
 

 

 

《》

  



 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

*هذا الكتاب من أوسع شروح "عمدة األحكام الصغرى" إن مل يكن أوسعها،وقد توسع فيه  
املصنف توسعا جعله عسرا على املبتدئني،فشرق فيه وغرب ،وذكر فيه ما يقضى منه العجب،  

 فأحببت نقل فوائده النادرة ،ولطائفه الزاخرة ،رجاء النفع يف اآلخرة . 

 ي الكرمي بعض املعاقد حىت تعرف طبيعة هذه الفوائد:*وهاك أخ

 ركزت غالبا على الفوائد النادرة املفيدة، وتركت يف الغالب ما هو واضح ومعروف .-أ

مل أترك أي حديث من نقل فائدة على األقل، وقد اقتصرت مبدئيا على الفوائد من أبواب   -ب
 العبادات.  

بل ذكرهتم وركزت على ماندر   وترجم هلم املؤلف أحدا،  مل أترك من رجال العمدة الذين ذكروا-ج
 من سريهم ولطائفهم .

هذه الفوائد املنتقاة تشمل فنون الدين وبعض علوم اللغة كالنحو والصرف خاصة ،والتاريخ  -د
 ،واللطائف، وأكثرها يف الفقه ألهنا مادة الكتاب .

  لف، أو ملعرفة أن يف املسألة اليت فيها خالف لكي يعرف املخا قد أذكر املسائل الواضحة -ر
 خالف ال كما يظن بعض الطالب . 

تركت بعض الفوائد الطويلة لكيال أخرج عن املقصود ،وإال ففي الكتاب مباحث وأحباث -و
 مهمة .

إال عند استكمال الفوائد يف   مل ولن أعرف ابلكتاب ومؤلفه وما اشتمل عليه ومنهجه،-ي 
نين على إجنازها ،وهذا أوان الشروع يف املقصود إبعانة  األبواب األخرى يسر هللا إمتامها وأعا

 الرحيم املعبود ومنها :



عمر بن اخلطاب هو أول من مسي أمري املؤمنني عموما، ومسي قبله به خصوصا عبدهللا بن  -١
جحش على سرية يف اثين عشر رجال، وقيل مثانية، وقد كان مسيلمة الكذاب تسمى بذلك  

 خاري يف قصة قتله .أيضا كما ثبت يف صحيح الب 

ينبغي أن يعلم أن يف الرواة عمر بن اخلطاب سبعة أوهلم : أمري املؤمنني ،واثنيهم : كويف روى -٢
عنه خالد بن عبدهللا الواسطي، واثلثهم : راسيب روى عنه سويد بن أيب حامت، ورابعهم :  

ن حيىي بن سعيد  األسكندراين حدث عنه ضمام بن إمساعيل، وخامسهم : عنربي روى عن أبيه ع
وسادسهم: سجستاين روى عن حممد بن يوسف الفراييب، وسابعهم : سدوسي   صاري،األن

 بصري روى عن معتمر بن سليمان . 

حديث األعمال ابلنيات مل يبق من أصحاب الكتب املعتمد عليها من مل خيرجه سوى مالك  -٣
يف صحيحهما من حديثه، ووهم  فإنه مل خيرجه يف "املوطأ"، نعم رواه خارجها وأخرجه الشيخان 

بن دحية فقال يف كالمه على هذا احلديث: إن مالكا أخرجه يف "موطئه"وأن الشافعي رواه عنه  
 وهو عجيب منه .

 قال السلف : األعمال البهيمية ما عملت بغري نية  -٤

  على تصنيف املوطأ فعل من كان ابملدينة يومئذ من العلماء -رمحه هللا -ملا عزم مالك  -٥
املوطأت فقيل ملالك : شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله،  
  افقال : ائتوين مبا عملوا، فأيت بذلك فنظر فيه مث نبذه، وقال : لتعلمن أنه ال يرتفع من هذا إال م

 أريد به وجه هللا . 

ما مسع بشيء بعد ذلك  الفضل بن حممد بن حرب : فكأمنا ألقيت تلك الكتب يف اآلابر و  قال
 يذكر. 

أصل النية : القصد، تقول العرب :نواك هللا حبفظه ،أي قصدك هللا حبفظه ،كذا نقله عنهم  -٦
 مجاعة من الفقهاء . 



لو وطئ امرأة يظنها أجنبية فإذا هي مباحة له أمث، وكذا لو شرب مباحا يعتقده حراما أمث  -٧
ه مستحق دمه، أو أتلف ماال يظنه لغريه فكان  .ومثله ما إذا قتل من يعتقده معصوما فبان أن

 ملكه .

الشيخ عز الدين يف "قواعده" وجيري عليه حكم الفاسق جلرأته على ربه تعاىل ، وأما مفاسد   قال
اآلخرة فال يعذب تعذيب زان وال قاتل وال آكل ماال حراما، ألن عذاب اآلخرة مرتب على  

 ترتب املفاسد يف الغالب. 

بلغ من عمله" حديث ضعيف قاله ابن دحية رواه يوسف بن عطية عن اثبت  "نية املؤمن أ-٨
عن أنس ، ويوسف ليس بشيء، ورواه عثمان بن عبدهللا الشامي من طريق النواس بن مسعان  

 ،قال ابن عدي : عثمان هذا له أحاديث موضوعة وهذا من مجلته . 

ليه وسلم " واملهاجر من هجر ما هجرة ما هنى هللا عنه وهي املشار إليها بقوله صلى هللا ع-٩
 هنى هللا عنه"قال بعض املالكية: وهي اهلجرة العظمى اليت اندرج مجيع األقسام حتتها .

 اهلجرة ابقية إىل يوم القيامة من دار الكفر إذا مل ميكنه إظهار دينه إىل دار اإلسالم  -١٠

ه فهجرته إىل هللا ورسوله"  قوله عليه الصالة والسالم" فمن كانت هجرته إىل هللا ورسول -١١
القاعدة عند أهل العربية أن الشرط واجلزاء، واملبتدأ واخلرب البد أن يتغايرا وهنا وقع االحتاد يف  

  "فمن كانت هجرته" إىل آخره ،فال بد أن يقدر له شيء وهو " فمن كانت هجرته إىل هللا
   ورسوله " نية وعقدا "فهجرته إىل هللا ورسوله " حكما وشرعا .

قال الشافعي : أبوهريرة أحفظ من روى احلديث يف دهره ،ورآه أبو بكر بن أيب داود يف   -١٢
 املنام ،وقال له : إين أحبك ،فقال : أان أول صاحب حديث كان يف الدنيا 

 قال البخاري : روى عن أيب هريرة أكثر من مثامنائة رجل مابني صاحب واتبع.   -١٣



وكان أبو هريرة يسبح يف اليوم اثنيت عشرة ألف تسبيحة، وكان يدمن من الصيام والقيام   -١٤
 والضيافة.

قد تتخلف الصحة عن الثواب بدليل صحة صالة العبد اآلبق، وكذا الصالة يف الدار  -١٥
 لى الصحيح عندان . املغصوبة ع

إذا نسخ الوجوب بقي الندب على ما تقرر يف كتب األصول، وقد كان الوضوء يف صدر  -١٦
 اإلسالم واجبا لكل صالة مث نسخ يف فتح مكة وصلى الشارع اخلمس بوضوء واحد.

مالك وابن انفع قاال : فاقد الطهورين ال يصلي وال يقضي إن خرج الوقت ؛ ألن عدم  -١٧
شرطها يدل على أنه ليس خماطبا هبا حال عدم شرطها، فال يرتتب يف الذمة شيء   قبوهلا لعدم

فال يقضي،لكن قوله صلى هللا عليه وسلم) إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم( مينع هذا،  
 فيها أربعة أقوال عندان وعند املالكية أيضا.  سألة وهذه امل

ا أجازا صالة اجلنازة بغري وضوء، وهو ابطل  حكي عن الشعيب وحممد بن جرير الطربي أهنم-١٨
 لعموم احلديث ولإلمجاع، ومن الغريب أنه وجه عند الشافعية كما أفدته يف " شرح املنهاج ". 

لو صلى حمداث متعمدا بال عذر أمث وال يكفر عندان وعند اجلمهور، وحكي عن أيب حنيفة  -١٩
 أنه يكفر لتالعبه .

ي إبثبات الياء على األصح ،حضر صفني مع والده خوف  عبدهللا بن عمرو بن العاص -٢٠
 العقوق ومل يسل سيفا وكانت بيده الراية يومئذ فندم ندامة شديدة .

وأبوها وجدها صحابة شاركها قي ذلك مجاعة من الصحابة   - رضي هللا عنها -عائشة -٢١
ديق: عبدهللا بن  لكنه قليل،نعم ال يوجد أربعة من الصحابة متوالدون إال يف آل أيب بكر الص 

 أمساء بنت أيب بكر بن أيب قحافة،وحممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر بن أيب قحافة .

 كلمة "ويل " من املصادر اليت ال أفعال هلا ،ومثلها : ويح ،وويب ،وويس . -٢٢



فرق بني ورود املاء على النجاسة وورودها عليه ،فإذا ورد عليها املاء أزاهلا وإذا وردت عليه  -٢٣
 سته إذا كان قليال . جن

يستحب األخذ ابالحتياط يف العبادات وغريها عند االشتباه والشك مامل خيرج إىل حد  -٢٤
 الوسوسة. 

النهي املعلق بعدد اترة يكون عن اجلمع ،أي اهليئة االجتماعية دون املفردات على سبيل  -٢٥
 ل واحد، كالزىن والسرقة االنفراد ،كالنهي عن نكاح األختني،واترة يكون عن اجلميع أي عن ك

فرع : الكراهة يف البول الراكد ليال أقوى ؛ ألنه قيل : إن املاء ابلليل للجن،فال ينبغي أن  -٢٦
 يبال فيه وال يغتسل خوفا من أن يصاب من جهتهم . 

ارتكبت الظاهرية اجلامدة مذهبا شنيعا واخرتعوا يف الدين أمرا فظيعا،منهم ابن حزم القائل   -٢٧
ماء راكد قل أو كثر من الربك العظام وغريها ابل فيه إنسان ال حيل لذلك البائل خاصة : إن كل 

فسال  نهالوضوء منه وال الغسل وإن مل جيد غريه، وفرضه التيمم ،ولو تغوط فيه أو ابل خارجا م
ل  البول إىل املاء الراكد أو ابل يف إانء وصبه يف ذلك املاء ومل يغري له صفة فالوضوء منه والغس

 جائز لذلك املتغوط فيه والذي سال بوله ولغريه. 

من أصحاب الشجرة،وهو أول من دخل تسرت حني   -رضي هللا عنه-عبدهللا بن مغفل -٢٧
 فتحت ،وهو أحد البكائني الذي نزل فيهم قوله تعاىل )وال على الذين ال جيدون( 

ه مبْغفل إبسكاهنا،وهو حبيب مغَفل والد عبدهللا بفتح الغني املعجمة وهو من األفراد، يشتب -٢٨
 بن مغفل صحايب فرد أيضا .

مىت دار احلكم بني كونه تعبدا أو معقول املعىن كان محله على كونه معقول املعىن   -٢٩
 أوىل،لندرة التعبد ابلنسبة إىل األحكام املعقولة املعىن .

 قال ابن املاجشون : كلب البدوي غري جنس وكلب احلضري جنس . -٣٠



 العموم،؛ ألن األلف والالم إذا مل يقم دليل على صرفها إىل املعهود املعني فهما للعموم .  واألظهر

 الصحيح عند األصوليني أن العربة مبا رواه الراوي ال مبا رأى. -٣١

فلذلك مل   -أي يف حديث ولوغ الكلب -رواية زايدة )الرتاب( -رمحه هللا-مل يرو مالك -٣٢
من طريق ابن سريين عن أيب هريرة ،الجرم قال هبا الشافعي  يقل هبا ،وقد رواها مسلم وهي

 وأصحاب احلديث . 

 احلسن يف مساعه من أيب هريرة خالف ،قال أبوحامت :ال ، وقال مجاعات : نعم . -٣٣

املطلق إذا دار بني مقيدين متضادين وتعذر اجلمع فإن اقتضى القياس أبحدمها قيده،وإال   -٣٤
 طلق على إطالقه . سقط اعتبارمها معا وبقي امل

الرتاب هو اسم جنس ال يثىن وال جيمع ،وقال املربد : هو مجع واحدته ترابة، وله من األمساء -٣٥
حنو مخسني امسا ذكرهتا مفصلة يف " اإلشارات إىل ما وقع يف املنهاج من األمساء واملعاين  

عه النووي وغريه  والصفات" فمن أراد راجعه منه، واقتصر النحاس منها على مخسة عشر ،وتب
 إىل استفادة ذلك . سارع،ف

األرض الرتابية إذا تنجست بلعاب الكلب وحنوه،هل حيتاج يف طهارهتا إىل ترتيب ؟ فيه  -٣٦
وجهان ألصحابنا : أحدمها ال ؛ ألن استعمال الرتاب يف الرتاب ال معىن له ،وظاهر احلديث قد  

 خيرج هذه الصور ؛ لذكر اإلانء فيها . 

يف كنيته ثالثة أقوال: أشهرها: أبو عمرو ،واثنيها : أبو   -رضي هللا عنه - عفان  عثمان بن -٣٧
عبدهللا،واثلثها : أبو ليلى ،ومل يعرف أحد من لدن آدم تزوج ابنيت نيب غريه، وكان يف يده خامت 

من فضة   ارسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنوا من سنتني مث سقط يف بئر أريس بقباء، فاختذ خامت
 قش عليه " آمنت ابلذي خلق فسوى ".ون



محران موىل عثمان ،ذكره البخاري يف الضعفاء ،واحتج به يف "صحيحه" وكذا مسلم  -٣٨
والباقون، أغرمه احلجاج مائة ألف ،ألنه كان ويل نيسابور ،مث رد عليه ذلك بزايدة بشفاعة 

 عبدامللك.  

قال الشيخ عز الدين: قدمت املضمضة على االستنشاق لشرف منافع الفم على منافع  -٣٩
األنف ،فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين هبما قوام احلياة، وهو حمل األذكار الواجبة واملندوبة  

 واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .

نية ابأللف رفعا وابلياء جرا ونصبا، " كال وكلتا" إذا أضيفتا إىل مضمر أعربتا إعراب التث -٤٠
 وإذا أضيفتا أعربتا إعراب املقصور حنو: عصى ،ورحى .

أمجع العلماء على أن تثليث الطهارة مستحب إال الرأس،فاملشهور عن الشافعي أهنا كغريها -٤١
 يف االستحباب خالفا لباقي األئمة الثالثة . 

ما كان مثل اإلسناد أو املنت من كل وجه : مثله  فرق احملدثون بني "حنو" و"مثل" فقالوا : في -٤٢
كما استعمله مسلم يف " صحيحه" يف غري موضع، وقالوا " حنوه" فيما قارب اإلسناد أو املنت  

 حىت استدلوا على الذين قالوا ابلفرق بينهما، وألزموهم مبنعهم الرواية ابملعىن . 

 عنه: ما قمت يف صالة فحدثت  يف كتاب "الصالة" للحكيم الرتمذي ،قال سعد رضي هللا-٤٣
نفسي فيها بغريها ،فقال الزهري : رحم هللا سعدا ،إن كان ملأموان على هذا ،ما ظننت أن يكون  

 هذا إال يف نيب.

عبدهللا بن زيد بن عاصم األنصاري له وألبويه صحبة وألخيه خبيب بن زيد الذي قطعه  -٤٤
 ن سبعني سنة.مسيلمة عضوا عضوا ، قتل ابحلرة يف ذي احلجة ع

عبدهللا بن زيد بن عبدربه الذي أري األذان مل خيرج له الشيخان شيئا، وقد نص على ذلك  -٤٥
 احلافظ أبو احلسن بن املفضل املقدسي . 



كان أنس وابن املسيب يصلي يف الشق األمين من املسجد، وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم    -٤٦
 ين .عن ميني اإلمام، وكذلك عن احلسن وابن سري 

فرع : لو تعارض االنتعال واخلروج من املسجد خرج منه بيساره ووضعها على نعله اليسرى  -٤٧
 من غري لبس ،مث خرج ابليمىن ولبسها مث لبس اليسرى 

 يستحب البداءة ابجلانب األمين من الفم ابلسواك . -٤٨

 د  نعيم بن عبدهللا اجملمر جالس أاب هريرة عشرين سنة ،كان جيمر املسج -٤٩

جممر تشتبه مبخمر بكسر امليم وسكون اخلاء املعجمة وفتح امليم الثانية وهم مجاعة سردهم  -٥٠
 األمري، منهم : ذو خممر ابن أخي النجاشي ،له صحبة .

قال صاحب املعلم : قد استوىف صلى هللا عليه وسلم بذكر الغرة والتحجيل مجيع أعضاء  -٥١
حجيل : بياض يف اليدين والرجلني أي والرأس داخلة يف  الوضوء،فإن الغرة بياض يف الوجه،والت

 مسمى الغرة .

كنيته : أبومحزة ،كناه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    -رضي هللا عنه -أنس بن مالك -٥٢
ببقلة كان جيتنيها، يقال إنه ولد له مثانون ولدا ليس فيهم أنثى إال اثنتني حفصة وأم عمرو، ويف  

لبه مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة، ومات له يف طاعون  "البخاري" أنه دفن لص 
   -آذاه هللا  -ومثانون ابنا، ويقال ثالثة وسبعون. وأيت به إىل احلجاج فآذاه  ثالثة اجلارف 

 يف الرواة أنس بن مالك مخسة : أوهلم: هذا رضي هللا عنه .  -٥٣

 سافر .. اخل .: أبو أمية الكعيب، له حديث : إن هللا وضع عن املواثنيهم

 : أنس بن مالك بن أيب عامر والد مالك بن أنس الفقيه . واثلثهم

 : شيخ محصي   ورابعهم



 : كويف حدث عنه األعمش وغريه . وخامسهم

أنس يف الرواة تشتبه أبتش ابملثناة فوق بدل النون مث شني معجمة، وهو حممد بن احلسن   -٥٤
 ن ،فاعلم ذلك . بن أتش الصنعاين املرتوك، وأخوه علي بن احلس

اخلالء موضع قضاء احلاجة، مسي بذلك خلالئه يف غري أوقات قضاء احلاجة، وأما اخللى   -٥٥
 ابلقصر فهو احلشيش الرطب، والكالم احلسن أيضا.

اخلبث بضم اخلاء والباء كما ذكر املصنف، وممن صرح ابإلسكان إمام هذا الفن والعمدة  -٥٦
اه أيضا الفارايب يف "ديوان األدب" والفارسي يف "جممع  فيه أبو عبيد القاسم بن سالم، وحك

 الغرائب"  

لو نسي التعوذ ودخل اخلالء ،فذهب ابن عباس وغريه إىل كراهة التعوذ له وأجازه مجاعة  -٥٧
 منهم ابن عمر وقد أسلفناه عن مالك . 

فقت  أبو أيوب خالد بن زيد األنصاري، غلبت عليه كنيته،وهو أحد الصحابة الذين وا -٥٨
كنيتهم كنية زوجهم ،ومل يزل يغزو الروم حىت قبض يف غزوة غزاها يزيد بن معاوية يف خالفة 

 معاوية ابلقسطنطينية سنة مخسني .

أفرد احلافظ أبو احلسن حممد بن عبدهللا بن حيويه النيسابوري الصحابة الذين وافقت -٥٩
نيهم: أبو أسيد الساعدي،  كنيتهم كنية أزواجهم وعددهم اثين عشر: أوهلم أبو أيوب ،واث

واثلثهم: أبو الدحداح ،ورابعهم : أبو بكر الصديق ،وخامسهم : أبو الدرداء ،وسادسهم: أبو ذر  
: أبو رافع األسلمي، واثمنهم: أبو سلمة املخزومي ، واتسعهم: أبو سيف القن،  م، وسابعه

ب، والثاين عشر: أبو  وعاشرهم: أبو طَِليق، واحلادي عشر: أبو الفضل العباس بن عبد املطل 
 معقل األسدي .



أيوب يف الرواة يشتبه أبثوب ابملثلثة بدل املثناه حتت، وهو أثوب بن عتبة، ذكره ابن قانع   -٦٠
يف الصحابة، واحلارث بن أثوب ،اتبعي، كذا قاله عبدالغين ،والصواب : ثوب بوزن صوغ،  

 وأثوب بن أزهر . 

وقد يؤنث فيقال : الشام مبارك ومباركة ،ومسي به  الشأم: مهموز وجيوز تسهيله، وهو يذكر-٦١
ألن سام بن نوح سكنه أوال فعرف ابلسني، وقيل: لكثرة قراه ودنو بعضها من بعض كالشامات 

، وحده يف الطول : من العريش إىل الفرات، ويف العرض قال السمعاين: هو بالد بني اجلزيرة  
 إىل الساحل .  روالغو 

بن عمر بن اخلطاب ،قال ابن املسيب: أتو ابن عمر فقالوا: أنت سيد   أبوعبدالرمحن عبدهللا-٦٢
الناس وابن سيد الناس، والناس بك راضون،اخرج فنبايعك،فقال : ال وهللا ما يراق يّف حمجمة دم 

  سجد،وكان ال أيكل حىت يؤتى مبسكني فيأكل معه، وكان رقيقه يتزينون له ابلعبادة ومالزمة امل
أصحابه: ما هبم إال خديعتك ،فيقول من خدعنا ابهلل اخندعنا له، وقال  ،فيعتقهم فيقول له 

ميمون بن مهران : أتت ابن عمر اثنان وعشرون ألف دينار يف جملس فلم يقم حىت فرقها ،وروي 
ومل يكن يُدخل به ،فمات   -يقصد احلجاج-أنه قال : قتلين الذي أمر إبدخال السالح احلرم 

 .  عليه احلجاج قاتله هللا لىوص

إذا جتنب االستقبال واالستدابر حالة خروج الفضلة جاز له ذلك حال االستنجاء بال  -٦٣
 كراهة، وكذا إخراج الريح إىل القبلة .

التغوط مستقبل القبلة من الصغائر كذا ذكره الرافعي يف الشهادات نقال عن صاحب العدة  -٦٤
 وأقره . 

 قال صاحب "املوعب" ال يقال لألنثى غالمة إال يف كالم قد ذهب يف ألسنة الناس . -٦٥

 قال الروايين من أصحابنا : وجيوز أن يُعري ولده الصغري ليخدم من يتعلم منه. -٦٦



 حبيب فقال : ال جيوز االستنجاء ابألحجار مع وجود املاء، والسنة قاضية عليه.شذ ابن -٦٧

أجيب عن قول سعيد بن املسيب وقد سئل عن االستنجاء ابملاء، إنه وضوء النساء، أنه   -٦٨
لعل ذلك يف مقابلة غلو من أنكر االستنجاء ابألحجار ،وابلغ يف إنكاره هبذه الصيغة ليمنعه من 

بن انفع على أنه يف حق النساء، وأما الرجال فيجمعون بينه وبني األحجار، حكاه الغلو، ومحله ا
 الباجي عنه .

أبو قتادة احلارث بن ربعي بن بلدمة السلمي ،فارس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،شهد  -٦٩
أحدا واخلندق وما بعدمها من املشاهد،وحكى ابن حبان أنه مات يف خالفة علي ،وصلى عليه  

 سبعا .وكرب 

 وقد كره مالك أن يدفع الدراهم اليت فيها اسم هللا تعاىل لكافر . -٧٠

قال ابن بزيزة يف "شرح األحكام" لعبداحلق : وقعت يف "العتبية" رواية منكرة مستهجنة ؛  -٧١
قال مالك : الأبس أن يستنجي ابخلامت وفيه اسم هللا تعاىل، وهذه رواية ال حيل مساعها فكيف  

  ند كان الواجب أن تطرح "العتبية" كلها ألجل هذه الرواية وأمثاهلا مما حوته مالعمل هبا؟ وق
شواذ األقوال اليت مل تكن يف غريها، ولذلك أعرض عنها احملققون من علماء املذهب حىت قال  

 أبو بكر بن العريب : حيث حكى أن من العلماء من كره بيع كتب الفقه فإن كان ففي "العتبية"

 متنفس، ودواب املاء ال رائت هلا كما ذكر اجلوهري .كل ذي رئة -٧٢

قوله ) وال يتنفس يف اإلانء( قيل علة الكراهة أن كل عبة شربة مستأنفة فيستحب الذكر يف -٧٣
 أوهلا واحلمد يف آخرها ،فإذا وصل ومل يفصل بينها، فقد أخل بسنن كثرية .

بو اخللفاء وترمجان القرآن ،وكان قد  أبو العباس عبدهللا بن عباس اهلامشي ،حبر العلم وأ -٧٤
عمي يف آخر عمره ،قال الطرباين يف أكرب معامجه : كأبيه وجده فيما بلغين، وقال طاووس :  



أدركت حنو مخسمائة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خالفوا ابن عباس مل يزل  
 ه ابلتصنيف. وهللا املوفق . حىت ينتهوا إىل قوله، وقد أفردت سريته رضي هللا عن رهميقر 

 القبور : مجعه قبور يف الكثرة ، وأقرب يف القلة، واستعمل مصدرا ،قالوا: قربته أقربه قربا . -٧٥

وللقرب أمساء أحدها: الرمس، واثنيها : اجلدث ،واثلثها: اجلدف ، ورابعها : البيت ،  -٧٦
منها: البلد ،ذكرهن صاحب وخامسها : الضريح ، وسادسها: الّرمْي ،وسابعها : الرجم، واث

 "املخصص" 

 :اخلتان ،والعاشر: اجلامور ،احلادي عشر : الدمس   التاسع 

 كل من محلت إليه النميمة وقيل له : قال فيك فالن كذا، لزمه ستة أمور :-٧٧

: أن ال يصدقه ،ألن النمام فاسق مردود اخلرب ،واثنيها أن تنهاه عن ذلك وتنصحه وتقبح   أوهلا
ثها: أن تبغضه يف هللا ،ورابعها: أن ال يظن ابملنقول عنه السوء،وخامسها :أن ال فعله، واثل

حيملك ما حكى على التجسس ،والبحث عن حتقيق ذلك،وسادسها : أن ال يرضى لنفسه ما  
 عنه،فال حتكي منيمته . امهنى النم

،وكان ماال حكي أن إنساان رفع إىل الصاحب بن عباد رقعة حيضه فيها على أخذ مال يتيم -٧٨
كثريا ، فكتب يف ظهرها : النميمة قبيحة ،وإن كانت صحيحة، وامليت رمحه هللا، واليتيم جربه  

 هللا، واملال مثّره هللا،والساعي لعنه هللا.  

 قال قتادة : عذاب القرب ثالثة أثالث : ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة،وثلث من البول  -٧٩

ثري من املفسرين ،وأكثرهم يف قوله تعاىل) وإن من شيء إال  اليابس ال يسبح على قول ك -٨٠
يسبح حبمده( قالوا معناه: وإن من شيء حي، وحياة كل شيء تسبيحه،فحياة اخلشب مامل  

 ييبس،واحلجر مامل يقطع.



قال بعض العلماء : يفسد النمام يف ساعة ما ال يفسد الساحر يف شهر ،ولرتغيب الشارع  -٨١
 س أابح الكذب فيه،ولزجره على اإلفساد حرم الصدق فيه . يف اإلصالح يني النا

قال العلماء : ال يكون الشخص مناما إال ويف نسبه شيء، فإن من مجلة أوصافه يف  -٨٢
 اآلية)زنيم( وهو الدعي الذي ال يعرف من أبوه على أحد القولني  

عليها من  " عند " معناها : حضور الشيء ودنوه ،وهي ظرف زمان ومكان، وال يدخل -٨٣
 حروف اجلر إال " من ". 

جيوز االجتهاد للنيب صلى هللا عليه وسلم فيما مل يرد فيه نص من هللا تعاىل،وهو مذهب  -٨٤
 الفقهاء وأصحاب األصول ،وهو الصحيح املختار .

 جيوز تعليل احلكم العدمي ابملانع ،وال يتوقف على وجود املقتضي  -٨٥

رجيي ألحاديث الرافعي فزادت على الثالثني فسارع إليه فإنه  للسواك منافع وقد ذكرهتا يف خت  -٨٦
 يرحل إليه.  

وكان السواك من أذنه صلى هللا عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب كما رواه البيهقي -٨٧
من حديث جابر، وكذا كان زيد بن خالد اجلهين يفعله، وكلما قام إىل الصالة استاك، كما رواه 

ى اخلطيب يف كتاب " من روى عن مالك" عن أيب هريرة : أن أصحاب الرتمذي وصححه، ورو 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت أسوكتهم خلف آذاهنم يستنون هبا لكل صالة .

حذيفة بن اليمان وهو صحايب ابن صحايب ،واليمان امسه : ُحسيل، شهد حذيفة وأخوه  -٨٨
بعض املسلمني خطأ، وهو حيسبه من املشركني،  صفوان وأبومها أحدا، وقتل أبومها يومئذ ،قتله 

فتصدق بدم أبيه وديته على املسلمني، روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم فأكثر ومل يذكر عدهتا 
 خملد، وكان معروفا يف الصحابة بصاحب السر .  نبقي ب



يف الرواة حذيفة بن اليمان اثنان : أحدمها : هذا رضي هللا عنه، واثنيهما: واسطي حدث   -٨٩
 عن الشعيب وغريه، وعنه شعبة بن احلجاج وغريه.

أي الفنت أشد ؟ قال : أن يعرض عليك اخلري والشر فال   -رضي هللا عنه -سئل حذيفة  -٩٠
 اعة حىت يسود كل قبيلة منافقوها . تدري أيهما تركب .وقال رضي هللا عنه: ال تقوم الس

عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق هو أخو عائشة ألبويها، وهو أسن أوالد الصديق، حضر -٩١
بدرا وأحدا مع الكفار، مث أسلم يف هدنة احلديبية وحسن إسالمه ،ويف الرواة عبدالرمحن بن أيب  

 بكر ثالثة هذا أحدهم رضي هللا عنه. 

اإلشارات واحلركات قد أعملها الفقهاء يف غري ما مسألة من األخرس   العمل مبا يفهم من-٩٢
 وغريه . 

كان صلى هللا عليه وسلم حيب السواك ،وقد صحح أصحابنا وجوبه عليه ،وفيما نقل عن  -٩٣
 ابن سُبع: أن السواك يسهل املوت . 

إذا رآه  أبو موسى األشعري : نسبة إىل األشعر بن سبأ أخي محري ابن سبأ، وكان عمر  -٩٤
 يقول: ذكران أياب موسى ،فيقرأ عنده ،ويف وفاته ستة أقوال.  

)أع أع ( كأنه يتهوع،وفيه ثالث رواايت أخرى : )عا عا ( رواه النسائي ،و)إخ إخ( رواه  -٩٥
 اجلوزقي يف صحيحه ،و)أُه أُه( رواه أبو داود، وكلها عبارة عن إبالغ السواك إىل أقاصي احللق 

الثقفي ،أسلم عام اخلندق، قال مالك : وكان نكاحا للنساء ،وكان ينكح   املغرية بن شعبة  -٩٦
أربعا مجيعا، ويطلقهن مجيعا .وقص له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شاربه على سواك وهذه  

منقبة ال نعرفها لغريه من الصحابة، وكان يقال له مغرية الرأي ؛ لكمال عقله ودهائه ،وروي عن  
شمس على عهد رسول هللا فقام املغرية بن شعبة ،فنظر إليها فذهبت  عائشة قالت:كسفت ال



عينه ،وقال قبيصة بن جابر : صحبت املغرية فلو أن مدينة هلا مثانية أبواب ال خيرج من ابب منها 
 إال مبكر ؛ خلرج من أبواهبا كلها . 

جيوز للمرأة  بني أن يكون حلاجة أم ال، حىت  -أي على اخلفني  -ال فرق يف جواز املسح -٩٧
 املالزمة لبيتها والّزمن الذي ال ميشي،ونقل النووي يف "شرح مسلم" اإلمجاع عليه.

كان ابن سعد ال جييز شهادة من ابل قائما ،وقال ابن املنذر : البول جالسا أحب إيل  -٩٨
 وقائما مباح، وكل ذلك اثبت عنه صلى هللا عليه وسلم.  

عنه أمم ال حيصون ،وهو أول خليفة أبواه هامشيان   روى -رضي هللا عنه-علي بن أيب طالب -٩٩
،ومل يل بعده ممن أبواه هامشيان غري حممد األمني بن زبيدة ،وشهد معه صلى هللا عليه وسلم  

مشاهده كلها إال تبوك ،خلفه على املدينة وعلى عياله ،قال أمحد: مل يرو يف فضائل الصحابة  
م إسالمه ،ومل يبارزه أحد إال قتله، ويف الرواة من امسه  احلسان ما روي يف فضائله مع قد  سانيدابأل

 علي بن أيب طالب مثانية غريه . 

يقال : كان عبدا حبشيا لألسود   -رضي هللا عنه -املقداد بن عمرو الكندي اهلراين  -١٠٠
فتبناه، شهد املشاهد كلها ،وكان فارس املسلمني يوم بدر ابتفاق ،وهو أحد الستة الذين أظهروا  

 مهم ،روي أنه شرب دهن اخلروع فمات . إسال

 قوله )فاستحييت( هذه اللغة الفصيحة فيه بيائني، ويقال " استحيت" أيضا بياء واحدة  -١٠١

جاء يف القرآن األمر بلفظ اخلرب كقوله تعاىل ) والوالدات يرضعن( )واملطلقات  -١٠٢
 الضاللة فليمدد له الرمحن مدا  يرتبصن(،وجاء أيضا اخلرب بلفظ األمر كقوله تعاىل)قل من كان يف 

) 

 قال الفاكهي : سلس املذي عند مالك ال يوجب الوضوء وال ينقضه .-١٠٣



جتوز االستنابة يف االستفتاء للعذر سواء كان املستفيت حاضرا أو غائبا ،وأغرب ابن  -١٠٤
الف الصحابة  القطان املالكي املتأخر فمنع االستنابة يف ذلك معلال بتطرق الوهم إىل النائب ،خب

 فإهنم ثقات فصحاء ،وهو ضعيف. 

قد يؤخذ من قوله ) توضأ وانضح فرجك( جواز أتخري االستنجاء عن الوضوء، وهو   -١٠٥
األصح عندان إذا كان حبائل مينع االنتقاض ،لكن إمنا يتم ذلك على قول من يقول الواو للرتتيب  

 وهو مذهب ضعيف . 

تفاق، وكان يذكر أايم النيب صلى هللا عليه وسلم، واعلم عّباد بن متيم ،اتبعي مدين ثقة اب-١٠٦
أن عّباد هذا يشتبه بُعباد بضم أوله وختفيف اثنيه وهو قيس بن عباد ،وبِعباد بكسر أوله وفتح  

 اثنيه .

لو تيقن الطهارة واحلدث وشك يف السابق منهما فأوجه : أصحها : أنه أيخذ بضد ما  -١٠٧
 لزمه الوضوء بكل حال ،واملختار لزوم الوضوء بكل حال .  قبلها إن عرفه ،فإن مل يعرفه

أخت عكاشة بتشديد الكاف وختفيفها واألول  -رضي هللا عنها   -أم قيس بنت حمصن -١٠٨
 أكثر ،قال ابن العطار يف شرحه : ال اسم هلا غري كنيتها . 

دالرب: امسها  : عجيب ! فقد قال السهيلي يف "الروض األنف" : امسها آمنة، وقال ابن عب  قلت
خذامة،فاستفدها، وكأنه اغرت اببن حبان فإنه ذكرها يف "ثقاته" فيمن عرف بكنيتها دون امسها، 

 لكن ال يلزم من ذلك ما قاله .

 االبن : اليقع إال على الذكر خاصة، خبالف الولد فإنه يقع عليه وعلى األنثى . -١٠٩

عياض عن الشافعي وغريه أهنم قالوا :  قال النووي : وأما ما حكاه ابن بطال مث القاضي -١١٠
 بول الصيب طاهر فينضح حكاية ابطلة قطعا ال تعرف يف مذهبنا .



حديث )جاء أعرايب فبال يف طائفة املسجد ...اخل ( اعلم أن هذا األعرايب مل أر أحدا  -١١١
تكلم على املبهمات مساه، وقد ظفرت به حبمد هللا ومنه يف معرفة الصحابة أليب موسى  

صبهاين فإنه روى من حديث سليمان بن يسار قال : اطلع ذو اخلويصرة اليماين وكان رجال  األ
 هللا صلى هللا عليه وسلم يف املسجد، وساق احلديث    ولجافيا على رس

األعرايب: الذي يسكن البادية وإن مل يكن من العرب، والعريب منسوب إىل العرب وإن   -١١٢
 كان يف احلضر  

وهو من الفرس الطويل   - أي الدلو  -األلفاظ املشرتكة فهو ما ذكران  الَذَنوب من  -١١٣
 ،والنصيب ، وحلم أسفل املنت.  

 تقليم األظافر: حيصل أبي آلة كانت من مقص وسكني، ويكره ابألسنان. -١١٤

إمنا جيب اخلتان بعد البلوغ ،ويستحب يف سابعه، وروي عن فاطمة أهنا كانت ختنت   -١١٥
، وأنكر ذلك مالك ،وقال إنه من عمل اليهود،وقال الليث بن سعد : خينت ما ولدها يوم السابع

 بني سبع إىل عشر ،وحنوه رواية عن مالك، وقال أمحد: مل أمسع يف ذلك شيئا .

روي عن احلسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم أن ال خيتنت وال يرى به أبسا وال  -١١٦
بشهادته وذبيحته وحجه وصالته،وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد وعكرمة أن األغلف ال  

 تؤكل ذبيحته وال جتوز شهادته

ء املوسي عليه  لو ولد خمتوان مل خينت على األصح، ألهنا مؤنة كفيت، وقيل: البد من إجرا-١١٧
 ليقع االمتثال .

السنة يف ختان الذكور : إظهاره، ويف ختان النساء : إخفاؤه،كذا رأيته يف "املدخل" البن -١١٨
 احلاج املالكي رمحه هللا . 



األصل يف قص الشارب خمالفة اجملوس كما جاء يف "الصحيح" وألن زواهلا عن مدخل   -١١٩
 ه من وضر الطعام . الطعام والشراب أبلغ يف النظافة وأنز 

قال احلافظ حمب الدين الطربي يف " أحكامه" يستحب غسل رؤوس األصابع بعد  -١٢٠
قصها، فقد قيل : إن حك اجللد ابألظفار قبل غسلها مضر ابجلسد،كذا رأيته وهي فائدة  

 جليلة.

 .علمت أن السنة النتف ولكن ال أقوى على الوجع  -واملزين حيلق إبطه   -قال الشافعي -١٢١

اجلنابة : فعالة من البعد، ومنه قوله تعاىل ) واجلار اجلنب ( أي البعيد الذي ليس بقرابة  -١٢٢
على أظهر األقوال فيه، وقد محل عليه قوله تعاىل ) فبصرت به عن جنب ( أي عن بعد ،ويثىن  

 هذا وجيمع فيقال: جنبان وهم جنوب واجتناب.

ملالزمة للنصب ك)معاذ هللا ( و)غفرانك (  )سبحان هللا ( هذه اللفظة من املصادر ا -١٢٣
 وشبههما مما هو منصوب بفعل مضمر ال جيوز إظهاره .

" املدينة " هلا أمساء كثرية فوق العشرين ذكرهتا موضحة يف كتايب املسمى ب" اإلشارات  -١٢٤
 إىل ما وقع يف املنهاج من األمساء واملعاين واللغات " فراجعها منه .

ى كراهة نساء أهل الكتاب بقوله ) إن املؤمن ال ينجس (ابلنجاسة، استدل ملالك عل -١٢٥
 وعلل مالك الكراهة يف ذلك ألجل مضاجعتهن وشرهبن اخلمر وأكلهن اخلنزير.

)كان( تدل على املالزمة والتكرار ، وقد تستعمل إلفادة جمرد الفعل ووقوعه دون الداللة  -١٢٦
 على التكرار.  

 للتخليل فوائد ثالث : -١٢٧

إيصال املاء إىل الشعر والبشرة ومباشرة الشعر ابليد ليحصل تعميمه، وأتنيس البشرة   سهيلت
 خشية أن يصيب بصبه دفعة آفة يف رأسه. 



ميمونة بن احلارث اهلاللية، قيل كان امسها برة فسماها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -١٢٨
ألهنا اعتلت مبكة، فقالت أخرجوين   ميمونة ،وهي مشتقة من اليمن: وهو الربكة، وتوفيت بسرف

 من مكة؛ ألن رسول هللا أخرب أين ال أموت هبا فحملوها حىت أتوا هبا سرفا فماتت هناك.  

)أكفأ( يستعمل رابعيا وثالثيا مبعىن واحد، وكفأت ثالثيا مبعىن قلبت، وأكفأت رابعيا  -١٢٩
 مبعىن أملت، وأنه مذهب الكسائي وغريه.  

 األعضاء ويف املسألةثالثة مذاهب:  يستحب ترك تنشيف-١٣٠

 : أنه يكره يف الوضوء والغسل وهو قول ابن عمر وابن أيب ليلى.  أحدها

 : ال أبس به فيهما، وهو قول أنس بن مالك والثوري وبه قال مالك. واثنيها

: يكره يف الوضوء دون الغسل، روي عن ابن عباس، قال القرطيب: وإىل األول مال  واثلثها
 افعي، قلت: هو أحد أوجه مخسة عندهم، واملختار أنه مباح يستوي فعله وتركه.أصحاب الش

وجوب الوضوء للجنب عند النوم، وهو قول كثري من أهل الظاهر ورواية عن مالك   -١٣١
 حكاها ابن بشري، وأغرب ابن العريب فحكاه عن الشافعي وال أعرف من حكاه عنه غريه.  

 م: التعليق شرعا على أربعة أقسا-١٣٢

 تعليق واجب على واجب كقوله تعاىل) إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا ( -

 وتعليق مستحب على مستحب كقوله تعاىل: )فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل ( -

 وتعليق واجب على غري واجب كقوله تعاىل)وإن طلقتموهن ( إىل قوله )فنصف ما فرضتم (-

 تشروا يف األرض ( وعكسه كقوله تعاىل)فإذا قضيت الصالة فان-



أم سلمة هند وقيل رملة بنت أيب أمية القرشية املخزومية، كنيت اببنها سلمة بن عبدهللا.   -١٣٣
قال ابن املسيب: وكانت من أمجل الناس ،قال املطلب بن عبدهللا بن حنطب، دخلت أمي العرب 

 لمة . على سيد املرسلني أول العشاء عروسا، وقامت من آخر الليل تطحن يعين أم س

 أبوها أحد األجواد يعرف بزاد الراكب . وكان

أم سليم بنت ملحان األنصارية ،أم أنس، وأخت أم حرام، يقال أهنا الغميصاء، ويقال :  -١٣٤
الرميصاء وهو لقب هلا كما قال السمعاين لرمص كان يف عينها ،ويف "الطبقات' أهنا شهدت  
 أحدا ومعها خنجر، وكانت هي وأختها خالتني لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الرضاعة.

زوج أم سليم هو أبو طلحة زيد بن سهل بن األسود أحد النقباء ليلة العقبة، وعاش بعد  -١٣٥
النيب صلى هللا عليه وسلم مدة، وسرد الصوم، وقتل يوم حنني عشرين رجال بيده،وصح أنه كان  

 ينتاول الرَبَد وهو صائم ويقول : ليس بطعام وشراب .

 ان واجب الفعل ألجل العادة .يقدم االعتذار قبل املعتذر عنه وإن ك-١٣٦

 احلياء املطلوب إمنا هو فيما وافق الشرع ال العادة .-١٣٧

السؤال يف االستفتاء هبل تنبيها على عدم معرفة السائل ، فال يقول: هكذا قلت أان، وال، -١٣٨
 كنت أعلم ذلك من غريك كذا،وقال فالن خبالف قولك . 

 جيوز استفتاء املرأة بنفسها   -١٣٩

ختلف العلماء يف طهارة مين اآلدمي وجناسته على ستة أقوال ،خامسها: طهارته من ا-١٤٠
 الرجل وجناسته من املرأة وهو قول للشافعي لكنه شاذ. 

قد عرفت حكم مين اآلدمي ،وأما غريه من احليوان الطاهر فاألصح عند الرافعي جناسته، -١٤١
 ول اللحم ،جنس من غريه كاللنب .وعند النووي طهارته، ويف وجه اثلث أنه طاهر من مأك



الشعب من األلفاظ املشرتكة فهي واحدة األغصان،والفرقة ،يقال شعبتهم املنية ،أي  -١٤٢
فرقتهم، وتطلق ويراد هبا املسيل الصغري ، والطائفة من الشيء ،وغري ذلك كما نبه عليه اجلوهري 

. 

حلشفة يف الفرج وجب الغسل  إجياب الغسل ال يتوقف على إنزال املين بل مىت غابت ا -١٤٣
على الرجل واملرأة ،وهذا ال خالف فيه اليوم، وقد كان فيه خالف لبعض الصحابة كعثمان، وأيب  

،ومن بعدهم كاألعمش،وداود ، مث انعقد اإلمجاع على ماذكران، وال يعبأ خبالف داود يف ذلك  
ك وحكمه أن الغسل  خالفه ما عرف، وإمنا األمر الصعب، خالف البخاري يف ذل الفإنه لو 

أحوط، وهو أحد علماء الدين، والعجب منه أنه يساوي بني حديث عائشة يف وجوب الغسل  
 ابلتقاء اخلتانني وبني حديث عثمان،وأيب يف نفيه الغسل إال ابإلنزال . 

 احلسني بن ذكوان ثقة مشهور أخرج له الستة ،وأما العقيلي فضعفه بال حجة . -١٤٤

فة كثرية جدا أوصلها اجلويين إىل ستني ،وغريه إىل نيف وسبعني  مسائل تغييب احلش -١٤٦
،وبعض املالكية إىل نيف ومثانني، وقال ابن أيب مجرة : إهنا أصل أللف مسألة، وقد مجعت ما  

 تيسر من ذلك يف أوراق مفردة، وهلل احلمد .

رأيت جلابر   جابر بن عبدهللا بن عمرو بن حرام األنصاري اخلزرجي ،قال هشام بن عروة:-١٤٧
 بن عبدهللا حلقة يف املسجد يؤخذ عنه العلم ،وشهد مع علي صفني.

 جابر بن عبدهللا سبعة ، أحدهم هذا رضي هللا عنه.  -١٤٨

 : جابر بن عبدهللا بن رايب صحايب أيضا والثاين

 : جابر بن عبدهللا بن عمرو السلمي، روى عن أبيه عن كعب األحبار والثالث

 عبدهللا بن عصمة احملاريب ،روى عنه األوزاعي  : جابر بن   والرابع

 : جابر بن عبدهللا الغطفاين ،روى عن عبدهللا بن احلسن العلوي واخلامس



 : جابر بن عبدهللا بن عبيد بن جابر، روى عن احلسن البصري وكان كذااب   والسادس

 : جابر بن عبدهللا أبو اخلري املصري، روى عنه يونس بن عبداألعلى. والسابع

جابر يشتبه جباثر ابملثلة بدل الباء ، وخباتر ،خباء معجمة ،فاألول من القبيلة اليت بعث   -١٤٩
 هللا منها صاحلا وهم مثود بن جاثر ،والثاين : سابر بن خاتر مغن له أخبار وحكاايت مشهور .

أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، مدين اتبعي يعرف ابلباقر   -١٥٠
،ألنه بقر العلم أي شقة فعرف أصله، روى عن جديه احلسن واحلسني مرسال وأبيهما، وكان  

سيد بين هاشم يف زمانه علما وفضال وسؤددا ونبال وخري حممدي على وجه األرض يف زمنه، له  
 اتريخ دمشق ،وقيل كان يصلي يف اليوم والليلة مائة ومخسني ركعة. ترمجة طويلة يف 

زين العابدين، قيل له ذلك ؛ لكثرة عبادته ، كان مع أبيه يوم قتل، وهو   علي بن احلسني-١٥١
ابن ثالث وعشرين سنة، وهو مريض ،فقال عمر بن سعد: ال تتعرضوا هلذا املريض ،وعن مالك  

 ،بلغين أنه كان يصلي يف كل يوم وليلة ألف ركعة إىل أن مات.

رسول هللا ورحيانته ،روى عن  سبط  -رضي هللا عنه -احلسني بن علي بن أيب طالب -١٥٢
رسول هللا مثانية أحاديث، وقتل يوم عاشوراء بكربالء من أرض العراق وهو عطشان ،وقتل معه  
اثنان ومثانون رجال من أصحابه مث قتل مجيع بنيه إال عليا املسمى بعد ذلك بزين العابدين، قال  

 ني خيضب ابلسواد . : حج احلسني مخسة وعشرين حجة ماشيا، وكان احلس لزبريي مصعب ا

احلسن بن حممد بن احلنفية وهو اتبعي مدين ثقة من أوثق الناس، كان الزهري يعد من  -١٥٣
 غلمانه يعين يف العلم . 

حممد بن علي بن أيب طالب، ابن احلنفية وهي أمه ،قال ابن اجلنيد : ال نعلم أحدا أسند  -١٥٤
 بن بكار : مسته الشيعة املهدي، كانت عن علي أكثر وال أصح من حممد بن احلنفية ،قال الزبري

 شيعته تزعم أنه مل ميت .



عمران بن حصني اخلزاعي ،أسلم هو وأبوهريرة أايم خيرب ،وكانت املالئكة تسلم عليه،  -١٥٥
ما مسست ذكري بيميين منذ ابيعت  -رضي هللا عنه -فلما اكتوى تركته ،فلما تركه عادوا ،وقال 

 م، والد عمران ذكره البخاري وغريه يف الصحابة. رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 رضي هللا عنه.  - يف الرواة أربعة عمران بن حصني: أحدهم : هذا -١٥٦

 : ضيب ،حدث عن ابن عباس .  والثاين

 :يقال : إنه أبو رؤبة القشريي بصري ،روى عن عائشة.  والثالث

 : أصبهاين ،روى عن األعرج عن أيب هريرة.  والرابع

القوم يذكر ويؤنث ،ألن أمساء اجلموع اليت ال واحد هلا من لفظها إذا كانت لآلدميني  -١٥٧
 يذكر ويؤنث مثل " رهط" و" نفر" 

عمار بن ايسر صحايب ابن صحايب ابن عامر العبسي أبو اليقظان موىل بين خمزوم، وأمه -١٥٨
ن عذب يف هللا ،قتل يف صفني، وكان عدد من قتل يف هذه الوقعة سبعون  مسية ،وكان وأبواه مم 

ألفا ،مخسة وعشرون ألفا من أهل العراق منهم عمار ،وصلى عليه علي ومل يغسله ،وقد قطعت  
 أذنه يوم اليمامة.

ايسر والد عمار يشتبه بباشر ابلباء املوحدة وهو بن حازم روى عنه املقدمي،وبناشر  -١٥٩
 ني املعجمة وهو والد أيب ثعلبة اخلشين . ابلنون والش

قوله ) كما مترغ الدابة( أصله تتمرغ فحذف إحدى التائني حتقيقا وهو القياس يف كل  -١٦٠
اتءين اجتمعتا يف أول الفعل املضارع بشرط احتاد حركتهما، فإن اختلفتا وجب اإلثبات حنو :  

 تتغافر الذنوب .

 ودرج ،أي : أكذب األحياء واألموات .  قال اجلوهري : وقوهلم أكذب من دب-١٦١



ويف اإلنسان عشرة أشياء أوهلا كاف : كوع ،كرسوع ،كتف ، كتد وهو طرف عظم لوح  -١٦٢
 الكتف ،كاهل ،كلية ، كبد ، كمرة وهي احلشفة ،كعب . 

مكروهة كما قاله الروايين   -يف التيمم-الزايدة على مسحة للوجه ومسحة لليدين -١٦٣
 واحملاملي .

علم أن فعوال قد تكون للمبالغة، وهو أن يدل على زايدة يف معىن فاعل مع مساواته له ا-١٦٤
يف التعدي كضرب، أو للزوم كصبور، وقد تكون امسا ملا يفعل به الشيء كالسنون ،وهو ما يسنن 

به،قاله ابن مالك ، وقد يكون أيضا مصدرا كما نقله الراغب عن سيبويه، و " طهور" جيوز أن  
 القسم األول ،وأن تكون من الثاين .  من   نتكو 

 قوله) فأميا( ،أي : اسم مبتدأ فيه معىن الشرط، و"ما" زائدة لتوكيد معىن الشرط  -١٦٥

زعم بعضهم أن نوحا عليه السالم بعد خروجه من السفينة كان مبعواث إىل كل من يف   -١٦٦
 األرض ألنه مل يبق إال من كان مؤمنا وقد كان مرسال إليهم . 

: أبن هذا العموم الذي يف رسالته مل يكن يف أصل البعثة، وإمنا وقع ألجل احلادث الذي  بوجيا
 حدث وهو احنصار اخللق يف املوحدين،ونبينا صلى هللا عليه وسلم عموم رسالته يف أصل البعثة.

 مفهوم اللقب ضعيف مل يقل به إال الدقاق . -١٦٧

الوا : إن املفهوم خمصص للعموم، وأشار بعضهم  املنطوق أقوى من داللة املفهوم، وقد ق وداللة 
 إىل خالف هذه القاعدة .

قال العلماء : كانت األمم قبلنا على ضربني : منهم: من ال حيل ألنبيائهم جهاد الكفار   -١٦٨
فال غنائم هلم ،ومنهم : من أحله هلم إال أهنم إذا غنموا ماال جاءت انر فأحرقته،فال حيل هلم أن  

 شيئا ،وأابح هللا هلذه األمة الغنائم وطيبها هلم . يتملكوا منها 

 قوله ) وبعثت إىل كل أمحر وأسود( ويف األمحر واألسود ثالثة أقوال :-١٦٩



: أن املراد ابألمحر البيض من العجم وغريهم، وابألسود العرب لغلبة السمرة فيهم،وغريهم  أحدها
 من السودان .

 ألمحر من عداهم من العرب وغريهم .: أن املراد ابألسود السودان، واباثنيها

 : أن األمحر األنس، واألسود اجلن . اثلثها

احليض له تسعة أمساء أخر : الضحك ،واإلكبار ، واإلعصار، والدراس، والعراك ،والفراك، -١٧٠
 والطمث، والطمس، والنفاس .

اطمة بنت فاطمة بنت أيب حبيش ،والدها قيس بن املطلب القرشية األسدية، وهي غري ف-١٧١
 قيس اآلتية يف كتاب النكاح ،تزوجت بعبدهللا بن جحش فولدت له حممدا وهو صحايب .

إحدى املستحاضات على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، والثانية : محنة بن جحش،   وهي
والثالثة : أختهاام حبيبة ،والرابعة : سودة بنت زمعة أم املؤمنني ، واخلامسة: سهلة بن سهيل  

رية،واقتصر مجاعات على هذا العدد وأمهلوا أربعا ، أمساء بنت عميس ،وزينب بنت أم  العام
 بنت مرثد احلارثية،وابدية بنت غيالن. اءسلمة،وأمس

استحب بعض السلف للحائض إذا دخل الوقت أن تتوضا وتستقبل القبلة،وتذكر هللا   -١٧٢
 ،وأنكره بعضهم . 

 قيام االحتمال ينزل منزلة العموم يف املقال .  ترك االستفصال يف قضااي األحوال مع -١٧٣

أم حبيبة بنت جحش هذه حضرت أحدا تسقي العطشى وتداوي اجلرحى ،ويقال هلا :  -١٧٤
 أم حبيب ،وصححه احلريب والدار قطين . 

إذا رمى صيد بعض قوائمه يف احلل وبعضها يف احلرم فإنه جيب اجلزاء ،كذا قاله الرافعي   -١٧٥
ما لو مال من شجر احلرم غصن إىل احلل فإنه حيرم قطعه دون عكسه، والطائر   ،ومن نظائرها :

 على الغصن ابلعكس . 



رخص مجاعة من السلف وأهل الظاهر يف القراءة للحائض واجلنب ومس املصحف   -١٧٦
هلما،وأتولوا قوله)ال ميسه إال املطهرون( على أنه خرب عن املالئكة،كآية عبس،وإليه حنى مالك يف  

 وطأ"  " امل

قوهلا : وأان حائض ،قال القاضي : وقع يف بعض رواايت مسلم : وأان حائضة   -١٧٧
،والوجهان جائزان،قال تعاىل) ولسليمان الريح عاصفة( وقال تعاىل ) جاءهتا ريح عاصف( 
فإثبات اهلاء فيها على إجرائها على فعل املؤنث ،وإسقاطها على طريق النسب ،أي : ذات  

 حيض .

باء ابنة عبدهللا العدوية، بصرية اتبعية ثقة، وكانت من العابدات ،روي أهنا معاذة أم الصه-١٧٨
مل تتوسد فراشا بعد أيب الصهباء حىت ماتت .قال ابن حبان عنها : صحبُت الدنيا سبعني سنة  

 فما رأيت فيها قرة عني قط ، وكيف أرى السرور فيها، وقد كدرت على األمم قبلنا عيشهم . 

قرب الكوفة على ميلني منها، كما قاله السمعاين ،وكان أول اجتماع  حروراء : قرية -١٧٩
اخلوارج هبا ،تعاقدوا يف هذه القرية فنسبوا إليها ،كثر استعمال اللفظ فيهم حىت صار امسا لكل  

 خارجي .

قول الصحايب " كنا نؤمر" حممول على الرفع ،وفيه خالف ألهل هذا الفن ذكرته يف "  -١٨٠
 ديث " املقنع يف علوم احل 

 أمر الشارع وهنيه حجة مبجرده ،وال يفتقر إىل معرفة سره أو حكمته أو علته .-١٨١

أبو عمرو الشيباين هذا له إدراك فقط ،قال: أذكر أين مسعت وأان أرعى إبال ألهلي  -١٨٢
بكظامة، خرج نيب بتهامة ،فهو اتبعي خمضرم ،وقد عد مسلم التابعني املخضرمني عشرين  

ة ،منهم : األحنف بن قيس ،وأبو مسلم اخلوالين، وعاش مائة وعشرين سنة  نفسا،وامهل مجاع
 . ه،وهو جممع على ثقت



يف الرواة أبو عمرو الشيباين اثنان: هذا والنحوي الكبري، ويف الرواة أيضا أبو عمرو  -١٨٣
 السيباين وهو والد حيىي بن زرعة .

قني إىل اإلسالم حليف الزهريني،  عبدهللا بن مسعود أبو عبدالرمحن اهلذيل أحد الساب -١٨٤
روى الطرباين عنه قال: رأيتين سادس ستة ما على األرض مسلم غريان، وهو صاحب سواد رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يعين سره ،وشهد له عليه الصالة والسالم ابجلنة مع العشرة يف حديث  

اد طوال الرجال يوازيه جلوسا وهو أبو عمر يف " استيعابه" وكان رجال قصريا حنيفا يك رواهحسن 
 قائم،وكان أمحش الساقني، واحلموشة الدقة ،وله فتاوى ،وقراءة ينفرد هبا معروفة . 

 عبدهللا بن مسعود ،اثنان :  -١٨٥

 : هذا رضي هللا عنه. أحدمها

 : الغفاري ، روى عن انفع عن بردة يف فضل رمضان .واثنيهما

 ي ،أخو أيب عبيد استشهد يوم اجلسر كأخيه .اثلث : عبدهللا بن مسعود الثقف وهلم

 : عبدهللا بن مسعود وقيل بن مسعدة فزاري أمري اجليوش يف غزوة الروم بدمشق .ورابع

 ذهب بعض النحويني إىل أن اسم اإلشارة أعرف من العلم وإن كان األرجح خالفه.-١٨٦

ن صلى الصلوات فقد  قال سفيان بن عيينة: يف قوله تعاىل) أن اشكر يل ولوالديك( م-١٨٧
 شكر هللا ، ومن دعا لوالديه عقب الصلوات فقد شكرمها .

اجلهاد ينقسم إىل فرض عني ،وفرض كفاية ،فالعني يقدم على حق الوالدين، والكفاية ال  -١٨٩
جيوز إال إبذهنما إذا تعطلت مصلحتهما الواجبة به،وكل حق متعني وكفاية كذلك حكمه ابلنسبة  

 إليهما.

 أن العبادات على ضربني :اعلم  -١٩٠



: ما هو مقصود لنفسه ،ومنها ماهو وسيلة إىل غريه ،وفضيلة الوسيلة حبسب مقصودها  منها
 املتوسل إليه.

 قال بعض العلماء: ال خترج املرأة إال خبمسة شروط:  -١٩١

 * أن يكون ذلك لضرورة 

 *أن تلبس أدىن ثياهبا  

 البخور  * أن ال يظهر عليها الطيب،وما يف معناه من 

*أن يكون خروجها يف طريف النهار، وأن متشي يف طريف الطرقات،دون وسطها لئال ختتلط  
 ابلرجال .

 * زاد بعضهم : أن ال تكون ممن يفتنت هبا.

* وأن ال تكون ذات خلخال يسمع صوته، ويف معناه احلذاء املصرصر واإلزار املقعقع الذي  
 يوجب رفع األبصار إليها بسببه

 هم: أن ال ختاف يف طريقها مفسدة  * وزاد بعض

 * وزاد بعض املتأخرين من املالكية : أن ال ترفع صوهتا من غري ضرورة .

 * وأن ال يظهر منها ما جيب سرته.

 تسمى املغرب : صالة الشاهد لطلوع جنم حينئذ يسمى الشاهد فنسبت إليه .-١٩٢

- سيار بن سالمة اتبعي ثقة، وسيار يشتبه بيسار بتقدمي الياء على السني،وذكر األمري -١٩٣
 مع سيار سناان أيضا. - قصد ابن ماكوال ي



الفتح ،ورد أنه قتل  أبوبرزة األسلمي هو نضلة بن عبيد ،هذا أصح ما فيه وأشهره، شهد  -١٩٤
ابن خطل يومئذ ،وكان يقوم من جوف الليل فيتوضأ وال يوقظ أحدا من خدمه،وهو شيخ كبري  

 مث يصلي .

للظهر أربعة أمساء : هذا واهلجري واهلاجرة ،واألوىل؛ألهنا أول صالة صالها جربيل ابلنيب  -١٩٥
 صلى هللا عليه وسلم على املشهور. 

ذا،والفجر ، والغداة، والصالة الوسطى، وصالة التنوير ،وقرآن  وأما الصبح فلها أمساء ه -١٩٦
 الفجر.

روي عن عمر أنه كان يضرب الناس على احلديث بعد العشاء، ويقول : مسرا أول الليل  -١٩٧
 ونوما آخره أرحيوا كتابكم .

 قيل : إمنا جعل لك لسان واحد وأذانن، ليكون ما تسمع أكثر مما تقول .-١٩٨

لماء يف تعيني الصالة الوسطى على سبعة عشر قوال : أصحها أهنا العصر كما اختلف الع-١٩٩
هو صريح احلديث ،وهذا مذهب اإلمام أمحد، وحكي عن الشافعي أيضا وهو مذهبه،كما قال  

 املاوردي التباع احلديث .

  شرط الرواية ابملعىن أن ال ينقص معىن أحد اللفظني عن اآلخر شيئا ،مع االتفاق على أن-٢٠٠
 رواية اللفظ أوىل . 

جيوز لغري املؤذن الراتب أن يعلم اإلمام ابلصالة خصوصا إذا كان يف إعالمه مصلحة  -٢٠١
 ظنها أو حتققها .

 تقدم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت .-٢٠٢

لو ضاق الوقت حبيث لو أكل أو تطهر خرج الوقت صلى على حالته حمافظة على حرمة -٢٠٣
 وز أتخريها، وفيه وجه شاذ أنه ال يصلي حباله، بل أيكل ويتوضأ وإن خرج الوقت. الوقت، وال جي



حمل النص إذا اشتمل على وصف ميكن   -يقصد ابن دقيق العيد -قال الشيخ تقي الدين-٢٠٤
 أن يكون معتربا مل يلغ .  

استثىن الشافعي وأصحابه من أوقات النهي زمان ومكان لدليل آخر ،فالزمان : وقت -٢٠٥
 الستواء يوم اجلمعة ، واملكان : حرم مكة . ا

أبو سعيد اخلدري ،وامسه: سعد بن مالك األنصاري وهو صحايب ابن صحايب ابن  -٢٠٦
 صحايب، ابيع حتت الشجرة، واستصغر يوم أحد ،وخدرة وخدارة بطنان من األنصار  

داخل يف نوع   معاذ بن عفراء وهو معاذ بن احلارث بن رفاعة األنصاري، وعفراء أمه،وهو-٢٠٧
املنسوبني إىل غري آابئهم،ويقال إنه ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلما من األنصار،وهو وأخوه 

 مها اللذان ضراب أاب جهل ببدر حىت برد، وأجهز عليه ابن مسعود بسيف أيب جهل.  

كعب بن مرة هذا هو األكثر وقيل : مرة بن كعب السلمي،له أحاديث خمرجها عن أهل -٢٠٨
لكوفة عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة ،وأهل الشام يروون تلك األحاديث أبعياهنا  ا

 عن شرحبيل عن عمرو بن عبسة، فاهلل أعلم . 

أبو أمامة الباهلي : صدي بن عجالن نزيل محص، وهو آخر من مات من الصحابة  -٢٠٩
 ابلشام سنة إحدى ومثانني . 

أو خامس يف اإلسالم، وهو أخو أيب ذر الغفاري عمرو بن عبسة السلمي، وهو أول رابع -٢١٠
 ألمه . 

،الصناحبي:عبدالرمحن بن عسيلة ،مل يسمع من النيب صلى هللا عليه وسلم ألنه بلغه موته -٢١١
ابجلحفة، فقدم املدينة بعد مخس ليال أو حنوها ،مات يف خالفة عبدامللك وكان جليل القدر،  

 نون نسبة إىل الصنابح بطن من مراد. والصناحبي : بضم الصاد املهملة وفتح ال



النفي إذا دخل على كاد اقتضى وقوع الفعل يف األكثر كما يف قوله تعاىل)وما كادوا -٢١٢
 يفعلون( نبه عليه الشيخ تقي الدين.

القرايف : واملشهور يف "كاد" أهنا إذا كانت يف سياق النفي أوجبت،وإذا كانت يف سياق   قال
 اإلجياب نفت .  

لبخاري أن ابن سريين كره أن يقول فاتتنا وليقل: مل ندرك ،قال البخاري : وقول النيب  يف ا -٢١٣
 صلى هللا عليه وسلم أصح .

قال بعض املالكية أن صالة اجلماعة ال تفضل بعضها على بعض بكثرة اجلماعة،وهو  -٢١٤
" صححه  أشهر القولني عندهم ،وهو مردود حبديث أيب بن كعب :" وما كثر فهو أحب إىل هللا

 ابن حبان والعقيلي.

عمن صلى يف غري مجاعة،مث قعد يف موضعه ينتظر    -رمحه هللا-قال الباجي : سئل مالك -٢١٥
 الصالة ،أتراه يف صالة كمن ينتظر الصالة يف املسجد؟ قال : نعم ،إن شاء هللا.  

 وغريها.  ينبغي ملن خرج يف طاعة صالة أو غريها أن ال يشاركها شيء من أمور الدنيا -٢١٦

قال احلسن البصري: من النفاق ،اختالف اللسان والقلب ،واختالف السر  -٢١٧
 والعالنية،واختالف الدخول واخلروج . 

ويف كالم احملب الطربي عن ابن عباس : كان املنافقون ثالمثائة رجل وسبعني امرأة ،وكان  -٢١٨
 ابن أيب رأس القوم  

يقدم الوعيد والتهديد على العقوبة،وسره أن املفسدة إذا ارتفعت ابألهون من الزواجر  -٢١٩
 اكتفي به عن األعلى. 

جيوز إخراج أهل املعاصي من بيوهتم ،وقد ترجم البخاري عليه، فمن اختفى منهم طلب  -٢٢٠
 ،وأخرج من بيته مبا يقدر عليه ،وهذا فيمن عرف واشتهر منهم  



قبس : ذهب مالك على إعدام حمل املعصية،وخالفه الشافعي وأمحد قال صاحب ال -٢٢١
،استدل مبا روي من كسر دانن اخلمر وحتريق عمر بيت مخار،واستدال ابلنهي عن إضاعة  

 املال،قاال : إن املعصية ال تعلق للمحل هبا، واألحكام إمنا تتعلق ابلفاعل.

قال القرطيب يف "شرح خمتصر مسلم" بالل بن عبدهللا بن عمر بن اخلطاب ،اتبعي ثقة، -٢٢٢
إذا استأذنت أحدكم   -أي يف حديث   -كان البن عمر ابنان: بالل وواقد،وكالمها قابله ابملنع،

وكالمها أدبه ابن عمر ،قال بعض األئمة : ال يعرف له غري هذا   -امرأته إىل املسجد فال مينعها
 .  ديثاحل 

ت قبل املبعث خبمسة أعوام ،روت ستني  حفصة بنت عمر أم املؤمنني، قيل إهنا ولد-٢٢٣
 حديثا ،وحكيت ستة أقوال يف وفاهتا منها سنة مخسني

اختالف األحاديث يف أعدادها حممول على التوسعة فيها،وأن هلا أقل وأكمل،فيحصل   -٢٢٤
 أصل السنة ابألقل واألكمل ابألكثر، وما بينهما أوىف الكمال، هذا ما يتعلق ابلنوافل املقيدة . 

 اختلف العلماء هل التنفل إثر الفرائض يف املسجد أفضل أم يف البيت على ثالثة أقوال:  -٢٢٥

 : وهو مذهب الشافعي إن فعلها يف البيت أفضل . أحدها

 : إن فعلها أثر الصالة يف املسجد أمجع للخاطر،حكاها القاضي عياض عن قوم  واثنيها

سجد أفضل، ويف الليل البيت أفضل، حكاه  :الفرق بني الليل والنهار ،ففي النهار يف امل واثلثها
 القاضي عن مالك والثوري. 

 قيل: فعلها يف البيت أفضل إال أن يكسل عن فعلها فيه ففي املسجد أفضل مل يبعد .  ولو

املالكية فرقوا بني السنة والرغيبة والنافلة، فقالوا : السنة آكدها،مث الرغيبة،مث النافلة ،وهذا  -٢٢٦
لكن السنة ختتلف رتبها يف الفضيلة، فبعضها آكد من بعض على حسب  اصطالح ال أصل له،

 مقصود الشرع ومقتضاه وشرعية اجلماعة فيها ،وعرف الشرع إطالق النافلة على الكل  



 وروى الطربي عن مالك : إن ترك أهل املصر األذان عامدين أعادوا الصالة. -٢٢٧

لسالم أذن وهذا لفظه : أذن النيب صلى  ادعى ابن العريب يف القبس أنه عليه الصالة وا -٢٢٨
 هللا عليه وسلم وأقام وصلى .

بالل بن رابح موىل الصديق ،أمه محامة سكن دمشق ،وكان ممن عذب يف هللا، وهانت  -٢٢٩
عليه نفسه، وهو أول من أذن يف اإلسالم ،مات سنة عشرين .قال اخلطايب: حلق ابلشام بعد  

 على األذان يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. موت رسول هللا واستخلف سعد القرظي 

وقد اختلف أصحاب مالك يف أن إمجاع املدينة حجة مطلقا يف مسائل االجتهاد ،أو  -٢٣٠
خيتص ذلك مبا طريقه النقل واآلاثر: كاألذان، واإلقامة والصاع واملد ، واألوقات ،وقال بعض  

 املتأخرين من املالكية: الصحيح التعميم.

أبو جحيفة وهب بن عبدهللا السوائي ،كان علي يسميه :وهب اخلري ،قيل مات النيب  -٢٣١
 صلى هللا عليه وسلم ومل يبلغ احللم ،وكان إذا تعشى ال يتغدى،وإذا تغدى 

 يتعشى،قال أبو عمر: مات يف إمارة بشر بن مروان ابلكوفة. ال

غ األمحر فكرهه كراهة شديدة  سأل أبو بكر املروذي اإلمام أمحد عن املرأة تلبس املصبو -٢٣٢
،وقال : إما أن تريد الزينة فال، وقال: يقال : إن أول من لبس الثياب احلمر آل قارون،وآل  
فرعون،مث قرأ )فخرج على قومه يف زينته(قال يف ثياب محر،يروى أبسانيد يف النهي عن لبس  

 . راألمح 

ل كان امسه احلصني،فسماه  ابن أم مكتوم، األكثرون على أن امسه عمر بن قيس،وقي-٢٣٣
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبدهللا،كان قدمي اإلسالم مبكة وهاجر إىل املدينة وقدمها بعد  
بدر بيسري، قاله الواقدي، وكان يؤذن لرسول هللا مع بالل ،واستخلفه على املدينة ثالث عشرة  

 عليه درع ،وقتل شهيدا هبا.جزم به أبوعمر، شهد فتح القادسية ومعه راية سوداء،و  كمامرة،  



جيوز أن يكون املؤذن أعمى وأذانه صحيح وال كراهة فيه،إذا كان معه بصري، ويكره أن  -٢٣٤
 يكون األعمى مؤذان وحده،قاله أصحابنا.

اعلم أن أكل ،وأمر ،وأخذ، ثالثتها حذفت العرب يف األمر مهزاهتا على غري قياس كما  -٢٣٥
 نص عليه أهل العربية .

ناسبة يف جواب احليعلة ابحلوقلة،أن احليعلة دعاء فلو قاهلا السامع لكان كلهم دعاة  امل-٢٣٦
 فمن يبقى اجمليب؟ فحسن من السامع احلوقلة ألهنا تفويض حمض إىل هللا سبحانه وتعاىل 

فرع : مل أر يف مذهبنا هل حيكي املؤذن أذان غريه؟ فيه قوالن وظاهر احلديث يقتضي  -٢٣٧
 احلكاية.

 ب يف التنفل على الراحلة لئال ينقطع املتعبد عن السفر، واملسافر عن التنفل.السب-٢٣٨

قوله )على ظهر راحلته(قد يتمسك به من ال يرى التنفل للماشي، مالك وأبو  -٢٣٩
 حنيفة،وعندان وعند أمحد أنه جيوز قياسا عليه وألنه أشق . 

 ية إال بقرينة أو دليل .الليلة ال تطلق إال على املاضية،وال يراد هبا املستقبل-٢٤٠

احلظر بعد الوجوب للتحرمي ،فإن الصالة لبيت املقدس كانت واجبة،مث منع من استقباله  -٢٤١
 ،ألن األمر ابلشيء هني عن ضده .

أنس بن سريين والده موىل أنس بن مالك ،ولد أنس بن سريين لسنة بقيت من خالفة  -٢٤٢
 عثمان، فيقال :إنه جيء به إىل مواله أنس فسماه ابمسه،وكناه أاب محزه بكنيته.

قال ابن معني : أثبت ولد سريين حممد يعين اإلمام املشهور،وأنس دونه وال أبس به،ومعبد -٢٤٣
 يف احلديث وكرمية كذلك، وحفصة أثبت منها .تعرف وتنكر،وحيىي ضع

عني التمر : موضع كانت به وقعة زمن عمر بن اخلطاب يف أول خالفته،استشهد هبا   -٢٤٤
 مجاعة من الصحابة.  



الرجوع إىل أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم كأقواله والوقوف عندها،وهكذا كانت عادة -٢٤٥
الصالة والسالم من غري إبداء معىن،إذ إبداء املعىن عرضة    الصحابة غالبا جييبوا ابتباعه عليه

 لالعرتاض . 

 ينبغي للمفيت واألمري إذا أمر أبمر أن يذكر مقام ذلك األمر من املأمورات . -٢٤٦

النعمان بن بشري وهو صحايب ابن صحايب، كنيته أبو عبدهللا، وهو أول مولود ولد  -٢٤٧
يب صلى هللا عليه وسلم بتحية اإلسالم ،وكان كرميا جوادا  لألنصار بعد اهلجرة،وأول من حياه الن

 شاعرا . 

 كان بعض السلف يوكلون رجاال يسوون الصفوف ،وهو املنقول عن عمر وعثمان.  -٢٤٨

)حىت كاد أن يكرب( تتعلق به مسألة حنوية ،وهو دخول "أن" على "كاد" وهو قليل  -٢٤٩
 عندهم ،واألكثر حذفها عكس "عسى"

إجابة أهل الفضل لكل من دعاهم إال يف وليمة العرس ،كذا نقله القاضي  كره مالك -٢٥٠
 أن مليكة دعت رسول هللا لطعام صنعته فأكل منه. -عياض، واحلديث حجة عليه أي 

روي عن عمر أنه إذا أبصر صبيا يف الصف أخرجه،وحنوه عن بعض السلف وهو حممول  -٢٥١
 على صيب ال يعقل الصالة ويعبث هبا .

رأة ال تؤم الرجال ،ألن مقامها يف اإلئتمام متأخر عن مرتبتهم ،فكيف تتقدم أمامه؟ امل-٢٥٢
وهذا مذهب مجهور العلماء خالفا للطربي وأيب ثور،فإهنما أجازا إمامة املرأة للرجال والنساء  

 مجلة،وحكي عنهما إجازته يف الرتاويح إذا مل يوجد قارئ غريها . 

فرد فقال: ال جيوز ألحد أن يلبس ثواب جديدا من ثياب استفد أن إسحاق بن راهويه ان-٢٥٣
النصارى حىت يغسله،ويرده أنه عليه الصالة والسالم: لبس جبة من جباب الروم ضيقة 

 الكمني،ومل يرو واحد أنه غسلها. 



 لإلمام إذا اطلع على خمالفة من املأموم أن يرشد إليها ابلفعل وهو يف الصالة . -٢٥٤

ام، نعم إن سبقه بركن ال تبطل صالته على األصح مع ارتكابه للحرام، حترم مسابقة اإلم-٢٥٥
 فيندب العود إن كان عامدا وخيري بينه وبني الدوام إن كان ساهيا،وإن سبقه بركنني بطلت . 

واعلم أن ماجاء من الدعاء بصيغة اخلرب مثل: مسع هللا ملن محده، وغفر هللا لنا،ورضي -٢٥٦
حممد وآله وسلم،وحنو ذلك، قد قيل: إنه من ابب التفاؤل إبجابة   عنا، وصلى هللا على سيدان

 الدعاء ،وكأنه وقع واستجيب وأخرب عن وقوعه..

إمنا أنكر أمحد على شبابة بن سوار شيئا بلغه عنه من اإلرجاء ،وجاء شبابة معتذرا مما  -٢٥٧
 بلغه عنه،ذكره العقيلي يف "كتابه".

ي صحايب ابن صحايب ،شهد احلديبية وهو ابن سبع  عبدهللا بن يزيد اخلطمي األنصار -٢٥٨
عشرة سنة ،ذكره بقي بن خملد فيمن روى أربعة أحاديث، وقال عبدالغين: روى سبعة وعشرين  

 حديثا . 

الرباء بن عازب صحايب ابن صحايب، شهد مع علي اجلمل وصفني والنهروان ،قيل إنه  -٢٥٩
 ابلتشديد ،وهو أبو العالية الربّاء وأبو معشر الربّاء . افتتح الري ،والربَاء ابلتخفيف يشتبه ابلربّاء 

أبو مسعود األنصاري وامسه عقبة بن عمرو،واألكثر على أنه مل يشهد بدرا ولكنه نزهلا  -٢٦٠
 فنسب إليها ،وقال البخاري : شهدها، ويف وفاته أقوال . 

 أبو مسعود يف الصحابة مجاعة: -٢٦١

 .-رضي هللا عنه-هذا   أحدهم

 الغفاري ذكره الطرباين قيل امسه عبدهللا.   :واثنيهم

 : غري منسوب .  واثلثهم 



تفدية النيب صلى هللا عليه وسلم ابآلابء واألمهات وهو إمجاع،وهل حيوز تفدية غريه من  -٢٦٢
 املؤمنني ؟ فيه ثالثة مذاهب: أصحها : نعم بال كراهة 

 : املنع وذلك خاص به صلى هللا عليه وسلم  واثنيها

وز تفدية العلماء الصاحلني األخيار، دون غريهم،ألهنم هم الوراث املنتفع هبم خبالف  :جيواثلثها
 غريهم .

الفقهاء يستدلون أبفعاله صلى هللا عليه وسلم يف كثري منها يف الصالة على الوجوب  -٢٦٣
،ألهنم يرون أن قوله تعاىل)وأقيموا الصالة( خطاب جممل مبني ابلفعل،والفعل املبني للمجمل  

 أمور به يدخل حتت األمر ،فيدل مبجموع ذلك على الوجوب .امل

بكسر السني وإسكان الالم ،فظاهر  -يف الصالة- مل أره منقوال لو قال )ِسْلم عليكم(أي -٢٦٤
 كالمهم املنع ،لكنها لغة يف السالم،حكاها اخلطايب .

يف كل صالة ثنائية إحدى عشرة تكبرية، تكبرية اإلحرام ،ومخس يف كل ركعة، ويف  -٢٦٥
 الثالثية سبع عشرة ،ويف الرابعية ثنتان وعشرون، ففي املكتوابت اخلمس أربع وتسعون تكبرية . 

قال بعض أصحابنا:يستحب رفع اليدين يف السجود ،وهو قوي ،فقد صح يف النسائي   -٢٦٦
ة،وحكى النووي يف "حتقيقه" وجها أنه يستحب الرفع من كل خفض  من حديث أيب قالب

 ورفع،ويستدل له أبحاديث صحيحه .

مل جيب كشفهما قطعا ،بل  -يف السجود عليهما- إذا أوجبنا وضع الركبتني والقدمني أي -٢٦٧
يكره كشف الركبتني كما نص عليه يف " األم" وإذا أوجبنا وضع الكفني مل جيب كشفهما أيضا  

 أظهر القولني،وهو ظاهر احلديث ،فإنه دال على الوضع فقط . على

يشرع يف التكبري للقيام من التشهد األول حني يشرع يف االنتقال،وميده حىت ينتصب قائما -٢٦٨
 ،وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إال مالكا،فإنه قال : ال يكرب للقيام منه حىت يستوي قائما.



شخري احلرشي العامري التابعي اجلليل، لوالده صحبة، وكان جماب مطرف بن عبدهللا بن ال-٢٦٩
الدعوة، كان بينه وبني رجل كالم فكذب عليه، فقال مطرف: اللهم إن كان كاذاب فأمته فخر 

ميتا، فرفع ذلك إىل زايد فقال: قتلت الرجل، قال: ال، ولكنها دعوة وافقت أجال، ومل ينج من  
 و وابن سريين، ويف الرواة مطرف أربعة. فتنة ابن األشعث ابلبصرة إال ه 

قال الشيخ تقي الدين:النفي واإلثبات إذا احنصرا يف حمل واحد تعارضا إال أن يقال  -٢٧٠
ابختالف هذه األحوال ابلنسبة إىل صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ،فال يبقى فيه احنصار إىل  

 مبا قدمناه من مقتضى لفظة" كان" أو  حمل واحد ابلنسبة إىل الصالة، وال يعرتض على هذا إال
احلديث واحدا عن خَمرّج واحد اختلف فيه، فلينظر ذلك من الرواايت،وحيقق االحتاد أو   نكو 

 االختالف يف خمرج احلديث .

اثبت بن أسلم البناين الثقة العابد الزاهد اجلليل ،وهو أحد الثالثة الذين هم أثبت الناس  -٢٧١
ادة ،مث اثبت،وأحاديثه مستقيمة، وما وقع يف حديثه من النكرة فإمنا هو  يف أنس : الزهري ،مث قت

  كرهمن الراوي عنه ،ألنه روى عنه ضعفاء ،وكان محاد بن سلمة أروى الناس عن اثبت فيما ذ 
 اإلمام أمحد .

قوله تعاىل ) وإهنما لبإمام مبني( أي لبطريق واضح ،ميرون عليها يف أسفارهم ،يعين  -٢٧٢
هلكتني : قرييت قوم لوط، وأصحاب األيكة فريامها ويعترب هبما من خياف وعيد هللا  القريتني امل

 تعاىل .

 قط: على قسمني زمانية وغري زمانية .-٢٧٣

مفتوحة القاف مشددة الطاء ،وفيها لغات أخر منها ضم القاف أيضا، وقط خمففة،  فاألوىل
 وبنيت ألهنا غاية كسائر الغاايت . 

 ب وهو االكتفاء فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء . : مبعىن حس والثانية 



أبو قالبة : عبدهللا بن زيد اجلرمي ،أحد أئمة التابعني،نزل داراي ،ثقة كثري احلديث، طلب -٢٧٤
للقضاء ابلبصرة فهرب إىل الشام،وقال : ما وجدت مثل القاضي العامل إال مثل رجل وقع يف حبر 

: تويف ابلعريش، وقد ذهبت يداه ورجاله وبصره،وهو  فأعيا أن يسبح حىت غرق ،قال السمعاين
 مع ذلك حيمد هللا ويشكره .

مالك بن احلويرث أبو سليمان ،صحايب ليثي له وفادة ورواية ،روى مخسة عشر حديثا  -٢٧٥
 ،نزل البصرة ومات هبا .

 أيوب ابن أيب متيمة السختياين البصري، سيد شباب أهل البصرة الثقة .-٢٧٦

ِسلمة بكسر الالم، وسلمة قبيلة معروفة من األنصار ،واختلف يف رؤية عمرو    عمرو بن -٢٧٧
 ومساعه من النيب صلى هللا عليه وسلم، واألشهر عدمها،وروى عن عمر ومجاعة من التابعني.  

وقد رجح يف علم األصول أن مامل يكن من األفعال خمصوصا ابلرسول وال جاراي جمرى -٢٧٨
بياان جململ، وال علم صفته من وجوب أو ندب أو غريه ،فإما أن يظهر   أفعال اجلبلة،وال ظهر أنه

 فيه قصد القربة أو ال ،فإن ظهر فمندوب وإال فمباح . 

أبو حممد عبدهللا بن مالك ابن حبينةاألزدي، صحايب ابن صحايب، وأمه حبينة  -٢٧٩
أمهاهتم فعلى هذا يكتب   صحابية،وقيل إهنا أم أبيه، يصوم الدهر،وعبدهللا هذا أحد املنسوبني إىل 

 ابن ابأللف ويقرأ مالك منوان .

وقد قال الشيخ عز الدين يف "فتاويه" توسعة الثياب واألكمام بدعة وسرف وتضييع  -٢٨٠
 للمال ،وكذا قال احملب الطربي يف " أحكامه" يف ابب االستسقاء.

 أبو مسلمة سعيد بن زيد األزدي ،بصري اتبعي صغري ثقة. -٢٨١

ق يف تعارض األصل والغالب أنه: إن كان الغالب الظاهر اتبع مامل يعارضه غريه، التحقي -٢٨٢
 وإال عمل ابألصل . 



أمامة ابنة زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولدت على عهد النيب، تزوجت  -٢٨٣
بن   بعلي بعد وفاة فاطمة بوصاية فاطمة رضي هللا عنها، وتزوجها بعد وفاة علي املغرية بن نوفل

 احلارث بن عبداملطلب بوصاية علي ،ألنه خياف أن يتزوجها معاوية .

زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولدهتا خدجية يف اجلاهلية سنة ثالثني من الفيل  -٢٨٤
،وهي أكرب بناته،واختلف بني القاسم وبينها أيهما أكرب، ماتت ابملدينة، ونزل النيب صلى هللا  

 ها . عليه وسلم يف قرب 

أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدمشس ،ووقع يف املوطأ " ربيعة " بدل" ربيع"  -٢٨٥
وكذا رواه البخاري من رواية مالك ،ويف امسه أقوال: ُمَهشم، وقيل : مقسم ،وقيل : لقيط ،وقيل : 

 عنه.  ايسر ،ويقال : إنه استشهد يف بعض املغازي ،مث أحرق ابلنار حىت صار فحمة رضي هللا

تصح صالة من محل آدميا أو حيواان طاهر من طري أو شاة وغريها ،وإن كان غري  -٢٨٦
 مستجمر، ألنه الغالب على الصغار .

يف حديث )وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب( جاء املصدر يف هذا احلديث  -٢٨٧
املصدر خمالفا لفعله  خمالفا لفعله فإنه من الثالثي، واالنبساط من اخلماسي ،وهو جائز أن يكون
 يف صيغته وهو يف القرآن العزيز كقوله تعاىل) وهللا أنبتكم من األرض نباات (. 

دعاء االستفتاح غري واجب، ألنه مل يذكر فيه، ومن نقل عن املتأخرين من غري املنسوبني  -٢٨٨
 إىل مذهب الشافعي أنه قال بوجوبه عليه فقد غلط ووهم .

أبن كل علة مستنبطة تعود على النص ابإلبطال أو التخصيص   ومما اشتهر يف األصول-٢٨٩
 فهي ابطلة.  

أبو الوليد : عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري اخلزرجي الساملي ،أخو أوس بن  -٢٩٠
الصامت، وهو أحد النقباء االثين عشر ليلة العقبة ،وهو من القواقل وإمنا مسوا قواقل ألهنم كانوا  



م الضيف قالوا : قوقل حيث شئت،يريدون اذهب حيث ماشئت ،وقدر ما يف اجلاهلية إذا نزل هب
 لك األمان، ألنك يف ذميت ،قاله ابن حبان. فإنشئت ،

بَعبادة وختفيف الباء، وهم مجاعة منهم حممد بن عبادة   -" عبادة" بضم العني يشتبه -٢٩١
 الواسطي شيخ البخاري .

"األوليان" تثنية أوىل ،وكذلك " األخراين" تثنية أخرى ،وأما ما يشيع على األلسنة من  -٢٩٢
 األوىل وتثنيتها ابألولتني فمرجوح يف اللغة ،كما نبه عليه تقي الدين . 

قراءة سورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة الرتباط القراءة بعضها ببعض يف ابتدائها  -٢٩٣
وانتهائها خبالف قدرها من طويلة ،فإنه قد خيفى االرتباط على أكثر الناس أو كثري منهم  

 ،فيبتدئ، ويقف على غري مرتبط وهو حمذور إلخالله بنظم اإلعجاز . 

د ،ويقال : أبو عدي قرشي مدين أسلم قبل عام خيرب  جبري بن مطعم وهو أبو حمم  -٢٩٤
 ،وكان أحد األشرف، قيل: إنه أول من لبس طيلساان ابملدينة.

 هذا النوع من األحاديث قليل،يعين التحمل قبل اإلسالم واألداء بعده وال خالف فيه. -٢٩٥

لك من غلط جواز قول عشاء اآلخرة مضافا، والرد على األصمعي يف إنكاره ذلك ،وأن ذ-٢٩٦
 العامة، وعزاه بعضهم إىل الشعيب أيضا . 

يف احلديث) أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث رجال على سرية،فكان يقرأ  -٢٩٧
ألصحابه يف صالهتم ،فيختم ب"قل هو هللا أحد"... احلديث ( هذا الرجل املبعوث على السرية 

 : هو قتادة بن النعمان الظفري .امسه كلثوم بن اهلدم ،وقال ابن بشكوال يف "مبهماته"

 ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل ابحلديث ولو مرة تكن من أهله . -٢٩٨



)لوال( هذه أحد حروف التحضيض وهي أربعة، "هال ،وإال، ولوال ،ولو ما(وهي من  -٢٩٩
  احلروف املختصة ابألفعال، فإذا وليها املستقبل كانت حتضيضا ، وإذا وليها املاضي كانت

 توبيخا. 

الوليد بن مسلم ،اشتهر بتدليس التسوية ،وهو أن ال يدلس شيخ نفسه ،ولكن شيخ   -٣٠٠
 شيخه . 

حممد بن سريين اإلمام الرابين التابعي ،موىل أنس بن مالك، وأبوه من سيب عني التمر  -٣٠١
ابن  ،كان إمام وقته ابلبصرة مع احلسن ،ومات بعد احلسن مبائة يوم،وهو أثبت من احلسن، رأى 

سريين كأن اجلوزاء تقدمت الثراي فأخذ يف وصيته،وقال : ميوت احلسن وأموت بعده هو أشرف  
 عالمة يف التعبري. انمين،وك

العشي : قال األزهري : هو عند العرب مابني زوال الشمس وغروهبا، قال:ومنه قول -٣٠١
رواه مالك يف   القاسم بن حممد " ما أدركت الناس إال وهم يصلون الظهر بعشي " قلت :

 "موطئه". 

 حديث :) إين ألنسى أو أَُنّسى ألسن( منقطع اإلسناد وهو من بالغات " املوطأ"  -٣٠٢

 نسيان الراوي لعني املروي ال مينع الرواية ،خصوصا إذا مل يلتبس إبهبامه حكم . -٣٠٣

ن فرق  سجود السهو يتداخل،وال بتعدد بتعدد أسبابه،ومنهم من قال : بتعدده، ومنهم: م-٣٠٤
بني احتاد اجلنس وتعدده،فإن احتد مل يتعدد وإال تعدد، وقال ابن أيب حازم وعبدالعزيز بن أيب  

سلمة: إن كان أحدمها حمله قبل السالم واآلخر بعده مل يتداخال ، ويسجد قبل السالم ملا خيتص  
 مبا قبله ،وبعد السالم ملا خيتص مبا بعده.

إىل مائة ومخسني   -أي حديث ذي اليدين -هذا احلديثاعلم أن ابن العريب وّصل فوائد -٣٠٥
 فائدة يف كتاب " النريين". 



أبو جهيم بن احلارث بن الصمة األنصاري ،ولست أقف على نسبه يف األنصار، ويقال  -٣٠٦
إنه ابن اخت أيب بن كعب .وأما أبو النضر الراوي عن أيب جهيم ،وامسه سامل بن أيب أمية ،وهو  

 اتبعي ثقة .

ا صلى إىل سرتة فالسنة أن جيعلها مقابلة ميينه أو مشاله، وال يصمد هلا أي جيعلها تلقاء  إذ-٣٠٧
 وجهه.

 القتال مبعىن اللعنة جاء يف قوله تعاىل)قتل اخلراصون(.-٣٠٨

التنبيه على عظم رتبة الصالة ،ومناجاة الرب تعاىل واحرتام املصلي، وعدم تعاطي أسباب  -٣٠٩
 بصدده، فإهنا حالة عظيمة ،ومقام كرمي خاص ابهلل. هتويش قلبه وشغله عما هو 

" األاتن" األنثى من جنس احلمري، وال تقل : أاتنة، وحكي عن يونس وغريه : أاتنة  -٣١٠
 وعجوزة وفرسه ودمشقة يف دمشق ، قال اجلوهري : ورمبا قالوا لألاتن : محارة . 

املصلني مفسدة والدخول يف  حتتمل بعض املفاسد ملصلحة أرجح منها،فإن املرور أمام  -٣١١
 الصالة ويف الصف مصلحة راجحة ،فاغتفرت املفسدة للمصلحة الراجحة من غري إنكار.

عدم كراهية أن تكون املرأة سرتة للمصلي، وكرهه مالك،وكره بعض العلماء الصالة إىل  -٣١٢
مبا إذا كان   احليوان آدميا كان أو غريه،مع جتويز الصالة إىل املضطجع، وكأنه حممول أو مقيد

 مستقبال للمصلي بوجهه أو ببعض بدنه ،أما إذا كان مستدبرا له فال كراهة.

مسألة أصولية :إذا تعارض نصان كل منهما ابلنسبة إىل اآلخر عام من وجه وخاص من -٣١٣
وجه،وهي من أشكل مسائل األصول ، وذهب بعض احملققني يف هذا إىل الوقف حىت أييت  

 غريها . ترجيح خارج بقرينة أو 

اخلطيب هل يستحب له التحية عند صعوده املنرب ؟ فيه وجهان ألصحابنا: أصحهما ال، -٣١٤
 وعليه العمل . 



 مث قعد وأمتها جاز .  -حتية املسجد -الظاهر أنه لو أحرم هبا قائما -٣١٥

زيد بن أرقم وهو أنصاري خزرجي،يف كنيته أقوال أشهرها : أبو عمرو ،نزل الكوفة وابتىن  -٣١٦
 هبا دار، روى عنه أنس ومجاعة كثرية من كبار التابعني. 

قال القرطيب : القنوت ينصرف يف الشرع واللغة على أحناء خمتلفة مبعىن -٣١٧
 الطاعة،والسكوت، وطول القيام، واخلشوع، والدعاء ،واإلقرار ابلعبودية واإلخالص . 

كالم الصحايب يف التفسري ال ينزل منزلة املرفوع بل يكون موقوفا عليه، فإن كان كالمه -٣١٨
 يتعلق بسبب نزول آية أو تعليل وحنومها فهو منزل منزلة املسند املرفوع . 

رمحة  -عطاء بن السائب من الثقات ،لكنه اختلط آبخره، روى عنه شعبة قبل اختالطه -٣١٩
 هللا عليه .

ألزهري " احلَر"و " احلرور" وهي احلر ابلليل والنهار، وأما السموم فال يكون إال  قال ا -٣٢٠
ابلنهار ، قال عياض يف " إكماله" وحيتمل أن يكون "احلرور" أشد من "احلر"، كما أن " 

 الزمهرير" أشد من "الربد"

صله  جهنم مأخوذة من قول العرب : بئر جهنام إذا كانت بعيد القعر، وهذا االسم أ-٣٢١
 الطبقة العليا وتستعمل يف غريها . 

 اختلف أصحابنا يف اإلبراد ابجلمعة على وجهني :  -٣٢٢

: عند مجهورهم ال يشرع ،وهو مشهور مذهب مالك أيضا فإن التبكري سنة فيها ،وقال  أصحهما
بعضهم: يشرع ألن لفظة الصالة يف احلديث تطلق على الظهر واجلمعة والتعجيل مستمر فيها  

 ،وصححه العجلي . 

قال صاحب "القبس" ال خالف عن مالك أن شرع من قبلنا شرع لنا، وقد نص عليه يف -٣٢٣
 لدايت من املوطأ. كتاب ا



اجلاهلية األوىل : هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم، كانت املرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ  -٣٢٤
فتمشي به وسط الطريق ،تعرض نفسها على الرجال ،وقيل : ما بني آدم ،ونوح ،وقيل غري ذلك  

. 

 األخرى : ما بني عيسى وحممد صلى هللا عليهم وسلم أمجعني .  واجلاهلية 

حكى املاوردي عن األوزاعي أنه قال : كانت عمائم القوم : لية أو ليتني لصغرها، وكان -٣٢٥
 السجود على كورها ال مينع من وصول اجلبهة إىل األرض . 

قال ابن العطار يف "شرحه" أن اإلمام يوم اجلمعة يستحب له أن يزيد على سائر الناس يف  -٣٢٦
طيلسان فإنه ليس من شعائر اإلسالم بل هو من شعائر  الزينة كالرداء وحنوه ،ليس من زينته ال

 اليهود .

البقل : كل نبات اخضرت به األرض، واستحب بعض العلماء: أن ال خيلي املائدة من  -٣٢٧
شيء أخضر ،فقد قيل : إنه ينفي اجلان أو الشيطان أو كما نقله أبو عبدهللا بن احلاج يف "  

 مدخله". 

مجاعة مسجد كلهم وجدت الروائح الكريهة منهم،ال  قال صاحب "اإلكمال" لو أن -٣٢٨
 خيالطهم يف مسجدهم غريهم مل مينعوا منه خبالف ما لو كان معهم غريهم مما يتأذى منهم بذلك . 

 : فيه نظر ألجل احرتام املالئكة ،ومن هذا يؤخذ الكراهة فيما إذا صلى فيه وحده .  قلت

حد بعلل مستقلة ،وفيه خالف بني أهل  مسألة أصولية: وهي جواز تعليل احلكم الوا-٣٢٩
 األصول . 

الطيب إن وصف به الكالم : فاحلسن، أو العمل : فاخلالص من شوائب النقص ،أو   -٣٣٠
املال: فاحلالل، أو الطعام : فاللذيذ، أو الصعيد: فالطاهر، أو العباد: فاملؤمن ،قال تعاىل )  

 والطيبات للطيبني( 



ضي أن املراد ابلعام ذلك اخلاص املتقدم، بل حيمل األول  عطف العام على اخلاص ال يقت -٣٣١
على التشريف واالهتمام به ،كما لو تقدم العام وعطف عليه اخلاص ،وفيه خالف حكاه  

 القاضي عبدالوهاب .

 ال حيذف حرف النداء إال يف أربعة مواضع:-٣٣٢

 العلم حنو قوله تعاىل)يوسف أعرض عن هذا( -

 ربنا ال تؤاخذان (  واملضاف حنو قوله تعاىل)-

 وأي حنو أيها النيب ،وأيها الناس ،وما أشبه ذلك .-

قال الرتمذي احلكيم: من أراد أن حيظى من هذا السالم الذي يسلم اخللق يف صالهتم  -٣٣٣
 ،فليكن عبدا صاحلا .

روى مالك يف" موطئه" يف تشهد عائشة : أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  -٣٣٤
 يد للنفي . ،وهو أتك

نقل ابن احلاج يف "مدخله" عن بعض السلف : أهنم كانوا ال يبتعدون عن املدرس، بل  -٣٣٥
 ميس ثياب الطلبة ثوبه لقرهبم منه .

كعب بن عجرة أبو حممد ،ويقال : أبو عبدهللا، ويقال : أبو إسحاق ،وهو من بين سامل -٣٣٦
 بن عوف .

يف ،اإلمام التابعي اجلليل الثقة أنصاري أوسي، أبو عيسى ،عبدالرمحن بن أيب ليلى الكو -٣٣٧
والد القاضي حممد الضعيف، واسم أبيه يسار على األصح، حضر حلقة عبدالرمحن مجاعة من  
الصحابة ،يستمعون حلديثه، وينصتون له منهم الرباء بن عازب ،وأبوه أبو ليلى صحايب، مل يرو  

لرمحن على القضاء ،مث عزله، مث ضربه ليسب ابنه عبدالرمحن هذا ،استعمل احلجاج عبدا  عنه غري



عليا ،فكان يوّري، فقد ابجلماجم،وقيل: غرق مع ابن األشعث ليلة ُدَجيل سنة اثنتني أو ثالث  
 ومثانني .

كلها أعجمية إال حممدا    -صلوات هللا وسالمه عليهم-قال اجلواليقي وغريه : أمساء األنبياء-٣٣٨
 وصاحلا وشعيبا وآدم .

يف حديث اللهم صل  - :فلم خص التشبيه إببراهيم دون غريه من الرسل أي  فإن قلت-٣٣٩
 واجلواب من أوجه :  -على حممد وآل حممد كما صلت على آل إبراهيم 

 : ألنه سأل هللا أن جيعل له لسان صدق يف اآلخرين  أحدها

 : ألنه مساان مسلمني من قبل ،فله علينا منة عظيمة فجازيناه أبن خصينا التشبيه به  واثنيها

 : ألن نبينا دعوة إبراهيم يف قوله تعاىل)ربنا وابعث فيهم رسوال منهم(فخصص به .اثلثها

 يسمى الصائغ : الفتان، وكذلك الشيطان .-٣٤٠

تيمي ،وقيل عتيق ، أسلم أبواه،  أبو بكر الصديق وامسه : عبدهللا بن عثمان القرشي ال-٣٤١
ومناقبه أفردت ابلتصنيف، وترمجته يف "اتريخ دمشق" يف جملد ونصف، ويف سنن أيب داود من  

حديث أيب خالد الداالين عن أيب خالد موىل اجلعدة عن أيب هريرة مرفوعا: "إن أاب بكر أول من 
 يدخل اجلنة من هذه األمة " 

نة أربع عشرة،وهو ابن سبع وتسعني سنة، ومات الصديق  مات والد الصديق يف احملرم س-٣٤٢
قبله،فورث منه السدس ،ورده على ولد أيب بكر، وذكر أبو قتادة: أن أاب قحافة أول خمضوب يف  

اإلسالم ،ومل ينل اخلالفة رجل أبوه حي إال اثنان : أبوبكر ، والطائع من ولد العباسي ،ذكر ذلك 
 . حمب الدين الطربي يف "أحكامه" لهك

قوله )اللهم اغفر يل (سؤاله املغفرة هنا مع أنه مغفور له هو من ابب العبودية واإلذعان  -٣٤٣
 واالفتقار .



 قوله )مثىن مثىن( غري مصروف للعدل والوصف .-٣٤٤

يؤخذ من قوله عليه الصالة والسالم " فإذا خشي الصبح " أن ما بني طلوع الفجر  -٣٤٥
ر وأبعد من قال : إنه من الليل ،ومن قال : إنه منفرد والشمس من النهار، وهو قول اجلمهو 

 بنفسه وعزي إىل الشعيب .

قال ابن العطار يف " شرحه" وقت الرتاويح كالوتر ال أعلم يف ذلك خالفا ،وأما ما يفعله -٣٤٦
كثري من أئمة املساجد ابلداير املصرية يف حضرها وريفها من صالهتم هلا بني املغرب والعشاء  

 دها قبل فعل العشاء فال جيوز ذلك وال حيصل هلم فضيلة قيام رمضان ووتره . والوتر بع

قاله يف الرتاويح فليس ذلك،فلنا وجه أنه يدخل وقتها ابلغروب ،حكاه الروايين وجزم به   وما
القاضي جملي، وتبعه العراقي شارح " املهذب" ،وقد أوضحت ذلك يف " شرح املنهاج " فراجع  

 ذلك منه .

استعمل فيه" كان" للمرة الواحدة حديث عائشة " كنت أطيب النيب صلى هللا عليه  ومما -٣٤٧
وسلم حلرمه قبل أن حيرم ،وحلله قبل أن يطوف ابلبيت "ومعلوم أن عائشة مل حتج معه إال حجة 

 الوداع .

قال ابن حبيب يف " الواضحة" كانوا يستحبون التكبري يف العساكر والبعوث إثر صالة  -٣٤٨
 لعشاء تكبريا عاليا ثالث مرات، وهو قدمي من شأن الناس . الصبح وا

يف " املوطأ" أن عمر إذا رمى اجلمار كرب ،وكرب الناس معه ،حىت يتصل التكبري ويبلغ  -٣٤٩
 البيت . 

ذكر بعض املصنفني يف كتاب "مالعوام عليه موافقون للسنة والصواب دون الفقهاء "   -٣٥٠
 ذكر عقب الصلوات . وذكر مسائل : منها رفع الصوت ابل



ورّاد بفتح أوله وتشديد اثنيه موىل املغرية بن شعبة وكاتبه أيضا، وهو ثقفي كويف كنيته أبو  -٣٥١
 سعيد، ويقال أبو الورد اتبعي ثقة ، روى عنه مجاعة من صغار التابعي .

معاوية بن أيب سفيان ،كانت وفاته بدمشق ،وأخفي قربه، وصلى عليه ابنه يزيد ،وقيل  -٣٥٢
الضحاك بن قيس لغيبة يزيد، وكان أمريا ابلشام حنو عشرين سنة،وخليفة مثل ذلك، ورزقه عمر  

 بن اخلطاب على عمله ابلشام عشرة آالف دينار كل سنة 

أي حديث ورّاد أملى علي   -العمل ابخلط إذا وثق أبنه خط الكاتب ،وهو دليل ملالك -٣٥٣
 وجعل خط الشاهد كشخصه . يف قبول الشهادة على اخلط ،- املغرية بن شعبة 

 قال بعض السلف: ال يكون إماما من حدث بكل ما مسع .-٣٥٤

 كانوا يكرهون تكلف املسائل اليت ال تدعو احلاجة إليها . -٣٥٥

األصل املنع من احلكم ابلظن إال حيث تدعو الضرورة إليه ،ومما دعت الضرورة إليه من  -٣٥٦
 غلب على الظن طهارته.ذلك جواز االجتهاد يف املياه واألخذ مبا 

"أمهات" مجع أمهة ،والفرق بني " أمهة" و"أم" أن أمهة إمنا تقع غالبا على من يعقل  -٣٥٧
 خبالف أم . 

 كان صعصعة بن انجية ممن منع الوأد ،وبه افتخر الفرزدق يف قوله : -٣٥٨

 الذي منع الوائدات  ومنا

 الوليد فلم يؤد   وأحيا

 ة : كنا نقتل أوالدان يعين اإلانث ،ونريب كالبنا .ومن كالم بعضهم يف اجلاهلي-٣٥٩



مُسي موىل أيب بكر بن احلارث بن هشام، بضم أوله قرشي خمزومي ،مدين اتبعي ثقة،  -٣٦٠
وكان مجيال، قتله اخلوارج يوم قديد سنة ثالثني ومائة، وأبو بكر هذا هو أحد الفقهاء السبعة ،يف 

 امسه أقوال ،والصحيح أن امسه كنيته .

أبو صاحل السمان امسه: ذكوان، مدين ،يقال له السمان والزايت جللبه هلما إىل الكوفة -٣٦١
،شهد الدار زمن عثمان ،وكان من علماء التابعني وثقاهتم ،قال : ما كنت أمتىن من الدنيا إال  

 ثوبني أبيضني أجالس فيهما أاب هريرة . 

أدابر الصلوات أوقات فاضلة يرجتى فيها إجابة الدعوات وقبول الطاعات ويصل هبا  -٣٦٢
 متعاطيا إىل الدرجات العالية واملنازل الغالية .

أبو جهم امسه عامر، وقيل : عبيد بن حذيفة القرشي العدوي، أسلم يوم الفتح وكان  -٣٦٣
من قريش، بىن الكعبة مرتني، مرة يف  مقدما يف قريش معظما ،وكان عاملا ابلنسب ،ومن املعمرين

اجلاهلية حني بنتها قريش، ومرة حني بناها ابن الزبري،وهو أحد اجلماعة الذين دفنوا  
 عثمان،وادعى بعض احلفاظ أنه ال رواية له.

كراهة تزويق حيطان املساجد وحماريبها ابألصباغ والنقوش وزخرفتها ابلصنائع املستظرفة، -٣٦٤
موم علته ،والعلة االشتغال عن الصالة ،وزاد بعض املالكية: يف هذا كراهة غرس  فإن احلكم يعم بع

 األشجار يف املسجد ،وقاله من الشافعية الصمريي، وصاحب البيان.  

كره أصحاب مالك التزاويق والكتب يف القبلة أيضا ،ودخول الصيب الذي ال يعقل    -٣٦٥
ته فنظر إىل خنلها فأعجبه ذلك فلم يدر كم  الصالة، ويف " املوطأ" أن أاب طلحة صلى يف حديق

 صلى فتصدق حبديقته . 

استدل بعضهم على هجر كل ما يصد عن هللا كهجران أيب لبابة دار قومه اليت أصاب  -٣٦٦
 فيها الذنب، وارحتاله عليه الصالة والسالم من الوادي الذي انم فيه عن الصالة. 



ختاذه عادة، فجوزه ابن سريين، وأشهب من اختلف يف اجلمع للحاجة يف احلضر من غري ا-٣٦٧
أصحاب مالك، والقفال الشاشي الكبري من الشافعية ،وحكاه اخلطايب عنه عن أيب إسحاق  

 املروزي مجاعة من أصحاب احلديث ،واختاره ابن املنذر، وهو ظاهر قول ابن عباس . 

رض ومل خيرج من  من الغرائب ماذهب إليه بعض العلماء أنه إذا عزم ومل يضرب يف األ-٣٦٨
 منزله يقصر .

قال السهيلي : وأول من مسى العروبة اجلمعة كعب بن لؤي،فكانت قريش جتتمع إليه يف  -٣٦٩
هذا اليوم،فيخطبهم ، ويذكرهم مببعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويعلمهم أبنه من ولده  

 ،وأيمرهم ابتباعه واإلميان به .

وهو صحايب ابن صحايب، كان امسه حزان -عنه رضي هللا-سهل بن سعد الساعدي -٣٧٠
فسماه النيب صلى هللا عليه وسلم سهال ،وأحصن سبعني امرأة، وهو آخر صحايب مات ابملدينة  

 سنة مثان ومثانني، ويف الرواة سهل بن سعد ثالثة .

"القهقرى" املشي إىل اخللف ،وأصلها أن تكون مصدر قهقر، وهي من املصادر املالقية  -٣٧١
 ل يف املعىن دون االشتقاق، فإهنم قالوا رجع القهقرى ،ويف احلديث نزل القهقرى .للفع

أبعد داود الظاهري إبعادا جازما ببطالنه حيث جعل غسل اجلمعة متعلقا ابليوم فقط،  -٣٧٢
حىت لو اغتسل قبل غروب الشمس يوم اجلمعة حصلت مشروعية الغسل، مستدال بقوله عليه  

 يح)لو اغتسلتم ليومكم(الصالة والسالم يف الصح

املعىن إذا معلوما يف الشرع ابلقطع كالنص أو ابلظن الراجح املقارب للنص فاتباعه وتعليق -٣٧٣
احلكم به أوىل من اتباع جمرد اللفظ،وإذا كان أصل املعىن معقوال وتفاصيله حتتمل التعبد فال شك 

 أنه حمل النظر .



 تثىن وال جتمع ألهنا مل تستعمل نكرة ،إذ هي كناية فالن، وكذا فالنة ، من األمساء اليت ال -٣٧٤
 عن األعالم ،واالسم اليثىن وال جيمع حىت ينكر .

املالكية تقدم علم أهل املدينة ويرون العمل به أوىل من خرب الواحد، واحلنفية ترده فيما  -٣٧٥
 تعم به البلوى . 

اخلطبة تسبيحة أو حتميده أو  قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك يف رواية عنه: يكفي يف  -٣٧٦
هتليلة ،وهو ضعيف ألنه ال يسمى خطبة وال حيصل به مقصودها مع خمالفة ما ثبت عن النيب  

 صلى هللا عليه وسلم.  

من ال يسمع اخلطبة أصال هل جيب عليه السكوت كما لو كان يسمع ؟قال اجلمهور : -٣٧٧
 ن يستحب . نعم ،وقال أمحد والشافعي يف أحد قوليه : ال يلزم ولك

 أهل اليمن يسمون البقرة ابقورة ،ويف احلديث " يف ثالثني ابقورة بقرة " . -٣٧٨

رفعت  -أي للخطبة  -روى ابن خزمية من حديث عبدهللا بن عمرو : ) فإذا خرج اإلمام -٣٧٩
األقالم فتقول للمالئكة بعضهم لبعض: ما حبس فالان ،فتقول املالئكة : اللهم إن كان ضاال  

 وإن كان مريضا فاشفه، وإن كان عائال فأغنه( فاهده، 

سلمة بن عمرو بن األكوع ،وكنيته : أبو إايس اببنه وهو األكثر ،أحد من ابيع حتت  -٣٨٠
الشجرة ابيعه ثالاث وابيعه يومئذ على املوت ،واستوطن الربذة بعد قتل عثمان ،وكان شجاعا راميا 

لقصة املشهورة، وقد كلم الذئب رافع بن  حربا فاضال ،يسبق الفرس سدا ،وكلمه الذئب يف ا 
 عمرية الصحايب أيضا ،قال ابنه إايس : ما كذب أيب قط. 

سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف الزهري ،أخرج له الستة يف كتبهم، وهو ثبت ثقة -٣٨١
ىل جليل ،ومالك ترك الرواية عنه ،فقيل لإلمام أمحد: إن مالكا الحيدث عنه فقال : ومن يلتفت إ 



قول مالك يف سعد ،وسعد رجل صاحل ثقة، وقال علي ابن املديين: كان سعد ال حيدث ابملدينة  
 مل يكتب عنه أهلها ،ومالك مل يكتب عنه .  ذلكفل

 أول عيد صاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عيد الفطر من السنة الثانية من اهلجرة .-٣٨٢

ين يف زمن بين أمية،قيل سببه: أهنم أحدثوا يف  قدمت اخلطبة على الصالة يف صالة العيد-٣٨٣
اخلطبة لعن من ال جيوز لعنه، فكان الناس إذا كملت الصالة انصرفوا وتركوهم ،فقدموا اخلطبة  

 لذلك ،حكاه القاضي عياض .

أبو بردة بن نيار خال الرباء بن عازب ،امسه هاين ،وقيل احلارث ،وقيل : مالك ، وعن  -٣٨٤
 سم خايل قليال فسماه النيب صلى هللا عليه وسلم كثريا . الرباء قال : كان ا

أي يف حديث األضحية ابلعناق   -أفاد املاوردي يف اختصاص اإلجزاء أبيب بردة وجهان -٣٨٥
-: 

 : إنه كان قبل استقرار الشرع   أحدمها

 : أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه .  والثاين

،يقال له : جندب اخلري، نزل الكوفة مث حتول إىل البصرة   جندب بن عبدهللا البجلي-٣٨٦
فحديثه عند البصريني مجيعا ،ويف الرواة جندب بن عبدهللا أربعة ،والبجلي بفتح الباء املوحدة  
 .عة واجليم، نسبة إىل قبيلة جبيلة وهو ابن أمنار بن أراش ،ويشتبه ابلبْجلي إبسكان اجليم وهم مجا

العربية : إذا قيل : ابسم هللا ،تعني كتبه ابأللف ،وإمنا حتذف    قال الكتاب من أهل -٣٨٧
 األلف إذا كتبت : بسم هللا الرمحن الرحيم بكماهلا .

 الصدقة من دوافع عذاب جهنم .-٣٨٨

 احلصب يف لغة أهل اليمن واحلبشة احلطب .-٣٨٩



جيوز تصرف املرأة يف ماهلا وحليها ابلصدقة وغريها بغري إذن زوجها، وقد منعه مالك فيما  -٣٩٠
 زاد على الثلث إال برضى زوجها، واجلمهور على جوازه .

ينبغي لإلمام إذا مل يكن يف بيت املال شيء من مال أو عقار أن يطلب الصدقة  -٣٩١
كبري القوم يفعل إذا دعت إىل ذلك حاجة أو  للمحتاجني ويقيم من يتطوع جبمعها هلم ،وكذلك  

 ضرورة .

أم عطية نسيبة األنصارية ،وقيل نبيشة ،ويف امسها ستة أقوال ،وهي بنت كعب، وذكر ابن -٣٩٢
سعد أن أم عطية غزت مع النيب صلى هللا عليه وسلم سبع غزوات ،وشهدت خيرب،وكان مجاعة  

 ها غسل امليت ،ومل أر من أرخ وفاهتا . من الصحابة وعلماء التابعني ابلبصرة أيخذون عن 

 التعنيس : طول املقام يف بيت أبيها بال زواج حىت تطعن يف السن .-٣٩٣

حضور جمالس الذكر واخلري لكل أحد من احلائض واجلنب ومن يف معنامها إال يف املسجد  -٣٩٤
. 

 نقل احملب الطربي يف "أحكامه" عن بعضهم أن يف الكسوف سبع فوائد . -٣٩٥

) الصالة جامعة( مها منصوابن األول على اإلغراء، والثاين على احلال ، وجيوز رفعهما  -٣٩٦
 أيضا، أي الصالة جامعة فاحضروها ،قاله النووي يف " دقائق الروضة ".

ينبغي للعباد اخلوف عند وقوع التغريات العلوية ،قال تعاىل: )وما نرسل ابآلايت إال   -٣٩٧
 ختويفا(. 

س والقمر ابلتخويف ،ألهنما أمران علواين اندران طارائن عظيمان  خص خسوف الشم-٣٩٨
،والنادر العظيم خميف موجع ،خبالف ما يكثر وقوعه فإنه ال حيصل منه ذلك غالبا، وأيضا ملا  

وقع فيهما من الغلط الكثري لألمم اليت كانت تعبدمها، وملا وقع للجهال من املنجمني وغريهم من 



لوا: كسفت ملوت إبراهيم،فقال عليه الصالة والسالم هذا الكالم ردا عليهم  اعتقاد أتثريمها حىت قا
. 

يف قوله )لو تعلمون ما أعلم...اخل( دليل على علة مقتضى اخلوف وترجيح اخلوف يف  -٣٩٩
املوعظة على اإلشاعة ابلرخص ملا يف ذلك من التسبب إىل تسامح النفوس ملا جلبت عليه من  

ك مرضها اخلطر، والطبيب احلاذق يقابل العلة بضدها ال مبا يزيدها،  اإلخالد إىل الشهوات، وذل
املزمنة إن مل يبادر إليها يقطع مادة الداء ابلدواء النافع القاطع هلا وإال استحكمت    لفإن العل
 العلة .

كون صالة الكسوف مشروعة للنساء وغريهن هو مذهب الشافعي ،ومشهور مذهب  -٤٠٠
أن املخاطب هبا من خياطب ابجلمعة، فيخرج النساء واملسافرون  مالك ،وروي عن مالك أيضا 

 وحنوهم.

اختلف العلماء يف وقت حتويل الرداء يف االستسقاء : فقيل : بني اخلطبتني ،وقيل : يف  -٤٠١
 أثناء الثانية ،وقيل بعد انقضائهما ،وكل ذلك وقع يف مذهب مالك .

هللا القرشي ،قال ابن معني: إذا روى عنه ثقة  شريك بن عبدهللا بن أيب منر املدين أبو عبد-٤٠٢
فال أبس بروايته ،وقال ابن حبان يف "ثقاته" يف التابعني منهم: رمبا أخطأ ،وقال: وجده شهد بدرا 

. 

الذي كتبه على   -رضي هللا عنه-دار القضاء : هي دار بيعت يف دين عمر بن اخلطاب-٤٠٣
أن يباع فيه ماله، فإن عجز ماله استعان ببين    نفسه لبيت مال املسلمني ،وأوصى ابنه عبدهللا 

عدي مث بقريش،فباع ابنه داره هذه ملعاوية ،وابع ماله ابلغابة وقضى دينه ،وكان دينه ستا ومثانني  
 فيما رواه البخاري يف "صحيحه "وغريه من أهل احلديث والسري والتواريخ وغريهم .  ألفا

الدهر ، والراحة، وحلق الرأس، وإرسال الشعر  السبت من األلفاظ املشرتكة، فالسبت : -٤٠٤
 عن العقص ،وضرب من سري اإلبل . 



كل ظرف وقع خربا عن أمساء أايم األسبوع فإنه يكون مرفوعا إال اجلمعة والسبت، تقول: -٤٠٥
 األحد اليوم ،واالثنان اليوم برفع اليوم ،وتقول :اجلمعة اليوم والسبت اليوم ابلنصب فيهما . 

ذلك أن اجلمعة والسبت مصدران فيهما معىن االجتماع والقطع ،فكما يقال   : وعلة  قالوا
االجتماع اليوم والقطع اليوم ابلنصب ألن الثاين غري األول ،فكذلك اجلمعة والسبت ،وليس  

 كذلك يف ابقي األايم ألهنا ليست مبصادر انبت مناب األول والثاين والثالث والرابع واخلامس. 

،وليس يف كالم العرب مجع فاعل على أفعلة إال يف هذه الكلمة خاصة    األودية مجع واد-٤٠٦
 فهي من النوادر .

صالة اخلوف ابقية إىل اليوم خالفا أليب يوسف ،فإنه قال:إهنا خمتصة به ومبن يصلى معه  -٤٠٧
وذهبت بوفاته، واستدل بقوله تعاىل) وإذا كنت فيهم( وهو قول مكحول واحلسن اللؤلؤي 

 سن، واألوزاعي . ،وحممد بن احل

جاءت صالة اخلوف عن النيب صلى هللا عليه وسلم على ستة عشر نوعا ،وهي مفصلة  -٤٠٨
يف " صحيح مسلم" بعضها، وبعضها يف " سنن أيب داود ". وقال اإلمام أمحد: ما أعلم يف هذا  

 الباب إال حديثا صحيحا ،واختار حديث سهل بن أيب حثمة .

على ما نقله النووي يف " شرح املهذب " أول صالة صالها  قال أهل احلديث والسري -٤٠٩
 النيب صلى هللا عليه وسلم للخوف صالته بذات الرقاع .

العدو يقع على الواحد واالثنني واجلماعة واملؤنث واملذكر بلفظ واحد ،ويقال أيضا   -٤١٠
 أعداء ،وعدوه، ِعدى وَعدى . 

ال الزبري املدين القاري اتبعي، وهو من كبار يزيد بن رومان أبوروح األسدي القرشي موىل  -٤١١
 شيوخ انفع يف القراءة ،وثقه النسائي وكان عاملا ابحلديث . 



صاحل بن خوات، أنصاري مدين اتبعي ثقة عزيز احلديث، وأما والده خوات فهو صحايب، -٤١٢
اعة  وكان أحد فرسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واعلم أن خوات يشتبه جبواب وهم مج 

 عددهم ابن ماكوال ،وجبوان وهم مجاعة .

سهل بن أيب حثمة األنصاري اخلزرجي ،كنيته أبو عبدالرمحن ،قال أبو حامت : ابيع حتت -٤١٣
الشجرة، وكان دليل النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أحد ومل يشهد بدرا وهذا اليصح، إمنا كان 

 ن ابن شهاب مسع منه .الدليل أبوه عامر بن ساعدة قال أبو عمرو: وما أظ

انفرد أبوحنيفة وأبوليلى فقاال: ال يصلي اخلائف إال إىل القبلة ،وعامة العلماء على خالفه  -٤١٤
. 

النجاشي : قال اجلوهري: هو اسم ملك احلبشة ،حصل يف امسه مخسة أقوال ،قال -٤١٥
الصاغاين : وإمنا امسه أصحمة ،ومعىن أصحمة ابلعربية: عطية ،قال ابن األثري: أسلم قبل الفتح  
،ومات قبله أيضا، وصلى عليه النيب صلى هللا عليه وسلم ابملدينة، واعلم أن النجاشي اتبعي، 

ورأى الصحابة ومل ير النيب صلى هللا عليه وسلم، وإمنا ذكره ابن منده يف الصحابة  ألنه آمن
توسعا، وهذه املسألة تلقى يف املعااية،فيقال : شخص صلى عليه النيب وأصحابه وهو اتبعي  

،فيقال : هو النجاشي . ومن الغرائب اليت نظريها اندرا أيضا إسالم صحايب طويل الصحبة كثري  
 يد اتبعي وهو عمرو بن العاص فإنه أسلم على يد النجاشي فاستفد ذلك .  ىالرواية عل

قال اجلوهري : قال األصمعي: كانت العرب إذا مات منها ميت له قدر ركب راكب  -٤١٦
 فرسا،وجعل يسري يف الناس ،ويقول : نعا فالان أي أنعه وأظهر خرب وفاته .

 النعي على ضربني :  -٤١٧

د ديين كطلب كثرة اجلماعة حتصيال للدعاء وتتميما للعدد، وهذا  : جمرد إعالم لقص أحدمها
 مستحب.



: فيه أمر حمرم مثل نعي اجلاهلية املشتمل على ذكر مفاخر امليت ومآثره وإظهار التفجع  الثاين
 عليه وإعظامه حال موته .

 كانوا يسمون بقيع الغرقد كفتة ال مقربة لضم املوتى. -٤١٨

ربعة: اإلبيضاض، واالمحرار، واالصفرار، واالسوداد، وما عدا ذلك  قيل إن أصول األلوان أ-٤١٩
 من األلوان يتشعب منها .

 حيرم تكفني الرجل يف احلرير خبالف املرأة فإنه يكره هلا فقط .-٤٢٠

لشدة تربيده وجتفيفه جسد امليت وحفظه  -يف غسل امليت- احلكمة من الكافور يف أي -٤٢١
ب رائحته للمصلني ومن حيضره من املالئكة، وانفرد أبوحنيفة  من سرعة التغري والفساد ولتطي

 فقال: ال يستحب استعمال الكافور وخالفه الثالثة واجلمهور واحلديث حجة عليه . 

بقاء حكم اإلحرام بعد املوت قال به الشافعي وأمحد وإسحاق، فيحرم سرت رأسه وتطييبه  -٤٢٢
ن واألوزاعي ،وهو مقتضى القياس ألنه ابملوت ومل يقل به مالك وال أبو حنيفة وهو مذهب احلس

 انقطع التكليف، ولكن الشافعي قدم ظاهر احلديث على القياس. 

حديث ) من قطع شجر سدر صوب هللا رأسه يف النار( روي موصوال ومرسال وأسانيده  -٤٢٣
مضطربة معلولة ،ويف بعضها)إال من زرع( ومدار أكثرها على عروة بن الزبري ،وقد روي عن  

أبيه"أنه كان يقطعها أبرضه"، وقيل : النهي عن سدر مكة ألهنا حرم ،وقيل عن سدر املدينة،  
 وقيل : أراد به سدر الفالة يستظل به أبناء السبيل.

قال النخعي : كانوا إذا خرجوا ابجلنائز أغلقوا األبواب على النساء ،وكان مسروق حيثي  -٤٢٤
  رجع .يف وجوههن الرتاب ويطردهن ،فإن رجعن وإال

اجلنازة ال تؤخر لزايدة مصلني وال النتظار أحد غري الويل فينتظر ألجله إن مل خيف تغريها  -٤٢٥
. 



مسرة بن جندب بن هالل الفزاري حليف األنصار، وهو من بين ذبيان ،كنيته: أبو سعيد  -٤٢٦
،وكان ،وقيل : أبو سليمان ،وكان من احلفاظ املكثرين، واستخلف على البصرة وعلى الكوفة 

شديدا على احلرورية، سقط يف قدر مملوءة ماء حارا كان يتعاجل ابلقعود عليها من شيء به،  
 . ماتفسقط فيها ف

 أمجع العلماء على أنه ال يقوم مالصقا للجنازة ،وأنه البد من فرجة بينهما . -٤٢٧

 يف ولدها .  عن احلسن : أنه ال يصلى على النفساء متوت من زان وال ولدها ،قاله قتادة  -٤٢٨

ومن األفعال احملرمة عند مصائب املوت: تنكيس الراايت ،وبذر التني على األبواب،   -٤٢٩
 وذبح البهائم ملوت امليت .

 االعتبار يف األحكام واألوصاف وغريها إمنا هو مبا عند هللا ال مبا عند اخللق . -٤٣٠

امرأته القبة على قربه سنة،  روى البخاري: أنه ملا مات احلسن بن احلسني بن علي ضربت  -٤٣١
 مث رجعت فسمعوا صائحا يقول: األهل وجدوا ما فقدوا ،فأجابه آخر : بل يئسوا فانقلبوا . 

الصحابة والتابعون مل يبنوا احلجرة النبوية على ساكنها أفضل الصالة والسالم مربعة، بل -٤٣٢
سجد، وهذا كله تعريف بنوها من جهة مشاهلا مثلثة على صفة السنبوسك لئال يصلى هناك وي

 ملقام الربوبية فإنه املتفرد ابلعبادة سبحانه وتعاىل . 

حترمي ما كانت اجلاهلية تفعله، ألنه إذا حرم مثل ماذكر عند املصائب مع أن فاعل ذلك -٤٣٣
كاملكره عليه طبعا فغريه من األمور االختيارايت من فعلهم الذي قرر الشرع عدم فعلها أوىل  

 ابلتحرمي . 

ال شك أن النفوس ملا كانت الهية ابحلياة الدنيا وزينتها شرع هلا ما يلهيها عن ذلك  -٤٣٤
لشهود اجلنائز ورغبت يف ذلك ابألجور والثواب ليكون أتقى هلا وأزكى وأبعد هلا عما اشتغلت 



به، فينبغي أن يستعمل يف ذلك كله اآلداب الشرعية من السكينة والوقار وعدم اجلربية 
 .رواالستكبا

 يف "الرعاية" يف مذهب أمحد : أنه يكره التقدم إىل موضع صالة اجلنازة دون املقربة .-٤٣٥

 ومن العجب العجاب إنكار داود الظاهري وجود الزكاة لغة، وقال: إمنا عرفت ابلشرع . -٤٣٦

فرع: جيوز عندان نقل الكفارة والنذر والوصية على املذهب ،ألن األطماع ال متتد إليها  -٤٣٧
 دادها إىل الزكاة واألوقاف اجلارية على الفقراء واملساكني أو من يعرض حلكمها يف ذلك . امت

على اليمن من حني بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل  -رضي هللا عنه-كان معاذ -٤٣٨
 زمان عمر .

ه نقش  اعلم أن الدراهم كانت يف اجلاهلية على نوعني خمتلفني : بغلية وطربية ،نوع علي -٤٣٩
فارس، واآلخر نقش الروم ،فالبغلية نسبة إىل ملك له : رأس البغل وهي السود ،كل درهم منها  

يف   رع مثانية دوانيق، والطربية : نسبة إىل طربية الشام وزن كل درهم منها أربعة دوانيق، فقدر الش 
 اإلسالم الدرهم ستة دوانيق مجعا بينهما، ووقع اإلمجاع عليه من غري ضرب.

رواية اجلمهور) مخس ذود( ورواية بعضهم)مخسة ذود( وكالمها رواية يف مسلم ،ولكن  -٤٤٠
األول أشهر، ومها صحيحان يف اللغة، فإثبات اهلاء إلطالقه على املذكر واملؤنث، ومن حذفها  

 قال : أراد أن الواحدة منه فريضة.

فرع : لو نقص النصاب حبة أو حنوها يف بعض املوازين وكان اتما يف بعضها ،فاألصح  -٤٤١
 عند الشافعية ال وجوب للشك يف النصاب . 

أموال القنية ال جتب زكاهتا، لكن قال العلماء : ال يصري املال للقنية إال ابلنية، وال يصري  -٤٤٢
 ال بعينه .للتجارة أيضا إال ابلنية، وزكاته متعلقة بقيمته 



اجلبار : اهلدر الذي ال شيء فيه، وأصل التسمية به أن العرب تسمي السيل جبارا للمعىن  -٤٤٣
 الذي ذكره املصنف، أي ال طلب فيه وال قود وال دية .

 مذهب أهل العراق أن الركاز هو املعدن ،واحلديث يرد عليهم . -٤٤٤

ه وسلم، وكان أسن من النيب بسنتني أو العباس بن عبداملطلب عم رسول هللا صلى هللا علي-٤٤٥
ثالث، وقد أفرد ترمجته ابلتصنيف ابن أيب الدنيا ،وغريه، قال ابن دحية يف كتابه"مرج البحرين "  

 وكان العباس طويال يقل من األرض فيما زعموا اجلمل إذا برك حبمله . 

الداللة على ما    قوله ) فكأهنم وجدوا يف أنفسهم( هو تعبري حسن ُكِسي حلة األدب يف-٤٤٦
 كان يف أنفسهم . 

 املؤمن إذا وجد يف نفسه شيئا من فوات الدنيا وحتدث به ال ينقصه وال يبطل ثوابه . -٤٤٧

قال وكيع بن اجلراح : زكاة الفطر لشهر رمضان كسجديت السهو للصالة ،جترب نقصان  -٤٤٨
 الصوم كما جيرب السجود نقصان الصالة . 

ينعقد مع وجود النص أو الظاهر املعمول به ،فإنه ترك اجتهاد  االجتهاد والعمل به ال -٤٤٩
 معاوية يف تعديل الرب وعمل ابلنص أو الظاهر املوصوف .

 جيوز عندان تعجيل الفطرة من أول رمضان وميتنع قبله.-٤٥٠

ال جيوز ملن علم النص أن يرجع إىل اجتهاد اجملتهد من العلماء، بل جيب على اجملتهد  -٤٥١
 لرأي والتسليم للنص .اإلقرار اب

تسع رمضاانت، وأكثرها تسع وعشرون يوما، كما جاء يف  -عليه الصالة والسالم-صام -٤٥٢
 رواية أيب داود من حديث ابن مسعود . 



روى أصحاب السنن األربعة عن أم سلمة )أنه عليه الصالة والسالم مل يكن يصم من  -٤٥٣
النسائي على هذا احلديث: التسهيل يف صيام    السنة شهرا اتما إال شعبان يصله برمضان( ترجم

 يوم الشك، وفيه نظر . 

 قال أهل اللغة : يقال: هالل من أول ليلة إىل الثالثة مث يقال : قمر بعد ذلك .  -٤٥٤

أمجع العلماء على استحباب السحور ،وأنه ليس بواجب،وإمنا األمر به أمر إرشاد، وهو  -٤٥٥
 من خصائص هذه األمة .

اثبت أبوخارجة أو أبوسعيد املدين الفرضي ،وكاتب الوحي ،وأحد جنباء األنصار، زيد بن -٤٥٦
قتل أبوه يف اجلاهلية يوم بعاث، ولزيد عدة أوالد ،قتل منهم يوم احلرة سبعة ،قدم النيب صلى هللا  

يف   علعليه وسلم ولزيد إحدى عشرة سنة، قال أبوهريرة ملا مات مات خري األمة، لعل هللا أن جي
 عباس فيه خلفا.ابن  

مسألة أصوليةوهو: أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى االستحباب؟ الصحيح بقاؤه، -٤٥٧
 فاالغتسال قبل الفجر يف الصوم للجنب كان واجبا ،فلما نسخ بقي استحبابه .

 ويف صحة اإلمجاع بعد اخلالف خالف مشهور ألهل األصول  -٤٥٨

 على نفي احلكم عما عداه .التخصيص ابلغالب ال يقتضي مفهوما فال يدل  -٤٥٩

 قال أبو عمر : ليس يف الصحابة إال سلمان الفارسي، وسلمان بن عامر الضيب .-٤٦٠

الضحك غري التبسم ،وأما قوله تعاىل) فتبسم ضاحكا من قوهلا( فضاحكا حال مقدرة، -٤٦١
 أي تبسم بقدر الضحك ،ألن الضحك يستغرق التبسم .

 املكلفني كاف عن ذكره يف حق الباقني .  التنصيص على احلكم يف حق بعض-٤٦٢

عطاء ابن ميسرة موىل املهلب ابن أيب صفرة، أدخله البخاري يف "الضعفاء واملرتوكني"  -٤٦٣
 لتكذيب ابن املسيب له حني سئل عنه أنه حدثه حبديث األعرايب، كذب ما حدثته . 



أو شرب  مذهب مالك ومجاعة : أن من هتك صوم رمضان أبي وجه كان من أكل -٤٦٤
 أوغريمها جتب عليه الكفارة .

محزة بن عمرو األسلمي املدين ،كان البشري بوقعة أجنادين إىل أيب بكر، وقيل: هو الذي -٤٦٥
بشر كعب بن مالك بتوبته فكساه ثوبه، ويف الصحابة أيضا محزة غري هذا، محزة بن عبداملطلب،  

 ومحزة بن احلمري حليف لبين عبيد بن عدي األنصاري .

األشياء من األحكام وغريها مل تتغري عن وضعها بنظر وال اجتهاد،وأن من اختص حبال  -٤٦٦
 يف نفسه ال يلزم يف أحكام الشرع عموم الناس . 

أبوالدرداء وامسه عومير، وقيل عامر، أنصاري خزرجي ،أتخر إسالمه قليال، فأسلم يوم   -٤٦٧
يما،روى عنه : ابنه بالل القاضي بدر، وكان آخر أهل داره إسالما ،وكان فقيها عاقال حك

،وزوجته أم الدرداء وخلق ،ومجاعة من الرواة اشرتكوا مع عومير هذا يف االسم، وهو ممن وافقت  
 كنيته كنية زوجته وهم مجاعة أفردهم بعض احلفاظ يف جزء .

وهو   عبدهللا بن رواحة األنصاري اخلزرجي ،أحد النقباء ليلة العقبة، وقتل مبؤتة سنة مثان،-٤٦٨
 أحد الشعراء احملسنني الذين كانوا يردون األذى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  

،أسفاره صلى هللا عليه وسلم فيما بدر ومؤتة مل يكن شيء منها يف رمضان غري بدر ،فإنه  ٤٦٩
 عليه الصالة والسالم مل يسافر إال يف غزو أو حج بعد هجرته إىل املدينة.  

)ليس من أم بر أم صيام يف أم سفر(أبدلوا من الالم ميما، وهي لغة قوم من العرب وهي  -٤٧٠
 ذا اللفظ أمحد يف " مسنده" من حديث كعب بن عاصم األشعري .قليلة ،قلت : رواه هب

كراهة الصوم يف السفر ممن جيهده الصوم ويشق عليه، أو يؤدي به إىل ترك ما هو أوىل  -٤٧١
 من القرابت .



جمرد ورود العام على السبب ال يقتضي التخصيص كقوله تعاىل )والسارق والسارقة -٤٧٢
بسبب سرقة رداء صفوان وال يقتضي التخصيص به ابلضرورة   فاقطعوا أيديهما( فإهنا نزلت

 واإلمجاع . 

 اطالعه عليه الصالة والسالم على الشيء وتقريره إايه من غري نكري شرع.  -٤٧٣

القول يف كل واجب موسع إمنا جيوز أتخريه بشرط العزم على فعله حىت لو أخره بال عزم  -٤٧٤
 عصى . 

" أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صالة أن   يف البخاري: من مات وعليه نذر-٤٧٥
 تصلي عنها" 

قاعدة أصولية: وهي أنه عليه الصالة والسالم إذا أجاب بلفظ غري مقيد عن سؤال وقع  -٤٧٦
 عن صورة حمتملة أن يكون احلكم فيها خمتلفا أن يكون احلكم فيها شامال للصور كلها. 

 لتخصيص، وهو املختار يف علم األصول.  التنصيص على بعض صور العام ال يقتضي ا-٤٧٧

إذا خذلوا يف أمر فتشوا على ما تركوا من السنة،فإذا  -رضي هللا عنهم-وكانت الصحابة -٤٧٨
وجدوه علموا أن اخلذالن إمنا وقع برتك تلك السنة ،فال يزال أمر األمة منتظما وهم خبري ما  

 ى فساد يقعون فيه . حافظوا على سنة تعجيل الفطر ،وإذا أخروه كان عالمة عل

وقع ببغداد أن رجال قال المرأته : أنت طالق إن افطرت على حار أو ابرد ،فاستفىت فيها -٤٧٩
ابن الصباغ، فقال : حينث ألنه البد له من فطره على أحدمها، واستفىت فيها الشيخ أبو إسحاق 

ل الليل من هاهنا  فقال: ال حينث ألنه يصري مفطرا بدخول الليل للحديث املذكور " إذا أقب 
 ...احلديث " 

قد فعل الوصال من الصحابة : عبدهللا بن الزبري وابنه عامر بن عبدهللا حىت روي أن  -٤٨٠
عبدهللا بن الزبري كان يواصل سبعة أايم حىت تتبني أمعاؤه،فإذا كان اليوم السابع أتى بصرب ومسن  



 ح ة فيها، ونقل ابن يونس يف " شر فتحساه حىت تلني األمعاء خمافة أن تنشق بدخول الطعام فجأ
 التعجيز" أنه فعله سبعة عشر يوما مث أفطر بسمن ولنب وصرب . 

وقد سرد الصوم عمر بن اخلطاب قبل موته بسنتني، وسرده: أبو الدرداء وأبو أمامة -٤٨١
الباهلي، وعبدهللا بن عمرو، ومحزة بن عمرو ،وعائشة، وأم سلمة، وأمساء بنت الصديق، ومجاعة  

 التابعني.  من 

القيام بني املغرب والعشاء ال يسمى هتجدا، بل التهجد يف عرف الشرع من قام بني فعل  -٤٨٢
 العشاء ونومه وطلوع الفجر.

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : )أوصاين خليلي بثالث ...احلديث (وصى عليه  -٤٨٣
 كما أخرجه النسائي . الصالة والسالم هبا أيضا أاب الدرداء كما أخرجه مسلم، وأاب ذر  

 حممد بن عباد بن جعفر اتبعي قرشي خمزومي مكي ثقة قليل احلديث.   -٤٨٤

قد قيل : إن الذي كان يتحرى صوم يوم اجلمعة حممد بن املنكدر، وقيل : صفوان بن  -٤٨٥
سليم ،حكاها أبو عمر، وهذا رأي مالك خالفه فيه غريه، والسنة قاضية على من خالفها،  

 اثبت من غري نسخ له ،فتعني القول به . -عن إفراد اجلمعة ابلصيامأي  - والنهي 

أبو عبيد موىل عبدالرمحن بن أزهر بن عوف ،ويقال أليب عبيد هذا: موىل عبدالرمحن بن  -٤٨٦
 عوف ، اتبعي مدين ثقة مات ابملدينة سنة مثان وتسعني . 

 القضاء ال جيب إال أبمر جديد على الراجح يف األصول . -٤٨٧

" االحتباء حيطان العرب" أي ليس يف البوادي حيطان فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا،ألن  -٤٨٨
 االحتباء مينعهم من السقوط ويصري هلم كاجلدار. 

 اخلريف : فعيل مبعىن مفتعل أي خمرتف ،وهو الزمان الذي خترتف فيه الثمار .  -٤٨٩



تكثري كما قال تعاىل) إن تستغفر هلم  قال القرطيب : وكثريا ما جييء السبعون عبارة عن ال -٤٩٠
 سبعني مرة فلن يغفر هللا هلم (.

روى مالك يف " موطئه " أنه عليه الصالة والسالم: أُري أعمار الناس قبله أو ماشاء هللا  -٤٩١
من ذلك ،فكأنه تقاصر أعمار أمته أال يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غريهم من طول العمر، 

قدر خريا من ألف شهر"وهذا أحد األحاديث األربعة الواقعة يف " املوطأ"  فأعطاه هللا ليلة ال
 واملطعون فيها.

مسيت السنة عاما ألنه مصدر عام ،إذا سبح ،يعوم عوما وعاما، فاإلنسان يعوم يف دنياه  -٤٩٢
على األرض طول حياته حىت أيتيه املوت فيغرق فيه .وكأن استعمال العام أوىل من السنة، فإن  

عندهم قد تكون علما على اجلدوبة والقحط ،يقال سنت القوم إذا أصابتهم اجلدوبة   السنة 
 ايء.   الواو يقلبون 

 يقال : فعلنا الليلة كذا من طلوع الفجر مامل تزل الشمس، فإذا زالت قيل: فعلنا البارحة .-٤٩٣

ملاضية ،  الليلة : املشهور يف استعمال الشرع واللغة إمنا تستعمل عند اإلطالق من ا-٤٩٤
واستعملها بعض الظاهرية يف اآلتية وإن ليلة اليوم متأخرة عنه ال سابقة عليه واختاره ابن دحية 

 وأطنب فيه .

االعتكاف يسمى جوارا أيضا كما هو اثبت يف األحاديث الصحيحة، وهو من الشرائع   -٤٩٥
 القدمية .

ه ال حد ألكثره ،واختلفوا يف  االعتكاف ال يكره يف وقت من األوقات، وأمجع العلماء أن -٤٩٦
 أقله .

 خروج رأس املعتكف من املسجد ال يبطل اعتكافه .-٤٩٧



كان عمر أول من اختذ اجلدار للمسجد احلرام ،مث تتابع الناس على عمارته وتوسيعه :  -٤٩٨
 كعثمان وابن الزبري، مث عبدامللك بن مروان ، مث ابنه الوليد، مث املنصور ، مث املهدي . 

صحة النذر من الكافر وهو وجه يف مذهب الشافعي، ورأي البخاري وابن جرير ، -٤٩٩
 يصح وهو مذهب اجلمهور ،ألن النذر قربة، والكافر ليس من أهلها . واملشهور أنه ال 

قال ابن حزم : ما يعرف لعمرو بن دينار عن ابن عمر حديثا مسندا ، قلت: لعمرو بن  -٥٠٠
 دينار يف الصحيح عن ابن عمر حنو عشرة أحاديث، فما هذا الكالم . 

وهي من بين إسرائيل من   صفية أم املؤمنني أم حيىي بنت حيي ابن أخطب بن سعية،-٥٠١
سباها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -عليهما السالم-بنات هارون بن عمران أخي موسى 

عام خيرب يف شهر رمضان سنة سبع من اهلجرة، مث أعتقها وتزوجها، ومل تبلغ مخس عشرة ،  
ا، فقالت: ورأى النيب بوجهها أثر خضرة قريبا من عنقها، فسأهل ليمة،وكانت فاضلة عاقلة ح

رأيت يف املنام قمرا أقبل من يثرب حىت وقع يف حجري، فذكرت ذلك لزوجي كنانة، فقال :  
 أحتبني أن تكوين حتت هذا امللك الذي أييت من املدينة، وضرب وجهي هذه الضربة .

قال الشيخ تقي الدين: ال جيوز للعلماء أن يفعلوا فعال يوجب ظن السوء هبم، وإن كان  -٥٠٢
 خملص، ألن ذلك سبب إىل إبطال االنتفاع بعلمهم . هلم فيه 

 التعجب بسبحان هللا يقع على أوجه : -٥٠٣

 : لتعظيم األمر وهتويلهاحدها

 : للحياء من ذكره واثنيها

 :كون احملل ليس قابال لألمر .ومن تتبع األحاديث النبوية وجد ذلك .واثلثها

 امسا أوضحتها يف " لغات املنهاج "."املدينة" زادها هللا شرفا هلا اثنان وعشرون -٥٠٤



"جند" بفتح النون وهو ما بني جرش إىل سواد الكوفة ،وحده من املغرب احلجاز ،والنجد: -٥٠٥
 اسم للمكان املرتفع ويسمى املنخفض غورا 

األفضل ألهل املشرق أن يهلوا من العقيق وهو واد وراء عرق مما يلي املشرق ابلقرب منها -٥٠٦
يث أنه ميقاهتم يف حديث فيه مقال،ولو صح لوجب فاجلمع بينهما لالحتياط  ،وقد ورد يف حد

أوىل،ألن من أحرم منه كان حمرما منها وال عكس،وروي عن بعض السلف أهنم يهلون من الربذة 
 .  لقرطيبحكاه ا

الصحيح عند متأخري املالكية يف املريض يكون من أهل املدينة أنه جيوز له أن يؤخر  -٥٠٧
اجلحفة ألهنا أقرب إىل مكة ،وقد قدمنا عنهم أن الشامي إذا مر ابملدينة أن يرتك   إحرامه إىل

اإلحرام من ذي احلليفة إىل اجلحفة ،وعلله القرطيب يف "مفهمه" أبن اجلحفة ميقات منصوب  
 اليتبدل . امانصبا ع

إن  إذا لبس السراويل عند عدم اإلزار مث وجد.اإلزار وجب نزعه عند من جوز لبسه ف -٥٠٨
 أصر عصى ووجبت الفدية. 

القاعدة : أن مهما أمكن إعمال احلديثني ولو من وجوه كان أوىل من إلغاء أحدمها أو  -٥٠٩
 نسخه عند عدم حتقق النسخ .

لو أتتى االئتزار ابلسراويل على هيئته فال جيوز له لبسه ،قاله النووي يف " شرح املهذب".  -٥١٠
زار قال القاضي أبو الطيب : إن كان مع فعل ذلك ال تبدو ولو قدر على بيع السراويل وشراء اإل

 عورته وجب وإال فال ، وأطلق الدارمي الوجوب .

قال جماهد : قام إبراهيم على مقامه فقال: أيها الناس : أجيبوا ربكم ، فقالوا : لبيك  -٥١١
 اللهم لبيك، فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم يومئذ. 

 على أيب قبيس. أنه كان النداء   ويروى 



االستحباب عند أكثر العلماء ما لىب به النيب صلى هللا عليه وسلم، قال مالك: إن اقتصر  -٥١٢
 عليها فحسن وإن زاد فحسن . 

الشافعية : يستحب أال يزيد عليها، وأغرب بعضهم، فقال: تكره الزايدة كما حكاه  وقالت
ه صلى هللا عليه وسلم قال يف  صاحب "البيان" وهو غلط ،فقد صح من حديث أيب هريرة أن

 تلبيته)لبيك إله احلق لبيك(رواه أمحد وابن ماجه والنسائي وصححه ابن حبان .

وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان ،ومنه قوله تعاىل)وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم  -٥١٣
 مؤمنني(

ء على وجوبه وإن مل يكن  سفرة اهلجرة للمرأة من دار احلرب إىل دار اإلسالم فاتفق العلما-٥١٤
 معها أحد من حمارمها .

عبدهللا بن معقل ،اتبعي كويف ثقة من خيار التابعني، واغرب ابن فيحون فذكره يف مجلة  -٥١٥
الصحابة ،كنيته أبوالوليد، وهو أخو عبدالرمحن بن معقل ،واعلم أن عبدهللا بن معقل هذا يشاركه 

 اريب الكويف يروي عن عائشة وعن أشعب بن سليم . يف امسه واسم أبيه: عبدهللا بن معقل احمل

االعتناء بسبب النزول وما برتتب عليه من احلكم وأن التفسري املتعلق بسبب النزول من   -٥١٦
 الصحايب مرفوع إذا مل يضفه إليه لقول كعب بن عجرة" نزلت يف خاصة وهي لكم عامة". 

وحليته فإن فعل فأخرج قملة فقتلها فنص  عند الشافعية : أنه يكره للمحرم أن يفلي رأسه -٥١٧
الشافعي على أنه يتصدق ولو بلقمة،فقال بعض أصحابه بوجوب ذلك ملا فيه من إزالة األذى، 

 وقال مجهورهم ابستحبابه .

أبو شريح صحايب مشهور،وهو خزاعي عدوي ،ويف امسه أقوال ،أحدها : خويلد بن  -٥١٨
سلم، ويف الصحابة من يشرتك معه يف كنيته اثنان:  عمرو كما ذكره املصنف ومساه البخاري وم



أبوشريح ،هانئ بن يزيد احلارثي، وأبوشريح راوي حديث "إن أعىت الناس على هللا رجل" احلديث 
 ،وقالوا غريه ،ومن الرواة أيضا: أبوشريح املعافري ،وآخر أخرج له ابن ماجه. زاعي ، قالوا هو اخل

األموي امللقب ابألشدق لقب به لعظم شدقيه، وقيل   عمرو بن سعيد بن العاص أبوعبيد-٥١٩
: لقبه به معاوية لكالم جرى بينه وبينه،وهو مشهور ،وأبوه سعيد صحايب كنيته أبو عثمان ،وقيل 

إن لعمرو رواية ومل يثبت ،قال أبوحامت : ليست له صحبة، ويل املدينة ملعاوية وابنه مث طلب  
وستني، مث الطفه عبدامللك وأمنه مث قتله غدرا، وقيل  بعد ،وغلب على دمشق سنة تسع  الفة اخل 

كان يسمى لطيم الشيطان، ويف "كامل" املربد أن عبدهللا بن الزبري هو الذي لقبه بذلك،وكان  
 جبارا شديد البأس . 

قال ابن اجلوزي : انعقد اإلمجاع على أن من جنا يف احلرم يقاد منه فيه ،وال يؤمن ألنه  -٥٢٠
 هتك حرمة احلرم ورد األمان .

 هل يضمنه؟  -أي يف احلرم -لو قطع ما حيرم قطعه-٥٢١

 مالك: ال وأيمث   قال

 الشافعي وأبوحنيفة:نعم  وقال

ة ،ويف الصغرية شاة كما جاء عن ابن عباس  اختلفا فقال الشافعي : يف الشجرة الكبرية بقر  مث
 وابن الزبري وبه قال أمحد، وقال أبو حنيفة: الواجب يف اجلميع القيمة.

قوله )وال ينفر صيده( أي ال يزعج عن مكانه وال يعرض له ،قال عكرمة : هو أن ينحيه  -٥٢٢
ره فسلم أنه ال جزاء  من الظل ينزل مكانه،رواه البخاري عنه .قال القاضي: وال خالف أنه إذا نف

عليه إال أن يهلك ،لكن عليه اإلمث ملخالفة هنيه عليه الصالة والسالم، إال شيء روي عن عطاء  
 أن يطعم . 

 جواز تعليل احلكم من السائل ليقع اجلواب على تقدير احلكم والعلة . -٥٢٣



 انفرد داود فقال: إن صيد احلالل يف احلرم اليوجب اجلزاء . -٥٢٤

 األعرايب : ومل يسمع يف كالم اجلاهلية وال يف شعرهم فاسق، قال : وهذا عجب.   قال ابن-٥٢٥

أي حدود   - ذكر األزرقي يف "اتريخ مكة" أبسانيده وغريه: أن إبراهيم اخلليل عملها -٥٢٦
وجربيل يريه مواضعها مث أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بتجديدها مث عمر مث عثمان مث   -احلرم

 وهي إىل اآلن سنة وهلل احلمد .  - عنهم رضي هللا-معاوية 

الغراب : معروف ومجعه يف القلة : أغربة، ويف الكثرة : غرابن ،وقد نظم ابن مالك   -٥٢٧
 مجوعه يف بيت فقال:

 امجع غرااب مث أغربة  ابلُغرب

 وغرابني وغرابن   وأغرب

 كل عاد  الكلب العقور : معروف ومحله زفر على الذئب وحده ،وعداه اجلمهور إىل-٥٢٨
 مفرتس غالبا ،وروى سعيد بن منصور عن أيب هريرة أنه األسد ، ومعىن العقور : العاقر اجلارح . 

ابن خطل هذا امسه: عبدالعزى، وحتصلنا يف اسم ابن خطل على أربعة أقوال ، ويف اسم  -٥٢٩
رسول هللا   قاتله على مخسة أقوال .وإمنا أمر النيب بقتله لعظم ذنبه ،وهو أحد الستة الذين أمر

 بقتلهم ولو تعلقوا أبستار الكعبة وكان منهم امرأاتن كما رواه أبوداود والنسائي. 

قال ابن جريج : أول من كساها كسوة كاملة تّبع أري يف املنام أن يكسوها فكساها  -٥٣٠
األنطاع ،مث أري أن يكسوها الوصايل وهي ثياب حربة من عصب اليمن مث كساها الناس بعده 

هلية، وكساها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث أبوبكر مث عمر مث عثمان ومعاوية وابن  يف اجلا
وكانت تكسا يوم عاشوراء مث كساها معاوية يف السنة مرتني مث كان املأمون   لديباج،الزبري ا

 يكسوها ثالث مرات . 

 نهي عنه . رفع أخبار املرتدين واملنافقني إىل والة األمور ،وليس ذلك من الرفع امل-٥٣١



حتتم قتل من سب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غري قبول توبته واستعاذته وتعلقه -٥٣٢
 أبستار الكعبة وحنوها أو غريها من املخلوقني.

ترجم النووي يف "رايضه" على أن سائر العبادات يستحب الذهاب إليها من طريق  -٥٣٣
 والرجوع من آخر . 

حلب ،وكان نقش خامته : حب رسول هللا، وكان موىل النيب  أسامة بن زيد احلب بن ا -٥٣٤
صلى هللا عليه وسلم وابن حاضنته وموالته أم أمين ،وأسامة هذا أردفه النيب راجعا من عرفات،وقد  

مجاعات أوردهم احلافظ أيب زكراي حيىي بن عبدالوهاب بن منده   -عليه الصالة والسالم -أردف
 نفسا .  فبلغهم زايدة على ثالثني زءيف ج

عثمان بن طلحة له صحبة ورواية ،أسلم مع عمرو بن العاص ،وخالد بن الوليد يف هدنة -٥٣٥
مفتاح الكعبة وإىل شيبة بن عثمان  -عليه الصالة والسالم- احلديبية وشهد فتح مكة ودفع إليه 

 بن أيب طلحة وحبسها عليهم. 

 عند الشافعية على األصح . احِلْجر مثل الكعبة لكن لو استقبله وحده مل تصح صالته -٥٣٦

قال احملب الطربي : أن بقاء احلجر األسود أسود فيه عربة ملن له بصرية ،فإن اخلطااي إذا -٥٣٧
 أثرت يف احلجر ابلسواد فتأثريها يف القلوب أشد وأعظم . 

"يثرب" اسم املدينة يف اجلاهلية، واستجد هلا يف اإلسالم عدة أمساء منها: املدينة وطابة  -٥٣٨
يبة ،وكره تسميتها بيثرب يف حديث رواه اإلمام أمحد يف "مسنده" ،ويف صحيح مسلم "  وط

 يقولون يثرب وهي املدينة". 

" الرمل" هو إسراع املشي مع تقارب اخلطا وال يثب وثواب، مث اعلم أن الرمل من األلفاظ -٥٣٩
ن املطر ،وعلى  املشرتكة أيضا ،يقع على جنس من العروض وهو القصري منها، وعلى القليل م

 خطوط تكون يف قوائم البقر الوحشية خيالف سائر لوهنا .



يستحب الرمل وهو سنة اثبتة مطلوبة على تكرار السنني وهو مذهب مجيع العلماء من  -٥٤٠
الصحابة والتابعني فمن بعدهم، وخالف ابن عباس فإنه قال : إن استحبابه كان ذلك الوقت  

ل علته،مث أمجع من قال ابستحبابه على أنه سنة يف الطوافات  إلظهار القوة للكفار ،وزال بزوا
 من السبع إال عبدهللا بن الزبري فإنه قال يسن يف السبع . ولالثالث األ 

خياطب ابلرمل املكي أيضا خالفا البن عمر، وعند الشافعي فيه تفصيل حمله كتب  -٥٤١
 الفروع . 

 اخلب والرمل مبعىن . -٥٤٢

كره بعض العلماء أن يقال حجة الوداع ،وهو غلط، والصواب جوازه هلذا احلديث"    -٥٤٣
طاف النيب يف حجة الوداع على بعري .." وغريه من األحاديث، ومل يزل السلف واخللف على  

 جوازه واستعماله .

 روى الشافعي يف "األم" أنه عليه الصالة والسالم طاف طواف القدوم على عقبيه" .-٥٤٤

ونقل القاضي أبوالطيب إمجاع أئمة األمصار والفقهاء على أن الركنني الشاميني ال  -٥٤٥
يستلمان، قال : كان فيه خالف لبعض السلف من الصحابة والتابعني وانقرض اخلالف ،مث  

أمجعوا على عدم استالمهما فإن الغالب على العبادات االتباع السيما إذا وقع التخصيص مع  
العلة فإن التوهم أمر زائد وإظهار معىن التخصيص غري موجود فيما ترك فيه  توهم االشرتاك يف

 االستالم . 

أبومجرة نصر بن عمران الضبعي ،قال احلاكم أبو أمحد يف "كناه" وهو من األفراد ،قلت:  -٥٤٦
ويف األمساء مجاعة يقال فيهم مجرة أيضا ذكرهتم يف "مشتبه النسبة"، ووالد نصر اختلف يف  

 ونصر اتبعي بصري متفق على توثيقه .صحبته ، 



قال املنذري : ومجيع ما يف "مسلم "عن ابن عباس ،فهو أبو مجرة ابجليم سوى حديث "  -٥٤٧
 ادع يل معاوية" فإنه أبو محزة عمران بن أيب عطاء القصاب .

 "صحيح البخاري"فجميع ما فيه عن ابن عباس فهو أبو مجرة جبيم وراء . وأما

ة روى عن سبعة كلهم أبو محزة حباء وزاء عن ابن عباس إال نصر بن عمران  واعلم أن شعب-٥٤٨
هذا فبجيم وراء ،ويدرك الفرق بينهم أبن شعبة إذا قال : عن ابن عباس وأطلق فهو نصر بن  

 عمران ، وإذا روى عن غريه فإنه يذكره امسه أو نسبه .

 اعلم أن املتعة تطلق يف الشرع مبعان: -٥٤٩

 لعمرة يف أشهر احلج مث احلج من عامه .:اإلحرام ابأحدها

 : نكاح املرأة إىل أجل اثنيها

 : فسح احلج إىل العمرة اثلثها

 : متتع احملصر لتمتعه ابإلحالل منه . رابعها

لزمه قضاؤها وال دم عليه، وللشافعي    -أي لعدم اهلدي  -إذا فاته صوم الثالثة يف احلج -٥٥٠
 قول خمرج إنه يسقط الصوم ويستقر اهلدي يف ذمته وهو قول أيب حنيفة .

 قويل الشافعي أنه يلزمه أن يفرق يف قضائها بني الثالثة والسبعة كما يف األداء .  وأظهر

ووس وبعض أهل احلديث:، أنه لو قدم السعي على الطواف  حكى ابن املنذر عن طا-٥٥١
 صح ،ونقله إمام احلرمني يف " أساليبه" عن بعض أئمتنا وهو شاذ.

قال أبوحنيفة وأمحد أن املتمتع إذا فرغ من أفعال العمرة، وكان قد أهدى مل جيز أن يتحلل -٥٥٢
 ما إذا مل يهد فإنه يتحلل.   بل يقيم على إحرامه حىت حيرم ابحلج ويتحلل منهما مجيعا خبالف 



نسخ الكتاب ابلسنة هو قول أكثر أهل األصول بشرط أن تكون السنة متواترة ،ونص  -٥٥٣
 الشافعي يف الرسالة على املنع .

 وقوع االجتهاد من الصحابة وإنكار بعضهم على بعض ابلنص . -٥٥٤

 يف " املوطأ" عن ابن عمر.  يسمي هللا عند اإلشعار ،قالت املالكية : ويكرب ،ورواه مالك  -٥٥٥

 يستحب بعث اهلدي من البالد ،وإن مل يكن معه صاحبه.  -٥٥٦

االغنم : اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور واإلانث وعليهما مجيعا، وتصغريها -٥٥٧
 غنيمة.

حديث )أن نيب هللا رأى رجال يسوق بدنة فقال : اركبها .. احلديث (من تراجم البخاري  -٥٥٨
 ذا احلديث " ابب : هل ينتفع الواقف بوقفه" . على ه 

يستحب جتليل اهلدااي وهو سنة اثبتة خمتص ابإلبل وهو مما اشتهر فعله من عمل السلف، -٥٥٩
 ورواه مالك والشافعي وأبوثور وإسحاق . 

ذهب مالك إىل أنه يؤكل من اهلدااي كلها إال أربع:جزاء الصيد، ونسك األذى ،ونذر  -٥٦٠
 ي التطوع إذا عطب قبل حمله. املساكني ،وهد

زايد بن جبري بن حية ،ثقفي اتبعي ثقة، ووالده اتبعي جليل، مث إن جبري يشتبه بثمانية  -٥٦١
 أشياء ،وحية يشتبه أبشياء ذكرهتم يف خمتصري" مشتبه النسبة".

الصافن من اخليل: الرافع إحدى يديه لفراهته،وقيل : إحدى رجليه ،ومنه قوله -٥٦٢
 نات اجلياد(.تعاىل)الصاف

عبدهللا بن حنني قرشي هامشي موىل ابن عباس، وقيل موىل علي اتبعي ثقة ،قليل  -٥٦٣
 احلديث . 



املسور بن خمرمة ابن نوفل بن أهيب بن عبدمناف ابن زهرة أبو عثمان القرشي الزهري -٥٦٤
وى عشرين ،تويف النيب صلى هللا عليه وسلم وله مثان سنني ،ومسع من النيب وصح مساعه منه ،ر 

حديثا، أصابه حجر املنجنيق يف حصار الشاميني البن الزبري وهو يف احلجر يصلي فمكث مخسة 
عليه ابن الزبري ودفن ابحلجون، مث قتل ابن الزبري بعده ،قال ابن طاهر :وكما ماات يف   وصلىأايم ، 

 عام واحد ولدا يف عام واحد ،املسور مبكة، وابن الزبري ابملدينة .

وأما أبوه خمرمة : فكنيته أبوصفوان ،وهو ابن عم سعد بن أيب وقاص بن أهيب ،وكان من -٥٦٥
مسلمي الفتح ،ومن املؤلفة قلوهبم، وحسن إسالمه ،وشهد حنينا مسلما ،وكان له سر وعلم أبايم 
الناس وبقريش خاصة،وكان يؤخذ عنه النسب، مات ابملدينة سنة أربع ومخسني وعمره مائة سنة  

عشرة سنة، وعمي يف آخر عمره، وهو أحد من أقام أنصاب احلرم يف خالفة الفاروق   ومخس
 أرسله هو وأزهر بن عبد عوف وسعيد بن يربوع ،وحويطب بن عبدالعزى فجددوها. 

جيوز التناظر يف مسائل االجتهاد واالختالف فيها إذا غلب على ظن كل واحد من  -٥٦٦
 املتناظرين فيها على حكم. 

 ه أن يقول "أان" إذا أضاف إليه االسم خبالف ما إذا أفرد"أان". ال يكر -٥٦٧

طلحة بن عبيدهللا أحد العشرة املشهود هلم اجلنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إىل اإلسالم، -٥٦٨
وأحد الستة أصحاب الشورى،واخلمسة الذين أسلموا على يد الصديق، أاته سهم يوم اجلمل  

ل ،وقيل : أصاب رجله فقطع عرق النسا فنزف دمه، فمات سنة اليدري من رماه فكان أول قتي
 ،ودفن ابلبصرة وهو ابن أربع وستني .  ثنيست وثال

وجوه اإلحرام اجلائزة مخسة، وهي : اإلفراد ،والتمتع، والقران، واإلطالق ،والتعليق فينعقد  -٥٦٩
 كإحرامه. 

 تدراج دون البغتة . العامل إذا حاول إحياء شرع أوسنة أن يتلطف يف ذلك ابالس-٥٧٠



وجوب الرجوع يف بيان األحكام إطالقا وتقييدا وعزمية ورخصة للنيب صلى هللا عليه وسلم -٥٧١
 وعلى املبادرة إليه يف ذلك مجيعه. 

 التابع إذا وقع يف ذهنه التخصيص يف لوازم املأمور به أن يسأل عنه جممال . -٥٧٢

ي ،أحد الفقهاء السبعة احلافظ الثبت التابعي  عروة بن الزبري أبو عبدهللا القرشي األسد -٥٧٣
اجلليل البحر الذي ال تكدره الدالء الصائم الدهر ،وقد مجع الشرف من وجوه فرسول هللا صلى 

  منهاهللا عليه وسلم صهره، والصديق جده، والزبري بن العوام والده، وأمساء أمه، وعائشة خالته و 
نفرد البخاري إبخراج حديثه عن أبيه الزبري وأنكر ذلك تفقه، وخدجية عمة أبيه،قال ابن طاهر: وا

 عليه ،وقيل إنه مل يسمع من أبيه شيئا.  

اآلكلة برجله فنشرت فصرب واحتسب وما ترك حزبه من القراءة تلك الليلة، ومات وهو   وقعت
 صائم سنة أربع وتسعني سنة الفقهاء . 

ى طريق املأزمني وهو بني العلمني  السنة يف االنصراف من عرفة إىل مزدلفة أن يكون عل-٥٧٤
اللذين مها حد احلرم من تلك الناحية ، واملأزم: الطريق بني اجلبلني ،قال عطاء: وهي طريق  

 موسى أيضا عليه الصالة والسالم وعلى مجيع النبيني واملرسلني . 

مرة ،ويقال احلرج : معناه اإلمث، وهو من األلفاظ املشرتكة ،فإنه الضيق أيضا والناقة الضا -٥٧٥
: الطويلة على األرض ،وقال اجلوهري: واحلرج: خشب يشد بعضه إىل بعض حيمل فيه املوتى،  
واحلرج أيضا مجع حرجة وهي اجلماعة من اإلبل ،واحلرجة أيضا: جممع الشجر، واجلمع : حرج  

 وحراج . رجات،،وح

عثمان وابن مسعود عبدالرمحن بن يزيد النخعي كويف اتبعي ثقة، وهو أخو األسود ،مسع -٥٧٦
وغريمها، والنخعي: نسبة إىل النخع وهي قبيلة كبرية من مذحج ،واسم النخع : جسر بن عمرو  

،وقيل له النخع: ألنه انتخع من قومه أي بعد عنهم، نزل بيشة ونزلوا يف اإلسالم الكوفة، ينسب  
 اهيم. من العلماء اجلم الغفري ،منهم عبدالرمحن هذا وأخوه ،وعلقمة، وإبر  همإلي



 اجلمرة : اسم جملتمع احلصى، ال ماسال منه،وملاذا مسيت مجرة فيه أقوال :-٥٧٧

 : الجتماع الناس هبا،يقال : جتمر بنو فالن إذا اجتمعوا . أحدها

 : أن إبراهيم وقيل آدم ملا عرض له إبليس هناك فحصبه مجر بني يديه. اثنيها

غار مجارا ،فيكون من ابب تسمية الشيء : ألهنا جتمر ابحلصى والعرب تسمى احلصى الصاثلثها
 بالزمه كالغائط، والراوية. 

جيزئ الرمي بكل ما يسمى حجرا، فال جيزئ اللؤلؤ وما ليس حبجر من طبقات األرض  -٥٧٨
 كالنورة والزرنيخ وحنومها .

قول ابن مسعود "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة" إمنا خص سورة البقرة ألن  -٥٧٩
م احلج فيها مذكور ،فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه املناسك وأخذت عنه  معظم أحكا

 األحكام فاعتمدوه . 

ذهب بعض العلماء إىل استحباب حلق الرأس عند التوبة وما ذاك إال لطلب تغيري احلالة -٥٨٠
 اليت كان قبلها . 

 اع إزالة الشعر ابليد.يقوم مقام احللق والتقصري النتف واإلحراق والقص وغري ذلك من أنو -٥٨١

 حائض حبذف اهلاء أفصح من حائضه إبثباهتا .-٥٨٢

اخلارج إىل التنعيم ألجل العمرة ال وداع عليه عند الشافعي ومالك خالفا للثوري . قال  -٥٨٣
 الفاكهي : وكذا اخلارج إىل اجلعرانة . 

،مث ورثها ابنه عبد  كانت السقاية للعباس يف اجلاهلية ،وكانت قبله يف يد قصي بن كالب   -٥٨٤
مناف،مث ورثها عبداملطلب ،مث ورثها ابنه العباس ، فأقره صلى هللا عليه وسلم عليها وهي له  

 ولعقبه إىل يوم القيامة.



السقاية: إعداد املاء للشاربني مبكة يذهب أهلها القائمون هبا ليال يستقوا املاء من زمزم -٥٨٥
 م . وجيعلوه يف احلياض مسبال للشاربني وغريه

ال حيصل املبيت إال مبعظم الليل على أظهر قويل الشافعي، وله قول آخر أنه حيصل  -٥٨٦
 بساعة حكاه النووي يف " شرح مسلم".

 "مجع" إبسكان امليم اسم للمزدلفة ،وملاذا مسيت بذلك ؟ فيه أقوال:-٥٨٧

 : الجتماع الناس هبا أحدها

 : الجتماع آدم وحواء قاله الطربي .اثنيها

 : للجمع فيها بني املغرب والعشاء قاله الواقدي وجزم به صاحب املطالع.اثلثها

قال أهل اللغة : وكيف تقلبت حروف ) ب ح ر ( دلت على االتساع كبحر ورحب  -٥٨٨
 وحرب وحنو ذلك . 

مر يقتضي تفريقهم  اإلمام وأصحابه إذا خرجوا يف طاعة من حج أو غريه وعرض هلم أ-٥٨٩
 فرقهم طلبا للمصلحة،فإن السنة عدم تفرق الرفقة يف السفر .

 متلك الصيد ابلبيع أو اهلبة وغريمها .  -أي على احملرم -قال الشافعي وآخرون: وحيرم -٥٩٠

يف حديث أيب قتادة وفيه)فبصر أصحايب حبمار وحشي ،فجعل بعضهم يضحك إىل  -٥٩١
( ترجم البخاري على هذا احلديث جزاء الصيد وحنوه، وإذا  بعض ،فنظرت فرأيته فحملت عليه

 رأى احملرمون صيدا فضحكوا ففطن احلالل. 

الصعب بن جثامة ابن قيس بن ربيعة احلجازي املدين الليثي أخو حملم بن جثامة ،هاجر -٥٩٢
 إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وعداده يف أهل الطائف .



إىل قرية اللني منها حممد بن نصر املروزي العابد الصاحل روى الليثي يشتبه ابلّليين نسبة -٥٩٣
 عن وكيع وغريه .

األبواء : قرية جامعة من عمل الفرع من املدينة بينها وبني اجلحفة مما يلي املدينة ثالثة  -٥٩٤
وعشرون ميال ، مسيت بذلك لتبوء السيول هبا وقيل غريه، وهبا توفيت آمنة أم رسول هللا صلى هللا 

 ه وسلم ودفنت. علي

 بوب البخاري ابب إذا أهدي احملرم محار وحشيا حيا مل يقبل .-٥٩٥

لو خالف احملرم فأكل ما حرم عليه فهل يلزمه اجلزاء وهو القيمة بقدر ما أكل ،فيه قوال  -٥٩٦
 للشافعي اجلديد منها عدم اللزوم .

 مراعاة جانب الشرع ،وتقدميه على جانب اخللق وحظوظ النفس .  -٥٩٧

 البحر : جيمع على أحبر، وحبار، وحبور . -٥٩٨

يف حديث الصعب بن جثامة ،احلديث وفيه قال النيب صلى هللا عليه وسلم )إان مل نرده -٥٩٩
 عليك إال أان حرم (قال أبوعلي النيسابوري: هذا أصح حديث يف االعتذار .

 ريها . حترمي أجزاء الصيد على احملرم : رجله ،وشقه ،وجانبه، وعجزه وغ -٦٠٠

هذه الفوائد ،وأسأل هللا أن جيعلها خالصة لوجهه وأن ينفعين هبا ومن قرأها ونشرها. واحلمد   آخر
 هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على نبينا حممدا وعلى آله وصحبه أمجعني.


