

 يوجب   نقله على الهمم   تتوافر   بخبر   مجلس في املنفرد :أن-اليدين ذو قصة-ذلك من ويؤخذ-٣٧١

ق   حتى فيه التوقف
 
اف و   عليه. ي 

  األبصار   ألن الهالل؛ بشهادة كاملنفرد هذا وليس
 
ةِ  في تختلف  أهل يستوي  الذي الخبر بخالف الحد 

 (6).فيعلمه املجلس

 -منه ويؤخذ- ٣٧٢
 
  الثقات على بزيادة   املنفرد أن- ايضا

 
ف

 
ق و  ت  ع   حتى زيادته قبوِل  في ي  اب  ت   عليها؛ ي 

. سماعهم مجلس   كان إن سيما ال
 
 (7)واحدا

 (8)نحوه. - املعجمة بالخاِء  - والخنين   وغيره. عبيد أبو قاله بالبكاِء. الصوِت  رفع   هو : والنشيج- ٣٧٣

                                                 

 ٣٣١- ٣٣٠ص  (1)

 ٢٣٣ص  (2)

 ٢٣٣ص  (3)

 ٣٣٦ص  (4)

 ٢٤٠ص  (5)

 ٢٥٦ص  (6)

 ٢٥٦ص  (7)

 ٢٦١ص  (8)



 لألذقان ويخرون } تعالى فقال سجودهم في هللا خشية من الباكين مدح على القرآن دل   وقد- ٣٧٤

  خروا } وقال {يبكون 
 
 (1){وبكيا سجدا

فها األمة هذه به هللا صخ مما الصالةِ  في الصفوف أن   واعلم-٣٧٥  بذلك أشبهوا فإنهم به؛ وشر 

ون(وأقسم لنحن قالو)وإنا أنهم عنهم هللا أخبر كما السماء في املالئكة صفوف
 
 بالصافات الصاف

،
 
 (2).املالئكة وهم صفا

را- ٣٧٦
 
امُّ  هو صالت   سبيله في يقاتلون  الذين هللا تعالى)إن قوله ومنه والتالصق، والتداني التض 

 
 صفا

ستحبُّ  اإلمام أن   على دليل   هذا وفي مرصوص( نيانب كأنهم ِبل أن له ب  ق   إقامة بعد املأمومين على ي 

 (3) صفوفهم. بتسوية ويأمرهم الصالة

ريرة أبي حديث في- ٣٧٧  في أقيم إذا الصف أن : واملراد الصالِة، حسِن  من الصف إقامة أن : ه 

سنها، من ذلك كان الصالة قم لم فإذا ح   الصف. إقامة من صنق ما بحسب حسنها من صنق ي 

 وجه على بها اإلتيان بإقامتها: واملراد الصالِة، إقامة من الصفوف تسوية أن : أنس حديث وِفي

 (4) الكامل. وجهها على قائمة بها اإلتيان واملراد: الصالة، إقامة سوى  القرآن في يذكر ولم الكمال،

 

 ظهر في هو ليس الساِق، أسفِل  في الناتئ العظم هو الكعب أن على داللة : الحديث هذا وِفي- ٣٧٨

. قاله كما القدم  (5) قوم 

  اإلمام خلف يقومون  الذين مومينأللم األمام يمين جهة أن على بذلك ويستدل  - ٣٧٩
 
 وأفضل   أشرف

 (6).يسارهِ  جهِة  من

صلي فيقيمه   كالحجرة يتخذه : أي ))يحتجره(( ومعنى- ٣٨٠  بالحجرة املراد هو وهذا وراءه، وي 

 (7).. الحديث في املذكورة

                                                 

 ٢٦٣ص  (1)

 ٢٦٨ص  (2)

 ٢٧٠ص  (3)

 ٢٧٨ص (4)
 ٢٨٣-٢٨٢ص  (5)

 ٢٩٤ص  (6)

 ٣٠٣ص  (7)



 وافتتاح الكتبير إيجاب الصالة* صفة أبواب وبعدها ، اإلمامة أبواب آخر هنا إلى *
 *الصالة

  الصالة افتتاح في والرفع- ٣٨١
 
، سنة

 
 تبطل وال العلماء جمهور  عند فرض وال بركن وليس مسنونة

 (1) . منهم أحد   عند بتركه الصالة

 إذا املراوح أيديهم كأن صالتهم في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  أصحاب كان : الحسن عن- ٣٨٢

 (2)رءوسهم. رفعوا وإذا ركعوا

بالغ   ال أحمد اإلمام وكان- .. ٣٨٣  التكبير(. عند اليدين املسألة.)رفع هذه في املخالف على اإلنكار في ي 

وذيُّ  عنه روى ئل   أنه وغيره املرُّ ن س   ولكن هكذا؛ تقل قال:ال ؟ للسنِة  تارك فقال:إنه الرفع ترك عم 

 (3)وسلم. عليه هللا صلى النبي فعِل  عن راغب قل:

  فعلته الشافعي: قال- ٣٨٤
 
  هللا، لجالل إعظاما

 
 ورجاء   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  لسنة واتباعا

 لثواب.
(4) 

ى: ومعنى- .. ٣٨٥ م  ن  ع   ي 
 
ف ر  ، ي  د  ن  س   (5).وسلم عليه هللا صلى النبي ىإل واملراد: وي 

ه   وخضوعه   هلل انكساره   القلِب،وهو خشوع   هو الخشوع فأصل- ٣٨٦
 
 من غير إلى التفاته عن ىسكون

  كلها الجوارح خشعِت  القلب خشع فإذا يديه، بين هو
 
 (6).لخشوعه تبعا

  الصالة كانت وملا- ٣٨٧
 
ي وكان وربه، العبد بين صلة ِ

 
ه   ربه، يناجي املصل به   وربُّ ِ

 يصلح لم منه يقر 

  كان من إال الصالة في للدخول 
 
رِع   ولذلك وباِطِنِه؛ ظاهره في طاهرا

 
ي ش ِ

 
ر   باملاء يتطهر أن للمصل ِ

 فيكف 

ه   ِإن   باملش ي، ذنوبه فيكفر املساجد إلى يمش ي ثم بالوضوء ذنوب 
 
. كفرته   ش يء   ذنوِبِه  من بقي ف

 
 الصالة

(7) 

                                                 

 ٣٢٢- ٣٢١ص  (1)

 ٣٣٢ص  (2)

 ٣٣٢ص  (3)

 ٣٣٥- ٣٣٤ص  (4)

 ٣٥٩ص  (5)

 ٣٦٧ص  (6)

 ٣٧٥ص  (7)



ل  ي   ممن والعجب  - .. ٣٨٨
 
  تساوي  ال بعلل   الصحيح في املخرجة الصحيحة األحاديث عل

 
 هي إنما ،شيئا

ت   ، تعن    أنها ويزعم املنكرة، الشاذة الغرائب هذه بمثل يحتج ثم محض 
 
 (1).لها علة ال صحيحة

، قراءتها على ال الجهر نفي على يدل إنما التأمل في التحقيق وعند- ٣٨٩
 
 ألفاظ تجتمع   وبذلك سرا

 (2) أعلم. وهللا املسألة، هذه في األدلة وعامة الحديث

شيش الخطابي: قال -٣٩٠
 
اش   هو إنما بش يء؛ ليس خ

 
ش

 
  خ

 
ِض  حشرات   وهو الخاِء  مفتوحة ر 

 
 األ

ها، ِ
ل   الذي العوِد  فهو الخاِء  بكسرِ  الِخشاش فأما وهوام  جع   (3).البعيرِ  أنِف  في ي 

ِض: خشاش : الفائق وِفي- ٣٩١ ر 
 
ها، األ   هوامُّ

 
؛ : الواحدة

 
شاشة

 
ميت خ  التراب في الندساسها بذلك س 

ش   من
 
ه   فيه، دخل إذا الش يء في خ ه   وخش  ؛ ومنه ، يخشه غير   . البعيرِ  أنف في يخش ى ألنه الِخشاش 

 (4) انتهى.

 في للمصلي الفكر استحباب على- الكسوف صالة حديث - به االستدالل مقصوده كان وإن- .. ٣٩٢

  كان بقلِبِه  الجنة إلى فيه وسلم عليه هللا صلى النبي نظر وجعل ومتعلقاتها اآلخرة
 
ي ألن ؛ حسنا ِ

 
 املصل

ه   يستغرق  أن له فينبغي يراه، كأنه هللا يعبد بأن مأمور  ، هللا وعد وفيما هللا من قربه في فكر  ه   أولياء 

 (5)القرآِن. من يتلوه ما معاني في الفكر وِفي أعداءه   به   وتوعد

 (6) .قلب   أو عين   نظر كان سواء   حسن   الصالة في ومتعلقاتها اآلخرة إلى النظر ...وأن-٣٩٣

 سجوده بعد ليسجد وسجوده ركوعه في إماِمِه  حال يراقب املأموم أن على دليل الحديث وِفي- ٣٩٤

ه   وتقع
 
 إماِمِه. أفعال بعد أفعال

 االكتفاء من أولى يشاهدها التي إماِمِه  بأفعال املأموم اقتداء فإن الناس؛ جميع في عام حكم   وهذا

ه ينهي أن قبل تكبيره   ينهي قد فإنه تكبيره، سماع بمجرد
 
 النبي سجود تمام يراعون  كانوا فلذلك فعل

. يسجدوا حتى األرض على واستقراره وسلم عليه هللا صلى ه   (7) بعد 

                                                 

 ٤٠٧ص  (1)

 ٤٢٧- ٤٢٦ص  (2)

 ٤٣٣ص  (3)

 ٤٣٥ص  (4)

 ٤٣٦ص  (5)

 ٤٣٨ص  (6)

 ٤٣٩ص  (7)



ِن: في وأصله التأخر التكعكع: الخطابي: قال- ٣٩٥ ب  ن   إذا األمرِ  عن الرجل   كع   الج  : وتأخر، جب  ه 
 
ل  وأص 

ع : حرفيِن، بين يجمع لئال الكاف فأدخل   تكع  . يكيع   كاع ويقال  ه 
 
 (1) .انتهى مثل

 نوعان:- الصالة في-وااللتفات- ٣٩٦

 ذكر   سبق وقد فيها، بالخشوع يخلُّ  وهذا ومتعلقاتها، الصالة غير إلى القلب التفات أحدهما:

. الصالة في الخشوع ه   وحكم 

 (2) .ذلك في هاهنا والكالم الصالِة، مصلحة هفي ما غير إلى بالنظر الوجه التفات والثاني:

 (3) الظهر* في القراءة باب  *
٣٩٧ - 

 
 (4) .الزوال بعد هوما العش ي ألن والعصر الظهر صالة هي العش ي صالة

(قال -٣٩٨
 
خمش بأن عليه دعاء الحاشية: في )خمشا   يقال: كما جلده، أو وجهه ي 

 
.. جدعا

 
 (5) وقطعا

 يتحرك وبذلك والشفتين، اللسان بتحريك تكون  السر قراءة أن على دليل   األحاديث هذه وِفي- ٣٩٩

 (6) الكالم. من وغيرهما والذكر القراءة في منه بد ال القدر   وهذا اللحية شعر  

: أبو لقا- ٤٠٠ د  او   أذنيه اسمع نم مسعود: ابن لقا فقال: بالقراءة؟ صوته يرفع مك ألحمد: لقي د 

. فلم خافت   (7) دونه. السرُّ  فيكون  جهر   األذنين إسماع أن على يدل افهذ ي 

 (8) املغرب. في الصالة تقصير استحباب إلى العلماء أكثر ذهب- ٤٠١

 قال بالطور... باملغر  صالة في وسلم عليه هللا صلى النبي قراءة في مطعم بن جبير حديث- ٤٠٢

ه ملا املسلم رواية قبول  على دليل هذا وِفي) رجب ابن
 
 (9) إسالمه. قبل العلم من يحمل

  أدع وال أقصر   ال آلو((: ))ال معنى -٤٠٣
 
 (10) وسلم. عليه هللا صلى هللا رسول  بصالة االقتداِء  في جهدا

                                                 

 ٤٤٠ص  (1)

 ٤٤٧ص  (2)

 السابع املجلد من الترقيم يبدأ  (3)

 ٥ص  (4)

 ٦ص  (5)

 ١٧ص  (6)

 ١٨ص  (7)

 ٢٦ص  (8)

 ٣٤ص  (9)

 ٤٩ص  (10)



ر  وترتيب- ٤٠٤ و    ليس الترتيب هذا على املصحف س 
 
 فيه اجتهد أمر هو بل الصحيح على توقيفا

 (1) .الصحابة مع عثمان

 (2) املفروضة. الصالة في السور  بين الجمع   يكره   ال أنه على العلماء وأكثر- ٤٠٥

٤٠٦ -:
ُّ
. في القراءة متابعة الهذ  (3) .يقرأه ملا التدبر قلِة  من فيه ملا مسعود ابن وكرهه سرعة 

ميت إنها قيل: والنظائر:- ٤٠٧   ألنها بذلك س 
 
 ملا لفظ وقيل:- نظيره جمع   فيكون  الطوِل، في متشابهة

 وأماثلهم. أفاضلهم بمعنى الجيش نظائر يقال: الخيار، وهي نظورة جمع فيكون  جمع

  املفصل وسمي
 
  املفصل ول وأ سوره، بين الفصول  لكثرة مفصال

 
 (4) ق. سورة

٤٠٨ -:
 
ة جاِت، األصوات طاختال  الجيم: وتشديد الالم، بفتح اللج    والض 

 
 (5) .مثلها- بالراء-والر جة

  املصلي لقراءة يستمع   تعالى هللا أن على يدلُّ  الحديث فهذا- ٤٠٩
 
  كان حيث

 
 عليه ويردُّ  له، مناجيا

  بك يناجيه ما جواب
 
، كلمة

 
، الحمِد  تثنية وهو ثناء ثم حمد الفاتحة فأول  كلمة - تمجيد   ثم وتكريره 

 والتمجيد والثناء الحمد من العبد   ينتقل ثم- والعظمة والكبرياء املجد بأوصاف هللا على ءالثنا وهو:

ح كأنه الحضور  خطاب إلى
 
ل ِئذ   ص 

 
 إياك فقال: الحاضرين خطاب فخاطب الحظوة من للتقريب ِحين

 (6) .نستعين وإياك نعبد

 إذا بعضها واطرح واطرادها ببعض بعضها معارضة من أولى بها والعمل األحاديث بين والجمع- ٤١٠

ها بها العمل كان
ُّ
ل
 
 (7) .األول  السلف عليه ما مخالفة إلى يؤدي ال ك

تمُّ  ال ملن الحديث هذا في املضروب املثل وأما-٤١١ ه   ي   فإن الحسن غاية ففي سجوده وال ركوع 

 أتم   فمن وقربه، ومناجاته، هللا، ذكر من عليه اشتملت بما وغذاؤها؛ املؤمنين قلوِب  قوت   هي الصالة

، غذاء استوفى فقد صالته   لت   ذلك على دام فما وروحه قلبه  م 
 
 ومن ،وعافيته صحته ودامت قوته ك

                                                 

 ٦٩ص  (1)

 ٧٤ص  (2)

 ٧٤ص  (3)

 ٧٤ص  (4)

 ٩٣ص  (5)

 ١٠٣-١٠٢ص  (6)

 ١٣١ص  (7)



ِتم   لم ه   يستوِف  فلم صالته   ي  ه   قلب  ا وروح  ه   مات أو مِرض   وربما ،وضعف قلبه فجاع   غذاءها،و  قوت 

ل   لم إذا ويسقم   الجسد   يمرض   كما غذاِئِه  لفقد  (1) له. املالئم وقوِتِه  غذاِئِه  بتناول  يكم 

((: ))هصر ومعنى- ٤١٢ ه  هر 
 
، ثناه   ظ : وأماله  قال  : وي    الهصر 

 
م ثناه   إذا كالغصِن  الرطِب  الش يء عطف

 
 ول

، ه  ر  ِِ ه   يكِس  (2).بذلك الركوع في وانحناءه الظهر الةإم فشب 

 (3) واالعتدال. باالستواء الهصر   تفسير   البخاري  تبويب من ويظهر- ٤١٣

  الحديث وأئمة السلف وكلمة- ٤١٤
 
مرُّ  الصحيحة وأحاديثها الصفات آيات أن على متفقة

 
 كما ت

، غير من جاءت ، وال تشبيه  . وال تحريف وال تمثيل   (4) تعطيل 

ر   ما أن   تعالى فأخبر- ... ٤١٥
 
 مذاهب أن   على الدليل أدل من وهو عنده، من فليس االختالف فيه كث

، مذاهب املتكلمين
 
 (5)... والتضليل، التكفير، إلى بهم املفض ي االختالف من فيها يوجد ما لكثرةِ  فاسدة

 مواضع منهم النار تأكل ال التوحيد أهل أن   الباب: هذا في بطوله الحديث تخريج من واملقصود- ٤١٦

  وعظمته هللا عند السجود فضل على دليل   وذلك سجودهم،
 
م   حيث  مواضع تأكل أن النار على حر 

 (6) التوحيد. أهل سجود

٤١٧-()  (7).اإلبط.. ويقال دالعض :-الباء ن بسكو  الضبع 

راد   تارة القرآن: فتأويل-.. ٤١٨  ولهذا بالفعل؛ أوامره امتثال به يراد وتارة بالقول، معناه تفسير به ي 

  ارتكب من يقال:
 
  فعله إنه غيره أو سائغ بتأويل صالرخ من شيئا

 
ِال
 (8) .متأو 

  تطلق املماثلة فإن- .. ٤١٩
 
راد   وال كثيرا كتفى لب وجه. كل من التماثل   بها ي   بعض من باملماثلة فيها ي 

 (9) أكثرها... أو الوجوه،

                                                 

 ١٦٢ص  (1)

 ١٦٤-١٦٣ص  (2)

 ١٦٤ص  (3)

 ٢٣٤ص  (4)

 ٢٣٩ص  (5)

 ٢٤١ص  (6)

 ٢٤٣ص  (7)

 ٢٧٢ص  (8)

 ٢٩٠ص  (9)



 الجمعِة: خطبتي في يقول  من- األول  التشهد وجوب عدم في-ذلك في املخالفين من أن والعجب- ٤٢٠

، تصح لم بينهما يجلس لم إذا
 
ة ب 

 
ط

 
  الظهر صلى لو : يقول  وهو الخ

 
 وسطها في جلوس   غير من أربعا

 (1) صالته. صحت  

م   تشهد   كل األخير؛ بالتشهد املراد ولكن ؛رباملآخي صيخت لدعاءوا- ٤٢١
 
سل ه   كان سواء   منه ي 

 
ل  قب 

 (2) ال. أم آخر تشهد  

. جمع   والتحيات:- ٤٢٢ رِت  تحية  س 
 
 بالسالمة، وفسرت والدوام، بالبقاء وفسرت بامللِك، التحية وف

سرت  - لذاته له واجب هلل، ثابت اآلفات من السالمة أن   واملعنى؛
 
 ذلك تجمع   إنها وقيل: بالعظمة، وف

 (3) .أحسن   وهو بمعناه، كان وما كله

 (4) ولخلقِه. له الحقوق  من عليهم هلل بما القائمون  هم الصالحون:- ٤٢٣

م   الحديث وراوي - ... ٤٢٤
 
ل ع 

 
ع   روى، ما بمعنى أ ر ج   (5) ذلك. فهم في إليه في 

 (6) وأضعفها. املراسيل أوهى من- الزهري  - شهاب ابن ومراسيل- ٤٢٥

 أقسام: ثالثة منقسمون  فالناس- ٤٢٦

 آجالهم. انقضاء إلى عليه يدومون  ذكر   أهل

 هؤالء. من أفضل فاألولون  الذكر. ذلك مثل   لهم وليس يجاهدون، جهاد   وأهل

 (7) الناس. أفضل فهؤالء والجهاد الذكر بين يجمعون  وقوم  

 (8) عنها. نعدل فال الصحابة هاب وعمل بش يء السنة صحت إذا- ٤٢٧

  هو االنفتال- ٤٢٨
 
 (9) انحرافه؛ بعد اإلمام إليها يجلس   التي الجهة إلى القبلِة  جهِة  عن االنحراف

                                                 

 ٣١٨ص  (1)

 ٣٢٥-٣٢٤ص  (2)

 ٣٢٧ص  (3)

 ٣٣١ص  (4)

 ٣٤٤ص  (5)

 ٣٦٧ص  (6)

 ٤٠٧ص  (7)

 ٤٢٠ص  (8)

 ٤٤٤ص  (9)



 (1)  *والكراث والبصل الني الثوم في جاء ما باب
  وسمي الطبق.. وهو .(.ببدر   )أتي -٤٢٩

 
سِن  الستدارته بدرا   اتساِقِه  وح 

 
 (2)بالقمر... تشبيها

  هو ما أن على يدل وهذا- ٤٣٠
 
طلق   ال به إال تتم وال الفريضة، إلى وسيلة  ألنه الفريضِة؛ اسم عليه ي 

  كان وإن
 
  فليس مأمورا

 
 (3) لغيره. بل لنفسِه؛ مقصودا

ون  وكانوا- ... ٤٣١ سمُّ  (4).العروبة.. يوم الجمعة يوم ي 

تعمالِن  العرب عند والعدو الرواح وغيره: األزهري  قال- ٤٣٢ س   ليل   من كان وقت أي السير في ي 

، أو  (5) بمعناه. وغدا وآخره، النهار أول  في راح يقال: نعار 

يراء   إن قيل: وقد- ٤٣٢ ِ
خالطه البرود من نوع   الس  ؛ ي  ي حرير  ِ

م  سير   والثوب فيه، لتخطيط   سبراء   س 
 
 امل

ر   فيه الذي : وقال طرائق، أي: ِسي  ابيُّ
 
  الخط

 
ة
 
ل يراء   الح  ِ

  هي الس 
 
عة

 
ضل

 
ريِر؛ امل ميت ِبالح   فيها ملا سيراء وس 

 (6) السيور. تشبه التي الخطوط من

 (7) بالتحريم. أولى فهو ومكانه لزمانه نهيان فيه يجتمع األذان بعد املسجد في والتبايع- ٤٣٣

م األول  الصف عن تأخر فيمن أحمد قال- .. ٤٣٤  هذا، بغير أباه يبر   أن يقدر هو فيه: أباه وقد 

، وظاهره  
 
كره   وأنه الكراهة . اإليثار   ي  ب  ر   (8) بالق 

٤٣٥ -:   الِعشار 
راء، واحدتها: الحوامل، النوق 

 
ش   الحمل في عليها أتى التي وهي ع 

 
 فتسمى أشهر   عشرة

 (9) .تضع   أن وبعد تضع   حتى بذلك

٤٣٦ - 
 
وبة . وغيرها األرض في متسع   :  والفجوة البيوت، بين الفجوة- الجيم بفتح - والج 

 
 (10) فارغ

٤٣٧ -:
 
 (11).السيول.. عند يجري  باملدينة واد   اسم وقناة

                                                 

 الثامن ملجلد من الترقيم يبدأ  (1)

 ١١-١٠ص  (2)

 ٥٩ص  (3)

 ٦٩ص  (4)

 ٩٦ص  (5)

 ١١٦ص  (6)

 ١٩٧ص  (7)

 ٢١١ص  (8)

 ٢٣٦ص  (9)

 ٢٧٣ص  (10)

 ٢٧٤ص  (11)



٤٣٨ -:   ال ما وهو اليمين لغو ومنه فيه، فائدة ال الذي املهدر   الباطل   الكالم هو واللغو 
 
 وال به يعبأ

{ مروا باللغو مروا وإذا} تعالى قوله ومنه ينعقد
 
{ فيها يسمعون  ال} هوقول كراما

 
 (1) لغوا

  الحديث وفي- ٤٣٩
 
؛ ألفاظ ستغرب 
 
 (2) ربيع. واحدها: األرض، في املاء جداول   بعاء  فاألر  ت

( وقوله- ٤٤٠ ه  ق  ، أي: )فنلع  ه  . قد كان أنه على يدل وهذا نلحس  ن 
 
خ
 
 ث

حس   أن واللعِق: اللحِس  بين الفرق  : وقيل
 
ِع، صيخت الل لعق   وبآلة   باإلصبِع  يكون  واللعق   باإلصب 

 
 بها ت

 (3) كامللعقِة.

ر   أحمد اإلمام كان- ٤٤١
 
بك   الجمعِة  إلى ي 

 
 (4).الجامع.. في الخالل ذكره . الناس أول  وينصرف

ِوي حديث   كل : أحمد اإلمام وقال- ٤٤٢ . فهو ، الخوف صالة في ر   (5)صحيح 

٤٤٣ -:
 
، الالِزِم  املرض   الدنف خاِمر 

 
 <.حاشية(6) (اللسان) في قاله كان. ما املرض هو : وقيل امل

؛ مجتهد   أن   على ذلك في داللة وال- .. ٤٤٤ صيب    فيه بل م 
 
 أخطأ أو أصاب سواء   املجتهِد  أن   على داللة

ه   ه   أخطأ وإن أجران، له كان أصاب ِإن   بل اجتهاده؛ على ملوم   غير   فإن   أجر   وله عنه موضوع   فخطؤ 

 (7) اجتهادِه. على

رِق  بالِحراِب  واللعب  - ٤٤٥   ال مما األعياِد  في والد 
 
هة ب 

 
م   مما ألنه واستحبابِه؛ بل جوازِه؛ في ش

 
عل ت   به ي 

وسيِة  ر    الف 
ن  ه   إسحاق   صرخ وقد الجهاِد. على به ويتمر    بالصولجان باللعِب  األئمة من وغير 

 
رة

 
 والك

 الجهاد. على للتمرن 
(8) 

 (9) الكرة الفارس بها يضرب طرفها معقوف عصا الصولج:- ٤٤٦

                                                 

 ٣٧٥ص  (1)

 ٣٣٨ص  (2)

 ٣٣٨ص  (3)

 ٣٤٠ص  (4)

 ٣٤٧ص  (5)

 .٣٩٩ص  (6)

 ٤١٠ص  (7)

 ٤٢٢ص  (8)

 حاشية .٤٢٢ص .الوسيط  (9)



  ثم الوجوب، أصل في األعيان كفروض الكفاية فروض ألن- .. ٤٤٧
 
 الكفايِة  فرِض  وجوب   يسقط

 (1) العيِن. فرِض  دون  البعِض  بفعِل 

و   الطباع ويغير   الهوى  يثير بآالتها األعاجم غناء فإن- ... ٤٤٨   فهو املعاص ي إلى ويدع 
 
قية  وغناء .الزنا ر 

؛ بالكليِة  املفاسِد  هذه من ش يء   فيه ليس فيه صاملرخ األعراب
 
 في األعاجِم  غناء   يدخل فال البتة

  الرخصِة 
 
ى؛ وال لفظا ، وال عناء   يسمى ما بإباحِة  الشارِع  عن صن هنالك ليس فإنه معن 

 
 هي وإنما دفا

س   عليها اإلقرار   وقع أعيان   قضايا ي 
 
ل   الغناء   وليس عموم   لها و 

ُّ
 غناء في ما معنى في فيهما صاملرخ والدف

 غناء بخالف املحرمات   إلى وتهيجها الطباع   ترك   ودفوفهم غناءهم ألن املصلصلة. ودفوفها األعاجم

 الفرع بين الفرق  ظهور  مع وقاس الخطإِ  أقبح أخطأ فقد اآلخر على أحدهما قاس فمن األعراب،

 (2) الصواب. عن عدهوأب القياس أفسد من فقياسه   واألصل

: منهم السلف من كثير قال وقد- ٤٤٩
 
، ومؤذنة الشعر، قرآنه الشيطان قتادة  ومصائده املزمار 

.  (3) النساء 

. فيها كانت وربما األذن في ةحلق والقرط: صوالخر - ٤٥٠
 
ة  حب 

: خاب  ِ
  والس 

 
  قالدة

 
 (4) الطيِب. أنواع من تتخذ

 (5) *العيدين كتاب تابع* 

٤٥١ -:
 
 النحرِ  يوم يحصل   وذلك إكماله وقضاؤه: والغباِر، الشعِث  من الحاج   يصيب ما هو والتفث

 (6) اإلحرام؛ من فيه بالتحلل

  يصير   املفضول   العمل   أن في صن    الحديث وهذا- ٤٥٢
 
 يصير   حتى فاضل زمان   في وقع إذا فاضال

 (7) ... زماِنِه  لفضِل  الفاضلة األعمال من غيره من أفضل  

                                                 

 ٤٢٥ص  (1)

 ٤٣١ص  (2)

 ٤٣٤ص  (3)

 ٤٥١ص  (4)

 التاسع املجلد من الترقيم يبدأ  (5)

 ٦ص  (6)

 ١٢ص  (7)



  إما غيره في العمِل  من أفضل   فأنه العشرِ  في كل   أن على تدلُّ  صالنصو  وهذه- ٤٥٣
 
 أكثر   أو سنة

، أو م   وتعالى هسبحان وهللا أقل 
 
ل ع 

 
ِلك   بحقيقِة  أ

 
ه. ذ ِ

 
 (1) كل

: :قرزاال عبد قال- ٤٥٤ خ  ت   (2) .الجاهليِة  في كانت العظام الخواتيم   الف 

  الفتخة: وقيل: -٤٥٥
 
  وربما لها، صف ال فضة   أو ذهب   من حلقة

 
ِخذ

 
.. لها ات  (3) فص 

  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  سن   وقد- ٤٥٦
 
 ملسلم   يجوز  فال هللا، فرضها التي الفرائض غير سننا

ها التي بالسنن يتهاون  أن  واألضحية والوتر واألضحى الفطر مثل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  سن 

  تركها فإن ذلك، أشبه وما
 
ب   فهو بها تهاونا

 
 الفجرِ  ركعتي في ألخش ى وإني هللا، يرحمه أن إال معذ

ه  فسب ِ )} قال عليها وحر ض كتابه في هللا وصفها ملا واملغرب ه  } وقال {السجود وأدبار ح  ح  ِ
 وإدبار فسب 

 (4) .ىانته لي. يغفر أال اخشيت   املغرب بعد الركعتين تركت لو جبير: بن سعيد وقال {النجوم

 (5) الليل. آخر يوترون واألقوياء الليل أول  يوترون األكياس عمر: قال- ٤٥٧

 (6) األمور. عواقب إلى الناظر لنفسه، املحتاط الحازم الحذر هو والكيس- ... ٤٥٨

، القبلِة  إلى الدعاء ألن- .. ٤٥٩  إذا القبلة يستقبل   وسلم عليه هللا صلى النبي كان وقد أفضل 

 أجمع واستقباله   الدعاء، في الناس استدبار فإن- حوإيضا وغيره، بدر يوم في املشركين على استنصر

  يرى  ال حيث اعيالد لقلب
 
 إلى أقرب   وذلك دعائه، في شوِعِه خو  حضوِرهِ  إلى وأدعى الناس، من أحدا

 (7) إجابِتِه.

، تأخر ِبشق: -٤٦٠ بس  ، غيره: وقال وح    وقيل: مل 
 
ف ، وقيل: صع   الباشِق: من مشتق هو وقيل: حبس 

. كثر إذا ينصرف ال طائر وهو  (8) املطر 

                                                 

 ١٨ص  (1)

 ٤٧ص  (2)

  ٥١ص  (3)

 ١٢٢ص  (4)

 ١٦٢ص  (5)

 ١٦٢ص  (6)

 ٢٠٤ص  (7)

 ٢١٣ص  (8)



ميديُّ  سلمة بن وحماد- ٤٦١ ِ  من والح 
  الناس أشد 

 
  السنة في تشددا

 
 الجهمية من خالفها من على وردا

 (1)ونحوهم. واملعتزلة

ه   وبعضهم النجوم، أنواء: واحد العرب كالم في النوء :ربال عبد ابن قال- ٤٦٢
 
 وأكثرهم الطالع، يجعل

ه  
 
 (2) وعشرون. ثمانية وهي أنواء، كلها القمر منازل  تسمى وقد الساقط، يجعل

 إذا فالن وناء غرب، وماء طلع، إذا ناء يقال: األضداد، من وهو املعنى، لهذا أنواء   فسميت- ... ٤٦٣

، . إذا وناء قرب   (3) بعد 

ت وإنما- .. ٤٦٤ ِكر 
 
 بمجموعها والعلم بعلمها. هللا صاختصا معرفة إلى الناس لحاجة الخمس هذه ذ

 أفرادها. من فرد   بكل القاطع العلم وكذلك بعلمه هللا   صاخت مما

 منفي؛ غير فهو واإلصابة الخطأ يحتمل بل قاطع؛ غير بطريق   أفرادها من يسير ش يء على االطالع وأما

 (4) غيره. عن ونفاه به هللا صاخت الذي العلِم  في يدخل ال ألنه

 الكف. بصفحتي التصفيق التصفيح: الخطابي: وقال-٤٦٥

 األخرى. على الراحة بباطن الضرب التصفيق: وقيل: 

 بخالف واإلنذار اإلعالم به املقصود ويكون  األخرى، ظهر على الكف بظاهر الضرب والتصفيح: 

راد   إنما فإنه التصفيق ، الطرب   به ي   (5) أعلم. وهللا واللعب 

؛ جمع :املياميس- ٤٦٦ ياميس؛ على وتجمع البغي، وهي مومسة   زيد. أبو قاله م 

 (6)- ...ايضا- اإلبل أوالد من الصغير هوو  آدم، بني من الرضيع   الصغير   هو والبابوس

 فإنه الصالة في ولدها دعت إذا وأنها التطوع، صالة على الوالدة تقديم على دليل   الحديث وفي- ٤٦٧

 ٣١٨ص ويجيبها. صالته يقطع  

                                                 

 ٢٢٦ص   (1)

 ٢٥٩ص  (2)

 ٢٦٠ص  (3)

 ٢٧٠- ٢٦٩ص  (4)

 ٢٩٨-٢٩٧ص  (5)

 ٣١٨ص  (6)



ه: معنى- ٤٦٨   دفعته دعتُّ
 
، دفعا

 
ون  يوم} ىتعال قوله ومنه عنيفا ا جهنم نار إلى يدعُّ : {دع   ويقال 

)) ه  تُّ ال املهملِة  بالدال ))دع 
 
 (1) املعجمة... وبالذ

: الخطابي: وقال- ٤٦٩ عت 
 
 (2) .انتهى خنق. إذا وسات يقال: الخنق، شدة الذ

شرع   الصدقة مال فإن لعمر؛ وقع ما جنس من وسلم عليه هللا صلى للنبي وقع الذي وهذا- ٤٧٠
 
 ت

 
 
 بذلك وسلم عليه هللا صلى النبي اهتمام شدة من فكان ومستحقيه، أهله بين بقسمته املبادرة

 أهله. بين يقسمه   حتى مسرعا ذلك عقب فيقوم صالته في يتذكره

 (3) املذموم. النفس حديث باب من هو وليس وتداخلها، العبادات اجتماع من كله وهذا

 على دلت ألدلة قبوله يجب فإنه منه أقوى  معارض   له ليس الذي الثقة الواحد خبر وأما- .. ٤٧١

  وقد ذلك،
 
ف

 
توق   ي 

 
 (4)فيه... التوقف يقتض ي بما ملعارضته أحيانا

 (5) ..العش ي زمن   وذلك الشمس زوال بعد ألنهما والعصر؛ الظهر هما العش ي صالتا- ٤٧٢

 بعظمته معرفتهما فلشدة به واختصاصهما من قربهما مع يكلماه   أن وعمر بكر أبي هيبة وأما- ٤٧٣

هم باهلل معرفة الناس أشد   أن كما الهيبة توجب املعرفة وقوة وحقوقه،   خشية له أشدُّ
 
 وهيبة

 
 
 (6) كذلك. وسلم عليه هللا صلى النبي كان كما وإجالال

ر  - ٤٧٤
 
ِ  يخط

ِريد   وما املرء بين فيحول   يمرُّ  أنه واملراد: األكثر، عند بضم   على إقباله من نفِسه من ي 

الِته، ، يعني: الطاِء  ربكس يخِطر وروي  ص  ه املعنى فكون  تحرك   (7) بالوسوسِة. حركت 

 صالته يبطل وال إعادتها عليه ليس فإنه صالته عدد في شك   من أن على األحاديث ودلت- ٤٧٥

 تحريه. أو يقينه على بنائه بعد السهو سجدتي يسجد بل شكه؛ بمجرد

 (8) العلماء. جمهور  قول  وهو

                                                 

 ٣٣٠ص  (1)

 ٣٣١ص  (2)

 ٣٧٩-٣٧٨ص  (3)

 ٤٢٤ص  (4)

 ٤٤٢ص  (5)

 ٤٤٢ص  (6)

 ٤٥٨ص  (7)

 ٤٦٩ص  (8)



 (1) الصلوات. سائر في السهو حكم   فحكمه   الوتر في السهوِ  حكم وأما- ٤٧٦

 عليه هللا صلى النبي أمر   يصلي...( قام إذا أحدكم إن) الباب هذا في الحديث هذا من مراده- ٤٧٧

س   صلى ملن السهو بسجون  وسلم ب 
 
ه، عليه الشيطان ول

 
ِق  ولم صالت

ه تكون  أن بين يفر 
 
  صالت

 
 فريضة

، أو
 
، واألفعال نافلة  (2)النفي... سياق في تعمُّ  كما تعمُّ  الشرط سياق في والنكرات نكرات 

 (3) بها. بأس ال الصالة في اإلشارة أن على العلماء أكثر- ٤٧٨

 (4) الصالة. في مكروه وهو العبث باب من حاجة   غير من- الصالة في اإليماء - فعله لكن- ٤٧٩

------------------------------------------ 

 صحيح شرح الباري  فتح العظيم السفر هذا من انتقاءه تم ما آخر ومنته وفضله هللا بحمد تم

 تعالى. هللا رحمه الحنبلي رجب ابن الفرج أبي الدين زين الحافظ البخاري 

 وكتبه انتقاه

 السلطان راشد بن الرحمن عبد

 عاصم أبو

                                                 

 ٤٨٠ص  (1)

 ٤٨٢ص  (2)

 ٤٩١ص  (3)

 ٤٩١ص  (4)


