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 إقرار األمانة العلمية
 

ـــي عبدالحميـــد عـــزوزأناااا الطالااا :  المساااجل بادكاديمياااة الليبياااة   ااار   عل
( أقر بأنني التزمت بكال 15125مصراتة بقسم الدراسات اإلسالمية تحت رقم قيد )

حاشـــية إخاااالا بادماناااة العلمياااة المتعاااارز عليلاااا إلنجااااز رساااالتي المعنوناااة باااا )
ـر ة  لصـحيب البخـار" لــ بمحمـد بـن علـي بـن  م  الش ن و ان ي على مختصر ابـن  ببـي ج 

ـــــن و ان ي ب ت ) ـــــى الله  ( ه.1233منصـــــور الش  ـــــا ق ض   – –مـــــن حـــــديث )ل م 
ل ـــــق ...( حتـــــى حـــــد ور ه  ال خ  ـــــره ي ت ـــــة   -- يث مه ـــــاة  م  ( لنيااااال الدرجاااااة العلمياااااة ب ش 

)الماجسااتير( وأننااي لاام أقاام بالنقاال أو الترجمااة ماان أيااة أبحااا  أو كتاا  أو وسااا ل 
علمياااة تاااما نااااريا داخااال ليبياااا أو خارجلاااا إال بالطريقاااة القانونياااة وباتباااا  ادساااالي  

سناد ادعمال د صحابلا، كما أنني أقر بعدم العلمية  ي عملية النقل أو الترجمة وا 
 قيامي بنسخ يذا البح  من غيري وتكراره عنوانًا أو مضمونًا.

وعلااى ذلاان  ااتنني أتحماال كاماال المساانولية القانونيااة المترتبااة علااى مخااال تي 
لذلن إن حدثت يذه المخال ة حاليًا أو مساتقباًل بماا  اي ذلان ساح  الدرجاة العلمياة 

 الممنوحة لي.
 

 ما أقول شهيد واهلل على
 

 علي عبدالحميد عزوزاإلسم: 
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أيدي يذا العمل المتواضع إلاى كال مسالم يحا  سانة رساول ا  
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 ...  البـاحث  
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 الشكر والتقدير

 

أاارز ادنبياا   --الحمد   ر  العالمين، والصاالة والساالم علاى سايدنا محماد 
 والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

أتقدم بالاكر واالمتنان إلى مان تلتاز ماااعري حبواا ووقااراً أماام ع متلماا وصابريما 
 جزايما ا  خيرًا. ،وحنانلما، أمي الحبيبة، وأبي الغالي

بيار  اي كما أتقدم باكري وتقديري إلى زوجتي أم عبدالحمياد التاي كاان للاا الادور الك
تمامه بلذه الصور  ة  جزايا ا  خيرًا.،المساعدة على خروج يذا البح  وا 

وأتقاادم بجزياال الاااكر والعر ااان إلااى ادسااتاذ الاادكتور: إبااراييم عباادا  ساالطان، الااذي 
وا ق على اإلاراز على يذا البح  ويذا من حسن  نه بتلميذه،  لام يبخال علاي بنصاا حه 

، ويذا من ايمه، ومكارم أخالقاه، ولاين جانباه، وتواضاعه،  قاد وتوجيلاته وتوصياته، وا  ادته
  جزاه ا  خيرًا. ،أخجلني بتواضعه الجم، وصبره علي

كماااااا ال ي اااااوتني أن أتقااااادم بالااااااكر إلاااااى الساااااادة ال ضاااااال  ادجاااااال  أعضاااااا  لجناااااة 
لي بقباول مناقااة ياذه الرساالة؛ ليكتمال باذلن العمال ويصال  إن ااا   المناقاة؛ لتاري لم

  جزايم ا  خيرًا. ،ا 
 ار   –كما أتقدم بالاكر إلاى ر ايق قسام الدراساات اإلساالمية بادكاديمياة الليبياة 

وأعضاااا  يي اااة التااادريق بالقسااام، وكااال ادصااادقا  والااازمال  مااان طلباااة العلااام  -مصاااراتة
 وغيريم، وكل من وقز معي وكان لي عونًا.

 إنه ولي ذلن والقادر عليه. حسانتي أسأل ا  القبول، وأن يجعل ذلن  ي ميزان 
وصاالى ا  وساالم علااى المبعااو  رحمااة للعااالمين نبينااا محمااد وعلااى آلااه وصاابحه 

 والتابعين أجمعين.
 .والحمد   ر  العالمين

 ...  البـاحث  
 



 د 

 املقدمة
، ونساااتغ ره، ونعاااوذ باااا  مااان اااارور أن سااانا، ومااان إن الحماااد   نحماااده ونساااتعينه

سي ات أعمالنا، من يلده ا   ال مضل له، ومن يضلل  اال ياادي لاه، وأاالد أن ال إلاه 
إال ا  وحااده ال اااارين لاااه، وأاااالد أن محماااًدا عباااده ورساااوله صااالى ا  علياااه وعلاااى آلاااه 

 ين وسلم تسليًما كثيًرا.وصحبه ومن تبعه إلى يوم الد  
 د، أما بع

 اااق مثلاااي للقياااام بأاااارز ادعماااال، وياااو ماااا أناااا  مااان نعااام ا  تعاااالى عليناااا أن و  
بصاااادده امن، ماااان القيااااام بنثاااار الغبااااار عاااان منل ااااات أ ااااذاذ سااااابقين باإلسااااالم واإليمااااان 

كمااا أراديااا أصااحابلا أو قريًبااا ماان ذلاان  ااي سااالز ادزمااان، وماان زيااادة  وا  لاريااا لةمااة
  العاااالمين، أن جعااال اااااتغالي بت لاااار سااانة خياااار الاااارز الع ااايم الاااذي حبااااني باااه ر 

حياااارت المرساااالين، ومااااا تعلااااق بلااااا ماااان علااااوم أبلاااارت العااااالمين، ومااااا  يلااااا ماااان عجا اااا  
رحمااه ا   –ي ان  و  ن  النااا رين، وكااان ذلاان بتحقيااق جااز  ماان حااااية مخطوطااة للااايخ الاااا

ت ( ه لصحي  البخااري 695ت ) ة  ر  م  (ه على مختصر ابن أبي ج  1233، ت )-تعالى
ااى ا    حاادي  ماان ، وكااان الجااز  الااذي حققتااه يبتااد ه(256) ااا ق ض  ل ااق ...  --]ل مو ، ال خ 

ور ه    أساأل ا  الع ايم ر  العارل الع ايم أن أكاون سابًبا ب ا اٍة م ي ت اٍة   --حتى حدي  ]م ر 
براز منتوج علما لاا، ليناالني ع ايم عناد ال ضال المان ذلان   ي ربط سالز ادمة بحاضريا، وا 

 ر  العالمين.
 ن من أيم أيداز يذا البح :ولذا كا

 عريز بابن أبي جمرة.تال .1

 التعريز بالانواني. .2

 التحقق من نسبة المخطوط إلى صاحبه. .3

 مقارنة النسخ لغرض الوصول إلى نسخة منقحة وصحيحة. .4

 التحقق من النقوالت وترجمة ادعالم وتخريج الاوايد. .5
 أما أيمية الموضو   تكمن  ي نقاط من أيملا:



 ه 

لتسااات يد الماااااركة  اااي إ لاااار التااارا  اإلساااالمي، والمحا  اااة علياااه مااان االنااادثار،  .1
 أول ن السلز.ادمة من 

محاولاة التعريااز بصااح  الكتااا ، ودراسااة اخصايته إبااراًزا للعلماا ، وللاادور الااذي  .2
 قاموا به من أجل أمتلم.

 قيمة علمية جيدة، بت لار ارح مختصر مميز دحادي  صحيحة. إ لار .3

الكتا  بعاد  ابن أبي جمرة لصحي  البخاري أص  لمختصر االمخطوط؛ ارح كون .4
 وعمدة كت  السنة. --كتا  ا  

ااااتمال الااارح علااى العديااد ماان آرا  كبااار العلمااا  ممااا يجعلااه مميااًزا ماان الناحيااة  .5
 العلمية.

لبااااة العلاااام المتقاااادمين يجعلااااه مناسااااًبا لكا ااااة درجااااات طكااااون يااااذا الااااارح مختصااااًرا  .6
 عامة الناق كذلن.و والمبتد ين، 

العلماااي مااان  نتاجلاااايجااادر تتباااع علمياااة كبيااارة  يعاااد صااااح  المخطاااوط اخصاااية  .7
 وصنز  يه كتابه. اعتبار تميز العصر الذي عال  يهبجلات عدة 

  تن من أيم أسبا  اختيار الموضو :سابقًا وترتيًبا على ما ذكر 

، يعاد مساايمة  اي إحياا  التارا  تار ي بالمسايمة  اي تحقياق مثال ياذا المخطاوط .1
 .اإلسالمي وعدم ترن مثل يذه الدرر مركونة دون االست ادة منلا

 .صحيحةدحادي  قيمته العلمية الكبيرة  لو ارح ومما زاد الحماسة إلى اختياره؛  .2

 وأما الدراسات السابقة:
أياال  ي لاابعضتحقيقااه، وذلاان ماان خااالل ساانال الااذي أعلمااه أنااه لاام يساابق دحااد 

، وأمااا وبحثااي عان الموضااو   اي االنترناات، وكثيار ماان كتا  المخطوطاااتاالختصااا، 
طباعته  قط طبع عدة طبعات منلا: طبعة الادار الساودانية للكتا ، الطبعاة ادولاى سانة 

 .م ويي من النسخ التي وق ت عليلا1998 –ه 1418
 بح  صعوبات منلا:وقد اعترضني أثنا  كتابة يذا ال

ي صاااح  الحااااية، كااذلن الااايخ اباان أبااي ان  و  ن  قلااة المصااادر التااي ترجماات للااايخ الاااا .1



 و 

 .تلماجمرة صاح  المختصر مما اكل صعوبة  ي إعداد الدراسة عن اخصي

أو قيااااد  اعتمااااد علااااى مصااااادر م قااااودة أو مخطوطااااةٍ أن الاااااارح  ااااي بعااااض نقولااااه  .2
ل صعوبة  اي عازو النصاوا إلاى ا اك  ولم أتمكن من الوصول إليلا مم ،التحقيق

 مصادريا.

لمااة، ادماار الااذي يجعاال تحديااد العلاام ماان بعااالم بصااورة مذكاار الاااارح لاابعض اد .3
 الصعوبة بمكان.

، ادماار الااذي أتعبنااي كثاارة المصااادر التااي نقاال منلااا المنلااز النصااوا  ااي ااارحه .4
 على بعضلا. أعثرني لم إعلى يذه المصادر، بل  حصولكثيًرا  ي ال

مماااا صاااع   ، اااي المخطاااوط باااالمعنى وامثاااارعااادد مااان ادحاديااا  النبوياااة  وجاااود .5
علااااى  الاااانا المقصااااود، وكااااذلن وجااااود نصااااوا لاااام أتمكاااان ماااان الوقااااوز تحديااااد

 مصادريا ادصلية.

 :منلاعلى أمور  تز  ي الدراسة والتحقيق تركا  التتبعا منلجيةوقد اعتمدت 

 إليه عالمات الترقيم. كتابة النا حس  الرسم اإلمال ي الحدي ، مضاً ا .1

باعتباري اعتمدت طريقة النا المختار،  قد أثبت ما رأيتاه صاواًبا  اي ادصال، وأاارت  .2
 . ي الغال  إلى ما يخال ه  ي اللامل، مع ذكر سب  اختياري ما رأيته صواًبا

 .وذلن زيادة من عند الباح  ،كما عند البخاري ،ذكرت كتا  الحدي  وبابه .3

ويو كذلن زياادة مان  ،ارح كل حدي  مع ضبطه بالاكل وضع الحدي   ي بداية .4
 عمل الباح .

 .وح بين قوسين كبيرين يكذا )    (وضعت نا الحدي  المار  .5

جعلات ادحاديا  التاي اساتعان بلاا المنلاز  اي الاارح باين قوساين صاغيرين يكااذا  .6
«  ». 

 روايات الحدي  الماروح بين عالمات تنصيا "  ". وضعت .7

، وقاد اليسالل الرجاو  إليلا ؛الكل نساخة مان نساخ المخطاوط رماًزا خاًصاا بلا جعلت .8
، وبينااات ذلااان م صااااًل  اااي (ق، ا، ل، م)رتبتلاااا حسااا  ادقااادم نساااًخا وساااميتلا 

 ال صل الدراسي.

تخريج اميات القرآنية  ي اللامل، ببياان اسام الساورة، ورقام امياة، ووضاع امياات  .9



 ز 

 .ژ         ژ  الموجودة  ي المتن بين قوسين مزيرين

، مع ذكر رواية مسلم  اي تخريج أحادي  المختصر من صحي  البخاري، ومسلم .11
 لتتم ال ا دة.اللامل 

 ق على النحو امتي:يطريقة تخريج ادحادي  المعتمدة  ي التحق .11

 قط خرجته من كليلما مًعا. ،إذا كان الحدي   ي البخاري ومسلم  

 اأو مساالم أو كليلمااا مًعااا وقااد ااااركلم ،إذا كااان الحاادي  موجااوًدا  ااي البخاااري 
ماان أصااحا  كتاا  الساانة اكت ياات بتخريجااه ماان الااايخين  ا ااي تخريجااه غيريماا
  قط أو من أحديما.

  إذا كان الحدي  غيار مخارج  اي الصاحيحين  اتني أخرجاه أينماا وجدتاه مخرًجاا
كتقاديم أحماد علاى  ،ولو لم تكن له ادولوية العلمية ،مع تقديم من قدمه الاارح

 لترمذي  ي التخريج. ا

بيان حكم ادحادي  وامثار الواردة  اي الاارح ماا أمكان ذلان عان طرياق نقال حكام  .12
حاال  ب يان ت  لحدي  من أحد العلما ، على الحدي ،  تن لم أقز على حكم االعلما  

 رجال السند بالرجو  إلى كت  الجرح والتعديل.

ا بااالرجو  إلااى الكتاا  التااي بيناات روايااات البخاااري التااي وردت مبلمااة إلااى أصااحابل .13
 بينت ذلن كترااد الساري مثاًل.

قاااول: أخرجاااه ن: مااثاًل امتااايأمااا صااايغة التخااريج التاااي اعتماادتلا  لاااي علاااى النحااو  .14
 البخاري  ي صحيحه كتا  كذا، با  كذا، رقم كذا، الجز   الص حة.

 ياًل ةعاالم والبلادان وادمااكن الاواردة  اي البحا  ماا اساتطعت إلاى ذلان سابلترجمة  .15
ذا تكررت ال أقول سبقت ترجمته.  وا 

 ذلن إلى الكت  المخصصة للا. تمعاني الم ردات الغريبة، وعزو  بينت .16

، وعر ات بالكتا  الاواردة  ااي لاا إلاى أصاحابلا قاادر المساتطا تادقاوال وعزو  وثقات .17
 .البح 

 أذكر الكتا  الذي نقل منه. أجد ادقوال  ي الكتا  ادصلي  ي التوثيق العندما  .18

 ))  ((.يكذا النقول إذا نقلت نًصا بين قوسين وضع  .19

 .}    { يكذا وضع السقط بين معكو ين .21



 ح 

 إذا كان سقط  ي سقط أضعه بين قوسين معكو ين كذلن ]]    . .21

]... ،  يكااذاعناادما تكااون زيااادة  ااي إحاادي النسااخ أاااير إليلااا  ااي الاانا المحقااق  .22
 وأذكريا  ي اللامل.

د ذكاار الكتااا  دول ماارة  ااي اللااامل كلمااات عناابعااض الوضااعت رمااوزًا الختصااار  .23
ذا كاااان   رمااازت للتحقياااق: باااا "تااا "، والطبعاااة: باااا "ط"، وتااااريخ الطباااع: باااا "ت ط"، وا 

 الكتا  بال تحقيق، أو بال تاريخ طبع، أرمز لذلن: با "ت : بال، أو: ت ط بال".

أمااا ال اااروق باااين النساااخ  لاام أجعااال للاااا عالماااة مميااازة باال أرقملاااا وأااااير إليلاااا  اااي  .24
 ل.اللام

وضعت  لارق  نية تاتمل على  لارق امياات القرآنياة،  لارق ادحاديا  النبوياة  .25
 لااارق ادعااااالم،  لاااارق ادبيااااات الااااعرية،  لاااارق المصااااادر والمراجااااع، و لاااارق 

 الموضوعات.

  



 ط 

 هيكلية البحث:
 مل يذه الخطة على مقدمة وقسمين: )دراسي، وتحقيقي( وخاتمة.تتا

والدراساااات  البحااا ، وأيميتاااه، وأسااابا  اختياااار الموضاااو  أيااادازالمقدماااة: تحتاااوي علاااى 
السااابقة، والصااعوبات التااي واجلتنااي  ااي التحقيااق، والماانلج المتبااع  ااي الدراسااة والتحقيااق 

 وييكلية البح .

 القسم األول: وهو القسم الدراسي وينقسم إلى ثالثة فصول:
 الفصل األول: حول ابن ببي جمرة ومختصره، وفيه مبحثان:

 مطال : ثالثةادول:  ي التعريز بابن أبي جمرة، و يه  المبح 
 .ووالدته وناأته المطل  ادول: واسمه ونسبه

 : ايوخه وتالميذه.الثانيالمطل  
 .، ومصن اته وو اته: مكانته العلميةالثال المطل  

المبحاا  الثاااني: التعريااز بمختصاار اباان أبااي جماارة لصااحي  البخاااري و يااه 
 مطلبان:
  ي التعريز به، واعتنا  العلما  به. المطل  ادول:

 المطل  الثاني: أسلوبه ومنلجه، وسب  تألي ه.
 واني وسيرته العلمية، وفيه مبحثان:نشالفصل الثاني: حول ال

 المبح  ادول:  ي التعريز بالانواني، و يه ثالثة مطال :
 المطل  ادول: اسمه ونسبه.
 المطل  الثاني: والدته وناأته.

 المطل  الثال : ايوخه وتالميذه.
 :مطلبانالمبح  الثاني:  ي سيرته العلمية وو اته و يه 

 المطل  ادول: مكانته العلمية وثنا  العلما  عليه.
 : مصن اته وو اته.الثانيالمطل  



 ي 

يتضـمن  -التحقيـقموضـوع الدراسـة و  -فصل الثالـث: فـي التعريـف بالحاشـية ال
 بربعة مباحث:

 نسبتلا لمنل ايا، و يه مطلبان:المبح  ادول: 
 المطل  ادول: ثبوت نسبتلا لمنل لا، ومكان تألي لا وزمانه.

 المطل  الثاني: سب  تألي لا.
 عليلا، و يه مطلبان: والمناخذاتالمبح  الثاني:  ي منلجيتلا 

 المطل  ادول: منلجية المنلز  يلا.
 المطل  الثاني: نقد الحااية وما ينخذ عليلا.

 الثال :  ي أيميتلا، و يه مطلبان: المبح 
 المطل  ادول: أثريا وقيمتلا العلمية.

 المطل  الثاني: مصادريا.
 المبح  الرابع: نسخلا، و يه مطلبان:

 المطل  ادول: نسخلا التي اعتمدت عليلا ووص لا.
 المطل  الثاني:  ي نماذج منلا.

 على الكتب اآلتية: متضمًناالقسم الثاني: وهو القسم التحقيقي: يشمل تحقيق النص، 

 كتا  بد  الخلق  كتا  النكاح 
  كتا  أحادي  ادنبيا  كتا  الطالق 
  كتا  المناق  كتا  الن قات 
 كتا  المغازي  كتا  ادطعمة 
 كتا  الت سير  كتا  الذبا   والصيد 
 كتا   ضا ل القرآن  

 الخاتمة: وتتضمن أيم نتا ج البح  وبعض التوصيات.
  



 القسم األول
 القسم الدراسي



 األول: حول ابن أبي مجرة وخمتصره، وفيه مبحثان: الفصل
 مطالب: ثالثةالمبحث األول: في التعريف بابن أبي جمرة، وفيه 

 .ووالدته ونشأته المطلب األول: اسمه ونسبه
 : شيوخه وتالميذه.الثانيالمطلب 
 .مصنفاته ووفاتهو  : مكانته العلميةالثالثالمطلب 

المبحثثثث الثثثثاني: التعريثثثف بمأتيثثثر ابثثثن أبثثثي جمثثثرة ليثثثحي   
 البأاري وفيه مطلبان:

 المطلب األول: في التعريف به، واعتناء العلماء به.
 المطلب الثاني: بسلوبه ومنهجه، وسبب تأليفه.
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 مطالب: ثالثة، وفيه مجرةاملبحث األول: يف التعريف بابن أبي 
 :ووالدته ونشأته المطلب األول:  واسمه، ونسبه

 .(1)ادزدي ادندلسي جمرةأبو محمد عبدا  بن سعد بن سعيد بن أبي يو 
إلاااى أزد اااانو ة بااان الغاااو  بااان بنااات بااان نسااابة  وادزدي: ب ااات   ساااكون  ململاااة 

 .(2)مالن بن زيد بن كلالن بن سبأ
إذ ليسات ادنادلق مقاره وال  ؛إلاى أصاله ادندلساي نسبته إلى ادندلق  لي نسبةو 

   .(3)محل و اته، كما ذكر ذلن صاح  ادعالم
وأما سنة والدته ومكانلاا  لام أقاز عليلاا عناد مان تارجم لاه، ساوا ت كانات الترجماة 

قاااديم أو محااد ، وكاااذلن نااااأته  لااام  مقصااودة م صااالة، أو كانااات عرضااية مقتضااابة عااان
غالبااًا مااا يصاادرون ترجمتااه  أقااز عنااد ماان تاارجم لااه علااى ذكاار ساايرته  ااي صااباه، ولكنلااا

بثنا  عليه  ي دينه وعلمه،  يص ونه مثاًل بالقدوة المقاري، العمادة الاولي الصاال ، الزاياد 
 .(4)العارز با ، إلى غير ذلن من ص ات الثنا  التي تدل على ناأة طيبة مباركة

 شيوأه وتالميذه :الثانيالمطلب 
، مااع أن بااي الحساان الزياااتذكاار لااايوخه غياار ألاام أقااز  ااي تااراجم الااايخ علااى 

 ، ويااذا ياادل(5) عناادما تاارجم لااه قااال: ))أخااذ عاان جماعااة(( صاااح  اااجرة النااور الزكيااة،
ال باد لعاالم مثال ياذا مان اايوذ تتلماذ علايلم، ولكان كتا  التاراجم لام و على كثارة اايوخه، 

                                           
( ين اار: نياال االبتلاااج بتطريااز الااديباج دحمااد بابااا التنبكتااي، إاااراز وتقااديم عبدالحميااد عباادا  اللرامااة، ووضااع 1)

، وااجرة 216 1م، 1989، ت ط: 1ليبياا، ط:  –يواماه و لارسه طال  من كلياة الادعوة اإلساالمية، طارابلق 
مخلااوز، تاا : عبدالمجيااد خيااالي، دار النااور الزكيااة  ااي طبقااات المالكيااة، لمحمااد باان محمااد باان عماار باان قاساام 

، وادعاالم، لخياار الادين الزركلااي، 285 1م. 2113 –ه 1424، ت ط: 1لبناان، ط:  –الكتا  العلمياة، بيااروت 
 .89 4م. 2112، ت ط: 15دار العلم للماليين، ط: 

ط: باال، ت  -( ين ر: ل  ادلبا   ي تحريار ادنساا ، لعبادالرحمن بان أباي بكار السايوطي، دار صاادر، بياروت2)
 .11ط: بال. ا

 .89 4( ين ر: ادعالم 3)

 .285 1( ين ر: اجرة النور الزكية 4)

 .285 1( اجرة النور الزكية 5)
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 تسع نا بلم.
 وأما تالميذه  أالريم اثنان يما:

محمااااد عيسااااى باااان عثمااااان الحميااااري الصاااانلاجي ال اسااااي، ويااااو مااااالور بااااالخير  .1
 .(1)ه( 726)سكندرية سنة تو ي باإلوالصالح والقيام  ي الحق، 

محماااد بااان محماااد ابااان الحااااج، أباااو عبااادا  العبااادري ال اساااي، نزيااال مصااار، سااامع  .2
دت ،  عااجمارةببالده، ثم قدم الديار المصارية  لازم الاايخ أباا أحماد محماد بان أباي 

 . (3)( ه737، كثير ال وا د، مات سنة )(2)عليه بركاته، وجمع كتاًبا سماه المدخل

 ومينفاته ووفاته : مكانته العلميةالثالثالمطلب 
نااااه، وبااااين أقرانااااه الااااذين اال ااااان أن للااااذا العااااالم الرباااااني مكانااااة ر يعااااة  ااااي زم

باااارعين ذ العلماااي الممياااز مااان مصااان ات م يااادة، وتالميااا نتاجاااهعاصاااروه، وياااالد لاااذلن 
( 774) ت  قد وصا ه أباو ال ادا  إساماعيل بان كثيار ؛وكذلن ثنا  العلما  عليه ،مميزين

اااااًرا بااااالمعروز، ونلااااا عاااان   ً ه، بالااااايخ اإلمااااام العااااالم الناساااان، كااااان قااااوااال للحااااق، أما
 .(4)المنكر

( ه، بالقاادوة 814ووصاا ه أبااو ح ااا عماار باان علااي باان أحمااد، اباان الملقاان ت )
الربااااني، ذو تمسااان باااادثر، واعتناااا  باااالعلم وآلاااه، ولاااه اااالرة كبيااارة بااااإلخالا اساااتعداد 

 .(5)للموت، وتذكر له كرامات
                                           

( ين اار: الاادرر الكامنااة  ااي أعيااان الما ااة الثامنااة، دبااي ال ضاال أحمااد باان علااي باان حجاار العسااقالني، تاا : محمااد 1)
 -ه1392، ت ط: 2اللنااااد، ط:  -حياااادر آباااااد -ثمانيااااةعباااادالمعين ضااااان، الناااااار: مجلااااق دا اااارة المعااااارز الع

 .388 5م. 1972

( مادخل الااار  الاااريز علااى المااذاي  ادربعااة، لامااام باان الحااج، أبااي عباادا  محمااد باان محمااد العباادري ال اسااي 2)
 7 ااي ( ه، وأولااه الحمااد   المن اارد بالاادوام الباااقي بعااد  نااا  ادنااام ... إلااخ،  اار  ماان تصااني ه 737الماالكي، ت )
( ه. ين اار: كاااز ال نااون عاان أسااامي الكتاا  وال نااون، لمصااط ى باان عباادا  القسااطنطيني 732محاارم ساانة )

 .199  1م. 1992ه، 1413الحن ي، ت : بال، دار الكت  العلمية، ط: بال، ت ط: 

 .285  1، واجرة النور الزكية 517 5( ين ر: الدرر الكامنة  ي أعيان الما ة الثامنة 3)

البداية والنلاية، دبي ال دا  إسماعيل بن عمر بن كثير، ت : علي ايري، دار إحيا  الترا  العربي، ط: ( ين ر: 4)
 .418 13م. 1988 –ه 1418، ت ط: 1

( ين ااار: تبصاااير المنتباااه بتحريااار المااااتبه، دباااي ال ضااال أحماااد بااان حجااار العساااقالني، تااا : محماااد علاااي النجاااار، 5)
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( ه، العالم العابد الخيِّار االير 852وقال عنه الحا   ابن حجر العسقالني ت )
 .(1)الذكر

( ه، المقااار  الماااالكي 911عناااه عبااادالرحمن بااان أباااي بكااار السااايوطي ت )وقاااال 
 .(2)العالم البار  الناسن

 إلى غير ذلن من ادوصاز التي وص ه بلا أيل العلم، ويي كثيرة.

 منلا:  ،مصن ات ذكريا العلما  واعتنوا بلا -رحمه ا  – جمرةالبن أبي و 

 .(3)لصحي  البخاري الموسوم با " جمع النلاية  ي بد  الخير والغاية" همختصر  .1

 .(4)ارحه لمختصره الموسوم با " بلجة الن وق وتحليلا بمعر ة ماللا وما عليلا .2

الحساان، وياي مجموعاة مان الارني ذكار أناه رآياا أثناا  عكو اه علاى اارح  المرا ي .3
 .(5)النلاية جمع

 .(6)ارح حدي  اإل ن .4

 .(7)اإلسرا ارح حدي   .5

تاو ي  وقيال أناه، (8)( ه675تاو ى سانة )  قيال أناهوأما و اته   يلا اختالز كبير 

                                           
 .457 1بال. ت ط: بال  لبنان، ط: –المكتبة العلمية، بيروت 

القاايرة،  -( ين ر: طبقات ادوليا ، دبي ح ا عمر بن أحمد الاا عي، تا : ناور الادين ااريبة، مكتباة الخاانجي1)
 .439م. ا 1994 -ه1415، ت ط: 2ط: 

( ين ار: حساان المحاضاارة  اي تاااريخ مصاار والقاايرة، لعباادالرحمن باان أباي بكاار الساايوطي، تا : محمااد أبااو ال ضاال 2)
 .523 1م. 1967 -ه1387، ت ط: 1مصر، ط:  –يم، دار إحيا  الكت  العربية إبراي

 م، ت : أحمد عبدالكريم نجي .2118 –ه 1429ويو مطبو  عدة طبعات محققة منلا طبعة مركز نجيبويه سنة ( 3)

 لبنان، ط: بال، ت ط: بال. -( ويو كذلن مطبو  عدة طبعات منلا طبعة دار الكت  العلمية، بيروت4)

 ( ويي مطبوعة  ي آخر كتا  بلجة الن وق.5)

( ين ااار: يدياااة العاااار ين أساااما  المااانل ين وآثاااار المصااان ين، إلساااماعيل بااان محماااد البغااادادي، طباااع بعناياااة وكالاااة 6)
م، وأعااادت طبعااه بادو ساات: دار إحيااا  التاارا  العربااي، 1951المعااارز الجليلااة  ااي مطبعتلااا البليااة اسااتانبول 

 .462 1ت ط: بال.  لبنان، ط: بال، –بيروت 

 .462  1( ين ر: المرجع السابق 7)

 .439( ين ر: طبقات ادوليا  ا 8)
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، وأرجاا  يااذا القاول لااوروده  ااي أقاادم (2)ه (695تاو ي ساانة ) وقياال أنااه، (1)( ه699سانة )
 المصادر وأغلبلا، ويو الذي عليه أغل  المحققين، وا  أعلم.

  

                                           
 .285 1( ين ر: اجرة النور الزكية 1)

 .523 1، وحسن المحاضرة 418 13( ين ر: البداية والنلاية 2)
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لصــحيح  مجــرةبــن أبــي املبحــث الثــاني: يف التعريــف اختصــر ا
 وفيه مطلبان: البخاري

 المطلب األول: في التعريف به، واعتناء العلماء به
الموسوم با "جماع النلاياة  اي باد  الخيار والغاياة" مان  جمرةيعد مختصر ابن أبي 

أااالر المختصااارات  اااي الحااادي ، أولاااه ))الحماااد   حاااق حماااده .. إلاااخ((، ذكااار  ياااه أناااه 
بحااذز ادسااانيد مااا عاادا راوي الحاادي  ليساالل  ،ما ااة حاادي اتخااذ ماان البخاااري نحااو ثالث

ح  لااا، ثاام ااارحه وسااماه "بلجااة الن ااوق وتحليلااا بمعر ااة ماللااا ومااا عليلااا"، أول الااارح 
 .(1) ))الحمد   الذي  تق رتق  لمات جلاالت القلو  ...إلخ((

 منلا:ة أذكر عد   العلما  به، وتمثل ذلن  ي اروح وقد حاز يذا المختصر عناية
  ين علاااااي بااااان محماااااد بااااان عبااااادالرحمن ادجلاااااوريناااااور الاااااد   اإلراااااااداااااارح أباااااي 

 .(2)(ه1166ت )
 .(3)( ه، الذي يو محل التحقيق1233وارح الانواني ت )

 .(4)( ه1348وارح الايخ عبدالمجيد الارنوبي ادزيري ت )

 المطلب الثاني: أسلوبه ومنهجه وسبب تأليفه
مختصااره علااى أمااور  أساالوبه ومنلجااه  ااي -رحمااه ا  –بنااى اباان أبااي جماارة لقااد 

 منلا:

                                           
 .599 1( ين ر كاز ال نون 1)

ثر، لصال  بن محمد ال ع م ري الماالكي، تا : عاامر حساني ( ين ر: قطز الثمر  ي ر ع أسانيد المصن ات  ي ال نون واد2)
. وقااد وق اات علااى جااز  منااه قااد تاام تحقيقااه 182م. ا 1984 -ه1415، ت ط: 1مكااة، ط:  -صاابري، دار الاااروق

 ااي الجامعااة ادساامرية للعلااوم اإلسااالمية، كليااة اللغااة العربيااة والدراسااات اإلسااالمية، قساام الدراسااات اإلسااالمية، اااعبة 
ات، والجااز  المحقااق منااه ماان كتااا  )مواقياات الصااالة( إلااى نلايااة كتااا  )الزكاااة(، دراسااة وتحقيااق ماان إعااداد اإلسااالمي

 م.2111 -ه1431الطالبة: و ا  محمد العاتي، إاراز الدكتور: أحمد عمر أبوحجر. العام الجامعي 

 م.1935 -ه1353( طبع عدة طبعات منلا طبعة مطبعة مصط ى البابي الحلبي وأوالده بمصر، سنة 3)

 -( ين اار: اكت ااا  القنااو  بمااا يااو مطبااو ، ددوارد كرنيااابوق  اناادين، تاا : محمااد الباابالوي، مطبعااة التااأليز اللااالل4)
. ويااو مطبااو  عاادة طبعااات منلااا طبعااة منسسااة الكتاا  131م. ا 1896 –ه 1413مصاار، ط: بااال، ت ط: 

 م.1986 -ه1416لبنان، سنة  –الثقا ية، بيروت 
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 ليكون مصدًرا لمختصره، ويو صحي  البخاري. ؛اختيار أص  كت  السنة -

 ليسلل ح  لا. منلا إال راوي الحدي  اختصار ادسانيد  لم يبق -

 بين أحادي  المختصر بتبوي . -رحمه ا  –لم ي رق  -

 ول من صحي  البخاري. ادادي  بحس  ادول لم يجعل ترتيبه لةح -
 سب  تألي ه:

ذلاان  ااي مقدمااة مختصااره بقولااه: )) لمااا كااان الحاادي  وح  ااه  -رحمااه ا  –باايان 
ماع كثارة  ،... ورأيات اللمام قاد قصارت عان ح  لاا - –من أقر  الوسا ل إلاى ا  
 رأيااات أن آخاااذ مااان أصااا  كتباااه كتاًباااا أختصااار مناااه أحاديااا   ،كتبلاااا مااان أجااال أساااانيديا

لحاجاااة إليلاااا، وأختصااار أساااانيديا ماااا عااادا راوي الحااادي ،  اااال باااد مناااه  يسااال ل بحسااا  ا
 .(1) ح  لا، وتكثر ال ا دة  يلا إن اا  ا  تعالى((

  

                                           
ي بداية الخير والغاياة، دباي محماد عبادا  بان ساعد بان أحماد أبان أباي جمارة الماالكي، تا : أحماد ( جمع النلاية  1)

ياه للطباعاة والناار والدراساات  م. 2118 -ه1429، ت ط: 2القاايرة، ط:  –بن عبد الكريم نجيا ، مركاز نجيبو 
 .18 – 17ا 



 

 : الثانيالفصل 
 
 حول الش
 
 ن
 
 :ي وسريته العلمية، وفيه مبحثانان  و

 مطالب: ثالثة، وفيه ياِنَوَنبالشَّالمبحث األول: في التعريف 
 .اسمه ونسبهالمطلب األول: 

 المطلب الثاني: والدته ونشأته.
 المطلب الثالث: شيوخه وتالميذه.

 :مطلبانالمبحث الثاني: في سيرته العلمية ووفاته، وفيه 
 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: األولالمطلب 
 .مصنفاته ووفاته: الثانيالمطلب 
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 املبحث األول: يف 
 
 التعريف بالش
 
 ن
 
 وفيه ثالثة مطالب: يان  و

 المطلب األول: اسمه ونسبه
يااااو اإلمااااام الااااايخ محمااااد باااان علااااي باااان منصااااور الاااااان وان ي الاااااا عي ادزيااااري 

 .(1)بمصر ان الغر  ويي من قري محا  ة المنو يةو  ن  نسبة إلى قرية ا   والانواني

 المطلب الثاني: والدته ونشأته
ماان  ان الغاار  التاي نسا  إليلاا، ولاام أقاز عناد أحادٍ و  ن  بقرياة ا ا -رحماه ا  –ولاد 

ن مااا كااان عليااه (2)المانرخين علااى تاااريخ والدتااه، و ااي يااذه القريااة ح اا  القاارآن الكااريم ، وا 
مااان علااام، وأد ، وتواضاااع جااام؛ لااادليل علاااى نقاااا  أصاااله وحسااان  -رحماااه ا  –الاااايخ 

واضاا   وياذاكمااا ياو حاال العلماا  قبلااه وبعاده،  ،تربيتاه، وصاالح بي تاه التااي ترعار   يلاا
 .-رحمه ا  تعالى –وجلي من خالل سيرته 

 المطلب الثالث: شيوأه وتالميذه
ال باد لكاال عااالم ماان علماا  ادمااة البااارزين أن يكااون للام ماااا خ أ اضاال ومااربين 

 مااااا خه  ،عااان ياااذه القاعااادة المعرو اااة ذا لااام ياااا -رحماااه ا  تعاااالى –ي ان  و  ن  والاااايخ الااااا
 كثيرون نذكر منلم:

ري البااااراوي ادزيااااري، العالمااااة ي ااااب  الااااايخ عيسااااى باااان أحمااااد عيسااااى باااان محمااااد الز   .1
(ه. ويو من أبرز اايوذ الاانواني، حيا  الزم 1182بمصر سنة ) تو يالمحقق، 

 .(3)دروسه وبه تخرج

                                           
( ين ر: تاريخ عجا   ادثار  ي التراجم وادخباار، لعباد الارحمن بان حسان الجبرتاي، دار الجيال، بياروت، ط: باال، ت 1)

، وحليااة البااار  ااي تاااريخ القاارن الثالاا  عااار، للااايخ عباادالرزاق البيطااار، تاا : ح يااده، محمااد  بلجااة 588 3ط: بااال، 
، 1لبنان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمااق، ط:  -تالبيطار من أعضا  مجمع اللغة العربية، دار صادر، بيرو 

م، طبااااع بااااتذن ماااان المجمااااع العلمااااي العربااااي 1993 -ه1413، بيااااروت، ت ط: 2م، ط: 1963 -ه 1382ت ط: 
 -، وادزياار  ااي ألااز عااام، لمحمااد عباادالمنعم خ اااجي، عااالم الكتاا ، بيااروت1271م. ا 1991. 12 – 8بدماااق 

 .35 2م. 1988 -1418، ت ط: 2، ط: مكتبة الكليات ادزيرية القايرة

 .35 2( ين ر: ادزير  ي ألز عام 2)

، و لااااارق ال لاااااارق وادثباااااات ومعجااااام المعااااااجم 1271، وحلياااااة الباااااار ا 588 3( ين اااار: تااااااريخ عجا ااااا  امثاااااار 3)
 ، ت2والمااايخات والمسلسااالت، لعبااد الحااي باان عباادالكبير الكتاااني. تاا : إحسااان عباااق، دار الغاار  اإلسااالمي، ط: 

 .223 1م. 1982 -ه1412ط: 
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الاايخ علاي باان أحماد الصاعيدي العاادوي الماالكي، أحماد أعااالم الاايوذ، وقاد عماار  .2
ااا باااين العلااام  عت ام  حتاااى انحصااار أيااال ادزيااار ماااا باااين تالمذتاااه وتالماااذة تالمياااذه، ج 

 .(1)ه( 1189)سنة  تو يوالعمل، 

ن محمااااد الاااادردير العاااادوي المااااالكي ادزيااااري، أحااااد المنسااااو  للاااام الااااايخ أحمااااد باااا .3
 .(2)ه( 1211)سنة  تو يمن المالكية  ،التجديد على رأق الما ة الثانية عار

 وأما تالميذه  كثيرون منلم:
عمر بن عبدالكريم بن عبدالرسول العطار المكي الااا عي العالماة المحاد  مساند  .1

 .(3)ه( 1249)بالطاعون سنة  المتو ى بلا ،مكة المكرمة، وعالملا

ساااانة  (4)عبااااداللطيز  اااات  ا  البيروتااااي الحن ااااي العالمااااة، تااااولى اإل تااااا  ببيااااروت .2
( ه، ثاام رحاال إلااى دماااق وانت ااع بااه 1221(ه، واسااتمر عليااه إلااى ساانة )1219)

 .(5)يجري الناق، وتو ي بلا سنة نيز وخمسين وما تين وألز

رحمن الكزباااري، خاتماااة المحققاااين أباااو المحاسااان وجياااه الااادين بااان محماااد بااان عبااادال .3
مام المحدثين،   .(6)(ه1262بمكة سنة ) تو يوا 

  

                                           
 .712 2، و لرق ال لارق. 1271، وحلية البار ا 476 1( ين ر: تاريخ عجا   امثار 1)

 .393 1، و لرق ال لارق. 1271، وحلية البار ا 588 3( ين ر: تاريخ عجا   امثار 2)

 .796 2( ين ر:  لرق ال لارق. 3)

 .525 1مالورة على ساحل بحر الاام، كانت تعد من أعمال دماق، ين ر: معجم البلدان ( مدينة4)

 .753 2( ين ر:  لرق ال لارق 5)

 .486 -484 1( ين ر:  لرق ال لارق6)
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 :مطلباناملبحث الثاني: يف سريته العلمية، ووفاته، وفيه 
 : مكانته العلمية وثناء العلماء عليهاألولالمطلب 

لااه مكانااة علميااة ع يمااة،  قااد كااان عالًمااا  -رحمااه ا  تعااالى –ي ان  و  ن  الااايخ الاااا
 اي تااريخ  (1) قاد وصا ه الجبرتاي ؛كبيًرا؛ دنه تتلمذ علاى أيادي كباار العلماا   اي عصاره

بقولااااه: ))ااااايخ اإلسااااالم وعماااادة ادنااااام ال قيااااه  (2)عجا اااا  امثااااار  ااااي التااااراجم وادخبااااار
اااإلاااى ي نسااابة ان  و  ن  العالماااة، النحريااار ال لاماااة، الاااايخ محماااد الااااا الااااا عي  ،الغااار  ان  و  ن  ا 

ادزيري اايخ الجاامع ادزيار، مان أيال الطبقاة الثانياة، ال قياه النحاوي المعقاولي، حضار 
اداياذ... ملذ  الن ق مع التواضع واالنكسار والباااة لكل أحاد مان النااق، وياامر 

 .(3) ثيابه ويخدم بن سه، ويكنق الجامع، ويسرج القناديل((
،  ااي حليااة البااار  ااي تاااريخ القاارن الثالاا  (4)الاارزاق البيطااار عنااه الااايخ عباادوقااال 

))حبر العلما  ادعالم، وبحر ال ضال  ال خاام، اايخ اإلساالم وعمادة ادناام ال قياه  (5)عار
ادصااولي العالماة النحريار ال لاماة، ااايخ الجاامع ادزيار، والمكاان ادبلااى ادناور، النحاوي 

 .(6)اد اضل(( النبيه، حضر اداياذ ادوا ل والسادة ال قيه، والمحد  الم سر
ومااان اداااايا  الملماااة  اااي مراحااال حياتاااه، التاااي تااادل علاااى مكانتاااه العلمياااة الر يعاااة 

 .(7)م1812 -ه 1227توليه مايخة ادزير،  قد تولى يذه الملمة  ي سنة  وتنكديا

 : مينفاته ووفاتهالثانيالمطلب 
ثااروة علميااة ماان المنل ااات  ااي  مخل ًااا -رحمااه ا  تعااالى –ي ان  و  ن  رحاال الااايخ الاااا

                                           
( عبدالرحمن بن حسن الجبرتي، منرذ مصر، ومدون وقا علا وسير رجاللا  ي عصره، تعلم  ي ادزير، وولي إ تا  الحن ياة 1)

 .314 3(ه. ين ر: ادعالم 1237د محمد علي، تو ي سنة ) ي عل

( تااااريخ عجا ااا  امثاااار  اااي التاااراجم وادخباااار، للعالماااة عبااادالرحمن الجبرتاااي، طباااع بمصااار بباااوالق  اااي أربعاااة أجااازا  سااانة 2)
ه، ثاام طبااع عاادة طبعااات  ااي أماااكن مختل ااة. ين ااار: معجاام أياام مصاان ات التااراجم المطبوعااة، لعباادا  باان محماااد 1297

 .32ه. ا 1422، ت ط: 1لبصيري، ط: ا

 .588 3( تاريخ عجا   امثار 3)

( عباادالرزاق باان حساان باان إبااراييم البيطااار الميااداني الدماااقي، عااالم بالااد ين، ضااليع  ااي ادد  والتاااريخ، مولااده وو اتااه  ااي 4)
 .351 3( ه. ين ر: ادعالم 1335دماق سنة )

( حلية البار  اي تااريخ القارن الثالا  عاار، لعبادالرزاق البيطاار، حققاه وعلاق علياه: محماد بلجاة البيطاار، وطباع ضامن مطبوعاات 5)
 .47ه  ي ثال  مجلدات. ين ر: معجم أيم مصن ات التراجم المطبوعة ا 1381مجمع اللغة العربية بدماق سنة 

 .1271 3( حلية البار 6)

 .36 2، وادزير  ي ألز عام 588 3( ين ر: عجا   امثار 7)
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   :أذكر من يذه المصن ات ،منلا  ن العقيدة، والحدي ، و نون اللغة وغيريا ، نون اتى

، وياااي من وماااة  اااي الكاااالم للاااايخ إباااراييم (1)حاااااية علاااى اااارح "جاااويرة التوحياااد" .1
 ( ه، أوللا:   1141اللقاني المالكي ت )

 الحمااااااااااد   علااااااااااى صااااااااااالته
 

 ثااااااااااااااام ساااااااااااااااالمه ماااااااااااااااع صاااااااااااااااالته **
 

 .(2)وله عليلا ثالثة اروح كبير وصغير وأوسط
الجاااواير السااانية  اااي مولاااد خيااار البرياااة، وياااي مقتط اااات جمعلاااا مااان كتااا  مااااايخه  .2

 .(4)وتوجد منلا نسخة خطية بدار الكت  المصرية (3)وغيريم على "مولد المدابغي"

، قاال  يلاا (5)ط  ل بِّ ، ويو إجازة أجاز بلا تلميذه مصط ى بن محمد الم  ثبت الانواني .3
وساانين عدياادة حضااوًرا وسااماًعا حتااى غاازر  ،عاان تلميااذه يااذا ))الزمنااي ماادة مدياادة

 علماااه... ثااام الاااتمق مناااي اإلجاااازة وكتاباااة الساااند  أجبتاااه باااارط أال يتااارن اإل اااادة((
 .(6)لمصريةبدار الكت  ا –ومنه نسخ خطية بالمكتبة التيمورية 

 ،  ي آدا  البح .(7)حااية على العضدية .4

محاارم الحاارام  14يااوم ادربعااا   –رحمااه ا  تعااالى  –وقااد تااو ي الااايخ الااانواني 
لِّي عليه  ي الجاامع ادزيار  اي ماالد ع ايم( 1233)سنة  غ ار ا  لاه وحااره  ،ه، ص 

 .(8)مع النبيين والصديقين والالدا  والصالحين
  

                                           
 .36 2( ين ر: ادزير  ي ألز عام 1)

 .621 1( ين ر: كاز ال نون 2)

( يقصااد رسااالة المولااد النبااوي، لحساان باان علااي باان أحمااد باان عباادا  المنطاااوي ادزيااري الاااا عي الااالير بالماادابغي، تااو ي 3)
 .298 1( ه. ين ر: يدية العار ين 1171بمصر سنة )

إيضاح المكنون ذيل كاز ال نون عن أسامي الكت  وال نون، لمصط ى بن عبدا  القساطنطيني الروماي الحن اي،  ( ين ر:4)
 .36 2، وادزير  ي ألز عام 377 3م. 1992 –ه 1413دار الكت  العلمية، ط: بال، ت ط: 

(ه. ين اار: 1284ساانة ) -حمااه ا ر  –( مصااط ى باان محمااد الم ل اابِّط  الاااا عي المصااري أحااد ماااايير المتااأخرين بلااا، تااو ي 5)
 .933 2 لرق ال لارق 

 .36 2( ين ر: ادزير  ي ألز عام 6)

(ه. ين اار: طبقااات 756( نساابه لعباادالرحمن باان ركاان الاادين أحمااد باان عباادالغ ار البكااري القاضااي عضااد الاادين اإليجااي ت )7)
باد ال تااح الحلاو، دار يجار للطباعاة والناار الاا عية الكبري، لعبد الويا  تقاي الادين السابكي ، تا : محماود الطنااحي، وع

 .46 11ه. 1413، ت ط: 2والتوزيع، ط: 

 .1271 -1271 3، وحلية البار 588 3( ين ر: تاريخ عجا   امثار 8)



 

يف التعريف باحلاشية، موضوع الدراسة والتحقيـ،، : الثالثالفصل 
 :ويتضمن أربعة مباحث

 :نسبتها لمؤلفها، وفيه مطلبانالمبحث األول: 
 ثبوت نسبتها لمؤلفها، ومكان تأليفها وزمانه.المطلب األول: 

 سبب تأليفهاالثاني:  المطلب

فثثثي منهجيتهثثثا والمؤاأثثثذاو عليهثثثا، وفيثثثه  المبحثثثث الثثثثاني: 
 مطلبان:

 .منهجية المؤلف فيهاالمطلب األول: 
 .نقد الحاشية وما يؤخذ عليها: الثانيالمطلب 

 :في أهميتها، وفيه مطلبان: الثالثالمبحث 
 .بثرها وقيمتها العلميةالمطلب األول: 
 .مصادرهاالمطلب الثاني: 

 :في نسأها، وفيه مطلبان: الرابعالمبحث 
 نسخها التي اعتمدت عليها ووصفها.المطلب األول: 

 .في نماذج منها: الثانيالمطلب 
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 املبحث األول: نسبتها ملؤلفها، وفيه مطلبان:
 المطلب األول: ثبوو نسبتها لمؤلفها، ومكان تأليفها، وزمانه

ذلان ، وقد تأكاد اية لصاحبلا الايخ محمد الانوانيثبوت يذه الحا ال خالز  ي
 – رحماااه ا  – قاااد نسااابلا الاااايخ  ة  اااي النساااخ ادربعاااة للاااذا المخطاااوط؛مااان خاااالل المقدمااا

اني محماد بان علاي الااا عي الاانواني لن سه  ي يذه المقدمة بقوله: )) يقول العبد ال قيار ال ا
يادل  وياذا، (1)جمارة...إلخ(( قد منا ا  عليا بقرا ة مختصر البخاري لامام عبدا  بن أبي

على أنلا من تألي ه، وكذلن كل من ذكر ياذه الحاااية نسابلا إلاى الاايخ مان غيار نازا  
 .(2) ي ذلن

سااااياق كااااالم الااااايخ  وأمااااا بالنساااابة لمكااااان تألي لااااا  ااااتن الااااذي ي لاااار ماااان خااااالل
 ااي مقدمااة الحااااية أن مكااان تألي لااا يااو مكااان اسااتقراره  -رحمااه ا  تعااالى –الااانواني 

 ومكان استقراره كما يو معلوم  ي مصر، حي  الجامع ادزير.
 اي مقدماة  كما صرح بذلن يو ن ساه ،سنوات سبعوأما زمان تألي لا  قد استغرق 

خمااق وتسااعين وما ااة ساانة : )... ثاام لمااا كااان  قااد قااال  ااي مقاادمتلا الحااااية ونلايتلااا؛
وألز طل  مني بعض ادعزة عليا المترددين إليا قرا ة الكتاا  الماذكور...  أجبتاه إلاى 

ن كنت لست أياًل لذلن... إلخ((.  ذلن وا 
وقااال  ااي نلايتلااا: ))كااان ال اارا  ماان تااأليز ذلاان، يااوم ادحااد تاسااع ااالر اااوال 

وماا تين وألاز مان اللجارة النبوياة علاى صااحبلا اثناين  1212الذي يو مان االور سانة 
 .(3) أ ضل الصالة والسالم آمين((

 المطلب الثاني: سبب تأليفها
من عادة المنل ين والمصن ين للكت  أن يكون للم ساب  دا  لاذلن، قاد يذكروناه  اي 

كااان ماان الصاانز ادول،  قااد  -رحمااه ا  –كتاابلم، وقااد ال يذكرونااه، لكاان الااايخ الااانواني 

                                           
 ( مقدمة الحااية  ي نسخلا ادربعة.1)

 .359 2، ويدية العار ين 126( ين ر: اكت ا  القنو  بما يو مطبو  ا 2)

 ( مقدمة الحااية  ي نسخلا ادربعة.3)
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ا  علااايا بقااارا ة مختصااار البخااااري  ساااب  تألي اااه  اااي مقدماااة حااااايته  قاااال: ))قاااد مااانا  ذكااار
لاماااام عبااادا  بااان أباااي جمااارة سااانة إحااادي وتساااعين وما اااة وألاااز مااان اللجااارة النبوياااة علاااى 
صاااااحبلا أ ضاااال الصااااالة والسااااالم، مااااع مطالعتااااه بعااااض اااااراح الكتااااا ، وبعااااض اااااراح 

لى نسختي، ثم لماا كاان سانة خماق وتساعين البخاري، وجمعت حال القرا ة بعض كلمات ع
وما ااة وألااز طلاا  منااي بعااض ادعاازة علاايا، المتاارددين إلاايا، قاارا ة الكتااا  المااذكور، وجمااع 
الكتابااة التااي علقتلااا علااى يااامل نسااختي مااع مراجعااة بعااض اااراح الكتااا ، ومراجعااة  اات  

مختااار خو ًااا الباااري علااى البخاااري ومراجعااة بعااض كتاا  اللغااة المعتماادة ماان المصااباح، وال
ن كنت لست أياًل لذلن((  .(1) على ذلن من الضيا ،  أجبته إلى ذلن، وا 

  

                                           
 ( مقدمة الحااية  ي نسخلا ادربعة.1)
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 املبحث الثاني: منهجيتها واملؤخذات عليها وفيه مطلبان:
 المطلب األول: منهجية المؤلف فيها

ال بد لكل كتا  يضعه صاحبه من منلجياة يختارياا لاه؛ لكاي ي لار ذلان العمال 
رحماه ا   –الاايخ الاانواني  اتخاذه ال ا دة المرجوة؛ ولذلن بالصورة الجيدة، وتحصل من

 :امتيةذكر منلا ما تجلى لي وألخصه  ي النقاط أمنلجية اختاريا لحاايته  -تعالى
 ن المعاني.ي ي الحااية مبنًيا على االختصار  ي تبي –رحمه ا   –كان منلجه  -

ااا - ناااا الحااادي  المااااروح إلاااى أجااازا  يبااادأ كااال جاااز  عناااد إرادة اااارحه بل ااا      زِّ ي ج 
"قولااه"، مااع اإلاااارة إلااى أنااه  ااي أحيااان أخااري يخااالز يااذه القاعاادة التااي وضااعلا 

 لن سه  ال يبدأ الل   الماروح بل   "قوله".

 حدي  بقوله: ))ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  كذا((.كل يختم ارح  -

الحااادي  مااان كتااا  اللغاااة، مثااال الصاااحاح، والمختاااار   ااايمعااااني الغريااا   يوضااا  -
 .62ا  161، كما  ي ارح حدي  رقم وغيريا

يوض  اختالز المذاي   ي المسألة ال قلية خالل الارح، وقاد يارج  ماذيًبا علاى  -
، كمااا  ااي ااارح حاادي  رقاام مااذي ، أو ياارج  أحااد ادقااوال داخاال المااذي  الواحااد

 .238 - 237ا  219، وحدي  رقم 235 -232، ا 217

، كماا  اي اارح حادي  رقام يترجم للصحابة رواة الحدي  عناد بداياة اارحه للحادي  -
 .67ا  161

 .121 -121ا  179، كما  ي ارح حدي  رقم يذكر روايات الحدي   ي أغل  ادحيان -

، كما  ي ارح حادي  رقام من منلجيته  ي يذه الحااية االستالاد بالاعر العربي -
 .92-91ا  168

لعربياة  كثياًرا ماا يتوقاز إلعارا  الجمال والكلماات ويستاالد لاذلن مان يلتم باللغاة ا -
 .85ا  164، كما  ي ارح حدي  رقم أل ية ابن مالن أو غيريا

 المطلب الثاني: نقد الحاشية وما يؤأذ عليها
 ااااا  سااااابحانه ياااااو  أ، أو النسااااايان؛كاااال عمااااال باااااري يعترياااااه الااااانقا، أو الخطاااا

أذكاار مالح اااتي علااى يااذه الحااااية باادوري ينااا و المتصااز بكاال صاا ات الكمااال وحااده، 
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 :امتيةقد الح ت أموًرا أجمللا  ي النقاط  
الارح والت صيل  ي مواضع، واالختصاار الااديد  اي مواضاع أخاري  ي اإلسلا   -

 مع أن السمة الغالبة للحااية االختصار.
ال و  ،ذكاره البخااري :عند تخريج الحدي  من البخاري  ي نلاياة اارح الحادي  يقاول -

، وذلن مخالز لطريقة المحادثين  مان أخارج الحادي   اي كتاباه بسانده يقول أخرجه
يقول أخرجه، ومن ذكر الحدي   ي كتابه بساند غياره يقاال ذكاره  --إلى النبي 
 .وا  أعلم

 ذكر رواية للحدي  عند إرادة ارحه، ويكون الارح لرواية أخري. -
 لا.حكم عليالنقل نصوا كثيرة من ادحادي  من غير  -
عاااادم الثبااااات  ااااي عاااازو بعااااض ادقااااوال إلااااى أصااااحابلا،  تااااارة يعاااازو ادقااااوال إلااااى  -

 أصحابلا، وتارة أخري ينقللا من غير عزو.
اإلكثااااار ماااان النقاااال النصااااي ماااان اااااروح البخاااااري التااااي اعتمااااد عليلااااا الااااايخ  ااااي  -

 حاايته.
، وياااذا غريااا  الحااادي  مااان كتااا  اللغاااة، ولااايق مااان كتااا  غريااا  الحااادي  يوضااا  -

ه أيل العلم من المحققين  توضي  غريا  الحادي  يكاون مان كتا  مخالز لما علي
 .غري  الحدي  وليق من كت  اللغة والمعاجم
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 املبحث الثالث: يف أهميتها، وفيه مطلبان:
 المطلب األول: أثرها وقيمتها العلمية

ال يخلااااو أي عماااال علمااااي ماااان نتاااااج عااااالم ماااان علمااااا  ادمااااة ماااان قيمااااة علميااااة 
تجلاى وي لار بعاد حاين، ي بال قاد ،الناق منه، وأثر جياد قاد ال ي لار  اي حيناه يست يديا

 ي لر ذلن من خالل أمور منلا:و ، ذات قيمة علمية كبيرةلذه الحااية  
،  لااو قاارن تااأليز أنلااا ربطاات بااين القاارن الثالاا  عااار اللجااري بأساالوبه ومميزاتااه -

 لماااا  يناااار اللجاااريوبخاصاااة القااارن التاساااع والعا الساااابقة،القااارون ين باااو  الحاااااية
القرنان اللذان ألز  يلما  ت  الباري، وعمادة القاار ، واراااد السااري،  لاذه الكتا  

الخلااط والااربط  يااذا ،  ااأخرج لنااالثالثاة يااي المرجااع الر يسااي عناد صاااح  الحااااية
 كتاًبا مميًزا  ي أسلوبه، وقيمته العلمية.

تنلاااا غزيااارة بال وا ااااد   ،علاااى الااارغم مااان أن ياااذه الحاااااية مبنيااااة علاااى االختصاااار -
العلمياااة  اااي ااااتى ال ناااون اإلساااالمية، مااان مصاااطل  الحااادي ، وت ساااير، وعقيااادة، 

مااااع التركيااااز علااااى االختصااااار  ،ولغااااة،  كاااال كلمااااة  يلااااا قااااد وضااااعت  ااااي مكانلااااا
 وال ا دة.

 تعد يذه الحااية سللة ادسلو  ميسرة اإلطال . -

 )مرتبة حسب تاريخ الوفاة(: المطلب الثاني: ميادرها:
 ه 151ت  ير مقاتل بن سليمانت س

 ه 181ت  الزيد البن المبارن
 ه 214ت  داوود الطيالسيي مسند أب

 ه 217ت  مغازي الواقدي
 ه 227ت  سنن سعيد بن منصور

 ه 231ت  مسند ابن الجعد
 ه235ت  مصنز ابن أبي ايبة
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 ه 238ت  مسند إسحاق بن رايويه
 ه241ت  الزيد لامام أحمد

 ه241 ت مسند أحمد
 ه255ت  سنن الدارمي

 ه256ت  صحي  البخاري
 ه 261ت  صحي  مسلم
 ه 273ت  سنن ابن ماجة

 ه 275ت  داوودي سنن أب
 ه 279ت  سنن الترمذي

 ه 281ت  ص ة الجن ة البن أبي الدنيا
 ه 281ت  العقوبات اإلللية البن أبي الدنيا

 ه 292ت  مسند البزار 
 ه 294ت  الضريق ضا ل القرآن البن 

 ه 313ت  سنن النسا ي الصغري
 ه 313ت  سنن النسا ي الكبري

 ه 316ت  عوانةي مستخرج أب
 ه 361ت  ادحادي  الطوال للطبراني
 ه 361ت  المعجم ادوسط للطبراني
 ه 361ت  المعجم الصغير للطبراني
 ه 361ت  مسند الااميين للطبراني

 ه 385ت  سنن الدارقطني
 ه 415ت  المستدرن للحاكم
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 ه 415ت  ت سير الثعلبي
 ه 431ت  ص ة الجنة دبي نعيم ادصبلاني

 ه 458ت  ادسما  والص ات للبيلقي
 ه 458ت  دال ل النبوة للبيلقي
 ه 483ت  المبسوط للسرخسي

 ه 488ت  الجمع بين الصحيحين للحميدي
 ه 512ت  ارح ديوان الحماسة للتبريزي

 ه 511ت  البغويت سير 
 ه 538ت  للزمخاري أساق البالغة
 ه 544ت  للقاضي عياض إكمال المعلم

 ه 582ت  الجمع بين الصحيحين لاابيلي
 ه 616ت  لنعمانيلالمحيط البرياني  ي ال قه 

 ه 661ت  للترباتي الميسر  ي ارح مصابي  السنة
 ه 671ت  للقرطبي التذكرة  ي أحوال الموتى وأمور امخرة

 ه 672ت  أل ية بن مالن 
 ه 676ت  ارح ادربعين النووية للنووي

 ه 676ت  ارح النووي على مسلم للنووي
 ه 712ت  إحكام ادحكام البن دقيق العيد

 ه 711ت  البن من ور لسان العر 
 ه 721ت  للرازي مختار الصحاح

 ه 727ت  الم اتي   ي اروح المصابي  للم لري
 ه 739ت  بترتي  ابن بلبان صحي  ابن حبان
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 ه 743ت  الكااز عن حقا ق السنن للطيبي
 ه 771ت  يقرِّ م  ل  المصباح المنير ل  

 ه 786ت  الكواك  الدراري للكرماني 
 ه 817ت  لل يروز آبادي القاموق المحيط

 ه 852ت   ت  الباري البن حجر العسقالني
 ه 855ت  عمدة القاري للعيني 

 ه 911ت  إعانة الطالبين حااية على حل أل ا   ت  المعين
 ه 923ت  إرااد الساري للقسطالني

 ه 923ت  للقسطالني المواي  اللدنية بالمن  المحمدية
 ه 974ت   ارح ادربعين النووية البن حجر الليثمي
 ه 1131ت  التيسير بارح الجامع الصغير للمناوي
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 نسخها، وفيه مطلبان: املبحث الرابع: يف
 عليها وويفهاالمطلب األول: نسأها التي اعتمدو 

التاي عر تلاا وتحصالت عليلاا، وياي أربعاة نساخ  تميز يذا المخطوط بعدد نسخه
حساا  الوثااا ق القوميااة المصاارية بالقااايرة، وقااد رتبتلااا و كااان مصاادريا جميًعااا دار الكتاا  

 ادقدم  ادقدم. تاريخ الو اة

 النسخة األولى: -
 ورمزيا المعتمد  ي التحقيق )ق(.

 (.25364ويي مسجلة  ي دار الكت  تحت رقم )
 الخط: مارقي جيد ومقرو  والبياض  يه قليل.

( 36( لوحاااة، وعااادد اللوحاااات محااال التحقياااق )216عااادد لوحاااات ياااذه النساااخة )
   (.177 أ( إلى اللوحة رقم )142لوحة، تبدأ من اللوحة رقم )

 سم. 16× سم 22المقياق: 
 .ا( سطرً 25مسطرة الصح ة الواحدة )

 ( كلمة.12متوسط الكلمات  ي كل سطر )
 اسم الناسخ: مجلول.

 ه. 1239تاريخ النسخ: 
لااايق عليلاااا تعليقاااات أو تصاااحيحات  اااي اللاااامل إال ماااا اساااتدركه الناساااخ علاااى 

 ن سه  يما نسيه أو أخطأ  يه.
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 النسخة الثانية: -
 ورمزيا المعتمد  ي التحقيق )ا(.

 (.29216مسجلة  ي دار الكت  المصرية تحت رقم )ويي 
 قليل. االخط: مارقي جيد ومقرو  والبياض  يل

( لوحاة، تبادأ 41( وعدد اللوحاات محال التحقياق )246عدد لوحات يذه النسخة )
  أ(.214 أ( إلى اللوحة رقم )164من اللوحة رقم )
 سم. 16× سم  22المقياق: 

 .ا( سطرً 27مسطرة الص حة الواحدة )
 ( كلمة.12متوسط الكلمات  ي كل سطر )
 اسم الناسخ: أحمد ريان البراوي.

 ه.1267تاريخ النسخ: 
عليلاا بعاض التعليقاات  اي اللاامل، وتصاحيحات الناساخ لن ساه،  يماا نساايه، أو 

 أخطأ  يه.
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 النسخة الثالثة -
 ورمزيا المعتمد  ي التحقيق )ل(.

 (.658ويي مسجلة  ي دار الكت  تحت رقم )
 الخط: مارقي جيد ومقرو ، تكاد تخلو من البياض.

( لوحة، تبادأ 44(، وعدد اللوحات محل التحقيق )251عدد لوحات يذه النسخة )
  أ(.215 أ( إلى اللوحة رقم )162من اللوحة رقم )
 سم. 15.5× سم 22المقياق: 

 .ا( سطرً 25مسطرة الص حة الواحدة )
 ( كلمات.11متوسط الكلمات  ي كل سطر )

 م الناسخ: موسى سالمه.اس
 ه. 1276تاريخ النسخ: 

لااايق عليلاااا تعليقاااات أو تصاااحيحات  اااي اللاااامل إال ماااا اساااتدركه الناساااخ علاااى 
 ن سه  يما نسيه أو أخطأ  يه.
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 النسخة الرابعة: -
 ورمزيا المعتمد  ي التحقيق )م(.

 (.661ويي مسجلة  ي دار الكت  تحت رقم )
  يه قليل جدوا. الخط: مارقي جيد ومقرو ، والبياض

( 45( لوحاااة، وعااادد اللوحاااات محااال التحقياااق )267عااادد لوحاااات ياااذه النساااخة )
  أ(.219  ( إلى اللوحة رقم )174حة رقم )و لوحة، تبدأ من الل
 سم. 13× سم  19المقياق: 

 .ا( سطرً 23مسطرة الص حة الواحدة )
 ( كلمة.11متوسط الكلمات  ي كل سطر )
 اسم الناسخ: أصا  محله بياض.
 تاريخ النسخ: أصا  محله بياض.

 عليلا تعليقات  ي اللامل، وتصحيحات الناسخ لن سه،  يما نسيه أو أخطأ  يه.
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 المطلب الثاني: في نماذج منها

 ولى من النسخة بسباللوحة األ 
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 اللوحة األخيرة من النسخة بسب
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 اللوحة األولى من النسخة بصب
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 اللوحة األخيرة من النسخة بصب
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 اللوحة األولى من النسخة ب لب
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 اللوحة األخيرة من النسخة ب لب
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 اللوحة األولى من النسخة بمب

 
  



  34 

 اللوحة األخيرة من النسخة بمب

 
  



 

 الثانيالقسم 
 التحقيقيالقسم 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 كتاب بدء اخلل،

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ژ ما جاء في قول الله تعالى:  :باب

 .(27)الروم:   ژ ڄ  ڄ
ي اار ة   – 159 اان  أ ب ااي ي ر  ع 

(1)--    س ااول  ا : ق ااال  ر  ااى ا   » -- ق ااال  ااا ق ض  ل ما
ل ق  ك ت     ب ي ،  ي ك ت اب ه  ال خ  ل ب ت  غ ض  م ت ي غ  ق  ال ع رل  إ نا ر ح  ن د ه    و   .(2)«  ل و  ع 

قوله )لما قضى ا  الخلاق( أي أوجاد الخلاق، أي جانق الخلاق؛ دن ياذا الكتاا  
  .(3)كان قبل خلق جميع المخلوقات

                                           
، من دوق بان عادنان بان عبادا  بان زياران بان كعا  بان نضار بان --( أبويريرة الدوسي، صاح  رسول ا  1)

يريا، وروي ادزد، وقد اختلز  ي اسمه اختال ًا كبيرًا،  قيل عبد بن عامر، وقيل: عبدا  بن عبد امق، وقيل غ
 عنه أكثر من ثمان ما ة رجل من صاح  وتابع، منلم: ابن عباق، وابن عمر، وجاابر وغياريم، واساتعمله عمار 

--  علااى البحااارين، وساااكن المديناااة وبلاااا كانااات و اتااه-- ( ه. ين ااار: االساااتيعا   اااي معر اااة 57سااانة )
 -حماد البجااوي، دار الجيال، بياروتادصحا ، دبي عمر يوسز بن عبدا  بان عبادالبر القرطباي، تا : علاي م

(، وأساااد الغاباااة  اااي معر اااة الصاااحابة دباااي الحسااان 1772-1768 4م، )1992 -ه1412، ت ط: 1لبناااان، ط
 1415، ت ط: 1علي بن ادثير، تا : علاي محماد معاوض، عاادل أحماد عبادالموجود، دار الكتا  العلمياة، ط: 

 (.321 – 318 5م )1994 -ه

باان إسااماعيل البخاااري  ااي صااحيحه، تاا : أبوعباادا  محمااود باان الجمياال، مكتبااة الصاا ا،  ( أخرجااه أبوعباادا  محمااد2)
م، كتا  بد  الخلق، با  ما جا   ي قول ا   تعالى: 2113 –ه 1423، ت ط: 1القايرة، ط: -ميدان ادزير 

، وأباو الحسان 108 2( 3194 ، رقم الحدي : )27]الروم: ژڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ 
لم باان الحجاااج النيسااابوري  ااي صااحيحه، تاا : بااال، دار السااالم للنااار والتوزيااع، المملكااة العربيااة السااعودية، مساا
وأنلااا تغلاا  غضاابه، رقاام  -تعااالى –م، كتااا  التوبااة، بااا   ااي سااعة رحمااة ا  2000 –ه 1421، ت ط: 2ط:

 ، ويو بل  : "لما خلق ا  الخلق" بدل "لما قضى ا  الخلق" وكذلن "تغل " بدل "غلبت".1192، ا 2751
إن ا  كتاا  كتاباًا قباال أن يخلاق الخلااق  »يقاول:  --قااال: سامعت رسااول ا   --( ياالد لااذلن حادي  أبااي يريارة 3)

باا  قولاه  ، أخرجاه البخااري  اي صاحيحه، كتاا  التوحياد،«عناده  اوق العارل لو مكتاو   ،إن رحمتي سبقت غضبي
  رقام 2 – 1]الطاور:   ژڻ  ڻ        ں  ژ  ، 22 – 21]الباروج:   ژۆئ  ۈئ  ۈئ     وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ژ تعاالى: 

(7554 )3 488. 
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 .(1))كت ( أي أمر ا  القلم أن يكت  :قوله
مان حيا   -تعاالى –: ) ي كتابه( أي كتا  الر ، أي الكتا  المنساو  لاه قوله
 ، و ي نسخة " ي كتا " بدون ضمير.(2)ويو اللوح المح و  ،كونه خلقه

 ) لاااو عناااده( ياااذه العندياااة ليسااات عندياااة مكاااان؛ دناااه مساااتحيل  اااي حقاااه  :قولاااه
ومسااتتر عاان  (3)،  ااالمراد عنديااة علاام،  لااو إاااارة إلااى أن يااذا الكتااا  مكنااون-تعااالى -

 .(4)سا ر الخال ق مر و  عن حيز اإلدران
  يااه إاااارة إلااى أنااه ال اااي   ،أي أقاال جرًمااا منااه ؛) ااوق العاارل( أي دونااه :قولااه

أي  ما يو أصاغر  (5) ژ ڍ  ڍ   ڌژ  أع م من العرل، ون ير يذا قوله تعالى:
ضار  المثال بادصاغر وادكبار، ولايق  -تعاالى –،  اا  (6)منلا؛  المراد  وقلا  ي القلة

                                           
( ين اار:  اات  الباااري بااارح صااحي  البخاااري للحااا   أحمااد باان علااي باان حجاار العسااقالني، تاا : مجموعااة ماان المحققااين 1)

ياام: عاااادل مرااااد، وعااامر غضااابان، وساااعيد اللحااام، وأحماااد برياااوم، ومحمااد كامااال قربللاااي، وييااثم عبااادالغ ور، وساااليم 
، ت 1ط:  -دار الرسااالة العالميااة، دماااقعااامر، وعبااداللطيز حاارز ا ، بتاااراز: اااعي  ادرناانوط، وعااادل مراااد، 

 .539 9م، 2113 –ه 1434ط: 
إن أول  »يقاول:  --قال: سمعت رساول ا   --وقد عضد ابن حجر يذا المعنى بحدي  عبادة ابن الصامت 

ي ساننه . أخرجاه أبوعيساى محماد بان عيساى الترماذي  ا«خلق ا  القلم،  قال لاه: اكتا ،  جاري القلام بماا ياو كاا ن إلاى ادباد
، ت ط: 2سااااورية، ط:  -الموسااااوم بالجااااامع الكبياااار، تاااا : اااااعي  ادرناااانوط، وأحمااااد بريااااوم، دار الرسااااالة العالميااااة، دماااااق

، وقااال: يااذا حاادي  غرياا ، وأخرجااه اإلمااام 231-231 4( 2294م بااا  ماجااا   ااي الرضااا بالقاادر، رقاام )2111ه، 1431
باراييم الزيباق، ومحماد رضاوان أحمد بن حنبل  ي مسانده، تا : ااعي  ادرنانوط، وعاادل مر  ااد، ومحماد نعايم العرقسوساي، وا 

 .378 37( 2215م، رقم )2118 –ه 1429، ت ط: 2لبنان، ط:  -العرقسوسي، كامل الخراط، منسسة الرسالة، بيروت
 ، عماادة القاااري ااارح صااحي  البخاااري لباادر الاادين أبااي محمااد العينااي، المكتبااة التو يقيااة،539 9( ين اار:  اات  الباااري 2)

 .311 12م، 2112، ت ط: 2القايرة، مصر، ط: 
 (  ي النسخة "ا" مكتو .3)

 .539 9( ين ر:  ت  الباري 4)
ڎ  ڎ    ڌچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌژ واميااااة بتماملااااا  25( ساااورة البقاااارة، ماااان امياااة:  و5)

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ

 .ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ںڱ  ں

، تا : عبدالساالم عباد ( ين ر: المحرر الوجيز  ي ت سير الكتا  العزيز، دبي محمد عبدالحق بن غال  بان عطياة ادندلساي6)
، وم اااااتي  الغيااا ، دبااااي عباااادا  111 1ه،  1422، ت ط:  1ط: -بياااروت -الااااا ي محمااااد، دار الكتااا  العلميااااة 
، 539 9، و ات  البااري 264 2ه، 1421، ت ط: 3ط:  -لتارا  العرباي، بياروتمحمد بن عمر الرازي، دار إحياا  ا

 .311 12وعمدة القاري 
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 المراد بال وق ما قابل التحت؛ دن اللوح المح و  تحت العرل ال  وقه.
القلم الذي كت  المقادير، وياو و ي الحدي  داللة على تقدم خلق العرل على ))

: ج ناااا نساااألن عااان ياااذا --  الجملاااور، وينياااده قاااول أيااال الااايمن لرساااول ا  ماااذي
وقااد روي ، (1)« كااان ا ، ولام يكاان ااي  غياره، وكااان عرااه علااى الماا »ل: ادمار،  قاا
مح و اًا  إن ا  خلاق لوحااً »مر وعاًا:  (3)عبااق ي ص ة اللوح من حدي  ابن  (2)الطبراني
حماارا ، قلمااه نااور، وكتابااه نااور ا ، كاال يااوم  (5)بيضااا  صاا حاتلا ماان ياقوتااة (4)ماان درة

 (6)« ويميااات ويحاااي ويعاااز  وياااذل  وي عااال ماااا يااااا  اااة لح اااة، يخلاااق ويااارزقاساااتون وثالثم
إن  اي صادر اللاوح المح او  »أيضاًا قاال:  --عن ابان عبااق  (7)وعند ابن إسحاق

                                           
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ژ  :  -تعاالى –أخرجه البخاري  ي صاحيحه كتاا  باد  الخلاق، باا  ماا جاا   اي قاول ا  ( 1)

 .117 2( 3191  رقم )27]الروم:    ژ ڄ  ڄ  ڄ

درياق العطاار أبوالقاسم( 2) ، ساليمان بان أحماد بان أياو  بان مطيار اللخماي الااامي الطبراناي، سامع مان أباي زرعاة الثق اي، وا 
وغيااريم، وحااد  عنااه أبوخلي ااة الجمحااي، وأبااو ال ضاال محمااد باان أحمااد الجااارودي، وأبااونعيم، ماان تصاااني ه المعجاام الكبياار 

خ أصابلان، دباي نعايم أحماد بان عبادا  ادصابلاني، ( ه. ين ار: تااري361سنة ) -رحمه ا  –وادوسط والصغير، تو ي 
دباي  -، وتااريخ دمااق393 1م، 1991 –ه 1411، ت ط: 1ط:  -ت : سيد كساروي حسان، دار الكتا  العلمياة، بياروت

، تاا : عماارو باان غرامااة العمااوري، دار ال كاار للطباعااة والنااار والتوزيااع، ط: القاساام علااي باان الحساان المعااروز بااابن عساااكر
، وتذكرة الح ا : دبي عبادا  محماد بان أحماد الاذيبي، تا : باال، دار 171 – 163 22م، 1995 –ه 1415بال، ت ط: 

 . 85 3م، 1998 -ه1419، ت ط: 1لبنان، ط:  -الكت  العلمية، بيروت

دالمطل  باان ياااام باان عبااد مناااز باان قصااي القراااي اللاااامي، يكنااى أبااا العباااق، كااان طااوياًل ماااربًا عباادا  باان العباااق باان عباا( 3)
وعان عمار، وعلاي، ومعااذ، وأباي ذر، وروي عناه عبادا  بان عمار، وأناق  -- بالحمرة جسايمًا وسايمًا صابيحًا، روي عان النباي

 .291 3، وأسد الغابة 339 -933 3 ر: االستيعا  ( ه. ين68ا  عنه سنة ) - - بن مالن، وأبو الط يل وغيريم، تو ي

الد راة : بالضم اللنلنة الع يماة الكبيارة. ين ار: المصاباح المنيار  اي غريا  الاارح الكبيار للرا عاي، دحماد بان محماد المقاري ( 4)
 ط: بال، ت ط: بال، مادة )د. ر. ر(. -ال يومي، المكتبة العلمية، بيروت

معر ، ويو من الجواير، الواحدة "ياقوتة"، والجماع "اليواقيات" أجاوده  ادحمار الرمااني. ين ار: لساان  الياقوت:  ارسي( 5)
العار ، لمحماد باان مكارم باان علاي أبوال ضاال ابان من ااور، تا : عباادا  علاي الكبياار، ومحماد أحمااد حسا  ا ، وياااام 

 . ت(. محمد الااذلي، دار المعارز، القايرة، ط: بال، ت ط: بال، مادة )ي. ق

، ت ط: 2أخرجه الطبراني سليمان بن أحمد  ي المعجم الكبيار، تا : حمادي بان عباد المجياد السال ي، مكتباة ابان تيمياة، ط: ( 6)
، وقاااال الليثماااي أباااو 72 12( 12511، والثانياااة رقااام )261 11( 11615باااال.  اااي موضاااعين مااان طاااريقين، ادولاااى: رقااام )
 –ه 1414: حساام الادين القدساي، مكتباة القدساي، القاايرة، ط: باال، ت ط: الحسن علاي بان ساليمان  اي مجماع الزوا اد، تا 

 .191 7م، ورواه  الطبراني من طريقين، ورجال يذه ثقات، يعني ادولى، 1994
( محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيق بن مخرماة بان عباد منااز بان قصاي ويكناى أباا عبادا ، وكاان محماد بان 7)

(ه. الطبقات الكبري دبي عبدا  محمد بان ساعد البغادادي، تا : 151أل لا، ت )إسحاق أول من جمع المغازي و 
 .451 5، م1991 –ه  1411، ت ط: 1بيروت، ط:  –محمد عبدالقادر عطا ، الناار: دار الكت  العلمية 
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ال إلااه إال ا  وحااده، دينااه اإلسااالم، ومحمااد عبااده ورسااوله،  ماان آماان بااه وصاادق بوعااده 
الساااما  وادرض واتباااع رساااله أدخلاااه الجناااة، قاااال: واللاااوح مااان درة بيضاااا  طولاااه ماااا باااين 

وعرضه ما باين الماارق والمغار ، وحا تااه الادر واليااقوت، ود تااه ياقوتاة حمارا ، وقلماه 
 .(1)«نور، وكالمه معقود بالعرل، وأصله  ي حجر ملن

 .(3)اللوح المح و   ي جبلة إسرا يل :وغيره من السلز (2)وقال أنق بن مالن
 .(6()5)((ه: يو عن يمين العرل إ(4)وقال مقاتل

ولااااااه: )إ ن رحمتااااااي( بكساااااار اللماااااازة، ويااااااو حكايااااااة لمااااااا  ااااااي الكتااااااا  لمضاااااامون ق

                                           
ساحاق أحماد بان محماد الثعلباي  اي ت سايره الكااز والبياان عان ت ساير القارآن، تا : اإلماام أباي( 1) محماد بان عاااور، دار  أخرجه أبوا 

حماااد الحساااين بااان مساااعود ، وأباااو م176 -175 11م، 2112 –ه 1422، ت ط: 1لبناااان، ط:  -إحياااا  التااارا  العرباااي، بياااروت
، وساليمان مسالم الحارل، دار  ي ت سيره معالم التنزيل  ي ت سير القرآن، ت : محمد عبدا  النمر، وعثمان جمعاة صاميرية البغوي 

 .389 8م، بسند الثعلبي: 1997 –ه 1417، ت ط: 4طيبة للنار والتوزيع، ط: 
 يااه إسااحاق باان بااار باان مقاتاال أبااو يعقااو  الكااايلي الكااو ي، روي عاان كاماال أبااي العااال ، وأبااي معااار الساادي، ومالاان، وح ااا  

سااحاق باان إباارايي م السجسااتاني، ومحمااد باان علااي ادزدي، وأحمااد باان ح ااا القااار  وغيااريم، وعنااه عماار باان ح ااا السدوسااي، وا 
دار لرحمن باان أبااي حاااتم، الساعدي وغيااريم ويااو كاذا ، يحااد  بالمناااكير والموضاوعات. ين اار: الجاارح والتعاديل دبااي محمااد عبادا

اع ا  ال214 2م، 1952 –ه 1271، ت ط: 1ط:  -بيروتإحيا  الترا  العربي،  ا  بان رجاال، دباي أحماد عباد، والكامل  ي ض 
، والضااع ا ، 511 1م، 2112 -ه1433، ت ط: 1ط:  -دمااق، تا : محماد أنااق مصاط ى الخان، دار الرسااالة العالمياة، عادي

 –ه 1415، ت ط: 1، تاا :  اااروق حمااادة، دار الثقا ااة، الاادار البيضااا ، ط: ن عباادا  باان عباادا  ادصاابلانيدبااي نعاايم أحمااد باا
بدا  محمد بن أحمد الذيبي، تا : علاي محماد البجااوي، دار المعر اة للطباعاة والناار، ، وميزان االعتدال، دبي ع61 1م، 1984
، تاا : دار ، دبااي ال ضاال أحمااد باان علااي باان حجاار، ولسااان المياازان186 1م،1963 –ه 1382، ت ط: 1لبنااان، ط:  -بيااروت

 .355 1م، 1971 –ه 1391، ت ط: 2لبنان، ط:  -المعارز الن امية، اللند، منسسة ادعلمي للمطبوعات، بيروت

ار بان ثعلباة بان عمارو بان الخازرج بان حارثاة ( 2) أنق بن مالن بن النضر بن ضمضم بان زياد بان حارم بان عاامر بان عادي بان التاجا
وعناااه ابااان سااايرين،  --يكناااى أباااا حمااازة، ياااو مااان المكثااارين مااان الرواياااة عااان رساااول ا   --ادنصااااري، خاااادم رساااول ا  

 .294 1، وأسد الغابة 111-119 1ه. ين ر: االستيعا  (91)سنة  --خلق كثير، تو ي وحميد الطويل، وقتادة، و 
،  اي كتاا  العلال، تا :  رياق مان البااحثين أبو محمد عبدالرحمن ابن أبي حااتم، وقال 176 11أخرجه الثعلبي  ي ت سيره ( 3)

، ت ط: 1الرجيساااي، مطاااابع الحميضاااي، ط: بتااااراز وعناياااة: د. ساااعيد بااان عبااادا  الحمياااد، ود. خالاااد بااان عبااادالرحمن 
 .629 4م، قال أبي يذا حدي  منكر 2116 –ه 1427

، حكاي عان الااا عي أناه قاال: كللام مالورًا بت ساير كتاا  ا  العزيازمقاتل بن سليمان ادزدي الخرساني أبو الحسن، كان ت سيره ( 4)
والضااحان باان ماازاحم وغيااريم، وعنااه ااابابة باان  ،د المقبااريوساايع ،عيااال مقاتاال باان سااليمان  ااي الت سااير، حااد  عاان عطيااة العااو ي

 -رحماه ا  –سوار، وحمزة بن زياد الطوسي، وحماد بن محمد ال زاري وغيريم، وأصحا  الحدي  يتقاون حديثاه وينكروناه.، تاو ي 
بااااار عاااواد  ، تااا : د.أحماااد بااان علاااي البغااادادي تااااريخ بغاااداد، دباااي بكااارو  ،263 7ه. ين ااار: الطبقاااات الكباااري،  (151)سااانة 

 .217 15م، 2112 –ه  1422، ت ط: 1ط:  -بيروتالمغر  اإلسالمي، معروز، دار 

 .318 3م، 2113 –ه 1424، ت ط: 1لبنان، ط:  -، دار الكت  العلمية، بيروتين ر: ت سير مقاتل بن سليمان( 5)

خالاادي، دار محمااد عبااد العزيااز ال، تاا : العباااق أحمااد باان محمااد القسااطالني إرااااد الساااري لااارح صااحي  البخاااري، دبااي (6)
 .114 7م، 2112 –ه 1433، ت ط: 3لبنان، ط:  -الكت  العلمية، بيروت
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 الكتا  ومضمونه يو المكتو ، ويص   ت  اللمزة على أنه معمول لكت .
عبااارة عاان  -تعااالى –قولااه: )غلباات غضاابي( حاصاال ذلاان أن الرحمااة  ااي حقااه 

 إرادة اإلنعام واإلحسان، أو اإلنعام ن سه.
ت االنتقاام والعقاا ، أو االنتقاام  والعقاا   لماا صا تا ذاوالغض  عبارة عان إرادة 

ضاابه، باعتبااار كونلمااا صاا تي ذات كثاارة تعلقااات أو  عاال،  معنااى غلباات رحمتااه علااى غ
 الرحمة بالنسبة لتعلقات الغض .
بخاالز تعلقاات الغضا   لاي قليلاة بالنسابة لتعلقاات  (1)كثيارةأي أن تعلقات رحمتاي 
 عاال كثاارة ذات الرحمااة،  تحسااان  (3)صاا تيباعتبااار كونلمااا  (2)الرحمااة، ومعنااى غلبتلااا عليااه

 قولااه  ة واحاادة  كيااز يقااال إنلااا غالبااة.ا  أكثاار ماان انتقامااه،  ااال يقااال علااى ادول أن اإلراد
، أي كثااارت علاااى الغضااا  باعتباااار ذاتلاااا أو تعلقلاااا،  قيااال غلااا  علاااى  اااالن الكااارم؛  غلب ااات 

أكثار مان قساطلم مناه؛ دنلاا تنااللم مان غيار الخلاق منلاا  ( 4)بمعنى أنه أكثر أ عالاه،  قساط
موج  للاا، بخاالز الغضا   اال ينااللم إال بتقادم موجباه، أال تاري أن الرحماة تاامل ( 5)تقدم

اإلنساااان جنيناااًا، ورضااايعًا و طيماااًا، ونااااا ًا مااان غيااار أن يصااادر مناااه ااااي  مااان الطاعاااة وال 
 .(6)يلحقه الغض  إال بعد أن يصدر منه اي  من المخال ات

علياه  غلبات وسابقلابدل  سبقت (9) ي التوحيد (8)عن أبي الزناد(7)رواية اعي و ي 
                                           

  ي النسخة "ل" كثرت.( 1)

 .ا" عليلق" و " ا" و " ل ي النسخة "( 2)

  ي النسخة "ق" و"م" ص ة.( 3)

  ي النسخة "ل"  قط بين.( 4)

 سقط من النسخة "م".( 5)

 .114 – 113 7، و إرااد الساري 641 9( ين ر:  ت  الباري 6)

واساامه دينااار اد مااوي مااواليم أبااو بااار الحمصااي، روي عاان الزيااري، وعباادا  باان عباادالرحمن، وأبااي  جماارةااعي  باان أبااي ( 7)
ال الحاادي ، التلااذي   ااي رجااتلااذي  ين اار:  .الزناااد وغيااريم، وعنااه ابنااه بااار، وبقيااة باان الوليااد، ومسااكين باان بكياار وغيااريم

، تا : الاايخ: عاادل أحماد عبادالموجود والاايخ علاي محماد معاوض، دار ل أحمد بان علاي بان حجار العساقالنيدبي ال ض
تاااو ي سااانة عاباااد ومااان أثبااات النااااق، وياااو ، 174 3م، 2114ه، 1425، ت ط: 1لبناااان، ط:  -بياااروتالكتااا  العلمياااة، 

، تا : ساعد بان نجادت عمار، منسساة بان حجار العساقالني ضال أحماد بان علايين ر: تقري  التلذي ، دباي ال  .ه(162)
 .341م، ا 2113 –ه 1434، ت ط: 1سوريا، ط:  -دماقالرسالة للنار، 

وعااان عا اااة بنااات ساااعد،  ،عبااد ا  بااان ذكااوان القرااااي، أباااو عباادالرحمن المااادني المعاااروز، بااأبي الزنااااد، روي عاان أناااق( 8)
 -464 3ين اار: تلااذي  التلااذي   .أبااي مليكااة، وادعماال وغيااريموادعاارج وغيااريم، وروي عنااه صااال  باان كيسااان، واباان 

 .393: تقري  التلذي ، ا . ين ره( 131)سنة تو ي . ويو ثقة  قيه من الخامسة، 465

=  129 ]التوباة: ژى    ائ  ائ  ەئ    ژ  ، 7]ياود:  ژڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ژ أي كتا  التوحيد مان صاحي  البخااري، باا  ( 9)
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نمااا كاناات سااابقة عليااه، دنلااا مقتضااى ذاتااه المقدسااة، ودنلااا  باعتبااار ذاتلااا أو تعلقلااا، وا 
تتوقز على سابقة ، عمال كماا تقادم مان أنلاا اااملة لانساان قبال أن يصادر مناه ااي  

 .(2)قز على سابقة عمل من العبد المكلزبخال ه،  تنه متو  (1)من "الطاعات"
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي كتا  بد  الخلق

  

                                           
 .«إن ا  لما قضى الخلق كت  عنده  وق عراه إن رحمتي سبقت غضبي ». ونصه كاماًل 455 3( 7422رقم ) =

 (  ي نسخة "ق" و " ل" و " م" المخال ات، وما أثبته ينا الصحي ، دنه الموا ق للسياق.1)

 .541 9( ين ر:  ت  الباري 2)
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 ذكر المالئكة :باب
ع ة   -161 ع ص  ال ن  ب ن  ص  ع ن  م 

اا – (1) ي  ا   ع ن ل م  : ق اال  الناب اي   -ر ض   --ق اال 
ن اااد  ال ب ي ااات  ب اااي ن  النااااا م   » اااالً  - و ال ي ق   اااان  ب ي ن اااا أ ن اااا ع  ااار  ي ع ن اااي ر ج  ذ ك  ل ي ن   ب اااي ن   و    أ ت يااات   -الاااراج 

اًنا ًة و ا  يم  م  ك  ٍت م ن  ذ ي ٍ  م ل ئ  ح  ر  إ ل ى م ر اقِّ ال اب ط ن   ،ب ط س  ال  ال اب ط ن    ا قا م ن  الناح  ، ث اما غ س 
اا    م   ب م  ااز  م  اًنااا ،ز  ااًة و ا  يم  م  ك  ااار  ال ب اار اق  و أ ت يات  ب د اباااٍة  ،ت ااما م ل اائ  ح  م  اال  و   ااوق  ال ح   أ ب ااي ض  د ون  ال ب غ 

ااان    ان ط ل ق ااا : م  ، ق يااال  ب ريااال  : ج  ااان  ي اااذ اَ ق اااال  : م  ا   الاااد ن ي ا ق يااال  تااااى أ ت ي ن اااا الساااام  ب ر يااال  ح  اااع  ج   ت  م 
: م ر  م ع اان   ، ق ياال  : ن ع اام  اال  إ ل ي ااه َ ق ااال  س  ق ااد  أ ر  : و  اادت، ق ياال  ما : م ح  ًبااا ب ااه  َ ق ااال  ااي    ،ح  ل اان ع م  ال م ج  و 

ل ااى آد م   ااا  ،   أ ت ي اات  ع  ل ي ااه   ،ج  ااالام ت  ع  ،   أ ت ي ن ااا الساااام ا    ،  س  ن ب ااي  اان  اب اااٍن و  ًباااا ب اان  م    ق ااال: م ر ح 
س   ،الثاان ي ة   : أ ر  مادت، ق يل  : م ح  َ ق ال  : م ن  م ع ن  ، ق يل  ب ريل  : ج  : م ن  ي ذ اَ ق ال  : ق يل  ل  إ ل ي اه َ ق اال 

ًبااا ب ااه   : م ر ح  ااي ،ن ع اام  ق ياال  ل اان ع م  ال م ج  يس ااو  ل ااى ع  ااا  ،   أ ت ي اات  ع  ًبااا ب اان     ج  ي ااى   ق اااال : م ر ح  ي ح  ى و 
اان   اان   م  : م  ب ر ياال  ق ياال  اان  ي ااذ اَ ق ياال  ج  : م  ا   الثاال ث ااة ، ق ياال  ،   أ ت ي ن ااا السااام  ن ب ااي  َ  أ ٍذ و  : ق ياال  م ع اان 

مادت  ق اد   ،م ح  : و  ال  إ ل ي اه َ ق اال  ن ع ام  ق يال  أ   ق يال  س  اا   ر  اي   ج  ل ان ع م  ال م ج  ًباا ب اه  و  ل اى  ،   أ ت ي ات  : م ر ح  ع 
ل ي ااه   االام ت  ع  ن ب ااي   ،ي وس ااز    س  اان  أ ٍذ و  بااًا ب اان  م  : م ر ح  ا   الرااب ع ااة  ق ااال  اان   ،،   أ ت ي ن ااا السااام  : م  ق ياال 
ب ر ياال   : ج  اال  إ ل ي ااه َ ق ياال  ن ع اام   ،ي ااذ اَ ق ااال  س  ق ااد  أ ر  : و  اادت، ق ياال  ما َ ق ياال  م ح  اان  م ع اان  : م  :  ،ق ياال  ق ياال 

ل ي ااه   االام ت  ع  ل ااى إ د ر يااق    س  ااا  ،   أ ت ي اات  ع  ااي   ج  ل اان ع م  ال م ج  ًبااا ب ااه  و  اان   ،م ر ح  ًبااا ب اان  م  : م ر ح    ق ااال 
،    أ ٍذ  ن ب ااي  ام س ااة  و  ا   الخ  ب ر ياال   ،أ ت ي ن ااا السااام  : ج  اان  ي ااذ اَ ق ااال  :  ،ق ي اال  م  َ ق ياال  اان  م ع اان  م  : و  ق ياال 

مادت  : ن ع م   ،م ح  ل  إ ل ي ه َ ق ال  س  ق د  أ ر  : و  ًباا ب اه   ،ق يل  اي    ،ق يال  م ر ح  ل ان عم  ال م ج  اا  ،   أ ت ي ن اا و  ل اى  ج  ع 
لا  ون    س  ل ي ه  ي ار  ،   أ ت ي ن اا  ،م ت  ع  ن ب اي  ان  أ ٍذ و  ًباا ب ان  م  س اة    ق اال  م ر ح  ل اى الساام ا   السااد  :  ،ع  ق يال 
ب ر يل  م ن  ي ذ اَ  مادت  ،ق يل  ج  َ ق يل  م ح  : م ن  م ع ن  ل ان ع م   ،ق يل  ًباا ب اه  و  ال  إ ل ي اه َ م ر ح  س  ق د  أ ر  : و  ق يل 

ااا  ،   أ   ااي   ج  ل ااى ت ي اات  ال م ج  ل ي ااه   ع  االام ت  ع  ااا  ،م وس ااى   س  ،   ل ما ن ب ااي  اان  أ ٍذ و  ًبااا ب اان  م  : م ر ح    ق ااال 
: م   ت  ب ك ى   ق يل  او ز  ان  ج  نااة  م  ي ي اد خ ل  ال ج  ا   ب ع اد  م  الاذ ي ب ع  : ي ار  ِّ ي اذ ا ال غ اال  َ ق ال  ا أ ب ك ان 

ل  م ماا ي د خ ل  م ن  أ   ا   السااب ع ة  أ مات ه  أ   ض  :  ،مات ي،   أ ت ي ن ا السام  ب ر يل  ق يال  : ج  ق يل  م ن  ي ذ اَ ق يل 
مادت  َ ق يل  م ح  ًبا ب ه   ،م ن  م ع ن  ل  إ ل ي ه َ م ر ح  س  ق د  أ ر  : و  ل اى  ،ق يل  اا  ،   أ ت ي ات  ع  اي   ج  ل ن ع م  ال م ج  و 

يم   :  ،إب ر اي  ل ي ه    ق ال  لام ت  ع  ًباا ب ان    س  ،   ر   اع  ل اي   م ر ح  ن ب اي  ان  اب اٍن و    س اأ ل ت   ،ال ب ي ات  ال م ع م اور   م 

                                           
ني مازن بان النجاار، روي عناه أناق بان مالان حادي  ( مالن بن صعصعة ادنصاري الخزرجي، ثم المازني من ب1)

 .25 5، وأسد الغابة 1352 3اإلسرا . ين ر اإلستيعا  
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ٍم س اب ع ون  أ ل از  م ل اٍن  لِّي   يه  ك الا ي او  : ي ذ ا ال ب ي ت  ال م ع م ور  ي ص  ب ر يل    ق ال  اوا ل ام  ي ع اود وا ج  إ ذ ا خ ر ج 
ل ي ل م  و ر   ع ت   ار ل ي   إ ل ي ه  آخ ر  م ا ع  د ر ة  ال م ن ت ل ى،   ت ذ ا ن ب ق ل ا ك أ نااه  ق اال ل  ي ج  ق ل اا ك أ نااه  آذ ان   ،ٍ س  و و ر 

: أ   ،   ق ااال  ب ر ياال  ااأ ل ت  ج  ،   س  ن ل اار ان    اااي ر ان  ن ااان  و  ب ع ااة  أ ن ل اااٍر، ن ل اار ان  ب اط  اال ل ا أ ر  ،   ااي أ ص  ااا ال   ي ااول  ما
نا  ن ان      ي ال ج  ات  ع   ،النِّيل  و ال   ار ات  ة ، و أ ماا ال ااي ر ان  ال ب اط  اال ًة،   أ ق ب ل ات  ث اما   ر ض  ل ايا خ م س اون  ص 

ل اام   ااال ًة، ق ااال  أ ن ااا أ ع  م س ااون  ص  ل اايا خ  اات  ع  :   ر ض  اان ع ت  ق ل اات  ااا ص  : م  تاااى ج   اات  م وس ااى،   ق ااال  ح 
ياااق ،   اااار ج   اااة ، و ا  نا أ مات ااان  ال  ت ط  ااادا ال م ع ال ج  ااار ا  يل  أ ا  ااات  ب ن اااي إ س  بِّااان  ب الناااااق  م ن ااان ، ع ال ج  ع  إ ل اااى ر 

اار ي ا  ع اال  ع  ، ث ااما م ث ل ااه ،   ج  ، ث ااما م ث ل ااه ، ث ااما ث ال ث ااين  ااين  ع ل ل ااا أ رب ع  ااأ ل ت ه ،   ج  ع اات    س  اال ه ،   ر ج  ، ث ااما   س  ن 
اااى،  ًساااا،   أ ت ي ااات  م وس  م  ع ل ل اااا خ  اااى   ق اااال  م ث ل اااه ،   ج  ع ااال  ع ااااًرا،   أ ت ي ااات  م وس  اااا م ث ل اااه ،   ج  : م    ق اااال 

اااي ت  ي اااٍر،   ن اااود ي  إ نِّاااي ق اااد  أ م ض  ااالام ت  ب خ  : س  ًساااا،   ق اااال  م ث ل اااه ، ق ل ااات  م  ع ل ل اااا خ  : ج  ااان ع ت  ق ل ااات  ص 
ب اد ي ت ي و خ  ا  ت  ع ن  ع  ز ي ال ح س ن ة  ع ا ًرا ،  ر يض     .(1) «و أ ج 

وال  ،وي اااو الكعباااة أي المعلاااود ؛)بيناااا( ياااي بغيااار مااايم، وقولاااه: عناااد البيااات :قولاااه
                                           

، ومسالم  اي صاحيحه 111 2( 3217أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  بد  الخلق، با  ذكر المال كاة، رقام )( 1)
، 86 -85( ا 164وات و ااارض الصااالوات، رقااام )اإلاااى السااام --كتاااا  اإليماااان، باااا  اإلسااارا  برساااول ا  

ن الناا م واليق اان، يعناد البيات با ابيناا أنا --قاال نباي ا  قاال:   --عن مالن بن صعصعة ونصه كاماًل: 
بط س ٍت مان ذيا   يلاا مان ماا  زمازم،    ا ت يت  ، ب ينط لق    أ ت يت   اإذ سمعت قا اًل يقول: أحد الثالثة بين الرجلين، 

ر ج   –قاال قتاادة:   قلات للاذي معاي: ماا يعنايَ قاال: إلاى أسا ل بطناه  –صدري إلى كاذ ا وكاذ ا    ا ر ح   قلباي،   اسات خ 
 اوق الحماار  –ة أبايض يقاال لاه الباراق أ ت يات  بدابا غسل بما  زمزم، ثم أعياد مكاناه، ثام حااي إيماناًا وحكماة، ثام 
ط ااو ه  عنااد أقصااى طر ااه،  حملاات عليااه، انط -لقنااا حتااى أتينااا السااما  الاادنيا،  اساات ت  جبرياال ودون البغاال، يقااع خ 

-  قيل: مان ياذاَ قاال: جبريال، قيال: ومان معانَ قاال: محماد --  قيال: وقاد بعا  إلياهَ قاال: نعام. قاال
، وسااق الحادي  بقصاته، وذكار --وقال: مرحباًا باه، ولانعم المجاي  جاا ، قاال:  أتيناا علاى آدم  –  ت  لنا 

و اااي الثالثااة يوساااز، و اااي الرابعاااة إدرياااق، و اااي  -عليلماااا الساااالم –عيسااى ويحاااي أنااه لقاااي  اااي الساااما  الثانياااة 
 سالمت  --قال: ثام انطلقناا حتاى انتليناا إلاى الساما  السادساة،  أتيات علاى موساى  --الخامسة يارون 

ي  عليه  قال: مرحبًا بادذ الصال  والنبي الصال ،  لما جاوزته بكى،  يذا غاالم بعثتاه َ قال: ر  ي ب ك ين  ا : م    ن ود 
بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، قاال: ثام انطلقناا حتاى انتليناا إلاى الساما  الساابعة،  أتيات 

أنااه رأي أربعااة أنلااار يخاارج ماان أصااللا نلااران  --: وحااد  نبااي ا   وقااال  ااي الحاادي --علااى إبااراييم 
ادنلاارَ قاال: أماا النلاران الباطناان  نلاران  اي الجناة، وأماا  ياذه  قلات: ياجبريال م ماا  ايران، ونلران باطناان "

ال ايران  النيل وال رات، ثام ر اع لاي البيات المعماور،  قلات ياا جبريالم ماا ياذاَ قاال ياذا البيات المعماور، يدخلاه 
خمار وامخار  أحاديما أ ت يات  ب ت ن اا  ي ن  كل يوم سبعون ألز ملن، إذا خرجاوا مناه لام يعاودوا  ياه آخار  ماا علايلم، ثام 

البن،  ،  ااخترت اللابن،  قيال: أصابت، أصاا  ا  بان، أمتان علاى ال طارة، ثام  رضات علاي كال ياوم علايا   ع ر ض 
 . ثم ذكر قصتلا إلى آخر الحدي ."خمسون صالة
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كنااات  اااي بيااات أم »و اااي رواياااة ، (1)« ااارج ساااقز بيتاااي»تناااا ي باااين ياااذه الرواياااة ورواياااة 
دنااه كاان أواًل  اي بيات أم يااانئ  «(5()4)كنات  ااي ااع  أباي طالا »ورواياة (3()2) «ياانئ

تااي ددنااى مالبسااة،  ناازل عليااه جبرياال ي، واإلضااا ة  ااي ب(6)ويااو عنااد اااع  أبااي طالاا 
سرا يل،  احتملوه حتى وضعوه  ي الحجر،وميكا يل،  ي )باين الناا م واليق اان( أ: قولاه وا 

 ان. بين حالة النا م وحالة اليق 
ااا مااا  لويااذا محمااو )) علااى ابتاادا  الحااال، ثاام اسااتمر يق انااًا  ااي القصااة كللااا، وأم 

،  ااتن قلنااا (9)« لمااا اسااتيق »: (8) ااي التوحيااد  ااي آخاار الحاادي  (7)وقااع  ااي روايااة ااارين
ال  علاى أن الماراد باساتيق  أناه أ ااق مما م  ال ح  ا كاان  ياه مان ااغل بالتعدد  ال إااكال، وا 

 .(11)((إلى العالم الدنيوي (10){ورجع}الملكوت البال لماايدة 

                                           
، ومساالم  ااي 91 1( 349أخاارج الروايااة البخاااري  ااي صااحيحه، كتااا  الصااالة، بااا  كيااز  رضاات الصااالة  ااي اإلساارا ، رقاام )( 1)

 .85 – 84( ا 163إلى السموات و رض الصلوات، رقم ) --صحيحه  كتا  اإليمان، با  اإلسرا  برسول ا  

، وقاال عناه الليثماي: ))رواه الطبراناي  اي الكبيار، 432 24( 1159( أخرج يذه الرواية الطبراناي  اي المعجام الكبيار، رقام )2)
، مترون كذا ((،  . 75 1مجمع الزوا د  و يه عبد ادعلى بن أبي الم س او ر 

وأخاات علااي باان أبااي  -- يااانئ بناات أبااي طالاا  باان عباادالمطل  باان عبااد مناااز القراااية اللاااامية، بناات عاام النباايأم ( 3)
أحاديا   ااي  -- طالا ، واختلاز  اي اساملا  قيال ينااد، وقيال  اطماة، وقيال  اختاة، أسالمت عااام ال ات  روت عان النباي

 .219 7، وأسد الغابة 1964-1963 4الكت  الستة وغيريا. ين ر: االستيعا 

، وأبوعباادا  محمااد باان اسااحاق ال اااكلي  ااي أخبااار مكااة  ااي قااديم الاادير وحديثااه، تاا : د. 166 1أخرجااه اباان سااعد  ااي الطبقااات ( 4)
، وأباااي بكااار أحماااد بااان ماااروان 247 3( 2199ه، رقااام )1414، ت ط: 2ط:  -عبااادالملن عبااادا  ديااايل، دار خضااار، بياااروت

 -المجالسااة وجااواير العلاام، تاا : أبوعبياادة مااالور باان حساان آل ساالمان، دار حاازم للطباعااة والنااار والتوزيااع، بيااروت الااداينوري و ااي
 . قال الايخ مالور بن حسن: إسناده ضعيز.311 6(، 2665م، رقم )1998 –ه 1419، ت ط: 1لبنان، ط: 

ااقيق أبياه، اااتلر  -- عام رساول ا  أبوطال  بن عبدالمطل  بان يااام بان عباد منااز بان قصاي القرااي اللااامي،( 5)
( مان المبعا  ولاه بضاع وثماانون سانة. ين ار: الطبقاات الكباري 11بكنيته، واسامه عباد منااز علاى الماالور، تاو ي سانة )

 .213 – 196 7، واإلصابة 111 - 96 1

 .385 11ين ر:  ت  الباري ( 6)

ارين بن عبدا  بن أبي نمر القراي، وقيال الليثاي أبوعبادا  المادني، روي عان أناق وساعيد بان المساي  وعبادالرحمن بان ( 7)
، ويو صدوق يخطائ، 163 3أبي عمرة وغيريم، وروي عنه سعيد المقبري والثوري ومالن وغيريم. ين ر: تلذي  التلذي  

 .339ري  التلذي  ا ( ه. ين ر: تق141من الخامسة، تو ي  ي حدود سنة )

  ي النسخة "ل" التوحيد.( 8)

 – 477 3(،7517 ، رقام )164]النساا :  ژڃ  چ  چ   چ  ژ أخرجه البخاري  ي صحيحه، كتا  التوحيد، با  قولاه: ( 9)
 من غير زيادة " لما". «واستيق  ويو  ي المسجد الحرام»، والل   الذي وق ت عليه عند تخريجي للحدي : 479 – 478

 سقط من النسخة "م". (10)

 .385 11(  ت  الباري11)
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ة : روايااة ااارين أنااه كااان نا مااًا زياااد(2) ااي الجمااع بااين الصااحيحين (1)عباادالحقوقااال 
 .(3)((بالحا  وارين ليق : ))مجلولة، ثم قال

ينااا عنااد البياات بااين ب» بااين الاارجلين بااأن قااال: --النبااي  (4)قولااه: )وذكاار( أي
ابان عماه  (6)عمه، وجع ار (5)، وقد ثبت أن المراد بلما حمزة«النا م واليق ان بين الرجلين

حياا  لاام  -- ، و ااي ذلاان دلياال علااى تواضااعه(7)كااان نا مااًا بينلمااا -- ااتن النبااي 
علاى غياره، وعلاى أناه يجاوز ناوم جماعاة معاًا باارط أن يكاون  ةً ياا ز  يجعل لن سه الاري ة م  

 :(11)، وأباااي الوقااات(10)ليي، و اااي رواياااة ادصااا(9)عااان امخااار {(8)لعورتاااه}كااال مااانلم سااااترًا 
                                           

روي عان عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدا  بن حسين بان ساعيد الحاا  ، أبومحماد ادزدي اإلاابيلي، يعارز أيضاًا باابن الخاراط، ( 1)
الصااحيحين"، و"المعتاال ماان  اااري  باان محمااد، وأبااي الحكاام باان برجااان وعماار باان أيااو  وغيااريم، صاانز تصااانيز منلااا "الجمااع بااين

. وطبقاات الح اا  لعبادالرحمن جاالل الادين السايوطي، دار 97 4(ه. ين ار: تاذكرة الح اا  582الحدي "، تو ي ببجاية  اي سانة )
 .481، ا 1413، ت ط: 1ط: -الكت  العلمية، بيروت

 .599 1ال نون، ( الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم البن الخراط عبدالحق اإلابيلي. ين ر: كاز 2)

، ت ط: 1( الجمع بين الصحيحين، دبي محمد عبدالحق اإلابيلي، ت : طه بان علاي بوساري ، دار الغار  اإلساالمي، ط: 3)
 .231 – 229 1م، 2114

 (  ي النسخة "ل" أن.4)

ضااعة، وقريباه وأخاوه مان الر  -- حمزة بن عبدالمطل  بن ياام بن عبد مناز القراي اللاامي، أبو عمارة، عم النبي( 5)
لاواً  وأرساله  اي سارية،  كاان ذلان  --من أمه أيضًا، أسلم  ي السنة الثانية مان البعثاة، االد بادرًا، وعقاد لاه رساول ا  

ٍد سنة )  .67 2، وأسد الغابة 375-369 1( من اللجرة. ين ر: اإلستيعا  3أول لوا  عقد  ي اإلسالم، واستالد ب أ ح 

أحااد السااابقين إلااى اإلسااالم،  --ااام باان عبااد مناااز القراااي اللاااامي، أبوعباادا ، اباان عاام النبااي جع اار باان أبااي طالاا  باان يا( 6)
ياااجر إلااى الحباااة،  أساالم النجااااي، وماان تبعااه علااى يديااه، ثاام ياااجر إلااى المدينااة، وروي عنااه ابنااه عباادا ، وأبوموسااى اداااعري، 

 .541 1، وأسد الغابة 245-242 1  ( يجرية. ين ر: االستيعا8وعمر بن العاا، استالد بمنتة سنة )

 .135 7ين ر: إرااد الساري ( 7)

 سقط من النسخة "ق".( 8)

 .386 11( ين ر:  ت  الباري 9)

اي ل ي( 10) ، عاالم بالحادي  وال قاه، ت قاه علاى اايخ عبدا  بن إبراييم بان محماد بان جع ار، أباو محماد ادماوي، المعاروز باد ص 
قرطبة اللنلني، وأباي إباراييم وسامع مان ابان الاااط، وت قاه باه أباو عماران ال اساي وغياره كثيار، لاه مصان ات منلاا: الادال ل 

ال ضال عيااض (ه. ين ار: ترتيا  المادارن وتقريا  المساالن، دباي 392سانة ) -رحماه ا  –على أملات المساا ل، تاو ي 
، ت : تاويت الطنجي، وعبدالقادر الصحراوي، ومحمد بن اري ه، وسعيد أحمد اعرا ، مطبعة  ضالة، يحصبيبن موسى ال
 1981( 8، 7، 6(، باااال، ج )5م، ج)1971 –م 1966( 3،4، 2م، ج)1965( 1، ت ط: ج)1المغااار ، ط:  -المحمدياااة

 .137 – 135 7م، 1983 –

 –ق أبااو الوقاات السااجزي اللااروي، حااد  بصااحي  البخاااري، تااو ي عباادادول باان عيسااى باان اااعي  باان إبااراييم باان إسااحا( 11)
، تاا : كمااال لمحمااد باان نقطااة الحنبلااي البغاادادي ( ه. ين اار: التقييااد لمعر ااة رواة الساانن والمسااانيد،553ساانة ) –رحماه ا  

ماااال، لمحماااد بااان ، وتكملاااة اإلك387 – 386م، ا 1988ه 1418، ت ط: 1يوساااز الحاااوت، دار الكتااا  العلمياااة، ط: 
ه، 1411، ت ط: 1مكااة المكرمااة، ط:  -، تاا : د. عباادالقيوم عبااد ر  النبااي، الناااار جامعااة أم القااريباادالغني البغااداديع
3 315- 316. 



  46 

 .(2)رجاًل بين رجلين (1){يعني}
( بضم اللمزة مبنيًا للمجلول. :قوله  ) أ تيت 
 .الماددة( ب ت  الطا  وسكون السين الململة أو الاين المعجمة أو السين تٍ س  ط  )ب   :قوله

،  اتن قلات إن --)من ذي ( إنما كان من ذي  إاارة إلاى ذياا  ادذي عناه  :قوله
؛ دن تحريمااه كااان بالمدينااة بعااد اللجاارة، (3){حين  ااذٍ }اسااتعمال الااذي  حاارام، أجياا  بأنااه لاام يحاارم 

 .(4)اللجرة، أو يقال إن المستعمل له يو المال كةواإلسرا  كان بمكة قبل 
والتااذكير باعتبااار كونااه  ،ئ( بضاام الماايم وكساار الااالم  لماازة، مبنيااًا للم عااولل اا)م   :قولااه

ن" ب ات  المايم وساكون الاالم وزياادة ناون  (7)والمساتملي ،(6)عان الحماوي (5)إنا ، ودبي ذر "م اآ 
اا))ودبااي ذر عاان الك  بعااد اللماازة بااوزن س ااكران،  ين  ل  يم  ا 

ي» (8) ااآ  ب اات  الماايم وسااكون الااالم  «م 
كس ااك ر ي، و ااي بعااض النسااخ "ممتلاائ" ولاام يااذكريا القسااطالني (9)((و اات  اللماازة

 (11){ال}و (10)
                                           

 سقط من النسخة "م".( 1)

 .135 7ين ر: إرااد الساري  (2)

 سقط من النسخة "ق".( 3)

 387 11ين ر:  ت  الباري ( 4)

أباااو ذر اللاااروي، عباااد بااان أحماااد بااان محماااد بااان عبااادا  بااان غ يااار ادنصااااري الماااالكي، سااامع مااان أباااي إساااحاق المساااتملي، وأباااي يياااثم ( 5)
الكااااميلني، وأباااي محماااد بااان حموياااه وغياااريم، وعناااه أبوالولياااد البااااجي، وعبااادالحق بااان ياااارون السااالمي، ألاااز معجماااًا لاااايوخه، وعمااال 

 .392 – 391، والتقييد لمعر ة رواة السنن والمسانيد، ا 231 -229 7لمدارن، ه. ين ر: ترتي  ا334الصحي ، تو ي سنة 

عباادا  باان أحمااد باان حموياااه، أبااو محمااد الحمااوي السرخساااي، ساامع صااحي  البخاااري مااان أبااي عباادا  ال ربااري والعبااااق ( 6)
 -رحماه ا  –تراباي، تاو ي السمرقندي، وحد  عنه أبو ذر اللروي، وعبدالرحمن بن الطارز الاداودي، ومحماد بان اللياثم ال

 .321. ين ر: التقييد لمعر ة رواة السنن والمسانيد ا 381سنة 

اام  إباراييم بان أحمااد اباراييم بان أحمااد بان داود البلخاي، أبااو إساحاق ال  ( 7) ي، سامع صاحي  البخاااري مان ال رباري، والحااا   أحماد البلخااي، ل  م  ت  س 
، تاا : عباادا  عماار عيد عباادالكريم التميمااي الساامعانيه. ين اار: ادنسااا ، دبااي ساا376ساانة  -رحمااه ا  –وخاارج لن سااه معجمااًا، تااو ي 
 .187، والتقييد لمعر ة رواة السنن والمسانيد ا 287 5م، 1998ط: بال، ت ط:  -البارودي، دار ال كر، بيروت

يل ن ي، أبو الليثم، محمد بان مكاي بان محماد بان زرا  الماروز ( 8) م  ي الكااميلني، حاد  بصاحي  البخااري مارات عان الك ا 
 –أبي عبد ا  ال ربري، وعبدا  بن محماد الماروزي، وعناه أباو ذر اللاروي، وأباو الخيار الصا ار، وكاان صادوقًا تاو ي 

 .74(ه. ين ر: التقييد لمعر ة رواة السنن والمسانيد ا 389سنة ) -رحمه ا 

 .135 7إرااد الساري( 9)

أحمااد باان محمااد باان أبااي بكاار القسااطالني المصااري الاااا عي، أبااو العباااق، أخااذ ال قااه علااى ال خاار المقدسااي، والااالا  ( 10)
(ه. ين ااار: 923سااانة ) -رحماااه ا  –العياااادي، والساااخاوي، مااان مصااان اته اااارح البخااااري المسااامى "إراااااد السااااري" تاااو ي 

ط: باال، ت ط:  -، دار مكتبة الحياة، بيروتحمن السخاويلخير محمد بن عبدالر الضو  الالمع ديل القرن التاسع، دبي ا
عباد الحاي باان أحماد العكاري الدمااقي، دار الكتا  العلميااة، ، وااذرات الاذي   اي أخبااار مان ذيا ، ل114 – 113 2باال، 
 .121-121 8: بال، ت ط: بال، ط

 سقط من النسخة "م"( 11)
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  لعللا رواية لغير البخاري. (1)ادجلوري

يماناً )حكمة( أي علمًا نا عًا. وقوله: قوله  أي تصديقًا، والماراد زياادة الحكماة  ،وا 
ال  لمااااا حاصااااالن للنبااااي  ،واإليمااااان  ااااتن قلاااات إنلمااااا غياااار محسوسااااين  ااااال  --وا 

يوص ان باالمتال ، أجي  بأن المراد أن الطست ملائ ااي ًا ال يعلماه إال ا ، نااأ عناه 
 .  (2)وال مانع من تجسيم المعاني ،الحكمة واإليمان، أو يقال إنلما ج سِّما

اااقا( ب ااات  الااااين مبنياااًا ]....  ،  اعلاااه ضااامير عا اااد علاااى للل اعااا (3)قولاااه: ) ا 
لام يارد  وكان الاق بآلاة ،مبنيًا للمجلول (4)الملن ويو جبريل، و ي رواية بضم الاين

، وااق القلا  (6)دم، ولام يحصال "لاه ألام" --اي ، ولم يسل منه  (5) ي "تعيينلا"
، وغيااره اااق صاادره ماارة واحاادة، وماارات الاااق أربااع --وتكاارره ماان خصوصااياته 

 والثانيااااااااة عنااااااااد  ،(8()7)أواليااااااااا ويااااااااو صااااااااغير عنااااااااد حليمااااااااة السااااااااعدية علااااااااى الااااااااراج ،
                                           

وري،  قيااه ماالكي، مان ااايوخه محماد البن اوري المصااري، علاي بان محماد باان عبادالرحمن بان علااي أباو اإلراااد ادجلا( 1)
وعثمان القرا ي وغيريم كثير، وعنه البابلي وعيسى الثعالبي، وأباي ساالم العياااي، مان مصان اته: اارح علاى مختصار 

( ه. 1166سانة ) -رحماه ا  –ابن أباي حمازة، واارح لرساالة ابان أباي زياد القيرواناي، واارح لمختصار خليال، تاو ي 
 .441-439 1جرة النور الزكية ين ر: ا

 .388  11ين ر:  ت  الباري ( 2)

 زاد  ي النسخة "ل" للمجلول.( 3)

 .136 7ين ر: إرااد الساري ( 4)

  ي النسخة "ق" ت ب ي ي ن ل ا".( 5)

 سقطت من النسخة "ق"، و "ل"، و"م".( 6)

 --( حليمة بنت أبي ذني  عبدا  بن الحار  بن اجنة بن جابر السعدي البكري اللوازني، من أملات النباي 7)
، روي عنلاا عباادا  باان جع اار. --مان الرضااا ، جااا ت ماع زوجلااا بعااد النباوة  أساالما، وللااا رواياة عاان النبااي 

 .69 7، وأسد الغابة 1813 -1812 4ين ر: االستيعا 

 قااال: كيااز كااان أول اااأنن يااا رسااول ا َ قااال: "كاناات  -- ى أحادياا  منلااا" "أن رجاااًل سااأل رسااول ا  يااه إاااارة إلاا( 8)
حاضنتي من بني سعد بن بكر،  انطلقت أنا وابن للا  ي ب ل م لنا، ولم نأخذ معنا زادًا،  قلت: ياا أخاي، اذيا   أتناا بازاد مان 

ن أبيضان كأنلما ن س ر ان،  قال أحديما لصاحبه: أياو ياوَ قاال: نعام: عند أمنا،  انطلق أخي ومكثت عند الب ل م،  أقبل طيرا
راني،  أخااذاني  بطحاااني إلااى الق ااا  اااقا بطنااي، ثاام اسااتخرجا قلبااي،  اااقاه  أخرجااا منااه علقتااين سااوداوين،  قااال    ااأقبال ي ب ت ااد 

ناي بماا  بارد،  غساال باه قلباي، ثام تا  غساال باه جاو ي، ثام قاال:  –قال يزيد  ي حديثه: ا تناي بماا  ثلاج  –أحديما لصاحبه 
ه ، و قال: ا تني بالسكينة،   ذ راايا  ي قلبي، ثم قال أحدي اص  ه ،   ح  وقاال حياوة   اي  - ختم عليه بخاتم النبوة،ما لصاحبه: ح ص 

ه  واختم عليه بخاتم النبوة ه   ح ص   اتذا ك اة،  ي، واجعال أل اًا مان أمتاه  ا قال أحديما لصاحبه: اجعلاه  اي ك اة: -حديثه ح ص 
 = بلم، ثم انطلقا وتركااني، و  ر ق ات   لأنا أن ر إلى ادلز  وقي، أ ا   ق  أن يخر علي بعضلم،  قال: لو أن أمته و زن ت  به لما
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والمعااراج، وأخاارج  ااي الماارة  (3)اإلساارا ، والرابعااة عنااد (2)، والثالثااة عنااد الرسااالة(1)البلااو 
                                           

قًا اديدًا، ثم انطلقت إلى أم ي  أخبرتلا بالذي لقيته،  أا قت علي أن يكون أ ل ب ق  ب ي، قالت: أعيذن با ، =  ل ت    ر  يرًا بع   ر ح 
لتنااي –للااا  جعلتنااي  د ي اات  أمااانتي وذمتاايَ  -وقااال يزيااد:  حم  ك ب اات  خل ااي حتااى بلغنااا إلااى أمااي،  قالاات: أ و  علااى الرحاال، ور 

ل ا ذلن،  قالت: إني رأيت خ داث ت لا بالذي لقيت،  لم ي ر ع  أخرجه أحماد  اي مسانده،  رج مني نور أضا ت منه قصور الاام.وح 
 ااي مسانده، تاا : حسااين ساليم أسااد الااداراني، دار بادا  باان عباادالرحمن الادارمي أبومحمااد ع، و 196-194 29( 17648قام )

مسااااند  ااااي ، وأبوالقاساااام الطبرانااااي 164 1( 13م، رقاااام )2111، ت ط: 1ط: -المغنااااي، الرياااااض، دار اباااان حاااازم، بيااااروت
 ( 1181)  م، رقاااااام1984 -ه1415، ت ط: 1ط:  -الاااااااميين، تاااااا : حماااااادي باااااان عبدالمجياااااد الساااااال ي، دار الرسااااااالة، بيااااااروت

 ي دال ل النبوة ومعر ة أحاوال الااريعة، تا : د. عبادالمعطي قلعجاي، دار ، وأبوبكر أحمد بن حسين البيلقي 197-198 2
 ي عبدا  محمد بن عبدا  الحاكم ، وأبي 8 -7 2م، 1988 –ه 1418، ت ط: 1علمية، دار الربان للترا ، ط: الالكت  

م، 2119، ت ط: 4لبنااان، ط:  -المسااتدرن علااى الصااحيحين، تاا : مصااط ى عباادالقادر عطااا، دار الكتاا  العلميااة، بيااروت
، وقاال: ياذا حادي  صاحي  علاى اارط مسالم ولام يخرجااه، ووا قاه الاذيبي، وقاال الليثماي  اي 674 -673 2( 4231رقم )

 .222 8مجمع الزوا د: إسناد أحمد حسن 

عبر بتعبير صاح  الحااية حين قال: "والثانية عند البلو "، بل ما وق ات علياه  اي كتا  السانة والساير ياو تعبيار لم أقز على من ( 1)
وأ ناه  مقصاد صااح  الحاااية، دنلاا سان  البلاو ،  عان أباي بان كعا : أن أباا  «ابان عاار سانين وأاالر»بقوله:  -- رسول ا 

أماار أااايا  ال يسااأله عنلااا غيااره،  قااال: يارسااول ا ، مااا أول مااا رأياات ماان عاان  -- يرياارة كااان جري ااًا علااى أن يسااأل رسااول ا 
اأ ل ت  أباايريرةم إناي»جالساًا وقاال:  -- النبوةَ  استوي رسول ا  ذا بكاالم  اوق رأساي،  لقاد س  ل اي صاحرا  ابان عاار سانين وأاالر، وا 

ذا رجل يقول لرجل: أيو يوَ قال: نعم،  استقبالني بوجوه لم أريا لخلق قط، وأرواح لم أجاديا مان خلاق قاط، وثياا  لام أرياا علاى أحاد  وا 
اا،  قااال أحا ديما لصااحبه: أضااجعه  أضاجعاني بااال قاط،  اأقبال إلاايا يماايان، حتاى أخااذ كال واحاد منلمااا بعضادي، ال أجااد دخاذيما مسو

قصر وال يصر،  قال أحديما لصاحبه: ا  لق صدره،  لاوي أحاديما إلاى صادري،   لقلاا  يماا أري باال دم  وال وجاع،  قاال لاه أخارج الغال  
ه ال ضاة، ثام ياز  إبلااام ااي ًا كلي اة العلقاة، ثاام نباذيا  طرحلاا،  قاال لاه: أدخاال الرأ اة والرحماة،  اتذا مثال  الاذي أخاارج ياابوالحساد،  اأخرج 

اال م   رجعاات  بلااا أغاادو بااه رقااًة علااى الصااغير ورحمااًة للكبياار ااد و وأس  ( 21261أخرجااه أحمااد  ااي مساانده رقاام ) «رجلااي اليمنااى،  قااال: اغ 
 .222 8، ورواه الليثمي  ي مجمع الزوا د وقال: رواه عبدا ، ورجاله ثقات وث قلم ابن حب ان، 181 35

اعتكااز يااو وخديجااة ااالرًا،  وا ااق ذلاان رمضااان،  خاارج   -- أن النبااي -رضااي ا  عنلااا –ا اااة ياادل عليااه مااا روتااه ع( 2)
وسمع السالم عليكم قالت:   ننت أنه  جأة الجن،  قال: أبار  تن السالم خير، ثم أي ياوٍم آخار جبريال  --رسول ا  

-- :ااانطلق يريااد أيلااه،  ااتذا يااو بجبرياالعلااى الااامق جناااح لااه بالمااارق وجناااح لااه بااالمغر ،  لباات منااه، قالاات  -
-  :ج ات لموعاده، واحتابق علاي جبريال،  »قاال  « كلمني حتى أنست باه، ثام وعادني موعاداً »بينه وبين البا ، قال 

قااال:  « لاابط جبرياال إلااى ادرض وبقااي ميكا ياال بااين السااما  وادرض، --  لمااا أراد أن يرجااع إذا يااو بااه وبميكا ياال
حاالوة الق اا، وااق عان بطناي،  اأخرج مناه ماا ااا  ا ، ثام غساله  اي طسات مان ذيا  ثام أعااده  أخذني جبريل  صلقني ل

 ، ولم أقرأ 1]العلق:   ژچ  چ  چ  ژ  يه، ثم ك أني كما يك أ اإلنا ، ثم ختم  ي  لري حتى وجدت مق الخاتم، ثم قال لي: 
  إلى قوله 2]العلق:   ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇ    چ  چ  چ  ڇژ كتابًا قط،  أخذ بحلقي حتى أجلات بالبكا ، ثم قال لي: 

 ، قال:  ما نسيت اي ًا بعد، قال: ثم وزنني برجل  وزنته، ثم وزنني بآخر  وزنتاه، ثام وزنناي 5]العلق:   ژک  ک   گ  ژ تعالى: 
بما ة،  قال ميكا يل: تبعته أمته ور  الكعبة، قاال: ثام ج ات إلاى منزلاي  ماا يلقااني حجار وال ااجر إال قاال: الساالم عليان 

. أخرجاه أباوداود ساليمان بان داود الطيالساي  اي «ن يارساول ا يارسول ا ، حتى دخلت على خديجة،  قالت: الساالم عليا
(، 1643م، رقااام )1999 –ه 1419، ت ط: 1مسااانده، تااا : د. محماااد بااان عبدالمحسااان التركاااي، دار يجااار، مصااار، ط:

، وأبويعقااو  إسااحاق بااان رايويااه  ااي مسااانده، تاا : د. عباادالغ ور بااان عباادالحق البلواااي، مكتباااة اإليمااان، المديناااة 125 3
 .970 3(، 1689م، رقم )1991 –ه 1412، ت ط: 1رة، ط: المنو 

  ي النسخة "ا" ادسري.( 3)
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 وقياال ج زِّ  اات   ،وأخاارج  ااي باااقي الماارات مااا تجمااع  ااي محللااا}السااودا   (1)ادولااى العلقااة
 جز .، وأخرج  ي كل مرة (2){أربعة أجزا 

 قوله: )من النحر( أي النقرة المنخ ضة التي توضع عليلا القالدة.
اار اقا( ب اات  الماايم وتخ يااز الاارا  بعااديا ألااز  قاااز ماااددة وأصااله مراق ااق  بقااا ين  قولااه: )م 

، وقااال (3)مارق وياو ماا سا ل ماان الابطن ورقا  مان جلادة، وياو جماع ، أدغمات ادولاى  اي الثانياة
 .(6)أي  لو اسم جمع من ل  ه؛ (5){له }: ال واحد (4)الجويري

ل( بضم   مبنيا للمجلول. (7){الغين}قوله: )ثم غ س 
 قوله: )البطن( أي مجاوريا ويو القل .

قوله: )بما  زمزم( إنما خا؛ دنه أ ضل المياه على ما اختير بعد الماا  الناابع مان باين 
 ، قال الااعر: (9)ويليه الكوثر، ثم نيل مصر، ثم باقي ادنلر --(8)أصابعه

 وأ ضااااااال الميااااااااه ماااااااا  قاااااااد نباااااااع
 

 مااااااان باااااااين أصاااااااابع النباااااااي المتباااااااع **
 

 يليااااااااااااه مااااااااااااا  زماااااااااااازم  ااااااااااااالكوثر
 

 (10) نيااااال مصااااار ثااااام بااااااقي ادنلااااار **
 

                                           
 العلقة السودا : يي التي تكون داخل القل  ويي حماطة  القل . ين ر: لسان العر ، مادة )ح.  .  (.( 1)

 سقط من النسخة "ل".( 2)

آبااادي، تاا : مكتاا  تحقيااق التاارا   ااي منسسااة الرسااالة، بتاااراز نعاايم ين اار: القاااموق المحاايط، دبااي الطاااير محمااد يعقااو  ال يااروز ( 3)
 م، مادة )ر. ق. ق(.2115 -ه1426، ت ط: 8لبنان، ط:  -العرقسوسي، منسسة الرسالة، بيروت

ع إسماعيل بن حمااد الجاويري، أبونصار، أخاذ عان أباي علاي ال ارساي، وأباي ساعيد السايرا ي وغيريماا، لغاوي مان اد ماة، وخطاه ياذكر ما( 4)
( ه. ين اار: البلغااة  ااي تااراجم أ مااة النحااو واللغااة، دبااي 398خااط اباان مقلااة، طاااز ديااار ربيعااة ومضاار وصاانز الصااحاح، تااو ي ساانة )

 .91 – 87م، ا 2111 -ه1421، ت ط: 1الطاير محمد بن يعقو  ال يروز آبادي، دار سعد الدين للطباعة والنار والتوزيع، ط: 

 سقط من النسخة "ا".( 5)

 على يذا النقل. لم أقز( 6)

  سقط من النسخة "ل".( 7)

بتنا ، ويو باالزورا ،  وضاع ياده  اي اإلناا ، " جعال ينباع مان باين  -- أت ي  النبي»قال:  --  يه إاارة لحدي  أنق( 8)
ما ااة، أو زيااا  ثااال  ما ااة. أخرجااه البخاااري  ااي  قااال قتااادة: قلاات دنااق: كاام كنااتمَ قااال: ثااال  «أصااابعه،  توضااأ القااوم

 .188 2(، 3572صحيحه، كتا  المناق ، با  عالمات النبوة  ي اإلسالم، رقم )

ين ر: إعانة الطالبين حااية على حل أل ا   ت  المعاين لاارح قارة العاين لمبلماات الادين، دباي بكار ابان السايد محماد الادمياطي، ( 9)
 .358 2م، 1997 -ه1418، ت ط: 1ط:  -والتوزيع، بيروت دار ال كر للطباعة والنار

البيتان من بحر الرجاز، ويماا لتااج الادين السابكي قاد عزايماا لاه أباو بكار الادمياطي،  اي إعاناة الطاالبين حيا  قاال: وقاد ن ام ذلان ( 10)
  أعلاام، والتاااج الساابكي يااو: ، ولاام أقااز عليلمااا  يمااا وق اات عليااه ماان مصاان اته، وا358 2التاااج الساابكي  قااال...، وذكاار البيتااين، 

عبدالويا  بن علي بن عبدالكا ي السبكي أبو نصر، قاضي القضاة، لقا  بتااج الادين، قارأ علاى الحاا   المازي، والزم الاذيبي، ومان 
 ( ه. ين اار: طبقااات الاااا عية، الباان771رحمااه ا  ساانة ) –تصااني اته طبقااات الاااا عية الكبااري، ومعيااد الاانعم ومباادي الاانقم، تااو ي 

 .114 3ه، 1417، ت ط: 1ط:  -قاضي البة، ت : د. الحا   عبدالعليم خان، عالم الكت ، بيروت
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اااا دنااه يقااوي نمااا قياال للااا زماازم؛ دن ياااجر لمااا عطاال ولااديا إسااماعيل  ،أو  خ  وا 
صاارت تلت اات يميناًا وااامااًل؛ لتن ار مااا   لام تجااد،  نازل جبرياال  ضار  ادرض برياااة ماان 

ااااي (2)التاااارا  حااااول المااااا تجمااااع  (1){ياااااجر}جناحااااه  سااااال المااااا   صااااارت   (3)وتقااااول: ز مِّ
. م ز م ، وثانيلا: ز م ز م ، وثالثلا:أحديا: ز   (5)، أي اجتمعي، و يلا لغات ثال (4){ز مِّي}  ز م ز م 

دن الحكماااة واإليماااان  ؛القلااا  (6)وياااو ،: )ثااام ملااائ( أي الااابطن، أي مجااااورهقولاااه
 إنما يوضعان  ي القل  ال  ي البطن.

يماناااًا( أي ااااي ًا ينااااآن ال يعلماااه إال ا ، أو ملااائ ن اااق  ،عناااه (7)قولاااه: )حكماااة وا 
 اد زيادتلا.ر الحكمة واإليمان، وال مانع من ذلن كما تقدم، والم

 ( بضم اللمزة مبنيًا للمجلول.ت يت  أ  قوله: )و  
ولاام يقاال بيضااا   ،ة( أي ماان دوا  الجنااة. وقولااه: أباايض صاا ة لدابااةقولااه: )بداباا

 .(8)ن رًا لكون الدابة  ي المعنى حيوانًا أو مركوباً 
 أي أعلى منه. ؛ وق الحمار :قوله: )دون البغل( أي أقل منه. وقوله

أي ياو الباراق، وباالجر بادل مان داباة  ؛قوله: )الب راق( بالر ع خبار مبتادأ محاذوز
لااادة بياضااه  ؛ويااو ماااتق ماان الباارق لساارعته  ااي مااايته، أو ماان البريااق ويااو اللمعااان

جملااة أربعااين ألااز بااراق معاادة ، وادصاا  أنااه جامااد غياار ماااتق، وياو ماان (9)وتةلان نااوره
 .(10)ترعى  ي مروج الجنة --للنبي 

اختصاار  ولعاال الااراوي -- قولااه: ) انطلقاات حتااى أتينااا إلااخ( يااذا ماان كااالم النبااي
                                           

 سقط من النسخة "ق".( 1)

  ي النسخة "م": الما  حول الترا .( 2)

 لم أقز على نا يذه القصة أو ما  ي معنايا  ي م انلا.( 3)

  ل"." و" سقط من النسخة "ق( 4)

  ي النسخة "ق" ثالثة.( 5)

 " ويي.ق ي النسخة "( 6)

 (  ي النسخة "ق" يناأ.7)

رااد الساري 568 9( ين ر:  ت  الباري، 8)  .136 7، وا 

 .321 12( ين ر: عمدة القاري، 9)

 .11 14( لم أقز عليه  ي م انه، وقد ذكره العيني  ي عمدة القاري من غير سند وال عزو 10)
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حياا  لاام يااذكر مااا وقااع لااه  ااي الطريااق ماان العجا اا  وذيابااه إلااى المسااجد ادقصااى، كمااا  ااي 
ونصااااا   ،(1)ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ژ التنزيااااال: 

 .(2)المعراج له  ليق صعوده على البراق على الراج 
أي محبااوق  (5()4)مك ااوزمنااا، ويااي ماان مااوج  (3)  يااقولااه: )السااما  الاادنيا( أي القر 

كااذا روي الطبرانااي  ؛وران المااا والمااوج مااا ارت ااع ماان  اا --وممنااو  ماان السااقوط بقاادرة ا  
وروي أبااااو  ،(9)عاااان الربيااااع باااان أنااااق (8)، واباااان أبااااي حاااااتم(7)، واباااان المنااااذر(6)ادوسااااط ااااي 
ضاارت خوا ،ا  الاادنيا أاااد بياضااًا ماان اللاابنالساام»عاان كعاا  قااال: واباان أبااي حاااتم  (10)الااايخ

                                           

 . ژٿ      ٿ  ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ     ٺ  ٺ ڀ   ڀ ژ ، تماملا 1( سورة اإلسرا ، من امية: 1)

رااد الساري، 321 12( ين ر: عمدة القاري، 2)  .136 7، وا 

 (  ي النسخة "ا" و " ل" و "م" القربى.3)

 (  ي النسخة "ق" مكنون.4)

( أخرجه أبو القاسم سليمان الطبراني،  ي المعجم ادوسط، ت : طارق بان عاوض ا  بان محماد، عبدالمحسان بان 5)
إبااااراييم الحساااايني، دار الحاااارمين، القااااايرة، ط: بااااال: ت ط: بااااال، وقااااال عنااااه الليثمااااي  ااااي مجمااااع الزوا ااااد: رواه 

وثقااه أبااو حاااتم وغيااره، وضااع ه النسااا ي  الطبرانااي  ااي ادوسااط يكااذا موقو ااًا علااى الربيااع، و يااه أبااوجع ر الاارازي
الساما  الادنيا ماوج مك اوز، »، ونا الحدي  كاماًل عن الربيع بن أناق قاال: 132 8وغيره، وبقية رجاله ثقات، 

 .«والثانية صخرة، والثالثة حديد، والرابعة نحاق، والخامسة  ضة، والسادسة ذي ، والسابعة ياقوتة

قاسام سااليمان باان أحمااد الطبرانااي الحاا  ، رتاا  ااايوخه  يااه علاى الحااروز. ين اار: كاااز ال نااون، لمعجام ادوسااط لامااام أبااي الا( 6)
2 1737. 

أبوبكر محمد بن إبراييم بن المنذر النيسابوري ايخ الحرم، وقاد حاد   اي تصااني ه عان محماد بان عبادا  بان عبادالحكيم، ( 7)
ومحمد بن إسماعيل الصا غ، وروي عنه أبوبكر بن المقري، ومحمد بن يحيى بان عماار الادمياطي، مان تصااني ه اإلااراز 

، تاا : خلياال دبااي اسااحاق إبااراييم الااايرازي اار: طبقااات ال قلااا ، ( ه. ين318ساانة ) -رحمااه ا  - ااي االخااتالز، تااو ي 
، دار ، دبي زكريا  محي الادين الناووي، وتلذي  ادسما  واللغات118 1ط: بال، ت ط: بال،  -الميق، دار القلم، بيروت
 .197 – 196 2لبنان، ط: بال، ت ط: بال،  -الكت  العلمية، بيروت

  أباي حااتم محماد بان إدرياق بان المناذر التميماي الحن لاي الارازي، سامع أباساعد ادااج، والحسان أبو محمد عبدالرحمن بن الحاا ( 8)
باان عر ااة، وأبازرعااة وغيااريم، وروي عنااه أبااو الااايخ باان حيااان، وأبااو أحمااد الحاااكم، وعلااي باان ماادرن، صاانز  ااي ال قااه، واخااتالز 

( ه. ين ار: التقيياد  اي معر اة 327سانة ) -رحماه ا  – الصحابة والتابعين، له ت سير وله مصن ات  ي الرد على الجلمية، تاو ي
 .35-34 3تذكرة الح ا ، و ، 332-331 1رواة السنن والمسانيد، 

الربيع بن أنق البكري، ويقال الحن ي البصري ثم الخرساني، روي عن أنق بن مالن، وأبي العالية والحسن البصاري، ( 9)
 ويااو صاادوق لااه أويااام، ورمااي، 412 2يمااي. ين اار: تلااذي  التلااذي ، وعنااه أبااوجع ر الاارازي، وادعماال، وسااليمان الت

 .245( ه. ين ر: تقري  التلذي ، ا 141سنة ) تو يبالتايع من الخامسة، 

أبو الايخ حا   أصبلان أبو محمد عبادا  بان محماد بان جع ار بان حياان ادنصااري صااح  المصان ات الساا رة، سامع ( 10)
ماان إبااراييم باان السااعد، ومحمااد باان أسااد المااديني، وأحمااد باان علااي الخزاعااي وغيااريم، وعنااه أبااوبكر الااايرازي، وأبااوبكر باان 

( ه. ين اار تاااريخ أصاابلان، 369ساانة ) -رحمااه ا  –تااو ي  مردويااه وغيااريم، ماان تصاااني ه ادحكااام، والت سااير والااايوذ،
 . 115 3الح ا ،  ة، وتذكر 51 2
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 (4)والبااازار (3)، وروي ابااان رايوياااه(2)«، وادخضااار ياااري مااان بعاااد أزرق(1) مااان خضااارة جبااال ق
مااا بااين السااما  وادرض خمااق »: -- عاان أبااي ذر قااال: قااال رسااول ا  بسااند صااحي 

خمااق ما ااة عااام، كااذلن إلااى السااما  السااابعة إلااى  (5){مساايرة}ما ااة عااام، وغلاا  كاال سااما  
 .(6)«العرل

وقوله: )قيل من يذاَ( أي قال الخازن بعاد قاول جبريال لخاازن الساما : ا ات ، ودباي 
 .(7)"يذاَ  لما ج ت إلى السما  الدنيا قال جبريل لخازن السما : ا ت ، قال: من"  ذر

لل ات  ياو جبريال  أي قال الطالا  (8)"قيل جبريل" قوله: )قال جبريل( و ي رواية 
يو جبريال، ولام يقال أناا لكونلاا مااعرة باالكبر، ولماا  يلاا مان  (9){حال} القا ل على كل 

                                           
  ي النسخة "ل" قاق.( 1)

،  ااي كتابااه الع مااة، تاا : رضااا  ا  باان محمااد إدريااق  ادصاابلاني المعااروز بااأبي الااايخأخرجااه أبااو محمااد عباادا ( 2)
 .1127 3(، 543رقم ) ه،1418، ت ط: 1المبارك وري، دار العاصمة، الرياض، ط: 

إسااحاق باان إبااراييم باان مخلااد الحن لااي التميمااي المااروزي، أبويعقااو  باان رايويااه، عااالم خرسااان  ااي عصااره، روي عاان اباان ( 3)
. ويو ثقة حا   مجتلد قرين 217 – 216 1عيينة، وابن عليه، وابن المبارن، وري عنه الجماعة. ين ر: تلذي  التلذي  

 .76. ين ر: تقري  التلذي ، ا ( ه238)سنة تو ي أنه تغير قبل موته بيسير أحمد بن حنبل ذكر أبوداود 

أحمد بن عمرو بان عبادالخالق أباو بكار البازار، سامع يدياة بان خالاد، وعباد ادعلاى بان حمااد، والحسان بان علاي وغياريم، ( 4)
. ين اار: ( ه292)ساانة  -رحمااه ا  –وروي عنااه عباادالباقي باان قااانع، ومحمااد باان العباااق باان نجياا  وخلااق كثياار، تااو ي 

، تااا : اااايخطبقاااات المحااادثين بأصااابلان والاااواردين عليلاااا، دباااي محماااد عبااادا  بااان محماااد ادصااابلاني المعاااروز باااأبي ال
 .386 3م، 1992 -ه1412، ت ط: 2ط:  -عبدالغ ور عبدالحق حسين البلواي، منسسة الرسالة، بيروت

 ل". و" ،"سقط من النسخة "ق( 5)

 ااي مساانده البحاار الزاخاار، تاا : مح ااو  الاارحمن زياان ا ، وعااادل باان سااعد، رجااه أبااوبكر أحمااد باان عماارو الباازار أخ( 6)
م، رقام 2119م وانتلات 1988، ت ط: بادأت 1وصبري عبدالخالق الاا عي، دار العلوم والحكام، المديناة المناورة، ط: 

(4175 ،)9 451. 
وبين ادرض العليا وبين السما  الدنيا خماق ما اة عاام، وكث لاا كثز ادرض مسيرة خمق ما ة عام، »ونصه كاماًل:  

خمق ما ة عام، وكثز الثانية مثل ذلن، وما بين كل أرضاين مثال ذلان، وماا باين ادرض العلياا والساما  خماق ما اة 
 اة عام، وكثز السما  خمق ما ة عام، وما بين سما  الدنيا والثانية مسايرة خماق ما اة عاام، وكثاز الساما  خماق ما

، ولام أقاز علياه  اي «عام، ثم كل سما  مثل ذلن حتى بلغ السابعة ثم ما بين السابعة والعارل مسايرة ماابين ذلان كلاه
(، 3298ت ساير القارآن، رقام )المطبو  عندي مان مساند ابان رايوياه، وعان أباي يريارة أخرجاه الترماذي  اي ساننه، أباوا  

، وعااان ابااان 423 -422 4(، 8828ماااد  اااي مسااانده رقااام )، وقاااال: ياااذا حااادي  غريااا  مااان ياااذا الوجاااه، وأح491-492 5
 .212 9(، 8987مسعود موقو ًا أخرجه الطبراني  ي المعجم الكبير، رقم )

 .136 7ين ر: إرااد الساري، ( 7)

 .136 7قال القسطالني  ي إرااد الساري، دبي ذر، ( 8)

 ."سقط من النسخة "ق"، و" ل( 9)
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 اإلبلام وعدم إ ادة الجوا .
قاااال الخااازن، و ياااه إاااارة إلاااى أن السااما  اااا ا ة ال  قولااه: )قياال مااان معاانَ( أي

 .(1)تحج  ما ورا يا
 .(2)قوله: )قيل محمد( ودبي الوقت "قال محمد"

ال إلياه}قوله: )قيل أو قد أرسل إليهَ( أي قال الخازن:  س  أي }، (3){أحضر وقد أ ر 
 للعروج به إلى السماوات.

 .(4){هأي أرسل إلي ،قوله: )قال نعم( أي قال جبريل: نعم
أي واساعًا، وقولاه:  ؛قوله: )قيل: مرحبًا( أي قال الخازن، أي صادز مكاناًا رحبااً 

 "به" ليست  ي القسطالني وادجلوري  لعللا زيادة من الناسخ.
قولاااه )ولاااانعم المجااااي  جاااا ( أي ولاااانعم المجااااي  الاااذي جااااا ،  الموصااااول محااااذوز 

ن الموصاول  اي باا  ن ع ام  وجملة جا  صلة،   يه ااايد علاى جاواز االساتغنا  بالصالة عا
(5) 

: وقاااد نصاااوا علاااى جاااواز حاااذز الموصاااول (8)، قاااال البرمااااوي(7) اااي التوضاااي  (6)كماااا قالاااه
                                           

بعضلم: يحتمل أن يكون بمااايدة لكاون الساما  اا ا ة و ياه ن ار، دن ادمار لاو كاان كاذلن قال  ي عمدة القاري: ))قال ( 1)
ه  أن يقال: إن إحساسلم بذلن كاان بزياادة أناوار  لارت للام دلات ، -- لما قالوا: من يذا، حين است ت  جبريل وادو ج 

 .11 14على أن جبريل لم يكن وحده((، 

 .136 7ين ر: إرااد الساري، ( 2)

 سقط من النسخة "ل".( 3)

 سقط من النسخة "ق".( 4)

ين ر: اوايد التوضي  والتصحي  لماكالت الجاامع الصاحي ، دباي عبادا  محماد بان مالان،، تا : د.طاه محسان، مكتباة ( 5)
 . 169ه، ا 1413: 2، ت ط: 1415، ت ط: 1ابن تيمية، ط: 

سامع مان الساخاوي، والحسان  -ي الجياني الاا عي النحوي، نزيل دماقمحمد بن عبدا  بن مالن، جمال الدين، أبو عبدا  الطا ( 6)
بن الصباح، وجماعة، وروي عنه ابنه اإلمام بدر الدين، والبدر بن جماعة، والعاال  بان العطاار، وخلاق، مان تصااني ه: الخالصاة، 

ين والنحاااة، لجااالل الاادين الساايوطي، (ه. ين اار: بغيااة الوعاااة  ااي طبقااات  اللغااوي672ساانة ) -رحمااه ا –والكا يااة، والعماادة، تااو ي 
 .414 2ت : محمد أبو ال ضل إبراييم، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، ط: بال، ت ط: بال، 

التوضاي ، كتاا  البان مالان، النحاوي، سابقت ترجمتاه، اارح  يااه ماا أااكل إعراباه،  اي الجاامع الصاحي ، وساماه ااوايد التوضااي  ( 7)
 .  553 1ي . ين ر: كاز ال نون، والتصحي  لماكالت الجامع الصح

محمد بن عبدالدا م بن موسى النعيمي العسقالني البرماوي، أبوعبدا  امق الدين، سمع الحدي  علاى إباراييم بان إساحاق ( 8)
 اممدي، وعبدالرحمن بن علي ابن القاري، وقرأ على الب لق يني، وأخذ عن ابن الملقن والعراقي وغيريم، ومن تالميذه المحلي،
والمناوي، والعبادي وغيريم، ومن تصاني ه: ارح لصحي  البخاري، وارح للعمدة، واارح لالمياة اد عاال البان مالان، تاو ي 

، الضااو  الالمااع دياال القاارن 112 – 111 4( ه. ين اار طبقااات الاااا عية الباان قاضااي ااالبة، 831ساانة ) -رحمااه ا  –
 .282 – 281 7التاسع 
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االسااامي وبقاااا  صااالته مطلقاااًا لكااان بقلاااة، وقيااال  ياااه تقاااديم وتاااأخير وال حاااذز، والتقااادير جاااا  
 .(1)ولنعم المجي ، والمخصوا بالمدح محذوز، والتقدير جا   نعم المجي  مجي ه

 دم دن السالم يطل  من القادم.قوله: ) سلمت عليه( أي آ
 .-عليه الصالة والسالم –قوله: )من ابن(  يه ا تخار ببنوته 

 بيضا . (2)ةر قوله: )السما  الثانية( يي مرم
 .(3)((: ومن معنيليولةص))قوله: )من معن( 

 .(4)((وسقطت التصلية لغير أبي ذر))( --قوله: )قال محمد 

 .-- أتيت( يو من كالم النبي قوله: )
مجااازًا؛ دن يحيااى  (5))يحيااى وعيسااى( يمااا ابنااا خالااة عنااد إمامنااا الاااا عي :قولااه

إااا  اا ، وعيسى ابن مريم بنت حنة، ويي أخت إاا ،  جدة عيساى حناة أخات إابن 
 .(8)قال (7){؛ دن مريم أخت إاا  كذا(6)أم يحيى، وحقيقة عند اإلمام مالن}

                                           
، ت : لجنة مختصة من المحققين، بتااراز: ناور الادين طالا ، المصابي ، لم لر الدين الزيدانيين ر: الم اتي   ي ارح ( 1)

. ولم أقز على الكالم  اي اارح البرمااوي 191 6م، 2112 -ه1433، ت ط: 1دار النوادر، سورية، لبنان، الكويت، ط: 
 لصحي  البخاري. وا  أعلم.

المرماار: الرخااام وواحااده مرماارة، ويااو نااو  ماان الرخااام الصاال . ين اار: النلايااة  ااي غرياا  الحاادي  وادثاار، دبااي السااعادات ( 2)
 -ه1399ط: باال، ت ط:  -المبارن الجزري، ت : طاير أحمد الزاوي، ومحمود محماد الطنااحي، المكتباة العلمياة، بياروت

 .321 4م، 1979

 .136 7( إرااد الساري، 3)

 .136 7ر السابق، ( المصد4)

( محمد بن إدرياق بان العبااق بان عثماان ابان ااا ع اللااامي القرااي المطلباي، أباو عبادا ، أحاد اد ماة ادربعاة 5)
ساماعيل بان جع ار  لياه نسابة الااا عية، حاد  عان مالان اإلماام، وعبادالعزيز بان الماجااون، وا  عند أيل السانة، وا 

 -رحمااه ا  –عبياد، والبااويطي وغيااريم، مان تصاااني ه: ادم، تااو ي  وغياريم، وعنااه أحمااد اإلماام، والحمياادي، وأبااو
 .71 2، وطبقات الاا عية الكبري، 278-267 51( ه. ين ر: تاريخ دماق البن عساكر، 214سنة )

( مالن بن أنق بن مالن ادصبحي الحميري، أبو عبدا ، إماام دار اللجارة وأحاد اد ماة ادربعاة عناد أيال السانة، 6)
ليااه ت نساا  المالكيااة، أخااذ عاان نااا ع، وسااعيد المقبااري، والزيااري، وغيااريم، وروي عنااه الموطااأ إبااراييم باان عقبااة، وا 

وحميد الطويل، وزيد بن أسلم وغيريم، من تصاني ه غير الموطأ كتا   ي المسا ل، وت سير غري  القرآن، تاو ي 
 .469-465 5( ه. ين ر: الطبقات الكبري، 179سنة ) -رحمه ا –

 من النسخة "ق". ( سقط7)

 ( لم أقز على يذا النقل.8)
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أي مجتمع بعضه  ي بعض، يميال إلاى الحمارة  ؛و  الخلق جعدوعيسى رجل مرب
 .(2)الرأق كأنما خرج من ديماق، أي حمام (1)والبياض، سبط

 (4)والثانيااة يااو أحااد القااولين ويااو الااراج  (3)  السااما ]] ااي }ومااا ذكاار ماان كونلمااا 
 اااي الجاااامع  (7()6){السااايوطي}لساااما  الثالثاااة، وقاااد ذكاااره الحاااا    اااي ا {(5)وامخااار أنلماااا

 (9)، ويوساااز  اااي الساااما  الثانياااة، وابناااا الخالاااةدم  اااي الساااما  الااادنيا،  قاااال: آ(8)الصاااغير
درياااق  اااي الساااما  الرابعاااة، وياااارون  اااي الساااما   يحياااى وعيساااى  اااي الساااما  الثالثاااة، وا 

بااراييم  ااي السااما  السااابعة ، ويااذا مرجااوح (10)الخامسااة، وموسااى  ااي السااما  السادسااة، وا 
 بخاري.والراج  ما  ي ال

                                           
 )ق   ط(. :( السبط نقيض الجعد، ورجل سبط الجسم، وسبط مسترسل غير جعد. ين ر: لسان العر ، مادة1)

قاال:  --  يه إاارة إلى نا حادي  أخرجاه الاايخان عان أباي يريارة -- ( يذا الكالم  ي وصز عيسى2)
، كأناه مان رجاال اانو ة، ورأيات :  -- قال رسول ا  الت ار  ت ر ج  ذا يو رجل ض  ليلة أسري بي: "رأيت موسى: وا 

عيساى،  اتذا يااو رجال ربعاة أحماار، كأنماا خاارج مان ديمااق..." أخرجااه البخااري  ااي كتاا  أحاديا  ادنبيااا ، باا  قولااه 
 ومساالم  ااي(، 3394 ، رقاام )164]النسااا :  ژڃ  چ  چ   چ  ژ   ،9]طااه:  ژھ  ے  ے  ۓ  ژ  تعااالى:

 .87(، ا 168إلى السماوات و رض الصلوات، رقم ) -- كتا  اإليمان، با  اإلسرا  برسول ا  صحيحه،

 سقطت من النسخة "ل". (3)

 .398 11عبر عن ذلن ابن حجر بقوله: )وادول أثبت( أي القول بأن يحيى وعيسى  ي السما  الثانية،  (4)

 ( سقط من النسخة "ق".5)

 ( سقط من النسخة "ق". 6)

( عبدالرحمن بن أبي بكر بان محماد بان ساابق الادين الخضايري السايوطي، جاالل الادين، أخاذ العلام عان البلقيناي، 7)
مااا بااين  611والااارز المناااوي، والجااالل المحلااي، وانصاارز إلااى التااأليز ويااو صااغير  بلغاات عاادة منل اتااه نحااو 

( ه. ين ااار: الضاااو  الالماااع ديااال القااارن التاساااع، 911ة )سااان -رحماااه ا  –رساااا ل وكتااا   اااي مجلااادات، تاااو ي 
، الكواكاا  السااا رة بأعيااان الم ااة العاااارة لاانجم الاادين محمااد الغاازي، تاا : خلياال منصااور، دار الكتاا  65-67 4

 .232 – 227 1م، 1997 -ه1418، ت ط: 1لبنان، ط:  -العلمية، بيروت

ه، 1286(ه، طبع  اي جاز ين  اي باوالق، سانة 911) ( الجامع الصغير  ي الحدي ، لجالل الدين السيوطي، ت8)
اسااتخرجه ماان كتابااه المطااول المساامى جمااع الجوامااع، ويااو مرتاا  علااى الحااروز، وذكاار  ااي آخااره أنااه  اار  ماان 

 .561 1( ه. ين ر: كاز ال نون، 917ربيع ادول سنة ) 18تألي ه  ي 

 (  ي النسخة "ل" خالة.9)

( رواه جالل الدين بن أبي بكر السايوطي  اي الجاامع الصاغير  اي أحاديا  البااير الناذير، تا : باال، دار الكتا  10)
. ين ر: الجامع الصغير، لجالل 7( ا 9م. رقم )2114 –ه  1425، ت ط: 2لبنان، ط:  –العلمية، بيروت 

للجااامع الصااغير، الموسااوم  (. وحكاام بضااع ه عباادالرنوز علااي المناااوي  ااي ااارحه1121الاادين الساايوطي، رقاام )
 .9 1، 1988 -ه1418، ت ط: 2"بالتيسير بارح الجامع الصغير"، مكتبة اإلمام الاا عي، الرياض، ط: 
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 ( أي يحيى وعيسى.(1)قوله: ) قاال
 .(2)قوله: )السما  الثالثة( ويي من حديد

والمساااتملي قاااال: وقاااد  ودباااي ذر عااان الحماااوي))قولاااه: )قيااال أو قاااد أرسااال إلياااه( 
 .(3)أرسل إليه((

 اتذا ياو »و اي رواياة  (4)((ودباي ذر  أتيات علاى يوساز))قوله: ) أتيت يوساز( 
الناااق  (6){ا }أحساان مااا خلااق ا  قااد  ضاال » و ااي روايااة، «(5)قااد أعطااي اااطر الحساان

مان حسان  ، وحسان يوساز لايق جاز ً «(7)بالحسن كالقمر ليلة البدر على سا ر الكواكا 
 دن حسنه ال ينقسم. --النبي 

 (9) {--}لكن النباي  -- أي مثل نصز حسنه (8)«اطر الحسن» قوله: 
بخاالز يوساز  قاد غلا  جمالاه علاى  ؛ لم ي تتن به أحد ،جالله على جماله (10){غل }

 : (11)جالله  ا تتن به النسوة، قال: ابن ال ارض
 اللجاااااااااااااااااابجمااااااااااااااااااال حجبتااااااااااااااااااه ب

 

 (13)يناكاااا (12)العاااذا طاااا  واساااتعذ   **
 

                                           
 (  ي النسخة "ل"  قال. 1)

 (.5، يامل رقم )51( وقد سبقت اإلاارة إلى الحدي  الوارد  ي ذلن وتخريجه  ي ا 2)

 .136 7( إرااد الساري، 3)

 .136 7السابق،  ( المصدر4)

إلاى الساماوات و ارض الصالوات،  --ا  أخرج يذه الرواية مسالم  اي صاحيحه، كتاا  اإليماان، باا : اإلسارا  برساول ( 5)
 .83 -82(، ا 162رقم )

 سقط من النسخة "ل، م".( 6)

، وقااال عنااه 396 -391 2(، 674، وأخرجااه البيلقااي  ااي دال اال النبااوة، رقاام )9 -5 17(، 9518أخرجااه الباازار  ااي مساانده، رقاام )( 7)
 .71 1الليثمي  ي مجمع الزوا د، رواه البزار ورجاله موثقون، إال أن الربيع بن أنق قال: عن أبي العالية أو غيره،  تابعه مجلول. 

 ( من ن ق الص حة. 5سبق تخريجه يامل رقم )( 8)

 سقط من النسخة " ا"، و" ل"، و"م".( 9)

 سقط من النسخة "ق".( 10)

عمر بن علاي بان مرااد بان علاي الحماوي ادصال، المصاري المولاد والادار، أباو القاسام، اارز الادين، أااعر المتصاو ين، يلقا  ( 11)
بسلطان العااقين، اااتغل ب قاه الااا عية، أخاذ الحادي  عان ابان عسااكر، وأخاذ عناه الحاا   المناذري وغياره، لاه دياوان ااعر تاو ي 

 -ه1427باااي عباااد ا  محماااد بااان أحماااد الاااذيبي، دار الحااادي ، ط: باااال، ت ط: (ه. ين ااار: ساااير أعاااالم النااابال ، د632سااانة )
 .149-148 5، واذرات الذي ، 265 16م، 2116

  ي النسخة "م" العذ .( 12)

. و اي الانا الاذي 156م، ا 2115 -ه1425، ت ط 3لبناان، ط:  -( ين ر: ديوان ابن ال ارض، دار صادر، بيروت13)
 وق ت عليه "يام" بدل "طا ".
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 .(1)((عليه))وسقط دبي ذر ل   سلمت عليه(  قوله: )
 .(2)قوله: ) قال مرحبًا( ودبي ذر "قال مرحبًا"
 .(3)قوله: )السما  الرابعة( ويي من نحاق

   .(4)((جبريل "قال"ودبي ذر ))قوله: )قيل جبريل( 
 .(5)((وسقطت التصلية لغير أبي ذر))(، --قوله: )قيل محمد 

 .(6)((ودبي ذر "ونعم")))ولنعم(  :قوله
 )إدريااااق( يااااو لقبااااه؛ ولقاااا  بااااذلن لكثاااارة درسااااه الصااااحز، واساااامه أخنااااوق :قولااااه

 .(7)بالقاز  ي آخره، أو أخنوذ بالخا  المعجمة بدللا، ويو أول من خاط
 (9)((وأبااي الوقاات "مرحبااًا باان ماان أذ" (8)وال باان عساااكر))قولااه: )مرحبااًا ماان أذ( 

ن كان المناس  ل    ،وخاطبه بل   ادخوة دن إدرياق جاد ناوح تلط اًا وتأدباًا  (10)النبوةوا 
 .(11)وادنبيا  إخوة ،وتأنيساً 

 .(12))السما  الخامسة( ويي من  ضة قوله:
 .(13)((ودبي ذر "قيل جبريل"))قوله: )قال جبريل( 

 قوله: )ومن معن( يو بالواو.
                                           

 .136 7إرااد الساري، ( 1)

 .136 7عند القسطالني  ي إرااد الساري أن رواية أبي ذر " قال" وليق "قال"  العكق صحي  عند القسطالني، ( 2)

 . (5، يامل رقم )51سبقت اإلاارة إلى الحدي  الوارد  ي ذلن وتخريجه  ي ا ( 3)

 .136 7إرااد الساري ( 4)

 .136 7إرااد الساري ( 5)

 .136 7المصدر السابق ( 6)

 .219 6ين ر: ت سير الثعلبي، ( 7)

أبوالقاساام علااي باان الحساان باان يبااة ا  باان عباادا  باان الحسااين الدماااقي الاااا عي، ساامع ماان أبااي الطاااير الحنااا ي وأبااي ( 8)
 –يار، تاو ي الحسن الموازيني وغياريم، وسامع مناه معمار بان ال ااخر وأباي جع ار القرطباي، لاه تصاانيز منلاا: التااريخ الكب

 .416 -415( ه. ين ر: التقييد لمعر ة رواة السنن والمسانيد، ا571سنة ) -رحمه ا 

  ي النسخة "م" البنوة.( 9)

 .136 7إرااد الساري ( 10)

رااد الساري 322-321 12ين ر: عمدة القاري ( 11)  .136 7، وا 

 .(9، يامل رقم )56سبق تخريجه، ا ( 12)

 .136 7إرااد الساري ( 13)
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ويااو الرجاال المحباا   ااي قومااه، ونصااز لحيتااه بيضااا ، »قولااه: )علااى يااارون( 
، وقاد ورد أناه يكاون  اي (1)«ونصز لحيتاه ساودا ، تكااد تضار  إلاى سارته مان طوللاا

 اي دخاول »: (4) تنه س ل عن حدي  الترماذي (3)، لكن تعقبه ابن حجر(2)الجنة بلحيته
، و اااي بعاااض كتااا  ال ارساااية أن (6)«(5){سااانة}أيااال الجناااة ماااردًا أبناااا  ثاااال  وثالثاااين 

 لحية  ي الجنة يل ذلن صحي  أم الَ (7)إلبراييم لحية ودبي بكر الصديق
عاارز ذلاان وال أ (8){ ااي الجنااة} أجاا  لاام يصاا  أن للخلياال والصااديق لحيااة 

لكان أخارج الطبراناي  ، ي اي  من كت  الحدي  المالورة، وال ادخبار الماالورة
                                           

 -لبنااان، ودار ادعااالم ادردن -أخرجااه أبااو جع اار محمااد اباان جرياار الطبااري  ااي ت ساايره، تاا : بااال، دار اباان حاازم، بيااروت( 1)
(، 674، وأخرجاااه البيلقاااي  اااي دال ااال النباااوة، رقااام )21-18 9(، 22124م، رقااام )2112 -ه1423، ت ط: 1عماااان ط: 

، دار الرساالة  ، وأخرجه أبو ال دا  إسماعيل بن كثير  ي ت سيره، ت :393 2 اعي  ادننوط، ومحمد أناق مصاط ى الخان 
 .22-21 5م، 2111 -ه1431، ت ط: 1ط:  -العالمية، دماق

وقال ابن كثير: ))وكذا رواه اإلمام أبوجع ر ابن جرير بطولاه، ورواه ابان أباي حااتم،  اذكره بساياق طويال حسان أنياق أجاود  
 مما ساقه غيره على غرابته، وما  يه من النكارة.

نماا ساقنا حديثاه   ثم ذكره البيلقي أيضًا بسنده عند أبي يارون العبدي واسمه ع م ارة بان جاوين، وياو مضاعز عناد اد ماة، وا 
 .23 5ياينا لما  ي حديثه من الاوايد لغيره((، 

 لم أقز على يذه الرواية  ي م انلا. (2)

ثام المصاري الااا عي، مان اايوخه الساراج البلقيناي، أحمد بن علي بن محماد بان محماد علاي بان أحماد الكنااني العساقالني  (3)
ساانة  -رحمااه ا –والحااا  ين اباان الملقاان، والعراقااي، وصاانز تصااانيز منلااا ااارح البخاااري والتعليااق وغيريااا كثياار، تااو ي 

( ه. ين ر: ذيل التقييد  ي رواة السنن والمسانيد، دبي الطي  محماد بان أحماد ال اساي، تا : كماال يوساز الحاوت، 852)
، والمنلاال الصااا ي والمسااتو ى بعااد 357-352 1م، 1991 -ه1411، ت ط: 1لبنااان، ط:  -ر الكتاا  العلميااة، بيااروتدا

الوا ي، دبي المحاسن يوسز بن تغري ال ايري الحن ي، تا : د. محماد محماد أماين، اللي اة المصارية العاماة للكتاا ، ط: 
 .32 -17 2بال، ت ط: بال، 

محمااد باان عيسااى باان سااورة باان موسااى الساالمي البااوغي الترمااذي، أبااو عيسااى، ماان أ مااة الحاادي ، طاااز بااالبالد وساامع خلقااًا ماان  (4)
الخراساانيين والعااراقيين والحجااازيين، وروي عنااه أبااو حامااد المااروزي، والليااثم باان كلياا  الاااامي، ماان مصاان اته: الجااامع الصااحي ، 

 .784 -783 5، وتلذي  التلذي  99-96 1قييد لمعر ة رواة السنن والمسانيد ( ه. ين ر: الت279سنة ) -رحمه ا  –تو ي 

 سقط من النسخة "ق"، و" ل"، و"م".  (5)

انِّ أيال الجناة، رقام )، -- أخرجه الترمذي  ي سننه، أبوا  صا ة الجناة عان رساول ا  (6) ، 511 4(، 2721باا  ماا جاا   اي س 
 .511 4. وقال الترمذي: يذا حدي  حسن غري ، 353 -352 36(، 22124وأحمد  ي مسنده رقم )

عبدا ، واسم أبيه أباي قحا اة عثماان  --كان اسمه  ي الجايلية عبد الكعبة،  سماه رسول ا   -- أبوبكر الصديق (7)
مان أصاحابه  اي يجرتاه  --بن عامر بن عمرو بن كع  بن سعد بن تميم القراي التيماي، االد بادرًا، ولام يكان ر يقاه 

( ه. ين ار: اإلساتيعا  13سانة ) --تاو ي  -- غيره، وياو أول مان أسالم مان الرجاال، وأول خلي اة بعاد رساول ا 
 .34 6، وأسد الغابة 963-978 3

 سقط من النسخة "ل". (8)
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أنلام جارد مارد إال موساى »بسند ضعيز  ي أيال الجناة  (1)من حدي  ابن مسعود
  اي (4)( 3)ذكاره القرطباي (2)« لاه لحياة تضار  إلاى سارته -والسالمالصالة  عليه–

، ورأياات بخااط (8)أن ذلاان ورد  ااي حااق يااارون أيضاااً  (7)، وذكاار  ااي ت ساايره(6()5)تذكرتااه
 .(9)أيل العلم أنه ورد  ي حق آدم، وال أعلم  ي ذلن اي ًا ثابتًا وا  أعلم

 .(10)((سقط دبي ذر ل   "عليه"))قوله: ) سلمت عليه( 
 .(11)قوله: )السما  السادسة( ويي من ذي 

روايااااة أبااااي  " سااااقط  ااااي--قولااااه: )قياااال محمااااد( و ااااي نسااااخة "قااااال" وقولااااه: "
 .(12)ذر

                                           
عباادا  باان مسااعود باان غا اال باان حبياا  باان ااامخ باان مخاازوم باان صااايلة باان تماايم باان يااذيل باان مدركااة باان إلياااق، أبااو  (1)

بالجنااة، وروي عاان  --لرحمن اللااذلي، كاان إسااالمه قااديمًا، االد باادرًا والحديبياة وياااجر اللجاارتين، االد لااه رساول عبادا
( ه. ين اار: 32ساانة ) --واباان عباااق واباان عماار وغيااريم، وعنااه، علقمااة، وأبووا اال، ومسااروق، تااو ي  --النبااي 

 .381 3، وأسد الغابة، 994-987 3اإلستيعا  

 الطبراني. لم أقز عليه عند (2)

  ي النسخة "ل" الطبراني. (3)

محماد بان أحمااد بان أبااي بكار بان  اارج ادنصااري الخزرجااي ادندلساي، أباو عباادا  القرطباي، ماان كباار الم سارين ساامع مان الااايخ ( 4)
أبااي العباااق أحمااد باان عماار القرطبااي، وحااد  عاان أبااي الحسااين باان محمااد البكااري وغيريمااا، ماان تصاااني ه الجااامع دحكااام القاارآن، 

، دار ن علاي بان  رحاونديباج المذي   اي معر اة أعياان علماا  الماذي ، إلباراييم با( ه. ين ر: ال671سنة ) -رحمه ا  –تو ي 
 .246 1، وطبقات الم سرين لةدنه وي، 317 1لبنان، ط: بال، ت ط: بال،  -الكت  العلمية، بيروت

 ااي مجلااد ضااخم، ، ويااو كتااا  مااالور  لاادين محمااد باان أحمااد باان  اارج القرطاا التااذكرة  ااي أحااوال المااوتى وأمااور امخاارة لااامق ا( 5)
أولااه: أحمااد ا  العلااي ادعلااى ... إلااخ، جمعااه ماان كتاا  ادخبااار وامثااار ومااا يتعلااق بااذكر المااوت والمااوتى والحااار والجنااة والنااار 
يضاااح ماااكل، وسااماه  وال ااتن وادااارار، وبااو  أبوابااًا، وجعاال عقياا  كاال بااا   صاااًل يااذكر  يااه مااا يحتاااج إليااه ماان بيااان غرياا  وا 

 .391 1وتى وأمور امخرة. ين ر: كاز ال نون، التذكرة بأحوال الم

ين ر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور امخرة لامق الادين محماد بان أحماد القرطباي، تا : د. الصاادق بان محماد بان إباراييم، مكتباة ( 6)
 .982ه، ا 1425، ت ط: 1دار المنلاج للنار والتوزيع، الرياض، ط: 

دحكام القرآن، للايخ أبي عبدا  القرطبي، كتاا  كبيار ماالور  اي مجلادات أولاه: الحماد ت سير القرطبي المسمى الجامع ( 7)
 .534 1  المبتد  بحمد ن سه قبل أن يحمده حامد ... إلخ. ين ر: كاز ال نون، 

 لم أقز عليه  ي النسخة المطبوعة عندي، وا  أعلم.( 8)
، لخياار محمااد باان عباادالرحمن السااخاويالماااتلرة علااى ادلساانة، للحااا   أبااو ا ين اار: المقاصااد الحساانة  ااي بيااان كثياار ماان ادحادياا ( 9)

 .196م، ا 1985 -ه1415، ت ط: 1ط:  -ت : محمد عثمان الخات، دار الكتا  العربي، بيروت

 .136 7إرااد الساري، ( 10)

 (.5، يامل رقم )51سبق تخريجه، ا ( 11)

 .136 7إرااد الساري،  (12)
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 .(1)قوله: )قال نعم( قيل سقط يذا  ي ال ر  اليونيني
 .(2)((ودبي ذر "نعم"))قوله: )ولنعم( 

كأنااه ماان رجااال أزد  (4)آدم (3)قولااه: ) أتياات علااى موسااى( ويااو رجاال طااوال ساابط
 .(6()5)انو ة

 .(7)لنيي) سلمت عليه( ثبتت يذه الزيادة دبي ذر عن الكام :قوله
  لما جاوزت( بحذز الضمير المنصو .قوله: )

حيا  لام ينت عاوا بمتابعتاه انت اا  ياذه ادماة  ؛ا قة علاى قوماه))قوله: )بكى( أي 
 ،  ليق يذا البكا  حسدًا.(8)((بمتابعة نبيلم، ولم يبلغ سواديم مبلغ سواديم

 .-عليه الصالة والسالم –قوله: )قيل( أي قال ا  لموسى 
ااااخا الع ااايم الزا اااد  اااي القاااوة،  لااايق ياااذا علاااى معناااى قولاااه: )ياااذا الغاااالم( أي ال

نمااا يااو إاااارة إلااى تع اايم اااأن نبينااا، ومنااة ا    -تعااالى –اإلزدرا  واالستصااغار لاااأنه، وا 
حي  أتح اه بتحاز الكراماات الزل اى، واللباات مان غيار طاول عمار أ نااه مجتلادًا  اي  ؛عليه

 دامت  يه بقية من القوة. الطاعات، والعر  تسمي الرجل المستجمع للسن غالمًا ما
مدته مع استكثار  ضاا له، واساتتمام ساواد أمتاه، وياذا ماع ماا بعاده  (9)استقصار المراد 

                                           
، 1السلطانية عن النسخة اليونينية دبي الحسين اليونيني، تقديم: نااأت كماال المصاري، مكتباة الطباري، ط:ين ر النسخة ( 1)

( ه، وقااد ضاابط 711، ويااي نسااخة الحااا   أبااي الحسااين ااارز الاادين اليااونيني، ت )111 4 م،2111 –ه 1431ت ط: 
ي: أصاال مساامو  علااى الحااا   أبااي ذكاار  يلااا روايااة الجااامع الصااحي ، معتماادًا علااى أربعااة أصااول  ااي غايااة اإلتقااان وياا

اللروي، وأصل مسمو  على أبي محمد ادصيل، وأصل الحا   منرذ الاام أبي القاسام ابان عسااكر، وأصال مسامو  علاى 
 .41 1أبي الوقت. ين ر اإلرااد الساري 

 .137 7إرااد الساري، ( 2)

 .55سبق بيانه، ا ( 3)

. ين ر:  آدم(: امدم من الناق: ادسمر، والجمع)( 4)  مادة )أ. د. م(.الصحاح، أ د مانت

 (.2، يامل رقم )55سبق تخريجه ا ( 5)

أزد انو ة: بطن من ادزد، من القحطانية، ويم بنو نصر بن ادزد، وبنو انو ة يذا يم الذين يقال للم: أزد انو ة. ين ر ( 6)
 –ه 1414، ت ط: 7ط:  -بيااروت -، الناااار: منسسااة الرسااالةقديمااة والحديثااة، لعماار رضااا كحالااةمعجاام قبا اال العاار  ال

1994 .2 614. 

 .137 7( إرااد الساري، 7)

 .137 7( المصدر السابق، 8)

 (  ي النسخة "ق" و " ل" استصغار. 9)
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 .(1)ل من النعم والكرامة من غير طول عمراوأمته بما ن --  يه إاارة إلى تع يم النبي
 .(2)قوله: )السما  السابعة( يي من ياقوتة حمرا 

 البوا  بعد أن است ت  جبريل با  السما . قوله: )قيل من يذا( أي قال

 .(3)قوله: )قال نعم( قيل يذه الجملة ثابتة  ي رواية، و ي أخري إسقاطلا

 .(4)ئ( بغير الم و ي رواية أبي ذر "ولنعم" بتثباتلايقوله: )ونعم المج

و اااي  ،لنييقولاااه: ) سااالمت علياااه( إثباااات "علياااه"  اااي رواياااة أباااي ذر عااان الكاااام
 .(5)رواية غيره إسقاطلا

 .(6)قوله: )مرحبًا بن( و ي رواية إسقاط "بن"

قولااه: البياات المعمااور نا اا  ( بضاام الاارا ، أي كاااز وقاار  إلااي، و   ر  ااعقولااه: )
 اعل ر  ع، ويو المسمى بالض راح بضم الضاد المعجمة وتخ يز الرا  آخره حاا  ململاة 

العقيااق، وساامي معمااورًا؛ لعمارتااه بكثاارة ماان أي بمقابلتلااا، ويااو ماان  ؛ويااو بحيااال الكعبااة
 .(7)يغااه من المال كة

 قوله: ) سألت جبريل( أي عن البيت المعمور.

أي يااذا الاادخول آخاار مااا  ؛قولااه: )آخاار  مااا علاايلم( بااالر ع خباار لمبتاادأ محااذوز
بااال يق اااون باااين السااااما   ،علااايلم، أي آخااار دخاااول علااايلم،  اااال يدخلوناااه بعاااد ذلااان أباااداً 

" بالنصا  علاى ال ر ياة وادرض يلللون ويسبحون إلى ياوم القياماة، و اي رواياة "آخار 
(8) 

                                           
رااد الساري، 322 12( عمدة القاري، 1)  .137 7، وا 

 .(5، يامل رقم )51( سبق تخريجه، ا 2)

 .137 7الساري،  ( إرااد3)

 .137 7( ين ر: المصدر السابق، 4)

 .137 7( ين ر: المصدر السابق، 5)

 .137 7( ين ر: المصدر السابق، 6)

 .137 7( ين ر: المصدر السابق، 7)

 .137 7( ين ر: المصدر السابق، 8)
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 .(2): وادول أوجه، أي ل لور المعنى عليه(1)قال  ي "المطالع"

ور   ع تقوله: )
ز لي عنلا وقر ب ت إ ليا ويي سدرة نبق (3) إ ل ي  سدرة( أي ك ا 

(4). 
وماا يصاعد مان تحتلاا  ، وقلااقوله: )المنتلى( أي التي ينتلي إليلا ماا يلابط مان 

 .- (5)-من المال كة وغيريم من أمر ا ، ولم يجاوزيا أحد إال رسول ا  
قولاااه: )ن ب ق لاااا( ب ااات  الناااون وكسااار الموحااادة كماااا ياااو الرواياااة، ويصااا   اااي اللغاااة 

 سكون الموحدة.
قولااه: )كأنلاااا ق اااالل( بكسااار القااااز جماااع قلاااة، وياااي الجااارة الع يماااة تساااع قاااربتين 

 .(6)سميت بذلن دن الرجل الع يم يقللا بيده أي ير علا ،واي اً 
اار( ب اات  اللااا  والجاايم مااع الصاارز وعدمااه باعتبااار المكااان والبقعااة،  قولااه: )ي ج 

 .(7)ويي قرية بقر  المدينة المنورة
 (8)قوله: )كآذان ال  ي ول( بضم ال اا  والتحتياة جماع  يال، وياو الحياوان الماالور

 (10) {ورقاااة}؛ دن كااال (9)لااااكل واالساااتدارة، ال  اااي المقااادارأي مثااال آذان ال ياااول  اااي ا
 تغطي الدنيا.

                                           
يضااح مابلم لغاتلاا  اي 1) ( )مطالع ادناوار( علاى صاحاح امثاار  يماا اساتغلق مان كتاا  الموطاأ ومسالم والبخااري وا 

( ه، وضااعه علااى منااوال ماااارق ادناااوار 569غرياا  الحاادي ، الباان قرقااول إبااراييم باان يوسااز المتااو ى ساانة )
 .1715 2ل نون، للقاضي عياض، أوله: الحمد   م لر دينه على كل دين...إلخ. ين ر: كاز ا

( ين ر: مطالع ادنوار دبي إسحاق إبراييم بن يوسز الويراني، تا : دار ال االح للبحا  العلماي وتحقياق التارا ، 2)
 .211 1م، 2112 -ه 1433، ت ط: 1ط: 

(3.  (  ي النسخة "ل" و ر   ت 

ه العناا  قبال أن تااتد حمرتاه. ( النبق: ب ت  النون وكسر البا  وقد تسكن، ثمر السدر واحدته نبقة وأاابه ااي  با4)
 .22 5ين ر: النلاية  ي غري  الحدي  وادثر، 

رااد الساري، 322 12( ين ر: عمدة القاري، 5)  .137 7، وا 

 ( ين ر: المصباح المنير، مادة )ق. ل. ل(.6)

 .322 12، وعمدة القاري، 393 5( ين ر: معجم البلدان، 7)

 (  ي النسخة "ق" المالورة.8)

 .137 7( ين ر: إرااد الساري، 9)

 ( سقط من النسخة "ل".10)
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عاان مقاتاال: أن  (1)قولااه: )نلااران باطنااان( أي ال ي لااران  ااي الاادنيا، نقاال النااووي
 .(2)الباطن السلسبيل والكوثر

 قوله: ) ايران( أي  ي الدنيا.
 ادنلار ادربعة. (3){عن}قوله: ) سألت جبريل( أي 

 أبدًا. إلى الدنيا  كا نان  يلا على سبيل االستمرار ال يخرجان: )  ي الجنة( أي قوله
 قوله: ) ال رات( يو بالتا  وصاًل ووق ًا، ومن قال باللا   قد أخطأ، ويو  ي العراق.

يسايران حيا  ااا  ثام  ،مصار، ويماا يخرجاان مان أصاللا (4)النيال( ياو نلارو قوله: )
   .(6)ادرض ويسيران  يلا (5)ا ، ثم يخرجان من

 )بالناق( المراد بلم بنو إسرا يل. :قوله
 .(7)((ولقيت الادة  يما أردت منلم من الطاعة أي مارستلم))قوله )عالجت بني إسرا يل( 

ن أمتاان ال تطيااق( لاام يقاال إناان وأمتاان ال تطيقااون؛ دن العجااز مقصااور  قولااه: )وا 
اا رزقاه ا  مان الكماال يطياق أكثار مان ،  لو --على ادمة ال يتعدايم إلى النبي  ل م 

 .(8)ذلن، كيز ال وقد جعلت قرة عينه الصالة

                                           
( أبوزكريااا  يحيااى باان ااارز باان مااري الحااوراني الاااا عي، ساامع ماان الرضااا باان البريااان، وعباادالعزيز ادنصاااري، وتخاارج بااه 1)

–تاو ي  جماعة من العلما  منلم عال  الدين بن العطار، وأبي ال ت  المزي، من تصااني ه: اارح صاحي  مسالم، واإلراااد،
 .225 8، وطبقات الاا عية الكبري للسبكي، 175 -174 4( ه. ين ر: تذكرة الح ا ، 676سنة ) -رحمه ا 

ط:  -( ين ر: المنلاج ارح صحي  مسلم بن الحجاج دبي زكريا يحيى بن ارز النووي، دار إحيا  الترا  العربي، بياروت2)
 .224 2بال، ت ط: بال، 

 ( سقط من النسخة "ق".3)

  ي النسخة "م" نيل. (4)

  ي النسخة "ل"  ي. (5)

 .137 7، إرااد الساري، 322 12ين ر: عمدة القاري،  (6)

 .137 7إرااد الساري،  (7)

حبااا  إلااي النسااا  والطيااا ، وجعاال قااارة عينااي  اااي »:  -- قااال: قاااال النبااي --  ااي ذلاان إااااارة إلااى حااادي  أنااق (8)
أحماد بان ااعي  النساا ي  اي السانن الكباري، تا : حسان عبادالمنعم االبي، بمسااعدة مكتا   أخرجه أبوعبادالرحمن «الصالة

م، كتاا  عاارة 2111 –ه 1432، ت ط: 2ساوريا، ط -تحقيق الترا   اي منسساة الرساالة، دار الرساالة العالمياة، دمااق
د حكام بصاحة الحادي  . وقا315 19(، 12293، وأحمد  اي مسانده رقام )149 8(، 8837النسا ، با  ح  النسا ، رقم )

 .324 4الحا   ابن حجر  ي  ت  الباري، 
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 .(2)المكان الذي ناجيت  يه ربن (1){إلى}قوله: ) ارجع إلى ربن( أي 
 قوله ) اسأله( أي التخ يز كما  ي نسخة.

 قوله ) سألته( أي طلبت منه التخ يز.
المراجعاااة علاااى ياااذه الرواياااة خماااق قولاااه: ) جعللاااا أربعاااين( الحاصااال أن مااارات 

 « حاط عناي خمسااً »أن مرات المراجعاة تساع؛ دناه قاال:  (3)والذي ينخذ من رواية مسلم
  لاام أزل أرجااع بااين ربااي وبااين موسااى يحااط عنااي خمسااًا خمسااًا حتااى قااال: يااا»ثاام قااال: 

 الحدي . (4)«محمد ين خمق صلوات
لاي إناي ياوم  خلقات الساماوات وادرض  رضات  (6) قيل»عن أنق:  (5)وعند النسا ي

ذكار مراجعتاه ماع موساى و ياه: و }، «علين وعلى أمتن خمساين صاالة،  قام بلاا أنات وأمتان
 خماق بخمساين  قام  »: و اي آخاره « تنه  رض على بناي إسارا يل صاالتان  ماا قااموا بلاا»

ل موساى: ارجاع  لام  قاا ،(9){تعاالى}مان ا   (8)، قاال  عر ات أنلاا عزيماة(7){بلا أنت وأمتن

                                           
 سقط  ي النسخة "ق" (1)

 .137 7ين ر: إرااد الساري،  (2)

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القاايري النيساابوري صااح  التصاانيز، سامع يحياى بان يحياى التيماي، والقعنباي،  (3)
يم، لاااه غيااار الصاااحي  كتاااا  المخضااارمين، وأوياااام وغياااريم، وعناااه الترماااذي، وأباااو عواناااة، وابااان خزيماااة، وغيااار 

( ه. ين ااار: ادساااامي والكناااى دباااي أحماااد الحااااكم، تااا : يوساااز محماااد 261المحااادثين، تاااو ي رحماااه ا  سااانة )
، وتلخااايا تااااريخ نيساااابور دباااي عبااادا  389 3م، 1994، ت ط: 1الااادخيل، دار الغرباااا  ادثرياااة بالمديناااة، ط:

ا أحمد بن محمد بن الحسن المعروز بالخلي ة النيسابوري، كتابخاناة ابان ساينا، محمد الحاكم النيسابوري، تلخي
 .34طلران، ط: بال، ت ط: بال، ا 

إلى الساماوات و ارض الصالوات، رقام  --أخرجه مسلم  ي صحيحه عن أنق، كتا  اإليمان، با  اإلسرا  برسول ا   (4)
 .82(، ا 162)

أحمد بن اعي  بن علي بن سنان بن بحر الخرساني ، القاضي، صاح  السنن، سمع مان قتيباة  ( أبوعبدالرحمن5)
سااحاق باان رايويااه وأبااا كرياا  وغيااريم، وحااد  عاان حماازة الكناااني، وأبااو القاساام الطبرانااي، وأبااو بااار  باان سااعيد، وا 

. ين اار: تاااريخ (ه313سانة ) -رحمااه ا  –الادوالبي وغيااريم، ولااه كتاا   ضااا ل الصااحابة، والخصاا ا، تااو ي 
، وتاذكرة 24 2ه، 1421، ت ط: 1ط:  -عبدالرحمن بن أحمد بن يونق المصاري، دار الكتا  العلمياة، بياروت

 .195 -194 2الح ا ، 

 (  ي نسخة "ق"  قال والصوا  ما أثبته من النسخ ادخري؛ دنه يو الموا ق لل   النسا ي.6)

 ( سقط من النسخة "ق".7)

 .(  ي النسخة "ل" غ رمة8)

 (سقط من النسخة "ل".9)
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 .(3()2)المواي "ذكره  ي  (1)«أرجع
 قوله: )ثم مثله( أي ثم قال موسى مثل ما تقدم من المراجعة وسنال التخ يز.

 بدل ال ا . "ثم"قوله: ) جعل ثالثين( أي  جعللا ا  ثالثين صالة، و ي نسخة 
: )ثم مثله( أي ثم قال موسى مثل ما تقدم أيضاًا، وقولاه:  جعال عاارين أي قوله

أواًل  (4){م عااااوالً } جعللااااا ا  عااااارين  ضاااامير جعاااال عا ااااد علااااى ا ، والضاااامير الواقااااع 
  ي نسخة، ثابت  ي أخري. (5)]....  ،محذوز

 قوله )ثم مثله( أي ثم قال موسى مثله.
 رًا، والم عول ادول محذوز.عاا   جعل عارًا( أي  جعللا )قوله: 

    ي نسخة  قلت. (قوله: )قلت
قولاااه: )سااالامت( بتااااديد الاااالم مااان التساااليم أي سااالمت وانقااادت  لااام أراجعاااه دناااي 

 .(6)بخير""ي ذر ينا بوزيد  ي غير رواية أ ،-جل  وعال   -استحييت منه 

قااااد  وقولااااه:وقولااااه: إ نااااي بكساااار اللماااازة، ، --قولااااه: ) نااااودي( أي ماااان قباااال ا  
أي مان خمساين  ؛عباادي عانقوله: وخ  ات أي أن ذتلا بخمق صلوات، و  أمضيت  ريضتي

ۆئ   ژ قااال تعااالى:  ،: وأ جااز ي الحساانة عااارًا ب اات  اللماازة ماان جاازي(7){وقولااه}إلااى خمااق، 

                                           
( أخرجه أبوعبدالرحمن أحماد بان ااعي  النساا ي  اي ساننه، تا : عبادال تاح أبوغادة، مكتا  المطبوعاات اإلساالمية 1)

م، كتاااا : الصاااالة، باااا :  ااارض الصاااالة وذكااار اخاااتالز النااااقلين  اااي 1986 –ه 1416، ت ط: 2حلااا ، ط: 
. وقاد قاال ابان كثيار  اي ت سايره: 221 1(، 451رقام ) واختالز أل ا لم  يه، --إسناد حدي  أنق بن مالن 
 .11 5))و يلا غرابة ونكارة جدًا((، 

( الموايااا  اللدنياااة باااالمن  المحمدياااة  اااي السااايرة النبوياااة،  اااي مجلاااد للاااايخ اااالا  أباااي العبااااق أحماااد بااان محماااد 2)
رة مقاصااد، ادول (ه، كتااا  كثياار الن ااع لاايق لااه ن ياار  ااي بابااه، رتبااه علااى عااا923القسااطالني المصااري، ت )

 .1896 2تاريز ا  تعالى نبيه بسبق نبوته... على و اته عليه الصالة والسالم. ين ر: كاز ال نون، 

 -( ين اار: المواياا  اللدنيااة بااالمن  المحمديااة، دحمااد باان محمااد أبااي بكاار القسااطالني، المكتبااة التو يقيااة، القااايرة3)
 .511 2مصر، ط: بال، ت ط: بال، 

 نسخة "ق".( سقط من ال4)

 (  ي النسخة "ق"، و" م " بزيادة "و" قبل " ي".5)

 .138 7( ين ر: إرااد الساري، 6)

 ( سقط من النسخة "ق".7)
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 ويو المكا أة ال من اإلجزا . ،،  المراد به ينا الجزا (1) ژۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  

  ياااه رد علاااى أباااي جع ااار  ،الحااادي  دليااال علاااى جاااواز النساااخ قبااال الوقاااو  و اااي
 .(3)المنكر لجواز النسخ قبل الوقو  (2)النحاق

 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ذكر المال كة.
  

                                           

 .ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ژ ، وتماملا 47( سورة البقرة، من آية: 1)

النحاااق النحااوي المصااري، ساامع ماان الزجاااج، وأخااذ  ( أحمااد باان محمااد باان إسااماعيل باان يااونق الماارادي، أبااوجع ر2)
عنه النحو، وسمع من جماعة ممن كاانوا باالعراق  اي ذلان الوقات كاابن ادنبااري، ون طوياه، ولاه مصان ات منلاا: 

(ه. 337سانة ) -رحماه ا  –إعرا  القرآن، وارح السبع الطوال، وصنز كتبًا  ي النحو، إلى غير ذلن، تاو ي 
نباااه الاارواة علااى أنباااه النحاااة، لجمااال الاادين أبااو الحساان باان علااي 19 1ق المصااري، ين اار: تاااريخ اباان يااون ، وا 

 .136 1 –ه 1424، ت ط: 1ط:  -الق طي، المكتبة العصرية، بيروت

 .138 7( ين ر: إرااد الساري، 3)
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ااااع وٍد  -161 اااان  اب اااان  م س  ااااد ث ن ا ر س ااااول  ا    --ع  : ح  اااااد ق   --ق ااااال  و ي ااااو  الصا
اد وق :  ل ق اا »ال م ص  ااع  خ  م  ااد ك م  ي ج  ااين  ي وًماااإ نا أ ح  ب ع  ااه  أ ر  ل ق ااًة م ث اال  ذ ل اان   ث اما  ،ه    اي ب ط اان  أ مِّ  ،ي كااون  ع 

ااغ ًة م ث ال  ذ ل اان   ااتٍ  ،ث اما ي ب ع ا   ا   م ل ًكااا ،ث اما ي ك اون  م ض  ب ع  ك ل م  م ر  ب ااأ ر  ي ق اال  ل ااه  اك ت ا   ع م ل ااه   ،  ي ان  و 
ق ااه  و   ز  يدت و ر  ااق يو أ و  س ااع  ا  لااه  و  وح   ث ااما  .أج  اان ك    اا، ي اان  خ    يااه  الاار  اال  م  ااا ي ك ااون  ت نا الراج  تاااى م  اال  ح   م  ل ي ع م 

نااااة إ الا ذ را ت  ب اااي ن  ال ج  ل ي اااه  ك ت اب اااه   ،ب ي ن اااه  و  اااب ق  ع  ااال  النااااار   ،  ي س  ااال  أ ي  ااال  ب ع م  اااا   ي ع م  تااااى م  ااال  ح  ي ع م  ، و 
ب ي ن  الناار  إ الا ذ ر ا ت  ون  ي ك   ناة   ،ب ي ن ه  و  ل ي ه  ال ك ت ا     ي ع م ل  ب ع م ل  أ ي ل  ال ج   .(1) «  ي س ب ق  ع 

باااره  ،قولااه: )عاان اباان مسااعود( يااو عباادا  باان مسااعود باان غا اال بغااين معجمااة
وساخطت ، رضيت دمتي ماا رضاي للاا ابان أم عباد »، وقال: (2){بالجنة} --النبي 

أي  ؛ ااي ساامته ويديااه --، وكااان يااابه رسااول ا  (3)«للااا مااا سااخط للااا اباان أم عبااد
، وكاان خ ياز اللحام ااديد اددماة نحي اًا، قصايرًا جادوا نحاو ذرا ، يكااد (4)طريقته وسايرته

، ونعلااااه --طويااال الرجااااال إذا جلاااق ي و از يااااه قا ماااًا، وكااااان صااااح  ساااار رساااول ا  
 اتذا  (6)ولكن العلم الخاية" ؛ليق العلم بكثرة الرواية »يقول:  ، وكان(5)وطلوره  ي س ره

                                           
حيحه كتااا  القاادر، ، ومساالم  ااي صا112 2(، 3218أخرجاه البخاااري  اي صااحيحه كتااا  باد  الخلااق، بااا  ذكار المال كااة، رقام )( 1)

 .1151(، ا 2643با  كي ية خلق امدمي  ي بطن أمه، وكتابه رزقه وأجله وعمله، واقاوته وسعادته، رقم )

 سقط من النسخة "ق".( 2)

، ت ط: 1 ااي مصاان ه، تاا : كمااال يوسااز الحااوت، مكتبااة الراااد، الرياااض، ط: ر عباادا  باان محمااد اباان أبااي ااايبة أخرجااه أبااوبك( 3)
، والبااازار  اااي مسااانده، رقااام 384 6(، 32231رقااام )، -- ال ضاااا ل، باااا  ماااا ذكااار  اااي عبااادا  بااان مساااعوده، كتاااا  1419

، وقال عنه الليثمي  ي مجمع الزوا د: ))و ي إسناد البزار محمد بن حميد الارازي وياو ثقاة، و ياه خاالز، وبقياة 354 5(، 1986)
 .291 9رجاله وثقوا((، 

، ونصاه: عان 228 2(، 3762صحيحه، كتا  المناق ، باا  مناقا  عبادا  بان مساعود، رقام )يدل لذلن ما أخرجه البخاري  ي ( 4)
ماا أعارز أحاًدا »حتاى نأخاذ عناه،  قاال:  -- عبدالرحمن بن يزيد قال: سألنا حذي اة عان رجال قريا  السامت واللادي مان النباي

 .«من ابن أم عبد -- أقر  سمتًا ويديًا ودالو بالنبي

(، 3742، رقاام )-رضااي ا  عنلمااا –ياادل لااذلن مااا أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه، كتااا  المناقاا ، بااا  مناقاا  عمااار وحذي ااة ( 5)
قدمت الاام  صليت ركعتين ثم قلت: الللم يسر لي جليسًا صاالحًا  أتيات قوماًا  جلسات إلايلم  »، ونصه: عن علقمة قال: 224 2

يااذاَ قااالوا: أبااو الاادردا :  قلاات: إنِّااي دعااوت ا  أن ييساار لااي جليسااًا صااالحًا  ااتذا ااايخ قااد جااا  حتااى جلااق إلااى جنبااي قلاات: ماان 
 يسرن لي، قال: ممن أنتَ قلت من أيل الكو ة، قال: أوليق عندكم ابن أم عبد صاح  النعلاين والوساادة والمطلارةَ و ايكم الاذي 

الااذي ال يعلماه أحااد غياارهَ ثاام قااال  -- أولاايق  اايكم صااح  ساار النبااي -- أجااره ا  ماان الااايطانَ يعنااي علاى لسااان نبيااه
قااال: وا  لقااد أقرأنيلااا   ژ   ں  ں  ڻ       ڻ  ڱ  ڱ     ڱ    ڳ  ڳ     ڳ  ژ قاارأت عليااه:  ژڳ  ڳ     ڳ  ژ كيااز يقاارأ عباادا  

 .«من  يه إلى  يا  --رسول ا  
 -، وضااع حواااايه: محمااد عبدالسااالم اااايين، دار الكتاا  العلميااة، بيااروتبوعباادا  أحمااد باان محمااد باان حنباال  ااي الزياادأخرجااه اإلمااام أ( 6)

لياااااااة ادولياااااااا  وطبقاااااااات ، وأباااااااونعيم أحماااااااد بااااااان عبااااااادا  ادصااااااابلاني  اااااااي ح131م، ا 1999 -ه1421، ت ط: 1لبناااااااان، ط: 
 .131 1م، 1974 –ه 1394السعادة، بجوار محا  ة مصر، ط: بال، ت ط: ادص يا ،
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 .(1)«وال يعمل سبع مرات ،ويل لمن يعلم » :علمتم  اعملوا، وكان يقول

لقااي ركًبااا  اايلم اباان مسااعود، ولاام يعلاام  -- (3): ذكاار أن عماار(2)ي  ب  ع  قااال الاااا
لنااا ماان ال ااج باباان مسااعود، أقماان أياان القااومَ  نااادايم،  أجابااه  (4)بااه،  ااأمر رجاااًل يناااديلم

العميق،  قال: أين تريدونَ  قال: البيت العتيق،  قال عمر: إن  يلم رجاًل عالماًا،  اأمر 
(5)ژڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہژ  أي القار ان أ ضالَ  أجاباه ابان مساعود: ،رجااًل  ناادايم

 

چ  چ  چ  ڇ   ژ  ن أحكاااامَ  قااااال اباااان مسااااعود:أي القاااار ا ،ميااااة،  قااااال عماااار:  ناااااديما

ڎ  ڈ  ژ   قاااااال:  نااااااديم أي القااااار ان أجماااااعَ  قاااااال ابااااان مساااااعود: (6)ژڇ  

 قاااااااال عمااااااار:  نااااااااديم  (7) ژک  ک  ک  ک  گ  گ     ڈ  ژ  ژ   ڑ  
  (8)ژ ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ  قااااال اباااان مسااااعود:  أي القاااار ان أخااااوزَ

ۀ  ہ    (9){ۀ}ژ امياااة،  قاااال عمااار: نااااديم، أي القااار ان أرجاااىَ  قاااال ابااان مساااعود:

مسااعودَ  اميااة،  قااال عماار: أ اايكم عباادا  باان (10) ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے

                                           
 .131الزيد، ا( أخرجه اإلمام أحمد  ي 1)

( أباااو عمااارو عاااامر بااان ااااراحيل اللماااداني الكاااو ي مااان ااااع  يمااادان، ياااروي عااان علاااي، وساااعد بااان أباااي وقااااا 2)
وغيريم، ويروي مرساًل عن عمر، وطلحة، وابن مسعود، وعنه أبو اسحاق السابيعي، وساعيد بان عمار بان أوااع، 

سااماعيل باان أبااي خالااد وغيااريم. ين اار: تلااذي  التلااذي ،  ويااو ثقااة مااالور  قيااه  اضاال ماان  .342 -339 3وا 
 .372الثالثة، تو ي بعد الما ة وله نحو ثمانين. ين ر: تقري  التلذي ، ا 

( عماار باان الخطااا  باان ن ياال باان عباادالعزي باان رباااح باان عباادا  باان قاارط باان رزاح باان عاادي باان غالاا  القراااي 3)
باادرًا وبيعااة الرضااوان، وكاال مااالد  العاادوي، أبااو ح ااا أمياار الماانمنين، كااان إسااالمه  تحااًا علااى المساالمين، ااالد

 --وقتال  --وياو عناه راض، ولاي الخال اة بعاد أباي بكار  --تو ي رسول ا   --الده رسول ا  
 .156 – 137 4، وأسد الغابة: 1159-1144 3( ه. ين ر: االستيعا ، 23سنة )

 (  ي النسخة "م" ينادي  يلم.4)

 .255( سورة البقرة، امية: 5)

 .ژڈ  ژ  ژ    ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎژ وتماملا  91لنحل، من امية: ( سورة ا6)
 .8 – 7( سورة الزلزلة، امية: 7)

 .ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ ، وتماملا 123( سورة  النسا ، من امية: 8)

 ( سقط من النسخة "ق"، و" ل"، و" م".9)

 .ژۇ     ۇ   ۆ          ۆ            ڭۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭژ ، وتماملا 53( سورة الزمر، من امية: 10)
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 .(2)نعم انتلى (1){له} قالوا 

نمااا كااان أخااوز القاار ا دن    (3)ژ ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ  نوا 
ولماا  ،يامل الصغيرة والكبيرة مان مانمن أو كاا ر ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ  قوله  يلا: 

 --جاااا ت قاصااامة ال لااار،  قاااال رساااول ا   --نزلااات ياااذه امياااة قاااال أباااوبكر 
 . (4)"إنما يي المصا    ي الدنيا"

ثمانما اة حادي  وثمانياة وأربعاون، وروي عناه الخل ااا   --روي لاه عان النباي 
 .  (5)ادربع

 قوله: )حدث نا( أي أناأ لنا خبرًا حادثًا.

لت يااااد  ؛جعللااااا حاليااااة اعتراضااااية، ويااااو أولااااى ماااانقولااااه: )ويااااو الصااااادق( جملااااة 
 اي حالاة  (6){بخالز جعللاا حاااًل  ت ياد اتصاا ه باذلن ؛ ي جميع ادحوال}اتصا ه بذلن 
، والمااراد بالصااادق ماان كااان قولااه مطابقااًا للواقااع، وقولااه المصاادوق أي (7)التحاادي   قااط

                                           
 ( سقط من النسخة "ق"، و" ل".1)

 ااي الطيوريااات، تاا : د. سااليمان يحيااى معااالي، وعباااق  محمااد باان أحمااد الساال ي أخرجااه أبااو الطاااير أحمااد باان( 2)
 اي إساناده مجالاد و  ،247 1م، 2114 -ه1425، ت ط: 1الرياض، ط: صخر الحسن، مكتبة أضوا  السلز، 

باان سااعيد اللمااد اني الكااو ي أبااو عمياار ضااعيز. ين اار: الضااع ا  والمتااروكين دبااي عباادالرحمن أحمااد باان اااعي  
ه 1415، ت ط: 1ط:  -النسا ي، ت : بوران الضناوي، وكمال يوسز الحاوت، منسساة الكتا  الثقا ياة، بياروت

، وكااذلن الليااثم باان عاادي باان عباادالرحمن باان 14 – 11 8، والكاماال  ااي ضااع ا  الرجااال، 223م، ا 1985 –
زيد بن أسيد بن جابر، أبو عبدالرحمن الطا ي الكو ي المنرذ، مترون الحادي ، واتلماه بعضالم بالكاذ . ين ار: 

 .219 6، ولسان الميزان، 219 – 218 8، والكامل  ي الضع ا ، 241الضع ا  والمتروكين للنسا ي، 

 .ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ   ، وتماملا123( سورة النسا ، من امية: 3)

سناده  يه انقطا ؛ دن عطا  بن أبي 381 – 379 4(، 11539( أخرجه ابن جرير الطبري  ي ت سيره، رقم )4) ، وا 
 .491 -488 4. ين ر: تلذي  التلذي ، --رباح لم يدرن أبابكر 

( ين ر: ارح ادربعاين النووياة دحماد بان محماد بان علاي بان حجار الليثماي، تا : حمادي الادمردال، مكتباة نازار 5)
 .112م، ا 2111 –ه 1431، ت ط: 2مصط ى الباز، ط: 

 ( سقط من النسخة "م".6)

يااد ينااداوي، مكتبااة بااي، تاا : د.عبدالحميين اار: الكااااز عاان حقااا ق الساانن، لااارز الاادين الحسااين باان عباادا  باان محمااد الط( 7)
 .533 2م، 1997 -ه1417، ت ط: 1نزار مصط ى الباز، مكة المكرمة، الرياض، ط: 
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 الغير. (2)، أو الذي يصدقه(1)الذي يصدقه الر   يما وعده به
ن بكساار اللماازة علااى أي أن الواحااد ماانكم يااا معااار بنااي آ ه: )إن أحاادكم(قولاا دم، وا 

؛ دن تلاان ال التااي للعمااومال بمعنااى أحااد  ،وأحااد ينااا بمعنااى واحااد ،- (3)-حكايااة ل  ااه 
دت قلبت واوه الم توحة يمزة. (4)تستعمل إال  ي الن ي  نحو: ال أحد  ي الدار،  أصله و ح 

ااااع ( بالبنااااا   م  للمجلااااول أي بضاااام بعضااااه إلااااى بعااااض بعااااد االنتاااااار وقولااااه: )ي ج 
 اااي بعاااض طااارق ياااذا  الجماااع، و سااار (5)وليتخمااار  اااي المااادة الماااذكورة حتاااى يلياااأ للخلاااق

أن  -تعاالى -إذا وقعت  اي الارحم  اأراد ا    (6)بأن النط ة »الحدي  عن ابن مسعود: 
ثام  ،ين ليلاةثم تمكا  أربعا ،يخلق منلا بارًا طارت  ي بارة المرأة تحت كل   ر واعر

«تصير دمًا  ي الرحم  ذلن جمعلا  ي الرحم، وذلن وقت كونلا علقة
(7()8). 

اااا   يااااذا الت سااااير بااااأن الصااااحابة  أعلاااام الناااااق بت سااااير مااااا ساااامعوه  (9) {}ور جِّ
عااان  (10)حااادثون باااه، وأكثاااريم احتياطاااًا للتاااوقيتوأحقلااام بتأويلاااه، وأواليااام بالصااادق  يماااا ي
 خال ه،  ليق لمن بعديم أن يرد  عليلم.

ر عاه ماا  اايره  (12): )) وقد وقع  ي حادي  مالان بان الحاوير (11)قال  ي ال ت 
                                           

 .325 12ين ر: عمدة القاري، ( 1)
  ي النسخة "ق" يصدق.( 2)

 .189 16ين ر: المنلاج ارح صحي  مسلم بن الحجاج، ( 3)
، المكتباة التجارياة الكباري، العار ين بن علي المناويبن تاج ين ر:  يض القدير ارح الجامع الصغير، لعبد الرنوز ( 4)

 .413 2ه، 1356، ت ط: 1مصر، ط: 
 .139 7( ين ر: إرااد الساري 5)

 القليل والكثير نط ة والجمع النطاز، والنط ة ما  الرجل، والجمع نطز. ين ر: الصحاح مادة: )ن. ط. ز(.يقال للما  ( 6)

 منه علقة. ين ر: الصحاح مادة: ) . ل. ق(.العلق: يو الدم الغلي ، والقطعة ( 7)

 –جادة  –أخرجه أبوبكر أحمد الحسين البيلقي  ي ادساما  والصا ات، تا : عبادا  محماد الحااادي، مكتباة الساوادي ( 8)
 .261 2( 822م، رقم )1993 –ه 1413، ت ط: 1المملكة العربية السعودية، ط: 

 سقط من نسخة "ا" و "ل" و "م".( 9)

  ي النسخة "م" للتقوي.( 10)

( ه، وياو مان عاارة أجازا  ومقدمتاه 852ال ت  من أع م اروح البخاري، ويو ارح الحاا   ابان حجار العساقالني، ت )( 11)
 ي جز  وسماه  ات  البااري، أولاه الحماد   الاذي اارح صادور أيال اإلساالم باللادي ... إلاخ، ومقدمتاه علاى عاارة  صاول 

 .547 1( ه. ين ر: كاز ال نون 842سنة ) سماه يدي الساري، وانتلى منه

اام الليثاي، يكنااى أباا سااليمان، ساكن البصارة، روي عنااه أبوقالباة وأبااو عطياة وابنااه عبادا ( 12)  --تااو ي مالان بان الحويرياا  بان أا 
 .18 5، وأسد الغابة 1349 3( ه. ين ر: االستيعا  94سنة )
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إذا أراد ا  خلااق عبااد،  جااامع الرجاال الماارأة، طااار مااانه  ااي كاال »يخااالز ذلاان ول  ااه: 
ه حضار كاال عاارق لااثاام أ -تعااالى –عارق وعضااو منلااا،  اتذا كااان يااوم السااابع جمعاه ا  

 .(2()1)انتلى «ركبه اا  دون آدم،  ي أي صورة ما

يجمااع  ااي »: -- مااا نصااه، وقولااه (3)وذكاار النااووي  ااي ااارحه علااى ادربعااين
    (4){ا }كمااا قااال  ،يحتماال أنااه يجمااع مااا  الرجاال والماارأة  يخلااق منلمااا الولااد «بطاان أمااه

(5)ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ژ  :-تعااالى –
اميااة، ويحتماال أن المااراد أنااه يجمااع ماان الباادن كلااه   

وذلاان أنااه قياال النط ااة  ااي الطااور ادول تسااري  ااي جسااد الماارأة أربعااين يومااًا، ويااي أيااام 
، ثام يساتمر (8)علقاة (7)عليلاا مان ترباة المولاود  تصاير (6)ثم بعد ذلن يجمع ويذر ،الرحم

 اي الطاور الثالا  يصاور ثام  ،(9) ي الطور الثااني  تأخاذ  اي الكبار حتاى تصاير مضاغة
 اااي  (11)ويصاااور ،السااامع والبصااار وال ااام (10)ويااااق  يلاااا ،المضاااغة تلااان -تعاااالى –ا  

، ثاام إذا تاام الطااور الثالاا  ويااو أربعااون يومااًا صااار (13)وادمعااا  (12)داخاال جو لااا الحوايااا

                                           
، والصااغير، تاا : محمااد 171 2( 1613، وادوسااط، رقاام )291 19( 644أخرجااه الطبرانااي  ااي المعجاام الكبياار، رقاام )( 1)

م، رقام 1985 -ه1415، ت ط: 1عماان، ط:  –اكور محمود الحاج أمرير، المكت  اإلسالمي، دار عماار، بياروت 
 .134 7، وقال عنه الليثمي  ي مجمع الزوا د: ))رواه الطبراني  ي الثالثة، ورجاله ثقات(( 82 1( 116)

 .12 21(  ت  الباري 2)

، ت ط: 1الرياض، ط:  –( ين ر: ارح ادربعين النووية، دبي زكريا يحيى بن ارز النووي، الناار: دار طيبة 3)
 .63 - 61م. ا 2114 –ه  1425

 ( سقط  ي النسخة "ا"، و" ل".4)

 .6( سورة الطارق، امية: 5)

 (  ي النسخة "ل" و "يذكر".6)

 (  ي النسخة "ل"  يصير.7)

 .556 3( )العلقة(: العلق الدم الغلي  المنعقد، والقطعة منه علقة. ين ر: النلاية  ي غري  الحدي  وادثر 8)

( )المضاااغة(: وياااي القطعاااة مااان اللحااام قااادر ماااا يمضاااغ  اااي ادصااال. ين ااار: النلاياااة  اااي غريااا  الحااادي  وادثااار 9)
3 279. 

 نووي.(  ي النسخة "ق" منلا والصوا  ما أثبته دنه موا ق لنا ال10)

 ( تكررت  ي النسخة "ق".11)

(: يو كل ما تحويه البطن  اجتمع واستدار، وياي بناات اللابن، وياي المبااعر. )ين ار: ت ساير البحار المحايط، لمحماد الحوايا)( 12)
 .679 4ه. 1421بيروت، ت ط:  –ابن يوسز الالير بأبي حيان ادندلسي، ت : صدقي محمد جميل، الناار: دار ال كر 

 .344 4عا (: يي المصارين وواحديا معى، ين ر: النلاية  ي غري  الحدي  وادثر ( )ادم13)
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 للمولود أربعة أالر  ن خت  يه الروح.
وقاال  ،أخاذيا مل ان بك اه وعن ابن مسعود يقال: إن النط ة إذا استقرت  ي الارحم

أم غير مخلقةَ  اتن قاال: غيار مخلقاة قاذ لا  اي الارحم دماًا ولام  (2) {مخلقة}ر   (1) {يا}
ن قااال: مخلقاة قاال الملاان: أي ر  أذكار أم أنثاىَ أاااقي أم ساعيدَ ماا الاارزق  تكان نسامة، وا 

لاان  تناان تجااد  يلااا كاال ذ}مااا ادجاالَ وبااأي أرض تمااوتَ  يقااال لااه: اذياا  إلااى أم الكتااا  
 .(4)،  ينسخلا  ال تزال معه حتى يأتي على آخر ص ته(3){يا  ي أم الكتا د يذي   يج
 قيل: السعادة قبل الوالدة. انتلى كالم النووي باختصار. (5)وللذا

قولااه: )خلقااه( الخلااق عبااارة عاان اإليجاااد، واإليجاااد ال يجمااع،  ااالمراد مااادة خلقااه، 
 و أن الخلق مصدر بمعنى اسم الم عول كلذا ضر  ادمير، أي مضروبه.أ

دن جمااع الخلااق إنمااا يااو  ؛قولااه: ) ااي بطاان أمااه( أي مجاااور بطنلااا، ويااو الاارحم
  ي الرحم.

 .(6)قوله: )ثم يكون علقة( أي دمًا غلي ًا جامداً 
 قوله: )مثل ذلن( أي مثل الزمان المتقدم ويو أربعون يومًا.

 أي قطعة لحم بقدر ما يمضغ.قوله: )مضغة( 
 قوله: )مثل ذلن( أي مثل الزمان المتقدم.

واعلم أنه اختلز  ي أول ما يتاكل من الجنين  قيال قلباه؛ دناه ادسااق ومعادن 
جمااااع الحااااواق، وقياااال الكبااااد؛ دن  يااااه النمااااو مالحركااااة الغريزيااااة، وقياااال الاااادما ؛ دنااااه 

دن  ؛مقتضاااى الن اااام الطبيعاااي واالغتاااذا  الاااذي ياااو قاااوام البااادن، ورجحاااه بعضااالم بأناااه

                                           
 ( سقط من النسخة "ق".1)

 ( سقط من النسخة "ق".2)

 ( سقط من النسخة "ق".3)

عنااه الحااا   اباان حجاار  ااي  اات  الباااري: ))إسااناده  . وقااال151 17( 24924( أخرجااه الطبااري  ااي ت ساايره رقاام )4)
 .122 2صحي ، ويو موقوز ل  ًا مر و  حكمًا(( 

 (  ي النسخة "ا" ولذا، والصوا  ما أثبته دنه الموا ق لنا النووي.5)

 .139 7( إرااد الساري 6)
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النمو يو المطلاو  أواًل وال حاجاة لاه حين اذ إلاى حاق وال حركاة إرادياة، و إنماا يكاون لاه 
 .(1)قوة الحق واإلرادة عند تعلق الن ق به بتقديم الكبد ثم القل  ثم الدما 

 ااي الطااور الرابااع حااين يتكاماال بنيانااه وتتاااكل ))قولااه: )ثاام يبعاا  ا  ملكااًا( أي 
 ، و اير الحدي  أن بع  الملن إنما يكون بعد ادربعين الثالثة.(2)((نهأعضا

حاااادي  آخااار أن ن ااااخ الاااروح يكااااون بعاااد ادربعااااين أو اثناااين وأربعااااين   اااي وصااا 
، وأابه ما يجمع به بينلما حمله على أن بعض ادجنة ين خ  يه الروح بعاد ما اة (3)يوماً 

، ويذا يخاالز الحادي  الماذكور؛ دناه (4)وعارين يومًا، وبعضلم بعد اثنين وأربعين يوماً 
ۀ   ۀ  ہ  ژ  :-تعااالى –يقتضااي ن ااخ الااروح  يااه ويااو علقااة ولاايق كااذلن، قااال ا  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

 أي تن خ الروح  يه. (6()5)  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ڭڭ

 .(7)((اومبنيًا للم عول، و ي رواية أبي ذر: وينمر بالو ))قوله: ) ي نم ر( 
 كتبلا.بقوله: )بأربع كلمات( أي 

                                           
 .17 – 16 21( ين ر:  ت  الباري 1)

 .139 7( إرااد الساري 2)

( أخاارج مساالم  ااي صااحيحه ثااال  روايااات مختل ااة  ااي عاادد اديااام الزا اادة علااى ادربعااين ادولااى، أذكريااا مختصاارة 3)
إذا مارا بالنط اة اثنتاان وأربعاون  »يقاول:  --ينا، ادولى: رواياة حذي اة بان أسايد الغ ااري أناه سامع رساول ا  

 .«يا ولحملا وع املا ....ليلة، بع  ا  إليلا ملكًا  صوريا وخلق سمعلا وبصريا وجلد
إن النط اة »باأذنيا يااتين يقاول:  --والثانية: ويي عن حذي ة بن أسيد الغ اري أيضًا، قال: سمعت رساول ا  

 .«تقع  ي الرحم أربعين ليلة، ثم يصور عليلا الملن،  يقول: يار م أذكر أم أنثىَ  يجعله ا  ذكرًا أو أنثى...
أن ملكاًا ماوكاًل باالرحم، »: --بن أسايد الغ ااري أيضاًا، ر اع الحادي  إلاى رساول ا  الثالثة: ويي رواية حذي ة 

 ، لبضع وأربعين ليلة ثم ذكر نحو حديثلم.«إذا أراد ا  أن يخلق اي ًا بتذن ا 
والروايات الثالثة السابقة كللا من ن ق الكتا  من صحي  مسلم ويو كتا  القدر، با  كي ياة خلاق امدماي،  اي 

 .1152(، ا 2645ن أمه، وكتابة رزقة وأجله وعمله، واقاوته وسعادته، وكللا برقم واحد ويو )بط

 .13 21( ين ر:  ت  الباري 4)

 .14( سورة المنمنون، امية: 5)

 .139 7( إرااد الساري 6)

 .139 7( ين ر: المصدر السابق 7)
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 اكت  عمله( أي من خير أو ار.)قوله: 
قولااه: )ورزقااه( أي مااا ينت ااع بااه حااالاًل أو حرامااًا قلااياًل أو كثياارًا،  ااالرزق كاال مااا 

 ساقه ا  للحيوان  انت ع به ومنه العلم.

 قوله: )وأجله( أي مدة عمره طويلة أو قصيرة.

 ااتن    وتاليااه عطااز عليااه، ،بااالر ع خباار مبتاادأ محااذوزقولااه: )واااقي أو سااعيد( 
قلات حااق الكااالم المناسا  لمااا قبلااه أن يقاول وسااعادته أو اااقاوته. أجيا  عاان  ذلاان بااأن 

وال ااير أن الكتاباة ياي  ، االمكتو  ااقي أو ساعيد ،نكتة العدول حكاية صورة ما يكت 
لمساالم  ااي حاادي   الكتابااة المعلااودة  ااي صااحي ته، وقااد جااا  ذلاان مصاارحًا بااه  ااي روايااة

، ووقاع  اي ( 2)«ثام تطاوي الصاحي ة  اال يازاد عليلاا وال يانقا منلاا»: (1)حذي ة بن أسايد
، وياذه (4)« يقضي ا  ما يو قااض  يكتا  ماا ياو الق باين عينياه »: (3)حدي  أبي ذر

الكتابااة غياار كتابااة المقااادير السااابقة علااى خلااق السااماوات وادرض بخمسااين ألااز ساانة 
ه تاإلن ااذه وكتاب ؛ن بكتاباه ذلان إ لاار ذلان لاهأمر المل اب،  المراد (5)مسلمكما  ي حدي  

نماا الماراد كماا دلات علياه  و اير الحدي  ادمر بكتابة يذه ادربع ابتداً  وليق مرادًا، وا 
                                           

( حذي اة باان أسايد بااال ت  ويقاال أميااة بان أساايد بان خالااد باان ادغاوز باان حارام باان غ اار الغ اااري أباو سااريحة، ااالد 1)
الحديبية، وذكر  يمن بايع تحت الاجرة، روي أحادي ، أخرج لاه مسالم وأصاحا  السانن، ولاه عان أباي ذر وأباي 

( ه. ين ااااار 42، سااااانة )--بكااااار وعلاااااي، وروي عناااااه أباااااو الط يااااال ومااااان التاااااابعين الااااااعبي وغياااااره، تاااااو ي 
 .466 1، وأسد الغابة 336 – 335 1االستيعا 

( أخرجه مسلم  ي صاحيحه كتاا  القادر، كي ياة خلاق امدماي،  اي بطان أماه، وكتاباة رزقاه وأجلاه وعملاه وااقاوته 2)
... ثم تطوي ». والنا الذي وق ت عليه مما تو ر عندي من نسخ الصحي  1152( ا 2644وسعادته، رقم )

 .-رحمه ا  تعالى –وليق كما ذكر الاارح  «،  ال يزاد  يلا وال ينقاالصحز

( أبوذر الغ اري جند  بن جنادة بن قيق  بن عمرو بن مليل بن حارام بان غ اار، وياو مان كباار الصاحابة، قاديم 3)
عياة ، وروي عنه جماعة من الصحابة وكاان مان أو --اإلسالم، أسلم بعد أربعة وكان خامسًا، روي عن النبي 

 .96 6، وأسد الغابة 256 – 252  1( ه. ين ر: االستيعا  32سنة ) --العلم المبرزين، تو ي 

 –( أخرجااه أبااوبكر جع اار باان محمااد ال ريااابي  ااي كتابااة القاادر، تاا : عباادا  باان حمااد المنصااور، أضااوا  الساالز 4)
 .118(، ا 123م، رقم )1997 –ه 1418، ت ط: 1السعودية، ط: 

 ،1156 ( ا2653رقاام )، -- الماااار إليااه عنااد مساالم  ااي صااحيحه، كتااا  القاادر، بااا  حجاااج آدم وموسااىالحاادي  ( 5)
كت  ا  مقادير الخال اق »يقول:  --قال: سمعت رسول ا   --ونصه عن عبدا  بن عمرو بن العاا 

 .«قبل أن يخلق السماوات وادرض بخمسين ألز سنة، قال: وعراه على الما 
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مااا  َلاارزقامااا  ،ادحادياا  الصااحيحة أنااه ياانمر بااذلن بعااد أن يسااأل عنلااا،  يقااول يااا ر 
 .(1)َسعيد أو ويل يو اقي َالعملما  َادجل

 وبعد كتابة الملن يذه ادربعة. ،قوله: )ثم ين خ  يه الروح( أي بعد تمام صورته
واعلااام أن حكماااة تحاااول اإلنساااان  اااي بطااان أماااه حالاااة بعاااد حالاااة إلاااى أن ن خااات  ياااه 
الروح، مع أن ا  قادر على أن يخلقه  ي أقل من لمحة، إن  اي التحويال  وا اد منلاا: أناه لاو 

  جعله أواًل نط ة لتعتاد بلا مدة ثم علقة كذلن، ويلم جروا. ،واحدة لاق على ادمخلقه د عة 
حياا  قلبااه ماان تلاان ادطااوار إلااى كونااه إنسااانًا  –تعااالى  –ومنلااا: إ لااار قدرتااه 

 بالعقل. (2)حسن الصورة م تحلياً 
علاى ومنلا: التنبيه واإلرااد على كمال قدرته على الحار والنار؛ دن من قدر 

 (4){خلقاااه}ثااام مااان مضاااغة قاااادر علاااى  ،علقاااة (3){مااان}ثااام  ،اإلنساااان مااان ماااا  ملاااينخلاااق 
عادته وحاره للحسا   .(5)وا 

 وقوله: )ليعمل( أي بعمل أيل الجنة.
قولااه: )حتااى مااا يكااون( بنصاا  يكااون بااأن المضاامرة، ومااا نا يااة غياار كا ااة عاان 

  اااي اااارحه علاااى (6)العمااال، دن اااارط الكا اااة أن تكاااون زا ااادة خال اااًا للاااايخ ابااان حجااار

                                           
ماا أخرجاه مسالم  اي صاحيحه عان أناق بان مالان مر وعاًا قاال:  -سابحانه –من ادحادي  التي دلات علاى سانال الملان رباه ( 1)

قاااد وكااال باااالرحم ملكاااًا،  يقاااول أي ر  م نط اااة، أي ر م علقاااة، أي ر م مضاااغة،  اااتذا  أراد ا  أن يقضاااي  - - إن ا 
م ذكاار أو أنثااىَ اااقي أو  سااعيدَ  مااا الاارزقَ  مااا ادجاالَ  يكتاا  كااذلن  ااي بطاان أمااه. كتااا  خلقااًا قااال: قااال الملاان: أي ر ِّ

 .1153( ا 2646القدر، با  كي ية خلق امدمي  ي بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله، واقاوته وسعادته، رقم )
 (  ي النسخة "ل"  تحليا.2)

 ( سقط من النسخة "ق".3)

 ( سقط من النسخة "ق".4)

 .178 – 177 1، لمصابي ين ر: الم اتي   ي ارح ا( 5)

أحمد بن محمد بن علاي بان حجار الليثماي الساعدي ادنصااري، االا  الادين اايخ اإلساالم، أباو العبااق، تلقاى ( 6)
العلم بادزير، من ايوخه الامق الدلجي والقاضاي اايخ اإلساالم زكرياا الااا عي وأباي الحسان البكاري، وغياريم، 

ع  والعالماة ال ااكلي وغياريم، مان مصان اته اارح أل ياة بان مالان، ومن تالمذته الايخ عبادالرنوز بان يحاي الاوا
 ( ه. ين ار: الناور الساا ر عان أخباار القارن العااار974سانة ) –رحمه ا   –وال ت  المبين وغيريا كثير، تو ي 

 .263 – 258ا   ه،1415، ت ط: 1ط:  -بيروت –لمحي الدين العيدروق، دار الكت  العلمية 
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 .(2)حي  قال: إن "ما" كا ة وال عل مر و  (1)ادربعين
 قوله: )وبين الجنة( أي الوصول إلى الجنة.

من الموت بمن بقي بينه وباين  القري  حالهقوله: )إال ذرا (  يه تابيه الاخا 
 مقصده موضع ذرا  من ادرض.

تمثيال وتقريا ، والماراد قطعاة مان الزماان  (3)وقال النووي  ي ارح أربعينه: ))يو
من آخر عمره، ولايق الماراد حقيقاة الاذرا  وتحدياده مان الزماان؛  اتن الكاا ر لاو قاال: ال 

لم  ي آخار عماره بكلماة كدخل الجنة، والمسلم إذا ت إله إال ا  محمد رسول ا ، ثم مات
 ، انتلى.(4) دخل النار(( ك ر ثم مات

 «الكتاااا » (5)ه( بضااامير بكتاااا ، و اااي رواياااة ادربعاااينقولاااه: ) يسااابق علياااه كتابااا
 بالتعريز أي الذي كتبه الملن ويو  ي بطن أمه.

اقوله: ) يعمل بعمل أيل النار( و ي رواية أباي ذر عان الك   لني، يعمال بعمال يم  ا 
حكاااام القااادر الجاااااري عليااااه  اااي يااااذا ومااااا بعاااده، المسااااتن د  إلااااى خلااااق ، أي ب(6)أيااال النااااار

قلباه إلاى الخيار  يخاتم لاه باه  (7) {ا }الدواعي  ي قلباه،  مان سابقت لاه الساعادة صارز 
نماااا ادعماااال باااالخواتيم»، (9)ديااا احو اااي بعاااض رواياااات اد ،(8)وعكساااه بعكساااه  (10)«وا 

                                           
 .146 1سمي ابن حجر يذا الارح ب ت  المبين  ي ارح ادربعين، ين ر: يدية العار ين،  وقد( 1)

 .112ين ر:  ت  المبين بارح ادربعين، ا ( 2)

 (  ي النسخة "ق" "و" بدل "يو".3)

 .64( ارح ادربعين النووية للنووي، ا 4)

عي، وياي أربعاون حاديثًا مااتملة علاى أحاديا  ( ادربعين النووية، ويي لامام محي الدين بن ارز الناووي الااا 5)
كاال منلااا قاعاادة ع يمااة ماان قواعااد الاادين، وقااد وصاا ه العلمااا  بااأن ماادار اإلسااالم عليااه، ويااو نصااز اإلسااالم أو 
ثلثه، وقد التزم  يلا بأن تكون صحيحة،  ي مع ملا من صحي  البخاري ومسلم، محذو ة ادسانيد، أوللاا الحماد 

 .59 1لسماوات ادرضين ... إلخ. ين ر: كاز ال نون   ر  العالمين قيوم ا

 .141 7( ين ر: إرااد الساري 6)

 ( سقط من النسخة "م".7)

 .318 1( ين ر: التيسير بارح الجامع الصغير 8)

 (  ي النسخة "م" الحدي .9)

 .267 3( 6617( أخرج الرواية البخاري  ي صحيحه كتا  القدر، با  العمل بالخواتيم، رقم )10)
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 (3)«اعملااوا  كاال ميساار لمااا خلااق لااه»: (2){صااحي }و ااي حاادي   ،(1)«وادعمااال بخواتيملااا»
قااال ا   قياال: ، وذو الاااقاوة ميساار لعماال أيللااا،  ااتن(4)أي  ااذو السااعادة ميساار لعماال أيللااا

 اااااااير  ،(5)ژگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ  تعااااااالى:
ذا مامية أن العمل الخالا من ال القباول بوعاد الكاريم حصال ماع حصال خلاا يقبال، وا 

ذلن ادمن من سو  الخاتمة،  الجوا  أن ذلن معلاق علاى وجاود القباول وحسان الخاتماة 
ن خاتمااة السااو   ويحتماال أن يقااال إن ماان أخلااا العماال ال يخااتم لااه إال بخياار دا مااًا، وا 
إنمااا تكااون  ااي حااق ماان أسااا  العماال، أو خلااط العماال الصااال  بنااو  ماان الريااا  والساامعة 

، ))أي  يماا (6)«إن أحادكم ليعمال بعمال أيال الجناة  يماا يبادو للنااق»له الحادي : ويدل 
وحاصال ياذا االحتماال أن  ،(7) ي لر للم من صالح  اايره ماع  سااد ساريرته وخبثلاا((

محمااول علااى ماان أخلااا العماال، وماان  (8) ژگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ژ  قولااه 
 أخلا العمل ال يختم له بالسو  أصاًل.

 أي بعمل أيل النار.قوله: )ويعمل( 
 قوله: حتى ما يكون إلخ،  يه ما تقدم.

 وقوله: الكتا  بالم التعريز ينا.

                                           
( ويااذه الروايااة أيضااًا أخرجلااا البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  الرقاااق، بااا  ادعمااال بااالخواتيم ومااا يخاااز منلااا، رقاام 1)

(6493 )3 244 – 245. 

 ( سقط من النسخة "م".2)

( 4949، رقام )11سورة الليل، امية   ژۈ  ۈ    ژ ( أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  ت سير القرآن، با  3)
لم  ااي صاحيحه كتااا  القاادر، باا  كي يااة خلاق امدمااي  ااي بطان أمااه، وكتاباة رزقااه وأجلااه ، ومسا531 – 529 2

 .1153(، ا 2647وعمله، واقاوته وسعادته، رقم )

 .176 1( ين ر: التيسير بارح الجامع الصغير 4)

 .31( سورة الكلز، امية: 5)

، ومسالم  اي 39 2(، 2898( أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  الجلاد والسير، با  ال يقول:  الن اليد، رقم )6)
صحيحه كتاا  اإليماان، باا  بياان غلا  تحاريم قتال اإلنساان ن ساه وأن مان قتال ن ساه باايٍ  عاذ   باه  اي الناار 

 .62 – 61(، ا 112وأنه ال يدخل الجنة إال ن ق مسلمة، رقم )

 .66 – 65دربعين النووية للنووي، ا ( ارح ا7)

 .ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ ، وتماملا 31( سورة الكلز، من امية: 8)
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وغياااره:  (2) يااادخللا، وقاااال القاضاااي (1) {أي}وقولاااه: ) يعمااال بعمااال أيااال الجناااة( 
تغلا  »، و اي رواياة (3)«إن رحمتاي سابقت غضابي»ويذا القسم الثاني كثير جادًا لخبار: 

، و ااي الحاادي  (5)و  الحمااد والمنااة علااى ذلاان ، تنااه نااادر، بخااالز مااا قبلااه (4)«غضاابي
 .(7)على أن مصير ادمور  ي العاقبة إلى القضا  والقدر (6)داللة

 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ذكر المال كة.
  

                                           
 ( سقط من النسخة "ق".1)

 ي ارحه لةربعين، وقد بي نت ذلن  ي اللال رقام  -رحمه ا  –( قصد القاضي ابن دقيق العيد؛ دنه من كالمه 2)
من ن ق الص حة، واسمه محمد بن علي بن وي  بن مطيع القايري، أباو ال ات ، سامع مان ابان المقيار، وابان  5

رواح، والزم اباان عبدالسااالم، لااه تصااانيز منلااا الاادين المتااين، وادحكااام المسااددة، ولااي القضااا  بعااد مااوت التقااي 
(ه. ين ر: أعياان العصار وأعاوان النصار، لصاالح 712سنة ) –رحمه ا   –حمن بن بنت ادعز، تو ي عبدالر 

الدين خليل الص دي، ت : د. علي أبوزيد، د. محمد موعد، د. محمود سالم محمد، دار ال كر المعاصر، بياروت 
إلصااار عااان قضااااة ، ور اااع ا576 4م، 1998 –ه 1418، ت ط: 1ساااوريا، ط:  -لبناااان، دار ال كااار، دمااااق –

مصر، دبي ال ضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ت : د. علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القايرة، ط: 
 . 394م، ا 1998 –ه 1418، ت ط: 1

ائ  ژ ،7سااورة يااود، اميااة:   ژڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ژ ( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه، كتااا  التوحيااد، بااا  3)

 .455 3( 7422، رقم )129امية: ، سورة التوبة،  ژائ  ەئ    

ساااورة آل عماااران،   ژ ۆئ  ۈئ  ۈئژ ( أخرجاااه البخااااري  اااي صاااحيحه كتاااا  التوحياااد، باااا  قولاااه تعاااالى: 4)
(، 7414، رقام )116ساورة الما ادة، امياة:   ژ ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہژ ، وقوله جل ذكره: 28امية: 

 . 1192(، ا 2751ومسلم  ي صحيحه كتا  التوبة، با   ي سعة رحمة ا  تعالى وأنلا تغل  غضبه، رقم )

( ين اار: ااارح ادربعااين النوويااة  ااي ادحادياا  الصااحيحة النبويااة، دبااي ال اات  محمااد باان علااي باان وياا ، منسسااة 5)
 . 39م، ا 2113 –ه 1424، ت ط: 6الريان، ط: 

 (  ي النسخة "ق" دليل.6)

 .141 7( ين ر: إرااد الساري 7)
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أنلااا ساامعت رسااول  --زوج النبااي -رضااي ا  عنلااا –عاان عا اااة  – 162
اي    ااي  ،ت ن از ل    اي ال ع ن اان   إ نا ال م ال   ك اة  »يقاول:  --ا  ار  ق ض  ا     ت اذ ك ر  اد  م  و ي ااو  السااح 

ب ون  م ع ل ا م   اة  ك ذ   ذ  ،   ي ك  يه  إ ل ى ال ك لاان  ع ،   ت س م ع ه    ت وح  ين  السام  ت ر ق  الااي اط  ،   ت س  ب اٍة السام ا  
ل م   ن د  أ ن   س   .(1)«م ن  ع 

 ااذي  أكثاار المساالمين إلااى أنلااا أجسااام ، ))تلااز  ااي حقيقااتلمقولااه: )المال كااة( اخ
 .(2)((لطي ة قادرة على التاكل بأاكال مختل ة

 .(3){قوله: )تنزل  ي العنان( ب ت  العين الململة والنون المخ  ة}
 لاو ت ساير مان الاراوي للعناان أدرجاه  اي  له: )ويو السحا ( أي وزنًا ومعناى؛قو 

كمااا  ااي  ،كمااا أن السااما  مجاااز عاان السااحا  ،الحاادي ،  السااحا  مجاااز عاان السااما 
 .(6)،  ي وجه(5) ژگ  گ   (4) {ک  }ک    کژ  -تعالى –قوله 

أي الذي قضي،  قضاي صالة  ؛قوله: ) تذكر( أي المال كة ، وقوله: ادمر قضي
لمال كاااة تسااامع  اااي الساااما  ماااا قضاااي كااال ياااوم مااان لموصاااول محاااذوز، والحاصااال أن ا

الحواد   يحد  بعضلم بعضًا، ويذا يدل على أن السحا   ي كالم الراوي مجااز عان 
 السما ،  قوله: يو السحا  أي السما .

ع ( أي تختلساه  تسامع بخ ياة، قاال  اي المختاار ين  السام  قوله: )  ت س ر ق  الااي اط 
(7) :

                                           
، ومساالم  اااي صااحيحه كتاااا  112 2( 3211أخرجااه البخاااري  اااي صااحيحه كتاااا  بااد  الخلاااق، بااا  ذكااار المال كااة، رقااام )( 1)

تيان الكلان، رقم ) إن الكلاان  ،ساول ا ، ول  اه: عان عا ااة قالات: قلات يار 989(، ا 2228السالم، با  تحريم الكلانة وا 
 .«تلن الكلمة الحق، يخط لا الجني  يقذ لا  ي أذن وليه، ويزيد  يلا ما ة كذبة»كانوا يحدثونا بالاي    نجده حقا، قال: 

 .561 9(  ت  الباري 2)

 ( سقط من النسخة "م".3)

 ( سقط  ي النسخة "ق". 4)

 .48( سورة ال رقان، امية: 5)

رااد الساري 328 12، وعمدة القاري 574 9( ين ر:  ت  الباري 6)  .141 7، وا 

( ه، وقااد اختصااره اإلمااام 393يااو اختصااار لكتااا  "الصااحاح" لامااام أبااي نصاار إسااماعيل باان حماااد الجااويري، ت )( 7)
السااتعمال، محماد بان أبااي بكار بان عباادالقادر الارازي، وسااماه مختاار الصاحاح، واقتصاار  ياه: علااى ماا ال باد منااه  اي ا

وضاام إليااه كثياارًا ماان تلااذي  ادزيااري وغيااره، وصاادر  وا ااده: بقلاات، ويااو مااالور متااداول بااين الناااق، أولااه: الحمااد   
بجميع المحامد، على جميع الانعم... إلاخ، وقاال  اي آخاره وا اق  راغاه: عااية ياوم الخمايق، غارة االر رمضاان، ليلاة 

 .1173 2( ه. ين ر: كاز ال نون 661الجمعة سنة )
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أي ماا تاذكره المال كاة، واالساتما   ؛قوله:  تسمعو ، (1)أي سمعه مستخ يا ؛استرق السمع
كااان الجاان »: (2)كمااا ياادل عليااه مااا عنااد اإلمااام أحمااد }المااذكور كااان  ااي ابتاادا  الااوحي 

 يساامعون الكلمااة  يزياادون عليلااا عااارًا  يكااون مااا يساامعونه حقااًا ومااا  {(3)يساامعون الااوحي
كااان أحااديم ال  --قباال ذلاان  لمااا ب عاا  (4)ى بلااازادوه باااطاًل، وكاناات الن جااوم ال يرماا

 -لعنااه ا  –يااأتي مقعااده إال رمااي بااالا  يحاارق مااا أصااا  منااه  ياااكوا ذلاان إلبلاايق 
يصالِّي بابطن  --،  اتذا باالنبيجناوده (5) قال: ما ياذا إال دمار ع ايم قاد حاد   با 

 (9)« ااأخبروه قااال: يااذا الحااد  الااذي حااد  (8)ماان مكااة (7)، ويااي قريااة علااى ليلااة(6)نخلااة
وكااانوا  ،أن الاااياطين كااانوا ال يحجبااون عاان السااماوات»اباان عباااق: أيضااًا عاان وجااا  

 لمااا ولااد عيسااى منعااوا ماان ثااال   ،علااى الكلنااة (10)ياادخلونلا ويااأتون بأخباريااا  يلقونلااا
تراق منعااوا ماان السااماوات كللااا،  مااا أحااد ماانلم يريااد اساا --سااماوات،  لمااا ولااد محمااد

 منلم من يقتلاه، ومانلم  ؛ ال يخطئ أبداً  ،السمع إال رمي بالا ، ويو الاعلة من النار
 .(11)«من يحرق وجله، ومنلم من يخلبه  يصير غوال يضل الناق  ي البراري

                                           
الاادار  -( ين اار: مختااار الصااحاح دبااي عباادا  محمااد باان أبااي بكاار الاارازي، تاا : يوسااز الااايخ محمااد، المكتبااة العصاارية 1)

 م، مادة )ق. ر. ق(.1999 –ه 1421، ت ط: 5لبنان، ط:  –النموذجية، بيروت 

( أحمااد باان محمااد باان حنباال، أبوعباادا  الااايباني، الااوا لي، إمااام المااذي  الحنبلااي، وأحااد اد مااة ادربعااة، أصااله ماان ماارو، ناااأ علااى 2)
طل  العلم، سمع من س يان بن عييناة، وعبااد بان عبااد وغياريم وعناه البخااري، ومسالم، وأباو داود وغياريم، مان تصااني ه: المساند، 

( ه. ين ار: طبقاات الحنابلاة، دباي الحسان 241سنة ) –رحمه ا   –والزيد، والعلل وغيريا، تو ي  و ضا ل الصحابة، والمناسن،
، وتااذكرة الح ااا : 4 1ط: بااال، ت ط: بااال،  -بيااروت –محمااد باان محمااد باان أبااي يعلااى، تاا : محمااد حامااد ال قااي، دار المعر ااة 

 .  72 -71 1، وتلذي  التلذي 16 – 15 1

 ( سقط من النسخة "ل".3)

 (  ي النسخة "ق"  يلا بدل بلا.4)

(  ااي النسااخة "ا" و "م"  بعاا  باادل  باا   وكاليمااا وردتااا عنااد ماان أخاارج الحاادي    ااي مسااند أحمااد ) باا ( و ااي الترمااذي 5)
 والنسا ي ) بع (.

 (  ي النسخة "ل" نخل.6)

 (  ي النسخة "م" رحلة.7)

ط:  -بياروت –د ا  بن عبادالعزيز ادندلساي، عاالم الكتا  ( ين ر: معجم ما استعجم من أسما  البالد والمواضع، دبي عبي8)
 .1314 4ه، 1413، ت ط: 3

، 519 5( 3613، والترمذي  ي سننه، با  ومن سورة الجن، رقام )284 – 283 4( 2482( أخرجه أحمد  ي مسنده رقم )9)
 رمذي: يذا حدي  حسن صحي .، وقال الت315 11( 11562والنسا ي  ي الكبري، كتا  الت سير، با  سورة الجن، رقم )

 (  ي النسخة "م" " يلقونه".10)

 ، ولم أقز له على سند عنده أو عند غيره، وا  أعلم.343 2ذكره القسطالني  ي المواي  اللدنية  (11)
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( أي  تلقيه الاياطين إلى الكلاان بضام الكااز وتااديد  يه  إ ل ى ال ك لاان  قوله: )  ت وح 
 :(1){ابن مالنقال }اللا  جمع كاين 

ا ذ كًِّرا  ث ل ه  ال   عاال    يم  م  و 
(2) ...................... *** 

 الكاين من يخبر بالمغيبات المستقبلية. (3)أي مثل   ع ٍل  عاال  ي وصز المذكر، ويو
ب و  ذ  ( أي الكلان، قال  ي المختار: ))قوله: )  ي ك  با ن  با وكاذ  كذ  يكذ   بالكسر ك اذ 

 انتلى. (4) وكت  ((بوزن عل م 
بخالز ما ياو، ساوا   ياه العماد  ؛: )) الكذ  يو اإلخبار عن الاي وقال  ي المصباح

 .(5)والخطأ، إذ ال واسطة بين الصدق والكذ  على مذي  أيل السنة، واإلثم يتبع العمد((
باة ب ات    قوله: )م ع ل ا( أي مع ادايا  المسموعة مان الااياطين، وقولاه: ما اة ك ذ 

والكذبااة اساام للماارة ماان الكااذ  علااى } (6)الكاااز وسااكون المعجمااة، و ااي اليونينيااة بكسااريا
 :(8)للي ة الكذ  قال  ي الخالصة (7) {ادول، وعلى الثاني اسم

ااااااااااااااااااااااااه   ل س  ااااااااااااااااااااااااراٍة ك ج  ل ااااااااااااااااااااااااةت ل م   و   ع 
 

اااااااااااااااااااااااه   ** ل س  ل اااااااااااااااااااااااةت ل ل ي   اااااااااااااااااااااااٍة ك ج   و  ع 
 

 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ذكر المال كة أيضًا.
  

                                           
 سقط من النسخة "م". (1)

ًما ن د ر ا. (2) ذ ان    ي ال م ع لِّ ال   يو صدر بيت وعجزه: و 
( ه،  ااي أل يتااه، تا : بااال، طبااع ااركة القاادق للتجااارة، 672مان بحاار الرجااز دباي عباادا  محمااد بان عباادا  باان مالان ت ) 

 .51م، ا 2117 –ه 1428، ت ط: 1القايرة، ط: 

 سقط من النسخة "ل" و "م". (3)

 مختار الصحاح مادة: )ن. ذ.  (. (4)

 المصباح المنير مادة: )ن. ذ.  (. (5)

وا  أعلاام. ين اار: الجااامع الصااحي   ،ولاايق بالكساار ،، ومااا وق اات عليااه  ااي اليونينيااة بااال ت 142 7رااااد الساااري ين اار: إ (6)
(ه، النسااخة الساالطانية، عاان نسااخة اإلمااام أبااي الحسااين ااارز الاادين 256دبااي عباادا  محمااد باان إسااماعيل البخاااري ت )

وأباااي  -( ه، ج434وأباااي ذر اللاااروي ت ) -  (ه،392أباااي محماااد ادصااالي ت ) -(ه، برواياااات: أ711الياااونيني ت )
، 1مصار، ط:  –(ه، تا : باال، مكتباة الطباري، القاايرة 571( ه، وأبي القاسم ابن عسااكر ت )553الوقت السِّجزي  ت )

 .111 4م، 2111 –ه 1431ت ط: 

 سقط من النسخة "ق" ، و" ل".  (7)

  .29يذا البيت من بحر الرجز، ا  (8)
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ا  ا ة   -163 ي  ا   ع ن ل ا –ع ن  ع  اار    ب ان  ي ا ااٍم س اأ ل  النابايا  -ر ض  --أ نا ال ح 
 : ي  ق ال  ي اًنا»ك ي ز  ي أ ت ين  ال و ح  ل ن  أ ح  ام   ك ل  ذ ان  ي أ ت ي ال م  ،   ي  ص  ارق  ال ة  ال ج  ل ص  ث ال  ص    اي م 

نِّااي اااًل،   ي ك لِّم ن ااي  ،ع  ي اًنااا ر ج  ل اان  أ ح  ثااال  ل ااي ال م  ي ت م  ، و  ل اايا ااد ه  ع  ، و ي ااو  أ ا  ااا ق ااال  ي اات  م  ق ااد  و ع  و 
ا ي ق ول   ي م  «  أ ع 

(1). 
اااامٍ  اااار    ب ااان  ي ا  باااذلن  (3)ةأخبااار عا اااا( يحتمااال أن يكاااون الحاااار  (2)قولاااه: )أ نا ال ح 

 يكون مرساًل، ويحتمل أنلا حضرت الحاار  بان يااام وياو يساأل  يكاون ذلان مان مسانديا 
عان  (6)عان يااام (5)، لكن  ي بعض الطرق من طريق عبدا  بن الحاار (4)ال من مرسللا

 عن عا اة عن الحار  بن ياام قال: سألت  لذا يدل على أنه مرسل. (7)أبيه
                                           

، ومسالم  اي صاحيحه 113 2( 3215( أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  بد  الخلق، با  ذكر المال كاة، رقام )1)
، ول  ااه: أن 1128(، ا 2333 ااي الباارد، وحااين يأتيااه الااوحي، رقاام ) --كتااا  ال ضااا ل، بااا  عاارق النبااي 

ثال صلصالة الجارق، وياو أحياناًا ياأتيني  اي م»: كيز يأتيان الاوحيَ  قاال: --الحار  ابن ياام سأل النبي 
، ثم ي صم عني وقد وعيته، وأحيانًا مل ن  ي مثل صورة الرجل،  أعي ما يقول  .«أاده علي 

الحار  ابن ياام بن المغيرة بن عبدا  بن عمر بن مخزوم، أبوعبدالرحمن القرااي المخزوماي، وياو أخاو أباي جلال ( 2)
عم خالد بن الوليد، الد بدرًا كا رًا، وأسالم ياوم ال ات ، روي عناه أبونو ال بان أباي عقار ، وابناه عبادالرحمن بن دبويه، 

بن الحار ، خرج مجايادًا إلاى الااام أياام عمار بان الخطاا  بأيلاه ومالاه،  لام يازل يجاياد حتاى استاالد ياوم اليرماون 
 .643 1، وأسد الغابة 314 – 311 1ه. ين ر: االستيعا   (15)سنة 

قبال اللجارة  -- وأاالر نساا ه، تزوجلاا رساول ا ، --عا اة بنت أبي بكر الصديق، أم المنمنين، زوج النبي ( 3)
بسااانتين، وياااي بكااار وكاااان عمرياااا حاااين ذان سااات سااانين، وبناااى بلاااا وياااي بنااات تساااع سااانين بالمديناااة روي عنلاااا مااان 

وعباادا  بااان الحاااار  باان نو ااال وغياااريم كثياار، ومااان كباااار التااابعين ساااعيد بااان  الصااحابة عمااار وابنااه عبااادا  وأباااويريرة
( ه، د نات باالبقيع وصالى 57سانة ) -رضي ا  عنلاا –المسي ، وعمرو بن ميمون، ومسروق وغيريم كثير، تو يت 

أساد ، و 1885 – 1881  4سنة. ين ر: االساتيعا   18كان عمريا  --النبي  عندما تو ي، -- عليلا أبويريرة
، تا : عاادل أحماد عبادالموجود، ة دباي ال ضال أحماد بان علاي بان حجار، واإلصابة  اي تميياز الصاحاب186 7الغابة 

 .235 – 231 8ه 1415، ت ط: 1ط:  -بيروت –وعلي محمد معوض، دار الكت  العلمية 

 .38 1( ين ر:  ت  الباري 4)

المادني المك اوز، روي عان زياد بان أسالم، ويااام بان  عبدا  بن الحار  بان محماد بان حاطا  أباو الحاار  الجمحاي( 5)
ه، 442 3عااروة، وسااليل باان أبااي صااال ، وعنااه وكيااع، ونعاايم باان حماااد، وأبوثاباات المااديني. ين اار: تلااذي  التلااذي  

 .389ويو صدوق من الثامنة. ين ر: تقري  التلذي ، ا 
يااام بان عاروة بان الزبيار بان العاوام ادسادي، أباو المنااذر، وقيال أباو عبادا ، روي عان أبياه وعماه عبادا  بان الزبياار ( 6)

، وياو ثقاة  قياه، ربماا دلاق، 649 6وغيريم، وعنه أيو  السختياني، وماات قبلاه وابان جاريج. ين ار: تلاذي  التلاذي  
 .816تقري  التلذي ، ا ( ه. ين ر: 145سنة ) -رحمه ا  – تو يمن الخامسة، 

عااروة باان الزبياار باان العااوام أبوعباادا  القراااي رأي أباااه ورأي حكاايم باان حاازام، وساامع ماان أبااي حميااد الساااعدي واباان ( 7)
، 474 -471 4تلاذي  التلاذي  ن روماان، ويااام ابان عاروة. ين ار: عباق وأبي يريرة، وروي عنه الزياري، ويزياد با

 .534. ين ر: تقري  التلذي  ا ( ه94)سنة  تو يويو ثقة  قيه مالور، من الثالثة 
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ي  قوله: )ك ي ز    تساناد  ،أي حاملاه ،( أي علاى أي حالاة يأتيان الاوحيَي أ ت ين  ال و ح 
 .(2)، والوحي لغة اإلعالم  ي خ ا (1)والمراد به الموحى به ،اإلتيان إلى الوحي مجاز

و ي اصطالح الاار : إعاالم ا  أنبياا ه بالااي  إماا بكتاا  أو برساالة ملان، أو 
اميااة  (3) ژہ  ھ  ھ      ھ  ژ نحااو:  بمنااام أو بتللااام، وقااد يجااي  بمعنااى ادماار

(4)ژڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ وبمعناااى التساااخير نحاااو: 
وياااو  ،امياااة، أي ساااخريا للاااذا ال عااال 

امية، وقد يعبار عان ياذا باإلللاام والماراد  ي اتخاذيا من الجبال بيوتًا إلى آخر ما ذكر 
ال  اإلللااااام حقيقااااة إنمااااا يكااااون للعقااااال  وبمعنااااى اإلاااااارة ونحااااوه:  ،بااااه ياااادايتلا لااااذلن، وا 

 .(6()5)ژې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ژ

باين الاذال والكااز، أي إتياان  (7) قوله: )كل ذلن( قال القساطالني: ))بغيار الم((
 الوحي.

 .(8) (("يأتيني"لني يقوله )يأتي( و ي رواية ))أبي ذر عن الكام
 قوله: )الملن( أي جبريل، وقوله: أحيانًا أي أوقاتًا.

ااال الاااذي يعلااااق  قولاااه: ) اااي مثااال لج  صلصااالة الجاااارق( ))أي مااااابلًا صاااوت الج 
 ((.(10)الدوا  (9)برنوق

ام ( ب ات  الياا  التحتياة وساكون ال اا  وكسار الصااد الململاة مان باا   قوله: )  ي   ص 
 ضر ، أي يقلع ويزول عني ما يغااني من ادة الوحي.

                                           
رااد الساري 39 – 38 1( ين ر:  ت  الباري 1)  . 144 7، وا 

 ( ين ر: لسان العر ، مادة: )و . ح. ي(.2)

 .ژھ  ے  ے       ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ ، وتماملا 111( سورة الما دة، من امية:3)

 .ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ    ژژ ، وتماملا 68( سورة النحل، من امية: 4)

 .ژۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ژ ، وامية بتماملا 11( سورة مريم، من امية: 5)

 .68 1( ين ر: إرااد الساري 6)

 .144 7( المصدر السابق 7)

 .144 7( المصدر السابق 8)

 (  ي النسخة "ق" برأق.9)

 .144 7( المصدر السابق 10)
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يااات( ب ااات  العاااين ال  اااي أي  لمااات وح  ااات ماااا قالاااه الملااان، قااا ،قولاااه: )وقاااد و ع 
 انتلى. (1) عى الحدي  يعيه وعيا ح  ه((و المختار: ))و 

 انتلى. (4) وعيا من با  وعد(( (3): ))وعيته(2)وقال  ي المصباح
قوله: )ويو أاده علي( أي اإلتيان  اي مثال صلصالة الجارق، وقولاه: يتمثال أي 

 يتصور.
نمااا (5)وقولااه: رجاااًل أي كصااورة رجاال ، كدحيااة الكلبااي ، ويااو أجماال الصااحابة، وا 

بااال  ،، والقااادر الزا ااد مااان خلقتااه ال ي ناااى--تمثاال لاااه  ااي صاااورة الرجاال ))تأنيساااًا لااه 
 .(6) يخ ى على الرا ي  قط((

 قوله: ) أعي ما يقول( أي أح   الذي يقول.
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ذكر المال كة أيضًا.

  

                                           
 ( مختار الصحاح مادة )و. .ي(.1)

( المصااباح المنياار  ااي غرياا  الااارح الكبياار للااايخ أحمااد باان محمااد باان علااي ال يااومي، جمااع  يااه غرياا  "الااارح الااوجيز 2)
وقسم كل حرز منه باعتباار الل ا  إلاى مكساور  ،للر اعي"، وأضاز إليه زيادات من لغة غيره، ومن ادل ا  الماتبلات

لاى أ عاال بحسا  أوزانلاا، ثام اختااره علاى الانلج المعاروز، السالل لتناولاه،  ار  مان تألي اه  ادول ومضمومه وم توحه وا 
 .711 2(ه. ين ر: كاز ال نون 771سنة ) -رحمه ا  –(ه، وتو ي 734 ي اعبان سنة )

 (  ي النسخة "ل" وعيه.3)

 ( المصباح المنير مادة: )و. .ي(.4)

االد أحادًا ومااا  --( دحياة بان خلي اة بان  اروة باان  ضاالة بان زياد بان امار  القاايق الكلباي، صااح  رساول ا  5)
إلااى قيصاار رسااواًل، وروي عنااه الاااعبي،  --بعااديا، وكااان جبرياال يااأتي  ااي صااورته أحيانااًا، وبعثااه رسااول ا  

إلاااى خال اااة معاوياااة. ين ااار:  وعبااادا  بااان ااااداد بااان اللااااد، ومنصاااور الكلباااي وغياااريم، وقاااد نااازل دمااااق وعاااال
 .197 2، وأسد الغابة 462، 461  2اإلستيعا  

 .145 7( إرااد الساري 6)
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اان  اب اان  ع بااااٍق  -164 ااود   -- ر س ااول  ا    ك ااان   --ع  ك ااان  أ ج  د  النااااق، و  ااو  أ ج 
اااان   ااان  ر م ض  ب ر يااال  ي ل ق ااااه    اااي ك ااالِّ ل ي ل اااٍة م  اااان  ج  ك  ب ر يااال ، و  اااين  ي ل ق ااااه  ج  اااان  ح  اااا ي ك اااون    اااي ر م ض  م 

،   ل ر س ول  ا  د   --   ي د ار س ه  ال ق ر آن  و  ب ر يل  أ ج  ين  ي ل ق اه  ج  س ل ة  ح  ير  م ن  الرِّي   ال م ر  ب ال خ 
(1). 

عطا . ( بالنص  خبر كان، أي أكثريم جودًا، وا  د  النااق  و   قوله: )أ ج 
ااااان( ااااا ي ك ااااون    ااااي ر م ض  د  م  ااااو  ااااان  أ ج  ك  قولااااه: )و 
بر ااااع أجااااود اساااام كااااان وخبريااااا  (2)

 حااال ساادت مسااد الخباار ،محااذوز وجوبااًا تقااديره حاصاااًل، ومااا مصاادرية، و ااي رمضااان
حاصاااًل  ااي رمضااان،  لااذا التركياا  ن ياار  --وادصاال: وكااان أجااود أكااوان الرسااول
 قال  ي الخالصة:  (4()3)قولن، أخط  ما يكون ادمير قا ماً 

ب اااااااااااار ا اااااااااااااٍل ال  يك ااااااااااااون  خ  ق باااااااااااال  ح   و 
 

ااااااام ر ا ** ب اااااار ه  ق ااااااد  أ ض  اااااان  ال ااااااذ ي خ  ع 
(5) 

 

 كضربي العبد مسي ًا ... إلخ.

ين   ب ريل ( متعلق بأجود؛ي ل ق اه  قوله: )ح   --أي  ي وقت مالقااة جبريال للنباي ج 
،  ينبغااااي لماااان اجتمااااع بادكااااابر زيااااادة الجااااود وقاااات (6))) إذ  ااااي مالقاتااااه زيااااادة تاااارق((

 االجتما  بلم.

                                           
، ومسالم  اي صاحيحه 114 2( 3221( أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  بد  الخلق، با  ذكر المال كاة، رقام )1)

ال: كاان رساول قا --، ول  اه: عان ابان عبااق 1121( ا 2318، رقام )--كتا  ال ضا ل، با  جاوده 
، كاان يلقااه  اي كال --أجود الناق بالخير، وكان أجاود ماا يكاون  اي االر رمضاان، إن جبريال  --ا  

أجود  --القرآن  تذا لقيه جبريل كان رسول ا   --سنة  ي رمضان حتى ينسلخ،  يعرض عليه رسول ا  
 بالخير من الري  المرسلة.

 ( تكررت  ي النسخة "ق".2)

 .147 7( ين ر: إرااد الساري3)

 (  ي النسخة "ق" قا  اًل.4)

، ويذا البيت استدل به علاى ماا قبلاه وياو وجاو  حاذز الخبار  اي 11( يذا البيت من بحر )الرجز(. ادل ية ا 5)
أربعة مواضع ومنلا مثل يذا الموضع، أن يكون المبتادأ مصادرًا، وبعاده حاال سادت مساد الخبار، وياي ال تصال  

برًا؛  يحذز الخبار وجوباًا لساد الحاال مساده. ين ار: اارح عبادا  بان عقيال المصاري اللماداني، علاى أن تكون خ
ط:  ، ت21أل ية ابن مالن، ومعه كتا  منحة الجليل، بتحقيق اارح ابان عقيال لمحماد محاي الادين عبدالحمياد، ط: 

 .253 1م. 1981 –ه 1411

 .147 7( إرااد الساري 6)
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( بنصاا  القاارآن ))م عااول ثااان اذ ب ت ااه   ؛قولااه: )  ي د ار س ااه  ال ق اار آن  لياادارق علااى حااد ج 
 .(1) الثو ((

( بااااااااالم االبتاااااااادا ، و ااااااااي روايااااااااة أبااااااااي ذر عاااااااان - (2)- قولااااااااه: ) لرسااااااااول ا
 .(3)" تن رسول ا "لني: يالكام

د ( بالر ع خبر المبتدأ أو خبر إن. و   قوله: ) أ ج 
اال ة ( يحتماال أنااه أراد بلااا التااي أرساالت بالباااري بااين ياادي  س  ي   الم ر  اان  الاارِّ قولااه: )م 

(5)ژک  گ   ژ تعاالى:  (4){ا }رحمة ا ، وذلن لعموم ن علاا قاال 
وأحاد الوجاوه  اي   

بااالخير  ااي  -- ااابه نااار جااوده ،اميااة أنااه أراد بلااا الرياااح المرسااالت  ااي اإلحسااان
يحاااي  (7) اااتن أحاااديا ، اااي الااابالد، وااااتان ماااا باااين ادثااارين (6)العبااااد بناااار الاااري  المطااار

ة صااالالالقلا  بعاد موتاه، وامخار يحاي ادرض بعااد موتلاا، وادول أبلاغ، وقاد كاان علياه 
ذا لاااام يجااااد وعااااد ولاااام يخلااااز أوالسااااالم يبااااذل المعااااروز قباااال أن يساااا ذا وجااااد جاااااد، وا  ل وا 

 .(8)الميعاد، وي لر منه آثار ذلن  ي رمضان أكثر مما ي لر منه  ي غيره
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ذكر المال كة أيضًا.

  

                                           
 .147 7( المصدر السابق 1)

 ( سقط من النسخة " ل"، و"م".2)

 .147 7( ين ر: المصدر السابق 3)

 ( سقط من النسخة "ل".4)

 .1( سورة المرسالت، امية: 5)

( يااذا مااان كاااالم أباااي عباادا   ضااال ا  بااان الحسااان الترباااتي  اااي كتاباااه الميسااار  ااي اااارح مصاااابي  السااانة، تااا : 6)
م، 2118 –ه 1429، ت ط: 2مملكة العربياة الساعودية ط: د.عبدالحميد ينداوي، مكتبة نزار مصط ى الباز، ال

، وقااد نقاال يااذا الكااالم أيضااًا القسااطالني  ااي إرااااد الساااري ووجاادتلا 484 2وقااد وجاادتلا "القطاار" باادل "المطاار"، 
 ،  لعله خطأ مطبعي، وا  أعلم.148 7عنده "العطر" بدل "المطر" 

 (  ي النسخة "م" أحديما.7)

 .484 2ارح مصابي  السنة  ( ين ر: الميسر  ي8)
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إذا قال أحدكم: آمين، والمالئكة في السماء، فوافقو إحداهما  :باب
 األأرى، غفر له ما تقدم من ذنبه

ي اار ة   -165 اان  أ ب ااي ي ر  س ااول   --ع  : ق ااال  ر  اال  »:  -- ا    ق ااال  ااا الراج  إ ذ ا د ع 
ل ي ل ا، ل ع ن ت ل ا ب ان  ع  ،   ب ات  غ ض  ه    أ ب ت  ر أ ت ه  إ ل ى   ر اا  ب  ا ام  تاى ت ص  «   ل م ال   ك ة  ح 

(1). 
 .(2)((كناية عن الجما )) قوله: )إذا دعا الرجل امرأته إلى  رااه( يذا 

 (4) ااي كتااا  النكاااح ماان طريااق اااعبة (3)قولااه: ) أباات( أي امتنعاات، زاد البخاااري
«أن تجي »

(5()6). 
: (7)قولااااه: )لعنتلاااااا المال كاااااة حتاااااى تصاااااب (  اااااير الحااااادي  كماااااا قاااااال المنلاااااز

وكاااأن السااار  ياااه  «حتاااى تصاااب »: (8) {لقولاااه}اختصااااا اللعااان بماااا إذا وقاااع ذلااان لاااياًل 
ذلن الاأن  ي الليل، وقوة الباع  إليه، وال يلزم من ذلن أنه يجاوز للاا االمتناا   (9)تأكد

 .(10) ي النلار  خا الليل بالذكر، دنه الم نة لذلن
 ين.ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  إذا قال أحدكم آم

                                           
أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  بااد  الخلااق، بااا  إذا قااال أحاادكم آمااين والمال كااة  ااي السااما  آمااين  وا قاات إحاادايما ( 1)

، ومسلم  ي صحيحه كتا  النكاح، با  تحريم امتناعلا من  رال 116 2( 3237ادخري غ ر له ما تقدم من ذنبه، رقم )
رًة   اار ال  »قااال:  -- عاان النبااي -- ، ول  ااه: عاان أبااي يرياارة618( ا 1436زوجلااا، رقاام ) اار أ ة  ي اااج  إ ذ ا ب ات اات  ال م 

ب     تاى ت ص  ل ا، ل ع ن ت ل ا ال م ال   ك ة  ح  و ج   .«ز 

 .158 7إرااد الساري ( 2)

يااو اإلمااام الحااا   أبوعباادا  محمااد باان إسااماعيل باان إبااراييم باان المغياارة الجع ااي، روي البخاااري الحاادي  عاان أكثاار ماان ألااز، ( 3)
لقيلم  ي رحالته لطل  العلم، منلم اإلمام أحمد بن حنبل، وعلي بان الماديني وغياريم، وروي عناه إباراييم بان إساحاق الحرباي، 

(ه، ين ار: 256سانة ) -رحماه ا  –مان أيام مصان اته الجاامع الصاحي ، تاو ي  ومحمد بن ياارون الحضارمي وغياريم كثيار،
 .115 -114 2، وتذكرة الح ا  293 1، وادنسا  6 – 4 2تاريخ بغداد 

اااعبة باان الحجاااج باان الااورد العتكااي ادزدي مااواليم بسااطام الواسااطي ثاام البصااري، روي عاان سااليمان باان عباادالرحمن، وسااليمان ( 4)
. وياو ثقاة حاا   168 – 164 3عناه محماد بان أباي عادي والنضار بان ااميل وغياريم. ين ار: تلاذي  التلاذي  التيماي وغياريم، و 
 .339( ه. ين ر: تقري  التلذي ، ا 161سنة ) -رحمه ا  – تو يمتقن من السابعة، 

 .584 2( 5193أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  النكاح، با  إذا باتت المرأة ملاجرة  رال زوجلا، رقم )( 5)

 .158 7ين ر إرااد الساري ( 6)

 .ة ادزدي ادندلسي، صاح  المختصرعبدا  بن سعيد بن سعيد بن أبي جمر يو ( 7)

 سقط من النسخة "ل".( 8)

  ي النسخة "م" تأكيد.( 9)

الكتا  العلمياة،  ، دارمد عبادا  بان أباي جمارة ادندلسايا بمعر ة ما للا وما عليلا، دبي محلين ر: بلجة الن وق وتحلي( 10)
 .229 3لبنان، ط: بال، ت ط: بال،  –بيروت 
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 ما جاء في يفة الجنة وأنها مألوقة :باب
اار   –166 اان  ع ب ااد  ا   ب اان  ع م  ااا –ع  ااي  ا   ع ن ل م  ، ق ااال  ر س ااول  ا    -ر ض  : --ق ااال 

ان  أ ي ال  » ،   ت ن  ك اان  م  يِّ ل ي ه  م ق ع د ه  ب ال غ د اة  و ال ع ا  د ك م    ت ناه  ي ع ر ض  ع  ان  إ ذ ا م ات  أ ح  نااة    م  ال ج 
ناة ، و ا  ن  ك ان  م ن  أ ي ل  الناار    م ن  أ ي ل  الناار   «أ ي ل  ال ج 

(1). 
ل ي ه ( أ ي على روحه  قط، أو على جز  من بدنه بنااً  علاى عاود  قوله: )ي ع رض  ع 

 .(2)الروح لبعضه، أو على بدنه كله بنا  على عود الروح لجميعه
اان  أ ي اال   ناااة ( إن قلاات إاقولااه: )  م  ن  يااه أن اتحاااد الااارط والجاازا  مااع أنااه ال بااد ل ج 
 ااالمعروض عليااه مقعااده  ؛موجااود  ااي المعنااى والتقاادير التغااايرماان تغايريمااا، أجياا  بااأن 

ماان مقاعااد أياال الجنااة،  حااذز المبتاادأ ويااو المعااروض، وحااذز المضاااز ويااو مقاعااده 
 .(3)وأقيم المضاز إليه مقامه  ج را بجره

( أي  مقعده من مقاعد أيل النارقوله: )  م    .(4)ن  أ ي ل  الناار 
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ما جا   ي ص ة الجنة.

  

                                           
( 3241( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  بااد  الخلااق، بااا  مااا جااا   ااي صاا ة الجنااة، وأنلااا مخلوقااة، رقاام )1)

، ومسلم  ي صحيحه كتا  الجنة وص ة نعيملا وأيللا، با  عرض مقعد الميت من الجنة والناار علياه، 118 2
ثباات عاذا  ا إن »قااال:  --، ول  اه: عاان ابان عمار أن النباي 1242( ا 2866لقبار، والتعااوذ مناه، رقام )وا 

ن كاان مان أيال  أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعااي، إن كاان مان أيال الجناة  مان أيال الجناة، وا 
 .«النار  من أيل النار يقال: يذا مقعدن حتى يبعثن ا  إليه يوم القيامة

 .427التذكرة بأحوال الموتى وأمور امخرة، ا ( ين ر: 2)

 .163 7( ين ر: إرااد الساري 3)

 .163 7( ين ر: إرااد الساري 4)
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 في يفة إبليس وجنوده :باب
ي ار ة   – 167 ل اى  --أ نا ر س اول  ا    --ع ن  أ ب ي ي ر  قاال: ي ع ق اد  الاااي ط ان  ع 

ياالت  االت ط و  ل ي اان  ل ي  اار    ك االا ع ق ااد ٍة م ك ان ل ااا ع  ك م   إ ذ ا ي ااو  ن ااام  ث ااال    ع ق ااٍد، ي ض  ااد  ق ا  ي ااة  ر أ ق  أ ح 
لاات  ع ق اد ةت  اأ  ان ح  ضا لاات  ع ق اد ةت،   ات ن  ت و  ات ي ق      اذ ك ر  ا   ان ح  ،   ت ن  اس  ق د  الاى،   ات ن    ار  لاات   ص  ان ح 

ن   ب ي   النا  ق  ك س ال  ب    خ  ، و ا  الا أ ص  يًطا ط يِّ   النا  ق  ب    ن ا  ع ق د ه  ك لال ا،   أ ص 
(1). 

، أي يربط، ولعال ياذا (2)قوله: )ي ع ق د ( ب ت  أوله من با  ضر  كما  ي المختار
 العقد معنوي.

( أي ))إبليق أ  .(3) و أحد أعوانه((قوله: )الااي ط ان 
 ، وقوله: إذا يو، متعلق بيعقد.(5)منخر العنق ويو الق ا (4)يي قوله: )ق ا  ي ة (
اار  ل ااى ك االِّ ع ق ااد ٍة( أي يحجاا  الحااق واإلدران عاان النااا م حتااى ال     قولااه: )ي ض  ع 

 بالنص  على ال ر ية، أي  ي مكانلا، أي القا ية. (7)، وقوله: مكانلا(6)يستيق 
يااالت( أي قاااا اًل: بااااٍق عليااان ليااال طويااال،  ليااال خبااار لمبتااادأ قولاااه:  ااالت ط و  ل ي ااان  ل ي  )ع 

ر ا ، والتقدير علين بالنوم.  محذوز، أو ليل مبتدأ وعلين خبر مقدم، أو علين إغ 
وقوله: ليل طويل، مبتدأ خبره محذوز تقديره أمامان ليال طويال،  االكالم جملتاان 

ليل لةول  .(8)ىوالجملة الثانية مستأن ة تع 

                                           
، ومساالم  ااي 123 2( 3269( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  بااد  الخلااق، بااا  صاا ة إبلاايق وجنااوده، رقاام )1)

، رقااام )صاااحيحه، كتاااا  صاااالة المساااا رين وقصاااريا، باااا  الحااا  علاااى صاااالة الليااال وا   ، 613( ا 776ن قلاااات 
يعقاد الاايطان علاى قا ياة رأق أحادكم ثاال  عقاد إذا »قاال:  --يبلاغ باه النباي  --ول  ه: عن أبي يريرة 

ذا توضأ انحلت عنه عقدتان،  نام، بكل عقدة يضر : علين لياًل طوياًل،  تذا استيق ،  ذكر ا ، انحلت عقدة، وا 
ال أصب  خبي  الن ق كسالن تذا صل ى انحلت العقد،  أصب  ناي  .«طًا طي  الن ق، وا 

 ( ين ر: مختار الصحاح مادة ) .ق.د(.2)

 .186 7( إرااد الساري 3)

 (  ي النسخة "ا" ، و "م" يو.4)

 ( ين ر: الصحاح مادة: )ق. ز. ا(.5)

 .186 7( ين ر: إرااد الساري 6)

 (  ي النسخة "ل" مكانًا.7)

 . 186 7( ين ر: إرااد الساري 8)
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لاااااات ع ق اااااد ةت( أي واحااااادة مااااان الاااااثال ، وقولاااااه: انحلااااات  عقااااادة  (1){...}قولاااااه: )ان ح 
 .(3)ثانية (2){أي}

الاى( أي  رضاًا أو ن ااًل،  لاو ناام متمكناًا ثام انتباه  صال ى ولام ياذكر  قوله: )  ت ن  ص 
 .(4)ولم يتوضأ انحلت عقده الثال ؛ دن الصالة مستلزمة للوضو  والذكر

ايًطا( أي لمااا و قاه ا  قولاه: )  أ   اب    ن ا  ماان و اا ز الطاعاة خالصااًا  -تعاالى –ص 
 .(5)من عقد الايطان

( أي بأن لم ي عل الثال  المذكورة الا  .(6)قوله: )وا 
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ص ة إبليق وجنوده.

  

                                           
 (  ي النسخة "ل" زيادة أي.1)

 ( سقط من النسخة "ق"، و" ل، و"م".2)

 .186 7( ين ر: المصدر السابق 3)

،  ي ذلن إاارة إلى االختالز عند الاا عية  ي نقض الوضاو  لمان ناام متمكناًا 186 7( ين ر: المصدر السابق 4)
النااوم ممكنااًا للخااروج مااان  حياا  قااال صاااح  روض الطالاا : )قااال الاااا عي وادصاااحا  يسااتح  الوضااو  ماان

الخااالز(. ين اار: أساانى المطالاا   ااي ااارح روض الطالاا  لزكريااا باان محمااد باان زكريااا ادنصاااري، الناااار: دار 
 56 1الكتا  اإلسالمي. 

 .186 7( ين ر المصدر السابق 5)

 .186 7( ين ر: المصدر السابق 6)
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بااااٍق  – 168 ان  اب ان  ع  اا –ع  اي  ا   ع ن ل م  اان  الناب ايِّ  -ر ض  :  --ع  ااا إ نا »ق اال  أ م 
ق ت   ز  ااا ر  نِّاا   الااااي ط ان  م  ، و ج  نِّب ن ااا الااااي ط ان  اام  ا   اللال ااما ج  : ب س  ق ااال  ااد ك م  إ ذ ا أ ت ااى أ ي ل ااه  و  ن ااا. أ ح 

ل ًدا، ل م  ي ض ر ه  الااي ط ان   ز ق ا و  «  ر 
(1). 

ااا أماااا )): (2)أ ال، قاااال  اااي المغنااايا( بتخ ياااز المااايم أداة اسااات تاح بمنزلاااة قولاااه: )أ م 
 وتكثر قبل القسم كقوله:  ،أحديما: أن يكون حرز است تاح بمنزلة أال على وجلين:

 أماااا والاااذي أبكاااى وأضاااحن والاااذي
 

 (3)أماااات وأحياااا والاااذي أماااره ادمااار **
 

والثاااني: أن تكااون بمعنااى حقااًا  اارز أيضااًا م اارد باالساات لام علااى خااالز  ااي ذلاان 
، وجعللاا ماع أن (5)حقًا، وياي حارز عناد ابان خاروز (4)أن، كما ت ت  بعدويذه ت ت  بعديا 

 زيد.  ي يا (8()7)كالمًا ترك  من حرز واسم كما قال ال ارسي (6)ومعموليلا

                                           
، ومسالم  اي صااحيحه، 123 2( 3271وجناوده، رقاام )أخرجاه البخااري  ااي صاحيحه كتاا  بااد  الخلاق، باا  صاا ة إبلايق ( 1)

رضاااي ا   –، ول  ااه: عااان ابااان عبااااق 617( ا 1434كتااا  النكااااح، باااا  ماااا يسااتح  أن يقولاااه عناااد الجماااا ، رقااام )
لاو أن أحادكم، إذا أراد أن ياأتي أيلاه، قاال: باسام ا ، الللام جنبناا الاايطان، وجنا  »: --قال: قال رسول ا   -عنلما

 .«ا رزقتنا،  تنه، إن يقدر بينلما ولد  ي ذلن، لم يضره ايطان أبداً الايطان م

مغناااي اللبيااا  عااان كتااا  ادعاريااا   اااي النحاااو، للاااايخ أباااي محماااد عبااادا  بااان يوساااز المعاااروز باااابن يااااام النحاااوي ت ( 2)
 ااي  -1(ه، وجعلااه منحصاارًا  ااي ثمانيااة أبااوا : 756(ه، وقااد صاان ه صاااحبه علااى أحساان إحكااام وتوصاايز ساانة )762)

 ااي ادوجااه التااي تاادخل علااى  -5 ااي أحكااام يكثاار دوريااا،  -4 يمااا يتااردد بينلمااا،  -3 ااي الجماال،  -2ت سااير الم ااردات، 
 ااي  -8 ااي كي يااة اإلعاارا ،  -7 ااي التحااذير ماان أمااور ااااتلرت بياانلم والصااوا  خال لااا،  -6العاار  الخلاال ماان جلتلااا، 

 .1747 2ز ال نون أمور كلية، وللمنلز ارح لاوايده كبير وصغير. ين ر: كا

باااي علاااي أحماااد بااان محماااد ياااذا البيااات مااان البحااار )الطويااال(، وياااو دباااي صاااخر اللاااذلي. ين ااار: اااارح دياااوان الحماساااة، د( 3)
، ت 1لبنااان، ط:  –، تاا : غريااد الااايخ، وضااع  لارسااه العامااة: إبااراييم ااامق الاادين، دار الكتاا  العلميااة، بيااروت ادصاا لاني

 .862م، ا 2113 –ه  1424ط: 

 ااي النسااخة "ق" بعااديا، ومااا أثبتااه الصااحي ؛ دنااه موا ااق للاانا  ااي مغنااي اللبياا  عاان كتاا  ادعارياا ، دبااي محمااد عباادا  اباان ( 4)
 .79م، 1985، ت ط: 6بيروت، ط:  -محمد علي حمدا ، دار ال كر –يوسز بن ياام ادنصاري، ت : د. مازن مبارن 

لاي محماد الحضارمي، أباو الحسان، أخاذ النحاو عان ابان طااير، وأقارأ : علاي بان محماد بان عيابن خروز النحوي ادندلس( 5)
(ه. 591سانة ) -رحماه ا  –النحو بعدة بالد، وله تصانيز منلا: ارح سيبويه، وارح الجمل، وكتابًا  ي ال را ض، تو ي 

 .213 2، وبغية الوعاة  ي طبقات اللغويين والنحاة 192 4ين ر: إنباه الرواة على أنباه النحاة 

  ي النسخة "ل" معموللا.( 6)

  ي النسخة "ق"، و" ل، "و" م" القاري.( 7)

ال ارسااي، أخااذ عاان الزجاااج، واباان السااراج، ماان  باان أحمااد باان عبااد الغ ااار باان محمااد باان سااليمان، اإلمااام أبااوعليحساان ال( 8)
رحماه  –تالميذه: ابن جنِّي، وعلي بان عيساى الربعاي، مان تصااني ه: اإليضااح  اي النحاو، والتكملاة   اي التصاريز، تاو ي 

، وبغياة الوعااة  اي طبقاات اللغااويين 319 – 318 1(ه. ين ار: إنبااه الارواة علاى أنبااه النحااة 377 اي سانة )  -ا  تعاالى
 .497 – 496 1لنحاة وا
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حقااًا، وقااال آخاارون: يااي كلمتااان: اللماازة لالساات لام }وقااال بعضاالم: اساام بمعنااى 
  اااااي ، أي ذلااان الااااي  حقواااا،  اااالمعنى أحاااق، وياااذا ياااو الصاااو  (1) {وماااا اسااام بمعناااى

 كما انتص  حقوا على ذلن  ي قوله:وموضع ما النص  على ال ر ية 
ت ن  ااااااااأ ح    ** .............................. (2)وااااااااااااا استق ل  ااااااقوا أ نا جير 

 ، ويو الصحي  بدليل قوله: (3)ويو قوله سيبويه
 ** ..............................(4)أ  ي الحق أني مغرم بن يا م
ن وصلتلا مبتدأ وال رز خبره  . انتلى.((وا 

اااااد ك م  قولاااااه: )إ نا   لاااااو أن »: (6)إلاااااخ(، و اااااي رواياااااة دباااااي داود (5).. ...].. أ ح 
 باااااااان  روح ماااااااان روايااااااااة (8)، وعنااااااااد اإلسااااااااماعيلي(7)«أراد أن يااااااااأتي أيلااااااااه أحاااااااادكم إذا

                                           
 سقط من النسخة "م". ( 1)

ن يات ل م    ر يق .صدر بيت وعجزه:   ن  ( 2)  يات ن ا و 
، ين ااار: ادصااامعيات ااار يا ااال  الن ك  ، دباااي ساااعيد عبااادالملن بااان قريااا  بااان أصااامع ت وياااو مااان البحااار )الاااوا ر(، وياااو للم   ضا

 .211م، ا 1993، ت ط: 7مصر، ط:  –(ه، ت : أحمد ااكر، عبدالسالم يارون، دار المعارز 216)

عمر بن عثمان بن قنبر المعروز با )سيبويه(، يكنى أبا باار وأباا الحسان، أخاذ النحاو عان الخليال بان أحماد ادزدي، وعيساى بان ( 3)
ساانة  -رحمااه ا  –مااا، وأخااذ اللغااة عاان ادخ اال الكبياار وغيااره، وعماال كتابااه المنسااو  إليااه  ااي النحااو، تااو ي عماارو الثق ااي وغيري

 .231 – 229 2، وبغية الوعاة  ي طبقات اللغويين والنحاة 348 – 346 2(ه. ين ر: إنباه الرواة على أنباه النحاة 179)

لو ي و ان  و ال  : و أ نن  صدر بيت وعجزه( 4) .ال  خ  م ر   خ 
ويو من البحر )الطويل(، ويو ل ا د بن المنذر القايري، كما  ي ارح التصري  على التوضي ، لخالد بان عبادا  بان أباي بكار 

، 517 1م، 2111ه، 1421، ت ط: 1لبناااان، ط:  –، دار الكتااا  العلمياااة، بياااروت جااااوي ادزياااري، المعاااروز "بالوقااااد"الجر 
(ه، تا : باال، دار القلام 512اسة، دبي زكريا  يحي بن علي بن محمد التبريازي، ت )ويو من غير نسبة  ي ارح ديوان الحم

 .84ط: بال، ت ط: بال، ا  -بيروت –

 زاد  ي النسخة "ل" جنبنا.( 5)

سااليمان باان اداااع  باان اااداد باان عماارو باان عااامر، أبااو داود السجسااتاني الحااا  ، روي عاان أبااي ساالمة التبااذوكي، وأبااي ( 6)
، ومحمد بن كثير وغيريم، وروي عنه أبو علي اللنلني، وأبو الطي  ادااناني، وأباوعمر البصاري وغياريم، الوليد الطيالسي

، والتقيياد لمعر ااة رواة الساانن 75 11(ه. ين اار: تااريخ بغااداد 275سانة ) -رحمااه ا  –مان تصاااني ه: كتاا  الساانن، تاو ي 
 .279والمسانيد ا 

محمااد كاماال قااره بللااي، دار الرسااالة  –ط و السجسااتاني  ااي سااننه، تاا : اااعي  ادرناان أخرجااه أبااوداود سااليمان باان اداااع  ( 7)
، وقاااد سااابق 489 3( 2161م، كتاااا  النكااااح، باااا   اااي جاااامع النكااااح، رقااام )2112 –ه 1433، ت ط: 1العالمياااة، ط: 

 تخريجه من البخاري ومسلم.

عااروز باإلسااماعيلي، ساامع ماان عيسااى باان حماااد، محمااد باان إسااماعيل باان ملااران، الحااا   الثباات أبااوبكر النيسااابوري، الم( 8)
سحاق بن رايويه، وأبا نعيم الحلبي، وحد  عنه أبوالعباق السراج، وأبوعبدا  ادخرم، تو ي  ( 295سانة ) –رحماه ا   –وا 

 .184 2، وتذكرة الح ا  111 – 119 52ه. ين ر: تاريخ دماق 
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«-تعالى –لو أن أحدكم إذا جامع امرأته ذكر ا   »: (2)عن منصور (1)القاسم
(3). 

 .(4)((أي زوجته، ويو كناية عن الجما ))قوله: )إذ ا أ ت ى أ ي ل ه ( 
نِّب ن ااا( أي  أبعااد عنااا الااايطان، وقولااه: مااا رزقتنااا أي ماان الولااد، وقولااه: ))قولااه: )ج 
 .(5)(( رزق ا ولدًا أي ذكرًا أو أنثى

( بضاام الاارا  الماااد دة و تحلااا، أي لاام يصاابه أي الولااد قولااه: )ل اا ااراه  الااااي ط ان  م  ي ض 
وأجياااا  بااااأن اختصااااا ماااان اخااااتا العصااامة، ))  اااي بدنااااه أو ديناااه، واسااااتبعد النت ااااا 

بالعصامة بطرياق الوجااو  ال بطرياق الجاواز، أو لاام ي تناه باالك ر، أو لاام يااارن أبااه  ااي 
الااذي يجااامع ولاام يساامِّ يلتااز  الااايطان علااى إن »: (6)كمااا روي عاان مجايااد ،جمااا  أمااه

دم مولاود إال يمساه ما من ب ني آ»: (9)و ي الجامع الصغير ،(8()7)((«إحليله  يجامع معه
«حاااين يولاااد  يساااتلل صاااارخًا مااان ماااق  الاااايطان غيااار ماااريم وابنلاااا الاااايطان

، رواه (10)

                                           
روي عان منصاور بان المعتمار، ويااام بان عاروة وغياريم، وروي عناه  روح بن القاسم التميمي العنبري، أبوغيا  البصري،( 1)

بادا  (ه. ين ار: التااريخ الكبيار، دباي ع141سانة ) -رحمه ا  –سعيد بن أبي عروبة، ومحمد بن إسحاق وغيريم، تو ي 
ح ااااا  ، وتااااذكرة ال247 – 246 4، وادنسااااا  319 3، دار ال كاااار، ط: بااااال، ت ط: بااااال، محمااااد باااان إسااااماعيل البخاااااري

1 141. 

باراييم النخعاي وغياريم، وروي عناه روح بان ( 2) منصور بن المعتمر بن عبدا  بان ربيعاة، أباو عتاا  الكاو ي، روي عان أباي وا ال، وا 
 .118 – 117 1، وتذكرة الح ا  346 7(ه. ين ر: التاريخ الكبير 131سنة ) –رحمه ا   –القاسم، وسليمان التيمي، تو ي 

 .451 15الباري ين ر:  ت  ( 3)

 .187 7إرااد الساري  (4)

 .187 7المصدر السابق، ( 5)

مجايد بن جبر اإلمام أبو الحجاج المخزومي مواليم المكي المقري الم سر الحا  ، سمع ساعدًا، وعا ااة، وأباا يريارة، وأم ( 6)
(ه. 113سنة ) -رحمه ا  –، وعمرو بن دينار، ومنصور وغيريم، تو ي ةيانئ وغيريم، روي عنه قتادة، والحكم بن عتيب

 .71 1، وتذكرة الح ا  411 7، والتاريخ الكبير 19 6ين ر: الطبقات الكبري 

، وقال عنه الاايخ ادلبااني: منكار مقطاو . ين ار: سلسالة ادحاديا  الضاعي ة 186 13( 33124أخرجه الطبري  ي ت سيره رقم )( 7)
ااي  وأثريااا والموضااوعة   –، دار المعااارز باان الحاااج نااوح اداااقودري ادلباااني ااي ادمااة، دبااي عباادالرحمن محمااد ناصاار الاادين الس 

 .613 12م، 1992 –ه 1412، ت ط: 1المملكة العربية السعودية، ط:  –الرياض 

 .187 7إرااد الساري ( 8)

 .479( 8116رواه جالل الدين السيوطي  ي الجامع الصغير رقم )( 9)

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  ژ ( أخرجااه البخااااري  اااي صاااحيحه كتاااا  أحادياا  ادنبياااا ، باااا  قولاااه تعاااالى: 10)

ساااااورة آل عماااااران،  ژوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ، 16ساااااورة ماااااريم، امياااااة:  ژچ  چ  چ  
، إلاى قولاه: 33سورة آل عمران، امياة:   ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ  ژ ، 5امية: 

 .162 -161 2( 3431، رقم ) ژجث  مث  ىث  يث     حج  ژ 



  94 

 البخاري عن أبي يريرة.
 (1){الاارحمن الاارحيم}ماان قااال بساام ا   »:-عليااه الصااالة والسااالم –و ااي الحاادي  قااال 

«عندما يجامع  تن رزق ولدًا أعطى بعدد أن اسه وما تناسل منه حسنات إلى يوم القيامة
(2). 

مولاود يولاد إال ينخساه الاايطان  يساتلل صاارخًا مان  من ما»و ي حدي  مسلم: 
ى  ى  ائ      ژ نخسااة الااايطان إال اباان مااريم وأماااه، قااال أبااويريرة: اقاار وا إن اااا تم: 

« ژائ  ەئ  ەئ  وئ  
الحاادي  اختصاصاالما بااذلن  (5)، وقااال النااووي  اااير(4()3)

 .(8)، ذكره  ي ارح مسلم(7)إلى أن  جميع ادنبيا  يااركونلما  ي ذلن (6)وأاار القاضي
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ص ة إبليق أيضًا.

  

                                           
 سقط من النسخة "ق" و "ل".(  1)

 لم أقز عليه بلذا النا.( 2)

 .36سورة آل عمران، من امية: ( 3)

 .1141(، ا 2366رقم )، --أخرجه مسلم  ي صحيحه، كتا  ال ضا ل، با   ضا ل عيسى ( 4)

  ي النسخة "ق"  ه. ( 5)

عياض بن موسى بن عيااض بان عمارون اليحصابي، أباو ال ضال، القاضاي،  قياه محاد  عاارز أديا ، ياروي عان ال قياه ( 6)
أبي عبدا  التميمي وأبي علي الصد ي، وأبي بكر بن العربي وغياريم، مان مصان اته إكماال المعلام  اي اارح مسالم، والاا ا 

لق، دباي . ين ر: بغية الملتمق  ي تاريخ رجال أيال ادناد( ه544)سنة  -ه ا رحم –بتعريز حقوق المصط ى، تو ي 
اإلحاطاااة  اااي أخباااار و ، 437 1، م1967، دار الكتاااا  العرباااي، القاااايرة، ط: باااال، ت ط: جع ااار أحماااد بااان يحاااي الضااابي

، ت ط: 1ط:  -تبيااارو  –، دار الكتااا  العلمياااة دا  اللوااااي الغرنااااطي ادندلسااايغرناطاااة، دباااي عبااادا  محماااد بااان عبااا
 . 192 -188 4ه، 1424

، ومعاه تنبياه المعلام بم بلماات صاحي  مسالم، دحماد باي ال ضال عيااض بان موساى اليحصابيين ر: إكمال المعلم ب وا د مسلم، د( 7)
، و اي مقدمتاه الغنياة  لرسات اايوذ القاضاي عيااض، للقاضاي عيااض، وعلاال ن محماد المعاروز بسابط ابان العجمايبان إباراييم با

، تا : محماد حسان محماد حسان إساماعيل، وأحماد  رياد المزيادي، دار صحي  دبي ال ضل بن عماار الااليددي   ي كتا  الادحا
 .328 7م، 2116 –ه 1427، ت ط: 1لبنان، ط:  –الكت  العلمية بيروت 

منلاااج  ااي ااارح (ه، ويااو ااارح متوسااط م يااد سااماه "ال676يااو ااارح الحااا   أبااي زكريااا  يحااي باان ااارز النااووي الاااا عي، ت )( 8)
مجلااد، لكنااي اقتصاارت علااى  111مساالم باان الحجاااج، قااال: ولااوال ضااع ز اللماام وقلااة الااراغبين لبسااطته  بلغاات بااه مااا يزيااد علااى 

 .557 1(ه. ين ر: كاز ال نون 788التوسط، ومختصر يذا الارح، للايخ امق الدين بن يونق القونوي الحن ي، ت )
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ار   – 169 ا –ع ن  اب ان  ع م  اي  ا   ع ن ل م  إ ذ ا »: --ق اال: ق اال  ر س اول  ا    -ار ض 
ة   اال  اج    الاام ق    اد ع وا الصا ، و ا  ذ ا غ ا   ح  ز  تاى ت ب ر  ة  ح  اج    الاام ق    د ع وا الصاال  ط ل ع  ح 

ي    تاى ت غ  «ح 
(1). 

وب ل ااا،   ت نال اا » ت ك م  ط ل او   الااام ق  و ال  غ ر  اال  يان اوا ب ص  ااي ط اٍن  و ال  ت ح  ن اي  ا  ت ط ل اع  ب اي ن  ق ر 
، ق ال  ي ا امت «أ و  الااي ط ان  ال  أ د ر ي أ يا ذ ل ن  

(2). 
{ ) اج   الاام ق   .(4()3){((أي طر لا ادعلى من قرصلا))قوله: )ح 

ة ( أي اتركوا الصالة التي ال سب  للا ما تقدم  .(6()5)قوله: )  د ع وا الصاال 
تاى ( أي ت لر الامق وترت ع قدر رم  قوله: )ح  ز  ت ب ر 

(7). 
يان وا( ب ت  التا  ال وقية والحا  الململاة وبتااديد الياا  التحتياة أصاله  قوله: )و ال  ت ح 

، وياو (8)تتحينوا بتا ين  حذ ت إحادايما تخ ي اًا، أي ال تقصادوا بصاالتكم طلاو  ... إلاخ
 .(9)لز ونار مرت 

                                           
، ومسلم  ي صحيحه 123 2( 3272لخلق، با  ص ة إبليق وجنوده، رقم )أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  بد  ا( 1)

 .334(، ا 829كتا   ضا ل القرآن، با  ادوقات التي نلي عن الصالة  يلا، رقم )

، ومساالم  ااي صااحيحه 123 2( 3273أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  بااد  الخلااق، بااا  صاا ة إبلاايق وجنااوده، رقاام )( 2)
 .82، وقد سبقت ترجمة ياام ا 334(، ا 828كتا   ضا ل القرآن، با  ادوقات التي نلي عن الصالة  يلا، رقم )

 ( سقط من النسخة "ق"، و"ل".3)

 .188 7( إرااد الساري 4)

 نسخة "ق"، و" ل"، و" م" متقدم.(  ي ال5)

 .188 7( ين ر: المصدر السابق 6)

، وارت ااا  الااامق قاادر رماا  أي ارت اعلااا عاان ادرض، قااد الاارم  المتوسااط التااي 188 7( ين اار: المصاادر السااابق7)
ياد قادريا اثناا عاار اابرًا بالاابر المتوساط، وياذا باعتباار رأي العاين. ين ار: الثمار الاداني اارح رساالة ابان أباي ز 

 .147بيروت، ا  –القيرواني لصال  بن عبدالسميع امبي ادزير، الناار: المكتبة الثقا ية 

 . 188 7( ين ر: المصدر السابق 8)

( اللااز والنااار: يااو ذكاار متعاادد علااى جلااة الت صاايل أو اإلجمااال، ثاام ذكاار مالاان واحااد ماان غياار تعيااين، ثقااة بااأن 9)
ما غير مرت ، كما  ي قول ال رزدق: السامع يرده إليه، واللز والنار إما مرت ،  وا 
ااااااااااااأ ت  إ ل ااااااااااااي ل م   ًمااااااااااااا ل ج  اااااااااااات  ق و  ن   ل ق ااااااااااااد  خ 

 

م   ** ااااااااااااار  اًل ثقااااااااااااال  م غ  اااااااااااااام   ط ااااااااااااار ي  د ٍم ح 
 

ًناااااااااااا ًياااااااااااا أو م ط اع  ااااااااااات    ااااااااااايل م  م ع ط   د ل   ي 
 

م   ** اااااااااااااايج  الم ق ااااااااااااااوا ا  ًرا ب الو  ااااااااااااااز   و ر ا  ن  ا 
 

ين اار: اإليضاااح  ااي علااوم البالغااة، دبااي عباادا  محمااد باان سااعد الاادين القزوينااي، تاا : بلاايج غاازاوي، دار إحيااا    
 .333 – 332م، ا 1998 –ه 1419العلوم، ط: بال، ت ط: 
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ااااي ط   ن ااااي ا  رأسااااه، يقااااال إن الااااايطان ينتصاااا   ااااي  (1)اٍن( أي جااااانبيقولااااه: )ب ااااي ن  ق ر 
لتقاع الساجدة لاه إذا ساجد عبادة الاامق  ، تذا طلعت كانت بين قرنيه ،محاذاة مطلع الامق

 .(3)((بالجمع بدل الايطان الم رد "الاياطين" لني يودبي ذر عن الكام، ))(2)للا
( انو من الراوي. قوله: )أ و  الااي ط ان 
( يذا يقتضي أن  الان مان ابان عمارقوله: )ال  ، والاذي  اي (4)أ د ر ي أيِّ ذ ل ن  ق ال 

، ويااام ياذا «ال أدري أي ذلان قاال يااام»ول  اه  (5)البخاري أنه من الراوي عن يااام
عاان  (7)أنبأنااا عباادة (6)قباال اباان عماار  ااي السااند، ونااا البخاااري  ااي السااند، حاادثنا محمااد

 نتلى.ياام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر، ا
 .ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ص ة إبليق وجنوده

 
  

                                           
 (  ي النسخة "ل" جان . 1)

و 2) عناياة، دار إحياا  ( ين ر: الكواك  الدراري، لامق الادين محماد بان يوساز بان علاي الكرمااني، تا : أحماد عاز 
 .  629 9، و ت  الباري 158 13م، 2119ه، 1431، ت ط: 1لبنان، ط:  –بيروت  -الترا  العربي

 .188 7( إرااد الساري 3)

( عبدا  بن عمر بن الخطا  القراي العادوي، أسالم ماع أبياه وياو صاغير لام يبلاغ الحلام، وياو مان المكثارين عان 4)
، وعماااار،--النبااااي  ساااانة  --وعثمااااان، وروي عنااااه جااااابر، واباااان عباااااق وغيااااريم، تااااو ي  ، روي عاااان أ بااااي 

 . 341 – 336 3، وأسد الغابة 953 – 951 3(ه. ين ر: االستيعا  73)

 .82( ياام بن عروة بن الزبير بن العوام ادسدي أبو المنذر، سبقت ترجمته، ا 5)

( محمد بن سالم بن  رج السلمي، روي عن أبي إساحاق ال ازاري، ومالان، وعبادة بان ساليمان، وري عناه البخااري، 6)
. وياو ثقاة ثبات مان العااارة تاو ي سانة 626 – 624 5وابنه إبراييم بن محمد بن سالم. ين ر: تلذي  التلاذي  

 . 679(ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 227)

ي ادصل عبدالرحمن ولق  عبادة  غلا  علياه، وياو أبومحماد الك الباي، روي عان ابان ( عبدة بن سليمان، واسمه  7)
أبي عروبة، وابن أبي خالد، وادعمل، وياام بن عروة، وري عنه عمرو الناقد، وابن أباي اايبة. ين ار: تلاذي  

 .514. ويو ثقة ثبت. ين ر: تقري  التلذي ، 311 -299 4التلذي  



  97 

ياار ة  -171 اان  أ ب ااي ي ر  س ااول  ا    --ع  ااد ك م  »: --ق ااال  ر  ي ااأ ت ي الااااي ط ان  أ ح 
بااان    اات ذ ا ب ل غ ااه   ل ااق  ر  اان  خ  تاااى ي ق ااول  م  ااذ ا ح  ل ااق  ك  اان  خ  ااذ ا م  ل ااق  ك  اان  خ  : م  ذ  ب ااا     ي ق ااول  اات ع    ل ي س 

ل ي ن ت ه   «و 
(1). 

( و ي نسخة ايطان أحدكم    يوسوق له. (2){أي}قوله: )ي أ ت ي الااي ط ان 
 .(3)قوله: )من خلق كذا( أي بالتكرار مرتين

 .(4)قوله: ) تذا ب لغه( أي بلغ الايطان يذا القول من خلق ربن
( أي ادحااد بااأن يقااول أعااوذ بااا   ماان الااايطان الاارجيم، قااال قولااه: ) ليسااتعذ 

 .(6()5) ژچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ژ : -تعالى –

قولااه: )ولينتااه( ماان االنتلااا  أي ولينزجاار عاان االسترسااال مااع الااايطان وليبااادر 
إلى قطع كالم الايطان باإلعراض عنه،  تن ادمر الطار  بغير ادصال وال دليال ياد ع 

اااااة  --: ولااااو أذن المصاااااط ى (8)، قااااال بعضااااالم(7)بغياااار ن ااااار  ااااي دليااااال  ااااي محاجا
الااايطان لكااان الجااوا  ساالاًل علااى كاال موحااد،  ااتن الجااوا  ينخااذ ماان كالمااه،  ااتن أولااه 

                                           
، ومسالم  ااي 124 2( 3276كتاا  باد  الخلاق، باا  صا ة إبلايق وجناوده، رقام ) ( أخرجاه البخااري  اي صاحيحه،1)

، ول  ااه: 69(، ا 134صااحيحه كتااا  اإليمااان، بااا  بيااان الوسوسااة  ااي اإليمااان ومااا يقولااه ماان وجااديا، رقاام )
ل ا»: --قاال: قاال رساول ا   --عن أباي يريارة  ل اق  ا  ال خ  ق ، ال يازال النااق يتساا لون حتاى يقاال: ياذا خ 

 .« من خلق ا َ  من وجد من ذلن ا يًا  ليقل: آمنت با 

 ( سقط من النسخة "ل". 2)

 .191 7( ين ر: إرااد الساري 3)

 .191 7( ين ر: المصدر السابق 4)

 .211( سورة ادعراز، امية: 5)

 .191 7( ين ر: إرااد الساري 6)

 .191 7( ين ر: المصدر السابق 7)

أحمد بن محماد بان إباراييم بان خطاا ، أباو ساليمان الخطاابي البساتي، كاان رأساًا  اي علام العربياة وال قاه والحادي ، ( 8)
أخذ ال قه عن أبي بكر الق ال، وأبي علي بن أبي يريرة، وسمع الحدي  من إسماعيل الص ار ببغداد، وأبي بكار بان 

و عبادا  الحااكم، وأباو ذر اللاروي وغياريم، مان تصااني ه داسة بالبصرة وغيريم، وري عنه أبو حامد ادس رايني، وأبا
: طبقااااات الاااااا عية الكبااااري . ين اااار(ه388ساااانة ) -رحمااااه ا  –معااااالم الساااانن، وااااارح ادسااااما  الحساااانى، تااااو ي 

طبقات الاا عيين، دباي ال ادا  إساماعيل بان عمار بان كثيار، تا : د. أحماد عمار يااام، د. محماد زيانلم و ، 282 3
 .319 -317م، ا 1993 -ه1413الثقا ة الدينية، ط: بال، ت ط:  محمد عز ، مكتبة
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داخاال تحاات  قااات ماان إنااق وجاان وملاان وحيااوان وجماااد،  ااتن جميااع المخلو هيناااقض آخاار 
البا  الذي ذكره الايطان للزم منه أن يق ال: من خلق ياذا الااي  ومان   لو  ت  ،الخلق

، ويمتااد القااول إلااى مااا ال يتنااايى، والقااول بمااا ال يتنااايى  اسااد،  يسااقط (1)لااق يااذا ]... خ
 .(2)سناله من أصله بالمرة لعنه ا 

 .ويذا الحدي  ذكره  البخاري  ي با  ص ة إبليق وجنوده أيضاً 
  

                                           
 (  ي النسخة "م" زيادة، وخلق.1)

ين ر: أعالم الحدي   ي ارح صحي  البخاري، دبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي، ت : د. محماد بان ساعود بان  (2)
 .1513 -1512 3م، 1988 -ه1419، ت ط: 1عبدالرحمن آل سعود، جامعة أم القري، ط 
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 ما جاء في يفة الجنة وأنها مألوقة :باب
ااان   -171 ااان  الناب ااايِّ  ع  اااي ٍن ع  ااار ان  ب ااان  ح ص  م  :  --ع  نااااة  »ق اااال  اطال ع ااات    اااي ال ج 

ث ر  أ ي   ث ر  أ ي ل ل ا النِّس ا     ر أ ي ت  أ ك  «ل ل ا ال   ق ر ا  ، واطال ع ت    ي الناار    ر أ ي ت  أ ك 
(1). 

ة تازوره بن حصين( يساتجا  الادعا  عناد ذكاره، وكانات المال كا (2)قوله: )عمران
بالااا ا  منااه بطلبااه لااه  --لااه النبااي  ،  اادعا(4)البواسااير (3) {ماان}لمااا قااام بااه ماارض 

رد با -تعاالى –أن يدعو لاه ا   -- انقطعت عنه زيارة المال كة  سأل النبي  ، ا ي
 .(6) عادت له زيارة المال كة (5)ذلن المرض  دعا ].... 

 .(7)((أي أ ا ر   ت  ليلة اإلسرا  أو  ي المنام ؛بتاديد الطا )اطالعت( ))قوله: 
،  ااتن كاناات بصاارية قولااه: )ال قاارا ( بالنصاا  م عااول ثااان لاارأي إن كاناات علميااة

وأكثاار حااال مقدمااة علااى صاااحبلا بنااا  علااى جااواز مجااي  الحااال معر ااة   ااال قرا  م عولااه
 ويو قليل.

ي والمياال إلااى ماان اللااو علاايلن قولااه: ) رأياات أكثاار أيللااا النسااا ( أي لمااا يغلاا  
أي  ؛؛ أو لك ااارين العااااير(8)بساااب  نقاااا عقللااان ، واإلعاااراض عااان امخااارة؛زيناااة الااادنيا

                                           
( 3241أخرجااه البخااااري  اااي صاااحيحه كتاااا  باااد  الخلاااق، باااا  ماااا جاااا   اااي صااا ة الجناااة وأنلاااا مخلوقاااة، رقااام )( 1)

، ومسلم  ي صحيحه كتا  الرقاق، با  أكثار أيال الجناة ال قارا ، وأكثار أيال الناار النساا ، وبياان ال تناة 118 2
رضااي ا   –أخرجااه عاان اباان عباااق  . ول اا  مساالم كل اا  البخاااري غياار أنااه1187( ا 2737بالنسااا ، رقاام )

 .-عنلما

(  ي النسخة "ق" ع مر، والصوا  يو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلز بن ع ب دنلم بان حذي اة بان كعا  بان 2)
أحادياا  عاادة، وكااان إسااالمه عااام خيباار، وكااان صاااح  رايااة  --عماارو الخزاعااي الكعبااي، روي عاان النبااي 

(ه. ين ار: 52سانة ) -رحمه ا  –خزاعة يوم ال ت ، روي عنه ابنه نجيد، ومطرز، وزرارة بن أبي أو ى، تو ي 
 .584 4، واإلصابة 779 -778 3، وأسد الغابة 1218 3االستيعا  

 ( سقط من النسخة "م".3)

    ي المقعدة و ي داخل ادنز أيضًا. ين ر: الصحاح مادة: ) . ق. ر(.( جمع باسور، ويي علة تحد4)

 (  ي النسخة "م" زيادة،  عاد.5)

 ( لم أقز عليه  ي م انه.6)

 .164 7( إرااد الساري 7)

 .817( ين ر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور امخرة، ا 8)
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 اااي صااا ة أيااال  (2)ساااعد (1)أبااايو اااي حااادي  }أي انكاااارين ماااا أنعااام باااه علااايلن،  الااازوج،
«إن لكاال رجاال زوجتااين»الجنااة: 

لياادخل »عاان أبااي يرياارة:  (5)، وحاادي  أبااي يعلااى(4){(3)
«زوجااةالرجاال علااى اثنتااين وسااعبين 

، ويااذا ياادل علااى أن النسااا   ااي الجنااة أكثاار ماان (6)
رأياااتكن أكثااار أيااال »الرجاااال، وال يعارضاااه ياااذا الحااادي  الماااذكور  اااي الكتاااا  وحااادي : 

«النار
، وكاذلن كاونلن (8)، إذ ال يلزم مان أكثاريتلن  اي الناار ن اي أكثاريتلن  اي الجناة(7)

جنااة ]]إذ  م اااد كااونلن أكثاار نلن أكثاار ماان الرجااال  ااي الال ينااا ي كااو  }أكثاار ساااكني النااار
ماانلن، ويااذا ال ينااا ي  (9) ساااكني النااار أن ساااكني الجنااة ماانلن أقاال ماان ساااكني النااار  

                                           
 (  ي النسخة "م"، ابن. 1)

اري، مالور بكنيته، استصغر بأحاد، واستاالد سعد بن مالن بن سنان بن عبيد ( 2) بن ثعلبة بن ادبجر الخزرجي ادن ص 
الكثياار، وروي عاان أبااي بكاار، وعماار، وعثمااان، وعلااي وغيااريم،  -- أبااوه بلااا، وغااز ا يااو مااا بعااديا، روي عاان النبااي

  وغياريم، كاان وري عنه من الصحابة ابن عباق، وابن عمر، وغيريم، ومن التاابعين ابان المساي ، وطاارق بان االا
 .451 2أسد الغابة و ، 612 2(ه. ين ر: اإلستيعا  74سنة ) --من أ اضل الصحابة وح   كثيرًا، تو ي 

ط اه  باأبي ساعد، والصاحي  ياو أباو ساع الخادري وذلان لماا ورد  اي كتا  السانة  ديات قت نسخ المخطوط ادربعاة علاى خ 
 .من روايته لص حة أيل الجنة

 .98( ا 188جنة منزلة  يلا، رقم )كتا  اإليمان، با  أدنى أيل ال أخرجه مسلم  ي صحيحه( 3)
 ( سقط من النسخة "ل".4)

أحماد بان علااي بان المثنااى بان عيساى باان ياالل الموصاالي، أباو يعلااى، سامع مان علااي بان الجعااد، وأباي موسااى، ( 5)
، وأبوالقاسم سليمان بن وعثمان بن أبي ايبة وغيريم، وجالق أحمد بن حنبل، وعنه أحمد بن إبراييم اإلسماعيلي

رحمااه  –أحمااد الطبرانااي، وأبوحاااتم محمااد باان حيااان البسااتي وغيااريم، وصاانز المسااند والمعجاام وغياار ذلاان، تااو ي 
( ه. ين ااار: اإلراااااد  اااي معر اااة علماااا  الحااادي ، دباااي يعلاااى خليااال بااان عبااادا  القزويناااي ت 317سااانة ) -ا 
، 619 2ه، 1419، ت ط: 1الرياااااض، ط:  –د (ه، تاااا : د. محمااااد سااااعيد عماااار إدريااااق، مكتبااااة الرااااا446)

 .151 – 151 1والتقييد لمعر ة رواة السند والمسانيد 
أخرجااه أبااو القاساام سااليمان باان أحمااد الطبرانااي،  ااي ادحادياا  الطااوال، تاا : حماادي عبدالمجيااد الساال ي، المكتاا  اإلسااالمي، ( 6)

،  اي أحماد بان الحساين بان علاي البيلقاي ر، وأبوبك114 -114( ا 38م، رقم )1998 -ه1419، ت ط: 2ط:  -بيروت
م، 1986 -ه1416، ت ط: 1ط:  -بيااروت -البعاا  والناااور، تاا : عااامر أحمااد حياادر، مركااز الخاادمات وادبحااا  الثقا يااة

 .298 21، وقد ضع ه ابن حجر  ي  ت  الباري 336(، ا 619رقم )
، ومساالم 323 – 322 1( 1462أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه، كتااا  الزكاااة، بااا  الزكاااة علااى ادقااار ، رقاام )( 7)

 ي صحيحه، كتا  اإليمان، با  بيان نقصان اإليمان بنقا الطاعات، وبيان ل   الك ر على غير الك ر باا ، 
 . 51(، ا 81كك ر النعمة والحقوق، رقم )

  .613 9ين ر:  ت  الباري ( 8)

 ( سقط من النسخة "م".9)
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نمااا ينا يااه أن ساااكني الجنااة ماانلن أكثاار ماان (1){لكااونلن  ااي الجنااة أكثاار ماان الرجااا ، وا 
 ساكني النار منلن.

ة وأنلاااا الجنااا (2)وياااذا الحااادي  ذكاااره البخااااري  اااي باااا  ماااا جاااا   اااي صااا ة ]... 
 مخلوقة.

  

                                           
 ( سقط من النسخة "ل".1)

 (  ي النسخة "م" زيادة، أيل.2)
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ي ااار ة   -172 ااان  أ ب اااي ي ر  س اااول  ا    --ع  : ق اااال  ر  ااار ٍة ت ل اااج  »: --ق اااال  ل  ز م  أ وا
ااااق ون    يل ااااا ، ال  ي ب ص  ل ااااة  ال ب ااااد ر  اااار  ل ي  ااااور ة  ال ق م  ل ااااى ص  ت ل م  ع  ااااور  ناااااة  ص  ط ااااون  و ال   ،ال ج  ت خ  و ال  ي م 

، أ م   ، آن ي ت ل م    يل ا الذاي    اح ل م   م ن   ا اط ل م  ي ت غ واط ون  ا  ام ر ي م  اد  ل واة ، و ر  م ج  ة ، و  الذاي    و ال   ضا
ااام   ااان  و ر ا   اللاح  ا م  اااخ  س اااوق ل م  ، ي ااار ي م  ت اااان  و ج  ااان ل م  ز  اااٍد م  ل ك ااالا و اح  ، و  ااان  ، ال  ال م س  ااان  س  ااان  ال ح  م 
يوا دت، ي س بِّح ون  ا   ب ك ر ًة و ع ا  ، ق ل وب ل م  ق ل  ت و اح  ز  ب ي ن ل م  و ال  ت ب اغ ض  ت ال  «اخ 

(1). 
 قوله: )أول زمرة( أي جماعة.

 .(2)أي دخل ؛قوله: )تلج الجنة( أي تدخللا، قال  ي المختار: ولج يلج بالكسر ولوجاً 
 .(3)قوله: )على صورة القمر( أي  ي اإلضا ة والحسن

قولاااه: )ال يبصاااقون( بالصااااد الململاااة المضااامومة، قاااال  اااي المختاااار: البصااااق 
 .(5)( 4)وقد بصق من با  نصر ،البزاق

 .(7)الجنة (6){ ي}قوله: ) يلا( أي 
 قوله: )وال يمتخطون( أي ال يسيل من أن لم اي  مستقذر.

أي وال ينزل منلم  ضلة، وكنى بلذا عن عدم خروج خاارج قوله: )وال يتغوطون( 
«لم ذلن ويناأ كري  المسنمطعا»، زاد مسلم  ي روايته: (8)من السبيلين معاً 

(9). 
                                           

( 3245( أخرجاااه البخااااري  اااي صاااحيحه كتاااا  باااد  الخلاااق، باااا  ماااا جاااا   اااي صااا ة الجناااة وأنلاااا مخلوقاااة رقااام )1)
كاارة ، ومساالم  ااي صااحيحه كتااا  الجنااة وصاا ة نعيملااا وأيللااا، بااا  صاا ة الجنااة وأيللااا وتساابيحلم  يلااا ب118 2

أول زماارة تلااج »: --قااال: قااال رسااول ا   --، ول  ااه عاان أبااي يرياارة 1232( ا 2834وعاااي ا، رقاام )
الجنة صوريم على صورة القمار ليلاة البادر وال يبصاقون  يلاا وال يمتخطاون وال يتغوطاون  يلاا، آنياتلم وأماااطلم 

نلم زوجتااان، ي اار ي مااخ سااوقلما ماان ماان الااذي ، وال ضااة، ومجااامريم ماان ادلااو ة، وراااحلم المساان، ولكاال واحااد ماا
 .«ورا  اللحم، من الحسن، ال اختالز بينلم وال تباغض، قلوبلم قل  واحد، يسبحون ا  بكرة وعاياً 

 ( ين ر: مختار الصحاح، مادة: )و. ل. ج(. 2)

رااد الساري 355 12، وعمدة القاري 599 9( ين ر:  ت  الباري 3)  .166 7، وا 

 و" ل" ضر .(   ي النسخة "ق"، 4)

 ( ين ر: مختار الصحاح، مادة ) .ا.ق(.5)

 ( سقط من النسخة "ق، ا، ل".6)

 .166 7( ين ر: إرااد الساري 7)

 .356 12( ين ر: عمدة القاري 8)

( أخرجه مسلم  ي صحيحه كتا  الجنة وص ة نعيملا وأيللا، با   ي ص ات الجنة وأيللا وتسبي  من  يلا بكرة 9)
 .«طعاملم ذان جاا  كري  المسن»، والنا الذي وق ت عليه: 1232ا  (،2835وعايا، رقم )
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 ، وقوله: الذي  أي وال ضة.(1)قوله: )آنيتلم  يلا( أي  ي الجنة
 .(2)((بل للتلذذ ،تساذ اعوريم، ال الأي التي يمتاطون بلا))قوله: )أمااطلم( 

، ويااي المبخاارة قولااه: )مجااامريم( ب اات  الماايم ادولااى وكساارة الثانيااة جمااع مجماارة
علاى حقيقتلاا، والكاالم  (4){باقية}البخور مجازًا، أو يي  (3){بلا}تبخر  يلا،  سمي التي ي

 .(5)أي وعود مجامريم ؛على حذز مضاز ليص  اإلخبار
ااام ، وبضااام  الاااال م وتااااديد الاااواو، وحكاااي كسااار وقولاااه: )اد  ل اااواة( ب ااات  اللمااازة وت ض 

. (8)راياااا  ارساااية عربااات: أ  (7)، قاااال ادصااامعي(6)اللمااازة وتخ ياااز الاااواو ماااع ساااكون الاااالم
العود اللندي الذي يتبخار باه، واستااكل باأن العاود إنماا ي اوح ريحاه بوضاعه  اي  (9)ويي

لااى الناار، والجناة ال ناار  يلااا، وأجيا  باحتماال أن يكااون  اي الجناة نااار ال تساليط للاا ع
اإلحااراق إال إحااراق مااا يتبخاار بااه خاصااة، ولاام يخلااق ا  تعااالى  يلااا قااوة يتااأذي بلااا ماان 
يمسكلا أصاًل، أو يقال ياتعل العاود مان غيار ناار،  ت اوح را حتاه، وا  قاادر علاى ذلان 

 .(10)ااتعال أو ت وح را حته بغير
 .(11)((المسن  ي طي  ريحهكأي: عرقلم ))( ن  س  م  ال   م  ل  ح  ا  ر  وقوله: )و  

ن الادنيا، وقيال مان الحاور العاين،  ات قوله: )ولكل واحد مانلم زوجتاان( أي: مان نساا 
                                           

 . 166 7( ين ر: إرااد الساري: 1)

 .166 7( المصدر السابق 2)

 ( سقط من النسخة "ق"3)

 ( سقط من النسخة "م".4)

 .611 9( ين ر:  ت  الباري 5)

 .166 7( إرااد الساري 6)

لي، أبوساعيد ادصامعي، أحاد أ ماة العلام باللغاة والااعر والبلادان، نسابته إلاى عبدالملن بن قري  بن علي بن أصامع البااي( 7)
جااده أصاامع، روي عاان اباان عااون، وساامع اااعبة باان الحجاااج، والحمااادين وغيااريم، وروي عنااه الناااق، لااه تصااانيز كثياارة 

ار النحاااويين ( ه. ين اار: أخبااا215سااانة ) -رحماااه ا  –منلااا، خلاااق اإلنسااان، المتااارادز، اااارح ديااوان ذي الرماااة، تااو ي 
، ت : طه محمد الزيناي، ومحماد عبادالمنعم خ ااجي، النااار: مصاط ى سعيد الحسن بن عبدا  السيرا يالبصريين، دبي 

نباه الرواة على أنباه النحاة 53 – 46م، ا 1966 –ه 1373البابي الحلبي، ط: بال، ت ط:   .217 – 197 2، وا 
 ( ين ر: الصحاح، مادة: )أ. ل. ا(.8)

 (  ي النسخة "ق"، و" ل"، و" م" ويو.9)

 .167 7( ين ر: إرااد الساري 10)

رااد الساري 356  12( عمدة القاري 11)  .167 7، وا 
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قاد تكاون التثنياة ن اًرا لماا ورد مان قولاه  :قلات ،قلت ما وجه التثنية وقاد يكاون للااخا أكثار
جنتااان، وعينااان، ومااديامتان، أو يااراد ماان التثنيااة التكثياار نحااو لبياان وسااعدين، أو  -تعااالى –

ال  قااد ورد عاان أبااي أمامااة ،نيااة باعتبااار ادقاال لكاال واحااديقااال إن التث عاان رسااول ا   (1)وا 
--  :ثنتااان ماان الحااور  ،مااا ماان عبااد ياادخل الجنااة إال وياازوج اثنااين وساابعين زوجااة »قااال

«ال ينثنايذكار ولاه  ،ا ال يو  لت ب االعين، وسبعون من أيل الدنيا، لايق مانلن امارأة إال وللاا ق  
(2) 

للمااانمن  اااي الجناااة ثاااال  وسااابعون  »: --و اااي رواياااة عااان أناااق قاااال: قاااال رساااول ا  
ل اااه  قااوة ذلاانَ قاااال: «زوجااة «إنااه ليعطااى قاااوة ما ااة »،  قلنااا: يارسااول ا  أو 

، و ااي رواياااة: (3)
مجو اة طوللاا ساتون ماياًل للعباد المانمن  يلاا أيلاون  ةإن للمنمن  اي الجناة لخيماة مان لنلان »

«يطوز عليلم ال يري بعضلم بعًضا
 .(5)قوله زوجتان بتا  التأني  وادالر تركلاو ، (4)

اااخ  قولاااه: )ي اااري( بضااام أولاااه مبنًياااا للم عاااول، قولاااه:  ، بضااام المااايم وتااااديد الخاااا  م 
، وم ااخا بالنصاا  علااى (7)اعاال، ودبااي ذر: "يااري" مبنيااًا لل (6)المعجمااة والر ااع نا اا   اعاال

 .(8)و اعله ضمير مستتر عا د على كل واحد، والمخ ما  ي داخل الع م ،الم عولية
وقوله: )سوقلما( جمع ساق: ويو ما باين الركباة والكعا ، ولام يقال سااقيلما لا ال 

                                           
صدي بان عجاالن بان الحاار ، وقيال عجاالن بان ويا ، أباو أماماة الباايلي السالمي، غلبات علياه كنيتاه، ساكن  (1)

سام أباو عبادالرحمن، واارحبيل بان مسالم، وساليم  أكثر، وروي عناه القا -- حما من الاام، روي عن النبي
 .15 3، وأسد الغابة 736 2( ه. ين ر: االستيعا  81سنة ) -- بن عامر وغيريم، تو ي

أخرجه أبوعبد ا  بن محمد بن يزياد بان ماجاة  اي ساننه، تا : ااعي  ادرنانوط، محماد كامال قارة بللاي، الرساالة  (2)
، 386 5( 4337م، أبوا  الزيد، باا  صا ة الجناة، رقام )2111 –ه 1431، ت ط: 2ط:  -دماق -العالمية 

، وقااال عنااه القساااطالني  ااي إرااااد الساااري: ))وذكاار لااه اباان عاادي ياااذا 336 3وأخرجااه باان عاادي  ااي الكاماال 
، وقال ادلباني  ي السلسلة الضعي ة: ))يذا إسناد ضعيز جدوا، خالد بان يزياد 167 7الحدي  مما أنكره عليه(( 

 .456 9واتلمه بعضلم بالكذ ((، السلسلة الضعي ة يذا، ضعيز، 

أخرجااه أبااونعيم أحمااد باان عباادا  ادصاابلاني  ااي صاا ة الجنااة، تاا : علااي رضااا عباادا ، دار المااأمون للتاارا ،  (3)
 ي إرااد الساري: ))و يه أحمد  ، وقال عنه القسطالني216 2( 372سوريا، ط: بال، ت ط: بال، رقم ) –دماق

 .167 7بن ح ا السعدي له مناكير والحجاج بن أرطأة(( 

أخرجه مسلم  ي صحيحه كتاا  الجناة وصا ة نعيملاا وأيللاا، باا  خياام الجناة وماا للمانمنين  يلاا مان اديلاين،  (4)
 .1233( ا 2838رقم )

 .167 7ين ر: إرااد الساري  (5)

 .168 7ين ر: إرااد الساري  (6)

 .168 7ين ر: المصدر السابق  (7)

 .614 9ين ر:  ت  الباري  (8)
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و اي بعاض النساخ  ،(1) ژ گ  گ  ڳژ  تعاالى:  لاو علاى حاد قولاه ،يتوالى تثنيتاان
 ساقلما بت راد ساق.

أي ماان أجاال الحساان  ؛(2)الجلااد، وقولااه: ماان الحساانو أي  قولااه: )ماان ورا  اللحاام(
عناد  (3)روزيماورقاة الباارة ونعوماة ادعضاا ، و اي حادي  أباي ساعيد ال ،والضيا  البالغ

« يا أص ى من المرآةين ر وجله  ي خد»أحمد: 
، و ي حادي  ابان مساعود عان ابان (4)

ن الماارأة ماان نسااا  أياال الجنااة ليااري بياااض ساااقلا إ »مر وًعااا:  (6) ااي صااحيحه (5)انبااح
ڭ  ژ يقاااول:  –تعاااالى  –وذلااان أن ا   ،ورا  سااابعين حلاااة حتاااى ياااري مخلاااا (7){مااان}

«ژۇ      ۇ  
(8)(9()10). 

                                           
ڻ   ۀ  ۀ    ڻڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ ، وتماملاااا 4ساااورة التحاااريم، مااان امياااة:  (1)

 .ژہ  

  ي النسخة "ق" والحسن. (2)

ذلاان خطااأ ماان الناسااخ والل اا  الصااحي  ينااا "المااروي" باادل "المااروزي" وبااذلن يسااتقيم المعنااى، ويااو مااا ينيااده كااالم الااايخ  (3)
  ،  قد نقل الايخ الانواني ذلن منه.168 7ااد الساري ر القسطالني  ي إ

 .--يو أبوسعيد الخدري  :وأبو سعيد 

،  ااي مساانده، تاا : حساان وأبااويعلى أحمااد باان علااي الموصاالي، 244 – 243 18( 11715ساانده، رقاام )مأخرجااه أحمااد  ااي  (4)
، وقال عنه الليثماي 525 2( 1386م، رقم )1984 –ه  1414، ت ط: 1ط:  -دماق –سليم أسد، دار المأمون للترا  

سناديما حسن((   .419 11 ي مجمع الزوا د: ))رواه أحمد وأبو يعلى وا 

حمد بن حبان بن معاذ بن سليل بان يدياة التميماي البساتي، سامع الحساين ابن حبان الحا  ، أبوحاتم محمد بن حبان بن أ (5)
باان إدريااق اللااروي، وأبااا خلي ااة الجمحااي، وأبااا عباادالرحمن النسااا ي، وحااد  عنااه الحاااكم، ومنصااور باان عباادا  الخالاادي، 

رحماه ا   –، تاو ي وأبومعاذ عبدالرحمن بن محمد بن رزق ا ، من تصااني ه المساند الصاحي ، والتااريخ، وكتاا  الضاع ا 
 .65 – 64 1، والتقييد لمعر ة رواة السنن والمسانيد 254 – 249 52(ه. ين ر: تاريخ دماق 354سنة ) –

( ه  ااي الحاادي ، واختصاره سااراج الاادين عماار باان علااي، 354صاحي  اباان حبااان، أبااي حاااتم محماد باان حبااان البسااتي ت ) (6)
على ادبوا ، وادمير عال  الدين علي بن بلب ان الجندي ال قيه الحن ي  ( ه، ورت 814المعروز بابن الملقن الاا عي تا )

 .1175 2( ه. ين ر: كاز ال نون 731ت )

 ل".  و" ،" سقط من النسخة "ق (7)

 .58سورة الرحمن، امية:  (8)

يا  صاحي  ابان أخرجه محمد ابن حبان البستي  ي صحيحه بترتي  علاي بان بلباان ال ارساي الاذي ساماه اإلحساان  اي تقر  (9)
م، كتاا  إخبااره 2111 –ه 1432، ت ط: 1الحجااز، ط:  –دمااق  –لعالمياة احبان، ت : اعي  ادرننوط، دار الرسالة 

-- ( 7396عن مناق  الصحابة، با  وصز الجنة وأيللا، رقام )والترماذي  اي ساننه باا   اي صا ة نساا  418 16 ،
، واباان أبااي ااايبة  ااي مصاان ه كتااا  الجنااة، بااا  مااا ذكاار  ااي الجنااة ومااا  يلااا ممااا أعااد 512 4( 2715أياال الجنااة، رقاام )

با   اي صا ة نساا   --الجنة عن رسول ا  ، وقد أخرج الترمذي  ي سننه، أبوا  ص ة 32 7( 33989ديللا، رقم )
، عن عبدا  بن مسعود، نحاوه بمعنااه، ولام ير عاه، وقاال: ))وياذا أصا  مان حادي  عبيادة 512 4( 2717أيل الجنة رقم )

 بن حميد(( يقصد الحدي  موضع التخريج.

 .168 7ين ر: إرااد الساري  (10)



  116 

قولااااه: )ال اخااااتالز بياااانلم( أي بااااين أياااال الجنااااة، وقولااااه: وال تباااااغض، عطااااز 
قلا  واحاد، أي  (2)، وقولاه: قلاوبلم(1)ن ا تلا من الكادراتت سير؛ وذلن لص ا  قلوبلم، و 

 .(3)لني: "قل  رجل واحد"يكقل  واحد، ودبي ذر عن الكام
نااورت قلااوبلم بمعر ااة ا  تعااالى توقولااه: )يساابحون ا ( أي تلااذًذا ال تكلي ًااا،  قااد 

 .(4)وامتةت بحبه؛  ناأ عن ذلن التسبي 
ال ر يااااة، أي مقاااداريما يعلمااااون ذلاااان، قياااال وقولاااه: )بكاااارة وعاااااًيا( نصااا  علااااى 

ذا طويات يكاون الليال  ت ارٍة تحت العرل إذا نارت يكون النلار، لو كانوا  ي الادنيا، وا  بس 
الديمومااة، كمااا تقااول العاار : أنااا عنااد  ااالن  (7){المااراد}و أ، )) (6)، ]... (5)لااو كااانوا  يلااا

 .(8)ة((، قاله  ي ارح الماكاةصباًحا ومساً ، ال يقصد الوقتين المعلومين بل الديموم
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ص ة الجنة وأنلا مخلوقة.

  

                                           
 (  ي النسخة "م" الكدورات.1)

 قلوبلم.(  ي النسخة "ل"  2)

 .168 7( ين ر: المصدر السابق 3)

رااد الساري 357 12( ين ر: عمدة القاري 4)  .168 7، وا 

 .168 7( ين ر: إرااد الساري 5)

 (  ي النسخة " ل" زيادة  ي الدنيا.6)

 ( سقط من النسخة "ق".7)

 . 3556 11( الكااز عن حقا ق السنن 8)
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ال اااٍن  – 173 ااان  أ ن اااق  ب ااان  م  ااان  الناب ااايِّ  --ع  :  --ع  نااااة   »ق اااال  إ نا   اااي ال ج 
ر ًة ي   لِّل ا م  ل ا ج  ير  الرااك      ي    اٍم ال  ي ق ط ع ل اس  «ا  ة  ع 

(1). 
، واباان (3)طااوبى كمااا عنااد أحمااد، والطبرانااي (2){اااجرة}قولااه: )لاااجرة( قياال يااي 

 .(5()4)عتبةحبان من حدي  
 .(6)قوله: )الراك ( أي: الذي يرك  جواًدا مضماًرا سريع الجري

، وقولااه: ال (7)ناحيتلااا ولاايق  ااي الجنااة ااامق وال أذي(( قولااه: ) ااي  للااا( ))أي
دن ال اال مااذكر، قلاات  ؛ناساا  ال يقطعااه بالتااذكيرأي ال اال،  ااتن قلاات كااان الم يقطعلااا

                                           
( 3251الخلق، با  ما جا   ي ص ة الجنة وأيللاا وأنلاا مخلوقاة، رقام )( أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  بد  1)

، ومسلم  ي صحيحه عن سالل  اي كتاا  الجناة وصا ة نعيملاا وأيللاا، باا  يساير الراكا   اي  للاا ما اة 11 2
 .1229( ا 3827عام، ال يقطعلا، رقم )

 ( سقط من النسخة "ق".2)

ر اللخماي الااامي الطبراناي، سامع مان يااام بان مرثاد الطبراناي، ( أبو القاسم سليمان بن أحمد بان أياو  بان مطيا3)
دريااق العطااار وغيااريم، وعنااه أبااو خلي ااة الجمحااي، واباان عقاادة، وأحمااد باان محمااد الصااحاز  وأبازرعااة الثق ااي، وا 

( ه. ين ار: تااريخ 361سانة ) -رحماه ا  –وغيريم، صنز المعجم الكبير، وادوسط، والصغير، وغيريا، تو ي 
 .163 22، وتاريخ دماق 393 1أصبلان 

الوليد، ساكن حماا، حديثاه عناد ااري  بان عبياد، ولقماان بان عاامر، وكثيار بان مارة  ة بن عبد السلمي، أبو( عتب4)
-بسانة، تااو ي  --يقاول: عتباة خيار منااي سابقني إلاى النباي  الحضاري وغياريم، االد قريضاة، وكااان عربااض

- ( ه. ين ر: االستيعا : 87سنة )459 3أسد الغابة و ، 1132 – 1131  3. 

،  سأله عن الحوض، وذكر --، قال: جا  أعرابي إلى النبي --( نا الحدي  ال م اار  إليه ينا عن عتبة 5)
 اذكر ااي ًا ال أدري ماا ياوم قاال:  «نعم، و يلاا ااجرة تادعى طاوبى »الجنة، ثم قال ادعرابي:  يلا  اكلةَ قال: 

ر  أرضنا تابهَ قال:  َ  قاال: «أ ت ي ات  الااام »: -- قاال النباي  «ليست تاابه ااي ًا مان ااجر أرضان »أ يا ا ج 
ز ة ، تنباات علااى ساااق واحااد وين اارل أعاليااا »ال، قااال:  ااو  ، قااال: مااا ع   اام  أصااللاَ «تااابه اااجرة بالاااام تاادعى ال ج 

ًمااا »قاال:  ت ل اا ي ر  ق و  ال:  يلااا عنا َ قااال ، قا«لاو ارتحلاات جذعاة ماان إبال أيلاان ماا حطاات بأصاللا حتاى تنكساار ت ر 
يرة الر للغرا  ادبقع وال ي تر »، قال:  ما ع م العنقودَ قال: «نعم» يال  »، قال:  ما ع م الحبااةَ قاال: «مس 

 « سلخ إيابه  أعطاه أمن، قاال: اتخاذي لناا مناه دلاًواَ »قال: نعم، قال:  «ذب  أبون تيًسا من غنمه قط  ع يًماَ
 .«نعم وعاماة عايرتن »لن الحبة تابعني وأيل بيتيَ قال: قال: نعم، قال: ادعرابي:  تن ت

، و ااي 126 17( 312، والطبرانااي  ااي المعجاام الكبياار رقاام )192 – 191 29( 17642أخرجااه أحمااد  ااي مساانده، رقاام ) 
، وابن حبان  ي صحيحه بترتي  ابن بلباان، كتاا  التااريخ، باا  الحاوض والاا اعة، 126 1( 412المعجم ادوسط رقم )

، وقااال الليثمااي  ااي مجمااع الزوا ااد: رواه الطبراناي  ااي ادوسااط والكبياار، وأحمااد باختصااار عنلمااا، 361 14( 6451م )رقا
، وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله ثقات   .  413 11و يه ع ام ر  بن  الب ك ال ي 

 .171 7( ين ر: إرااد الساري 6)

 .171 7( المصدر السابق 7)
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أن  ااي الجنااة  »: --أنااه اكتساا  التأنياا  ماان المضاااز إليااه، ورد عاان أبااي يرياارة 
 ژک  ک        ژ  ة يسااير الراكاا   ااي  للااا ما ااة ساانة اقاار وا إن ااا تمر لاااج

 بلااغ ذلاان ، (1)
 قاال: صادق، والاذي أنازل التاوراة علاى موساى وال رقاان علاى محماد لاو أن رجااًل  (2)كعًبا

اااذ  أو ج   ةً قااااركااا  ح    ل تلااان الااااجرة ماااا بلغلاااا حتاااى يساااقط يرًماااا، إن ا صاااثااام دار بأ ةً ع 
ن أغصاانلا لمان ورا  ساور الجناة، وماا  اي الجناة  غرسلا بيده، ون خ  يلاا مان روحاه، وا 

«ااجرةنلر إال ويو يخرج من أصل تلن ال
ابان  د، و اي حادي  ابان عبااق مر وًعاا عنا(3)

 يرساال ا  ريًحااا ماان الجنااة  تحاارن } ياااتلي بعضاالم، ويااذكر للااو الاادنيا  »أبااي حاااتم: 
(5()4){«تلاان الجنااة الاااجرة بكاال للااو  ااي الاادينا

سااناده (6)قااال اباان كثياار ، : ))أثاار غرياا  وا 
 .(8)من أغصانلا، ويذكر أنه ليق  ي الجنة دار إال  يلا غصن (7) جيد قوي((
 .(9){أيًضا}ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ص ة الجنة وأنلا مخلوقة  

  

                                           
 .31سورة الواقعة، امية: ( 1)

كع  بن مالن بن أبي كع  عمرو بن القين بن سواد بان غانم بان كعا  بان ساعد ادنصااري الخزرجاي السالمي، يكناى أباا ( 2)
عبادا ، االد العقباة، واختلاز  اي االوده بادًرا، روي عناه أباو جع ار محماد بان علاي، وعمار بان الحكام بان ثوباان وغياريم، 

 .461 4، أسد الغابة 1326 – 1323 3. ين ر: واالستيعا  ( ه51سنة ) -- تو ي

. وذلان 119 2( 3252أخرجه البخاري  ي صحيحه كتاا  باد  الخلاق، باا  ماجاا   اي صا ة الجناة وأنلاا مخلوقاة، رقام )( 3)
رقاا ق،  اي الزياد وال أبوعبادالرحمن عبادا  بان المباارنوأما الحدي  بزيادته  أخرجه ، --من غير زيادة كع  بن مالن 

، وابان أباي اايبة  اي مصان ه رقام 75 2ط: باال، ت ط: باال  -بياروت –ت : حبي  الرحمن ادع مي، دار الكت  العلمياة 
(33983 )7 31. 

 ( سقط من النسخة "ق".4)

، وأخرجه أبوبكر عبدا  بن محمد بن قيق المعاروز باابن 21 8ذكره ابن كثير  ي ت سيره وعزاه البن أبي حاتم وذكر سنده ( 5)
منسساة  -أبي الادنيا  اي صا ة الجناة وماا أعاد ا  ديللاا مان النعايم، تا : عبادالرحيم أحماد عبادالرحيم العساسالة، دار البااير

 .236 2( 414، وأبو نعيم ادصبلاني  ي ص ة الجنة رقم )75( ا 45رقم) م1997 –ه  1417، ت ط: 1الرسالة، ط: 

إسااماعيل باان عماار باان كثياار القراااي البصااري ثاام الدماااقي، إمااام محااد  م اات م ساار بااار  ساامع اباان السااويد، والقاساام باان ( 6)
 –رحماه ا   –عساكر، والحا   المزي وغيريم، وله تصاانيز منلاا الت ساير للقارآن الكاريم، والبداياة والنلاياة وغيرياا، تاو ي 

 .534 1طبقات الح ا  للسيوطي و ، 261 1 ( ه. ين ر: طبقات الم سرين لةدنه وي774سنة )

 .21 8( ت سير ابن كثير 7)

ساورة  ژٻ  ژ    اي قولاه: ، ونصاه كااماًل: عان م غيا   ب ان  س ام ي  29 7( 33966أخرجه ابن أبي ايبة  ي مصن ه رقام )( 8)
رة  ااي الجناة، لاايق  اي الجناة أياال دار إال ي للام غصاان مان  »، قاال: 29اميااة:  مان الرعاد، أغصااانلا،  يلاا ماان يااي ا اج 

وان اه »قال:  «ألوان الثمر، وتقع عليلا طير أمثال البخ  ، قاال: « تذا ااتلى الرجال الطاا ر دعااه يجاي  حتاى يقاع علاى خ 
 .«كما كان  يطير يًدا، ومن امخر اواً ، ثم ي عود   يأكل من أحد جانبيه قد »

 سقط من النسخة "ل".( 9)
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 يفة النار وأنها مألوقة :باب 
يٍج  – 174 ااد  اان  ر ا  ااع  ب ااان  خ  ااام ع  الناب اايا  --ع  ااان   »ي ق اااول :  --س  ااى م  ما ال ح 
ل نام،  ر  ج  «ع ن ك م   ب ال م ا      أ ب ر د وي ا  و 

(1). 
يجت : قوله د   .(3)ب ت  الخا  المعجمة وكسر الدال وآخره جيم(())( (2))خ 

 .(4)الحر ادته((من  ور جلنم( ))أي من ادة حريا   ورة )قوله: 
ا( بوصااال اللمااازة وضااام الااارا  علاااى الماااالور، و اااي رواياااة بقطاااع ي اااو د  قولاااه: ) أب ر  

 .(5)مع كسر الرا اللمزة 
«البارد »: (6)قوله: )بالما ( زاد أبو يريرة من طريق ابن ماجة

(7). 
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ص ة النار وأنلا مخلوقة.

  

                                           
، ومسالم  اي 121 2( 3262بد  الخلق، با  ص ة النار وأنلا مخلوقة رقام )( أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  1)

، ونااا مساالم لاايق  يااه 979( ا 2212صااحيحه كتااا  السااالم، بااا  لكاال دا  دوا  واسااتحبا  التااداوي، رقاام )
 ل   )عنكم(.

ي الصاحابة وأوردوا ( خديج بن را ع بن عدي ادنصاري ادوسي الحارثي والد  ر ا  ع ، وقد ذكره البغوي ومن تتبعاه  ا2)
له حديثًا  يه ويم. ين ار: معجام الصاحابة، دباي القاسام عبادا  بان محماد البغاوي، تا : محماد ادماين بان محماد 

 .146 – 145 2الكويت، ط: بال، ت ط: بال  -الجكني، مكتبة دار البيان

 .181 7( إرااد الساري 3)

 .181 7( المصدر السابق، 4)

 .181 7( ين ر: المصدر السابق 5)

( محماااد بااان يزياااد الربعاااي أباااو عبااادا  ماااواليم القزويناااي الحاااا  ، صااااح  كتاااا  السااانن، سااامع بخرساااان والعاااراق، 6)
بااراييم باان المنااذر وغيااريم،  والحجاااز، ومصاار، والاااام، ساامع محمااد باان عباادا  باان نمياار، وجبااارة باان المغلااق، وا 

( ه. 273ساانة ) -رحمااه ا  –م، تااو ي وعنااه محمااد باان عيسااى ادبلااري، وأبااوعمر، وأحمااد باان محمااد باان حكااي
 .283 1، وطبقات الح ا  156 - 155 2ين ر: تذكرة الح ا  

( 3475( أخاارج الروايااة اباان ماجااة  ااي سااننه، أبااوا  الطاا ، بااا  الحمااى ماان  ااي  جلاانم  أبردويااا بالمااا ، رقاام )7)
الحمى كيار مان كيار  »قال:  --أن رسول ا   --، ول   الحدي  كاماًل: عن أبي يريرة 524 – 523 4

 .«جلنم،  نحويا عنكم بالما  البارد
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ي اار ة   – 175 اان  أ ب ااي ي ر  س ااول  ا    --ع  :  --أ نا ر  ااز  ت ن ااار ك م   »ق ااال  اان  ج  م 
ل ااانام   ااان  ن اااار  ج  اااز ً ا م  ين  ج  اااب ع  :«س  :  ، ق يااال  س اااول  ا  ، إ ن  ك ان ااات  ل ك ا  ياااًة، ق اااال  ااال ت   »ي اااا ر    ضِّ

ل ي ل   رِّي اع  ث ل  ح  تِّين  ج ز ً ا، ك ل ل نا م  س  ع ٍة و  «نا ب ت س 
(1). 
 .(3)الدنيا (2){دار}قوله: )ناركم( أي التي توقدونلا  ي 

«واحد »( زاد مسلم  ي روايته قوله: )جز ت 
(4). 

«ماان ما ااة جااز  »قولااه: )ماان ساابعين جاازً ا( )) ااي روايااة دحمااد 
، ويجمااع بااأن (5)

المراد المبالغة  ي الكثرة ال العدد الخاا، أو الحكم للزا د، زاد الترمذي مان حادي  أباي 
«لكل جز  منلا حريا »: --سعيد

(6()7)  .)) 

                                           
، ومسالم 122 2( 3265أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  بد  الخلق، با  ص ة النار وأنلا مخلوقة، رقام )( 1)

. ل اا  مساالم 1234( ا 2843 ااي صااحيحه كتااا  الجنااة وصاا ة نعيملااا، بااا  جلاانم أعاذنااا ا  منلااا، رقاام )
جااز  ماان ساابعين  -التااي يوقااد اباان  ادم –ناااركم يااذه  »قااال:  --أن النبااي -- كاااماًل، عاان أبااي يرياارة
 تنلااا  ضاالت عليلااا بتسااعة وسااتين  »قااالوا: وا م إن كاناات لكا يااة، يارسااول ا م قااال:  «جاازً ا ماان حاار جلاانم
 .«جزً ا، كللا مثل حريا

 سقط من النسخة "ل".( 2)

 .181 7ين ر: إرااد الساري ( 3)

قلت: قد سبق تخريج يذه الرواية من صحي  مسلم، لكن لايق  يلاا ياذه الزياادة التاي أااار إليلاا الاانواني، وياو ( 4)
، وكاذلن لام ياذكر ياذه الزياادة 622 9قد نقل ذلن عن الحا   ابن حجر  ي  ت  الباري عند ارحه للذا الحدي  

يادي  الحا   م   –تا : علاي حساين الباوا ، دار ابان حازم  اي الجماع باين الصاحيحين، محماد بان  تاوح ادزدي الح 
، ولاااام يااااذكريا أيًضااااا الحااااا   214 3( 2464م، رقاااام )2112 –ه 1423ط: الثانيااااة، ت ط:  -بيااااروت –لبنااااان 

، وقاد أخارج ياذا الحادي  بلاذه الزياادة مان 213 4( 3742عبادالحق اإلاابيلي  اي الجماع باين الصاحيحين، رقام )
،  اااي جاااري  ، أباااوبكر محماااد بااان الحساااين ام97 1( 143يين رقااام )ياااذا الطرياااق ن ساااه الطبراناااي  اااي مساااند الااااام

 –ه 1421، ت ط: 2 السعودية، ط: –الرياض  –الاريعة ت : عبدا  بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن 
م، وقااد أخاارج يااذه الروايااة ماان طريااق أخااري ويااي طريااق يمااام باان منبااه عاان أبااي 1362 3( 933م، رقاام )1999
باا  ماا جاا  أن نااركم ياذه جاز  مان  ،--الترمذي  ي سننه أباوا  صا ة جلانم عان رساول ا   -- يريرة

. وقال الترمذي يذا 479 13( 8126، وأحمد  ي مسنده رقم )544 4( 2771سبعين جزً ا من نار جلنم، رقم )
 حدي  حسن صحي .

 .493 – 492 14( 8921أخرج يذه الرواية أحمد  ي مسنده رقم )( 5)

باا  ماا جاا  أن نااركم ياذه جاز   ،--ج يذه الرواية الترماذي  اي ساننه أباوا  صا ة جلانم عان رساول ا  أخر ( 6)
 ، وقال: يذا حدي  حسن غري  من حدي  أبي سعيد.545 4( 2772من سبعين جزً ا من نار جلنم، رقم )

 .622 9 ت  الباري ( 7)
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 .(1)قوله: )قيل( لم يعرز القا ل
ضاامير الاااأن، والجملااة بعااديا لااة، واسااملا قولااه: )إن كاناات( إن مخ  ااة ماان الثقي

 .(2)أي أن يذه النار التي  ي الدنيا لكا ية  ي إحراق الك ار وتعذي  ال جار خبريا؛
لت)قوله:   بضم ال ا  وكسر الضاد المعجمة الماددة. (  ضِّ

وكتااا  ابااان }، (3)قولاااه: )عليلاااا( الاااذي  اااي القساااطالني "علااايلن"، أي نياااران الااادنيا
 ، و اااااي رواياااااة لمسااااالم:(4){كاااااذا يناااااا، والمعناااااى علااااى نياااااران الااااادنيا حجاااار قولاااااه: علااااايلن

« ضالت عليلااا » 
 (8)مااا محصااله: إنمااا أعاااد (7)، قااال الطيبااي(6) ، ))أي علااى النااار(((5)

-- ليتميااز  ؛حكايااة ت ضاايل جلاانم علااى نااار الاادنيا، إاااارة إلااى أنااه ال بااد ماان الزيااادة
 .(9)عذا  ا  من عذا  الخلق
أي  ؛التسااعة والساااتين، أي كاال جااز  منلاااا، وقولااه: مثاال حريااااقولااه: )كللاان( أي 

 حر نار الدنيا.
 عاان أبااي يرياارة  (10)خاارزاد أحمااد، واباان حبااان ماان وجااه آ))قولااه: )مثاال حريااا( 

-- :« وضااااااربت بااااااالبحر ماااااارتين، ولااااااوال ذلاااااان مااااااا انت ااااااع بلااااااا أحااااااد»
 ، ونحااااااوه(11)

                                           
   .181 7ين ر: إرااد الساري  (1)

رااد الساري 622 9ين ر:  ت  الباري  (2)  .181 7، وا 
 .181 7ين ر: إرااد الساري  (3)
 سقط من النسخة "ق"، "م". (4)

 .(1، يامل رقم )111اسبق تخريجه  ي أول ارح الحدي   (5)

 .622 9 ت  الباري  (6)
اني، لاه مصان ات منلاا  تاوح الغيا   اي الحسين بن محمد بن عبدا  ارز الدين الطيبي، عالمة  ي الت سير والحدي  والمع (7)

( ه. ين اار: طبقااات الم ساارين 734ساانة ) -رحمااه ا  –الكاااز عاان مواضااع الرياا ، والكااااز عاان حقااا ق الساانن، تااو ي 
ط:  -بيااروت –، دار المعر ااة ن السااابع، لمحمااد باان علااي الاااوكاني، والباادر الطااالع بمحاساان ماان بعااد القاار 277 1لةدناه وي 

 .229 1بال، ت ط: بال، 
  ي النسخة "ل" عاد. (8)

 .3586 11ين ر: الكااز عن حقا ق السنن  (9)
 .-- ويو طريق س يان بن عيينة عن أبي الزناد عن أبي يريرة (10)

 يلاا من عاة ... وضاربت باالبحر مارتين، ولاوال ذلان ماا جعال ا  »، ول  ه: 281 12( 7327أخرجه أحمد  ي مسنده رقم ) (11)
عاان مناقاا  الصااحابة، بااا  صاا ة النااار  -- ، وأخرجااه اباان حبااان  ااي صااحيحه بترتياا  اباان بلبااان كتااا  إخباااره«دحااد

 .«... ضربت بما  البحر، ولوال ذلن ما جعل ا   يلا من عة دحد»، ول  ه 514 16( 7463وأيللا، رقم )
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«ديا  يلااايااا  أن ال يع  تنلااا لتاادعو »وزيااادة:  (2)، واباان ماجااة عاان أنااق(1)للحاااكم 
(3) 

ياذه الناار  »: -رضي ا  تعاالى عنلماا –عن ابن عباق  (5)البن عيينة (4)و ي الجامع
 .(7()6)((«ضربت بما  البحر سبع مرات، ولوال ذلن ما انت ع بلا أحد

  ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي البا  السابق.

                                           
، أبااو عباادا  الحاااكم النيسااابوري، ساامع ماان أبااي العباااق محمااد باان يعقااو  ادصاام، محمااد باان عباادا  باان محمااد باان حمااد ويااة (1)

وأبوعبدا  محمد بن عبدا  الص ار، وأبوعلي الحسين بن علي الحا  ، وعنه الحاا   البيلقاي، والحاا   أبوعثماان الصاابوني، وأباو 
ل، وكتااا  اإلكلياال، تااو ي رحمااه ا  لاا، والعنلصااحيحيالااايرازي، وصاانز كتًبااا كثياارة  ااي علااوم الحاادي  منلااا المسااتدرن علااى ابكاار 
 .75 1، والتقييد لمعر ة رواة السنن والمسانيد 851 3ه. ين ر: اإلرااد  ي معر ة علما  الحدي   (415) ةسن

 .--( يو أنق بن مالن 2)

لاذه الساياقة، ، وقال يذا حدي  صحي  اإلساناد ولام يخرجااه ب635 4( 8753( أخرجه الحاكم  ي المستدرن رقم )3)
، وقاال عناه 371 5( 4318وقال الذيبي: حسن واٍه، وابن ماجاة  اي ساننه أباوا  الزياد، باا  صا ة الناار، رقام )

أباااو العبااااق أحماااد بااان أباااي بكااار الكنااااني الااااا عي ))ن ياااع ضاااع ه ابااان معاااين، وأبوحااااتم، وأبوزرعاااة، وال  اااالاق، 
ال العقيلااي كااان مماان يغلااو  ااي الاار ض رواه الحاااكم  ااي والبخاااري، والترمااذي، والنسااا ي، واباان حبااان وغيااريم، وقاا

المسااتدرن ماان طريااق جساار باان  رقااد ويااو ضااعيز عاان الحساان عاان جساار باان  رقااد عاان أنااق، وقااال: صااحي  
اإلساناد ولاام يخرجاااه بلااذا الساياق، انتلااى، ولااه اااايد  اي الصااحيحين وغيريمااا ماان حادي  أبااي يرياارة((. مصااباح 

 ، 2ط:  -بيااااااااروت –حمااااااااد المنتقااااااااى الكاااااااااناوي، الاااااااادار العربيااااااااة الزجاجااااااااة  ااااااااي زوا ااااااااد اباااااااان ماجااااااااه، تاااااااا : م
 .261 4ه، 1413ت ط: 

( ين ر: الرسالة المستطر ة لبيان مالور كت  السنة المار ة، دبي عبادا  محماد جع ار اإلدريساي الكتااني، تا : 4)
 .41م، ا 2111 –ه 1421، ت ط: 6محمد المنتصر بن محمد الزمزمي، دار الباا ر اإلسالمية، ط: 

( سا يان بان عيينااة بان ميمااون الحاا  ، أباو محمااد اللاللاي الكااو ي، سامع عمارو باان ديناار، والزيااري، وعبادا  باان 5)
دينار، وعنه ادعمل، وابن جريج، واعبة وغيريم، من تصاني ه كتا   ي الت ساير، والجاامع  اي السانن وامثاار، 

، وتاذكرة الح اا  355 – 354  1ة علما  الحدي  ( ه. ين ر: اإلرااد  ي معر 189سنة ) -رحمه ا  –تو ي 
1 193 – 194. 

( ذكااره أباااوعمر يوسااز بااان عباادا  بااان عباادالبر  اااي التمليااد لماااا  ااي الموطاااأ ماان المعااااني وادسااانيد، تااا : محماااد 6)
، وكذلن عزاه الحا   ابن حجر 296 7م 2113 –ه 1424، ت ط: 2عبدالقادر عطا، دار الكت  العلمية، ط: 

 .623 9عيينه  ي جامعه. ين ر:  ت  الباري البن 

 .623 9(  ت  الباري 7)
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ة  ام  س  أ   ن  ع   -176
م   »: ول  ق اي   -- ا    ول  س ار   ت  ع  م  : س اال  ق   (1) ال  ي او  اا   ب الراج  ي ج 

ااه ،   ي   اار  ب ر ح  م  ا ي اد ور  ال ح  ،   ي د ور  ك م  اع  ال ق ي ام ة    ي ل ق ى   ي الناار،   ت ن د ل ق  أ ق ت اب ه    ي الناار  ت م  ج 
َ أ ل ااي ق  ك ن اات  ت أ م ر   ااأ ن ن  ااا ا  ، م  ن  ل ي ااه ،   ااال  َ أ ي اال  الناااار  ع  اان  ال م ن ك اار  ت نل ان ااا ع  وز  و  ن ااا ب ااال م ع ر 

وز  و ال  آت يه ، و أ ن ل اك م  ع ن  ال م ن ك ر  و آت يه   : ك ن ت  آم ر ك م  ب ال م ع ر  «ق ال 
(2). 

ا ( ))بضم اليا  و ت  الجيم((  .(3) قوله: )ي ج 

أي  بسارعة؛ال الململاة والقااز، الخاروج قوله: ) تندلق( مأخوذ مان اإلنادالق بالاد
، قاال  اي المختاار: اإلنادالق كال ماا (4)تنص  أمعانه مان جو اه وتخارج مان دباره بسارعة

 .(5)ندر خارًجا

، المعاااااا واحاااااد ادمعاااااا  وياااااي (6) قولاااااه: )أقتاااااا ( ))جماااااع ق ت اااااٍ  بكسااااار القااااااز((
 .(7)المصارين

ر بساكون الاواو، ودوراًناا ب تحلاا كماا  ،مضاار  دار (8) قوله: ) يادور( ومصادره دو 
 .(9) ي المختار

                                           
، -- زيد بن حارثة بن اراحبيل بن كع  بان عبادالعزي بان زياد الكلباي، وكاان يسامى حا  رساول ا ( أسامة بن 1)

 ويااو اباان ثماااني عااار ساانة، روي عنااه أبااو عثمااان اللناادي، وعباادا  باان عباادا  باان عتبااة --واسااتعمله النبااي 
 .194 1، وأسد الغابة 77 – 75  1( ه. ين ر: االستيعا  54سنة ) --وعروة بن الزبير وغيريم، تو ى 

، ومساالم 122 2( 3267( أخرجاه البخاااري  ااي صاحيحه كتااا  بااد  الخلااق، باا  صاا ة النااار وأنلاا مخلوقااة، رقاام )2)
وينلااى عاان المنكاار وي علااه، رقاام  ااي صااحيحه كتااا  الزيااد والرقااا ق، بااا  عقوبااة ماان يااأمر بااالمعروز وال ي علااه، 

يااانتى  »يقاااول:  --قاااال: سااامعت رساااول ا   --، ول ااا  مسااالم: عااان أساااامة بااان زياااد 1293( ا 2989)
بالرجل يوم القيامة  يلقى  ي النار،  تندلق أقتا  بطناه،  يادور بلاا كماا يادور الحماار باالرحى،  يجتماع إلياه أيال 

ر بالمعروز وتنلى عن المنكرَ  يقول: بلاى، قاد كنات آمار باالمعروز النار،  يقولون يا  الن  مالنَ ألم تكن تأم
 .«وال آتيه، وأنلى عن المنكر وآتيه

 .182 7( إرااد الساري 3)

 .182 7( ين ر: المصدر السابق 4)

 ( ين ر: مختار الصحاح مادة )د. ل. ق(.5)

رااد الساري 112 23(  ت  الباري 6)  .182 7، وا 

 .753 4الحدي  وادثر مادة: )معا(  ( ين ر النلاية  ي غري 7)

 (  ي النسخة "ق"  يدر.8)

 ( ين ر: مختار الصحاح مادة: )د.و.ر(.9)
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 (1)قولاااه )الحماااار( قاااال  اااي المختاااار ))الحماااار العيااار، والجماااع حميااار وحمااار كق ااال
وربمااا قاالوا لةتاان حمااارة، واليحماور حماار الااوحل  ،وحمااران أيًضاا وأحمارة ،وحمار بضامتين

 (( انتلى.(2)ر مثل جمال وبغالالواحد حم ا ،والحماارة أصحا  الحمير  ي الس ر
رحااا  ورحااا ان } :وماان مااد قااال ،قولااه )برحاااه( يااي ))معرو ااة مننثااة وتثنيتلااا رحيااان

 مختار. (4)(((3) {مثل عطا  وعطا ان وأعطية وثال  أروح، والكثير أرحا  ،وأرحية
، و ااي روايااة (5)قولااه: )يااا  ااالن( كااذا  ااي روايااة أبااي ذر عاان الحمااوي والمسااتملي

 وكل من "يا" و "أي" حرز ندا . ،"أي  الن" ؛غيريما
 ،  تنه حال انيع.(6)( أي: ما حالن الذي  يهَقوله: )ما اأنن

 .(8()7)( است لام استخباريقوله )أليق
 .(9)قوله: )بالمعروز( ويو ضد المنكر

 ، ولغيره وتنلى عن المنكر.(10)قوله: )وتنلانا عن المنكر( كذا دبي ذر
 وال أعمل به، وقوله وآتيه أي أ عله. ،ال أ علهقوله: )وال آتيه( أي: 

 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي البا  السابق أيًضا.
  

                                           
 (  ي النسخة "م" ك يل.1)

 ( المصدر السابق مادة: )ح. م. ر(.2)

 ( سقط من النسخة "ل".3)

 ( المصدر السابق، مادة: )ر. ح .ي(.4)

 .182 7( ين ر: إرااد الساري 5)

رااد الساري 372 12عمدة القاري ( ين ر: 6)  .182 7، وا 

 (  ي النسخة "م" استخبار.7)

رااد الساري 372 12( ين ر: عمدة القاري 8)  .182 7، وا 

 .372 12( ين ر: عمدة القاري 9)

 .182 7( ين ر: إرااد الساري 10)
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 يفة إبليس وجنوده :باب
اااب رٍ  -177 اان  ج  اان  الناب اايِّ  --(1)ع  :  --ع  اال   »ق ااال  ن    اللاي  اات ج  أ و   -إ ذ ا اس 

اال   اان    اللاي  ،   اا –ك ااان  ج  ااب ي ان ك م  اان    ك   ااوا ص  ين   ااٍذ،   اات ذ ا ذ ي اا   س اااع ةت م  اار  ح  ين  ت ن ت ا  ت نا الااااي اط 
ن   ام  ا  ، و أ و  ك ار  اس  ، واذ  ن  اب اح  ام  اللااه ، و أ ط   ائ  م ص  ، واذ ك ر  اس  ل ق  ب اب ن  ل وي م، و أ غ  ا ا     ح  ال ع 

م  ا  ، ، واذ ك ر  اس  ق ا  ن  ، واذ ك ر   س  مِّر  إ ن ا  ن  م  ا  ، و خ  ل ي ه  ا ي ً ا اس  ل و  ت ع ر ض  ع  «و 
(2). 

ن    الليل( )) ت ج   ناون  ، جايم سااكنة ،  وقية م توحاة ،سين ململة ساكنةبقوله: )اس 
أي أقباال  المااه ودخاال حااين تغياا  الااامق، وسااقط ل اا  الليااال  ؛ حااا  ململااة ،م توحااة

 .(3) لغير أبي ذر((
أي حصااااال، ودباااااي ذر عااااان  ؛الاااااراوي، وكاااااان تاماااااة مااااانقولاااااه: )أو كاااااان( اااااان 

 .(5)جن  الليل" (4)لني: أو "قال ]... يالكام
اان   اللياال( بضاام الجاايم وكسااريا وسااكون النااون أي طا  ااة وقطعااة ماان  وقولااه: )ج 

 .(6)الليل
 .(7)قوله: ) ك وا صبيانكم( أي ضم ويم وامنعويم عن االنتاار ذلن الوقت

ياااال؛ دن لأقباااال جاااان  ال (8){إذ}: ) ااااتن الاااااياطين تنتااااار حين ااااذ( أي حااااين قولااااه
                                           

 أحااد المكثاارين عاان النبااي ( جااابر باان عباادا  باان عماارو باان حاارام باان كعاا  الساالمي ادنصاااري، يكنااى أبااا عباادا ،1)
-- ، روي عنااه جماعااة ماانلم: محمااد باان علااي باان الحسااين، وعماارو باان دينااار، وأبااو الزبياار المكااي، وعطااا ،

 .492 1، وأسد الغابة 221 – 219 1( ه. ين ر: االستيعا  94سنة ) --ومجايد وغيريم، تو ي 

، ومساالم  ااي 124 2( 3281( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  بااد  الخلااق، بااا  صاا ة إبلاايق وجنااوده، رقاام )2)
غالق ادبوا ، وذكر اسم ا   يكا  السقا ، وا  صحيحه كتا  اداربة، با  استحبا  تخمير اإلنا  ويو تغطيته وا 

ط ا  الساراج والناار عناد الناوم، وكاز الصابيان والمواااي ، 899( ا 2112بعاد المغار ، رقام ) تعالى عليلا، وا 
غطااوا اإلنااا  وأوكااوا السااقا ، وأغلقااوا البااا ، وأط اانوا  »أنااه قااال:  --ول اا  مساالم: عاان جااابر عاان رسااول ا  

السراج،  تن الايطان ال يحل سقاً ، وال ي ت  باًبا، وال يكاز إناً ،  تن لم يجاد أحادكم إال أن ي ع ار ض  علاى إنا اه 
 .«،  لي عل،  تن ال ويسقة تضرم على أيل البيت بيتلمعوًدا، أو يذكر ا 

 .192 7( إرااد الساري 3)

 (  ي النسخة "ق"، و "ا"، و" ل" زيادة، كان، وما أثبته الصوا  دن ذلن ما ثبت  ي القسطالني.4)

رااد الساري 631 9( ين ر:  ت  الباري 5)  .192 7، وا 

 .192 7( ين ر: إرااد الساري 6)

 .381 12ة القاري ( ين ر: عمد7)

 (  سقط من النسخة "ل".8)
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حاااركتلم  اااي الليااال أمكااان منلاااا  اااي النلاااار؛ دن ال اااالم أجماااع للقاااوي الاااايطانية، وعناااد 
 .(1)انتااريم يتعلقون بما يمكنلم التعلق به،  للذا خيز على الصبيان من إيذا لم

 .(2)مختار ،ابه ردقوله: ) حلويم( بالحا  الململة المضمومة، ب
ل ويم"ملي تلني والمسيودبي ذر عن الكام  .(3)بالخا  المعجمة الم توحة وضم الالم " خ 

قولااه: )وأغلااق باباان( بقطااع اللماازة، قااال  ااي المختااار: ))أغلااق البااا   لااو مغلااق 
، وباإل راد خطا  لم رد، والماراد باه كال أحاد (4) واالسم الغلق وغلقة لغة ردي ة متروكة((

 .(5)عام بحس  المعنى  لو
قولااه: )واذكاار اساام ا ( أي: علااى البااا  حالااة الغلااق، ويااذا يااو الساار  ااي منااع 

 من الدخول. (6)الاياطين
قوله: )وأط ئ( بقطع اللمزة أمر من اإلط ا  خو ًاا مان ال ويساقة، وياي ال اأرة أن 

ا ت جاا » ماان حاادي  اباان عباااق: (8)، و ااي ساانن أبااي داود(7)تجاار ال تيلااة  تحاارق البياات
علااى الخماارة  --  جااا ت بلااا وألقتلااا بااين ياادي رسااول ا  ، ااأرة  أخااذت تجاار ال تيلااة

«التي كان قاعًدا عليلا  أحرقت منلا موضع دريم
(9). 

قولااه: )مصاااباحن( يااو عاااام ياااامل السااراج وغياااره، نعااام القنااديل المعلاااق إن أمااان 
                                           

 .632 – 631 9( ين ر:  ت  الباري 1)

 ( ين ر: مختار الصحاح، مادة: )ح.ل.ل(.2)

 .192 7( ين ر: إرااد الساري 3)

 ( مختار الصحاح مادة: ) .ل.ق(.4)

 .632 9( ين ر:  ت  الباري 5)

 (  ي النسخة "ل" الايطان.6)

 .192 7الساري  ( ين ر: إرااد7)

خماق ما اة ألاز حادي ، انتخبات  -- سنن أباي داود، ساليمان بان ادااعت السجساتاني قاال كتبات عان رساول ا ( 8)
منلا ما ضمنته، وجمعت  ي كتابي يذا أربعة آالز حدي  وثمانياة أحاديا   اي الصاحي  وماا ياابله ويقارباه، ويك اي 

ه،  (656ه زكااي الاادين عباادالع يم باان عباادالقوي الحااا   المنااذري ت )اإلنسااان لدينااه ماان ذلاان أربعااة أحادياا ، وقااد اختصاار 
سماه المجتبى، وألز السايوطي علياه كتاًباا ساماه زيار الرباى علاى المجتباى وغياره مان الااروح. ين ار: كااز ال ناون 

2 1114 – 1116. 
والحاااكم  ااي المسااتدرن رقاام ، 528 7( 5247أخرجااه أبااوداود  ااي سااننه أبااوا  النااوم، بااا  إط ااا  النااار باللياال، رقاام )( 9)

 . وقال عنه: يذا حدي  صحي  اإلسناد ولم يخرجاه، وقال الذيبي: صحي .317 4( 7766)
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 .(1)منلا ال بأق بعدم إط ا ه؛ النت ا  العلة
ااقا ن بكساار السااين والماادة قولااه: )وأون( بلماازة أي اااادد  اام  ؛القطااع الم توحااة وس 

، قااااال  ااااي المختااااار: ))الوكااااا  مااااا ياااااد بااااه رأق القربااااة، و ااااي (2)قربتاااان بخاااايط أو غيااااره
ل ا ووك ا  ي ا»الحدي :  «اح   ع   اص 

 .(4)  ي سقا ه ا داه  بالوكا (( ى على ماك  و  أ  و   (3)
 (5){أي ؛الميم الماددة المكسورة والارا بالخا  المعجمة الم توحة و }قوله: )وخمر( 

صيانة مان الاايطان؛ دناه ال يكااز غطاا ؛ ]و اي تغطياة اإلناا  أيًضاا أمان غطِّ إنا ن 
إذ ورد أناه ال يمار  ؛وغيرياا، ومان الوباا  الاذي ينازل  اي ليلاة مان السانة (6)من الحاارات

: (8)اللياااا ، وعاااان (7)أو ااااي  لاااايق عليااااه وكاااا  إال ناااازل  ياااه ،بتناااا  لاااايق علياااه غطااااا 
 .(9) وادعاجم يتقون ذلن  ي كانون ادول 

قولاه: )ولاو تعارض( ب ات  أولاه وضاام الارا  وكساريا، قاال  اي المختاار: ))عاارض 
، وقولاه: )علياه( أي (10) ز على  خذه مان باا  ضار  ونصار((يالعود على اإلنا  والس

الز الطاول إن لام بخا ؛علياه عرًضاا (11)أي تجعلاه ؛أي عاوًدا أو نحاوه ؛اإلنا ، وقولاه: اايً ا
                                           

 .192 7( ين ر: إرااد الساري، 1)

 .192 7( ين ر: المصدر السابق 2)

، وناا الحادي  كااماًل عان زياد 531 1 (2427، باا  ضاالة اإلبال، رقام )اللقطاةأخرجه البخاري  اي صاحيحه كتاا  ( 3)
عر لااا ساانة ثاام اح اا  ع اصاالا » سااأله عمااا يلتقطااه  قااال:  --قااال: جااا  أعرابااي النبااي  --باان خالااد الجلنااي 

ال  اساتن قلا ،ووكا يا ، «لان أو دخيان أو للاذ  » ضاالاة الغانمَ قاال:  ،قاال: يارساول ا  « تن جاا  أحاد يخبارن بلاا وا 
 .«مالن وللا معلا حذانيا وسقانيا ترد الما  وتأكل الاجر » قال:  --ه النبي قال ضالة اإلبلَ  تمعار وج

 (  مختار الصحاح مادة : )و. ن. ي(.4)

 ( سقط من النسخة "ق".5)

 (  ي النسخة "ق" الحاوات.6)

غاااالق 7) يكاااا  الساااقا  وا  ( أخرجااه مسااالم  اااي صاااحيحه كتاااا  ادااااربة، باااا  اسااتحبا  تخميااار اإلناااا  وياااو تغطيتاااه وا 
ط ا  السراج والنار عناد الناوم، وكاز الصابيان والمواااي بعاد المغار ، رقام ا دبوا  وذكر اسم ا  تعالى عليلا وا 
 .911 – 911( ا 2114)

( اللي  بن سعد بن عبدالرحمن ال لماي أباو الحاار  اإلماام المصاري، روي عان يااام بان عاروة، وناا ع، ويزياد بان اللااد 8)
 ،429 5: تلاذي  التلاذي  . ين ارالجلضامي الكبيار، وابان المباارن، وابان ويا  وغياريموغيريم، وعنه علاي بان نصار 

 .649: تقري  التلذي  ا ( ه. ين ر175)سنة  تو يه إمام مالور من السابعة يويو ثقة  ق

 .193 – 192 7( إرااد الساري9)

 ( ين ر: مختار الصحاح مادة: ) . ر. ض(.10)

 (  ي النسخة "ق"  جعله. 11)
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، وقاد وقاع اخاتالز  اي ياذا الحادي  (2()1)وادمار  اي كللاا لاراااد ،طيه بهتقدر على ما تغ
عليااه  (3){القسااطالني  ااي نسااخ البخاااري وااارح}والااذي  ،بتقااديم وتااأخير  ااي نسااخ المصاانز

 النسخ عليه. (5) ينبغي تصحي }يذا الترتي   (4){على}
 ذكره البخاري  ي با  ص ة إبليق. (6){ويذا الحدي 

  

                                           
 النسخة "ق" لاااد.(  ي 1)

 .25 – 24 5( ين ر: التمليد لما  ي الموطأ من المعاني وادسانيد 2)

 ( سقط من النسخة "ق".3)

 ( سقط من النسخة "م".4)

 (  ي النسخة "م" تصلي .5)

 ( سقط من النسخة "ق".6)
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ااااان   – 178 ي ااااار ة   ع  س اااااول  ا    -- أ ب اااااي ي ر  : ق اااااال  ر  ااااال   »: --ق اااااال  إ ذ ا د خ 
ين   ل ت  الااي اط  س ل س  ل نام ، و  لِّق ت  أ ب و ا   ج  ناة ، و غ  ان    تِّح ت  أ ب و ا   ال ج  «ر م ض 

(1). 
عالمااة للمال كااة علااى دخااول رمضااان قولااه: ) تحاات أبااوا  الجنااة( ))أي حقيقااة 

أو كناياااة عااان تنااازل الرحماااة، ودباااي ذر "أباااوا  الساااما " وال تضااااد  اااي  ،وتع ااايم حرمتاااه
 .(2) ذلن؛ دن أبوا  السما  يصعد منلا إلى الجنة((

قولااه: )وغلقاات أبااوا  جلاانم( ))أي حقيقااة أو كنايااة عاان تناازه أن ااق الصااوام عاان 
 .(3) ى المعاصي بقمع الالوات((رجق ال واحل، والتخلا من البواع  عل

قوله: )وسلسلت الاياطين( أي مسترقوا السامع أي سلسالوا حقيقاة؛ دن رمضاان كاان 
: -تعاالى –الحراساة قاد وقعات بالاال  كماا قاال  توقت نزول القارآن إلاى ساما  الادنيا وكانا

 .(6) زيد التسلسل  ي رمضان مبالغة  ي الح   (5)ژڦ  ڦ          ڦ  ڦ        (4)ڤژ 

 .ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي البا  السابق أيًضا
  

                                           
، ومساالم  ااي 124 2( 3277( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  بااد  الخلااق، بااا  صاا ة إبلاايق وجنااوده، رقاام )1)

 «دخاال»باادل  «كااان»، وعنااد مساالم: 439( ا 1179صااحيحه كتااا  الصاايام، بااا   ضاال ااالر رمضااان رقاام )
 .«الجنة»بدل  «الرحمة»و

 .191 7( إرااد الساري 2)

 .191 7( المصدر السابق 3)

 النسخة "ل" وح  نايا.(  ي 4)

 .7( سورة الصا ات، امية: 5)

 .274 6( ين ر:  ت  الباري 6)
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باااٍق  –179 اا –ع ن  اب ان  ع  اي  ا   ع ن ل م  : ق اال  ر س اول  ا    -ر ض  ل او  »: --ق اال 
ا  نِّ   الااي ط ان  م  ، و ج  نِّب ن ي الااي ط ان  د ك م  إ ذ ا أ ت ى أ ي ل ه  ق ال  اللال ما ج  ق ت ن ي،   ت ن  ك اان  أ نا أ ح  ز  ر 

ل ي ه   لاط  ع  ل م  ي س  ، و  ل دت ل م  ي ض ر ه  الااي ط ان  ا و  «ب ي ن ل م 
(1). 

ودبااي داود:  ،(2) ويااو كنايااة عاان الجمااا (( ،قولااه: )إذا أتااى أيلااه( أي ))زوجتااه
«لااااو أن أحاااادكم إذا أراد أن يااااأتي أيلااااه»

ماااان روايااااة روح باااان  (4)، وعنااااد اإلسااااماعيلي(3)
«لو أن أحدكم إذا جامع امرأته ذكر ا  »: (6)عن منصور (5)القاسم

(7). 
 (10)باان إسااماعيل (9)، و ااي طريااق مساالم(8){باات راد جنبنااي}قولااه: )قااال الللاام جنبنااي( 

                                           
، ومساالم  ااي 125 2( 3283( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  بااد  الخلااق، بااا  صاا ة إبلاايق وجنااوده، رقاام )1)

بان ، ول  اه كااماًل عان ا617( ا 1434صحيحه كتاا  النكااح، باا  ماا يساتح  أن يقاول عناد الجماا ، رقام )
لااو أن أحااديم، إذا أراد أن ياأتي أيلااه، قااال: باساام ا م الللاام جنبنااا  » :--قااال: قااال رسااول ا   --عبااق 

 .«الايطان، وجن  الايطان ما رزقتنا،  تنه إن يقدر بينلما ولد  ي ذلن، لم يضره ايطان أبًدا

 .195 7( إرااد الساري: 2)

، والبخاااري  ااي صااحيحه 489 3( 2161 ااي جااامع النكاااح، رقاام ) ( أخرجااه أبااوداود  ااي سااننه كتااا  النكاااح، بااا 3)
 .449 3( 7396واالستعاذة به، رقم ) -تعالى –كتا  النكاح، با  السنال بأسما  ا  

( اإلسماعيلي محمد بن إسماعيل بن ملران، أبو بكر النيسابوري، المعروز باإلسماعيلي، سمع يااام بان عماار، 4)
سحاق بن  رايويه، وحد  عنه أبو العباق السراج، أبوحامد الارقي، وأبوبكر أحماد بان علاي وعيسى بن حماد، وا 

( ه. ين ر:  ت  البا   اي الكناى وادلقاا ، دباي عبادا  محماد 295سنة ) –رحمه ا   –الرازي وغيريم، تو ي 
، ت ط: 1الريااااض، ط:  –بااان إساااحاق العبااادي، تااا : أبوقتيباااة ن ااار محماااد ال ارياااابي، مكتباااة الكاااوثر، الساااعودية 

 .184 2، وتذكرة الح ا  52، وتلخيا تاريخ نيسابور ا 114م ، ا 1996 –ه 1417

روح بن القاسم التميماي العنباري أباو غياا  البصاري، روي عان عبادا  بان محماد بان عقيال، وزياد بان أسالم، ومنصاور ( 5)
 – 453  2ااعي . ين ار: تلاذي  التلاذي  بن المعتمر، وعنه سعيد بن أبي عروباة، ومحماد بان إساحاق، وعيساى بان 

 .255( ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 141، ويو ثقة حا   من السادسة تو ي سنة )454

( منصااور باان المعتماار باان عباادا  باان ربيعااة، أبوعتااا  الكااو ي، روي عنااه أبووا اال وزيااد باان وياا  وغيااريم، وعنااه 6)
، ويو ثقاة ثبات وكاان ال 426 – 424 6تلذي  التلذي  أيو ، وروح بن القاسم، وأبو ادحوا وغيريم. ين ر: 

 .777(ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 132يدلق من طبقة ادعمل، تو ي سنة )

 .451 15( يذا العزو للرواية من الحا   ابن حجر  ي  ت  الباري 7)

 ( سقط من النسخة "ق".8)

 ( يذا تصحيز عند الانواني من موسى إلى مسلم.9)

( موسى بن إسماعيل المنقري، مواليم أبو سلمة الت ب وذ ك يِّ البصري، روي عان جريار بان حاازم، ويماام بان يحاي، 10)
وويي  بن خالد وغيريم، وعنه البخاري، وأبوداود، وروي عنه الباقون بواسطة الحسن بن علي الخالل، والذيلي. 

تاسااعة، وال الت ااات إلااى قااول اباان الخاارال ، ويااو ثقااة ثباات ماان صااغار ال445 – 443 6ين اار: تلااذي  التلااذي  
 . 781(ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 223سنة ) -رحمه ا  –تكلم الناق  يه، تو ي 
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 (5)اباان عباااق عاان (4)عاان كرياا  (3)باان أبااي الجعاادعاان سااالم  (2)عاان منصااور (1)عاان يمااام
الللااام  ،بسااام ا »قاااال:  (8)عااان منصاااور (7)عااان جريااار (6)علاااي بااان الماااديني و اااي طرياااق

 ، أي أبعده منا.(10()9)«لايطانجنبنا ا
و اااي الطاااريقين الساااابقين  ،بااااإل راد أيًضاااا}قولاااه: )وجنااا  الاااايطان ماااا رزقتناااي( 

ن كاان الل ا  عاًماا  ياه و اي غياره؛و  ،الولاد (11) {بضمير الجمع، والمراد بما رزقتني أي  ا 
                                           

ااي مااواليم أبوعباادا  البصااري، روي عاان عطااا  باان أبااي رباااح، وأبااي حماازة ( 1) لام  يمااام باان يحيااى باان دينااار ادزدي العااوذي ال م ح 
وعنااااه موساااى باااان إساااماعيل، واباااان المبااااارن، ووكياااع وغيااااريم. ين ااار: تلااااذي  التلااااذي  الضااابعي، وثاباااات البنااااني وغيااااريم، 

 .  817( ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 164سنة ) -رحمه ا  –من السابعة تو ي ويم ، ويو ثقة ربما 669 -666 6

 .121( منصور بن المعتمر سبقت ترجمته قريًبا ا 2)

سالم بن أبي الجعد را ع اداجعي ماواليم الكاو ي، روي عان عمار ولام يدركاه، وعان ثوباان، وزيااد بان لبياد وغياريم، وعناه ( 3)
، ويااو ثقااة كااان 567-565 2ابناه الحساان، ومنصااور بان المعتماار، وموسااى باان المساي  وغيااريم. ين اار: تلااذي  التلاذي  

 . 275(ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 111( وقيل )98و )( أ97سنة ) -رحمه ا  – تو ييرسل كثيرًا من الثالثة، 

اادين مااولى اباان عباااق، روي عاان مااواله اباان عباااق، وأمااه أم 4) ( كرياا  باان أبااي مساالم اللاااامي مااواليم الماادني ر ا 
وغيريم، وعنه سالم بن أبي الجعد، ومكحاول الااامي، وحمياد بان زيااد وغياريم. ين ار:  - –ال ضل، وعا اة 
( ه. ين ااار: تقريااا  98قبااال الما اااة سااانة ) -رحماااه ا  –، وياااو ثقاااة مااان الثالثاااة تاااو ي414 5تلاااذي  التلاااذي  

 .644التلذي  ا 

، ونصاه كااماًل 123 2( 3271( أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  بد  الخلق، باا  صا ة إبلايق وجناوده، رقام )5)
أيلاه وقاال: بسام ا  الللام أماا إن أحادكم إذا أتاى  »قاال:  --عن النباي  -رضي ا  عنلما –عن ابن عباق 

زقتنا،  رزقا ولًدا لم يضره ايطان  .«جنبنا الايطان وجن  الايطان ما ر 

مااد  بن 6) ( علي بن عبدا  بن جع ر بن نجي  السعدي مواليم، أبو الحسن بن المديني البصري، روي عن أبيه، و ح 
ماذي والنساا ي لاه بواسااطة الحسان بان الصاباح الباازار ز ي اٍد، وحااتم بان وردان، وعناه البخاااري، وأباوداود، وروي التر 

، ويو ثقة ثبت، إمام أعلم أيل عصره بالحادي  وعللاه، 628 – 622 4الزع راني وغيره. ين ر: تلذي  التلذي  
سااانة  -رحماااه ا  –حتاااى قاااال البخااااري ماااا استصاااغرت ن ساااي إال عناااد علاااي بااان الماااديني، مااان العااااارة تاااو ي 

 .555: تقري  التلذي ، ا (ه. على الصحي . ين ر234)

ط الضاابي أبوعباادا  الاارازي القاضااي، روي عاان عباادالملن باان عمياار، ومنصااور باان 7) ( جرياار باان عبدالحميااد باان ق اار 
المعتماار، ويزيااد باان أبااي زياااد وغيااريم، وعنااه إسااحاق باان رايويااه، وعلااي باان المااديني، ويحااي باان معااين وغيااريم. 

صحي  الكتا ، قيل: كان  ي آخر عمره ي ل ام  مان ح  اه، تاو ي ، ويو ثقة 551-549 1ين ر: تلذي  التلذي  
 .138( ه، وله إحدي وسبعين سنة. ين ر: تقري  التلذي  ا188رحمه ا  سنة )

 ( يو منصور بن المعتمر.  8)

، 45 1( 141( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  الوضااو ، بااا  التساامية علااى كاال حااال وعنااد الوقااا ، رقاام )9)
لو أن أحدكم إذا أتى أيله قال:  »قال:  --يبلغ عن النبي  -رضي ا  عنلما –ونصه كاماًل عن ابن عباق 

 .«م يضرهبسم ا  الللم جنبنا الايطان وجن  الايطان ما رزقتنا  قضي بينلما ولد ل

 .195 7( ين ر: إرااد الساري 10)

 ( سقط من النسخة "ل".  11)
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 أبعد الايطان من رزقنا.
 قضااي »(1)قولااه: ) ااتن كااان بينلمااا ولااد( و ااي روايااة ذكريااا البخاااري  ااي الطلااارة

«بينلما ولد
 .(4)« رزقا ولًدا» (3)، و ي أخري له ينا(2)

قولااااه: )لاااام يضااااره الااااايطان( ))بضاااام الاااارا  الماااااددة و تحلااااا  ااااي بدنااااه أو دينااااه 
وجاو  واستبعد النت ا  العصمة، وأجي  بأن اختصااا مان اخاتا بالعصامة بطرياق ال

كمااا روي عاان  ،ال بطريااق الجااواز أو لاام ي تنااه بااالك ر، أو لاام ياااارن أباااه  ااي جمااا  أمااه
«الااايطان علااى إحليلااه  يجااامع (5)ن الااذي يجااامع وال يساامي يلتاازأ»مجايااد: 

، وروي (6)
تحااريم ال ااواحل بااا  ماان أي اااي  يكااون المخناا  بساانده إلااى  (8) ااي بااا  (7)الطرطوسااي

 --قاال إن ا   ، قيال البان عبااق كياز ذلانَأوالد الجنالمخنثون »ابن عباق قال: 
نلياااا أن ياااأتي الرجااال امرأتاااه وياااي حاااا ض،  اااتذا أتاياااا سااابقه إليلاااا  (9){--}ورساااوله 

 .(11()10) «الايطان  حملت  جا ت بالمخن 
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي البا  السابق أيًضا.

  

                                           
 ( النسخة المعتمدة  ي التحقيق عندي  يلا كتا  الوضو ، وليق الطلارة. 1)

 (.9، يامل رقم )121( سبق تخريجه ا 2)

 ( )ينا( يعني بلا الكتا  والبا  من صحي  البخاري.3)

 (.5، يامل رقم )121( سبق تخريجه ا 4)

 (  ي النسخة "ل" يلتقي. 5)

 .« يجامع»(، وسقط ينا آخر كلمة ويي "معه" بعد كلمة 7، يامل رقم )93( سبق تخريجه ا6)

، ولاام 348 3( يااو أبااو بكاار الطرطوسااي صاااح  المصاانز، كمااا أاااار إلااى ذلاان الحااا   اباان حجاار  ااي اإلصااابة 7)
 أقز له على ترجمة.

 ، وقاد أثبتلاا الت ااق جمياع النساخ عليلاا، وقاد نقال الاايخ الاانواني ( كلمة با  ينا خطاأ، والصاوا  أن يقاال كتاا8)
 .187 7يذا الخطأ كما يو من إرااد الساري 

 ( سقطت التصلية من النسخة "ا". 9)

( يذا الحادي  عازاه محماد بان عبادا  الاابلي الدمااقي الحن اي  اي كتاباه آكاام المرجاان  اي أحكاام الجاان،  تا : 10)
القاايرة، ط: باال، ت ط: باال. للطرطوساي  قاال: ))قاال الطرطوساي  -مكتباة القارآن، مصارإبراييم محمد الجمل، 

 ي كتا  تحريم ال واحل: با  من أي اي  يكون المخن ...(( وساق سند الطرطوساي وبعاده الحادي  ماذكور، 
 363 4، وذكره الذيبي  ي ميزان االعتدال 358 8، وأخرجه ابن عدي  ي الكامل  ي ضع ا  الرجال 121ا 

 وعده من مناكير يحي بن أيو  الذي يو  ي جميع طرق من روي الحدي .

 .187 7( إرااد الساري 11)
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ي اااار ة   – 181 اااان  أ ب ااااي ي ر  س ااااول  ا    --ع  : ر  : ق ااااال  ي   »: --ق ااااال  إ ذ ا ن ااااود 
ة   ااال  ب اار  الااااي ط ان  ب الصا اار اطت ل ااه  و  أ د  ااي  أ ق ب اال    اات ذ ا ق   ،ض  ب اار   ،ض  ااي   ،  اات ذ ا ث ااوِّ   ب ل ااا أ د    اات ذ ا ق ض 

الاى ثًاا ص  تااى ال  ي اد ر ي أ ث ال  ك اذ ا ح  ك ار  ك اذ ا و  : اذ  ق ل ب اه    ي ق اول  ن س اان  و  ط ار  ب اي ن  اإل  تاى ي خ   أ ق ب ل  ح 
ب ًعا ثًا   ت ذ ا ل م  ي د ر   ،أ م  أ ر  لاى ث ال  د ت ي  السال و   ص  د  س ج  ب ًعا س ج  «أ و  أ ر 

(1). 
 بالصالة( أي أذن للا. قوله: )إذا نودي

قولااه: )أدباار( أي ذياا  وولااى الاادبر، وقولااه: لااه ضااراط أي ياااغل بااه ن سااه عاان 
 سما  ادذان.

 (2){أي}قولاااااه: ) اااااتذا قضاااااي( أي قضااااااى المااااانذن ادذان وأتماااااه، وقولاااااه: أقباااااال 
 الايطان.

 قوله: ) تذا ثو  بلا( أي أقيم للا، وقوله: أدبر أي الايطان.
 .(3){تثوي ، وقوله: أقبل أي الايطانقوله: ) تذا قضي( أي ال}

، أي (5)، ال بضاملا(4)قوله )حتى يخطر( بكسر الطا  الململة، كما  ي ادسااق
 .(7)بين اإلنسان وقلبه بالوسوسة (6)حتى يدخل ويحجز

                                           
، ومسالم  ااي 125 2( 3285( أخرجاه البخااري  اي صاحيحه، كتاا  باد  الخلاق، باا  صا ة إبلايق وجناوده، رقام )1)

، ول   مسالم عان 164( ا 389صحيحه كتا  الصالة، با   ضل ادذان وير  الايطان عند سماعه، رقم )
يسامع التاأذين  اتذا إذا نودي للصاالة أدبار الاايطان لاه ضاراط حتاى ال »قال:  --أن النبي  --أبي يريرة 

قضي التأذين أقبل حتى إذا ثو  للصالة أدبر حتى إذا قضي التثويا  أقبال حتاى يخطار باين المار  ون ساه يقاول 
 .«له اذكر كذا وكذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى ي ل الرجل ما يدري كم صلاى

 ( سقط من النسخة "م".  2)

 ( سقط من النسخة "ق".3)

(ه، ويو كتا  كبير الحجام، 538بالغة، للعالمة جار ا ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخاري ت )( أساق ال4)
ع ايم ال حاوي، مان أركاان  ان ادد ، باال ياو أساساه، ذكار  ياه: المجااازات اللغوياة، والمزاياا اددبياة، أولاه )خياار 

 .74 1منطوق به أمام كل كالم... إلخ. ين ر: كاز ال نون 

البالغااة دبااي القاساام محمااود باان عماار الزمخاااري، تاا : محمااد باساال عيااون السااود، دار الكتاا   ( ين اار: أساااق5)
 م. ين ر: مادة: )ذ. ط. ر(.1998 –ه 1419، ت ط: 1لبنان، ط:  -بيروت –العلمية 

 (  ي النسخة "ل" يحجر.6)

 .197 7( ين ر: إرااد الساري 7)
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 قوله: )كذا وكذا( أي من أحوال الدنيا.
 (2)ال يدري( أي ذلن المصلي من أجال الوسوساة، وقولاه: أثالثًاا (1){حتى}قوله: )

أو  (3){وقوله: أم أربًعا بالميم، وقوله:  تذا لم يذكر ثالثًا بتسقاط اللمازة، وقولاه:}باللمزة، 
 .(4)أربًعا بالواو

قولااااه: )سااااجد سااااجدتي الساااالو( ))أي قباااال السااااالم وبعااااد أن يأخااااذ بادقاااال  يااااأتي 
 .(5) بركعة((

 الحدي  ذكره البخاري  ي البا  السابق أيًضا.ويذا 
  

                                           
 ( سقط من النسخة "ق".1)

 (  ي النسخة "ق" أثقااًل.2)

 ( سقط من النسخة "ق"3)

 .197 7( ين ر: إرااد الساري 4)

 .197 7( المصدر السابق 5)
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اااة   – 181 ا  ا  اان  ع  س ااول  ا    -رضااي ا  عنلاااا –ع  اااأ ل ت  ر  : س  ااان   --ق الاات  ع 
 : ك م  »ال ت   ات  الراج ل    ي الصاالة    ق ال  د  ة  أ ح  ال  ت ل س ه  الااي ط ان  م ن  ص  قت ي خ  تال  «ي و  اخ 

(1). 
ال بطلاااات لت ااااات اقولااااه: )عاااان  الرجاااال( أي برأسااااه يميًنااااا وااااامااًل، ال بصاااادره، وا 

 صالته.
قولاااااه: )اخاااااتالق( أي اختطااااااز بسااااارعة،  اساااااتعير اخاااااتالق الاااااايطان لاااااذيا  

دن المصالي مساتغرق  اي مناجااة  ؛للذا اإللت ات (2){تقبيًحا}الخاو  الحاصل بااللت ات 
ا الت ات المصالي اغتانم  اتذ ،ربه ويو مقبال علياه، والاايطان مراصاد لاه منت ار ل تاة مناه

 .(3)الايطان ال رصة  يختلسلا منه
 .(4){أيًضا}البخاري  ي البا  السابق  هويذا الحدي  ذكر 

  

                                           
 .126 2( 3291( أخرجه البخاري  ي صحيحه، كتا  بد  الخلق، با  ص ة إبليق وجنوده، رقم )1)

 ( سقط من النسخة "ق".2)

 .1171 3( ين ر: الكااز عن حقا ق السنن 3)

 ( سقط من النسخة "م".4)
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: ق اال  ر س اول  ا    --ع ن  أ ب ي ق ت اد ة   -182 ي اا » :ق اال  ن  ان   الر  ة  م  اال ح  الصا
ل   ،ا    ل ا  ات ذ   ،م  م ن  الااي ط ان  والح  ل  م  ا ح  اد ك م  ح  ان  ي س اار  أ ح  اق  ع  ا  اه    ل ي ب ص  ذ  ب اا   ًماا ي خ  ل ي ت ع اوا ه  و 
«  ت نال ا ال  ت ض ر ه   ،ا رِّي ا م ن  

(1). 
انتلاى  (2)ىًعاباالتنوين باوزن ر   يوجماع الرني اا رنً  ،باال تناوين ىل اع  قوله: )الرني اا(    

 مختار.
الحلم بااايااار الصاااالحة تسااامى دن غ ؛قولاااه: )الصاااالحة( ))صااا ة موضاااحة للرنياااا

 .(3)مخصصة، وصالحلا إما باعتبار صورتلا أو باعتبار تعبيريا((
 (4))الحلام بضام الاالم وساكونلا ماا ياراه الناا م((: )قوله: )والحلم( قال  ي المختاار

وت سااايره  ،واقتصاااار القساااطالني علاااى ضااام الاااالم يناااا وساااكونلا  اااي حلًماااا لكوناااه الرواياااة
 .(5)الحلم بالرنيا الغير الصالحة لكونه المعنى المراد

 .(7)نه بربه ليحزنه ويسئ  ؛ي ريلا اإلنسان (6){الذي}قوله: )من الايطان( دنه 
ل ًماا ؛ماضي وضملا  ي المضاار الالم  ي ال قوله: )حلم( ب ت  ل ام  ح  ل ام  ي ح   يقاال ح 

ل ًما لم كذا و ح   .(8)أي رآه  ي النومبمعنى  ؛واحتلم أيًضا وح 
وساااكون الاااالم، وقولاااه: يخا اااه  اااي محااال  (9){الململاااة}قولاااه )حلًماااا( بضااام الحاااا  

 .(10)نص  ص ة لحلًما
                                           

، ومسلم  ي صحيحه 126 2( 3292أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  بد  الخلق، با  ص ة إبليق وجنوده، رقم )( 1)
، ول ا  مسالم كااماًل 1112 -1111( ا 2261كتا  الرنيا، با   ي كون الرنيا من ا  وأنلا جز  من النبوة، رقم )

، والحلام مان الاايطان،  اتذا حلام  أحادكم الرنياا مان ا »يقاول:  -- قاال: سامعت رساول ا  -- عن أبي قتاادة
ل ًما يكريه  لين   عن يساره ثالثًا، وليتعوذ با  من اريا  تنلا ال تضره  .«ح 

 ( ين ر: مختار الصحاح مادة: )ر. أ. ي(.2)

رااد الساري 389 12( عمدة القاري 3)  .211 7، وا 

 ( مختار الصحاح مادة: )ح. ل. م(.4)

 .211 7الساري  ( ين ر: إرااد5)

 ( سقط من النسخة "ل". 6)

رااد الساري 389 12( ين ر: عمدة القاري 7)  .211 7، وا 

 ( ين ر: مختار الصحاح مادة: )ح. ل. م(.8)

 ( سقط من النسخة "م".9)

 .391 12( ين ر: عمدة القاري 10)
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 وقاااااد بصاااااق مااااان باااااا  ،))البصااااااق البااااازاق :قولاااااه: ) ليبصاااااق( قاااااال  اااااي المختاااااار
 انتلى. (2) وقد بسق من با  نصر(( ،، ))والبساق والبصاق(1)نصر((

نما أمر البصاق طرًدا   للايطان، وكان عن يساره تحقيًرا للايطان.وا 
 .(3)قوله: )من اريا( أي الرنيا السي ة

 ويذا الحدي  ذكره  البخاري  ي البا  السابق أيًضا.
  

                                           
 ( مختار الصحاح مادة: ) . ا. ق(.1)

 ( المصدر السابق مادة: ) . ق. ق(.2)

 .211 7( ين ر: إرااد الساري 3)
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ي ر ة   –183 : --أ نا ر س اول  ا    --ع ن  أ ب ي ي ر  ان  ق اال  ال  إ ل اه  إ الا  » ق اال  م 
ااد ه  ال  ا اار ين  ل ااه   ااد   ،ل ااه  ال م ل اان   ،ا   و ح  م  ل ااه  ال ح  ا  ااة   ،و  ٍم م  يرت   ااي ي ااو  ٍ  ق ااد  لااى ك االِّ ا ااي  و ي ااو  ع 

ك ت ب  ك ان ت  ل ه  ع د ل  ع ا ر  ر   ،م راةٍ  س ن ةٍ  ت  ق اٍ ، و  ا  ة  ح  ك ان ات   ،ل ه  م  ا  اة  س ايِّ  ٍة و  ن اه  م  ي ت  ع  م ح  و 
ااه  ذ ل ا م  ان  الااااي ط ان  ي و  ًزا م  اار  ايل اه  ح  س  تاااى ي م  ، ح  ااا   ب ااه   ،ن  اال  م مااا ج  ادت ب أ   ض  ل اام  ي ااأ ت  أ ح  إ الا  ،و 

ث ر  م ن  ذ ل ن   دت ع م ل  أ ك  «أ ح 
(1). 

له: )ما ة مرٍة( ))قال القاضي عيااض: ذكار ياذا العادد مان الما اة دليال علاى و وق
ماان ل ، و اااير إطااالق الحاادي  يقتضااي أن ادجاار يحصاال(2)أنلااا غايااة الثااوا  المااذكور

النلاار أو  لمجلق أو مجالق  اي أو  ي  (3){أو مت رًقا}قال يذا التلليل  ي اليوم متوالًيا 
يكااون لااه حاارًزا  ااي جميااع ل يااأتي بااه متوالًيااا  ااي أول النلااار؛ لكاان اد ضاال أن ، ااي آخااره

 .(4) ليكون له حرًزا  ي جميع ليله(( ؛ ي أول الليل نلاره، وكذا
 .(5)((لني "كان" أي القول المذكوريلكامودبي ذر عن ا)كانت( )) قوله:

أي مثااااال عاااااار رقاااااا  و ياااااه مضاااااا ات  ؛قولاااااه: )عااااادل( ب ااااات  العاااااين الململاااااة 
: العادل (7))قال ادخ ل)، وعبارة المختار (6)محذو ات أي مثل ثوا  اعتاق عار رقا 

                                           
، وملسااام  اااي 126 2( 3293أخرجاااه البخااااري  اااي صاااحيحه، كتاااا  باااد  الخلاااق، باااا  صااا ة إبلااايق وجناااوده، رقااام )( 1)

، 1171( ا 2691صحيحه، كتاا  الاذكر والادعا  والتوباة واالساتغ ار، باا   ضال التلليال والتسابي  والادعا ، رقام )
ومن قال سابحان ا  وبحماده  اي ياوم ما اة مارة، حطات خطايااه، »د  ي آخره: ول   مسلم  يه )أ ضل( بغير البا ، وزا

 .  «ولو كانت مثل زبد البحر

يااذا الكااالم ماان  -رحمااه ا  –غياار صااحي ،  قااد نقاال الااايخ الااانواني  -رحمااه ا  –يااذا النقاال عاان القاضااي عياااض  (2)
 -رحمااه ا  –قاال عاان القاضااي عياااض ، الااذي أخطااأ يااو كااذلن  ااي الن212 7ااارح القسااطالني  ااي إرااااد الساااري 

ار  ياذا العادد مان الما اة، وياذا الحصار للاذه ادذكاار ال دليال  ك   النا الاذي وق ات علياه مان كالماه ياو قولاه: ))... ذ 
دت للذه ادجور، ثم نبه ، أناه جاا ز أن يازاد علاى ياذا «إال أحاد عمال أكثار مان ذلان »بقوله:  -- على أنلا غايةت و ح 

العدد  يكون لقا له من ال ضل بحساابه، لا ال ي ان أنلاا مان الحادود التاي نلاى عان اعتادا لا، وأناه ال  ضال  اي الزياادة 
 عليلا كالزيادة على ركعات السنن المحدودة أو أعداد الطلارة((. 

 ( سقط من النسخة "ل".3)

 .212 7( إرااد الساري 4)

 .212 7 ( إرااد الساري5)

رااد الساري 391 12( ين ر: عمدة القاري 6)  .212 7، وا 

اللغااة، أخااذ عاان أبااي عماارو باان العااال  وطبقتااه، و عبدالحميااد باان عبدالمجيااد أبااو الخطااا  ادخ اال، اإلمااام الحجااة  ااي النحااو ( 7)
( ه. 177ساانة ) -رحمااه ا  –بويه، وأبااو عبيادة معماار بان المثنااى وغيريمااا، تاو ي يولقاي ادعاارا  وأخاذ عاانلم، وأخااذ عان ساا

 .181 – 178، والبلغة  ي تراجم أ مة النحو واللغة ا 158 – 157  2وين ر: إنباه الرواة على أنباه النحاة 
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اساًما  (1)بكسر المثل والعدل بال ت  أصله مصدر كقولن: عدلت بلذا عاداًل حساًنا تجعلاه
: العادل باال ت  عاادل الااي  مان (3)لت ارق بيناه وباين عادل المتاا ، وقاال ال ارا  (2)ثيلللم

تقااول: عناادي عاادل غالماان وعاادل ااااتن إذا كااان  ،والعاادل بالكساار المثاال ،غياار جنسااه
وربماا  ،غالًما يعدل غالًما وااة تعدل ااة،  تذا أردت قيمته من غير جنساه  تحات العاين

ااادل كساااريا بعاااض العااار  وك أناااه غلاااط مااانلم، قاااال: وأجمعاااوا علاااى واحاااد ادعااادال أناااه ع 
 انتلى. (4) بالكسر((

 .(5)و ي اليونينية ب تحلا ،قوله: )عار( بسكون الاين
 .(6) كسر الحا  الململة أي حصًنا((بقوله: )حرًزا( ))

 .(8) ))نص  على ال ر ية(( (7) )يومه( قوله:
اد الزياااادة علاااى ياااذا العااادد ر يااا قولاااه: )إال أحاااد عمااال أكثااار مااان ذلااان( يحتمااال أن

ل ال ي ن أنلا من الحدود التي نلي عن اعتدا لا، وأناه ال  ؛ يكون لقا له ال ضل بحسابه
الطلااارة، ويحتماال أن  (10)كمااا  ااي ركعااات الساانن المحاادودة وأعااداد (9) ضاال  ااي الزيااادة

 .(11)د أحد عماًل آخر من ادعمال الصالحةييز 
 .(12){أيًضا}با  السابق ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي ال

  

                                           
 (  ي النسخة "ل" لجعله.1)

 (  ي النسخة "ق"، و" ل"، و"م" للمثل.2)

ال ارا ، كاان أبار  الكاو يين وأعلملام، روي عان قايق بان  ( يحي بن زياد بن عبدا  بن من اور الاديلمي، أبوزكرياا 3)
الربيااع، ومناادل باان علااي الكسااا ي، وعنااه ساالمة باان عاصاام، ومحمااد باان الجلاام الساامري، وماان تصاااني ه: معاااني 

(ه. ين ار: إنبااه الارواة علاى أنبااه 217سانة ) –رحماه ا   –القرآن، واللغاات، والجماع والتثنياة  اي القارآن، تاو ي 
 . 313، والبلغة  ي تراجم أ مة النحو واللغة ا 23 -7 4النحاة 

 ( مختار الصحاح مادة: ) .د.ل(.4)

 . 126 4( ين ر: اليونينية 5)

 .212 7( إرااد الساري 6)

 (  ي النسخة "ق" يوم.7)

 .212 7( المصدر السابق 8)

 (  ي النسخة "م" الركعات.9)

عداده.10)  (  ي النسخة "ق" وا 

 .192 8ب وا د مسلم  ( ين ر: إكمال المعلم11)

 ( سقط من النسخة "ق، م".12)
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 كتاب أحاديث األنبياء

 162سورة النساء، من اآلية   ژڤ  ڤ  ڤ  ژ قوله تعالى:  :باب
ااااٍرو  -184 ا   ب اااان  ع م  ب ااااد  اااان  ع  ااااا –ع  ااااي  ا   ع ن ل م  س ااااول  ا    -ر ض  ب اااار  ر  : أ خ   ق ااااال 

 --    ات   ،د  ص وم نا النال ار ،أ نِّي أ ق ول : و ا ا  اا ع     ق اال  ل اه  ر س اول  ا    ،و د  ق وم نا اللاي ال  م 
--: «   أ ن ت  الاذ ي ت ق ول : و ا   د  ص وم نا النال ار، َ ات  ا  اا ع  : ق اد   «و د  ق اوم نا اللاي ال  م  ق ل ات 

: يع  ذ ل ان   » ق ل ت اه ، ق ااال  اات ط  اار   ،إ نااان  ال  ت س  اام  و أ   ط  ث ااة  أ يااااٍم  ،  ص  اان  الاااال ر  ث ال  ام  م  ص  ن اام  و  ق اام  و  و 
س ن ة   ث ال ل ا ب ع ا ر     ت نا ال ح  اي ام  الاداي ر   ،أ م  ث ال  ص  ذ ل ان  م  ان  ذ ل ان   «و  ال  م  ياق  أ   ض  : إ نِّاي أ ط    ق ل ات 

 : ًما »ي ا ر س ول  ا  ، ق ال  م  ي و  : ق   ،  ص  ، ق ال  م ي ن  ر  ي و  ان  ذ ل ان  و أ   ط  ال  م  ياق  أ   ض  : إ نِّاي أ ط  ل ات 
 : ًماق ال  م  ي و  ًما ،  ص  ر  ي و  ذ   ،و أ   ط  د  و  ي ام  د او  اي ام  د  و ي و  أ ع   ،ل ن  ص  ياق  «ل  الصِّ : إ نِّاي أ ط  ، ق ل ات 

 : ل  م ن  ذ ل ن  ي ار س ول  ا  ، ق ال  ل  م ن  ذ ل ن   »أ   ض  «ال  أ   ض 
(1). 

 .(2)ت  العين الململة أي ابن العااقوله: )عمرو( ب 
 .(4) الموحدة (( (3){البا }قوله: )أخبر( ))بضم اللمزة وكسر 

 يل( أي بالصالة.لقوله: )ودقومن ال
                                           

سورة النسا ، من  ژڤ  ڤ  ڤ  ژ ( أخرجه البخاري  ي صحيحه، كتا  أحادي  ادنبيا ، با  قوله تعالى: 1)
، ومسلم  ي صحيحه كتا  الصيام، با  النلي عن صاوم الادير لمان تضارر 158 2( 3417، رقم)162امية: 

 472( ا 1159به أو  وت به حًقا أو لم ي طر العيدين والتاريق، وبيان ت ضيل صاوم ياوم وا  طاار ياوم، رقام )
أناه يقااول: دقااومن  --ل: أخبار رسااول ا  ، ول ا  مساالم كااماًل: عاان عبادا  باان عمارو باان العااا قااا473 –

 قلات لاه: قاد قلتاه، يارساول  «أنت الذي تقاول ذلانَ »: --الليل ودصومن النلار، ما عات،  قال رسول ا  
 تناان ال تسااتطيع ذلاان،  صاام وأ طاار، وناام وقاام، صاام ماان الااالر ثالثااة أيااام،  ااتن  »: --ا م  قااال رسااول ا  

صاام يوًمااا وأ طاار  »، قااال: قلاات:  ااتن أطيااق أ ضاال ماان ذلاان، قااال: «ن مثاال صاايام الااديرالحساانة بعااار أمثاللااا، وذلاا
-صااام يوًمااا وأ طااار يوًمااا، وذلااان صااايام داود  »قاااال: قلاات:  اااتن أطيااق أ ضااال ماان ذلااان، يارساااول ا م قااال:  «يااومين
- قال قلت:  تني أطيق أ ضل من ذلن، قال رسول ا  «ويو أعدل الصيام ،-- :« ال أ ضل من ذلن». 

( عمارو بان العااا باان الوا ال بان ياااام بان ساعيد باان سالم بان كعا  باان لاني بان غالاا  القرااي السالمي، يكنااى 2)
على عمان، وكان من اجعان العر  وأبطاللم ودياتلم، وكان موته بمصر  --أباعبدا ، استعمله رسول ا  

 .345 3الغابة ، وأسد 1191 – 1184 3( ه. ين ر: االستيعا  43سنة )

 ( سقط من النسخة "م".3)

 .367 7( إرااد الساري 4)
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 .(1)قوله: )ما عات( أي مدة معياتي وحياتي
، و اي رواياة للبخااري  اي (2)قوله: )قلت قد قلته( يو مان كاالم عبادا  بان عمارو

بااااأبي أناااات  »زيااااادة  (5)عاااان الزيااااري (4)عاااان اااااعي  (3)اليمااااان الصاااايام ماااان طريااااق أبااااي
«وأمي

«قد قلته »قبل قوله  (6)
(7). 

قوله: )ال تستطيع ذلن( أي ال تقدر على الذي قلته من صيام النلار وقيام الليال 
 .(8)لحصول الماقة}

، وقولاه: (9){أي متلجاًدا  اي بعاض الليال ؛قوله: )وأ طر( بقطع اللمزة، وقولاه: وقام
 .(10)أي  ي البعض امخرونم 

ااد ق   -- (1){النبااي}لاام يعينلااا لااه  (11) قولااه: )ثالثااة أيااام( بثالثااة ماان أول   ت ص 

                                           
 .367 7( ين ر: المصدر السابق 1)

(عباادا  باان عماارو باان العاااا باان وا اال باان ياااام باان ساالم القراااي، أبااو محمااد، يااو أحااد السااابقين المكثاارين ماان 2)
(ه. ين اار: 63سانة ) --، واساتأذن النبااي أن يكتا  حديثاه  ااأذن لاه، تااو ي --الصاحابة، روي عان النبااي 

 .345 3، وأسد الغابة 959 – 956 3اإلستيعا  

الحكم بن نا ع البلراني مواليم أبو اليمان الحمصي، روي عن اعي  بن أبي حمزة، وحرياز بان عثماان، وعطااز بان ( 3)
إبااراييم باان سااعيد الجااويري، وعباادا  الاادارمي. ين اار: تلااذي   خالااد، وروي عنااه البخاااري، وروي لااه الباااقون بواسااطة

 -رحمااه ا  – تااو ي، ويااو ثقااة ثباات يقااال إن أكثاار حديثااه عاان اااعي  مناولااة، ماان العاااارة 178 – 176 2التلااذي  
 .199( ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 222سنة )

مصاي، روي عان الزياري وعبادا  بان عبادالرحمن، وأباي اعي  بن أباي حمازة، واسام أبياه ديناار ادماوي ماواليم أباو باار الح( 4)
، ويااو ثقااة 175 – 174  3الزناااد وغيااريم، وروي عنااه ابنااه بااار، وأبااو اليمااان، ومسااكين باان بكياار. ين اار: تلااذي  التلااذي  

 .341( ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 162سنة ) تو يعابد قال ابن معين من أوثق الناق  ي الزيري من السابعة 

الزيااري، محمااد باان مساالم باان عبياادا  باان عباادا  باان ااالا  باان عباادا  باان الحااار  باان زياارة القراااي الزيااري، وروي عاان ( 5)
عبدا  بن عمر بن الخطا ، وسعيد بن المسي ، وأبوسلمة بن عبدالرحمن، وعناه ااعي  بان أباي حمازة، وأباو الزبيار المكاي، 

. ويااو مت ااق علااى جاللتااه واتقانااه وثبتااه ويااو ماان رنوق الطبقااة 52 – 48 6وعماار باان عباادالعزيز. ين اار: تلااذي  التلااذي  
 .716( ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 125سنة ) -رحمه ا  – تو يالرابعة 

 . 431 1( 1975( أخرجه البخاري  ي صحيحه، كتا  الصوم، با  حق الجسم  ي الصوم، رقم )6)

رااد الساري 186 9( ين ر: عمدة القاري 7)  .367 7، وا 

 .367 7( ين ر: إرااد الساري 8)

 ( سقط من النسخة "م".9)

 .367 7( ين ر: المصدر السابق 10)

 (  ي النسخة "ل" ال.11)
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 سوا  كانت متوالية أو مت رقة. ،الالر ووسطه وآخره
  قااااد والتقاااادير إن صاااامت ذلاااان ،قولااااه: ) ااااتن الحساااانة ... إلااااخ( تعلياااال لمحااااذوز

 صمت الالر كله.
أي  ؛ويااو علااى حااذز مضاااز ،كاال ااالر )وذلاان( أي صاايام الثالثااة ماان :قولااه

 أي مثل ثوا  صيام الدير. ؛وثوا  ذلن مثل صيام
أي ماان صاايام ثالثااة أيااام ماان  ؛قولااه: )أ ضاال( أي أكثاار وأزيااد، وقولااه: ماان ذلاان

 .(2)كل الر

 .--)قال( أي النبي  :قوله
 )أ ضل من ذلن( أي صيام يوم وا  طار يومين. :قوله

 يوم. قوله: )وذلن( أي صيام يوم وا  طار
لي واباان يوادصاا (3)والوقاات ،قولااه )ويااو أعاادل الصاايام( كااذا  ااي روايااة أ ب ااوي  ذر

عساكر، و اي رواياة غياريم عادم الصايام ب ات  العاين وساكون الادال الململاة، و اي رواياة 
«ويو أ ضل الصيام »البخاري  ي الصيام 

(4()5). 

 -- وذلاان لمااا علاام المصااط ى ،قولااه: )ال أ ضاال ماان ذلاان( أي بالنساابة لاان
ال ه  أنه إذا  عل أكثر ضعز عن ال را ض والقيام بالحقوق التي عليه، والاذي علياه  من ح 
المحققون أن صوم داود أ ضل مان صاوم الادير، لماا  ياه مان المااقة وأ ضال العباادات 

وليق كل عمل صاال  إذا  ،أاقلا بخالز صوم الدير  تن الطبيعة تعتاده  يسلل عليلا
عماال صااال  إذا  ر  باال -تعااالى –ازداد تقرًبااا ماان ربااه } (1){كثاارة}منااه  (7){العبااد} (6)زاد

                                           
 ( سقط من النسخة "م".1)

 .367 7( ين ر: المصدر السابق 2)

 (  ي النسخة "م"، أبي الوقت، وأبي ذر.3)

 .367 7( ين ر: المصدر السابق 4)

 .(6ل رقم )، يام131( سبق تخريجه ا 5)

 (  ي النسخة "ل" ازداد.6)

 ( سقط من النسخة "ق".7)
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 .(3)كالصالة  ي ادوقات المكروية ،ازداد بعًدا (2){زاد منه كثرة

 .(4)ژڤ  ڤ  ڤ  ژ تعالى:  ا  ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  قول

  

                                           
 ( سقط من النسخة "ل". 1)

 (  سقط من النسخة "ق".2)

 .367 7( ين ر: إرااد الساري 3)

ڀ  ٺ  ٺ     ڀٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀژ ، وتماملااااا 162( سااااورة النسااااا ، ماااان اميااااة: 4)

 .ژڤ  ڤ  ڤ     ٹٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ
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أحب اليالة إلى الله يالة داود، وأحب الييام إلى الله ييام داود: كان  :باب
 ينام نيف الليل ويقوم ثله، وينام سدسه. وييوم يوًما ويفطر يوًما

و  -185 ااار  ا   ب ااان  ع م  ب اااد  ااان  ع  : ق اااال  ل اااي  الناب اااي   --ع  ااا    »: --ق اااال  أ ح 
د اااي ام  د او  اااي ام  إ ل اااى ا   ص  اااان   ،الصِّ ًماااا ك  ااار  ي و  ي   ط  ًماااا و  اااوم  ي و  اااالة  إ ل اااى ا    ،ي ص  ااا   الصا و أ ح 

د   ة  د او  ال  ز  اللاي ل   ،ص  ي ق وم  ث ل ث ه   ،ك ان  ي ن ام  ن ص  ي ن ام  س د س ه   ،و  «و 
(1). 

 .(2){--}قوله: )النبي( و ي نسخة رسول ا  
( بمعناااى المحباااو  وياااو قليااال إذ غالااا  أ عااال (4)]...  (3){الصااايام}قولاااه: )أحااا  

 .(5)والمراد بالمحبة ينا اإلثابة عليه كثيًرا ،الت ضيل أن يكون بمعنى ال اعل
القياام  اي بقياة الليال؛ دن  (7)ادخير ليساتري  مان تعا  (6){أي}قوله: )وينام سدسه( 

نمااا كااان المااذكور ماان  الصاايام والقيااام النااوم بعااد القيااام يااري  الباادن ويااذي  ضاارر الساالر، وا 
لمااا  يااه ماان ادخااذ بااالر ق علااى الن ااوق التااي يخاااى منلااا السااآمة  -تعااالى –إلااى ا    أحاا

 .(8)يح  أن يديم  ضله ويوالي إحسانه -تعالى –وا   ،التي يي سب  لترن العبادة
صااالة  -تعااالى –أحاا  الصااالة إلااى ا  }ويااذا الحاادي  ذكااره البخاااري  ااي بااا  

 د.و و اصيام د – (10) {تعالى} –أح  الصيام إلى ا   (9){داود و

                                           
أخرجه البخاري  ي صحيحه، كتا  أحادي  ادنبيا ، با  أح   الصاالة إلاى ا  صاالة داود، وأحا  الصايام إلاى ا   (1)

ومسالم  اي ، 158 2( 3421صيام داود كان ينام نصز الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوًما وي طر يوًما، رقام )
باه أو  اوت باه حقاا أو لام ي طار العيادين والتااريق،  صحيحه، كتا  الصيام، با  النلي عن صوم الدير لمن تضارر

، ول ا  مسالم كااماًل عان عبادا  بان عمارو بان العااا 475( ا 1159وبيان ت ضيل صوم يوم، وا  طاار ياوم، رقام )
 - - أح  الصيام إلى ا  صيام داود، كان يصوم نصز الدير، وأحا  الصاالة إلاى ا  »قال:  -- أن النبي

 .«كان يرقد اطر الليل، ثم يقوم، ثم يرقد آخره، ويقوم ثل  اليل بعد اطره -- صالة داود

 سقط من النسخة "ا، ل، و، م". (2)

 سقط من النسخة "ا". (3)

 زاد  ي النسخة "م"، أح . (4)

رااد الساري 212 6دة القاري ين ر: عم (5)  .368 7، وا 

 سقط من النسخة "ق". (6)

  ي النسخة "ل" نص  "م". (7)

رااد الساري 212 6ين ر: عمدة القاري  (8)  .368 7، وا 

 سقط من النسخة "ل". (9)

 سقط من النسخة "ل".  (10)
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ورة ص س  ژڍ     ڌ  ڍڇ  ڇ  ڇچ  چ  ڇژ قال الله تعالى:  :باب

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ الراجع المنيب، وقوله تعالى:  ،30اآلية: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ وقوله:  ،35سورة ص، اآلية:   ژۇ

   ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ  ،102سورة البقرة، اآلية   ژپ

ے  ے    ژ أذبنا له عين الحديد،  ،12سورة سبأ، اآلية:   ژ ہ  ھ  ھ  ھ

 3سورة سبأ، اآلية:   ژې  ژ إلى قوله   ژۓ  ۓ     ڭ  ڭ    
اان  أ ب ااي ذ ر   -186  س ااول  ا    --ع  : ي ااا ر  : ق ل اات  ل َ  ،ق ااال  ااع  أ وا ٍد و ض  ااج  أ ي  م س 
 : ااَ  »ق ال  : ك ام  ك اان  ب ي ن ل م  اى، ق ل ات  د  اد  ق ص  اج  : ث ما ال م س  َ ق ال  : ث ما أ ي  ر ام ، ق ل ت  د  ال ح  ال م س ج 

ب ع ون   : أ ر  لِّ ق ال  ث ما  ؛ق ال  ة    ص  ك ت ن  الصاال  ا أ د ر  ي ث م  دت  ،ح  «و اد ر ض  ل ن  م س ج 
(1). 

 .(2)لا بنا  لقطعة عن اإلضا ةقوله: )أول( ب ت  الالم غير منصرز وبضم
 .--قوله: )قال( أي النبي 

قوله: )قلت( أي قال أبو ذر: قلات ثام أيَ أي ثام أي مساجد وضاع بعاد المساجد 
 .(3)الحرامَ

 .(4)و ي رواية إسقاط ثم ،ثم المسجد ادقصى --قوله : )قال( أي النبي 
                                           

ڍ       ڍڇ  ڇ  ڇچ  چ  ڇژ أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتاااا  أحادياا  ادنبيااا ، ]بااا : قااال ا  تعاااالى: ( 1)

ساورة ا، امياة:   ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇژ ، الراجع المني ، وقوله تعاالى: 31ورة ا، امية: س  ژڌ
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ ، 112سااااااورة البقاااااارة، اميااااااة   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ ، وقولااااااه: 35

إلى   ژے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ژ ، أذبنا له عين الحديد، 12سورة سبأ، امية:   ژ ہ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہ
  13سورة سبأ، امية:   ژې  ژ قوله 

، ومساالم  ااي صااحيحه كتااا  المساااجد ومواضااع الصااالة بااا  المساااجد ومواضااع الصااالة، رقاام 161 2( 3425رقاام ) 
وضع  اي ادرض أولَ  قال: قلت: يارسول ا م أي مسجد --، ول   مسلم كاماًل، عن أبي ذر 212( ا 521)

أربعاون سانة، وأينماا أدركتان  »قلت كام بينلمااَ قاال:  «المسجد ادقصى »قلت: ثم أيَ قال:  «المسجد الحرام»قال: 
 .«الصالة  صل  لو مسجد

رااد الساري 495 12ين ر: عمدة القاري ( 2)  .377 7، وا 

رااد الساري 495 12ين ر: عمدة القاري ( 3)  .377 7، وا 

رااد الساري 495 12عمدة القاري ين ر: ( 4)  .377 7، وا 
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 قوله: )قلت( أي قال أبو ذر: قلت.
:بااين بنا لمااا، وقولااهقولااه: )كاام بينلمااا( أي  أي  ؛نأربعااو  --أي النبااي  : ق ااال 

 .(1)من السنين
 :   -علياااه الصاااالة والساااالم –قولاااه: )ثااام حيااا  ... إلاااخ( أي ثااام قاااال المصاااط ى 

ااحيثمااا أدركتاان الصااالة     » اا، أي  ااي أي مكااان أدرن وقتلااا    «لِّ ص    يااه إاااارة إلااى  لِّ ص 
 .(2)أن إيقا  الصالة إذا حضرت ال يتوقز على المكان اد ضل

قولاه: )وادرض لاان مسااجد( ))ال يخاتا السااجود منلااا بموضاع دون آخاار، و ااي 
ااا »مر وًعاااا:  (5)عااان جاااده (4)عااان أبياااه (3)حااادي  عمااارو بااان ااااعي  قبلاااي إنماااا  ن  وكاااان م 

«يصلون  ي كنا سلم
(6)))(7). 

  چ  چ  ڇژ : -تعاالى –ويذا الحدي  ذكاره البخااري  اي باا  قاول ا  

 .(8)ژڍ     ڌ     ڍڇ  ڇ
  

                                           
رااد الساري 495 12ين ر: عمدة القاري ( 1)  .377 7، وا 

رااد الساري 198 11ين ر:  ت  الباري ( 2)  .377 7، وا 

عماارو باان اااعي  باان محمااد باان عباادا  باان عماارو باان العاااا القراااي الساالمي أبااو إبااراييم، روي عاان أبيااه، وجاال روايتااه ( 3)
، ويااو صاادوق ماان 48 – 43 5د وعطااا ، وعنااه عطااا ، وعماارو باان دينااار والزيااري. ين اار: تلااذي  التلااذي  عنااه، ومجاياا

 .583(ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 118الخامسة تو ي سنة )

اعي  بن محمد بن عبدا  بن عمرو بن العاا الحجازي السلمي، روي عن أبيه وجده، وابن عباق، وعنه ابناه عمارو، ( 4)
، وياو صادوق ثبات ساماعه مان جاده، مان الثالثاة وو اتاه قبال الم اة. 179 3وعمر، وثابت البناني. ين ر: تلذي  التلاذي  

 .341ين ر: تقري  التلذي ، ا 

ن عمرو بن العاا السلمي، روي عن أبيه، وروي عنه ابنه اعي ، وحكيم بن الحار . ين ر: تلذي  محمد بن عبدا  ب( 5)
 .688، ويو مقبول من الثالثة. ين ر: تقري  التلذي  ا 677 – 676 5التلذي  

الااه ، وقااال: رواه أحمااد ورج367 11، ورواه الليثمااي  ااي مجمااع الزوا ااد 639 11( 7168أخرجااه أحمااد  ااي مساانده رقاام )( 6)
عاااام غااازوة تباااون قاااام مااان الليااال يصااالي،  ااااجتمع ورا ه رجاااال مااان أصاااحابه  -- ثقاااات، ونصاااه كااااماًل: أن رساااول ا 

لقد أعطيت الليلة خمًسا ما أعطيلن أحد قبلاي، أماا أناا  أرسالت إلاى  »يحرسونه، حتى إذا صلى وانصرز إليلم  قال للم: 
، ونصارت علااى العاادو بالرعا  ولااو كااان بيناي وبياانلم مساايرة ااالر النااق كللاام عامااة وكاان ماان قبلااي إنماا يرساال إلااى قومااه

لملااي  منااه رعًبااا، وأحلاات لااي الغنااا م أكللااا وكااان ماان قبلااي يع مااون أكللااا، كااانوا يحرقونلااا وجعلاات لااي ادرض مسااجًدا 
بايعلم، وطلوًرا، أينما أدركتني الصاالة تمساحت وصاليت، وكاان مان قبلاي يع ماون ذلان، إنماا كاانوا يصالون  اي كنا سالم و 

والخامسة يي ما يي، قيل لي: سل  تن كل نبي قد سأل،  أخرت مسألتي إلى يوم القيامة  يه،  لي لكم، ولمن الد أن ال 
 .  «ا  إال إله

 . 377 7إرااد الساري ( 7)

 .31سورة ا، امية: ( 8)
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 16اآلية:  من سورة مريم،  ژڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  ژ قول الله:  :باب

ي ر ة   -187 :  --ع ن  الناب ايِّ  --  ع ن  أ ب ي ي ر  إ الا ل ام  ي ات ك لام    اي ال م ل اد   »ق اال 
يس ى ار ا ،ث ال ث ًة ع  ك ان    ي ب ن اي إ س  ي جت    و  ار  الت ي ق اال  ل اه  ج  الِّي ،يل  ر ج  ت اه   ،ك اان  ي ص  اه    د ع  ا  ت اه  أ م  ج 

يب ل ا أ و   : أ ج  لِّي  ق ال  ي ج    اأ ص  ار  ك اان  ج  ، و  وه  الم وم س اات  تاى ت ر ي ه  و ج  ت ه  ح  : اللل ما ال  ت م  ي ،   ق ال ت 
م ع ت ه   و  ر أةت و  ص  ت  ل ه  ام  ًياا ،ك لام ت ه    أ ب ى،   ت ع راض  ال ا ،  أ ت ت  ر اع  ان  ن   س  ك ن ت اه  م  ًماا  ،  أ م  ل اد ت  غ ال    و 

ي جٍ  ار  اان  ج  : م  م ع ت ه    ااأ ت و ه      ،  ق ال ات  او  وا ص  اار  س اب وه   ،ك س  ل ااوه  و  االاى ،و أ ن ز  ص  ااأ  و  ضا م  ث اما أ ت اا ،  ت و  ى ال غ ااال 
ااي، ق ااال وا : الرااع  م َ ق ااال  اان  أ ب ااون  ي ااا غ ااال  اان  ذ ي ااٍ   :  ق ااال  م  م ع ت ن  م  ااو  اان   ،ن ب ن ااي ص  : ال  إ الا م  ق ااال 
ان  ب ن اي  اع  اب ًناا ل ل اا م  ر أ ةت ت ر ض  ك ان ت  ام  يٍن، و  ار ا  يل  ط  الت ر اك ا ت إ س  ارا ب ل اا ر ج  :   ق ال ات   ،ذ و ا اار ةٍ   م 

اال  اب ن ااي م ث ل ااه ،   ت اارن  ث اد ي ل ا ع  ل ااى الرا  ،اللال اما اج  ع ل ن ااي م ث ل ااه ، ث ااما أ ق ب اال  و أ ق ب اال  ع  : اللال اما ال  ت ج  اك اا     ق ااال 
ااه   ل ااى ث ااد ي ل ا ي م ص  ااأ نِّي أ ن   اار  إ ل ااى الناب اايِّ  -ع  ااب ع ه   -- ق ااال  أ ب ااو ي ر ي اار ة : ك  اارا  -ي م ااا  إ ص  ث ااما م 

ه   ث ل  ي اذ  ع ل  اب ن ي م  : اللال م  ال  ت ج  ٍة   ق ال ت  ث ل ل اا ،ب أ م  ع ل ن اي م  : اللال اما اج  ي ل ا   ق اال  :  ،  ت ار ن  ث اد    ق ال ات 
ه  اد م ة  ي ق ول ون   ب اب ر ة ، و ي ذ  باارت م ن  ال ج  : الرااك    ج  َ   ق ال  ق   :ل م  ذ ان  ن ي   ت  س ر  ل م  ت   ع ل   ت  ز   .(1)«و 

                                           
ساورة   ژڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  ژ  أخرجه البخااري  اي صاحيحه، كتاا  أحاديا  ادنبياا ، باا  قاول ا :( 1)

، ومسلم  ي صحيحه كتا  البر والصلة وامدا ، با  تقديم بار الوالادين علاى 163 2( 3436، رقم )16مريم، من امية: 
لام  »قاال:  --عن النباي  --. ول   مسلم كاماًل: عن أبي يريرة 1118( ا 2551التطو  بالصالة وغيريا، رقم )

إال ثالثة: عيسى ابن مريم وصاح  جريج، وكان جريج رجاًل عابًدا،  اتخذ صومعة،  كان  يلاا،  أتتاه أماه يتكلم  ي الملد 
ويااو يصاالي،  قالاات: ياااجريجم  قااال يااار م أمااي وصااالتي،  أقباال علااى صااالته،  انصاار ت،  لمااا كااان ماان الغااد أتتااه ويااو 

 انصاار ت،  لمااا كااان ماان الغااد أتتااه  قالاات:  يصاالي،  قالاات: يااا جااريجم  قااال يااا ر م أمااي وصااالتي  أقباال علااى صااالته،
،  تاذاكر  ياجريجم  قال: يا ر م أمي وصالتي،  أقبل على صالته،  قالت: الللمم ال تمته حتى ين ر إلاى وجاوه الم وم س اات 

 تعرضات لاه  لام يلت ات بنو إسارا يل جريًجاا وعباد تاه ، وكانات امارأة بغايو ي ت م ثاال  بحسانلا،  قالات إن اا تم د  ت ن نااه  لكام، قاال: 
إليلا،  أتت راعًيا كان يأوي إلى صومعته  أمكنته من ن سلا،  وقع عليلاا،  حملات  لماا ولادت، قالات ياو مان جاريج،  اأتوه 
 َ  استنزلوه ويدموا صومعته وجعلاوا يضاربونه،  قاال: ماا ااأنكمَ قاالوا: زنيات بلاذه البغاي،  ولادت منان،  قاال: أيان الصابي 

دعوني حتى أصلي،  صلاى،  لما انصرز أ ت ى الصبي  طعن  اي بطناه، وقاال: ياا غاالمم مان أباونَ قاال  جا  وا به  قال: 
 النت الراعي، قاال:  اأقبلوا علاى جاريج يقبلوناه ويتمساحون باه، وقاالوا نبناي لان صاومعتن مان ذيا ، قاال: ال، أعيادويا مان 

ى دابة  ارية واارة حسنة  قالت أماهم الللام اجعال طين كما كانت،   علوا، وبينا صبي يرضع من أمه،  مر رجل راك  عل
 .«ابني مثل يذا،  ترن الثدي وأقبل إليه  ن ر إليه،  قال: الللم م ال تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه  جعل يرتضع

 ويو يحكيم ارتضاعه بتصبعه الساباابة  ي  مه،  جعل يمصلا. --قال:  كأني أن ر إلى رسول ا   
ومروا بجارياة ويام يضاربونلا ويقولاون: زنيات، سارقت، وياي تقاول: حسابي ا  ونعام الوكيال،  قالات أماه: الللامم ال  »قال:  

ل ق اىم مار رجال  تجعل ابني مثللا،  ترن الرضا  ون ر إليلاا،  قاال: الللام اجعلناي مثللاا،  لناان تراجعاا الحادي ،  قالات: ح 
: الللم ال تجعلني مثله، ومروا بلذه ادمة ويم يضربونلا ويقولاون: زنيات، حسن اللي ة  قلت: الللم م اجعل ابني مثله   ق   ل ت 

 سرقت،   ق ل ت  الللمم ال اجعلني مثللا.
ن يذه يقولون للا: زنيت، ولم تزن، وسرقت،   ولم تسرق، قال: إن ذان الرجل كان جباًرا،  قلت: الللم م ال تجعلني مثله، وا 

 .« قلت الللم م اجعلني مثللا
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 .(1)ليربى  يه من ال رال ؛قوله: ) ي الملد( يو ما يملد للصبي ويليأ له
قولاااه: )إال ثالثاااة( استااااكل الحصااار بماااا روي مااان كاااالم غيااار الثالثاااة، وأجيااا  

الزياادة علاى  يل، أو أنه قال ذلن قبل أن يعلامأن المعنى لم يتكلم من بني إسرا  باحتمال
وكاالم غياريم مان  ذلن، و يه ب ع ادت، ويحتمال أن يكاون كاالم الثالثاة الماذكورين بقياد الملاد

أن الصاااابي الااااذي " (2)ادط ااااال بغياااار ملااااد، لكاااان يعكاااار عليااااه أن  ااااي روايااااة اباااان قتيبااااة
، وصاارح بالملااد  ااي حاادي  أبااي (4)أمااه  ااي ادخاادود وكااان اباان ساابعة أااالر (3)طرحاات
 .(6)( 5)"لى عنهارضي ا  تع ،يريرة

 (7){الحاادي }ن  ااي و الثالثااة المااذكور  ؛واعلام أن جملااة ماان تكلاام  ااي الملااد أحاد عااار
 .(10()9)تكلم  ي أوا ل ما ولد --أن النبي  (8)،   ي سيرة الواقدي--والرابع: النبي 

 (11)  اي ت ساير الضاحان -عليلما الصالة والساالم –والخامق: يحي بن زكريا  
                                           

 .393 7ين ر: إرااد الساري  (1)

عباادا  باان مساالم باان قتيبااة الاادينوري، أبااو محمااد، حااد  عاان إسااحاق باان رايويااه، ومحمااد باان زياااد الزيااادي وأبااي حاااتم  (2)
السجساتاني وغياريم، وعناه ابناه أحماد، وعبيادا  بان عبادالرحمن الساكري وغياريم، مان تصااني ه غريا  الحاادي ، وأد  

، 626 2( ه. ين ار: اإلراااد  اي معر اة علماا  الحادي  271سانة ) –رحمه ا   –ا، تو ي الكتا ، والمعارز وغيري
 . 378 5وتاريخ بغداد 

  ي النسخة "م" طرحته.  (3)

، وقاد وق ات علياه عناد ابان قتيباة مان غيار ساند. ين ار: 228 11ذكره الحاا   ابان حجار  اي ال ات  وعازاه البان قتيباة  (4)
( ه، تا : ثاروت عكاااة، النااار: اللي اة المصارية 276المعارز دبي محمد عبدا  بن مسلم بن قتيباة الادينوري ت )

 .637م. ا 1992، ت ط: 2القايرة، ط:  –العامة للكتا  

 .137، ا يو الحدي  موضع الارح  قد صرح  يه بالملد، وقد سبق تخريجه (5)

 .228 – 271 11ين ر:  ت  الباري  (6)

 سقط من النسخة "ل". (7)

ومغازيه، أو الغزوات النبوية، أو المغازي، تأليز محماد بان عمار بان واقاد السالمي ادسالمي  --كتا  سيرة رسول ا   (8)
(ه، تاا : محمااد  ااناد منصااور، دار الكتاا  575ه. ين اار:  لرسااة اباان خياار اإلااابيلي ت ) 217بااالوال ، أبااو عباادا ، ت 

 . 65بما يو مطبو  ا  ، واكت ا  القنو 199م. ا 1998 –ه  1419، ت ط: 1لبنان، ط:  –بيروت  –العلمية 

  ي النسخة "ق"، و" ل" "ما ذكر". ( 9)

،  لو نس  ذلان للواقادي  اي سايرته، وياالد لاذلن ماا أخرجاه البيلقاي 228 11ذلن نقل عن الحا   ابن حجر  ي ال ت  ( 10)
 --قال: كانت حليمة تحاد  أنلاا أول ماا  طمات رساول ا   --  ي الدال ل  ي أثنا  حدي  طويل عن ابن عباق

، وأخرجاه ابان عسااكر  اي تااريخ دمااق 141 1 «ا  أكبر كبيًرا، والحمد   كثيًرا، وسبحان ا  بكارة وأصايالً  »تكلم  قال: 
 ، وقال: يذا حدي  غري  جدوا و يه أل ا  ركيكة ال تابه الصوا .479 3

ان بن مازاحم البلخاي الكاو ي اللاللاي كنيتاه أبا (11) و القاسام، ويقاال: أباو محماد، الخرسااني ت ت سير الضحان، منل ه: الضح 
، ويذا الت سير لم يجمعاه صااحبه  اي كتاا  كبقياة الت اساير ادخاري المعرو اة، 312 6( ه. ين ر: الطبقات الكبري 215)

نما يو متناثر  ي بطون كت  الت اساير القديماة، وقاد قاام الادكتور محماد ااكري أحماد الزاويتاي بجماع ماادة ياذا الت ساير  = وا 
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 .(1)لبيالملد، أخرجه الثعتكلم  ي  ىأن يحي
 .(3()2)كما ذكره البغوي  ي ت سيره -عليه الصالة والسالم –والسادق الخليل 

 .(5) ي كتابه العزيز (4){تعالى}كما قصلا ا   -عليلا الصالة والسالم -والسابع: مريم 

كماااا  اااي حااادي  ابااان عبااااق عناااد أحماااد، والبااازار، وابااان  ،والثاااامن: ااااايد يوساااز
، و ااي حاادي  عمااران (7)، و ااي حاادي  أبااي يرياارة الااذي أخرجااه الحاااكم(6)حبااان، والحاااكم

                                           
رسالة علمية لنيل درجة الادكتوراه مان جامعاة ادزيار تحات إااراز  ضايلة ادساتاذ الادكتور منياع عبادالحليم محماود،  ي  =

بطبااع يااذه الرسااالة العلميااة،  –مصاار  –وساامايا " ت سااير الضااحان جمااع ودراسااة وتحقيااق" وقااد قاماات دار السااالم بالقااايرة 
 م.1999 –ه  1419وكانت الطبعة ادولى سنة 

ان من غير سند.141 5أقز عليه عند الثعلبي  ي ت سيره، وقد ذكره القرطبي  ي ت سيره لم ( 1)  ، وعزاه للضح 

( ه، وياو كتاا  516معالم التنزيل لامام محيي السنة أبي محمد حسين بن مسعود ال را  البغوي الاا عي المتاو ى سانة )( 2)
اختصاره الاايخ تااج الادين أباو نصار عبادالويا  بان محماد متوسط نقل  يه عان م ساري الصاحابة والتاابعين ومان بعاديم، و 

 .1726 2( ه. ين ر: كاز ال نون 875الحسيني المتو ى سنة )

، 228 11لم أقز على يذا العزو  ي ت سير البغوي، وياذا العازو وماا سابقه مان صااح  الحاااية منقاول مان  ات  البااري ( 3)
ضعي ة قال: ما يذكر  ي بعض كت  الت سير وغيريا أناه تكلام  اي الملاد وينا أذكر  ا دة عن الايخ ادلباني من السلسلة ال

 .273 2 اعلم ذلن.  --أيًضا إبراييم ويحي ومحمد صلى ا  عليلم وسلم أجمعين،  ليق له أصل مسند إلى النبي 

 سقط من النسخة "ا"، " ل".( 4)

. 37سااورة آل عماااران، امياااة   ژ يب  جت  حت  خت ىب     ىئ  يئ  جب  حب  خبژ ذكاار ذلااان الم ساارون  اااي ت سااير قولاااه تعااالى ( 5)
، تا : محماد عبادالرحمن المرعاالي، أبوسعيد عبادا  بان عمار البيضااويين ر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين 

، ولبا  التأويل  ي معاني التنزيل، لعلي بن محماد بان 15 2ه 1418، ت ط: 1ط:  -بيروت –دار إحيا  الترا  العربي 
، ت ط: 1ط:  -بيااروت –، تاا : محمااد علااي اااايين، دار الكتاا  العلميااة الحساان، المعااروز بالخااازنعماار الااايحي، أبااو 

 .241 1ه  1415

لمااا كاناات الليلااة التاي أسااري بااي  يلااا، أتاات علااي  »: --قاال: قااال رسااول ا  ، -- ناا الحاادي  عاان اباان عباااق( 6)
قلات ومااا  »قاال:  «را حاة طيباة،  قلات: ياا جبريال، ماا ياذه الرا حاة الطيباةَ  قااال: ياذه را حاة ماااطة ابناة  رعاون وأوالدياا

ناة  رعاون: بينا يي تماط ابنة  رعون ذات يومَ إذ سقطت الم د ر ي من يديا،  قالت: بسم ا ،  قالت للا اب »قال:  «اأنلا
ن لاان ربوااا ولكاان ربااي ور  أبياان ا ، قالاات: أ أباايَ قالاات: ال، خبااره بااذلنَ قالاات: نعاام،  أخبرتااه  اادعايا،  قااال: يااا  النااة وا 

غيريَ قالت: نعم، ربي وربن ا ،  أمر ببقرة من نحاق  أحميت، ثم أمر بلا أن تلقى يي وأوالديا  يلا، قالات لاه: إن لاي 
تنَ قالت: أح  أن تجمع ع امي وع ام ولدي  ي ثو  واحد، وتد ننا قال: ذلن لن علينا مان إلين حاجة، قال: وما حاج

اع ، كأنلاا تقاعسات مان احًدا واحًدا، إلى أن انتلى ذلن إ أمر بأوالديا  ألقوا بين يديلا، و  »قال:  «الحق ض  لاى صابي للاا م ر 
تكلاام أربعااة »قااال: قااال اباان عباااق:  «رة،  اقتحمااتأجلااه، قااال: يااا أمااه، أقتحمااي،  ااتن عااذا  الاادنيا أيااون ماان عااذا  امخاا

. أخرجاه أحماد  اي مسانده «، وصااح  جاريج، وااايد يوساز، وابان ماااطة ابناة  رعاون--صغار: عيسى ابن ماريم 
، واباان حبااان  ااي صااحيحه بترتياا  اباان بلبااان، رقاام 276 11( 5167، والباازار  ااي مساانده رقاام )31 – 31 5( 2821رقاام )

 .، وقال: يذا حدي  صحي  اإلسناد ولم يخرجاه538 2( 3835الحاكم  ي المستدرن، رقم )و  165 – 164 7( 2914)

لاام يااتكلم  ااي الملااد إال ثالثااة: عيسااى باان مااريم، واااايد  »: -- قااال: قااال رسااول ا  -- ونااا الحاادي  عاان أبااي يرياارة( 7)
، وقاال حادي  صاحي  651 2( 4161الحااكم  اي المساتدرن رقام ) . أخرجاه«يوسز، وصاح  جريج، وابن ما اطة بنات  رعاون

 .271 2الايخ ادلباني  ي السلسلة الضعي ة وقال باطل بلذا الل    هعلى ارط الايخين ولم يخرجاه، وقد ذكر 
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الاااذي رواه ابااان أباااي  (3()2)، و اااي مرسااال ياااالل بااان يسااااز(1)بااان حصاااين لكناااه موقاااوز
أي  ؛مان أيللااوقيل كان ذا لحية، وكاان حكيًماا  ، واختلز  يه  قيل كان صغيًرا،(4)ايبة

 .(5)امرأة العزيز
  ااي صااحي  مساالم ماان حاادي  صاالي   ااي قصااة } ؛والتاسااع: صاااح  ادخاادود 

لتك ااار ومعلاااا صااابي  (7)، أن امااارأة جاااي  بلاااا لتلقاااى  اااي الناااار أو(6) {أصاااحا  ادخااادود
ع   تقاعست  قال للا:  ض  «يا أماه اصبري  تنن على الحق »م ر 

(8). 

                                           
إناه كاان  ايمن كاان  » أنااأ يحادثنا قاال:  --( ونصه عن عمران بن حصين قال: تذاكرنا البر عند رساول ا  1)

من ادمم رجل متعبد صاح  صومعة، يقال له جريج،  كانت له امارأة أو أم،  كانات تأتياه  تنادياه  ياارز  قبلكم
ووضاع ياده علاى جبلتاه،  --عليلا  يكلملا  أتته يوًما ويو  ي صالته مقبل عليلا،  نادته،  حكايا رسول ا  

أي جااريج ثااال  ماارات، كاال ماارة ثااال    جعلاات تناديااه را عااة، رأساالا إليااه واضااعة يااديا علااى جبلتلااا: أي جااريج،
ماارات كاال ذلاان يقااول جااريج: أي ر ، أمااي أم صااالتيَ  غضاابت  قالاات: الللاام ال يمااوتن جااريج حتااى ين اار  ااي 
وجوه المومسات قال "وبلغت بنت ملن القرية،  حملت  ولدت غالًما،  قالوا للا: من  عل يذا بنَ مان صااحبنَ 

ريج حتااى ساامع بااال نوق  ااي أصاال صااومعته،  جعاال يسااأللم، قالاات: يااو صاااح  الصااومعة جااريج،  مااا اااعر جاا
ويلكااام ماااالكمَ  لااام يجيباااوه،  لماااا رأي ذلااان أخاااذ الحبااال  تااادلى،  جعلاااوا يجي اااون أن اااه، ويضاااربونه، ويقولاااون، مااارا  
مخاد  الناق بعملن، قال: ويلكم ما لكمَ قالوا: أبنت صااح  القرياة بنات الملان التاي أحبلتلااَ قاال:  ماا  علاتَ 

لاادت غالًمااا، قااال: الغااالم حااي يااوَ قااالوا نعاام، قااال:  تولااوا عنااي،  تولااوا،  صاالى ركعتااين، ثاام ماااى إلااى قااالوا: و 
اجرة  أخذ منلا غصًنا، ثم أتى الغالم وياو  اي ملاده،  ضاربه باذلن الغصان، وقاال: ياا طاغياة مان أباونَ قاال: 

ن اا ت ب ضاة، قاا ل: أعيادويا كماا كانات"  ازعم أبي  االن الراعاي، قاالوا: إن اا ت بنيناا لان صاومعتن باذي ، وا 
أبوحر  أنه لم يتكلم  ي الملد إال ثالثة عيساى بان ماريم، وااايد يوساز، وصااح  جاريج. أخرجاه الطبراناي  اي 

 .451 11( 12279، والكبير، رقم )279 7( 7498ادوسط، رقم )

 (  ي النسخة "م" سياز.2)

( يااالل باان يساااز ويقااال باان أساااز اداااجعي مااواليم الكااو ي، روي عاان الحساان باان علااي، وعا اااة، والباارا  باان 3)
عاااز  وغيااريم، وعنااه أبااو إسااحاق الساابيعي، وادعماال، ومنصااور باان المعتماار وغيااريم. ين اار: تلااذي  التلااذي  

 .821التلذي  ا (، وين ر: تقري  111 – 91، ويو ثقة من الثالثة، و يات العاارة )685 – 684 6

، وصااح  يوساز، وصااح  --( ونصه عن ياالل بان يسااز قاال: لام ياتكلم مان الملاد إال ثالثاة : عيساى 4)
  .339 6( 31873جريج. أخرجه ابن أبي ايبة  ي مصن ه، رقم )

 .229 11( ين ر:  ت  الباري 5)

 ( سقط من النسخة "ق"، و" ل".6)

 (  ي النسخة "م" و. 7)

( أخرجااه مساالم  ااي صااحيحه كتااا  الزيااد والرقااا ق، بااا  قصااة أصااحا  ادخاادود والساااحر والراياا  والغااالم، رقاام 8)
 .1299 – 1297( ا 3115)
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 رعون لما أراد  رعون إلقاا  أماه  (1){بنت}والعاار: الذي قال دمه ويي مااطة 
، كمااا رواه أحماد، والباازار، واباان حبااان « تناان علاى الحااق (2)اصاابري ياا أماااه »  اي النااار

 .(3)والحاكم من حدي  ابن عباق
أناااه قاااال: حججااات  (5) عااان معيقيااا  اليمااااني ؛اليماماااة (4)والحاااادي عاااار: مباااارن

ياا غاالم مان  »  جاي  لاه بغاالم  قاال: -- دخلت داًرا  يلا رسول ا   ، حجة الودا
(7){--}: أنت رسول ا  (6)أناَ  قال

». 
، ثاام إن الغااالم لاام يااتكلم بعااد حتااى ااا  «بااارن ا   ياان (8)صاادقت ]... »قااال: 

بالضااد المعجماة  (11)مان حادي  معارض (10)نسميه مبارن اليمامة، رواه البيلقاي (9)وكنا
 وقد ن ملم السيوطي  قال:

 تكلاااااااااام  ااااااااااي الملااااااااااد النبااااااااااي محمااااااااااد
 

 ويحااااااااااي وعيسااااااااااى والخلياااااااااال ومااااااااااريم **
 

 ومباااااااري جاااااااريج ثااااااام ااااااااايد يوساااااااز
 

 ادخاااااادود يرويااااااه مساااااالم يوط اااااال لااااااذ **
 

ااااااااارا بادماااااااااة التاااااااااي  وط ااااااااال علياااااااااه م 
 

 يقاااااااااااااااااال للاااااااااااااااااا تزناااااااااااااااااي وال تاااااااااااااااااتكلم **
 

 ومااااااااطة  ااااااي علااااااد  رعااااااون ط للااااااا
 

 (12)اللاااادي المباااارن يخاااتم و اااي زمااان **
 

                                           
 ( سقط من النسخة "ق" و "م".1)

 (  ي النسخة "ق"، و" ل" يا أمه.2)

  .(6، يامل رقم )139( سبق تخريجه ا 3)

 (  ي نسخة "ق" المبارن. 4)

لى ترجمة، وقال ابن ادثير  ي أسد الغابة: يو ويم  يه، إنما ياو معارض بان معيقيا ، ال معيقيا  ( لم أقز له ع5)
 .232 5بن معرض 

 (  ي النسخة "ق، ل" قال.6)

 ( سقط من النسخة "ق"، و" ل، و"م". 7)

 ( زاد  ي النسخة "ق"، و" ل" قال.8)

 (  ي النسخة "م" كان.9)

 .61 – 59 6( أخرجه البيلقي  ي دال ل النبوة 10)

 ( من ن ق الص حة.5يو معرض بن معيقي  اليماني، كما بينت  ي يامل رقم )( 11)

 ( ه. ين اار: نوايااد ادبكااار911( ادبياات ماان البحاار: )الطوياال( وياي لعبااد الاارحمن باان أبااي بكار الساايوطي ت )12)
كلياة الادعوة  –واوايد اد كار، ويو حااية السيوطي على ت ساير البيضااوي، تا : باال، النااار جامعاة أم القاري 

 .525 2م 2115 –ه  1424العربية السعودية، ط: بال، ت ط :  -وأصول الدين
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 زاد بعضلم:
 وزد للاااااااااااام نوًحااااااااااااا ويوسااااااااااااز بعااااااااااااده

 

 (1)م المع اااااااميويتلاااااااويم موساااااااى الكل ااااااا **
 

 عنااه  ااي قولااه:  (2){تعااالى}قولااه: )عيسااى( يااذا أو الثالثااة، وكالمااه مااا حكاااه ا  
 امية. (3) ژڈ  ژ     ژ  ڑ  ژ 

أنااه كاان رجاال ماان  »: (4)قولاه: )جااريج( بجيماين مصااغًرا، و اي حاادي  أبااي سالمة
 (5)ل تاااجًرا، وكااان ياانقا ماارة ويزيااد أخااري،  قااال: مااا  ااي يااذه التجااارة ]... يبنااي إساارا 

خياار، دلتمساان تجااارة يااي خياار ماان يااذه،  بنااى صااومعة وترياا   يلااا، وكااان يقااال لااه 
«جريج

، وأناه -- ذكر الحدي ، ودل  ذلن على أناه كاان بعاد عيساى ابان ماريم  (6)
وحاااابق الاااان ق  ااااي الصااااوامع، جمااااع  ،الااااذين ابتاااادعوا الترياااا  دنلاااام ؛كااااان ماااان أتباعااااه

أعااااله  (7)صاااومعة، وياااي ب ااات  الململاااة وساااكون الاااواو، وياااي البناااا  المرت اااع المحااادود 
وكانات أماه  » دنلاا دقيقاة الارأق، وعناد أحماد: ل ا:   و علة، من صامعت: إذا دققات؛ووزن  

                                           
 ( البيت من البحر: )الطويل( ولم أقز على قا له.1)

 ( سقط من النسخة "ل"، و"م". 2)

 .ژڑ  ک  ک   ک  ژ ، وتماملا 31يم، من امية: ( سورة مر 3)

، يكناى أباا ح اا، االد ماع علاي --( عمر بن أبي سلمة بن عبد ادسد القراي المخزومي، ربي  رساول ا  4)
بان  أحاديا ، وروي عناه ساعيد بان المساي ، وأباو أماماة --الجمل، واساتعمله علاى البحارين، روي عان النباي 
، 1161 -1159 3(ه. ين اار: االسااتيعا  83ساانة ) --ساالل باان حنيااز، وعااروة باان الزبياار وغيااريم، تااو ي 

 .169 4وأسد الغابة 

 (  ي النسخة "ا" "من" وما أثبته الصحي  دنه الموا ق لنا الحدي .5)

،  ااي كتابااه ، وأبااو جع اار محمااد باان عماارو باان موسااى العقيلااي371 15( 9613( أخرجااه أحمااد  ااي مساانده رقاام )6)
 –بياروت  –الضع ا  الكبير، ت : عبادالعاطي أماين قلعجاي، منااورات محماد علاي بيضاون، دار الكتا  العلمياة 

، وأباااااو الطااااااير محماااااد بااااان عبااااادالرحمن بااااان العبااااااق 165 – 164 3م 1998ه 1418، ت ط: 2لبناااااان، ط: 
ر، ناار: وزارة ادوقااز والاانون البغدادي المخلا،  ي كتابه المسمى "المخلصيات"، ت : نبيال ساعد الادين جارا

، ورواه الليثمااي  ااي مجمااع الزوا ااد 283 – 282 1م، 2118 –ه 1429، ت ط: 1اإلسااالمية لدولااة قطاار، ط: 
سناده جيد.286 11( 18161رقم )  ، وقال رواه أحمد وا 

أثناا  نقلاه  وأود اإلاارة ينا أن رواية أحمد التي عزا إليلاا المصانز مختصارة، وماا سايذكره المصانز مان روايااتٍ 
ت  وسأنبه على كل رواية يي م ن ل   م ن   ي حينه،  تن المصنز  لل روق، يي عند العقيلي والمخلاا كما خرج 

 .236 – 229 11لم ينبه على ذلن، ويو قد نقل ذلن عن الحا   ابن حجر  ي ال ت  

 (  ي النسخة "ق" و " ل" و "م" المحدود.7)
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«تأتيه  تناديه  يارز عليلا  تكلمه
(1)(2). 

 (5){بال اا }(( (4)لني " جا تاه أماه"ي اي رواياة الكاام (3){و })جا ته أمه( ))قوله: 
«كان جريج يتعبد  ي صومعته  أتته أمه » :(6)و ي رواية أبي را ع}

، و ي حادي  (8){(7)
 أتتاه يوًماا وياو  ،وكانات أماه تأتياه  تنادياه  ياارز عليلاا  يكلملاا »عمران بن حصاين: 

« اااي صاااالته
 أتتاااه أماااه ذات ياااوم  قالااات: أي  »، و اااي رواياااة أباااي را اااع عناااد أحماااد: (9)

«أنا أمن ،أارز أكلمن ،جريج
(10). 

 .(13) سملا((ااي  من الطرق على  (12): ))ولم أقز  ي(11)قال الحا  
قولااه: ) دعتااه( أي نادتااه بقوللااا: يااا جااريج، وقولااه:  قااال: أي  ااي ن سااه، وقولااه 

 اآثر الصاالة بعاد  ،أي أستمر  ي صالتي ؛أصلي أجيبلا أي وأقطع صالتي، وقوله: أو
« اااأبى أن يجيبلاااا »بل ااا :  (14)علاااى إجابتلاااا كماااا رواه البخااااري  اااي الم اااالم ذلااان

(15) 

                                           
( وقااال: ))يااو 13421، ورواه الليثمااي  اي مجمااع الزوا ااد رقام )542 14( 8994( أخرجاه أحمااد  ااي مسانده رقاام )1)

 .146 8 ي الصحي  بغير سياقه. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحي (( 

 .229 11( ين ر:  ت  الباري 2)

 ( سقط من النسخة "ق"، و" ل".3)

 .229 11(  ت  الباري 4)

 ( سقط من النسخة "ق"، و" ل".5)

، اااالد أحاااًدا، والخنااادق، روي عناااه ابنااااه --( أباااو را اااع واسااامه أسااالم، وياااو قبطاااي، كاااان للعبااااق،  ويباااه للنباااي 6)
عبيدا ، والحسن، وعطا  بن يسار، وقد اختل وا  ي وقت و اته،  قيل: تو ي قبل عثماان، وقيال تاو ي  اي خال اة 

 .215 1، وأسد الغابة 85 – 83 1. ين ر: االستيعا  - –علي 

 ( من ن ق الص حة.1( سبق تخريجه  ي يامل رقم )7)

 ( سقط من النسخة "ق"، و" ل".8)

، ورواه الليثماي  اي مجماع الزوا اد 279 7( 7498، وادوساط رقام )224 18( 558أخرجه الطبراني  ي الكبير رقم )( 9)
باان حبااان وغيااره وضااع ه (، وقااال: رواه الطبرانااي  ااي ادوسااط والكبياار، و يااه الم ضاال باان  ضااالة وثقااه ا13419رقاام )

 .145 8جماعة،  تسناده حسن، وروي  ي الكبير بتسناد جيد عن مالن بن عمرو ال سيري، قال نحوه 

 (.6، يامل رقم )142ا ( سبق تخريجه 10)

 ( الحا  : يو الا  الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني.11)

 (  ي النسخة "ق" على.12)

 .229 11(  ت  الباري 13)

 م الم والغص  من صحي  البخاري.( كتا  ال14)

 .544 1( 2482أخرجه البخاري  ي صحيحه، كتا  الم الم والغص ، با  إذا كسر قطعًة أو ايً ا لغيره، رقم )( 15)
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تمااام صااالتي  ااو قني د ضااللما  لاايا إجابااة أمااي وا  ااي وصااالتي اجتمااع ع  ومعنااى قولااه: أ مِّ
: ياا جااريج  صااد ته يصالي  وضااعت ياديا علاى حاجبلاا  قالات »و اي رواياة أباي را اع: 

 رجعات ثام أتتاه  صااد ته يصالي  قالات:  ،أمي وصالتي،  اختاار صاالته ، قال: يا ر 
«أنااا أماان  كلمنااي  قااال: مثلااه، ثاام وقااع ذلاان ماارة ثالثااة ،يااا جااريج

، و ااي حاادي  عمااران (1)
، وكاال ذلاان (3)كاال ماارة ثااال  ماارات (2)باان حصااين: أنلااا جا تااه ثااال  ماارات تناديااه ]... 

دن الكااالم  (4){بااه}محمااول علااى أنااه قااال  ااي ن سااه كمااا تقاادم، ويحتماال أن يكااون نطااق 
 .(5)كما كان كذلن  ي صدر اإلسالم ،كان مباًحا عنديم  ي الصالة

لاااو كاااان  »قاااال:  --أن النباااي  (7)عااان أبياااه (6)و اااي حااادي  يزياااد بااان حواااا 
«جريج عالًما لعلم أن إجابة أمه أولى من صالته

(8). 
 (9)قوله: ) قالت الللم ال تمته حتى تريه وجوه المومساات( و اي رواياة ادعارج

«حتى ين ر وجوه المياميق »
، و ي رواية أباي را اع (11)، ومثله  ي رواية أبي سلمة(10)

«حتااى تريااه المومسااة »
باااإل راد، و ااي حاادي  عمااران باان حصااين:  غضاابت  قالاات:  (12)

                                           
 (.1يامل رقم ) ،143سبق تخريجه ا  (1)

 زاد  ي النسخة "ق"  ي، والصوا  ما أثبته دنه الموا ق لنا الحدي . (2)

 (.9يامل رقم ) 143سبق تخرجه ا  (3)

 سقط من النسخة "م". (4)

 .231 11ين ر:  ت  الباري  (5)

لم أقز له على ترجمة، وقد ذكر الحا   بن حجر  ي اإلصابة الحدي  مع تعليقه عليه من غير ترجمة ليزيد يذا. ين ار:  (6)
 .  122 2اإلصابة  ي تمييز الصحابة، 

قاال ابان ادثيار: حواا  بان يزياد ال لاري مجلاول، وقاال حديثاه عناد ابناه يزياد عناه. وذكار الحادي ، وذكار الحاا   ابان حجار  اي  (7)
 .122 2، واإلصابة  ي تمييز الصحابة 93 2اإلصابة اسمه من غير ترجمة وذكر حديثه. ين ر: أسد الغابة 

،  ااي معر ااة الصااحابة، تاا : عااامر حساان صاابري، مطبوعااات جامعااة اإلمااارات باادا  باان محمااد باان إسااحاق باان مناادهأخرجااه أبوع (8)
، وأبااااوبكر أحمااااد باااان الحسااااين البيلقااااي  ااااي اااااع  اإليمااااان، تاااا : 416م ا 2115 –ه 1426، ت ط: 1العربيااااة المتحاااادة، ط:

ي  ااي ، والخطياا  البغااداد282 11م. 2113 –ه 1423، ت ط: 1 الرياااض، ط: -عباادالعلي عبدالحميااد حامااد، مكتبااة الراااد
، وقال ابن منده يذا حدي  غري  ال يعرز إال مان ياذا الوجاه ت ارد باه الحكام وعناه ماالور. ين ار: 524 14تاريخ بغداد 

اا، والح  417معر اة الصاحابة ا  ياذا مجلااول كاذلن،  قاد قااال البيلقاي  ااي ااع  اإليماان عاان ساند يااذا الحادي : إسااناد  م  ك 
ياذا باذكر. ين ار:  لمحمادالغري  أن كت  الجرح والتعديل لام تتعارض  ، وقال الايخ ادلباني: قلت: ومن282 11مجلول 

 .113 4السلسلة الضعي ة 

عبدالرحمن بن يرمز ادعرج أبوداود المدني، روي عن أباي يريارة، وأباي ساعيد، وابان عبااق وغياريم، عناه يزياد بان أسالم،  (9)
ساانة  تااو ي. ويااو ثقااة ثباات عااالم ماان الثالثااة، 148 -147 4والزيااري، وجع اار باان ربيعااة وغيااريم. ين اار: تلااذي  التلااذي  

 .478( ه، ين ر: تقري  التلذي  ا 117)

 .265 1( 1216أخرجلا البخاري  ي صحيحه كتا  العمل  ي الصالة، با  إذا دعت ادم ولديا  ي الصالة رقم ) (10)

 المخلِّا.( ويي من ل   العقيلي وأبو الطاير 6يامل رقم ) ،142سبق تخريج روايته ا  (11)

 (.1يامل رقم ) ،143سبق تخريجه ا  (12)
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«المومساااتالللاام ال يمااوتن جااريج حتااى ين اار  ااي وجااوه »
، والمومسااات جمااع مومسااة (1)

الميم وسكون الواو وكسر المايم بعاديا ململاة، وياي الزانياة، ويجماع علاى ماواميق  بضم
ووجلااه  ،(4)أيًضااا (3)، وجمااع  ااي طريااق المااذكور بالتحتانيااة، وأنكااره اباان الخاااا (2){بااالواو}

 .(6)بل أثبتلا روايةً  ، يه اللمزة بدل اليا  (5)غيره، وجوز صاح  المطالع
 ،  المقصود من الدعا  عليه.(7) ))ولم تد   عليه بوقو  ال احاة مثاًل ر ًقا به((

 بالرنية: الدعا  عليه برميه بالزنا.
إلاااخ( و اااي رواياااة ويااا  بااان جريااار بااان حاااازم بااان ... قولاااه: ) تعرضااات لاااه امااارأة 

 قالات بغاي ماانلم:  ، اذكر بنااو إسارا يل عباادة جاريج »أحماد:  عان (9)عان أبياه (8)عبادا 
 (10)لااا ن اااا تم د تنناااه، قاااالوا: اااا نا،  أتتاااه  تعرضااات لاااه  لااام يلت ااات إليلاااا  أمكنااات ]... 

                                           
 (.9، يامل رقم )143سبق تخريجه ا  (1)

 سقط من النسخة "ل".  (2)

عباادا  باان أحمااد باان أحمااد باان أحمااد باان الخاااا ، أبااو محمااد النحااوي البغاادادي لااه معر ااة جياادة بااالنحو واللغااة العربيااة والاااعر  (3)
بكاار باان القطااان، وعاان أبااي الحساان باان أبااي زيااد ال صاايحي  االسااتراباذي وغيااريم، ماان وال اارا ض والحاادي ، أخااذ النحااو عاان أبااي 

( ه. 567سانة ) -رحماه ا  –مصن اته ارح كتا  الجمل لعبد القاير الجرجاني، وارح لمقدماة الاوزير بان يبيارة وغيريماا، تاو ي 
 .31-29 2، وبغية الوعاة 99 2ين ر: إ ن ب اه الرواة عن أ ن ب ا  النحاة 

(ه، تا : علاي 597ين ر: كاز الماكل من حدي  الصحيحين، دبي ال رج عبادالرحمن بان علاي بان محماد الجاوزي ت ) (4)
 .485 3الرياض، ط: بال، ت ط: بال  –حسين البوا ، دار الوطن 

سحاق إبراييم بن يوسز بن إبراييم الحمزي المعروز بابن قرق ول (5) ، سمع من جده دمه أبي القاسم بن ورد، والحسن بن أبوا 
نا ع وغيريما، وروي عنه يوساز بان محماد الاايخ، وعباد العزياز بان علاي الساماتي  وغيريماا، مان مصان اته مطاالع ادناوار 
يضاااح ماابلم لغاتلااا  ااي غرياا  الحاادي ، وقااد  علااى صااحاح امثااار  ااي مااا اسااتغلق ماان كتااا  الموطااأ ومساالم والبخاااري، وا 

(ه. 569على منوال مااارق ادناوار للقاضاي عيااض، أولاه الحماد   م لار ديناه علاى كال ديان إلاخ، تاو ي سانة ) وضعه
 .1715 2، وكاز ال نون 227 15، وسير أعالم النبال  153 2ين ر: إكمال اإلكمال 

 .231 11ين ر:  ت  الباري  (6)

 .393 7إرااد الساري  (7)

اجا  ادزدي، أبو العباق البصري الحا   روي عن أبيه، وعكرمة بن عماار، ويااام  وي  بن جرير بن حازم بن زيد بن (8)
 – 757 6بن حسان وغيريم، وعنه أحمد بن حنبل، وعلاي بان الماديني، ويحاي بان معاين وغياريم. ين ار: تلاذي  التلاذي  

 .831(ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 216، ويو ثقة من التاسعة تو ي سنة )158

ازم باان عبادا  باان اااجا  ادزدي، أبااو النضار البصااري، روي عاان أبااي الط يال، وأبااي رجااا  العطاااردي، واباان جريار باان حاا (9)
، وياو ثقاة لكان 546 – 544 1سيرين وغيريم، وعنه ادعمل، وابن وي ، وابن المبارن وغياريم. ين ار: تلاذي  التلاذي  

ه بعدما اختلط، لكن لم يحد  171دة تو ي سنة  ي حديثه عن قتادة ضعز، وله أويام إذا حد  من ح  ه ويو من السا
 .136 ي حال اختالطه. ين ر: تقري  التلذي  ا 

 ( زاد  ي النسخة "ا" من ويو خطأ والصوا  ما أثبته دنه موا ق لنا الحدي .10)
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«نمه إلى أصل صومعة جريجكان يرعى غن سلا من راٍ  
(1). 

 (2)قاااال الحاااا   ابااان حجااار: ))ولااام أقاااز علاااى ياااذه المااارأة لكااان  اااي حااادي  ]... 
وكانات تاأوي إلاى »أنلاا كانات بنات مالان القرياة، و اي رواياة ادعارج  عمران بان حصاين

«صومعته راعية ترعى الغنم
، و اي رواياة أباي (4)ونحوه  ي رواية أبي را ع عناد أحماد (3)

«وكااااان عنااااد صااااومعته راعااااي ضااااأن وراعياااة معااااز»سااالمة 
ويمكاااان الجمااااع بااااين يااااذه  (5)

الروايااات بأنلااا خرجاات ماان دار أبيلااا بغياار علاام أيللااا متنكاارة، وكاناات تعماال ال ساااد إلااى 
ليمكنلاا  ؛أن ادعت أنلا تستطيع أن ت تن جريًجا،  احتالت بأن خرجات  اي صاورة راعياة

 .(6)  تنته((لتتوصل بذلن إلى  ؛أن تأوي إلى  ل صومعته
أي طلباات منااه  ؛بااالواو باادل ال ااا  (7)"وكلمتااه"ايااة قولااه: ) كلمتااه( بال ااا ، و ااي رو 

 .(8)الوقا 
 قوله: ) أب ى( أي امتنع من وقاعلا.

مااان ن ساالا(  اااي العباااارة حااذز بعاااد ذلااان، وقباال قولاااه:  ولااادت  (9)قولااه: ) أمكنتاااه
 .(10)والتقدير  واقعلا  حملت منه  ولدت

يااااذاَ،  قالاااات:  (11)قولاااه: ) قالاااات ماااان جاااريج(  يااااه حااااذز تقااااديره:  سااا لت مماااان
 قياال للااا مماان يااذاَ  »جااريج، و ااي روايااة أبااي را ااع التصااري  بااذلن، ول  ااه:  (12){ماان}

                                           
 .  436 – 435 – 434 13( 8171( أخرجه أحمد  ي مسنده رقم )1)

 ( زاد  ي النسخة "ل" ابن.2)

 (.11، يامل )144( سبق تخريجه ا 3)

 (.1، يامل )143( سبق تخريجه ا 4)

 ( ويو من ل   أبي الطاير المخلِّا.6، يامل )142( سبق تخريجه ا 5)

 .231 11(  ت  الباري 6)

 . 165 3( ين ر: اليونينية 7)

 .393 7( ين ر: إرااد الساري 8)

 (  ي النسخة "م"  أمكنت.9)

 .394 7 ( ين ر: المصدر السابق10)

(11.  (  ي النسخة "ق" م ن 

 ( سقط من النسخة "ق".12)
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مان زناى ماانلم  (1) أخاذت وكال »، زاد  اي روايااة أحماد «الادار} قالات: ياو مان صااح  
«الصومعة (2){: يو من صاح تممن يذا، قال :قتل  قيل للا

(3). 
«ناااازل إلاااايا ماااان صااااومعته »زاد ادعاااارج 

 قياااال: ماااان   » ااااي روايااااة ادعاااارج ، و (4)
«: جااريج الراياا ، ناازل إلااي   أصااابني(5)صاااحبنَ قالاات

   زاد أبااو ساالمة  ااي روايتااه: ،(6)
« ذيبوا إلى الملن  أخبروه  قال: أدركوه  أ توني به »

(7). 
 (8)بااالواو وكااان الكساار بااال  وق والمساااحي "وكسااروا"قولااه: ) كسااروا( بال ااا ، ودبااي ذر 

 اااأقبلوا  ، اااأقبلوا ب نوسااالم ومسااااحيلم إلاااى الااادير  ناااادوه  لااام يكلملااام » و اااي رواياااة أباااي را اااع:
«يلدمون دياره

 ي أصال صاومعته ماا ااعر حتاى سامع باال نوق  ا »: و اي حادي  عماران ،(9)
«مالكمَ  لم يجيبوا،  لما رأي ذلن أخذ الحبل  تدلى َ جعل يسأللم: ويلكم

(10). 
 قااالوا:  َوضااربوه  قااال: مااا اااأنكم » وياا  باان جرياار: قولااه: )وساابوه( زاد أحمااد عاان

«إنااان أنااات زنيااات بلاااذه
أنلااام جعلاااوا  اااي عنقاااه  » ، وعناااد أحماااد مااان طرياااق أباااي را اااع:(11)

«وعنقلااا حااباًل، وجعلااوا يطو ااون بلمااا علااى الناااق
 قااال لااه  » أبااي ساالمة: ، و ااي روايااة(12)

«كناا نااران خيار النااق  أحبلاات ياذه، اذيباوا بااه  اصالبوه مويحان يااا جاريج الملان:
و ااي  ،(13)

«بعملااااان  جعلاااااوا يضاااااربونه ويقولاااااون: مااااارا  تخااااااد  النااااااق » حاااادي  عماااااران:
، و اااااي (14)

                                           
 (  ي النسخة "م"،  كان.1)

 ( سقط من النسخة "ق"، و" ل".2)

 (1، يامل )143( سبق تخريجه ا 3)

  (.11، يامل )144( سبق تخريجلا ا 4)

 (  ي النسخة "م" قال. 5)

 (.11، يامل )144ادعرج وقد سبق تخريجلا ا  ( يي كذلن رواية6)

 (، ويي من ل   أبي الطاير المخلاا.6، يامل )142( سبق تخريج روايته ا 7)

 . 394 7( ين ر: إرااد الساري 8)

 (.1، يامل )143( سبق تخريجه ا 9)

 (.9، يامل )143( سبق تخريجه ا 10)

 (.1، يامل )146( سبق تخريجه ا 11)

 (.1، يامل )143( سبق تخريجه ا 12)

 ( ويو من ل   العقيلي، وأبو الطاير المخلِّا.6، يامل )142( سبق تخريجه ا 13)

 (.9، يامل )143( سبق تخريجه ا 14)
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 قااالوا: لاام  ، لمااا مااروا بااه نحااو بياات الزوانااي خاارجن ين اارن  تبساام » ادعاارج: (1){روايااة}
«َمررت بالزواني (2)تضحن حين

(3). 
بالواو،  يه إااارة إلاى أن الوضاو  ال  «وتوضأ»قوله: ) توضأ( بال ا ، ودبي ذر 

 .(4)يختا بلذه ادمة خالً ا لمن نقل ذلن، نعم الذي تختا به الغرة والتحجيل
«وصلى ودعا (5) قام»قوله: ) توضأ وصلى( و ي رواية وي  بن جرير: 

(6). 
«عنه،  صلى ركعتين ،  تولوا(7){ تولوا عني»}و ي حدي  عمران قال: 

(8). 
الراعااي( زاد  ااي روايااة  (9) قااال َماان أبااون يااا غااالم :قولااه: )ثاام أتااى الغااالم  قااال

قاااال: أناااا ابااان  َمااان أباااون ،ياااا غاااالم ، طعناااه بأصااابعه،  قاااال: باااا  »ويااا  بااان جريااار: 
«الراعاااااي

أناااااه ساااااأللم أن ين اااااروه  » اااااي البااااار والصااااالة:  (11)، و اااااي مرسااااال الحسااااان(10)
 (12)الساخلة ياا أيتلاا أن روه،  رأي  ي المنام من أمره أن يطعان  اي بطان المارأة  يقاول: 

                                           
 ( سقط من النسخة "ل".1)

 (  ي النسخة "م"، حتى.2)

 (.1، يامل )143( سبق تخريجه ا 3)

 .194 7( ين ر: إرااد الساري 4)

 (  ي النسخة "ق"  قال.5)

 (.1، يامل )146( سبق تخريجه ا 6)

 ( سقط من النسخة "م".7)

 (.9، يامل )143( سبق تخريجه ا 8)
د ي ا، ثم جا  بلاا مارة أخاري ومعلاا قولاه:  -رحمه ا  –وينا أاير إلى أن المصنز  جا  بكلمة " توضأ" ومعلا ارح و ح 

الني  سالى، وجاا  باارح كال واحاد منلماا أراد أن يجمع باين اارح ابان حجار واارح القساط -رحمه ا  –"وصلى"  لو 
ااد ي ا، ثاام جااا  بااارح اباان حجاار الااذي ااارح الكلمتااين مًعااا  من صاااًل، وباادأ بااارح القسااطالني الااذي ااارح كلمااة " توضااأ" و ح 

رااد الساري  ،232 11:  ت  الباري . ين ر-رحمه ا  –ا م" توضأ وصل ى" وقد نقل ذلن منل  .394 7وا 

 قال.(  ي النسخة "ق"، و"م" 9)

 (. 1، يامل )146( سبق تخريجه ا 10)

( الحساان باان أبااي الحساان باان يسااار البصااري، أبااو سااعيد، روي عاان أباايِّ باان كعاا ، وسااعد باان عبااادة، وعماار باان 11)
الخطااا  وغيااريم، وعنااه حميااد الطوياال، ويزيااد باان أبااي مااريم، وجرياار باان حااازم وغيااريم. ين اار: تلااذي  التلااذي  

رحماه  –ور وكان يرسل كثيًرا ويدلق، وياو رأق أيال الطبقاة الثالثاة تاو ي. ويو ثقة  قيه  اضل مال29 -24 2
 .175(ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 111سنة ) -ا 

 (   ي النسخة "ا" النسمة.12)
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«من أباونَ   عال  قاال: راعاي الغانم
ثام مسا  رأق الصابي  »، و اي رواياة أباي را اع: (1)
« قال من أبونَ  قال: راعاي الضاأن

 وضاع أصابعه  اي  »و اي روايتاه عان أحماد:  ،(2)
«بطنلا

 (4){لاه}باالمرأة والصابي و ماه  اي ثاديلا  قاال  ي اأت »، و ي رواية أباي سالمة: (3)
«أبااي راعااي الضااأن :ماان أبااونَ  نااز  الغااالم  اااه ماان الثاادي، وقااال ،جااريج: يااا غااالم

(5) 
 لما أدخل على ملكلم قال جريج: أين الصبي الاذي ولدتاهَ  اأتي  » و ي رواية ادعرج:

«أباه ى الن سم: من أبونَ  قال: (6){له}به  قال 
(7). 

اًنا »))و ي حدي  عمران:  ثام أتاى الغاالم  ،ثم انتلى إلى الاجرة  أخاذ منلاا غ ص 
« قااال: ماان أبااونَ ، ضااربه بااذلن الغصاان ،ويااو  ااي ملااده

 (10) ااي التنبيااه (9){ووقااع}، (8)
: تحاات أياان أصاابتنَ قالاات »بغياار إسااناد أنااه قااال: للماارأة:  (11)دبااي اللياا  الساامرقندي

اجرة،  أتى تلن الاجرة  قال: يا اجرة، أسألن بالذي خلقن من زني بلذه المرأةَ  قال: 
«عي الغنماكل غصن منلا: ر 

بأناه  ،، ويجمع بين يذا االخاتالز بوقاو  جمياع ماا ذكار(12)
                                           

( أخرجه أبو عبدا  الحسين بن الحسن بن حر  السلمي المروزي  ي البر والصلة، ت : محمد سعيد بخاري، دار 1)
 .26( ا 53ه رقم )1419، ت ط: 1 الرياض، ط: –الوطن 

( أخرجه مسلم  ي صحيحه كتا  البر والصلة وادد ، با  تقديم بر الوالدين علاى التطاو  بالصاالة وغيرياا، رقام 2)
 .1118( ا 2551)

 (.1، يامل رقم )143( سبق تخريجه ا 3)

 ( سقط من النسخة " ل"، و"م".4)

 العقيلي، وأبو الطاير المخلِّا. (، ويو ل  6، يامل رقم )142( سبق تخريجه ا 5)

 ( سقطت من النسخة "ل". 6)

 (. 11، يامل رقم )144( سبق تخريجه ا 7)

 (. 9، يامل رقم )143( سبق تخريجه ا 8)

 ( سقط من النسخة "ل".9)

( ه، ويااو مجلااد واحااد، أولااه 375( تنبيااه الغااا لين، دبااي اللياا  نصاار باان محمااد ال قيااه الساامرقندي الحن ااي ت )10)
مد   الذي يدانا لكتابه إلخ، ويو مرت  على أربعة وتسعين باًبا، قال الذيبي:  يه موضاوعات كثيارة. ين ار: الح

 .488 1كاز ال نون 

( نصاار باان محمااد باان أحمااد إبااراييم أبااو اللياا  الساامرقندي، ت قااه علااي أبااي جع اار اللنااداوي، ولااه ت سااير القاارآن، 11)
(ه. ين ر: طبقات الم سرين لةدنه وي 373سنة ) -رحمه ا  –، تو ي وكتا  النوازل  ي ال قه، وتنبيه الغا لين

، وتاااج التااراجم  ااي طبقااات الحن يااة، دبااي العاادل قاساام باان قطلوبغااا السااودوني الحن ااي، تاا : محمااد 92 – 91 1
 .118 2م 1992 –ه 1413، ت ط: 1ط:  -خير رمضان يوسز، دار القلم، دماق

، تا : يوساز علاي   نصار بان محماد بان أحماد السامرقنديسايد المرسالين، دباي اللياين ر: تنبيه الغا لين بأحاديا  ( 12)
 .625م ا 2111 –ه 1421، ت ط: 3ط:  -بيروت –بديوي، دار ابن كثير، دماق 
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، وضاربه بطارز (1){وطعنه بأصابعه}مس  رأق الصبي ووضع أصبعه على بطن أمه، 
 .(2) العصا التي كانت معه((

ولاام يساام الراعااي، و ااي  ،بحااذز ال ااا  "قااال"قولااه: ) قااال الراعااي( ولغياار أبااي ذر 
 .(4)إثبات كرامات ادوليا ، ووقو  ذلن منلم باختياريم وطلبلم (3)يذا

 لااو علااى حااذز أداة االساات لام، زاد  ااي  َنبنااي لاان( أي أنبنااي لاان :قولااه: )قااالوا
« جعلاوا يقبلوناه (5) وثباوا إلاى جاريج » رواية ويا  بان جريار قبال ياذا:

 ، وزاد ادعارج(6)
«وأع اام الناااق أماار جااريج ، ااأبرأ ا  جريًجااا »  ااي روايتااه: (7)]... 

، و ااي روايااة أبااي (8)
« سب  الناق وعجبوا » سلمة:

(9). 
نبنااي لاان صااومعتن ماان ذياا ، قااال: ال، إال ماان طااين( و ااي روايااة  :قولااه: )قااالوا
«كمااا كاناات ،ابنويااا ماان طااين » وياا  باان جااريج:

 قااالوا:  » و ااي روايااة أبااي را ااع: ،(10)
مان  ضاة، قاال: ال، إال مان  :قاال: ال، قاالوا ،نبني ما يدمناه من ديارن بالاذي  وال ضاة

«طين
: باا  (12) {له} ا قالو  ، ردويا  رجع  ي صومعته » ، زاد  ي رواية أبي سلمة:(11)

 .(14)«إال من دعوة دعتلا عليِّ أمي (13){ضحكتما قال: } َلم ضحكت
دي  تقاااديم إجاباااة ادم علاااى صاااالة التطاااو ؛ دن االساااتمرار  يلاااا نا لاااة و اااي الحااا

جابة ادم وبرايا واج .  وا 

                                           
 ( سقط من النسخة "ق".1)

 .233 11(  ت  الباري 2)

 (  ي النسخة "ق"، و" ل"، و"م" يذه3)

 .394 7( ين ر إرااد الساري 4)

 سخة "م" جرير.(  ي الن5)

 (.1، يامل رقم )146( سبق تخريجه ا 6)

 ( زاد  ي النسخة "ل" و ي7)

 ( لم أقز على يذه الرواية  ي م انلا.8)

 (، ويو من ل   العقيلي، وأبوطاير المخلِّا.6، يامل رقم )142( سبق تخريجه ا 9)

 (.1، يامل رقم )146( سبق تخريجه ا 10)

 (.1رقم ) ، يامل143( سبق تخريجه 11)

 ( سقط من النسخة "ق".12)

 ( سقط من النسخة "ل".13)

 (، ويو من ل   العقيلي، وأبو الطاير المخلِّا.6، يامل رقم )142( سبق تخريجه ا 14)
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قال النووي: إنما دعت عليه  أجيبت؛ دنه كان يمكناه أن يخ از ويجيبلاا؛ ولكان 
، كاااذا قاااال (1)لعلاااه خااااي أن تااادعوه إلاااى م ارقاااة صاااومعته، والعاااود إلاااى الااادنيا وتعلقاتلاااا

 النووي.
لمااا تقاادم ماان أنلااا كاناات  يكلملااا، وال اااير أنلااا كاناات تاااتاق إليااه ))و يااه ن اار 

 تاازوره  وتقنااع برنيتااه وتكليمااه، وكأنااه إنمااا لاام يخ ااز ثاام يجيبلااا؛ دنااه خاااي أن ينقطااع 
لاو كاان  » قاال: --، و ي حدي  يزيد بان حواا  عان أبياه: أن النباي (2) خاوعه((

«جااريج  قيلًااا لعلاام أن إجابااة أمااه أولااى ماان عبااادة ربااه
 (4)أخرجااه الحساان باان ساا يان ،(3)

ساات يد منااه جااواز قطااع الصااالة مطلقًااا إلجابااة ناادا  ادم ))ويااذا إذا حماال علااى إطالقااه ا
، حكاااااه (5){وأرضاااااه} --ن اااااًل كاناااات أو  رًضااااا، ويااااو وجااااه  ااااي مااااذي  الاااااا عي 

 .(7) (((6)الروياني
  ي ارعلم، و يه ن ر. لغيره: يذا محمول على أنه مباحت  وقد قال النووي تبًعا

 (8){لاام}وادصاا  عنااد الاااا عية أن الصااالة إن كاناات ن اااًل وعلاام بااأذي الوالاادة إن 
ن  ن كاناات  رًضااا، وضاااق الوقاات لاام تجاا  اإلجابااة، وا  ال  ااال، وا  يجبلااا وجباات اإلجابااة وا 

                                           
 .115 16( ين ر: المنلاج ارح صحي  مسلم بن الحجاج 1)

 .233 11(  ت  الباري 2)

 (.8، يامل رقم )144( سبق تخريجه ا 3)

( الحساان باان ساا يان باان عااامر باان عباادالعزيز باان عطااا  باان النعمااان أبااو العباااق النسااوي، حااد  عاان صاا وان باان 4)
صال ، وياام بن عمار، وسعد بن يزياد وغياريم، وحاد  عناه أباوبكر اإلساماعيلي، وأباوعمر بان حمادان الحياري 

ااابور ا (ه. ين اار: تلخاايا تاااريخ ن  313ساانة ) -رحمااه ا  –وغيااريم، وصاانز المسااند، تااو ي  ، والتقييااد 45ي س 
 .231 – 231لمعر ة رواة السنن والمسانيد ا 

 ( سقط من النسخة "م".5)

( عبدالواحد بان إساماعيل بان أحماد بان محماد أباو المحاسان الرويااني الطباري  خار اإلساالم، مان أصاحا  الوجاوه 6)
ي عنه، وعن أبي منصور محمد  ي المذي  الاا عي، ت قه على جده أبي العباق أحمد بن محمد الروياني، ورو 

بان عبادالرحمن الطباري، وأباي محماد الخبااز وغياريم، وروي عناه أباو الطااير السال ي، وزايار الااحامي وغياريم، 
( ه، 512ومان تصاااني ه بحاار المااذي ، مان المطااوالت الكبااار، ومناصاايا الااا عي وغيريااا، مااات مقتااواًل ساانة )

 .524 1قتله المالحد ة. ين ر: طبقات الاا عيين 

 .234 11(  ت  الباري 7)

 ( سقط من النسخة "م".8)
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، وعناد المالكياة ، وخال ه غيره؛ دنلا تلازم بالماارو (1)لم يضق وجبت عند إمام الحرمين
أن ذلان  (2)النا لة أ ضل من التمادي  يلا، وحكى القاضي أبو الوليد ابة الوالد  يأن إج

ماااا  (4)، وعناااد ابااان أباااي اااايبة مااان مرسااال محماااد بااان المنكااادر(3)يخاااتا باااادم دون اد 
 .(8)، وقيل إنه لم يقل به من السلز غيره(7()6)، وقال به مكحول(5)يالد له

جا لكان  ،باة دعا لماا، ولاو كاان الولاد معاذوًراو ي الحادي  أيًضاا ع ام بار الوالادين وا 
 يختلز الحال  ي ذلن بحس  المقاصد.

و ياه الر اق بالتاابع إذا جااري مناه ماا يقتضاي التأدياا ؛ دن أم جاريج ماع غضاابلا 
طلبلاا الر اق باه لادعت علياه  (9)منه لم تد  عليه إال باالن ر  اي وجاوه المومساات، ولاوال

 بوقو  ال احاة أو القتل.
                                           

( عبادالملن باان عباادا  بان يوسااز باان محماد الجااويني، الملقاا  بتماام الحاارمين، ت قااه علاى أبااي القاساام ادساا راييني 1)
وغيره، وت قه به جماعة من اد مة، من تصاني ه، كتا  النلاية، وادسالي   ي الخالز، والبرياان وغيرياا، تاو ي 

، وطبقاات الااا عية البان 222 – 165 5(ه. ين ر: طبقات الاا عية الكبري للسبكي 478سنة ) –رحمه ا   –
 .256 – 255 1قاضي البة 

( محمد بن أحمد بن محمد بن راد المالكي يكنى أبا الوليد، ت قه بأبي جع ر بن رزق، وسمع الجياتي وأبا عبدا  2)
ي عيااض، لاه مصان ات منلاا: البياان والتحصايل لماا  اي المساتخرجة مان بن  رج وغيريم، وممن أخد عنه القاض

( ه. ين اار: الااديباج المااذي   ااي معر ااة 521ساانة ) –رحمااه ا   –التوجيااه والتعلياال، والمقاادمات وغيريااا، تااو ي 
 .191 1، واجرة النور الزكية  ي طبقات المالكية 279 – 278 1أعيان علما  المذي  

 .234 11( ين ر:  ت  الباري 3)

( محمااد باان المنكاادر باان عباادا  باان عباادالعزي باان ماارة التيمااي، أبوعباادا ، روي عاان أبيااه، وأبااي يرياارة، وعا اااة 4)
، وياو ثقاة  اضال 73 – 72 6وغيريم، وعنه زيد بن أسلم، والزيري، وادوزاعي وغيريم. ين ر: تلاذي  التلاذي  

 .718(ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 133من الثالثة تو ي سنة )

ذا دعاان أباون  اال تجباه »أنه قال:  --( ونصه عن رسول ا  5) أخرجاه  «إذا دعتن أمن  ي الصالة  أجبلا، وا 
 .191 2( 8113ابن أبي ايبة  ي مصن ه رقم )

مرساااًل، وعاان أبااي  باان  --( مكحااول الاااامي، أبوعباادا ، ويقااال أبااو أيااو ، ال قيااه الدماااقي، روي عاان النبااي 6)
كع ، وعبادة بن الصامت وغيريم، وعنه ادوزاعي وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر، وسليمان بان موساى وغياريم. 

، ويااو ثقااة  قيااه كثياار اإلرسااال مااالور ماان الخامسااة تااو ي ساانة بضااع 416 – 413 6ين اار: تلااذي  التلااذي  
 .774عارة وم ة. ين ر: تقري  التلذي  ا 

ذا دعاان  »أبي ايبة  ي مصن ه عن مكحول أناه قاال: ( أخرج بن 7) إذا دعتان والادتن وأنات  اي الصاالة  أجبلاا، وا 
 .191 2( 8114رقم ) «أبون  ال تجبه حتى ت ر 

 .234 11( ين ر:  ت  الباري 8)

 (  ي النسخة "ق" وال.9)
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 و يه أن صاح  الصدق مع ا  ال تضره ال تن.
 (1)و يه قوة يقين جاريج الماذكور، وصاحة رجا اه؛ دناه اساتنطق المولاود ماع كاون

 رجا ه بنطقه ما استنطقه.صحة العادة أنه ال ينطق، ولوال 
يجعااااال  -تعاااااالى –، وأن ا  (2) {باااااد  بأيملماااااا} تعارضااااااأن ادمااااارين إذا  و ياااااه

نماا يتاأخر ذلاان عان بعضالم  ااي بعاض ادوقاات تلااذيبًا  دوليا اه عناد اباتال لم مخااارج، وا 
 زيادة للم  ي الثوا .و 

 و يه إثبات كرامات ادوليا ، ووقو  الكرامة للم باختياريم وطلبلم.
 لمن علم من ن سه قوة على ذلن. (3)و يه جواز ادخذ باداد  ي العبادة

تصادق  (4){أن المارأة}واستدل به بعضلم علاى أن بناي إسارا يل كاان مان اارعلم 
 يما تدعيه على الرجل من الاوط ، ويلحاق باه الولاد، وأناه ال ين عاه جحاد ذلان إال بحجاة 

 تد ع قوللا.
و يااه أن مرتكاا  ال احاااة ال يبقااى لااه حرمااة، وأن الم ااز   ااي ادمااور الملمااة إلااى 

 ا  يكون بالتوجه إليه  ي الصالة.
نماا الاذي يخاتا  هو ي أن الوضو  ال يختا بلذه ادمة خالً ا لمن زعم ذلان، وا 
 .(7)ة ي امخر  (6)والتحجيل (5)بلا الغرة

: ))ولام أقاز علاى اساملا (8){ابن حجر}قال الحا    ،قوله: )وكانت امرأةت( بالر ع
                                           

  ي النسخة "ل" أن. (1)

 سقط من النسخة "ق" و ي النسخة "م" بايتماملا. (2)

 ي النسخة "ق"، و "م" العادة .  (3)

 سقط من النسخة "ل". (4)

، ماادة: 661 3الغرة: بياض الوجه يريد بياض وجويلم بنور الضو  يوم القيامة. ين ر: النلاية  ي غري  الحادي  وادثار  (5)
 ) . ر. ر(.

الوجااه والياادين والاارجلين لانسااان ماان  التحجياال: أي بياااض مواضااع الوضااو  ماان ادياادي والوجااه وادقاادام، اسااتعار أثاار الوضااو   ااي (6)
، 899 1. ين ر: النلاية  اي غريا  الحادي  وادثار  لي تاع نورًا بسب  الوضو  البياض الذي يكون  ي وجه ال رق ويديه ورجليه

 مادة: )ح. ج. ل(.

إن أمتاي يادعون ياوم القياماة غاروا محجلاين  »يقاول:  --سامعت النباي  يقاال: إنِّا -- يالد لذلن حادي  أباي يريارة (7)
، أخرجاه البخااري  اي صاحيحه، كتاا  الوضاو ، باا   ضال «من آثار الوضو ،  من استطا  منكم أن يطيل غرتاه  لي عال

 .44 1( 136الوضو  والغ ر  المحجلون من آثار الوضو ، رقم )

 ( سقط من النسخة "ق"، و"ا"، و" ل".8)
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 .(1) وال على اسم أحد ممن ذكر  ي القصة المذكورة(( ،وال على اسم ابنلا
 اارق  »عن أبي يريرة عند أحماد:  (2)مر بلا راك (  ي رواية خالق قوله: )إذ

«مسااااتنكر
ااااار ٍة بالاااااين الم توحااااة :، وقولااااه(3)  لااااا   ، اااارا  م توحااااة مخ  ااااة ، ااااألز ،ذو ا 

أي صاح  جيل، وقيل صاح  يي اة وملابق حسان، يتعجا  مناه، ويااار إلياه  ؛تأني 
«ذو اارة حسنة »و ي رواية خ ال ق: 

(4). 

 أي  ي اللي ة الجميلة. ؛المرضعة. وقوله: مثله (5){المرأة}( أي قوله: ) قالت

 ر بال ا .، ودبي ذقوله: )وأقبل( بالواو
 ))ماا الااي ، و ي المختار: (6) قوله: )يمصه( قال القسطالني ))ب ت  الميم((

 .(7)((يمصه بال ت  مًصا
المبالغاة  اي قوله: )قال أبو يريرة( أي الاراوي للحادي : كاأني أن ار إلاخ، ))و ياه 

 .(8) إيضاح الخب ر بتمثيله بال عل((

( بضم الميم وتاديد الرا  مبنًيا للمجلول.  قوله: )ثم م را

«تضاار »( زاد أحمااد عاان وياا  باان جرياارة: ةقولااه: )بأماا
و ااي روايااة ادعاارج عاان  (9)

«تجرر ويلع  بلا » أبي يريرة
 ثم را  أخري. ،بعديا را  ثقيلة ،ويي بجيم م توحة (10)

                                           
 .235 11 ت  الباري  (1)

( خالق بن عمرو اللجري البصري، روي عن علي، وعمار بن ياسر، وعا اة، وأبي يريرة وغيريم، وعنه قتاادة، 2)
، ويااو ثقااة كااان يرساال، ماان 345 -344 2وعااوز ادعرابااي، وجااابر باان صااب  وغيااريم. ين اار: تلااذي  التلااذي  

، وقد ص  أنه سمع من عمار. ين ر: تقري  ا ط ة  علي   .232لتلذي  ا الثانية وكان على ا ر 

 .68 15( 9135( أخرجه أحمد  ي مسنده رقم )3)

 .«عليه اارة حسنة »( سبق تخريجه  ي اللامل السابق، والل   الذي وق ت عليه: 4)

 ( سقط من النسخة "م".5)

 .394 7( إرااد الساري 6)

 ( مختار الصحاح، مادة: )م. ا. ا(.7)

 .236 11(  ت  الباري 8)

 (.1، يامل رقم )146( سبق تخريجه ا 9)

 .171 2( 3466( أخرجه البخاري  ي صحيحه، كتا  أحادي  ادنبيا ، با  رقم )10)
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 .(2)قال"(( (1){و}) قال( ))ودبي ذر "قوله: 
 أي ولم قلت ذلنَ َقوله: ) قالت( أي ادم البنلا. وقوله: ولم ذلن

 .(3)أي سألت ادم ابنلا عن سب  كالمه « قالت له ذلن » :ودبي ذر

يااا أماااه، أمااا الراكاا  ذو  : قااال »الراكاا  جبااار(  ااي روايااة أحمااد:  :قولااه: )قااال
«رةباارة  جبار من الجبا

« تنه كا ر »: (5){ادعرج}و ي رواية  (4)
(6). 

( ياو بكسار المثنااة :قوله: )يقولون علاى أناه خطاا  للمننثاة  ، يلماا سارقت  زنيات 
 .(7)وبسكونلا على الخبر

قولااه: )ولاام ت عاال( أي الحااال أنلااا لاام ت عاال ااايً ا ماان الزنااا والساارقة، و ااي روايااة 
«ولم تزن، ويي تقاول: حسابي ا  ،ولم تسرق، زنيت ،سرقت »أحمد يقولون: 

 ))و اي (8)
يقولااون للااا: تزنااي، وتقااول: حساابي ا ، ويقولااون للااا: تساارق، وتقااول  »روايااة ادعاارج: 

«حساابي ا 
، ووقااع  ااي روايااة خااالق الماااذكورة: أنلااا كاناات حباااية أو زنجيااة، وأنلاااا (9)

 .«رتجر  »، ويذا معنى قوله  ي رواية ادعرج (10)ماتت  جرويا حتى ألقويا

و ااي الحاادي  أن ن ااوق أياال الاادنيا تقااز مااع الخيااال ال اااير  تعاااز سااو  الحااال 
بخالز أيال التحقياق  وقاو لم ماع الحقيقاة الباطنياة،  اال يباالون باذلن ماع حسان الساريرة 

چ  چ   ژ حياا  خاارج علاايلم  قااالوا:  ؛حكايااة عاان أصااحا  قااارون -تعااالى –كمااا قااال 

                                           
 ( سقط من النسخة "ل"، و"م".1)

 .394 7( إرااد الساري 2)

 .394 7( ين ر: المصدر السابق 3)

 (.4، يامل رقم )146( سبق تخريجه ا 4)

 ( سقط من النسخة "ل".5)

 (.11يامل رقم )، 144( سبق تخريجه ا 6)

 .394 7( ين ر: إرااد الساري 7)

 (.1، يامل رقم )146( سبق تخريجه ا 8)

 (.11، يامل رقم )144( سبق تخريجه ا 9)

 (.3، يامل رقم )154( سبق تخريجه ا 10)
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 .(2)ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ ، (1)ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  

و ياااه أن الباااار طبعاااوا علاااى إيثاااار ادوالد علاااى ادن اااق باااالخير، كطلااا  المااارأة 
 .(3) الخير البنلا ود ع الار عنه ولم تذكر ن سلا((

 .ژڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ژ ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  

  

                                           

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     ڄڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄژ ، واميااة بتماملااا 79( سااورة القصااا، ماان اميااة: 1)

 .ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  ڌ  

 .ژک  ک   ک  ک  گ  گ    گ  گ    ژ ، وتماملا 81( سورة القصا، من امية: 2)

 .236 11(  ت  الباري 3)
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 ما ذكر عن بني إسرائيلباب: 
د ي   اااااة  » -188 اااان  ح  اااام ع ت  الناب ااااايا  --ع  : س  ااااااًل  » --ق اااااال  : إ نا ر ج  ي ق اااااول 

ااى أ ي ل ااه  إ ذ ا أ ن ااا  ص  ي اااة  أ و  اان  ال ح  ااا ي اا  ق  م  ،   ل ما ااوت  اار ه  ال م  ط ًبااا ك ث يااًرا  م اات  ح ض  م ع وا ل ااي ح    اااج 
اااا اااات  إ ل ااااى ع   م  ل ص  ااااي، و خ  م  تاااااى إ ذ ا أ ك ل اااات  ل ح  ق ااااد وا   يااااه  ن اااااًرا ح  ااااذ وي ا و أ و  ،   خ  اااات  ا  ت ح  ي،   ام 

م ع اه  ا    وه    اي ال اي مِّ،     ع ل اوا،   ج  ًما ر اًحا   ااذ ر  وا ي و  ن وي ا، ث ما ان   ر    ق اال  ل اه :  -ت ع اال ى –  اط ح 
،   غ   ر  ا   ل ه   ي ت ن  ا  َ ق ال  م ن  خ  «ل م    ع ل ت  ذ ل ن 

(1). 
 .(2)ان نباًاا للقبور يسرق ادك انقوله: )إن رجاًل( لم ي س ما، وك

قوله: )يا ق( عباارة المختاار: الياأق القناوط، وقاد يا ق مان الااي  مان باا   لام 
 .(4)أخري ي ق يي ق بالكسر  يلما ويو ااذ (3){لغة}و يه 

قااال  ااي المختااار: جمااع الاااي   ،قولااه: ) اااجم عوا( بوصاال اللماازة مااع  اات  الماايم
 .(5)المت رق  اجتمع وبابه قطع

 قوله: )وأوقدوا( بقطع اللمزة من أوقد، وقوله:  يه أي الحط .
 إلخ. والتقدير  يلا حتى.. ،قوله: )حتى إذا أكلت( أي النار، ويو مرتبط بمحذوز

 قوله: )وخلصت( ب ت  الالم من با  دخل أي وصلت.
                                           

، 166 2( 3452( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  أحادياا  ادنبيااا ، بااا  مااا ذكاار عاان بنااي إساارا يل، رقاام )1)
( ا 2756وأنلااا ساابقت غضاابه، رقاام ) -تعااالى –ي صااحيحه كتااا  التوبااة، بااا   ااي سااعة رحمااة ا  ومساالم  اا

، ولم يذكر ابان أباي جمارة  اي مختصاره الزياادة التاي  اي آخار الحادي  ونصالا قاال عقباة بان عمارو: وأناا 1194
ل المجلااول  ااي ساامعته يقااول ذلاان، وكااان نباًاااا. وقااد بااين الااايخ الااانواني  ااي بدايااة ااارحه للحاادي  صاا ة الرجاا

الحاادي  بلااذه الزيااادة، ولاام يااذكر كونلااا زيااادة  ااي الحاادي ، وال اااير أنلااا زيااادة عقبااة باان عماارو كمااا  ااي إرااااد 
أساارز رجاال علاااى ن سااه،  لماااا  »قاااال:  --عاان النبااي  --، ول اا  مسااالم عاان أبااي يريااارة 419 7الساااري 

حضره الموت أوصى بنيه  قال: إذا أنا مت  أحرقوني، ثم اسحقوني، ثم اذروني  ي الاري   اي البحار،  اوا  لا ن 
قدر علاى رباي ليعاذبني عاذاًبا ماا عذباه أحاًدا، قاال   علاوا ذلان باه،  قاال لاةرض: أدي ماا أخاذت،  اتذا ياو قاا م، 

 .« غ ر ا  له بذلن -أو قال مخا تن –قال: خايتن يا ر   قال له: ما حملن على ما صنعتَ  

رااد الساري 115 13( ين ر: عمدة القاري 2)  .418 7، وا 

 ( سقط من النسخة "ق".3)

 ( ين ر: مختار الصحاح، مادة : )ي. أ. ق(.4)

 ( ين ر: المصدر السابق، مادة: )ج. م.  (.5)
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قولاااه: ) امتحاااات( بضااام التاااا  ال وقياااة ادولاااى، وكسااار الحاااا  الململاااة، وساااكون 
مة، وضم التا  للمتكلم، و ي رواية ب ت  التا  ادولى والحا  الململاة الااين الاين المعج

 أو احترقت أنا. (1)وسكون التا  للتأني ، أي احترقت الع ام الم لومة من ع مي
 قوله: ) اطحنويا( بوصل اللمزة من با  قطع.

، (3) ((ألز  حا  ململة منونة كثيار الاري (2) {بعديا}قوله: )راًحا( ))برا  م توحة 
ذا ،قاااال الجاااويري: ياااوم راح يِّااا  بتااااديد   ،كاااان طيااا  الاااري  (4)أي ااااديد الاااري  وا  يقاااال ر 

 .(6()5)اليا 
يقااااااال  (7) أي طيااااااروه(( ،ووصاااااال ادلااااااز ،قولااااااه: ) اااااااذروه( ))بالااااااذال المعجمااااااة

 ، وقوله:  ي اليم أي  ي البحر.(9) الاي  طيرته وأذيبته وبابه عدا(( (8)تر )ذر 
 ما أوصايم به. قوله: )  علوا( أي

 .(10)"-تعالى – جمعه ا  " لني: يقوله: ) جمعه( ودبي ذر عن الكام
ااي بالكساار خاااية ،قولااه: )ماان خااايتن( أي الخااوز مناان  لااو  ،أي خاااز ،يقااال خا 

 .(11)أي أاد خوً ا ؛ويذا المكان أخاى من ذلن ،خايان، والمرأة خايا
 بني إسرا يل. ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ما ذكر عن

  

                                           
 (  ي النسخة "م" ع مة.1)

 ".( سقط من النسخة "م2)

 .418 7( إرااد الساري 3)

 (  ي النسخة "م" إن.4)

 (  ي النسخة "م" الرا .5)

 ( ين ر: الصحاح مادة: )ر. و. ح(.6)

 .418 7( إرااد الساري 7)

 (  ي النسخة "ق" ذوت  و ي النسخة "ل" ذروت.8)

 ( مختار الصحاح، مادة: )ذ. ر. ا(.9)

 .419 7( ين ر: إرااد الساري 10)

 الصحاح، مادة: )ذ. ل. ي(.( ين ر: 11)
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ي اار ة   – 189 اان  أ ب ااي ي ر  اان  الناب اايِّ  --ع  : --ع  اار ا  يل   » ق ااال  ك ان اات  ب ن ااو إ س 
اااا س  ااااد ي، و  ، و ا  ناااااه  ال  ن ب اااايا ب ع  ل   ااااه  ن ب اااايو ااااا ي ل اااان  ن ب اااايو خ  ل   ااااا   ي  ت س وس اااال م  اد  ن ب ي ااااا  ، ك لام  ك ون  خ 

:   اااوا  ن ااااَ ق اااال  اااا ت أ م ر  ، ق اااال وا:   م  ون  ث ااار  ،   ااات نا ا    ب ب ي ع اااة    ي ك  قال ااام  ط اااوي م  ح  ، أ ع  ل  ل    ااااد وا اد  وا
ت ر ع اي م   «س ا  ل ل م  ع ماا اس 

(1). 
نبًياا أنلم كانوا إذا  لر  يلم  سااد بعا  ا  للام  :قوله: )تسوسلم ادنبيا ( معناه

يقيم للم أمريم، ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة، و يه إرااد إلاى أناه ال باد للرعياة مان 
قااااا م بأموريااااا يحمللااااا علااااى الطريااااق الحساااانة، وينصااااز الم لااااوم ماااان ال ااااالم،  معنااااى 

 .(2)كما ت عل الوالة بالرعايا ،تسوسلم تتولى أموريم
 قوله: )كلما يلن( أي مات.

 .(3)أي قام مقامه ؛ا  المعجمة والالم المخ  ةقوله: )خل ه( ب ت  الخ
نه ال نبي بعدي( أي ال نبي يجي  بعدي ي عل ما كانوا ي علون  .(4)قوله: )وا 
مان  (5)قوله: ) يكثرون( ب ت  اليا  التحتية وضم المثلثة، وحكى عيااض أن مانلم

 .(6)ضبطه بالموحدة، ويو تصحيز
والتقادير إذا كثار بعادن  ،ط محاذوزقوله: ) ما تأمرنا( ال ا  واقعة  اي جاوا  اار 

 .(8)ووقع التااجر والتخالز بينلم  يم تأمرنا (7)الخل ا 
قولااه: ) ااوا( بضاام ال ااا  أماار ماان الو ااا  ضااد الغاادر، يقااال: و ااى بعلااده و ااا ، وأو ااى 

                                           
 -166 2( 3455( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  أحادياا  ادنبيااا ، بااا  مااا ذكاار عاان بنااي إساارا يل، رقاام )1)

( ا 1842، ومساالم  ااي صااحيحه كتااا  اإلمااارة، بااا  ادماار بالو ااا  ببيعااة الخل ااا ، ادول  ااادول، رقاام )167
) يكثرون( عند مسالم ) تكثار(، وقولاه: )أعطاويم( عناد مسالم  وقوله: )سيكون( عند مسلم )ستكون(، وقوله: 827

 )وأعطويم( بالواو.

رااد الساري 116 13، وعمدة القاري 267 11( ين ر:  ت  الباري 2)  .411 7، وا 

رااد الساري 116 13( ين ر: عمدة القاري 3)  .411 7، وا 

رااد السار 116 13، وعمدة القاري 267 11( ين ر:  ت  الباري 4)  .411 7ي ، وا 

 (  ي النسخة "ق" بعضلم.5)

 .267 11، و ت  الباري 254 6( ين ر: إكمال المعلم ب وا د مسلم 6)

 (  ي النسخة "ق"، و" ل" الخلز.7)

 .411 7( ين ر: إرااد الساري 8)
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أي الخلي اااة ادول، وقولاااه: )) اااادول ال اااا  للتعقيااا  والتكريااار  ؛، وقولاااه: بيعاااة ادول(1)ىبمعًنااا
 قاله الطيبي.   (2) بل الحكم يذا عند تجدد كل زمان(( ،ولم يرد به زمان واحد ،واالستمرار

وقاااال  اااي ال ااات : ))إذا بويااااع الخلي اااة بعاااد الخلي ااااة  بيعاااة ادول صاااحيحة يجاااا  
 .(3) وبيعة الثاني باطلة(( ،الو ا  بلا

لثاااني عااالمين بعقااد ادول أم ال، سااوا  كااانوا  ااي بلااد لقااال النااووي: سااوا  عقاادوا 
المن صل أم ال، يذا يو الصاوا  الاذي علياه }حد أو أكثر، وسوا  كانوا  ي بلد اإلمام وا

دون غيااره، وقياال يقاار  بينلمااا  (4){الجملااور، وقياال تكااون لماان عقاادت لااه  ااي بلااد اإلمااام
 .(5)قال: ويما قوالن  اسدان

وأنااه يجاا  الو ااا   ،:  ااي يااذا الحاادي  حكاام بيعااة ادول --وقااال القرطبااي 
 (7) اي صاحي  مسالم (6)بلا، وسكت عن بيعة الثاني، وقاد ناا علياه  اي حادي  عر جاة

« اضربوا عنق امخر »حي  قال: 
(8). 

 اتن  ؛مان السامع والطاعاة :أي ،، وقولاه: حقلام(9){اللمازة}قوله: )أ عطويم( ب ات  
                                           

 ( ين ر: الصحاح، مادة: )و. ز. ي(.1)

 .2565 -2564 8( الكااز عن حقا ق السنن 2)

 .267 11(  ت  الباري 3)

 ( سقط من النسخة "ل".4)

 . 232 – 231 12( ين ر: المنلاج ارح صحي  مسلم بن الحجاج 5)

، روي عناه صاري  بالصااد الململاة والضااد المعجماة( عر جة بن اري  اداجعي وقيل الكندي، وقيل عر جة بان 6)
 . 1164 – 1163 3قطبة بن مالن، وزياد بن عالقة، والسبيعي وغيريم. ين ر: االستيعا  

( ه، 261( الجااامع الصااحي  لامااام الحااا   أبااي الحسااين مساالم باان الحجاااج القااايري النيسااابوري المتااو ى ساانة )7)
ويو الثاني من الكت  الستة وأحد الصحيحين اللذين يما أص  الكت  بعد كتا  ا  العزيز، وروي عن مسلم أن 

ز وم تااان وخمسااون حااديثًا ثاام إنااه رتاا  كتابااه أربعااة آالز حاادي  أصااول دون المكااررات وبااالمكررات ساابعة آال
(ه، واااارح 676كتاباااه علاااى ادباااوا  ولكناااه لااام ياااذكر تاااراجم ادباااوا ، ولاااه ااااروح كثيااارة منلاااا اااارح الناااووي ت )

 .557 – 555  1(ه وغيريم. ين ر: كاز ال نون 544القاضي عياض اليحصبي ت )

، 829 – 828( ا 1844بااا  وجااو  الو ااا  ببيعااة ادول  ااادول، رقاام ) ،أخرجاه مساالم  ااي صااحيحه كتااا  اإلمااارة( 8)
ويذا الل   ليق  ي حدي  عر جة، بل يو حدي  عبدا  بن عمرو بن العااا، وذلان ويام مان الحاا   بان حجار  اي 

ا ماع ، وتباع ابان  حجار  اي ياذا الخطاأ الاانواني  ينا417 1، عند نقله لكالم القرطباي مان ت سايره 268 11 ت  الباري 
إنااه  »أن كااالم القرطبااي  ااي ت ساايره صااحي ،  قااد أثباات الروايااة لعبااد ا  باان عماارو، وأمااا ل اا  حاادي  عر جااة  لااو: 

، أخرجااه «سااتكون ي ن ل اااتت و ي ن ل ااات،  ماان أراد أن ي اارق أماار يااذه ادمااة ويااي جميااع  اضااربوه بالساايز كا ًنااا ماان كااان
 .832( ا 1852مسلم  ي صحيحه رقم )

 خة "ق"، و" ل".( سقط من النس9)
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 ااوا بيعااة  »ولااه ، ويااو كالباادل ماان ق(1)وكااز ال ااتن والااار ،ين ااي ذلاان إعااال  كلمااة الااد  
يحاسااابلم  -تعاااالى – اااتن ا   ،، والمعناااى أطيعاااوا أو عااااارويم بالسااامع والطاعاااة«ادول

 .(2)على ما ي علونه بكم
قولاااه: ) اااتن ا ( ال اااا  واقعاااة  اااي جاااوا  اااارط مقااادر، والتقااادير  اااتن لااام يعطاااوكم 

 يثيااابكم  اااي ياااذا الياااوم بماااا لكااام علااايلم مااان  ،، أي ياااوم القياماااة(3)حقكااام  اااتن ا  ساااا للم
 .(4)الحقوق

أماار بتو يااة خل ااا   --دنااه  ؛و ااي الحاادي  تقااديم أماار الاادين علااى أماار الاادنيا
وكز ال تنة والار، وتأخير المار  المطالباة بحقاه  ،لما  يه من إعال  كلمة ا  ؛السلطان

 .(5)امخرةولو  ي الدار  ،ويو يه إياه ،هصال يسقطه، وقد وعده أن يخل
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي البا  السابق.

  

                                           
 .411 7( ين ر: إرااد الساري 1)

 .117 13، وعمدة القاري 268 11( ين ر:  ت  الباري 2)

 (  ي النسخة "ا" يسأللم.3)

 .411 7( ين ر: إرااد الساري 4)

 .268 11( ين ر:  ت  الباري 5)
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يٍد  -191 :  --أ نا الناب ايا  --ع ن  أ ب اي س اع  ل ك م   »ق اال  ان  ق اب  ل ت تااب ع نا س ان ن  م 
اال ك ت م وه ، ق ل ن ااا: ي ااا ر س اا اا   ل س  اار  ض  اال ك وا ج ح  تاااى ل ااو  س  ر اًعااا ب ااذ ر اٍ  ح  ذ  ااب ٍر و  ااب ًرا ب ا  ال ي ل ااود   ،ول  ا   ا 

:   م ن   ار يَ ق ال  «َمو الناص 
(1). 

( الااالم مواط ااة للقساام وكساار  ،وتتاابعن بتاااديد التااا  ال وقيااة الثانيااة ،قولااه: )لتت ااب ع نا
 .(2)وتاديد النون ،وضم العين ،البا  الموحدة

( ب اات  السااين اان ن  بمعناى الساابيل والطريااق  لااو م ارد، وأمااا بضااملا  لااو  ؛قولاه: )س 
 جمع بمعنى الطرق وليق رواية، وادول يو الرواية.

 .(3) قوله: )من قبلكم( ))أي الذين قبلكم((
والباااا   اااي قولاااه: "باااابر"  ،قولاااه: )اااابًرا( حاااال مااان االتباااا  الم لاااوم مااان ال عااال

ملتبًسااا بااابر  (4){أي}ااابًرا و يااه مضاااز مقاادر، والتقاادير حااال كااون اتباااعكم  ،للمالبسااة
ويااذا كنايااة  «وذراًعااا بااذرا  »أي اتبااا  ااابر ملتاابق باتبااا  ااابر، وكااذا يقااال  ااي قولااه: 

 .(5)ال  ي الك ر ،عن ادة الموا قة للم  ي المخال ات والمعاصي
 قوله: )حتى لو سلكوا( غاية ومبالغة  ي االتبا .

( بضااام الجااايم وساااكون الحاااا  يجماااع  ااار  ن ب اااٍة، وعلاااى أجحاااار قولاااه: )ج ح  ااار ٍة ك ع  ح  ج 
 .(6)أيًضا، وقوله: ض    ب ت  الضاد المعجمة وتاديد الموحدة دويبة معرو ة تابه الورل

أي بااال يكت اااي  ؛: إناااه يعااايل سااابعما ة سااانة وال ياااار  الماااا (7)قاااال ابااان خالوياااه
                                           

، ومساالم 167 2( 3456رقاام )أخرجاه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  أحادياا  ادنبيااا ، باا  مااا ذكاار عاان بنااي إساارا يل ( 1)
 ، ول ااااااا  مسااااااالم:1162( ا 2669 اااااااي صاااااااحيحه كتاااااااا  العلااااااام، باااااااا  اتباااااااا  سااااااانن اليلاااااااود والنصااااااااري رقااااااام )

ار ضا  التبعتماويم » قلناا: يارساول  «لتتبعن سنن الذين من قبلكم، ابًر بابر، وذراًعا باذرا ، حتاى لاو دخلاوا  اي ج ح 
 .«من »ا  آ اليلود والنصاريَ قال:

 .411 7رااد الساري ( ين ر: إ2)

 .268 11(  ت  الباري 3)

 ( سقط من النسخة "ا"، و"م".4)

 .411 7، إرااد الساري 117 13( ين ر: عمدة القاري 5)

 (  ي النسخة "ق ، م" الورن.6)

النحااوي اللغااوي، أبااو عباادا ، قاارأ علااى أبااي سااعيد الساايرا ي، واباان مجايااد أبااو عباادا   الحسااين باان محمااد باان خالويااه( 7)
( ه. ين اار: إنباااه الاارواة 371اللمااداني، ولااه ماان التصااانيز: كتااا  االاااتقاق، والجماال، وغيريااا، تااو ي بحلاا  ساانة )

 .121، والبلغة  ي تراجم أ مة النحو والل غة ا 362 – 359 1على أنباه النحاة 
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سانانه بالنسيم من الاري ، قيال إناه يباول  اي كال أربعاين يوًماا قطارة، وال يساقط لاه سان، وأ
أنا الضا ا ال  »عان أناق:  (3)البن أباي الادنيا (2)، و ي كتا  العقوبات(1)ص يحة واحدة

«دمماااوت  اااي جحاااره ياااذا إال مااان  لااام بناااي آي
، وخاااا بجحااار الضااا  بالاااذكر لاااادة (4)

لاو دخلاوا  اي مثال ياذا  ضيقه وردا ته، ومع ذلن  تنلم القت ا لم آثاريم واتباعلم طرا قلم
 .(5)ملوا قوي الضيق الردي 

 ( أي الذين نتبعلم يم اليلود والنصاري.َقوله: )اليلود والنصاري
ودبااي  ،(6)أي لاايق المااراد غيااريم ؛( اساات لام إنكاااري بمعنااى الن اايَمقولااه: )قااال  ماان

 .(7) " من --قال النبي " ذر: 
 البخاري  ي البا  السابق. (8)ويذا الحدي  رواه

  

                                           
 لم أقز على يذا النقل.( 1)

(ه. ين ااار: 281( كتاااا  العقوباااات اإلللياااة لة اااراد والجماعاااات وادمااام، مااان تاااأليز أباااي بكااار بااان أباااي الااادنيا ت )2)
 .248 لرسة ابن خير اإلابيلي ا 

ن ( ابن أبي الدنيا أبو بكر عبدا  بن محمد بن عبيد بن س يان بن أبي الدنيا القراي ماواليم البغادادي سامع سالما3)
بن أبي الجعد، وسعيد بن محمد الجرمي، وخلز بن ياام، وحد  عنه الحار  بن أبي أساامة، وأباوبكر النجااد، 

صاالح الماال وغيرياا، تاو ي  ( ه. 281سانة ) -رحماه ا  –وأحمد بن خزيمة وغياريم، ومان تصااني ه القناعاة، وا 
 .182 – 181 2، وتذكرة الح ا  195 – 192 1ين ر: طبقات الحنابلة 

 –( أخرجاه أبااوبكر عبادا  باان أبااي الادنيا  ااي العقوباات اإللليااة لة ااراد والجماعاات وادماام، دار ابان حاازم، بيااروت 4)
، والنا كما 178( ا 268م، رقم )1996 –ه 1416، ت ط: 1لبنان، ت : محمد خير رمضان يوسز، ط: 

 .«كاد الض  يموت  ي جحره يزاًل من  لم بني آدم »وق ت عليه: 

 .269 – 268  11:  ت  الباري ( ين ر5)

 .117 13، وعمدة القاري 269 11( ين ر:  ت  الباري 6)

 .411 7( ين ر: إرااد الساري 7)

 (  ي النسخة "ل"، و"م" ذكره.8)
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اااام ة   -191 ااان  أ س  ي ااادٍ ع  س اااول  ا    : ق اااال  ق اااال   --بااان  ز  الطاااااع ون   » :--ر 
ااار ا  يل   ااان  ب ن اااي إ س  ل اااى ط ا    اااٍة م  ااال  ع  س  اااقت أ ر  ل اااى  ،ر ج  ااام ع ت م  ب اااه  أ و  ع  ،   ااات ذ ا س  ل ك م  اااان  ق اااب  ااان  ك  م 

ر ج وا  ٍض و أ ن ت م  ب ل ا   ال  ت خ  ق ع  ب أ ر  ل ي ه ، و ا  ذ ا و  ٍض   ال  ت ق د م وا ع  ن ه  ب أ ر  «  ر اًرا م 
(1). 

ادول باأن الارجق يقاع  (2)ووجاه القاضاي ،قوله: )رجاق( بالساين والمح او  بازاي
 .(5)والجويري: الرجق العذا  (4)رابيا، وقد قال ال (3)على العقوبة أيًضا

 قوله: )على طا  ة( ويم قوم  رعون، وكان إرساله عليلم حين كثر طغيانلم.

علااى ماان كااان قاابلكم  --ي أو قااال النبااي قولااه: )أو علااى ماان كااان قاابلكم( أ
 .(6)ويذا ان من الراوي

قادم مان سا ره بالكسار قادوًما  :قوله: ) ال ت ق د م وا( بسكون القاز و ت  الدال، يقاال
ق د ًما أيًضا ب ت  وم 
 الدال، والنلي للتحريم. (7)

 ااراًرا مناه أي دجال ال ارار ماان  :قولاه: ) اال تخرجاوا( النلااي للتحاريم أيًضاا، وقولاه
الطاعون،  االخروج المنلاي عناه ياو الاذي لمجارد ال ارار ال لغارض آخار،  يبااح الخاروج 

                                           
، ومساالم  ااي صااحيحه كتااا  171 2( 3473، رقاام )( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  أحادياا  ادنبيااا ، بااا 1)

الطااعون  »، ول  ه عن أسامة بن زيد: 982( ا 2218السالم، با  الطاعون والطيرة والكلانة ونحويا، رقم )
ذا وقاع  رجز أو عذا  أرسل على بني إسارا يل أو علاى مان كاان قابلكم  اتذا سامعتم باه باأرض  اال تقادموا علياه وا 

 .«بأرض وأنتم بلا  ال تخرجوا  رارًا منه

 .(ه544( يو القاضي عياض أبو ال ضل اليحصبي ت )2)

 .119 7( ين ر: إكمال المعلم 3)

سااانة  -رحماااه ا  تعاااالى –إساااحاق بااان إباااراييم ال اااارابي، أباااو إباااراييم، صااااح  دياااوان ادد ، وبياااان اإلعااارا ، تاااو ي ( 4)
، تا : إحساان عبااق، دار حماويعبادا  يااقوت بان عبادا  ال: إرااد ادريا  إلاى معر اة ادديا  دباي . ين ر(ه351)

 .437 1بغية الوعاة و  ،621 – 618 2 ،م1993 –ه 1414، ت ط: 1الغر  اإلسالمي، ط: 

( ين ر: ديوان ادد ، دبي إباراييم إساحاق بان إباراييم ال اارابي، تا : أحماد مختاار عمار، مراجعاة: إباراييم أناق، 5)
م، ماادة )ر. 2113 –ه 1424رة، ط: باال، ت ط: طبعة منسساة دار الااع  للصاحا ة والطباعاة والناار، القااي

 ، والصحاح مادة: )ر. ج. ق(.185 1ج. ق( 

 .431  7( ين ر: إرااد الساري 6)

 ( ين ر: الصحاح، مادة: )ق. د. م(.7)
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كااان  (2)أن أبااا موسااى اداااعري (1)للغاارض امخاار كالتجااارة، وقااد نقاال اباان جرياار الطبااري
ي ااران  (5)ومسااروق (4)وكااان ادسااود باان يااالل (3)يبعاا  بنيااه إلااى ادعاارا  ماان الطاااعون

ت رقاوا مان ياذا الرجاز  اي الااعا  وادودياة  »، وعن عمرو بان العااا أناه قاال: (6)منه
«ورنوق الجبااال

،  لعاال النلااي لاام ياابلغلم أو  لمااوا أن النلااي للتنزيااه، وورد عاان عماار (7)
إلاى قادر  -تعاالى –مان قادر ا   (8)أنه قال: ن ر -رضي ا  تعالى عنه –بن الخطا  

 .(10()9)-تعالى –ا  
 البخاري  ي البا  السابق. (11)الحدي  أخرجه ويذا

  
                                           

محماد بان جريار باان يزياد بان كثياار بان غالا  الطبااري، اإلماام أباو جع اار، سامع مان أحمااد بان منياع، وأبااي كريا ، ويناا  باان ( 1)
 السااري وغيااريم، وعنااه الطبرانااي، وأحمااد باان كاماال وغيااريم، ماان تصاااني ه ت سااير القاارآن، تلااذي  امثااار، وتاااريخ ادماام، تااو ي 

سارين دباي بكار عبادالرحمن ، وطبقاات الم 51 – 48 1رين لةدناه وي (ه. ين ار: طبقاات الم سا321سانة ) –رحمه ا   –
 .96 -95، 1ه1396، ت ط: 1القايرة، ط:  –، ت : علي محمد عمر، مكتبة ويبة السيوطي

( عباادا  باان قاايق باان سااليم باان حضااار باان حاار  باان عااامر باان بكاار باان عااامر اداااعري، أبااو موسااى، صاااح  2)
علاى زبياد وعادن،  --من اداعريين ثام أسالم، وكاان عامال رساول ا   ، قدم مكة مع جماعة--رسول ا  

وعن الخل ا  ادربعة، ومعاذ، وابان مساعود، وغياريم، وروي عناه مان الصاحابة أباو ساعيد،  --روي عن النبي 
 .365 – 363 3، وأسد الغابة 981 – 979 3( ه. ين ر: اإلستيعا  42سنة ) --وأنق بن مالن، تو ي 

أبااوجع ر محمااد باان جرياار الطبااري،  ااي تلاادي  امثااار، تاا : علااي رضااا باان عباادا  باان علااي رضااا، دار ( أخرجااه 3)
 «بنيااه»، مااع اخااتالز  ااي ل اا  85م ا 1995 –ه 1416سااوريا، ط: بااال، ت ط:  –المااأمون للتاارا ، دماااق 
 .«بنته» ما وق ت عليه ينان يو 

 ذ بان جبال، وعمارو، وغياريم، وعناه أباو حصاين، تاو ي( ادسود بن يالل المحاربي، أبو إسالم الكو ي، سمع معا4)
-- ( ه. ين ر: أسد الغابة 84سنة)117 1. 

مسروق بان ادجاد  اللماداني أدرن الجايلياة، كنيتاه أباو عا ااة، وياو تاابعي، روي عان أباي بكار وعمار، وعلاي، وابان ( 5)
 .151 5: أسد الغابة . ين ر(ه63سنة ) -رحمه ا  –مسعود، وروي عنه الاعبي، والنخعي، والسبيعي، تو ي 

 .87( أخرجه ابن جرير الطبري  ي تلذي  امثار ا 6)

، والل ا  لاه، 89، وابان جريار الطباري  اي تلاذي  امثاار، ا 449 36( 22136( أخرجه أحمد  اي مسانده رقام )7)
 بو قالبة لم يدرن معاذ بن جبل.، وقال رواه أحمد، وأ314 2( 3855وذكره الليثمي  ي مجمع الزوا د رقم )

 (  ي النسخة "ق"، و"ا"، و"م" ت روا، والصوا  ما أثبته دنه الموا ق لنا الحدي .8)

، ومسااالم  اااي 83 3( 5729( أخرجاااه البخااااري  اااي صاااحيحه كتاااا  الطااا ، باااا  ماااا ياااذكر  اااي الطااااعون، رقااام )9)
 .984 -983( ا 2219) صحيحه كتا  السالم، با  الطاعون والطيرة والكلانة ونحويا، رقم

 .431 7( ين ر: إرااد الساري 10)

 (  ي النسخة "ق"، و" ل"، و"م" ذكره.11)
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ا  ا ااة   -192 اان  ع  ااي  ا   ت ع ااال ى ع ن ل ااا –ع  س ااول  ا    -ر ض  ااأ ل ت  ر  : س   --ق ال اات 
ن ي  ب ر  ،   ااأ خ  اان  الطااااع ون  ااذ ا ت ي ب ع ث ااه  ا   ع   »ع  ااا  ، و أ نا ا   أ ناااه  ع  اان  ي ا  ااًة  ل ااى م  م  ع ل ااه  ر ح  ج 

ل ااام  أ نااااه  ال   اااًبا، ي ع  ت س  ااااب ًرا م ح  ه  ص  ك ااا     اااي ب ل اااد  اااٍد ي ق اااع  الطاااااع ون    ي م  ااان  أ ح  ، ل اااي ق  م  ن ين  م  ااان  ل ل م 
ر  ا ل يدٍ  ث ل  أ ج  ا ك ت    ا   ل ه ، إ الا ك ان  ل ه  م  يب ه  إ الا م  «ي ص 

(1). 
 ه يبعثه أي يرسله.قوله: ) أخبرني( باإل راد، وقول

يااااا ( أي مااان الك اااار، وقولاااه: رحماااة أي واااالادة كماااا  اااي  (2)قولاااه: )علاااى مااان
 .(3)حدي  آخر

 ياه  (4) يمكا   اي بلاده أي الاذي وقاع يقع الطاعون( أي  ي بلاده، وقولاه:قوله: )
 .(6)، وقوله: صابًرا حال من  اعل يمك (5)الطاعون وال يخرج منه

 أي قدره ا  عليه.قوله: )إال ما كت  ا  له( 
ن مااات بغياار الطاااعون، ولااو  ااي  قولااه: )إال كااان لااه مثاال أجاار اااليد( أي )) وا 
غياار زمنااه، وقااد علاام أن درجااات الااالدا  مت اوتااة  يكااون كماان خاارج ماان بيتااه علااى نيااة 

 .(8)  مات بسب  آخر غير القتل و ضل ا  واسع(( (7){تعالى}الجلاد  ي سبيل ا  
 البخاري  ي البا  السابق. (9)ويذا الحدي  أخرجه

  

                                           
 .171 2( 3474رقم )با ، ( أخرجه البخاري  ي صحيحه، كتا  أحادي  ادنبيا ، 1)

 (  ي النسخة "ل" ما. 2)

، والحاادي  الااذي أاااار إليااه ينااا حاادي  أبااي عسااي  عنااد أحمااد  ااي مساانده، قااال 431 7( ين اار: إرااااد الساااري 3)
أتاااني جبرياال بااالحمى والطاااعون،  أمسااكت الحمااى بالمدينااة، وأرساالت الطاااعون إلااى الاااام،  »: --رسااول ا  

قت على الكا  ر   م ةت، و ر ج   .366 34( 21767رقم ) « الطاعون الادة دمت ي و ر ح 

 (  ي النسخة "ا" ] يمك  أي  ي بلده الذي وقع ، وقد أثبت ما يو عند القسطالني  ي ارحه.4)

 (  ي النسخة "ل"، و"م" منلا.5)

 .432 -431 7( ين ر: إرااد الساري 6)

 ( سقط من النسخة "ا"، و" ل، و"م".7)

 .432 7( إرااد الساري 8)

 (  ي النسخة "م"، ذكر.9)
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ا  ا ة   – 193 ي  ا   ع ن ل ا –ع ن  ع  يااة   -ر ض  وم  ز  ار أ ة  ال م خ  ي ًاا أ ي مال م  ا اأ ن  ال م  أ نا ق ر 
،   ق اااال   ق ت  ااار  س اااول  ا   واالات اااي س  ااان  ي ك لِّااام    يل اااا ر  م  ل ي اااه  إ الا  --: و  ت ااار   ع  ااان  ي ج  م    ق اااال وا: و 

ي ٍد، ح    ر س ول  ا    ا    » :--،   ك لام ه  أ س ام ة ،   ق ال  ر س ول  ا   --أ س ام ة  ب ن  ز  ع  أ ت ا 
اد ود  ا  َ ان  ح  اد  م  :  «  ي ح  ، ث اما ق اال  ت ط ا   اا  »ث اما ق اام    اخ  ين  أ ي  إ نام  ل  ل ان  الااذ  ك م  أ نال ام  ك اان وا ق اب 

ادا، و اي ام  ا  ، ل او   ل ي اه  ال ح  يز  أ ق اام وا ع  اع  ك اوه ، و ا  ذ ا س ار ق    ايل م  الضا  إ ذ ا س ر ق    ايل م  الااار يز  ت ر 
مادٍ  م ة  اب ن ة  م ح  ق ت  ل ق ط ع ت  ي د ي ا أ نا   اط  «س ر 

(1). 
( أي أحاازنلم، قااا الجمااع اللماااوم و ل  اااي المختااار: ))اللاام الحاازن، وقولااه: )أ ي مال اام 

ن ه   ز   .(3) (((2)وأيمه ادمر أقلقه وح 
ل يوا  ي غزوة ال ت (4)قوله: )المرأة( ويي  اطمة بنت ادسود  .(5)، وقوله: سرقت أي ح 
أي  :ني " قاالوا"بالواو، ودبي ذر عان الكااميل قوله: ) قال( باإل راد، وقوله: ومن

اان  بحااذز الاا بغياار واو،  "وماان" ،باااإل راد " قااال" ، ولااه عاان الحمااوي والمسااتمليواوقااريل م 
 .(6)وقوله:  يلا أي المخزومية

 .(8()7)قوله: ) قالوا( وعند ابن أبي ايبة: أن القا ل مسعود بن ادسود

                                           
، ومسالم  اي صاحيحه كتاا  172 -171 2( 3475أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  أحادي  ادنبيا ، با ، رقام )( 1)

، و ااي 749 -748( ا 1688الحاادود، بااا  قطااع السااارق الاااريز وغيااره، والنلااي عاان الااا اعة  ااي الحاادود، رقاام )
بادال   اي  «أيلاا النااق»، وزياادة « قاال»الثانياة بال اا   «ثام »رواية مسلم ذكره أساامه مان غيار نسابته إلاى أبياه زياد، وا 

  بداية الخطبة.

 (  ي النسخة "ل" وأحزنه، والصوا  ما أثبته دنه الموا ق لنا المختار.2)

 ( مختار الصحاح، مادة: )ه. م. م(. 3)

مت وبايعاات.  اطمااة بناات ادسااود باان عبدادسااد المخزوميااة ويااي ابنااة أذ أبااي ساالمة باان عبدادسااد المخزومااي، أساال( 4)
 .213 7، وأسد الغابة 1892 – 1891 4ين ر: االستيعا  

أن امارأة سارقت  »يدل لذلن ما زاده يونق  اي روايتاه عناد البخااري  اي صاحيحه: أن الزياري قاال أخبرناي عاروة بان الزبيار: ( 5)
كلماه  أساامة  يلاا تلاون وجاه   ي غزوة ال ت    ز  قوملا إلى أسامة بن زيد يستا عونه، قال عروة:  لماا --  ي علد النبي

 .346 2( 4314بمكة زمن ال ت ، رقم ) -- كتا  مناق  ادنصار، با  مقام النبي «.... إلخ -- رسول ا 

 .432 7( ين ر: إرااد الساري6)

مسعود بان ادساود بان الحارثاة بان نضالة بان عاوز بان عبياد بان عاويج بان كعا  القرااي العادوي، كاان مان السابعين ( 7)
ن ياااجروا ماان بنااي عاادي يااو وأخااوه مطيااع باان ادسااود، كااان ماان أصااحا  الاااجرة، واستااالد يااوم منتااة. ين اار: الااذي

 .381 – 381 4، وأسد الغابة 1391 3االستيعا  

، وأخرجااه الحاااكم  ااي 474 5( 28181رقملااا ) ااي مصاان ه و  الروايااة التااي أاااار إليلااا المصاانز عنااد اباان أبااي ااايبة( 8)
 ، وقال: يذا حدي  صحي  اإلسناد ولم يخرجاه بلذه السياقة.422 -421 4( 8147المستدرن رقم )
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قولااااه: )وماااان يجتاااار  عليااااه( أي يتجاساااار عليااااه بطريااااق الاااادالل والعطااااز علااااى 
وأناه ال يأخاذه  اي ديان ا  رأ اة ومان  ؛وال يجتار  علياه منااا أحاد لملابتاه ،محذوز تقديره
 .(1)يجتر  عليه

( بكسااار الحاااا  وتااااديد الباااا  ااا   أي محباااو  رساااول ا ، وياااو باااالر ع  ؛قولاااه: )ح 
 .(2)ص ة دسامة

 ( است لام إنكاري بمعنى الن ي.َقوله: )أتا ع

 أي قاال خطباة، وقولاه: ؛ اختطا ، وقولاه: --قوله: )ثام قاام( أي رساول ا  
  ي أثنا  خطبته. -- (3)أي النبي ؛ثم قال

وياام بنااو إساارا يل  اعلااه،  ، قولااه ماان قاابلكم ؛قولااه: )يل اان( ب اات  الااالم  عاال الزم
 أي يلكوا بسب  أنلم إلخ. ؛إلخ على حذز الجار متعلق بللن ... نلم كانواإوقوله: 

مبتاادأ خبااره  (4)اساام وضااع للقساام ويااو قولااه: )واياام ا ( بوصاال اللماازة وقااد تقطااع،
 محذوز والتقدير قسمي.

رضاي ا   –بنات محماد }المثل ب اطماة  (5)قوله: )لو أن  اطمة إلخ( إناما ضر 
؛ دنلااا كاناات أعااز أيلااه؛ وأنلااا ساامية الماارأة السااارقة، أي اسااملا موا ااق السااملا -عنلااا

 .(7)حمد"ودبي ذر "بنت م ،، وقوله: ابنة محمد(6) {الذي يو  اطمة
  ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي البا  السابق.

                                           
 .432 7( ين ر: إرااد الساري 1)

رااد الساري 138 13( ين ر: عمدة القاري 2)  .432 7، وا 

 (  ي النسخة "ا" رسول ا . 3)

 (  ي النسخة "ا" ويذا.4)

 (  ي النسخة "ق" ضربت.5)

 ( سقط من النسخة "ق.6)

 .432 7إرااد الساري ( ين ر: 7)
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ار   -194 اا –ع ن  اب ان  ع م  اي  ا   ع ن ل م  :  --أ نا ر س اول  ا    -ر ض  اا  »ق اال  ب ي ن م 
م  ال ق ي ام ة   ل    ي اد ر ض  إ ل ى ي و  ل ج  ز  ب ه ،   ل و  ي ت ج  ي ال    خ س  «ر ج لت ي ج ر  إ ز ار ه  م ن  ال خ 

(1). 

«مماان كااان قاابلكم »روي مساالم  ،قولااه: )بينمااا( بااالميم، وقولااه: رجاال
قياال يااو  (2)

، وكاااذا ياااو  اااي صاااحاح (4) اااي معااااني ادخباااار (3)كماااا ذكاااره أباااوبكر الكالبااااذي ،قاااارون
أي ماان أجاال الخاايال   ؛، وقولااه: يجاار إزاره صاا ة لرجاال، وقولااه: ماان الخاايال (5)الجااويري

 والتكبر متعلق بيجر.

ز بضم الخا  المعجمة وكسر الململاة جاوا  بينماا، يقاال خساز ا   وقوله: خ س 
ڳ   ڳ   ژ : (6){تعاااالى}أي غاااا  باااه  يلاااا، ومناااه قولاااه  ؛باااه ادرض مااان باااا  ضااار 

 .(8()7)ژڳ  ڱ  

قوله: )يتجلجل( بجيمين بينلما الم ساكنة وآخاره أخاري، أي يسايخ ماع اضاطرا  
، و اااي (9)يقاااال تجلجااال  اااي ادرض سااااذ  يلاااا ودخااال ،ااااديد وتااادا ع مااان ااااق إلاااى ااااق

                                           
 .173 2( 3485( أخرجه البخاري  ي صحيحه، كتا  ادحادي  ادنبيا ، با ، رقم )1)

( 2188( أخرجه مسلم  ي صحيحه كتا  اللباق والزينة، با  تحريم التبختر  ي الماي مع إعجاباه بثياباه، رقام )2)
إنا رجااااًل ممااان كاااان قااابلكم  »يقاااول:  --قاااال: سااامعت رساااول ا   --، ونصاااه عااان أباااي يريااارة 935ا 

 .«يتبختر  ي حلة ...إلخ

أباوبكر بان أبااي إساحاق محماد باان إباراييم باان يعقاو  البخااري الكالباااذي العاالم ال اضاال، ت قاه علاى اإلمااام محماد باان ( 3)
: لااه كتااا   ااي الت سااير  يااه ال ضاال البخاااري الكماااري، وكااان إماًمااا أصااولًيا، ولااه كتااا  سااماه التعاارز، قااال منكااوبرق

 .86 – 85(ه. ين ر: طبقات الم سرين لةدنه وي ا 381أقاويل الصحابة، وكانت و اته  ي بخاري سنة )

( معاني ادخبار قاد اااتلر بلاذا االسام، واسامه  الحقيقاي بحار ال وا اد للاايخ أباي بكار محماد بان إباراييم الكالبااذي 4)
 .225 1ن ( ه. ين ر: كاز ال نو 381البخاري ت )

( لم أقز على يذا النقال مان معااني ادخباار،  اي المطباو  عنادي وياو تا : محماد حسان محماد حسان إساماعيل، 5)
م، وين ااااار: 1999 –ه 1421، ت ط : 1لبناااااان، ط:  –بياااااروت  –أحمااااد  رياااااد المزيااااادي، دار الكتااااا  العلميااااة 

 الصحاح، مادة: )ج . ل. ل(  قد وق ت على النقل ينان.

 خة "م".( سقط من النس6)

 .ژڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ            ہ   ہ  ژ ، وتماملا 81( سورة القصا، من امية: 7)

 ( ين ر: مختار الصحاح، مادة: )ذ. ق. ز(.8)

راااااد 144 13، وعمااادة القااااري 22 – 21 18( ين ااار: مختاااار الصاااحاح، ماااادة : )ج. ل. ل(، و ااات  البااااري 9) ، وا 
 .441 7الساري 
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 ااأمر ا  ادرض  أخذتااه  لااو  ،أن قااارون خاارج علااى قومااه يتبختاار  ااي حلااة »الحاادي : 
«قيامةيتجلجل  يلا إلى يوم ال

(1). 

 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي البا  السابق.
  

                                           
، باي الحسان علاى بان أباي بكار الليثمايأخرجه الحار  بن أبي أسامة  ي بغية الباح  عان زوا اد مساند الحاار  د (1)

 –ه 1413 ،1المديناة النبوياة، ط:  –ت : حسن أحماد صاال  البااكري، النااار: مركاز خدماة السانة والسايرة النبوياة 
 .21 18، وقال الحا   بن حجر  ي ال ت  ))إسناده ضعيز جدوا(( 312 1( 215م، رقم )1992
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 كتاب املناقب
 --يفة النبي  :باب

ا  ا ة   -195 ي  ا   ع ن ل ا –ع ن  ع  :  -ر ض  يِّر  ر س اول  ا    »أ نال ا ق ال ت   --م ا خ 
ي ن  إ الا  ر  ذ  ب ي ن  أ م  ن ه   أ خ  ا ل م  ي ك ن  إ ث ًما،   ت ن  ك ان  إ ث ًما ك ان  أ ب ع د  النااق  م  ا، م  «أ ي س ر ي م 

(1). 
 .-- ال الر  ،قوله: )ما خير( أي خيره أحد من الناق،  المخير له واحد من الناق
ماا لام يكان »قولاه:  قوله: )بين أمرين( أي من أمور الادنيا،  اال يااكل علياه حين اذ

نما ياكل لو كاان المخيار -تعالى –بينلما غير ا  }بنا  على أن المخير له ، «إثًما ، وا 
 ؛ دن ا  ال يخيره بين اإلثم وغيره.--يو ا   (2){له

 قوله: )أيسريما( أي أسلللما.
أو يجعااال  ،أي ذا إثااام، أو بمعناااى منثًماااا ؛قولاااه: )ماااا لااام يكااان( أي اديسااار إثًماااا

 اديسر ن ق اإلثم مبالغة،   يه ادوجه الثالثة التي  ي زيد عدل.
بعاًدا مان الوقاو   ياه، و اي  (3){النااق}قوله: )كان أبعد الناق منه( أي كاان أااد 

ل ن سااه إال أن تنتلاان  --مااا انااتقم رسااول ا  (5)و »زيااادة ويااي:  (4){الروايااات}بعااض 
«حرماة ا   ينااتقم لاه

بسااب  انتلاان الحرمااة،  كاان إذا رأي حرمااة ا  انتلكاات ، أي   (6)
 غض  وانتقم دجل ا  تعالى.

  .(7)بين أمور الدنيا --ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  تخيير النبي 
                                           

، ونااا البخاااري 186 2( 3561، رقاام )--( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  المناقاا ، بااا  صاا ة النبااي 1)
ا ان ت ق م  ر س ول  ا    »الذي ارحه الايخ الانواني ناقا وتمامه:  م  ه   --و  م ة  ا     ي ن ت ق م      ل ن   س  ر  إ الا أ ن  ت ن ت ل ن  ح 

لآثااام واختياااره ماان المباااح أساالله، وانتقامااه    --، ومساالم  ااي صااحيحه كتااا  ال ضااا ل، بااا  مباعدتااه «ب ل ااا
 .1126( ا 2327عند انتلان حرماته، رقم )

 ( سقط من النسخة "ق"، و" ل".2)

 ( سقط من النسخة "ق"، و" ا".3)

 ( سقط من النسخة "ق" و ي النسخة "ل" ادحادي .4)

 (  ي النسخة "ق"، و" ل" من غير "واو".5)

يناا، لام أقاز عليلاا  اي م انلاا بلاذا الل ا ، وأ ناه قصاد  –رحماه ا   –( يذه الزيادة التي ذكريا الايخ الانواني 6)
 تمام يذا الحدي  الذي بينته عند تخريجي له.

 ( يذا التبوي  الذي ذكره الايخ الانواني ينا، ولم أقز عليه عند البخاري.7)
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 كتاب املغازي
 غزوة الأندق، وهي األحزاب :باب

اااابر  ب ااان  ع ب اااد  ا    – 196 ااان  ج  : --ع  ن اااد ق  ر أ ي ااات   » ق اااال  اااا ح   ااار  ال خ   ب اااالناب يِّ ل ما
-- م ًصا يًدا خ  ن اد ن  ا اي  تَ   ات نِّي ر أ ي ات    ان ك   أ  ،ا د  : ي ال  ع  ر أ ت اي   ق ل ات   ب ر س اول  ت  إ ل اى ام 

م ًصااا ا ااد   --ا    اات  إ ل اايا ج  خ  ر ج  ل ن ااا ب  يًدا،   أ خ  يٍر، و  اان  ا ااع  ااا ت م  اانت ر اًبااا   يااه  ص  ااةت د اج  ل ي م 
ن اا ت ل ا، و ط ح  اات    ااذ ب ح  ير      ر غ  اايإ ل ااى  ت  الااااع  لاي اات  إ ل ااى ر س ااول    ر اغ  م ت ل ااا ث ااما و  ق طاع ت ل ااا   ااي ب ر  ، و 

ن ي ب ر س اول  ا    --ا    اح  : ال  ت   ض  ت ه    ق ل ات  ل اه :  --  ق ال ت  ان  م ع اه ،   ج   ت اه    س ااو ر  ب م  و 
اااًة ل ن اااا و  ي ااا ر س اااول  ا    ن ااا ب ل ي م  ن   ااارت ، ذ ب ح  ن اااد ن ا،   ت ع ااال  أ ن ااات  و  اااان  ع  يٍر ك  ااان  ا ااع  ااااًعا م  ناااا ص  ط ح 

اااح  الناب ااي   ،   ص  : --م ع اان  اايا  »   ق ااال  ًرا   ح  اان ع  س اان  اااب ًرا ق ااد  ص  ن ااد ق  إ نا ج  ي اااًل  ي ااا أ ي اال  ال خ 
،   ق ااال  ر س ااول   ب ااز  : ال  ت ن ااز ل  --ا    ب ك اام  م ت ك م  و ال  ت خ  ااي   نا ب اار  تاااى أ ج  ياان ك م  ح    ج  اات   «نا ع ج 
ا   ر س ول  ا    ،   ق ل ات  ق اد    ع ل ات   --و ج  ب ان  : ب ان  و  ر أ ت اي،   ق ال ات  تااى ج   ات  ام  ي ق د م  النااق  ح 

ب ااار ن  ث ااما  ق ل اات  الاااذ ي  ااق  و  م ت ن ااا   ب ص  ااد  إ ل ااى ب ر  ، ث ااما ع م  ب ااار ن  ااق    يااه  و  يًنااا،   ب ص  اات  ل ااه  ع ج  ر ج    أ خ 
: ب ز  م ع   اد     » ق ال  اب ز ًة   ل ت خ  م ت ك م  و ال  ت ن ز ل وي ا يخ  ام  ب اا   ل ق اد  و ي ا «و اق د ح ي م ن  ب ر  ،   أ ق س  م  أ ل ازت

ب ز  ك م ا ي و  أ ك ل وا ح   ين ن ا ل ي خ  ، و ا  نا ع ج  م ت ن ا ل ت غ ط  ك م ا ي ي  ر   وا، و ا  نا ب ر  «تاى ت ر ك وه  وان ح 
(1). 

                                           
، ومساالم  ااي 316 2( 4112أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  المغااازي، بااا  غاازوة الخناادق ويااي ادحاازا ، رقاام )( 1)

اا ا، واسااتحبا  صااحيحه كتااا  اداااربة، بااا  جااواز اسااتتباعه غيااره إلااى دار ماان يثااق برضاااه بااذلن، ويتحققااه تحققااا تامو
، ول  ه: عن جابر بن عبدا  قاال: لماا ح ار الخنادق رأيات برساول ا  919( ا 2139االجتما  على الطعام، رقم )

--   خمًصااا،  انك ااأت إلااى امرأتااي،  قلاات للااا: ياال عناادن ماان اااي َ  ااتني رأياات برسااول ا-- خمًصااا اااديًدا ،
ر اًبا  يه صا  من اعير، ولناا بليماة  داجان، قاال  اذبحتلا وطحنات،   رغات  إلاى  راغاي،  قطعتلاا  أخرجت لي ج 

 ج تااه  -قااال –وماان معااه   -- قالاات: ال ت ضااحني برسااول ا    -- ااي برمتلااا، ثاام ولياات إلااى رسااول ا  
 ساررته،  قلت: يا رسول ا م إنا قد ذبحنا بليمة لنا، وطحن ت  صاًعا من اعير كان عندنا،  تعاال أنات  اي ن ار 

وقاال   وقال: "يا أيل الخندقم إن جابًرا قد صنع لكم سوًرا،  حي ياالو بكام" --رسول ا  صلى معن،  صاح 
م ت ك م  وال ت خب ز نا عجينكم، حتى أجي  "  ج ت  وجاا  رساول ا   --رسول  يقادم النااق، حتاى  --"ال ت ن ز ل نا ب ر 

: قد  علت الذي ق لت لا اد ج ت  امرأتي،  قالت: بن، وبن، قلت  ي،  أخرجات لاه عجينت ن اا  ابا  يلاا وباارن، ثام عم 
م ت كم وال تنزل ويااا" وياام ألاازت  ، واقاادحي مان ب اار  ااو اني خاابزًة  لتخبااز  معاان  مت نااا  بصااق  يلااا وباارن. ثاام قااال "ادع  إلاى ب ر 

ن عجينتنااا  ن برمتنااا لاتغط كمااا ياي، وا  ام  باا  دكلااوا حتاى تركااوه وانحر اوا، وا  تبااز   – أقس  احان لي خ  أو كماا قااال الضا
  كم ا ي و.
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ن ااد ق ( أي بتاااارة ساالمان ال ارسااي ااا ح   اار  ال خ  قولااه : )ل ما
إناااا  ،،  قااال: يارسااول ا (1)

وعمال  ،(2)بح اره -صاالة والساالمعلياه ال –ب اارق إذا حوصارنا خنادقنا عليناا،  اأمر  كناا
، وجااا  الماااركون (3) يااه بن سااه؛ ترغيًبااا للمساالمين،  تسااارعوا إلااى عملااه حتااى  رغااوا منااه

 حاصااااارويم، وكاااااان ذلااااان الح ااااار حاااااين أراد ادحااااازا  وطوا اااااز المااااااركين مااااان قاااااريل 
 (5){أع ام}واليلود ومن تابعلم أخاذ الصاحابة عان آخاريم، وياي بلياة ع يماة  (4)وغط ان

 رعاون علاى  (6)من بلية إبراييم حين ألقي  ي النار، وأع م من بلياة موساى حاين زحماه
ومااادة  ،ومااان أسااا ل ،البحااار، وتجمعااات ساااا ر القبا ااال ماااع اليلاااود وأتاااوا المديناااة مااان  اااوق

، وكانااااات النصااااارة (8)، وقيااااال كانااااات عاااااارين يوًماااااا(7)حصااااااريم خمساااااة وعاااااارون يوًماااااا
، وقيااال (10)، وعااادة الك اااار عاااارة آالز(9)زللمسااالمين، وكانااات عااادة المسااالمين ثالثاااة آال

                                           
أصااله  ارساااي، ويااو مااان أاااار بح ااار  -- ساالمان ال ارسااي أباااو عباادا ، يعااارز بساالمان الخيااار، مااولى رساااول ا ( 1)

الخناادق، وقااد قياال أنااه ااالد باادًرا وأحااًدا إال أنااه كااان عبااًدا يوم ااذ، وادكثاار أن أول ماااايده الخناادق، ولاام ي تااه بعااد ذلاان 
(ه. 36ساانة ) -- روي عنااه اباان عباااق، وأنااق، وعقبااة باان عااامر وغيااريم، تااو ي، -- رسااول ا  مااالد مااع

 .515 – 511 2، وأسد الغابة 638 – 634 2ين ر: االستيعا  

، ت 3ط:  -بياروت –( أخرجه أبوعبدا  محمد بن عمر الواقدي  ي مغازيه، ت : مارسدن جاونق، دار ادعلماي 2)
 .14 – 13 8، والثعلبي  ي ت سيره 445 – 444 2م 1989 –ه 1419ط: 

 .446 -445 2( أخرجه الواقدي  ي مغازيه 3)

بن سعد بن قيق بن عايالن، ومناازللم مماا يلاي وادي  بنو غط ان بطن من قيق عيالن من العدنانية، ويم بنوغط ان( 4)
القااري، وجبلااي طااي إجاااد وساالمى، وت رقااوا  ااي ال توحااات اإلسااالمية واسااتولى علااى مااواطنلم ينااان قبا اال طااي. ين اار: 

، تااا : إباااراييم ادبيااااري، دار الكتاااا  ي العبااااق أحماااد بااان علاااي القلقااااندينلاياااة ادر   اااي معر اااة أنباااا  العااار ، دبااا
 .388م، ا 1981 –ه 1411، ت ط: 2ط:  -بيروت – البنانين

 ( سقط من النسخة "ق". 5)

 ( زحمه: أي ضايقه. ين ر: تاج العروق، مادة: )ز. ح. م(.6)

ذكاره أبااو محمااد عباادالملن باان ياااام  ااي الساايرة، ويااو قااول اباان إسااحاق. ين اار: الساايرة النبويااة، تاا : مصااط ى السااقا، ( 7)
براييم ادبياري، وعبدالح ي   ، 2الالبي، الناار: اركة مكتبة ومطبعة مصاط ى الباابي  الحلباي وأوالده بمصار، ط: وا 

 .223 2م 1955 –ه 1375ت ط: 

المملكاة المغربياة،  –كما  اي مغازياه، وياي جماع ودراساة وتخاريج، لمحماد بااقيقل أبومالان  ويو قول موسى بن عقبة( 8)
، وياااذا الكتاااا  رساااالة علمياااة تقااادم بلاااا المنلاااز لنيااال درجاااة جامعاااة ابااان زيااار، كلياااة امدا  والعلاااوم اإلنساااانية أكاااادير

التخصااا ادولااى الماجسااتير ماان اااعبة الساانة بالجامعااة اإلسااالمية بالمدينااة المنااورة، وقااد تكوناات لجنااة المناقاااة ماان 
ا، ضايا  العماري ماارً ا ر يًساا، ربياع بان ياادي المادخلي عضاًوا، محماد حمياد ا  بطايناة عضاوً  مالسادة ادسااتذة: أكار 

 .117ه، ا 1418 16 16ومن  صاحبلا درجة العالمية الماجستير بتقدير جيد جًدا، بتاريخ 

 .453 2( ين ر: مغازي الواقدي 9)

: 2ط:  -بياروت -، دار التارا ي دبي جع ر محمد بن جريار الطباري، وتاريخ الطبر 444 2ين ر: مغازي الواقدي ( 10)
 .571 2ه. 1387ت ط: 
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، ولاام يكاان بياانلم قتااال إال مراماااة (1)كااان المساالمون نحااو ادلااز والماااركون أربعااة آالز
 .(6)بسلم  كان سب  موته (5()4()3)، وأصي   يلا سعد بن معاذ(2)، والحجارةبالنبل

ألقاااى  (8)وأن نعااايم بااان مساااعود ادااااجعي ،(7)وذكااار أيااال المغاااازي ساااب  رحااايللم
 (10){تعااالى}، ثاام أرساال ا  (9)لااه بااذلن --بياانلم ال تنااة  اااختل وا، وذلاان بااأمر النبااي 

تلاان الغاازوة ساانة  (12) ن ااروا وك ااى ا  الماانمنين القتااال، وكاناات ]...  (11) {الااري }علاايلم 
 .(13)أربع وقيل سنة خمق

ر قولاااه: )الخنااادق( وياااو ح يااارة دا ااارة حاااول المديناااة، وياااو باااالر ع نا ااا   اعااال ح ااا
 المبنى للم عول.

المايم أي مطاوي الابطن منخسا ة  (14)قوله )خمًصا( ب ت  الخاا  والمايم وقاد تساكن
                                           

 .241 12( ين ر:  ت  الباري 1)

 .464 – 463 2( أخرجه الواقدي  ي المغازي 2)

 (  ي النسخة "ق"، و" ل، و"م" سعد3)

ماان ادحاازا  ومخرجااه إلااى بنااي قريضااة ومحاصاارته  -- أخرجااه البخاااري  ااي كتااا  المغااازي، بااا  مرجااع النبااي( 4)
 .314 2( 4122إيايم، رقم )

جام بن الحار  بن الخزرج بان النبيات، أسالم علاي ياد مصاع  سعد بن معاذ بن النعمان بن امر  القيق بن زيد بن ( 5)
إلى المدينة يعلم المسلمين، الد بدًرا ولم يختل وا  يه والد أحًدا والخنادق، رماي بسالم ياوم  -- بن عمير لما أرسله

( ه. ين ار: االساتيعا  5سانة ) --تاو يالخندق  عاال بعاد ذلان حتاى حكام  اي بناي قريضاة، ثام اناتقض جرحاه  
 .224 -221 2، وأسد الغابة 615 -612 2

 .468 2( أخرجه الواقدي  ي المغازي 6)

 (  ي النسخة "ا" ترحيللم.7)

نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيز بن ثعلبة بن غط ان الغط اني اداجعي، أبو سلمة، أسلم  ي وقعة الخنادق، وياو ( 8)
زمن خال ة عثمان، وقيل بل قتل ياوم الجمال  --تو يالذي أوقع الخلز بين قريضة وغط ان وقريل يوم الخندق، 

 .329 -328 5، وأسد الغابة 1519 – 1518 4قبل قدوم علي البصرة. ين ر: االستيعا  

 .17 -16 8، والثعلبي  ي ت سيره 221( أخرجه موسى بن عقبة  ي مغازيه، ا 9)

 ( سقط من النسخة "ل"، و"م".10)

 ( سقط من النسخة "ق".11)

 ة "ق" الري .( زاد  ي النسخ12)

قاتل يوم بدر  اي رمضاان سانة اثنتاين، ثام قاتال  --أن رسول ا   »ويدل عليه قول موسى بن عقبة  ي مغازيه: ( 13)
. ين ار: ا «يوم أحد  ي اوال سنة ثال ، ثم قاتل يوم الخندق ويو يوم ادحازا  وبناي قريضاة  اي ااوال سانة أرباع

، وقال الحا   بن حجر  ي ال ت : ومال المصنز إلى قاول موساى 314 2، ويذا ما ذكره البخاري  ي الصحي  214
 .241 12بن عقبة، وقواه 

  ي النسخة "ق" تكسر.( 14)
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اه  الجاو  مان باا  ضار  إذا أضامر بطناه م ص  لعدم ما  يه مان ادكال، يقاال خ 
، وكاان (1)

 .(3)، ولبثوا ثالثة أيام ال يذوقون ذواًقا(2)عاصًبا بطنه بحجر من الجو 
( ب اات  ال ااا  بعااديا تحتانيااة ساااكنة أصااللا انك ااأت بلماازة وكأنااه قولااه: ) انك ياات

 وذيبت إليلا. (4){ان ق ل ب ت  }سلللا أي 
قوله: )إلى امرأتي( اسملا س ل يلة
(5). 

( أي امرأتي، وقوله: إليا بتاديد اليا .  قوله: ) أخرج ت 
وال  (6){والجاااارا }قولااااه: )جراًبااااا( بكساااار الجاااايم، وماااان اللطااااا ز ال ت اااات  الخزانااااة 

 تكسر القصعة.
اةت( بضام الباا  الموحادة و ات  اللاا  مصاغر بلماة وياي الصاغير مان  ،قوله: )ب ل ي م 

 .(7)أوالد الغنم
وال يخاارج إلااى  ،قولااه: )داجاان( بكساار الجاايم يااي مااا يربااى ماان الغاانم  ااي البيااوت

 .(10)اإلقامة بالمكان، واأن الداجن أن تكون سمينة (9)ويو ،، من الدجن(8)المرع ى
( ب اات  الحااا  الململااة  قولااه: ن اات  ت ل ا( بسااكون الحااا  وضاام التااا ، وقولااه: )و ط ح  )  ااذ ب ح 

وامرأتاااه ياااي التاااي طحنااات، و اااي رواياااة  ،و ااات  الناااون وساااكون التاااا ،  الاااذي ذبااا  ياااو جاااابر

                                           
 ( ين ر: الصحاح، مادة: )ذ. م. ا(.1)

 (  ي النسخة "ق" الحجر.2)

( ياذه العبااارة أورديااا جااابر باان عباادا   ااي الحاادي  الااذي قبلااه  ااي صااحي  البخاااري ماان ن ااق الكتااا  والبااا  باارقم 3)
د ي ا لبيان السب   ي ربطه 315 2( 4111) ر  --، وقال الحا   ابن حجر  ي ال ت : ))يي جملة معترضة أو 

 .247 12الحجر على بطنه(( 

 ( سقط من النسخة "م".4)

نات مسااعود بان أوق باان مالاان بان سااواد ادنصاارية ال  ريااة زوج جااابر بان عباادا ، ولادت لااه عباادالرحمن، ة باان بيلسال( 5)
 .249 12، وضبطلا ابن حجر  ي ال ت  "بسليلة" 156 7. ين ر: أسد الغابة --بايعت رسول ا  

 ( سقط من النسخة "ق".6)

 ( ين ر: الصحاح، مادة: ) . ه. م(.7)

 البيوت.(  ي النسخة "ل" من 8)

 (  ي النسخة "ل"، ويي.9)

 .249 12( ين ر:  ت  الباري 10)
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« أمرت امرأتي  طحنت لنا الاعير وصنعت لنا منه خبًزا»عند أحمد  (1)سعيد
(2). 

 .(3)بن عساكرقوله: )الاعير( سقط دبي ذر وا
( بكسر الزاي من با  طر   ؛ أي وقوله: إلى عناقي} أي ذيبت، ؛قوله: )    ز ع ت 

، وقولاااه: وقطعتلاااا أي العنااااق أي لحملاااا، وقولاااه:  اااي (4){دناااه كاااان ذبحلاااا إلاااى لحملاااا؛
العنااااق، باااأن يكاااون عناااديم برماااة معااادة للاااا، والبرماااة بضااام الباااا   وأأي المااارأة  ؛برمتلاااا

 .(5)ويجمع على برام بكسر البا  ،لقدروسكون الرا  يي ا
 قوله: )ثم وليت( أي رجعت.

قولاااه: )ال ت ضاااحني( ب ااات  ال وقياااة والضااااد بينلماااا  اااا  سااااكنة، يقاااال: )) ضاااحه 
 .(6) واالسم ال ضيحة وال ضوح أيًضا(( ،وبابه قطع ،هأي كاز مساوي ؛ ا تض 

 قوله: )برسول ا ( أي عنده.
لني "وماان معااه"  ج اات بحااذز يقولااه: )وبماان معااه  ج تااه( ودبااي ذر عاان الكااام

 .(7)والضمير  ي  ج ته ،الموحدة من قوله: وبمن معه
 .(8){له أي سرو   قلت قوله: ) ساررته( أي كلمته سروا، وقوله:}

 .(9)قوله: ) طحنا( بتاديد النون، ودبي ذر وابن عساكر " طحنت" أي امرأته
، والن ااار ماااا دون (10)عطاااز علاااى الضااامير المساااتتر  اااي " تعاااال" قولاااه: )ون ااار(

                                           
( سااعيد باان مينااا  المكااي، ويقااال الماادني، أبااو الوليااد مااولى البختااري باان أبااي ذبااا ، روي عاان عباادا  باان الزبياار، 1)

 اار: وجاابر باان عبادا ، وغيااريم، وعناه حن لااة بان أبااي سا يان، وسااليم بان حيااان، وأياو  السااختياني، وغياريم. ين
 .298، ويو ثقة من الثالثة. ين ر: تقري  التلذي  ا 696 – 695 2تلذي  التلذي  

 .276 23( 15128( أخرجه أحمد  ي مسنده رقم )2)

 .146 9( ين ر: إرااد الساري 3)

 ( سقط من النسخة "م".4)

 ( ين ر: مختار الصحاح، مادة: ) . ر. م(.5)

 ( مختار الصحاح، مادة: )ز. ض. ح(.6)

 .146 9( ين ر: إرااد الساري 7)

 ( سقط من النسخة "ق".8)

 .146 9( ين ر: إرااد الساري 9)

 (  ي النسخة "ل" يقال و ي "م" تعال.10)
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، قاااال  ااي المختاااار: ))والن اار ب تحتاااين عاادة رجاااال ماان ثالثاااة إلاااى (1)العااارة مااان الرجااال
« تعااااال أناااات ورجاااال أو رجااااالن »، و ااااي روايااااة (2) عااااارة((

    (4)، و ااااي روايااااة يااااونق(3)
و اي رواياة  «ن ر معنو  قم أنت  »، (6)، و ي رواية سعيد بعد يذه(5)بالجزم «ورجالن »

«وحده --ينصرز رسول ا   أن وكنت أريد »أحمد: 
(7). 

قوله: )سنًرا( باللمز وتركه، وياو الطعاام الاذي يادعى إلياه النااق، والملماوز  اي 
، قااال الطيبااي: وقااد (8)ويااي ل  ااة  ارسااية ، ااأتى بااه لقلااة الطعااام ،بمعنااى البقيااة ؛ادصاال

، أي كقولااه (10)، بادل ااا  ال ارسااية(9){تكلاام --أن الرسااول }ت ااايرت أحادياا  كثياارة 
 .(11)للحسن "كخ"

                                           
 .146 9ين ر: المصدر السابق  (1)

 مختار الصحاح، مادة: )ن. ز. ر(. (2)

،  ي سننه، ت : حسين سليم أسد الاداراني، دار المغناي للناار والتوزياع، أخرجلا محمد بن عبدا  الدارمييذه الرواية  (3)
، وأخرجااااه اباااان أبااااي ااااايبة  ااااي 184 1( 43م، رقاااام )2111 –ه 1412، ت ط: 1المملكااااة العربيااااة السااااعودية، ط: 

 .314 6( 31719مصن ه رقم )

يااونق باان بكياار باان واصاال الااايباني أبااوبكر، ويقااال أبااوبكر الجمااال الكااوني الحااا  ، وروي عاان أبااي خلاادة باان دينااار ( 4)
السعدي، ومحمد بن إسحاق، وعمر بن ذر وغيريم، وعنه أحمد بن عبدالجبار العطاردي، وأبوكري ، وعبيد بان يعايل 

(ه. ين ااار: 199سااانة ) تاااو يالتاساااعة  ، وياااو صااادوق يخطااائ مااان261 – 259 7وغياااريم. ين ااار: تلاااذي  التلاااذي  
 .873تقري  التلذي  ا 

 .416 3( أخرجه البيلقي  ي دال ل النبوة 5)

الرواياة التاي  لا، دن الرواياة التاي ياارحلا امن ياي ن سا-رحماه ا  –قوله: "بعد يذه"  يه غ لة مان الاايخ الاانواني  (6)
( وذلان دناه ينقال مان اارح ابان حجار  اي  ات  البااري وياو 4112أاار إليلا بقوله: "و ي رواية سعيد" بعد يذه بارقم )

، وياذه العباارة التاي نقللاا " قام أنات ون ار معان" 251 12(. ين ر:  ت  البااري 4111يارح الحدي  الذي قبله ورقمه )
 ويذا تبع  يه الانواني ابن حجر، وا  أعلم. « تعال أنت ون ر معن » :خطأ والصوا  كما  ي نا الحدي 

....، إنماا أرياد أن ينصارز معاي رساول ا   »(، والانا الاذي وق ات علياه 2، يامل )176سبق تخريجه ا ( 7)
 .«صلى وحده ، ...

 .146 9( ين ر: إرااد الساري 8)

 ( سقط من النسخة "ق"، و" ل".9)

 .3763 12( ين ر: الكااز عن حقا ق السنن 10)

رااااد الساااري 221 14ين اار: عماادة القاااري ( 11) ، و يااه إاااارة إلااى الحاادي  الااذي أخرجااه الااايخان عاان أبااي 146 9، وا 
كاخ كاخ  »بال ارساية  -- أن الحسن بن علي أخذ ثمرة من تمر الصدقة  جعللاا  اي  ياه،  قاال النباي -- يريرة

 ، أخرجاااه البخااااري  اااي صاااحيحه كتاااا  الجلااااد والساااير، باااا  مااان تكلااام بال ارساااية«أماااا تعااارز أناااا ال نأكااال الصااادقة
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ژ  ،22ساااورة الاااروم، مااان امياااة:   ژ ۀ  ۀ  ہژ  وقولاااه تعاااالى:والرطاناااة، 

، ومسلم  ي صحيحه كتا  الزكاة، با  تحريم الزكاة 26 2( 3172، رقم )4سورة إبراييم، من امية  ژڱ  ڱ  
 .435( ا 1169وعلى آله ويم بنوياام وبنوالمطل  دون غيريم، رقم ) -- على رسول ا 
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ااايا  ي ااااًل( بالحاااا  الململاااة الم توحاااة وبالياااا  التحتياااة الم توحاااة المااااددة،  قولاااه: )ح 
 .(1)أي: يلم وا مسرعين واللا  الم توحة والالم المنونة مخ  ة كلمة استدعا   يلا ح ،

تا  وكسر الازاي وضام الاالم مبنًياا لل اعال وال اعال الاواو قوله: )ال ت نز ل ن( بضم ال
ل نى الم عوليااة، ودبااي ذر " المحذو ااة لااد ع التقااا  الساااكنين، وباارمتكم نصاا  علاا  "ال ت نااز 

 .(2)ب ت  الزاي والالم مب نًيا للمجلول، وبرمتكم بالر ع نا    اعل
وضاااام الاااازاي  ،الموحاااادةا  وكساااار الباااا ،( ب اااات  المثناااااة ال وقيااااةنا قولااااه: )وال ت خب ااااز  

وال  »علاى الم عولياة، ودباي ذر  (3)، بالنصا «عجيان كم» وتاديد الناون مبنًياا لل اعال، و
التحتيااة و ات  الباا  الموحادة و اات  الازاي مبنًياا للمجلاول، وعجياان كم  بضام المثنااة «ي خب از ن

 .(4)بالر ع نا    اعل
 قوله: )حتى أجي (، أي: إلى منزلكم.
 .-رضي ا  تعالى عنه –قوله: ) ج ت إلخ( يذه من قول جابر 

أي يتقاادملم، يقااال ))قااد م يقااد م كنصاار ينصاار  ؛قولااه: )يقااد م الناااق( بضاام الاادال
ًما بوزن ق   ل  .(6) (((5) ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ أي تقدم قال تعالى:  ؛قتد 

أي  «بااان وبااان »قولااه: ) قالااات( أي لماااا رأت كثااارة النااااق وقلاااة الطعاااام، وقولاااه: 
 البااا  متعلقااة بمحااذوز، ويااذا كنايااة عاان عتابلااا لااه  ل ا  باان كااذا أو  عاال باان كااذا؛ عاا

 .(7)لقلة ما عنديا --لخايتلا من النبي 

بقلااة الطعااام  --أي ماان إخباااره  ؛أي المرأتااي، وقولااه: الااذي قلاات (قولااه: ) قلاات}
 .-}(8()9)-ي للنبي  أخرج ت  أي المرأة، وقوله: له أ :وقولن ال ت ض حني، وقوله

                                           
رااد الساري 221 14، وعمدة القاري 252 12( ين ر:  ت  الباري 1)  .146 9، وا 

 .147 – 146 9( ين ر: إرااد الساري 2)

 (  ي النسخة "ق"، و"م" نص .3)

 .147 9( ين ر: المصدر السابق 4)

 .ژپ  پ      ڀ    پٻ  پژ  ، وتماملا98( سورة يود، من امية: 5)

 د. م(. ( مختار الصحاح، مادة: )ق .6)

رااد الساري 221 14( ين ر: عمدة القاري 7)  .147 9، وا 

 ( سقط من النسخة "ل".8)

 .147 9( ين ر: إرااد الساري 9)
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قوله: ) بصق( بالصاد والازاي والساين مان باا  نصار،  البصااق والبسااق البازاق 
 (2)مااا دام  يااه  لااو ريااق (1){أمااا}كغاارا  بمعنااى واحااد، ويااي مااا  ال اام إذا خاارج منااه، و 

أي  ؛ ياااه (3)وقولاااه: " ياااه" أي العجاااين، وقولاااه: وباااارن أي  اااي العجاااين باااأن دعاااا بالبركاااة
 قال: الللم بارن  يه.

 أي قصد ويو ضد الخطأ. ؛قوله: )ثم عمد( ب ت  الميم
ودباي ذر  ،قوله: ) يه( أي الطعام كذا  ي رواية أبي ذر عن الحموي والمساتملي

 .(4)و ي رواية حذ لا ،لني " يلا" أي البرمةيعن الكام

 .--قوله: )ثم قال( أي النبي 
 .(7()6)وصل اللمزة من دعا و ي رواية: "ادعي  له" (5) قوله: )ادعي(

ب اااز  ،الموحااادة مااان باااا  ضااار  (8){الباااا }قولاااه: ) لتخبااازه( بكسااار  ماااأخوذ مااان الخ 
باااز بالضااام  لاااو المعاااروز، واسااام ال اعااال خاااابز، والاااالم وياااي سااااكنة،  باااال ت ، وأماااا الخ 

 وال عل مجزوم بلا.
لااة وكساار الحااا  الململااة أيًضااا قولااه: )واق ااد ح ي( بسااكون القاااز و اات  الاادال الملم

 .(10)، والمقدحة تسمى المغر ة، وقدح من المرق غرز منه(9)أي اغر ي
 .(11)ادثا ي أي البرمة من  و ؛قوله: )وال ت نز لويا( بضم التا  ال وقية وكسر الزاي

                                           
 ( سقط من النسخة "ق"، و" ل"، و"م".1)

 ( ين ر: القاموق المحيط، مادة" ) . ز. ق(.2)

 .147 9( ين ر: إرااد الساري 3)

 .147 9( ين ر: المصدر السابق 4)

 يذا ل   مسلم، وال أدري لماذا استبدله ينا بل   البخاري، ولم يار إلى ذلن، ول   البخاري )اد (.( 5)

 (  ي النسخة "ق"، و"م" أد  لي، و ي النسخة "ل" أد  اليه.6)

 ( لم أقز عليلا  ي م انلا.7)

 ( سقط من النسخة "ق".8)

 .147 9ين ر: إرااد الساري  (9)

 )ق. د. ح(.ين ر: الصحاح، مادة:  (10)

ادثا ي يي الحجارة التي توضع تحت القدر، ويقال للا اد اقي أيًضا. ين ر: غري  الحدي  دباي ال ارج عبادالرحمن  (11)
 -ه1415، ت ط: 1لبناااان، ط:  -بااان علاااي الجاااوزي، ، تااا : عبااادالمعطي أماااين قلعجاااي، دار الكتااا  العلمياااة بياااورت

 .11 1م، 1985
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 (3)ألااز، و اي رواياة أباي نعاايم (2)أكلاوا (1)قولاه: )ويام ألاز( أي والحااال أن القاوم الاذين
الواحاد  ، و اي رواياة عباد«أنلم كاانوا تساع ما اة أو ثماان ما اة (5) أخبرني » :(4) ي المستخرج

«ثمااان ما ااة (7){تسااع ما ااة أو}كااانوا  »عنااد اإلسااماعيلي:  (6)باان أيماان
و ااي روايااة }، (9)]... (8)

 .(12)ودن القصة متحدة ،، والحكم للزا د لمزيد علمه(11){كانوا ثال  ما ة (10)لزبيرأبي ا
 لاو  ،قوله: ) أقسم با ( بصيغة ال عل المضار  و اعله ضمير يعود على جاابر

 من كالمه.

ويااو جااالق معلاام حتااى  --قولااه: )دكلااوا( أي عااارة بعااد عااارة بااتذن النبااي 
 .(13)أكلوا جميًعا

قولااه: )وانحر اااوا( أي ماااالوا عااان الطعااام، ))يقاااال انحااارز وتحااارز واحااارورز أي 
                                           

  ي النسخة "ا" الذي. (1)

 النسخة "ق" كانوا. ي  (2)

أبو نعيم أحمد بن عبدا  بن أحمد بان إساحاق بان موساى ادصابلاني الصاو ي ادحاول، سامع مان المعمار أباي محماد بان  (3)
 ااارق، وأبااي أحمااد العسااال، وأحمااد باان معبااد السمسااار وغيااريم، وعنااه أبااو صااال  الماانذن، وأبااو علااي الخواااي، وأبااوبكر 

لحلية والمستخرج على البخااري، والمساتخرج علاى مسالم وغيرياا، تاو ي رحماه ا  سانة العطار وغيريم، وله تصانيز منلا ا
 .423 1، وطبقات الح ا  للسيوطي 195 3ين ر: تذكرة الح ا   ( ه.431)

دنااه يبحاا   يااه عاان كاال منلااا، دبااي نعاايم أحمااد باان عباادا  ادصاابلاني ت  ؛المسااتخرج علااى البخاااري، أسااانيده ومتونااه (4)
 .، ويو م قود1671 2(ه. ين ر: كاز ال نون 431)

  ي النسخة "ل" " أخبروني".( 5)

حد بن أيمن المخزومي مواليم، أبو القاسم المكي، روي عن الزبير وابن أبي مليكة وسيعد بن جبير وغيريم، وعناه االو  عبد (6)
، ويااو ال بااأق بااه ماان الخامسااة. 277 – 276 4باان غيااا ، ومااروان باان معاويااة وغيااريم. ين اار: تلااذي  التلااذي   ح ااا

 .511ين ر: تقري  التلذي  ا 

 سقط من النسخة "ق"، و" ل". (7)

  ي النسخة "ل" ثال  ما ة.( 8)

 زاد  ي النسخة "م" أو ثال  ما ة. (9)

محمد بن مسلم بن تدرق ادسادي ماواليم أباو الزبيار المكاي، روي عان العبادلاة ادربعاة، وعا ااة، وجاابر وغياريم، وعناه ( 10)
، ويااو صاادوق إال أنااه ياادلق ماان الرابعااة 46 -43 6عطااا ، وعبيااد باان عماارو، وادعاارج وغيااريم. ين اار: تلااذي  التلااذي  

 .715( ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 126سنة ) تو ي

 ط من النسخة "ق".سق (11)

 .253 – 252 12ين ر:  ت  الباري  (12)

نتاداول  اي قصاعة مان غادوة  --قاال: كناا ماع رساول ا   --(  ي يذا إاارة إلى حدي  سامرة بان جناد  13)
تعجا م ماا كاان إال مان ياا يناا،  حتى الليل، يقاوم عاارة، ويقعاد عاارة قلناا:  ماا كانات تمادَ قاال: مان أي ااي 

وأاار بيده إلى السما ، ويذا الحدي  أخرجه الترمذي  ي سننه أبوا  المناق ، با  ما جا   ي آياات نباوة النباي 
-- ( 3953وما قد خصه ا  به، رقم )وقال: يذا حدي  حسن صحي .221 – 219 6 ، 
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 .(1) مال وعدل((
أي ت اااور وتغلاااي  ين المعجماااة وتااااديد الطاااا  الململاااة؛غااا( بكسااار الط  لاااتغ  قولاااه: )

، وكاااانوا ياااذيبون بطعااام وخباااز لمااان لااام يحضااار إلاااى بياااوتلم (2)بحياا  يسااامع للاااا غطااايط
عليااه الصااالة  –،  لمااا قااام -- صاااروا جميااع نلاااريم  ااي ياادايا، وكاال ذلاان ببركتااه 

 .--جزاته من عنديم  ر  الطعام،  لذه معجزة ع يمة من مع -والسالم
لااام ياانقا مناااه ااااي ، وماااا  ااي "كماااا" كا اااة، وياااي  (3)قولااه: )كماااا ياااو( أي ]... 

مقحمااة  لااي زا اادة كا ااة للكاااز عاان العماال؛ لاادخول الكاااز علااى الجملااة اإلساامية، ويااي 
 مبتدأ والخبر محذوز، والتقدير كما يو قبل ذلن.

 ويذا الحدي  ذكر البخاري  ي با  غزوة الخندق.
  

                                           
 ( الصحاح، مادة: )ح. ر. ز(.1)

رااد الساري 221 14( ين ر: عمدة القاري 2)  .147 9، وا 

 ( زاد  ي النسخة "م" كما.3)
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 على أهل أيبر --استعمال النبي  :باب
ي اار ة   -197 ااد ر يِّ و أ ب ااي ي ر  يٍد ال خ  اان  أ ب ااي س ااع  ااا –ع  ااي  ا   ع ن ل م  س ااول  ا    -ر ض   أ نا ر 

--    س ااول  ا ن يااٍ ،   ق ااال  ر  ااٍر ج  ااا  ه  ب ت م  ،   ج  ي ب اار  ل ااى خ  اااًل ع  اات ع م ل  ر ج  ك اال   » --اس 
اا ي ب اار  ي ك  اار  خ  اااع ي ن      «ذ اَت م  اان  ي ااذ ا ب الصا ااا   م  ااذ  الصا س ااول  ا  ، إ ناااا ل ن أ خ  : ال  وا   ي ااا ر  ق ااال 

: ب الثا  ث ة ،   ق ال  ن يًبا »ال  ، ث ما اب ت ع  ب الدار اي م  ج  م  ع  ب الدار اي  م  ، ب ع  ال ج  «ال  ت   ع ل 
(1). 

ار. (2)بن غ ز ياة  قوله: )استعمل رجاًل( أي ساقاه ويو س و اد    من بني عدي بن الناج 
قوله: )على خيبر( أي على حوا طلا جمع حا ط ويو البستان، وياي مديناة ذات 

 .(5)إلى جلة الاام (4){من المدينة} (3)حصون ومزار  على ثمانية برد
ن ي ( ب ات  الجايم وكسار الناون وياو  ،و اي آخاره باا  موحادة ،ثام ياا  تحتياة ،قوله: )ج 

 .(6)أجود تمريم
" بتثباااات يقولااه: )كااال تماار خيبااار إلااخ( و اااي روايااة أباااي ذر عاان الكاااام لني "أ ك اال 

 .(7)يمزة االست لام

                                           
، 335 2( 4244على أيل خيبار رقام ) --( أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  المغازي، با  استعمال النبي 1)

ومسلم  ي صحيحه كتا  المساقاة، با  إذا اجتلد العامل أو الحاكم  أخطأ خالز الرسول من غير علم  حكماه 
أن رساول  -رضاي ا  عنلماا –، ول   مسلم: عن أبي يريرة وأبي سعيد الخدري 695( ا 1593)مردود، رقم 

 :--بعاا  أذ بنااي عاادي ادنصاااري  اسااتعمله علااى خيباار،  قاادم بتماار جنياا ،  قااال لااه رسااول ا   --ا  
ع،  قاال: رساول ا  قال: ال، وا  يارسول ا م إنا لناتري الصا  بالصااعين مان الجما «أكل ت مر خيبر يكذاَ »
--: « ال ت علوا، ولكن مثاًل بمثل، أو بيعوا يذا وااتروا بمثله من يذا، وكذلن الميزان». 

( سواد بن غزية ادنصاري من بني عدي بان النجاار، االد بادًرا والمااايد بعاديا، وياو الاذي أسار خالاد بان يااام 2)
، وأساااد الغاباااة  673 2علاااى خيبااار. ين اار: االساااتيعا   --المخزومااي ياااوم بااادر، ويااو كاااان عامااال رسااول ا  

2 332. 

 (  ي النسخة "ل"، ثال  ما ة بريد.3)

 ( سقط من النسخة "ق"، و "ا"، و" ل".4)

( ويي تاامل بياع وحصاون، وأساما  حصاونلا: حصان نااعم، وأباي الحقياق، والااق، والنطااة، والسااللم، والاوطي ، 5)
( ه. ين ااار: معجااام 7كللاااا سااانة ) --يلاااود الحصااان، وقاااد  تحلاااا النباااي والكتيباااة، ول ااا  خيبااار تعناااي بلساااان ال

 . 411- 419 2البلدان 

رااد الساري 325 14( ين ر: عمدة القاري 6)  .246 9، وا 

 .246 9( ين ر: إرااد الساري 7)
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أي بااال كناااا نأخاااذه بالثالثاااة، و اااي نساااخة  ؛قولاااه: )بالثالثاااة( بااادل مااان الصااااعين
 .(1)"والصاعين بالثالثة"

أي لماا  ؛ال ت عل :لذلن الرجل --ال ت عل( أي  قال رسول ا   :قوله: ) قال
  يه من الربا المحرم.

ب   ات   الجايم وساكون المايم  ،قوله: )بع الجمع( أي إن كان مرادن الجيد باع الجماع
 .(2)أي التمر الردي ، وقوله: "ثم ابتع" أي ااتر ،الدق ل  

 على أيل خيبر. --ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  استعمال النبي 
  

                                           
 .247 9( ين ر: إرااد الساري 1)

رااد الساري 325 14( ين ر: عمدة القاري 2)  .247 9، وا 
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 عمرة القضاء :باب
 

بااااٍق  -198 اان  اب اان  ع  ااا –ع  ااي  ا   ع ن ل م  واج  الناب ااي   -ر ض  : ت ااز   م ي م ون ااة --ق ااال 
لت  ال  ب ن ى ب ل ا و ي و  ح  ر مت، و  ات ت  ب س ر  و ي و  م ح  م   .(1)زٍ ، و 

وساااقط ل اااا  ميموناااة دبااااي ذر  ،(2)قولاااه: )ميموناااة( ))أي بناااات الحاااار  اللالليااااة
، وكانااات أخااات (4)والمااازوج للاااا العبااااق بااان عبااادالمطل  ،(3) لي وابااان عسااااكر((يوادصااا

 تحته. (5)ميمونة أم ال ضل

 (8){--}، (7()6)قوله: )ويو محرم( أي بعمارة القضاا ، وياذا ماذي  أباي حني اة

                                           
النكااح،  ، ومسالم  اي صاحيحه كتاا 337 2( 4258البخاري  ي صحيحه كتا  المغازي، با  عمرة القضاا ، رقام )أخرجه ( 1)

تازوج  -- ، ول   مسلم عن ابان عبااق: أن النباي593( ا 1411با  تحريم نكاح المحرم، وكراية خطبته، رقم )
 بن ادصم، أنه نكحلا ويو حالل.ميمونة ويو محرم، وزاد ابن نمير:  حدثت به الزيري  قال: أخبرني يزيد 

ميموناة، وياي  --، وكاان اساملا بارة  سامايا النباي --( ميمونة بنت الحاار  بان حازن اللاللياة، زوج النباي 2)
بعاد زوجلاا سانة سابع  اي عمارة القضاا   اي ذي القعادة،  --خالة ابن عبااق وخالاد بان الولياد، تزوجلاا النباي 

(ه. ين ار: 51سانة ) -رضاي ا  عنلاا –أمريا إلاى العبااق، وتو يات  وخطبلا له جع ر بن أبي طال ، وجعلت
 .274 – 272 6، وأسد الغابة 1918 – 1914 4االستيعا  

 .255 9( إرااد الساري 3)

وصانو أبياه،  --( العباق بن عبدالمطل  بن ياام بن عبد مناز بن قصي بن كال  بن مرة، عام رساول ا  4)
عقبة وكان حين ذ ماارًكا، وخارج ماع المااركين إلاى بادر مكرًياا، وأسار يوم اذ  ايمن يكنى أبو ال ضل، الد بيعة ال

 --أسر وأسالم عقيا  ذلان، وقيال أناه أسالم قبال اللجارة، وكاان يكاتم إساالمه، واالد  ات  مكاة وحنيًناا، وتاو ي 
 .63 – 61 3، وأسد الغابة 817 – 811 2(ه. ين ر: االستيعا  32سنة )

، وزوج العباق بن عبدالمطل  واساملا --بن حزن اللاللية، أخت ميمونة زوج النبي ( أم ال ضل بنت الحار  5)
يزوريا ويقيل عنديا، روت عان النباي  --لبابة، ويي لبابة الكبري، ويي أول امرأة أسلمت بعد خديجة، وكان 

--  سانة و اتلاا عناد أحادي ، وروي عنلا ابنلا عبدا ، وتمام، وأنق بن مالان، وعميار موالياا، لام أقاز علاى
 .254 – 253 6، وأسد الغابة 1919 -1917 4أحد. ين ر: االستيعا  

م 1993 -ه1414ط: باااال، ت ط:  -بياااروت –( ين ااار: المبساااوط، لمحماااد بااان أحماااد السرخساااي، دار المعر اااة 6)
4 191. 

باان ماااه، مااولى لتاايم اباان ثعلبااة، إمااام المااذي  الحن ااي، أخااذ عاان حماااد باان أبااي سااليمان،  النعمااان باان ثاباات باان زوطااا( 7)
 وحد  عن عطا ، وادعرج، روي القارا ة عناه الحسان بان زيااد، مان مصان اته: ال قاه ادكبار، والمساند وغيرياا، وتاو ي 

ات الحن يااة، دبااي محمااد ، والجااواير المضااي ة  ااي طبقاا87 1( ه. ين اار: طبقااات ال قلااا  151نة )ساا –رحمااه ا   –
 .32 – 26  1 ،كراتاي، ط: بال، ت ط: بال –عبدالقادر بن محمد القراي الحن ي، الناار مير محمد كت  خانه 

 ( سقط من النسخة "ا"، و" ل"، و"م".8)
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، وعناد اإلمااام مالاان (2)-رضااي ا  تعاالى عنااه –قااول ضاعيز عنااد إمامناا الاااا عي  (1){وياو}
، وقاال: ياذا مان خصوصاياته (4)ال يجاوز التازوج  اي حاال اإلحارام (3){رضي ا  تعاالى عناه}
--وياو المعتماد عناد إمامناا (5)، أو منسوذ، ولكن أكثر الروايات أنه تزوجلا وياو حاالل ،

 .(7)كغيره  ي بطالن العقد حال اإلحرام --،  لو (6){--}الاا عي 
أيلاه كاان يضار  قوله: )وبنى بلا( أي دخل بلا، وكان ادصل  ياه أن الاداخل ب

 .(8)ثم قيل لكل داخل بأيله ،عليلا قبة ليلة دخوله بلا
 سااانة تلااان السااا رة قبااال الوصاااول إلاااى المديناااة (9){غيااار}قولاااه: )وماتااات( أي  اااي 

 إحدي وخمسين.
ااار ز( ب ااات  الساااين وكسااار الااارا  ماااع الصااارز وعدماااه باعتبارياااا البق ة عاااقولاااه: )بس 

ويااو الموضااع  ،ويااو علااى عااارة أميااال ماان مكااة ،والمكااان ويااو محاال بااين مكااة والمدينااة
 .(10)الذي بنى بلا  يه

 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  عمرة القضا .

                                           
 ( سقط من النسخة "ا"، و" ل"، و"م". 1)

 .191 5( ين ر: ادم للاا عي 2)

 ".( سقط من النسخة "ا"، و" ل"، و"م3)

( ين اار: التلااذي   ااي اختصااار المدونااة دبااي سااعيد خلااز باان أبااي القاساام محمااد ادزدي القيروانااي المااالكي، تاا : 4)
حياا  التارا   ، ت ط: 1دباي، ط:  –محمد ادمين ولد محمد سالم بن الايخ، دار البحو  للدراسات اإلساالمية وا 

، والبيان والتحصيل والارح والتوجيه والتعليل لمسا ل المستخرجة دباي الولياد محماد 155 2م 2112 –ه 1423
 –ه 1418، ت ط: 2لبنان، ط:  –بن راد القرطبي، ت : محمد حجي وآخرون، دار الغر  اإلسالمي، بيروت 

 .18 4م 1988

 .396 11 ي م انه، ويو من كالم القسطالني  ي إرااد الساري  -رحمه ا  –لم أقز على يذا القول لامام مالن  (5)

 ( سقط من النسخة "ا"، و"م".6)

م. 1991 -ه1411ط: بااال، ت ط:  -بياروت –( ين ار: ادم دباي عباادا  محماد إدريااق الااا عي، دار المعر ااة 7)
5 84. 

 ( ين ر: الصحاح، مادة: ) . ن. ي(.8)

 ( سقط من النسخة "م".9)

رضااي  –ميمونااة  --( سارز: ويااو موضااع علااى سااتة أميااال ماان مكااة، وقياال ساابعة وتسااعة، واثنااي عااار، تاازوج بااه 10)
 .212 3وينان بنى بلا، وينان تو يت. ين ر: معجم البلدان لياقوت الحموي  -ا  عنلا
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باب: سرية عبدالله بن حذافة السهمي، وعلقمة بن مجزز المدلجي، 
 ويقال: إنها سرية األنيار

لاااي  ب ااان  أ ب اااي ط ال اااٍ   -199 ااان  ع  ن اااه   –ع  اااي  ا   ت ع اااال ى ع  : ب ع ااا   الن ب اااي   -ر ض   ق اااال 
--    اار ي م  أ ن ، و أ م  ااار  اان  اد ن ص  اااًل م  اات ع م ل  ر ج  اا س اار ياًة و اس  يع ااوه ،   غ ض  : أ ل ااي ق  ي ط  ،   ق ااال    

ك م  الناب ي   م ع اوا --أ م ر  ط ًباا،   ج  م ع وا ل اي ح  :   ااج  يع اون يَ ق اال وا: ب ل اى، ق اال  :  ،أ ن  ت ط    ق اال 
ق اا : أ و  ي ق ول ااون  اان  ب ع ًضااا، و  س  اال م  ي م  عاال  ب ع ض  ااوا، و ج  ل وي ااا،   ل م  : اد خ  ق ااد وي ا،   ق ااال  د وا ن اااًرا،   أ و 

ن ااا إ ل ااى الناباايِّ  ر  ااب ه ،   ب لااغ   --  ر  ،   س ااك ن  غ ض  ااد ت  الناااار  م  تاااى خ  ااا ز ال ااوا ح  ،   م  اان  الناااار  م 
:  --الناب اااايا  ااااة    ااااي ل ااااو   »  ق ااااال  ااااة ، الطااع  ن ل ااااا إ ل ااااى ي ااااوم  ال ق ي ام  ااااوا م  ر ج  ااااا خ  ل وي ااااا م  د خ 

وز   «ال م ع ر 
(1). 

سااراياه التااي بعثلااا ساابع وأربعااون ساارية ))ب اات   (2)قولااه: )بعاا  ساارية إلااخ( وعاادد
ويااي التااي تخاارج باللياال، والسااارية يااي  ،السااين الململااة وكساار الاارا ، وتاااديد التحتانيااة

 .(3) التي تخرج بالنلار((
دنلااااا تخ ااااي  ؛قااااال  ااااي  اااات  الباااااري: وقياااال سااااميت بااااذلن يعنااااي الساااارية (4)]... 

ذ ي اب ل ا، ويذا يقتضي أنلا أخذت من السر، وال يصا  الخاتالز الماادة، وياي قطعاة مان 
،  ماا زاد علاى خماق ما اة الجيل تخرج منه وتعود إليه، ويي من ما ة إلاى خماق ما اة

اار بااالنون ثاام الململااة،  ااتن زاد علااى ثمااان ما ااة ساامي جيًاااا،  ااتن زاد علااى  يقااال لااه م ن س 
الجاايل الع اايم، ومااا ا تاارق ماان الساارية يساامى  (5)أربعااة آالز ساامي جح اااًل، والخمسااين

                                           
ن مجاازز الماادلجي، أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  المغااازي، بااا  ساارية عباادا  باان حذا ااة الساالمي، وعلقمااة باا( 1)

، ومسلم  ي صحيحه كتا  اإلماارة، باا  وجاو  طاعاة ادمارا   اي 354 2( 4341ويقال: إنلا سرية ادنصار، رقم )
قااال:  --، ول اا  مساالم عاان علااي باان أبااي طالاا  826( ا 1841غياار معصااية، وتحريملااا  ااي المعصااية، رقاام )

وأماريم أن يسامعوا لاه ويطيعاوه،  أغضابوه  اي ااي   سرية واستعمل عليلم رجاًل من ادنصار، -- بع  رسول ا 
كم رسااول ا  قااال:  ن اار أن تساامعوا لااي وتطيعااواَ قااالوا: بلااى، قااال:  ادخلويااا،  --  أوقااد ناااًرا، ثاام قااال: ألاام يااأم ر 

،  لمااا  -- بعضاالم إلااى بعااض،  قااالوا: إنمااا  ررنااا إلااى رسااول ماان النااار،  كااانوا كااذلن. وسااكن عضاابه، وط  ياات النااار 
 .«لو دخلويا ما خرجوا منلا، إنما الطاعة  ي المعروز » قال:  -- وا ذكروا ذلن للنبيرجع

   ي النسخة "ل"، و"م"، عدة.( 2)

 .611 12 ت  الباري ( 3)

 زاد  ي النسخة "ا" و.( 4)

  ي النسخة "ا"، و" ل"، و"م" والخميق".( 5)
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 .(1)بعثًا، والكتيبة ما اجتمع ولم ينتار
 .(2)ولغيره  استعمل بال ا  بدل الواوقوله: )واستعمل( كذا بالواو دبي ذر، 

 .(5()4) يما قال ابن سعد (3)قوله: )رجاًل من ادنصار( يو عبدا  بن حذا ة السلمي
 (6)قوله: ) غض ( أي الرجل عليلم لعادم امتثااللم، و اي رواياة ح اا بان غياا 

  ااي  أغضاابوه »: مساالم روايااة، و ااي (8)«علاايلم  غضاا »: ادحكااام  ااي (7)ادعماالعاان 
 .(9)« غض  اي ٍ 

 .(10)"قال" قوله: ) قال(  ي رواية أبي ذر 
قولاااه: )بلاااى( أي أمرناااا أن نطيعااان،  اااالجوا  بلاااا بعاااد الن اااي إيجاااا ، وباااالعكق 

 بخالز الجوا  بنعم  تنه لتقرير ما قبله مطلًقا إيجاًبا وسلًبا.

                                           
 .612 – 611 12ين ر:  ت  الباري ( 1)

 .318 9الساري  ين ر: إرااد( 2)

ويااجر إلاى ، -- عبدا  بن حذا ة بان قايق بان عادي بان سالم القرااي الساالمي، أسالم قاديًما، وصاح  رساول ا ( 3)
 أرض الحباااة اللجاارة الثانيااة مااع أخيااه قاايق باان حذا ااة، وكااان  يااه دعابااة، وأساارته الااروم  ااي بعااض غزواتااه، تااو ي

--  118 -117 3، وأسد الغابة 891 -888 3 بمصر  ي خال ة عثمان. ين ر: االستيعا. 

محمد بن سعد بن منيع أبو عبدا  مولى بني ياام الحاا   أباو عبادا  البصاري، ساكن بغاداد، وروي عان ياايم، والولياد ( 4)
يااريم، وماان تصاااني ه: الطبقااات باان مساالم واباان عيينااة، وروي عنااه أحمااد، واباان أبااي الاادنيا، وأحمااد باان يحااي باان جااابر وغ

 .61 – 61  9، وسير أعالم النبال  266 3( ه. ين ر: تاريخ بغداد 231) –رحمه ا   –، تو ي يوالكبر  الصغري

 .144 4ين ر: الطبقات الكبري ( 5)

عااي، أبااو عماار الكااو ي، قاضاايلا وقاضااي ( 6) ح ااا باان غيااا  باان طلااق باان معاويااة باان مالاان باان الحااار  باان ثعلبااة الناخ 
سااحاق وابنااا أبااي ااايبة وغيااريم. ين اار: بغااداد أيًضااا، روي عاان جااده، وادعماا ل والثااوري وغيااريم، وروي عنااه أحمااد وا 

( ه. وقاد 194سانة ) تاو ى، ويو ثقة  قيه تغيار ح  اه قلاياًل  اي امخار، مان الثامناة، 156 -154 2تلذي  التلذي  
 .196قار  الثمانين. ين ر: تقري  التلذي  ا 

سااليمان باان ملااران ادساادي الكااايلي مااواليم أبااو محمااد الكااو ي ادعماال، روي عاان سااعد باان عبياادة، وعااامر الاااعبي، ( 7)
وعدي بن ثابت وغيريم، وعنه الحكم بن عتيباة، وأباو إساحاق السابيعي، وساليمان التيماي وغياريم. ين ار: تلاذي  التلاذي  

(ه. ين ااار: تقريااا  147سااانة ) تاااو ي ة،مااان الخامسااا، وياااو ثقاااة حاااا   عاااارز باااالقرا ات ور  لكناااه يااادلق 61 – 57  3
 .318التلذي  ا 

 .391 3( 7145أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  ادحكام، با  السمع والطاعة ما لم تكن معصية رقم )( 8)

 (.1رقم )، يامل 192سبق تخريجه ا ( 9)

 .319 9ين ر: إرااد الساري ( 10)
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قولااه: ) ااأجمعوا( بلماازة الوصاال ماان جمااع، وقولااه:  جمعااوا أي الحطاا ،  م عولااه 
 ز ويو من با  قطع.محذو 

 قوله: )أوقدوا( ب ت  اللمزة المقطوعة وكسر القاز من أوقد.
اااوا( ب ااات  اللاااا  وضااام المااايم مااااددة  ساااره الب رمااااوي قولاااه: ) ل م 
 (2)كالكرمااااني (1)

، وينيااده رواياااة (6): ولاايق كاااذلن باال المعنااى: قصااادوا(5)، قاااال العينااي(4()3)بقولااه: عزمااوا
 .(7)ا  قاموا ين ر بعضلم إلى بعض، وبابه ردح ا،  لماا يموا بالدخول  يل

 .ضم اليا  من أمسن}قوله: )ي مسن بعًضا( أي يمنعه من الدخول  ي النار، ويو 
 : من النار أي: خوً ا منلا.(8){قوله: ) ررنا( أي باإلسالم وترن الك ر، وقوله 

قوله: )خم دت( ))ب ت  الميم، وتكسر أي انط أ للبلا((
 (9). 

،  ال اعال (11){--}( أي بلغ يذا الخبار النباي (10){--}: ) بلغ النبي قوله
 ضمير مستتر والنبي م عول.

                                           
 (  ي النسخة "ق" البرمكوي.1)

محمااد باان يوسااز باان علااي ااامق الاادين أبااو عباادا  الكرماااني البغاادادي، أخااذ عاان والااده، وعاان جماعااة بكرمااان، ثاام ( 2)
ارتحاال إلااى الااايخ عضااد الاادين  الزمااه اثنتااي عااارة ساانة، لااه تصااانيز منلااا: ااارح للبخاااري، وااارح لمختصاار اباان 

، وطبقاات 181 3البان قاضاي االبة  (ه. ين ار: طبقاات الااا عية786سانة ) –رحماه ا   –الحاج  وغيريا، تو ي 
 .298الم سرين لةدنه وي ا 

 (  ي النسخة "ل"، و"م" حزنوا.3)

 ، وما وق ت عليه ينان، أن يموا بمعنى حزنوا وليق بمعنى عزموا.111 16( ين ر: الكواك  الدراري 4)

يعارز باالعيني، أخاذ عان محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بان حساين بان يوساز أباو محماد بان الاالا  الحلباي، ( 5)
خير الدين القصير، ومحمود العنتابي، وحيدر الرومي، وغيريم، وأخذ عناه القادوري، وعيساى بان الخااا بان محماود، 
والجمال البزدوي وغيريم، ومان تصااني ه عمادة القااري اارح صاحي  البخااري، واارح المعااني للطحااوي وغيرياا، تاو ي 

، والباادر الطااالع بمحاساان 134 – 131 11  الالمااع دياال القاارن التاسااع (ه. ين اار: الضااو 855ساانة ) -رحمااه ا  –
 .295 – 294 2من بعد القرن السابع 

 .396 14( ين ر: عمدة القاري 6)

 (.8، يامل )187( سبق تخريجه ا 7)

 ( سقط من النسخة "ق".8)

 .319 9( إرااد الساري 9)

 ( سقط من النسخة "م".10)

 ( سقط من النسخة "ل، م".11)
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قولااه: )لااو دخلويااا( ))أي النااار التااي أوقاادويا  ااانين أنلاام بسااب  طاااعتلم أميااريم 
 .(1) ال تضريم((

قولاااه: )ماااا خرجاااوا منلاااا( أي  كاااانوا يموتاااون، والضااامير  اااي قولاااه: دخلوياااا للناااار 
ياذه الناار  (2)لنار امخرة، وذلن دنلم لو دخلاوا ما خرجوا منلادويا، و ي قوله: التي أوق

 ااال يخرجااون  ، كااانوا يموتااون  ياادخلون نااار جلاانم ،التااي أوقاادويا الرتكبااوا مااا نلااوا عنااه
امخارة  (3)منلا إلى يوم القيامة، وياذا إذا لام يساتحلوا الادخول،  اتن اساتحلوه  لام  اي ناار

 يكاااون الماااراد بقولاااه إلاااى ياااوم القياماااة التأبياااد،  يخرجاااون منلاااا ياااوم القياماااة  ،دا ًماااا وأباااًدا
 للحسا  ثم يعودون للا.

و ي الحدي  داللة على أن التأويل ال اسد ال يعذر به صااحبه، و ياه داللاة علاى أن 
أمااريم أن يطيعاااوا ادمياار  حملاااوا ذلااان  --ادماار المطلاااق ال يعاام جمياااع ادحااوال؛ دناااه 

علياه  –حوال حتى  ي حالة الغض  و ي حالاة ادمار بالمعصاية،  يباين للام على عموم اد
 .(4)أن ادمر بطاعته مقصور على ما كان منه  ي غير معصية -الصالة والسالم
طاعاة المخلاوق إال  اي المعاروز أي )الطاعة  ي المعروز( أي ال تجا  قوله: 

  ال طاعة  يه.ادمر الذي عر ه الاار  ولم ينكره، وأما ما أنكره الار  
 ز  ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي باا  سارية عبادا  بان حذا اة، وعلقماة بان مجازا 

 .(5)المدلجي
  

                                           
 .319 9( المصدر السابق، 1)

 (  ي النسخة "ل" لو أنلم دخلوا.2)

 (  ي النسخة "م" دار.3)

 .319 9( ين ر: إرااد الساري 4)

ر  باان ادعااور باان جعاادة باان معاااذ باان عتااوارة باان عماارو باان ماادلج الكناااني الماادلجي، أحااد عمااال 5) ( علقمااة باان مجاازا
، 84 4 ااي جاايل إلااى الحباااة  للكااوا كللاام. ين اار: أسااد الغابااة  --علااى جاايل، وبعثااه عماار  --النبااي 

 .461 – 461 4واإلصابة 
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 كتاب التفسري
 سورة عبس :باب

ا  ا ااة   – 211] اان  ع  ااي  ا   ع ن ل ااا –ع  اان  الناب اايِّ  -ر ض  : --ع  ث اال  الاااذ ي  » ق ااال  م 
اا   ت ل ا اع  الساا  ر ة  ال ك ار ام  ي ق ر أ  ال ق ر آ ن  و ي او  ح  ي ي ق ار أ  ه  م  ث ال  الااذ  م  ي او  ي ت ع اي اد ه ، و ي او  و  ال ق ار   ان  ، و 
ر ان   يدت   ل ه  أ ج  ل ي ه  ا د   .(1) «ع 

أي  يقارأويي زا دة لي لر المعناى، وقولاه:  ،قوله: )م ث ل( ب ت  الميم والثا  المثلثة
  الم عول محذوز. ،القرآن

ماااتقن لاااه إتقاًناااا جياااًدا، والجملاااة حالياااة  ،حاااا   لاااه( أي: مااااير  ياااهقولاااه: )وياااو 
 وصاحبلا ضمير يقرأ.

، والساا رة ب اات  (2) {مثاال الواقااع مبتاادأ ،متعلااق بمحااذوز خباار}قولااه: )مااع السااا  رة( 
ويااو الملاان الااذي يكتاا  القاارآن ماان اللااوح المح ااو ، أو الملاان  ،السااين وال ااا  جمااع سااا ر

نى قار  القرآن الحاا   يكاون مصااحًبا للمال كاة الكااتبين  اي الذي يكت  ادعمال، والمع
، السِّاا ر بكساار السااين الململااة (4)قاادره،  مرتبتااه أع اام ممااا بعااده (3)الاادنيا وامخاارة لع اايم

(5)ژ     ژ  ژژ  تعاااالى: ا  الكتاااا ، قاااال  اااي المختاااار: ))السااا رة الكتباااة، قاااال
قاااال ،  

: بالكسر الكتا  والجمع أسا ار، قاال والس ر ،(6)مثل كا ر ك رة ،ادخ ل: واحديم سا ر
 .(9){إ.ه}. (8) (((7) ژ ک               گ     گ  گژ : -تعالى –

                                           
، ومسالم  اي صاحيحه كتاا  صاالة 525 2( 4937أخرجاه البخااري  اي صاحيحه كتاا  الت ساير، باا  ساورة عابق، رقام )( 1)

رضااي ا   –عاان عا اااة  ، ول ا  مساالم:323( ا 798المساا رين وقصااريا، بااا  الماااير باالقرآن والااذي يتتعتااع بااه، رقاام )
الماير باالقرآن ماع السا رة الكارام الباررة، والاذي يقارأ القارآن ويتتعتاع  ياه، وياو علياه  »: -- قالت: قال رسول ا  -عنلا

 .«ااق، له أجران

 ( سقط من النسخة "م".2)

 (  ي النسخة "ق"، و" ل"، و"م" لع م.3)

 (  ي النسخة "ق" قبله.4)

 .15( سورة عبق، امية: 5)

 (  ي النسخة "ل" وكا رة.6)

ڳ   ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     گ  گژ ، واميااة بتماملااا 5( سااورة الجمعااة، ماان اميااة: 7)

 .ژں  ں    ڻ  ڻ    ڻ     ڱڳ         ڳ  ڱ               ڱ  ڱ
 ( المختار، مادة: )ق. ز. ر(.8)

 ( سقط من النسخة "ا".9)
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أي يقااارنه كلماااة بعاااد تأملاااه  تعاياااده( جملاااة حالياااة مااان  اعااال يقااارأ؛قولاااه: )وياااو ي
 الكلمة التي بعديا ل ال يغلط.

ويحتماال أن تكااون قولااه: )ويااو عليااه اااديد( الجملااة حاليااة أيًضااا ماان  اعاال يقاارأ، 
أي  ؛أي والحاااال أن القاااارآن علياااه اااااديد ؛مااان  اعاااال يتعاياااد،  لااااي متراد اااة أو متداخلااااة

 .(1)له هصع  لعدم ح  
 .(2)ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با   ضا ل القرآن

  

                                           
 .196 11( ين ر: إرااد الساري 1)

 (.1، يامل رقم )191( البخاري عنده كتا   ضا ل القرآن وليق با ، وأنا لم أقز عليه  يه، وقد سبق تخريجه، ا 2)
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 كتاب فضائل القرءان
 فضل سورة البقرة :باب

: ق ااال  الناب ااي   -211 ااع وٍد ق ااال  اان  اب اان  م س  اا »: --ع  اان  آم  اار  ن  ق اار أ  ب ااامي ت ي ن  م  خ 
ل ٍة ك   ت اه   «س ور ة  ال ب ق ر ة    ي ل ي 

(1). 
ماان قاارأ اميتااين، ويحتماال أن  أي ؛( يحتماال أن تكااون البااا  زا اادةقولااه: )باااميتين

 .(2)وضمن قرأ ااتغل أو تبرن، ودبي الوقت قرأ اميتين بحذز البا  ،تكون أصلية

(3)ژڳ  ڳ  ژ : -تعاالى –قوله: )من آخر سورة البقارة( أي مان قولاه 
إلاى آخار   

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ژ  والثانياة مان ،(4)ژڭ  ڭ  ژ  :السورة،  اتن آخار امياة ادولاى

 .(7) ليق رأق آية بات اق القار ين  (6)ژ ۉ  ۉژ  :إلى آخر السورة، وأما (5) ژ ۈ
قولاااه: )ك تااااه( أي: أجزأتااااه عااان قياااام الليااال، أو عااان قااارا ة القااارآن مطلقًاااا داخااال 

أو وقتاااه كاال }الصااالة وخارجلااا، أو د عتااا عنااه ااار الاااياطين، أو ااار اإلنااق والجاان، 
علياااه مااان اإليماااان وادعماااال  (9)، أو أجزأتااااه  يماااا يتعلاااق باالعتقااااد لماااا اااااتملتا(8){ساااو 

                                           
، ومسالم  ااي 545 2( 5119( أخرجاه البخااري  اي صااحيحه كتاا   ضاا ل القاارآن، باا   ضال ساورة البقاارة، رقام )1)

صحيحه كتا  صالة المسا رين وقصريا، با   ضل ال اتحة، وخواتيم سورة البقرة والح  على قرا ة اميتاين مان 
من قرأ  »: --قال رسول ا  ، ول   مسلم: عن أبي مسعود ادنصاري قال: 326( ا817آخر البقرة، رقم )

 .«ياتين اميتين من آخر سورة البقرة،  ي ليلة ك تاه

 .284 11( ين ر: إرااد الساري 2)

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںژ ، وامياااة بتماملاااا 284( ساااورة البقااارة، مااان امياااة: 3)

 .ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ے   ے  ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 .284سورة البقرة من امية:  (4)

ې  ې     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ وامياااة بتماملاااا  285( ساااورة البقااارة، مااان امياااة: 5)

  حئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  ېئەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ەئې  ى    ى  ائ  ائ

 .ژمب  ىب  يب  جت  حت  خت     خبمئ  ىئ  يئ   جب  حب

 .285البقرة، من امية: ( سورة 6)

 .113 15( ين ر:  ت  الباري 7)

 ( سقط من النسخة "ق".8)

 (  ي النسخة "ا" ااتملت.9)
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وادولااى  ،(2)، ].... (1)ا ماان الثااوا  عاان طلاا  آخاارمبسااببلإجمااااًل، أو ك تاااه بمااا حصاال لااه 
ر   (5)مان طرياق عاصام (4()3)أن يراد جميع ما تقدم، وعن أباي مساعود عان ز 

: (7)عان علقماة (6)
 .(8)«من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عن قيام ليلة »

كتااا   (10){ -تعاااالى -}أن ا   »: (9)وعناااد الحااااكم وصاااححه عااان النعماااان بااان بااااير
وأنااازل منااااه آيتاااين خااااتم بلماااا سااااورة البقااارة، ال يقاااارآن  اااي دار  يقربلااااا الاااايطان ثااااال   كتاًباااا
أبنا كم،  تنلما   اقر ويما وعلمويما » :(13)من مرسل ابن جبير (12)، وزاد أبو عبيد(11)«ليال

                                           
رااد الساري 113 15( ين ر:  ت  الباري 1)  .284 11، وا 

 ( زاد  ي النسخة "ق" أو وقت من كل سو .2)

  ي النسخة "ل" ابن مسعود. (3)

نماا ساكن بادًرا، االد  (4) عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عطية، أبو مسعود البدري ويو مالور بكنيته، لم يالد بدًرا، وا 
 – 1174 3(ه. ين ار: االساتيعا  41سانة ) --العقبة الثانية، روي عنه أباو وا ال، وعلقماة، ومساروق وغياريم تاو ي 

 .55 4، وأسد الغابة 1175

و ابن أبي النجود ادسادي ماواليم الكاو ي أباوبكر المقاري روي عان زر بان حبايل، وأباي عبادالرحمن السالمي، عاصم بن بلدلة وي (5)
، ويااو صاادوق لااه 316 – 314 3وأبااي وا اال، وعنااه اأعماال، ومنصااور، وعطااا  باان أبااي رباااح وغيااريم. ين اار: تلااذي  التلااذي  

 .369(ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 128ي سنة )أويام حجة  ي القرا ة وحديثه  ي الصحيحين مقرون من السادسة تو 

زر بن حبيل بن حبااة بان أوق بان باالل، وقيال ياالل ادسادي أباو ماريم، مخضارم أدرن الجايلياة، روي عان عمارو، وعثماان،  (6)
، 475 -474 2التلااذي   وعلااي، وأبااي ذر وغيااريم، وعنااه إبااراييم النخعااي، وعاصاام باان بلدلااة، والاااعبي وغيااريم. ين اار: تلااذي 

 .261( ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 81ويو ثقة جليل مخضرم من الثانية تو ي سنة )

، روي عان --( علقمة بن قيق بن عبدا  بن مالن بن علقمة بن سالمان بان كلال أباو اابيل النخعاي، ولاد  اي حيااة النباي 7)
باراييم النخعاي، وعاامر الااعبي وغياريم.  عمر، وعثمان، وأبي مسعود وغيريم، وعنه ابن أخيه عبدالرحمن بن يزيد بان قايق، وا 

( ه. ين اار: 71(ه وقياال بعااد )61، ويااو ثقااة ثباات  قيااه عابااد ماان الثانيااة تااو ي بعااد )559 – 558 4ين اار: تلااذي  التلااذي  
 .547تقري  التلذي  ا 

بو عبدا  محمد بن أيو  الضاريق،  اي  ضاا ل القارآن وماا أنازل مان القارآن بمكاة وماا أنازل بالمديناة، تا : غازوة أخرجه أ (8)
، والل اا  لااه، والطبرانااي  ااي 86( ا 173م رقاام )1987 –ه  1418، ت ط: 1سااورية، ط:  –باادير، دار ال كاار، دماااق 

 .213 17( 542الكبير، رقم )

 --عد بن خاالق بان زياد بان مالان ادنصااري الخزرجاي أباو عبادا  ولاد قبال و ااة رساول ا  النعمان بن باير بن ثعلبة بن س (9)
(ه. ين اار: االسااتيعا  64ساانة ) --بثمااان ساانين وساابعة أااالر، روي عنااه ابناااه محمااد، وباااير، والاااعبي، وخثيمااة، تااو ي 

 .553 – 551، وأسد الغابة 1511 – 1496 4

 سقط من النسخة "ل، م". (10)

، 154 – 153 5( 3111أخرجااه الترمااذي  ااي سااننه أبااوا   ضااا ل القاارآن، بااا  مااا جااا   ااي آخاار سااورة البقاارة، رقاام ) (11)
والنسا ي  ي السنن الكبري، كتا  عمل اليوم والليلة، ذكر ما يجير من الجن والاياطين، وذكر اختالز الناقلين لخبر أ ب اي  

( 2165، والحاااكم  ااي المسااتدرن رقاام )363 31( 18414رقاام ) ، وأحمااد  ااي مساانده355 – 354 9( 11737 يااه، رقاام )
 ، وقال الترمذي: يذا حدي  غري ، وقال الحاكم: يذا حدي  صحي  اإلسناد ولم يخرجاه.751 1

القاسم بن سالم البغدادي أبوعبيد القاضي، سمع إسماعيل بن جع ار، وااريًكا القاضاي، وياايًما وغياريم، وعناه الادارمي،  (12)
 –أباي الاادنيا، ومحماد باان يحاي المااروزي وغياريم، لااه مصان ات منلااا كتاا  ادمااوال، والناساخ والمنسااوذ، تااو ي  وأباوبكر باان
 .5 2، وتذكرة الح ا  172 7(ه. ين ر: التاريخ الكبير للبخاري 424سنة ) -رحمه ا 

  =وروي، -- بن مالان بان عاامر الحضارمي أباو عبادالرحمن، أدرن زمان النباي –يو جبير بن ن ير، وليق ابن جبير  (13)
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«قرآن وصالة ودعا 
، وكأنلماا اختصاتا باذلن لماا تضامنتاه مان الثناا  علاى الصاحابة (1)

وابتلااااللم ورجاااوعلم  -تعاااالى –وبجميااال انقيااااديم إلاااى ا   ،(2){عااانلمرضاااي ا  تعاااالى }
 .(3)وما حصل للم من اإلجابة إلى مطلوبلم ،إليه

 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با   ضل البقرة.
  

                                           
عنه وعن أبي بكر مرساًل، وعن عمار بان الخطاا  وغياريم، وعناه ابناه عبادالرحمن وأباو الزايرياة، وأباو عثماان وغياريم. ين ار: = 

 .137ين ر: تقري  التلذي  ا ( وقيل بعديا. 81، ويو ثقة جليل من الثانية تو ي سنة )541 – 541 1تلذي  التلذي  

( أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالام بان عبادا  اللاروي البغادادي  اي  ضاا ل القارآن، تا : ماروان العطياة، ومحسان 1)
 .233م، ا 1995 -ه1415، ت ط: 1ط:  -بيروت –خرابة، وو ا  تقي الدين، دار ابن كثير، دماق 

 ( سقط من النسخة "ا"، و" ل"، و"م".2)

 .113 15ين ر:  ت  الباري ( 3)
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 فضل المعوذاو :باب
اااااة   -212 ااااان  ع ا  ا  اااااي  ا   ع ن ل اااااا –ع  اااااان  إ ذ ا أ و ي إ ل اااااى  --أ نا الناب ااااايِّ  » -ر ض  ك 

ااع  ك  اي ااه  ث ااما  ااه  ك اال  ل ي ل ااٍة جم  ااا   ق اار أ    يل     ر اا  ااا ن   اا     يل م   1 اإلخااالا:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ م 
ااااااا   1النااااااااق: ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ و 1ال لاااااااق:  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ و س  ، ث اااااااما ي م 

ه   ااد  س  اان  ج  اات ط ا   م  ااا اس  ااا م  ل ااه   ؛ب ل م  ااه  و و ج  ل ااى ر أ س  ااا ع  ه ، ي   ع اال   ،ي ب ااد أ  ب ل م  ااد  س  اان ج  ااا أ ق ب اال  م  م  و 
«ذ ل ن  ث ال    م رااتٍ 

(1). 
قولااه: )أوي إلااى  رااااه( أي للنااوم، وأوي بالقصاار إن كااان الزًمااا، وبالمااد إن كااان 

يواا عياأوي كرماى يرماي: أ   ال  اي المختاار: وقاد أوي إلاى منزلاهمتعدًِّيا، ق  وا  و ا ً لاى   ع اول و 
 .(2)به على   ع اٍل، وآواه  غيره إيوا  أنزله

 اايره أناه يت ال قبال القارا ة، ولكان  اي غيار  ،قوله: )ثم ن  ( أي ت ل بدون ريق
ي عل ذلن بعد القرا ة، ويذه الحالاة أكمال ليكاون الرياق مختلًطاا  (3)}كان{يذه الرواية أنه 

 ال ينا ي ما مر من أنه بدون ريق؛ دنا الماراد بادون رياق  ،بالبركة، والمراد الريق القليل
 ثبات  اي رواياة (4){قد}ثم عزم الن    يلما  قرأ، و ،كثير، ويجا  بأن المعنى جمع ك يه

 .(5)بال  ا  وال واو لنييالكام
 و ي بعض الروايات ثالثًا. ،وقوله: ) قرأ  يلما(  ايره  مرة

بيدياااه، وياااذا بياااان لجملاااة قولاااه يمسااا ،  لاااو قولاااه: )يبااادأ بلماااا( أي يبااادأ بالمسااا  
مجماال بينااه بقولااه يباادأ بلمااا، لكاان قولااه: مااا اسااتطا  ... إلااخ، وقولااه: يباادأ يقتضاايان أن 

 .(6)ثم ينتلي إلى ما أدبر من جسده ،يقدر بعد من جسده امتي
 قوله: )وما أقبل من جسده( أي: ما كان مقدًما من جسده من صدر وما وااله.

                                           
 .546 2( 5117( أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا   ضا ل القرآن، با   ضل المعوذات، رقم )1)

 ( ين ر: مختار الصحاح، مادة: )أ. و. ي(.2)

 ( سقط من النسخة "ل".3)

 ( سقط من النسخة "ل".4)

 .292 11( ين ر: إرااد الساري 5)

 .1652 5 ( ين ر: الكااز عن حقا ق السنن6)
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ماارة  لاان( يحتماال أن اساام اإلاااارة عا ااد علااى المساا   تكااون القاارا ةقولااه: )ي عاال ذ
 واحدة، ويحتمل أن يكون عا ًدا على المذكور من الجمع والن   والقرا ة والمس .

وياااذا أولاااى ليوا اااق رواياااة القااارا ة ثالثًاااا، وياااذا علاااى سااابيل الكماااال، ويك اااي مااارة 
 واحدة،  كلما ااتد االعتقاد ن ع اليسير من القرآن.

 الحدي  ذكره البخاري  ي با   ضل المعوذتين. ويذا
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 الترجيع :باب
213- : ب ااد  ا   ب اان  م غ  اااٍل ق ااال  اان  ع  ل ااى ن اق ت ااه  ي ق اار أ  و ي ااو   --ر أ ي اات  الناب اايا  » ع  ع 

ل اه   م  اير  ب اه   ،أ و  ج  ان  س اور ة  ال   ات    ق ار ا  ًة ل يِّن اةً  س اور ة  و ي او  ي ق ار أ   ،و ي اي  ت س  و ي ااو  ي ق ار أ   ،ال   اات    أ و  م 
ع   «ي ر جِّ

(1). 
 (2){وقولااه: وجملاه ااان مان الااراوي}ق ولاه: )وياو علااى ناقتاه( جملااة حالياة ماان النباي، 

 حالياة مان النباي، وقولاه: (3) {جملة حالية من ناقته، وقوله: ويو يقرأ}ويي تسير  وقوله:
 .(4)رة ال ت  ان من الراويأو من سو 

ار  ي   و  ي اقوله: )و   يقاول آ  آ  آ  ثاال   ،( أي يكارر صاوته بقرا تاه ويطار   يلااع  جِّ
 (5)ي محلااه اا، ويااو محمااول علااى إااابا  ماارات بلماازة م توحااة بعااديا ألااز  لماازة أخااري

كماا أحدثاه قارا   ،، بمد اللمزة ادولى، وليق المراد ترجيع الغنا (6) ژہ  ژ نحو: 
زماننااا، ع ااا ا  عنااا وعاانلم، وو قنااا أجمعااين لااتالوة كتابااه علااى النحااو الااذي يرضاايه عنااا 

 بمنه وكرمه.
، ومنااع مالاان الترجيااع، وقياال حاارام (8)، وأبوحني ااة(7)وبلااذا الحاادي  أخااذ الاااا عي

، وأجااا  ماان منااع بااأن يااذا ماان يااز الدابااة، ومحاال يااذا إذا (9)وقياال مكااروه، ويااو المعتمااد

                                           
، ومساالم  ااي صااحيحه 552 2( 5147( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا   ضااا ل القاارآن، بااا  الترجيااع، رقاام )1)

، 321( ا794سورة ال ت  يوم  ت  مكة، رقام ) --كتا   ضا ل القرآن وما يتعلق به، با  ذكر قرا ة النبي 
عاام ال ات ،  اي مساير لاه، ساورة ال ات  علاى راحلتاه،  --ول  ه عن عبدا  بان مغ ال المزناي يقاول: قارأ النباي 

  رجع  ي قرا ته.

 ( سقط من النسخة "ق".2)

 ( سقط من النسخة "ق".3)

 .318 11( ين ر: إرااد الساري 4)

 .318 11( ين ر: المصدر السابق5)

 .ژپ      ڀ   ڀ    ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ ، وامية بتماملا 6( سورة البقرة، من امية: 6)

 .132 1( ين ر: ادم للاا عي 7)

، 1( ين ر: المغني ارح مختصر الخرقي، لعبد ا  بن أحمد بان قداماة المقدساي، دار إحياا  التارا  العرباي، ط: 8)
 . 177 11م. 1985 –ه 1415ت ط: 

 .387 1( ين ر: البيان والتحصيل 9)
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كااان القااار  يااأتي بأحكامااه جميًعااا، وأمااا إذا أخاال باااي  منلااا  ااأجمعوا علااى حرمااة ذلاان 
ذا جمعااات يااااذا الحاااادي  إلااااى قولااااه  يِّن ااااوا القاااارآن بأصااااواتكم »: --وا  «ز 

، وخباااار أم (1)
يرجااااع  ويااااو يقااارأ وأناااا نا مااااة علاااى  راااااي --كنااات أساااامع صاااوت النباااي  »ياااانئ: 
«القاارآن

كااان اختيارًيااا ال  -عليااه الصااالة والسااالم –،  لاار لاان أن يااذا الترجيااع منااه (2)
اضااطرارًيا للااز الناقااة،  تنااه لااو كااان للااز الناقااة لااه لمااا كااان داخاااًل تحاات االختيااار،  لاام 

ليتأساى باه ثام يقاول: كاان يرجاع  نسابه  ،ي علاه ويحكياه اختيارًياا (3)يكن عبادا  بان مغ ال
عنااااد  (5)اااااعبة عاااان (4)، وقااااد ثباااات  ااااي روايااااة علااااي باااان الجعااااد--إلااااى  عاااال النبااااي 

                                           
، 594 2( 1468( أخرجه أبو داود  ي ساننه أباوا   ضاا ل القارآن، باا  كياز يساتح  الترتيال  اي القارا ة، رقام )1)

، وابن ماجة  ي ساننه 26 2( 1189والنسا ي  ي الكبري، با  كتا  الصالة، با  تزيين القرآن بالصوت، رقم )
، وذكااره 451 31( 18494نده رقاام )، وأحمااد  ااي مساا366 2( 1342أبااوا  إقامااة الصاالوات والساانة  يلااا، رقاام )

، «الماير باالقرآن ماع الكارام الباررة »: --البخاري  ي صحيحه معلًقا  ي كتا  التوحيد  قال: با  قول النبي 
 .486 3( 7543، وذلن بتثر حدي  رقم )«بأصواتكم زينوا القرآن»و

، وابن ماجة  اي ساننه 25 2( 1187قم )( أخرجه النسا ي  ي الكبري كتا  الصالة، با  ر ع الصوت بالقرا ة، ر 2)
، وأحماد  اي 372 2( 1349أبوا  إقامة الصلوات والسانة  يلاا، باا  ماا جاا   اي القارا ة  اي صاالة الليال، رقام )

، قال أبو ال ضل محمد بن طاير بان علاي الاايباني 475 44( 26915، ورقم )465 44( 26894مسنده رقم )
لامااام الاادارقطني، تاا : محمااود  -- اا  واإل ااراد ماان حاادي  رسااول ا  المعااروز بااابن القيسااراني، أطااراز الغرا

م، 1998 –ه  1419، ت ط: 1ط:  -محمااد محمااود حساان نصااار، الساايد يوسااز، دار الكتاا  العلميااة بيااروت
غري  من حدي  عمرو بن دينار عن يحي عنلا، وغري  عن حدي  مسعر عن عمارو ت ارد باه علاي بان حار  

 .411 5عر ابن أم يانئ عنلا عن س يان بن عيينه عن مس

( عبدا  بن مغ ل بان عبادغنم، وقيال عباد نلام بان ع ياز بان ربيعاة المزناي، يكناى أباا ساعيد، وكاان مان أصاحا  3)
الااااجرة، وكاااان مااان البكاااا ين، وأحاااد العاااارة الاااذين بعاااثلم عمااار إلاااى البصااارة ي قلاااون النااااق، روي عناااه: الحسااان 

، وأسااد 997 – 996 3(ه. ين اار: االسااتيعا  59ساانة ) -- ي البصااري، وأبوالعاليااة، ومطاارز وغيااريم، تااو 
 .395 3الغابة 

( علي بن الجعد بن عبيد الجويري، أبو الحسن البغادادي ماولى بناي يااام، روي عان جريار بان عثماان، وااعبة، 4)
، ويااو ثقااة 573 – 571 4والثااوري وغيااريم، وعنااه البخاااري، وأبااوداود، وأحمااد وغيااريم. ين اار: تلااذي  التلااذي  

 .549(ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 231ثبت رمي بالتايع من صغار التاسعة تو ي سنة )

( اعبة بن الحجاج بن الورد العتكي ادزدي مواليم، أبو بساطام الواساطي ثام البصاري، روي عان أباان بان ثغلا ، 5)
القعبنااي وغيااريم. ين اار: تلاااذي  وحماازة الضاابي، وحميااد باان نااا ع وغيااريم، وعنااه علااي باان الجعااد، وأبااو نعاايم، و 

. ويو ثقة حا   متقن، كان الثوري يقول أنه أميار المانمنين  اي الحادي ، وكاان عاباًدا، 169 – 164 3التلذي  
( ه. ين ااار: تقريااا  161ويااو أول مااان  اااتل بااالعراق عااان الرجاااال، وذ  عااان الساانة، مااان الساااابعة تااو ي سااانة )

 .339التلذي  ا 
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«لكاام باااذلن اللحاان أي الااانغم لاااوال أن يجتمااع النااااق علينااا لقااارأت »اإلسااماعيلي  قااال: 
(1()2) 

، دناه حالاة ركاو  الناقاة وياو يساير لاام (3)ةللعبااد --و اي الحادي  داللاة علاى مالزمتاه 
ة بااالتالوة، و ااي جلااره بااذلن إرااااد إلااى أن الجلاار بالعبااادة قااد يكااون  ااي بعااض ديتاارن العبااا

يقا  الغا ل ونحو ذلن دويو عن ،المواضع أ ضل من اإلسرار  .(4)التعليم وا 
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  الترجيع.

  

                                           
 -بياروت –عبيد البغدادي  ي مسنده، ت : عامر أحمد حيادر، النااار: منسساة ناادر ( أخرجه علي بن الجعد بن 1)

، والنا الذي وق ت عليه يو قول عبدا  بان مغ ال: 171 1( 1111م، رقم )1991 –ه 1411، ت ط: 1ط: 
ل ه  و يي  ت ج   --ر أ ي ت  الناب ي   » م  ل ى ج  ل ى ن اق ت ه  أ و  ع  ، و ي و  ع  م  ال   ت    ت ر  و ي و  ي ق ر أ  س ورة  ال   ت    أ و  م ن  س ور ة  ال   ات    ي و 

ع . «ق ر ا  ًة ل يِّن ةً  ع ل  ي ر جِّ : و ج  . ق ال  ن  ل ي ن ا لق ر أ ت  ل ك م  اللاح  ت م ع  الناق  ع  ي ة : ل و ال  أ ن  ي ج   ق ال  م ع او 

 .318 11( ين ر: إرااد الساري 2)

 على العبادة. ي النسخة " ل"، ( 3)

 .81 -81 4بلجة الن وق ين ر:  (4)
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 قرؤا القرآن ما ائتلفو عليه قلوبكم: إباب
ب اد  ا    -214 ن د    ب ان  ع  اا – (1)ع ن  ج  اي  ا   ع ن ل م  ان  الناب ايِّ  -ر ض    ق اال  : -- ع 

ت ل   ت م    ق وم وا ع ن ه   » ا ا  ت ل   ت  ق ل وب ك م    ت ذ ا اخ  «اق ر   وا ال ق ر آ ن  م 
(2). 

قولاااه: )ماااا ا تل ااات( أي  رحااات وانبساااطت، أي اقااار وا القااارآن مااادة انااااراح قلاااوبكم 
 للقرا ة، دن القار  إذا كان بلذه المثابة حصل له التدبر  ي معانيه.

  قوماوا عناهصل لكم ملل وسآمة وت رق قلو ، وقولاه: قوله: ) تذا اختل تم( أي ح
 (3)أي اتركوه، يقال قام باادمر إذا جاد  ياه ودام علياه، وقاام عان ادمار إذا تركاه وتجااوزه

نماااا طلااا  تركاااه  اااي ياااذه الحالاااة دناااه  مجااارد أل اااا  ال تااادبر  يلاااا وال  (4){يكاااون حين اااذ}وا 
 :عر ااااة معانيااااه وح  تمويااااا مثاااالقلااااوبكم ات قااااتم علااااى مه اتعااااا ، وقياااال معنااااى ا تل اااات علياااا

ونحاااو ذلااان مااان امياااات المحكماااة التاااي ياااي أم الكتاااا ، ، (5)ژ  ڱ  ڱ  ڱ   ںژ
 :-تعاالى –أي  ي معنااه، ولام تت قاوا علياه باأن كاان مان المتااابه كقولاه   تذا اختل تموقوله: 

 ژٱ   ژ
(8)ژٻ    ٱژ  (7)ژ ٱژ (6)

وقولااه: ) قومااوا عنااه( أي اتركااوا البحاا    
باال  ،حقيقااة (9)عنااه دنااه يااندي بكاام إلااى الخااالز والوقااو   ااي الااار، ولاايق المااراد  قومااوا

                                           
( جند  بن عبدا  بن س يان البجلي العلقي، يكناى أباا عبادا ، روي عناه محماد بان سايرين، وبكار بان عبادا  المزناي، 1)

 .361 – 361 1، وأسد الغابة 257 – 256 1وادسود بن قيق وغيريم. ين ر: االستيعا  

، 555 2( 5161( أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا   ضا ل القرآن، با  اقر وا القارآن ماا ا تل ات علياه قلاوبكم، رقام )2)
ومسلم  ي صحيحه كتا  العلم، با  النلي عن اتبا  متاابه القرآن والتحذير مان متبعياه، والنلاي عان االخاتالز  اي 

ت ل   ت م    يه    ق وم وا...   ت ذ  »، و ي ل   مسلم: 1161( ا 2667القرآن، رقم ) ن ه   »بدل:  «ا اخ  ت ل  ت م    ق وم وا ع   .«  ت ذ ا اخ 

 .1681 5( ين ر: الكااز عن حقا ق السنن 3)

 ( سقط من النسخة "ق" و ي النسخة "م" تقديم وتأخير، حين ذ يكون.4)

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ژ ، وامياااة بتماملاااا 82( ساااورة البقااارة، مااان امياااة: 5)

ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

 .ژۆئ  

 .1( سورة البقرة، امية: 6)

 .ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ، وتماملا  1( سورة النمل، من امية: 7)

 .2 - 1( سورة الاوري، اميتان : 8)

 (  ي النسخة "ق"، و" ل" قوموا.9)
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 اتذا رأياتم الاذين يتبعاون المتااابه  » :--المراد اإلعراض عن المتاابه، وياذا كقولاه 
« احااذرويم منااه

يقااع  ااي القاارا ات : كااان اخااتالز الصااحابة (3)؛ وقااال اباان الجااوزي(2()1)
لا ال يجحاد أحاديم ماا يقارنه امخار  يكاون جاحاًدا  ؛واللغات  أمروا بالقيام عند االخاتالز

 .(4)لما أنزل ا 
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  اقرنوا القرآن ما ا تل ت عليه قلوبكم

  

                                           

سااورة البقاارة،  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ژ ( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه، كتااا  ت سااير القاارآن، بااا  1)
( 4547مغ رتااان  ااااغ ر لناااا، ورقااام ) ژۓ  ژ علاااًدا ويقاااال:  ژۇئ  ژ ، وقاااال ابااان عبااااق: 285امياااة: 

ياه والنلاي عان ، ومسلم  ي صحيحه، كتا  العلم با  النلي عان اتباا  متااابه القارآن والتحاذير مان متبع411 2
 اتذا ر أ ي ات  الاذين يتبعاون ماا تااابه  »، والل ا  كماا عناد البخااري: 1161( ا 2665االختالز  ي القرآن، رقام )

 .«ر أ ي ت  »بدل  «رأيتم»، وعند مسلم: «منه  أول ن الذين سم ى ا   احذرويم

 .211 15( ين ر:  ت  الباري 2)
( عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبادا  القرااي البكاري، جماال الادين أباو ال ارج بان الجاوزي، سامع مان أباي 3)

ال ضاال اباان ناصاار، وغيااره، وت قااه علااى أبااي حكاايم، وأبااي يعلااى باان ال اارا  وغيااريم، ماان تصاااني ه كاااز الماااكل ماان 
، 344 -343 1د لمعر ااة رواة الساانن والمسااانيد ( ه. ين اار: التقيياا597ساانة ) -رحمااه ا  –حاادي  الصااحيحين تااو ي 

والمقصاد ادرااد  ااي ذكار أصاحا  اإلمااام أحماد إلبااراييم بان محماد باان عبادا  اباان م لا ، تا : عباادالرحمن بان ساالمان 
 .95 – 93 2م 1991 -ه1411، ت ط: 1السعودية، ط:  –العثيمين، مكتبة الراد، الرياض 

 .47 2ن ( ين ر: كاز الماكل من حدي  الصحيحي4)
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 كتاب النكاح
 ما يكره من التبتل والأياء :باب

ي ر ة   – 215 س ول  ا    --ع ن  أ ب ي ي ر  : ي ا ر  : ق ل ت  و أ ن ا  ،إ نِّي ر ج لت ا ا ت  ،ق ال 
ي ال ع ن اات   اا ل ااى ن   س  از  ع  اا ث اال   ،أ خ  نِّااي، ث ااما ق ل اات  م  ا     س ااك ت  ع  اا واج  ب ااه  النِّس  ا أ ت ااز  اا د  م  اا و ال  أ ج 

،   س ك ت  ع نِّي ل ان   ،ذ ل ن  ث ال  ذ  ، ث ما ق ل ت  م  ل ان  ث ال  ذ  نِّاي، ث اما ق ل ات  م  -  ق اال  الناب اي     س اك ت  ع 
-: «  ي ر ة ل ى ذ   ،ي ا أ ب ا ي ر  ت ا  ع  ٍق،   اخ  ا أ ن ت  ال  «ل ن  أ و  ذ ر  ج زا ال ق ل م  ب م 

(1). 
اساتعمل  ثام}قولاه: )وأناا أخااز علاى ن ساي العنات( أي الزناا، وأصال العنات المااقة 

 دنه سببلا. (2){ ي الزنا
ا اااااذن لاااااي  » (3)قولاااااه: )وال أجاااااد ماااااا أتااااازوج باااااه النساااااا ( زاد  اااااي رواياااااة حرملاااااة

«أخااتا
ذا كااان يااذا الجلياال القاادر يخاااز علااى (4) ، أي أقطااع ذكااري خو ًااا ماان الزنااا، وا 

 قاد ابتلاى الناو  اإلنسااني ببلياة ماا أع ملاا  ركا  -تعاالى –ن سه،  ما بالن بغيره،  اا  
صااارز الاااالوة  اااي حاااالل  (5)ه الااان ق والاااايطان واللاااوي،  اااتنوسااالط عليااا ، ياااه الاااالوة

ن صر لا  ي حرام  له النار.   جزانه الجنة، وا 
 .(7()6){قوله: )جز القلم( أي ن ذ المقدور بما ك ت     ي اللوح المح و }

قوله: ) اختا( بكسر الصاد الململاة المخ  اة أمار مان االختصاا  وقولاه: علاى 
تقادير  ااختا حاال اساتعال ن علاى العلام باأن كال ااي  ذلن متعلاق بمحاذوز حاال، وال

 ، و اي رواياة الطباري(8)أو ذر أي اتارن الخصاا  :ال م ار مناه، وقولاه ،بقضا  ا  وقدره

                                           
 .558 2( 5176( أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  النكاح، با  ما يكره من التبتل واالختصا  رقم )1)

 ( سقط من النسخة "ق".2)

، أبااو ح ااا المصااري الح يااد، روي عاان اباان وياا   ااأكثر، وعاان حرملااة باان يحااي باان عباادا  باان حرملااة باان عمااران التجيبااي( 3)
الااااا عي، وأياااو  بااان ساااويد الرملاااي وغياااريم، وعناااه مسااالم وابااان ماجاااه، والحسااان بااان سااا يان وغياااريم. ين ااار: تلاااذي  التلاااذي  

 .169( ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 244( ه أو )243سنة )تو ي ، ويو صدوق من الحادية عار 692 – 691 1

ي »، والنا الذي وق ت عليه عنده: 264 3( 5323ا البيلقي  ي السنن الكبري، رقم )أخرجل( 4) ت ص  ن  ل ي أن  أ خ   .«  أ ذ 

 (  ي النسخة "م"  تذا.5)

 ( سقط من النسخة "ق".6)

رااد الساري 319 16، وعمدة القاري 237 15( ين ر:  ت  الباري 7)  .348 11، وا 

رااد الساري ، 237 15( ين ر:  ت  الباري 8)  .348 11وا 
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: اقتصاار علااى (4)معناااه كمااا  ااي ااارح الماااكاة (3){و}بااالرا  بعااد الصاااد  (2()1) اختصاار
علاى القاول الاذي قلتاه لان إذ ، والمناسا  أن يقاول: اقتصار (6)الذي أمرتان باه (5){القول}

 لم يتقدم لصيغة ادمر ذكر.
قوله: )أو ذر( أي اترن ما قلتاه لان مان قاولي جاز القلام وا عال الخصاا ، وعلاى 

لااه بااين الخصااا  وعدمااه، ولاام يعلمااه ااايً ا يقطااع الااالوة  رت يِّااخ  م   --كاال حااال  ااالنبي 
ال عال، بال ياو للتلدياد  أنه ال يجوز، وعلى الاروايتين لايق ادمار  ياه لطلا  إلىلااارة 

  (8()7)ژڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄژ  :-تعااااالى –والتخويااااز، كقولااااه 
: -تعااالى – قولااه:  ليك اار للتلديااد، وأمااا قولااه:  لياانمن  ااادمر  يااه علااى حقيقتااه، وكقولااه 

 .(9)ژ ڇ  ڇ  ڇ ژ

وياااذا الحااادي  ذكاااره البخااااري  اااي باااا  ماااا يكاااره مااان التبتااال والخصاااا  مااان كتاااا  
 النكاح والمراد بالتبتل االنقطا  عن النسا  وترن التزوج دجل العبادة.

                                           
 (  ي النسخة "ق" اقتصر.1)

 اقتصار  »( رواية الطبري يذه لم أقز عليلا، وقال ابن حجر  ي ال ت : وحكايا الح ميدي  ي "الجمع" ووقعت  ي "المصاابي ": 2)
وقاد قاال ، 177 3( 2497بارقم ) « ااختا». قلت: ما وق ت عليه  ي الجمع للحميدي يو بل  : 237 15 «على ذلن أو ذر

 » الصاااوا   « اختصااار علاااى ذلااان أو ذر » اااي ياااذا الحااادي   --الطيباااي  اااي الكاااااز عااان حقاااا ق السااانن، وماااا ذكااار 
بتخ يز الصاد من اإلختصا ، وكاذلن يروياه المحققاون مان علماا  النقال، وقاد صاح ه بعاض أيال النقال  ارواه علاى  « اختا

عااوام أصااحا  الروايااة، أو علااى ماان انتلااى إليااه الحاادي  مختصااًرا مااا يااو  ااي كتااا  المصااابي ، وال يكاااد يلتاابق ذلاان إال علااى 
علاى ماا يااو  اي المصااابي ، وأماا مان كااان معتنًياا بضاابط ادل اا ، واتبااا  المعااني  اال يخ ااى علياه وجااه الصاوا  إذا اسااتوع  

 .543 2طرق يذا الحدي  

 ( سقط من النسخة "ق"3)

(ه، أولاه الحماد   ماايد أركاان 743ماة حسان بان محماد الطيباي ت )( ارح الماكاة ويو الكااز عن حقا ق السانن، للعال4)
الدين الحنيز ... إلخ، وكاان اعتمااده   ياه وغاياة ايتماماه باارح مسالم للناووي، وذكار  اي أولاه مقدماة  اي أصاول الحادي . 

 .1698 2ين ر: كاز ال نون 

 ( سقط من النسخة "ق"5)

 .542 2( ين ر: الكااز عن حقا ق السنن 6)

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ           ڌڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ  ، وتماملاااااا29ورة الكلاااااز، مااااان امياااااة: ( سااااا7)

 .ژک     ک  ک  ک    ڑژ  ڑ

رااد الساري237 15( ين ر:  ت  الباري 8)  .348 11، وا 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ       ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ  ، واميااة بتماملااا39( سااورة  صاالت، ماان اميااة: 9)

 .ژڍ     ڌ  ڌ  ڎ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ  چ
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 األكفاء في الدين :باب
اان  ع ا  ا ااة   -216 ااي  ا   ع ن ل ااا –ع  اال  الناب ااي   -ر ض  : د خ  ااب اع ة   --ق ال اات  ل ااى ض  ع 

ااجا  »ب ن اات  الز ب ي ااار    ق اااال  ل ل اااا:  : و   «ل ع لاااان  أ ر د ت  ال ح  ع اااًة،   ق اااال  ل ل اااا:  ،ا   ق ال ااات  اااد ن ي إ الا و ج  ال  أ ج 
ي، ق ول ي» ب س ت ن ي: اللل ما م ح  ح جِّي و اا ت ر ط  ي    ح  د   «لِّي ح  ت  ال م ق د اد  ب ن  اد س و  ك ان ت  ت ح  و 

(1). 
 بضم الضاد المعجمة و ت  الموحدة المخ  ة. (2) قوله: )على ضباعة(
بيار( وقيال بضاملا، وياو ابان عبادالمطل   ،ب ات  الازاي، كاأ م ير (3) قوله: )بنت الزا

 جديما. (4)، وعبدالمطل -- لي ياامية وبنت عم النبي 
أي أجااااد ن سااااي، وأجااااد  عاااال  ،(5)"مااااا أجاااادني"قولااااه: )وا  ال أجاااادني( ودبااااي ذر 

مضااار  و اعلااه ضاامير المااتكلم ويااو ضااباعة، واليااا  م عااول عا ااد علااى ضااباعة أيًضااا 
واتحاد ال اعال والم عاول ماع كونلماا ضاميرين لااي  واحاد مان خصاا ا أ عاال القلاو  

ع ًة( ب ت  الواو وكسر الجيم  ، م عول ثان دجد.(6)أي ذات مرض ؛وقوله: )إال و ج 

 لضباعة. --ا( أي  قال النبي قوله: ) قال لل

                                           

ېئ    ۈئەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئژ أخرجه البخاري كتا  النكاح، با  ادك ا   ي الدين وقوله تعالى: ( 1)

، ومسالم  اي صاحيحه كتاا  الحاج، باا  جاواز اااتراط 561 2( 5189، رقام )54ساورة ال رقاان، امياة:   ژېئ  ېئ  
جا »، و ي ل   مسلم 513( ا 1217المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، رقم ) د ت  ال ح   .«لعلن »بدون ل    «أ ر 

وزوج المقاداد بان عمارو،  --( ضباعة بنت الزبيار بان عبادالمطل  بان يااام القرااية اللااامية ابناة عام النباي 2)
روي عاان ضااباعة اباان عباااق، وجااابر، وأنااق، وعا اااة، وعااروة، وادعاارج، تو ياات  ااي حاادود الخمسااين لللجاارة. 

 .178 6، وأسد الغابة 1874 4ين ر: االستيعا  

 اي ط ولتاه، وكاان  -- أدركاه النباي -- ياام، يكنى: أبا الطاير، أكبر أعمام النباي الزبير بن عبدالمطل  بن( 3)
إلساالم ولام يعقا . ين ار: يعد من اعرا  قريل إال أن اعره قليل، ومن ولده عبدا  بن الزبيار بان عبادالمطل  أدرن ا

 .121، ا المعارز

زعيم قاريل  اي الجايلياة وأحاد ساادت العار  ومقادميلم، ، -- عبدالمطل  بن ياام بن عبد مناز، جد رسول ا ( 4)
بمكاة تاو ي مولده   ي المدينة ومناأه بمكة، كان عاقاًل  صي  اللسان، حاضر القل ، خلا وطنه مان غاارة الحبااة، 

م. ين اار: الجااويرة  ااي نساا  النبااي وأصااحابه العااارة، لمحمااد باان أبااي 579عان نحااو ثمااانين عاًمااا أو أكثاار وذلاان عااام 
حلا ، دار  –، تا : محماد التاونجي ادساتاذ بجامعاة اري التلمساني المعروز باالب رِّيعبدا  بن موسى، ادنصبكر بن 

 .5 2م 1983 –ه 1413، ت ط: 1الرياض، ط:  –الر اعي للنار والطباعة والتوزيع 

 .362 11ين ر: إرااد الساري ( 5)

رااو ، 334 16عمدة القاري و ، 265 15ين ر:  ت  الباري ( 6)  .363 – 362 11د الساري ا 
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وقولاااه: )واااااترطي( ))أي أنااان حيااا  عجااازت عااان اإلتياااان بالمناسااان واحتبسااات 
 .(1) عنلا بسب  قوة المرض تحللت((

قولاااه: )وقاااولي( عطاااز علاااى اااااترطي مااان قبيااال عطاااز الت ساااير، و اااي رواياااة: 
 بدون واو قبل القاز وعليلا  لو بدل من ااترطي. (2)"قولي"

لااي(  أي مكاااان  ،))ب اات  الماايم وكسااز الحااا ، ودبااي ذر ب تحلمااا مًعاااقولااه: )م ح 
 .(3) تحللي من اإلحرام((

قولاااه: )حبساااتني( ب ااات  الحاااا  والباااا  الموحااادة المخ  اااة وساااكون الساااين الململاااة و ااات  
أي م ن ع ت ن ااي  ااي محلااي عاان النساان بعلااة الماارض -تعااالى –المثناااة ال وقيااة خطااا  ا  

كااذا ، (4)
  ت  السين وسكون التا ، والضمير عا د على العلة، لكنه مخالز للرواية.الرواية، ويص  

يااو اباان عماارو اباان ثعلبااة باان  (6()5)قولااه: )وكاناات( أي ضااباعة، وقولااه: المقااداد
باان عبااد يغااو  باان وياا  باان عبااد مناااز باان زياارة  (7)ونساا  إلااى ادسااود ،مالاان الكناادي

ي يااامية،   ياه أن النساا  ال لكوناه تبنااه، وكاان مان خل اا  قااريل، وتازوج ضاباعة، ويا
ال لما جاز له أن يتزوجلا دنلا  وقاه  اي النسا ، ومان ذيا  إلاى  ؛يعتبر  ي الك ا ة، وا 

                                           
 .334 16( ين ر: عمدة القاري 1)

 .363 11( يي رواية أبي ذر. ين ر: إرااد الساري 2)

 .363 11( المصدر السابق 3)

 .334 16، وعمدة القاري 363 11( المصدر السابق 4)

 (  ي النسخة "ل" المقدار.5)

مان الساابقين، يااجر إلاى الحبااة، ثام عااد إلاى مكاة، االد بادًرا المقداد بن عمرو، وكنيته أبومعبد، ويو قاديم اإلساالم ( 6)
وروي عناه ابان عبااق، وطاارق بان االا  وغياريم، تاو ي ، -- وأحًدا والماايد كللا ومناقبه كثيرة، روي عن النبي

 .478 – 475 4، وأسد الغابة 1482 – 1481 4( ه. ين ر: االستيعا  33بالمدينة  ي خال ة عثمان سنة )

 ود بن عبد يغاو  بان ويا  بان عباد منااز بان زيارة بان كاال ، كاان ادساود مان المساتلز ين الاذين قاال ا  ( ادس7)
--  :وكاان إذا رأي المسالمين قاال دصاحابه: 95ساورة الحجار، امياة:   ژٿ  ٹ           ٹ  ژ عنلم ،

: أما كلمت الياوم مان الساما ، ياا  --قد جا كم ملون ادرض الذين يرثون ملن كسري وقيصر"، ويقول للنبي 
محمدَ وما أابه يذا القول.  خرج من عند أيله،  أصابته السموم،  اسودا وجله حتى صاار حبااًيا،  اأتى أيلاه، 
 لاام يعر ااوه وأغلقااوا دونااه البااا ،  رجااع متلاادًدا حتااى تااو ي عطًاااا. ين اار: جماال ماان أنسااا  اداااراز، دحمااد باان 

ذ ري، ت   –ه  1417، ت ط: 1ط:  -بياروت –: سليل زكار، وريااض الزركلاي، دار ال كار يحي بن جابر الب ال 
 .132 -131 1م 1996
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، ول   ابن  ي قولاه "ابان" (1)الك ا ة مناعتباره، أجا  بأنلا يي وأوليانيا أسقطوا حقلم 
ني أًباااا وأن يكاااون الثاااا ،دن اااارط إساااقاطلا وقوعلاااا باااين علماااين ؛ادساااود يكتااا  باااادلز

 من أن المقداد بن عمرو ال ابن ادسود. (2)لةول حقيقة ويذا ليق كذلن لما علمت
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ادك ا   ي الدين.

  

                                           
رااد الساري 265 15( ين ر:  ت  الباري 1)  .363 11، وا 

 (  ي النسخة "ق"، و" ل"، و"م" لما علمنا.2)
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ال يطرق أهله ليال إذا أطال الغيبة، مأافة أن يأونهم أو يلتمس  :باب
 عثراتهم

ب ااد  ا    -217 اااب ر  ب اان  ع  اان  ج  :  --ع  اار ه  أ ن  ي ااأ ت ي   --ك ااان  الناب ااي  »ق ااال  ي ك 
وًقا الراج ل  أ ي ل ه   «ط ر 

(1). 
سا ر أو غياره علاى غ لاة، ويقاال  (3)الليل من (2)قوله: )ط روًقا( بضم الطا  إتياًنا  ي

ل  مجااااًزا، وقاااال بعاااض أيااال اللغاااة: أصااالكااال آت بالليااال: طاااارق، وال يقاااال  اااي النلاااار إال
دن المااارة تضااربلا بأرجللااا، وساامي امتااي  ؛وبااذلن ساامي الطريااقالطااروق الااد ع والضاار ، 

، وقياال: أصاال الطااروق السااكون (4)بالياال طارقًااا؛ دنااه محتاااج غالًبااا إلااى دقِّ البااا  وضااربه
 .(5) لما كان اليل يسكن  يه سمي امتي  يه طارًقا ؛ومنه: أطرق رأسه

ى غيار أيباة الطاروق أناه ربماا يجاد الااخا أيلاه علا --وعلة كراية النباي 
 يكون ذلن سبًبا للن رة بينلماا، ومحال الكراياة  ،من التن ز والتزين  المطلو  من المرأة

إذا كان الطروق بعد طول الغيباة؛ دن العلاة ال توجاد إال حين اذ،  االحكم يادور ماع علتاه 
 لااه مااا (6)أتيتاا لمااا كااان الااذي يخاارج لحاجتااه مااثاًل نلاااًرا ويرجااع لااياًل ال ي ،وجااوًدا وعاادًما

الطااااروق، وياااادل لااااذلن مااااا ورد ماااان طريااااق  (7){لااااه }يحااااذره ماااان يطياااال الغيبااااة لاااام يكااااره 
«أحادكم الغيباة  اال يطارق أيلاه لاياًل  (9)إذا أطاال»عن الاعبي عن جابر:  (8)عاصم

(10) 
                                           

مخا ااة أن يخااونلم أو يلااتمق عثاارايم، رقاام أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  النكاااح، بااا  ال يطاارق أيلااه لااياًل إذا طااال الغيبااة  (1)
( 1928، ومسالم  ااي صااحيحه كتااا  اإلمااارة، بااا  كرايااة الطااروق، ويااو الاادخول لااياًل، لماان ورد ماان ساا ر، رقاام )593 2( 5243)

ث ة  تإذا قدم أحدكم لياًل  ال يأتين أيله طروًقا، حتى  »، ول  ه: 861ا  يبة ، وتمتاط الااع   .«ستحد الم غ 
 النسخة "ق" با ي  (2)

  ي النسخة "ق"، و"ا"، و"م"  ي  (3)

 ين ر: لسان العر ، مادة: )ط. ر. ق(. (4)

 .674 15ين ر:  ت  الباري  (5)
  ي النسخة "م"، ليتأتى. (6)

 سقطت من النسخة "ل". (7)

رجق، وعماارو باان ساالمة عاصاام باان سااليمان ادحااول أبوعباادالرحمن البصااري مااولى بنااي تماايم، روي عاان أنااق، وعباادا  باان مااا ساا (8)
، وياو ثقاة مان الرابعاة لام 319 – 318 3وغيريم، وعنه سليمان التيمي، ومعمر بن رااد، واعبة وغياريم. ين ار: تلاذي  التلاذي  

 .369( ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 141سنة )تو ي يتكلم  يه إال القطاان،  كأنه بس  دخوله  ي الوالية، 
 (  ي النسخة "ق" "طال".9)

أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  النكاح، با  ال يطرق أيله لياًل إذا طال الغيبة مخا اة أن تتخاونلم أو يلاتمق عثارايم  (10)
، ومسالم  اي صاحيحه كتاا  اإلماارة، باا  كراياة الطاروق، وياو الادخول لاياًل لمان ورد مان سا ر رقام 593 2( 5244رقام )

 .861( ا 1928)
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  ااي الحالااة التااي تكااون  يلااا غياار متن  ااةعلااة السااابقة كرايااة مباااارة الماارأة وينخااذ ماان ال
 .(1)ل ال يطلع منلا على ما يكون سبًبا لن رته منلا

 لو أعلم أيله بوصوله، وأنه يقدم  ي وقت كذا ال يتناولاه ياذا النلاي، وقاد صارح 
 قااال: قااادم النباااي  ،ثاام سااااق مااان حاادي  ابااان عمااار ،(3) اااي صاااحيحه (2)بااذلن ابااان خزيمااة

-- قادمونوأرسل من ينذن الناق أنلم  ،ال تطرقوا النسا »زوة  قال: من غ»
(4). 

و ااي الحاادي  الحاا  علااى التااوادد والتحااا  خصوًصااا بااين الاازوجين؛ دن الاااار  
ن كاال إحتااى  ،(5)مااع إطااال  كاال منلمااا علااى مااا جاارت العااادة بسااتره ،راعااى ذلاان بينلمااا

ومااع ذلاان  نلااى عاان  ،واحااد منلمااا ال يخ ااى عنااه ماان عيااو  امخاار اااي   ااي الغالاا 
 ل ال يطلع على ما ين ر ن سه. الطروق

وينخذ مناه أن االساتحداد ونحاوه مماا تتازين باه المارأة لايق داخااًل  اي النلاي عان 
 .(6)تغيير الخلقة

 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ال يطرق أيله لياًل.

  

                                           
 . 675 15( ين ر:  ت  الباري 1)

محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبوبكر النيسابوري، سمع إسحاق بن إبراييم الحن لي، ومحمود بن غيالن، ومحمد  (2)
بن أبان المستملي وغيريم، وروي عنه جماعاة مانلم محماد بان إساماعيل البخااري، والحسان بان سا يان بان عاامر 

بااراييم باان أبااي طالاا ، لااه مصاان ات كثياارة أااالريا الصااحي ، تااو  (ه. 311ساانة ) -رحمااه ا  – ي الااايباني، وا 
 .38 – 36 1، والتقييد لمعر ة رواة السنن والمسانيد 833 – 831 3ين ر: اإلرااد  ي معر ة علما  الحدي  

 .29 2(ه. ين ر: يدية العار ين 311( الصحي   ي الحدي ، لمحمد بن اسحاق بن خزيمة، ت )3)

واناااة يعقاااو  بااان إساااحاق بااان إباااراييم االسااا راييني،  اااي ( لااام أقاااز علياااه  اااي مطباااو  ابااان خزيماااة، وأخرجاااه أباااو ع4)
م، رقااام 1998 -ه1419، ت ط: 1ط:  -بياااروت –مساااتخرجه، تااا : أيمااان بااان عاااارز الدمااااقي، دار المعر اااة 

، وأباااوبكر أحماااد بااان الحساااين البيلقاااي  اااي )السااانن الكباااري(، تااا : محماااد عبااادالقادر عطاااا، دار 513 4( 7536)
، ، كتاااا  الساااير293 9( 18583م، رقااام )2113 –ه 1424، ت ط: 3 لبناااان، ط: –الكتااا  العلمياااة، بياااروت 
 الطرق.  با  اإلذن بالق ول وكرايية

 (  ي النسخة "ق" ستره.5)

 .676 15( ين ر:  ت  الباري 6)
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 كتاب الطالق
 في زوج بريرة --شفاعة النبي  :باب

 

بااااٍق  – 218 اان  اب اان  ع  و ج  ب ر ياار ة -رضااي ا  عنلمااا –ع  ب ااًدا ي ق ااال  ل ااه   أ نا ز  ك ااان  ع 
يااا ت  ااا ،م غ  اااه  ت س  د م وع  ل   ل اااا ي ب ك اااي و  اااأ نِّي أ ن   ااار  إ ل ي اااه  ي ط اااوز  خ  ي ت اااه ،   ق اااال  الناب اااي  يك  ل اااى ل ح   ل  ع 

--  : بااااااق   »ل ل ع بااااااق  ااااض  ب ر ياااار ة   ،ي ااااا ع  اااان  ب غ  م  اااا ِّ م غيااااٍ  ب رياااار ة ، و  اااان  ح  اااا   م  أ ال  ت ع ج 
يثً  ع ت ه   »:  --  ق ال  الناب ي   «اَم غ  : ي اا ر س اول  ا    «ل و  ر اج  :  ،ق ال ت  اا  »ت اأ م ر ن يَ ق اال  إ نام 

ة  ل ي   يه «أ ن ا أ ا   ع   اج  : ال  ح   .(1)ق ال ت 

ي ( قوله )م غ 
 بضم الميم وكسر الغين المعجمة ثم تحتية ساكنة آخره ثا  مثلثة. (2) 

يتبعلااا  ااي  »: (4)عاان أيااو  (3)يبكااي( و ااي روايااة ويياا }قولااه: )يطااوز خل لااا 
«يبكي عليلا (5){سكن المدينة

و ات  الكااز الطارق، ووقاع  (7)، والسِّاك ن بكسار الململاة(6)
 ي طرق المدينة ونواحيلا، وأن دموعاه لتسايل  »: (9)عروبة (8){أبي}سعيد بن   ي رواية

                                           
 .612 2( 5283 ي زوج بريرة، رقم ) --( أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  الطالق، با  ا اعة النبي 1)

 .234 5، وأسد الغابة 1443 4( مغي  مولى أبي أحمد بن جحل ادسدي، ويو زوج بريرة. ين ر: االستيعا  2)

و ي ي اا   باان خالااد باان عجااالن البااايلي مااواليم أبااو بكاار البصااري، صاااح  الكاارابيق، روي عاان حميااد الطوياال، وأيااو ، وخالااد ( 3)
 – 765 6الحذا  وغيريم، وعنه إساماعيل بان علياة، وعباد ادعلاى بان حمااد، وابان المباارن وغياريم. ين ار: تلاذي  التلاذي  

 .833( ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 165سنة ) تو يلسابعة، ، ويو ثقة ثبت لكنه تغير قلياًل بآخرة من ا766
أيو  بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، مولى عنازة، روي عان عمارو بان سالمة الجرماي، وعكرماة، ( 4)

، ويااو ثقااة 375 – 374 1وادعاارج وغيااريم، وعنااه ادعماال، ومالاان، واباان إسااحاق وغيااريم. ين اار: تلااذي  التلااذي  
 .115( ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 131سنة )تو ي جة من كبار ال قلا  العباد من الخامسة، ثبت ح

 ( سقط من النسخة "ق".5)

 .612 2( 5281( أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  الطالق، با  خيار ادمة تحت العبد رقم )6)

 (  ي النسخة "م" السين.7)

 ( سقط من النسخة "ل". 8)

وبة، واسامه ملاران العادوي، ماولى بناي عادي بان يااكر أباو النضار البصاري، روي عان قتاادة، ( سعيد بن أبي عر 9)
 – 671 2وأيااو ، والحساان البصااري وغيااريم، وعنااه ادعماال، واااعبة، وعباادة وغيااريم. ين اار: تلااذي  التلااذي  

ه. (156، ويااو ثقااة حااا   لااه تصااانيز لكنااه كثياار التاادليق واخااتلط، وكااان ماان أثباات الناااق تااو ي ساانة )673
 .294ين ر: تقري  التلذي  ا 
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«علاااى لحيتاااه، يترضاااايا  تختااااره،  لااام ت عااال
عتقااات تحتاااه وياااو رقياااق  للاااا  (2)لكونلاااا (1)

 اي رواياة  --الخيار، ويذا  ايره أن سناله للا كان قبل ال رقة، و اير قاول النباي 
 (5): لاو(4){ قاال} (3)أن ذلان كاان بعاد ال رقاة، وباه جازم ابان بطاال «لاو راجعتاه »الباا : 

 .(6)كان قبل ال رقة لقال لو اخترته
لام  (7)وبعد، وقد تمسن برواية ساعيد مانقلت: ويحتمل أن يكون وقع له ذلن قبل 

 .(8)ياترط ال ور  ي الخيار ينا
قوله: )يا عباق( يو ابن عبدالمطل  والد راوي الحادي ، و اي رواياة ابان ماجاة: 

«ياااا عبااااق »للعبااااق:  -- قاااال: النباااي 
 (11)عااان  (10)، وعناااد ساااعيد بااان منصاااور(9)

                                           
( أخرجه من يذا الطريق بلذا الل   الترمذي  ي سننه أبوا  الرضا ، با  ما جا   ي ادمة تعتق وللا زوج، رقم 1)

 ، وقال: يذا حدي  حسن صحي .17 3( 1191)

 (  ي نسخة "ق"، و"م" لكونه.2)

علي بن خلاز بان عبادالملن بان بطاال، أباو الحسان، ومان أيال قرطباة، أخاذ عان أباي عمار الطلمنكاي، وابان ع ياز، ( 3)
يونق بان مغيا  وغياريم، وحاد  عناه جماعاة مان العلماا ، كاان مان أيال العلام والمعر اة وال لام عناي بالحادي  عناياة 

(ه. ين ار: الصالة  اي تااريخ أ ماة 449) سانة -رحماه ا  –تامة، وله اارح لصاحي  البخااري  اي عادة أسا ار، تاو ي 
، ت 2، تا : السايد عازت العطاار الحسايني، مكتباة الخاانجي، ط: لقاسم خلز بن عبدالملن بن باكوالادندلق دبي ا

 .214 1ذي  م، والديباج المذي   ي معر ة أعيان ال394 1م. 1955 -ه1374ط: 

 ( سقط من النسخة " ل"4)

 (  ي النسخة " ل"،  لو.5)

( ين اار: ااارح البخاااري دبااي الحساان علااي باان خلااز، باان بطااال، تاا : أبااو تماايم ياساار باان إبااراييم، مكتبااة الراااد، 6)
 .431 7م. 2113 –ه 1423، ت ط: 2الرياض، ط:  -السعودية

 (  ي النسخة " ل" ما. 7)

 .145 16( ين ر:  ت  الباري 8)

 .223 3( 2175ا عتقت، رقم )( أخرجه ابن ماجه  ي سننه كتا  الطالق، با  خيار ادمة إذ9)

سعيد بن منصور بن اعبة الخرساني، أبو عثمان المروزي، روي عن مالن، وي ايم، وأبي عواناة وغياريم، وعناه مسالم، ( 10)
حمااد باان ( ه. ين اار: المت ااق والم تاارق، دبااي بكاار أ227ساانة ) -رحمااه ا  –وأبااوداود وغيااريم، ولااه كتااا  الساانن، تااو ي 

ط:  -، ت : د. محمد صاادق آيادن الحامادي، دار القاادري للطباعاة والناار والتوزياع، دمااقداديعلي ثابت الخطي  البغ
 .5 2، وتذكرة الح ا  313 21، وتاريخ دماق 1163 2م 1997 -ه1417، ت ط: 1

ااي م  باان باااير باان القاساام باان دينااار الساالمي، أبااو معاويااة باان أبااي حااازم الواسااطي، روي عاان القاساام باان ملااران، ( 11) ي ا 
وعباادالملن باان عمياار، وسااليمان التيمااي وغيااريم، وعنااه سااعيد باان منصااور، واااعبة، والثااوري وغيااريم. ين اار: تلااذي  

(ه. ين ااار: 183ساانة ) تااو يي ماان السااابعة يااو ثقااة ثباات كثياار التاادليق واإلرسااال الخ ااو ، 662 – 658 6التلااذي  
 .817تقري  التلذي  ا 
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أن  --، ياااو الحاااذا  بسااانده: أن العبااااق كاااان كلااام النباااي (1)ياااايم قاااال: أنبأناااا خالاااد
اإلمااام أحمااد إن مغيثًااا توساال بالعباااق  ااي سااناله  (3)، و ااي مسااند(2)إليلااا  ااي ذلاان يطلاا 
أو  (6)كاناات متاأخرة  ااي الساانة التاسااعة (5)، و اايره أن قصااة برياارة(4) ااي ذلاان --النباي 
خار سانة وان غازوة الطاا ز، وذلان أما دن العبااق إنماا ساكن المديناة بعاد رجاوعلم ؛العاارة
 (8)، ويدل له أيًضا قول ابن عبااق: أناه ااايد ذلان، وياو إنماا قادم المديناة ماع أبوياه(7)ثمان

دن عا اااة  ااي ذلاان الزمااان كاناات صااغيرة  ؛ويااذا ياارد قااول ماان قااال: إنلااا كاناات قباال اإل اان
منلاا يوم اذ، وجاوز الاايخ  (9)وقو  تلن ادمور والمراجعة والمسارعة إلى الارا  والعتق  يبعد

وأخاارت عتقلااا أو ااااترتلا  ،أن برياارة كاناات تخاادم عا اااة قباال ااارا لا (10)تقااي الاادين الساابكي
ال سااخ وطلاا  أن  أو حصاال منلااا ،أو دام حاازن زوجلااا عليلااا ماادة طويلااة ،إلااى مااا بعااد ال اات 

                                           
خالااد باان ملااران الحااذا  أبااو المنااازل البصااري مااولى قااريل، روي عاان عباادا  باان اااقيق وأبااي عثمااان اللناادي، ( 1)

، 297 – 295 2والحساان البصااري وغيااريم، وعنااه الثااوري، واااعبة، واباان عليااة وغيااريم. ين اار: تلااذي  التلااذي  
 .223(ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 141رسل من الخامسة، تو ي سنة )ويو ثقة ي

أخرجااه أبااو عثمااان سااعيد باان منصااور باان اااعبة الخرساااني الجااوزاني  ااي سااننه، تاا : حبياا  الاارحمن ادع مااي، ( 2)
م، كتااا  الطااالق، بااا  مااا جااا   ااي خيااار ادمااة، رقاام 1982 -ه1143، ت ط: 1اللنااد، ط:  –الاادار الساال ية 

(1257 )1 339. 

(ه، ياتمل على ثالثين ألز حدي ، ويو كتا  جليل من جملة 241مسند اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل ت )( 3)
أصول اإلسالم، وقد وقع له  يه نيز عان ثالثما اة حادي  ثالثياة اإلساناد، ذكار أن أحماد بان حنبال اارط  ياه أال 

 .1681 2يخرج إال حديثًا صحيًحا عنده. ين ر: كاز ال نون 

 .343 -342 3( 1844( أخرجه أحمد  ي مسنده رقم )4)

وكانات ماوالة لابعض بناي ياالل، وقيال كانات ماوالة أنااق مان  - -بريرة موالة عا اة بنت أبي بكر الصديق ( 5)
 .39 6، وأسد الغابة 1796 – 1795 4 أعتقتلا. ين ر: االستيعا  ادنصار،  كاتبويا، ثم باعويا من عا اة 

 ، التايم.(  ي النسخة "ل"6)

( ين ر: المحبر دبي جع ر محمد بن حبي  بن أمياة بان عمارو اللااامي البغادادي، تا : ايلازة لخاتن ااتيتر، دار 7)
 .395 4، والبداية والنلاية، 115ط: بال، ت ط: بال، ا  -بيروت –ام اق الجديدة 

 .145 16( ين ر:  ت  الباري 8)

 (  ي النسخة "ق" الار وال تن.9)

عبدالكا ي بن علي بن تمام بن يوسز بن موسى بن يحي السابكي، ااا عي الزماان أخاذ علاى علام الادين العراقاي، علي بن ( 10)
وعبدا  الغمااري، واارز الادين الادمياطي وغياريم، وأخاذ عناه أباو الحجااج المازي، وأباو عبادا  الاذيبي، وأباو محماد البرزالاي 

(ه. ين ااار: 756سااانة ) -رحماااه ا  – اااي اااارح المنلااااج، تاااو ي  وغياااريم، مااان تصااااني ه الااادر الن ااايم، ومختصااار االبتلااااج
 .42 – 37 3، وطبقات الاا عية البن قاضي البة 147 – 139 11طبقات الاا عية الكبري للسبكي 
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 أ.ه. (1)بعد الكتابة أو كانت لعا اة ثم باعتلا ثم استعارتلا ،ترده بعقد جديد
 .(2)وأقوي يذه االحتماالت ادول كما تري

قوله: )من ح  مغي  بريرة( إضا ة لمغيا  مان إضاا ة المصادر ل اعلاه، وبريارة 
 م عوله.

قوله: )ومن بغض بريرة مغيثًا( يذا نادر، وادكثار أن المحباو  يكاون محبواا لمان 
 يكااون  ،وأن المبغااوض يكااون مبغًضااا لماان يبغضااه ، تكااون المحبااة ماان الجااانبين ،يحبااه

 البغض من الجانبين.
لاو  »ة ناة واحدة، ووقاع  اي رواياة ابان ماجاقوله: )لو راجعته( كذا  ي ادصول بمث

«ياااه  ت  ع  اج  ر 
 (4)بتثباااات تحتانياااة سااااكنة بعاااد المثن ااااة، وياااي لغاااة قليلاااة، كاااذا قاااال الحاااا   (3)

دنلاااا مااان أ صااا   ؛لغاااة  صاااحيةوتعقباااه العيناااي  قاااال: إن صااا  ياااذا  اااي الرواياااة  لاااي 
 ، قال القسطالني.(5)خلقال

« تنااه أبااو ولاادن »وزاد اباان ماجااة:  -تعااالى –الااااذ يقااع  ااي كااالم ا   :قلاات
(6) 

 و ايره أنه كان له منلا ولد.
« قالاات»عساااكر  (7)قولااه: )قالاات( و ااي روايااة اباان

أي  «َتااأمرني »، وقولااه: (8)
ااذز}بااذلن، ويااو علااى  أداة االساات لام كمااا يااو مصاارح بلااا  ااي بعااض النسااخ، زاد  (9){ح 
 ."ال"اإلسماعيلي قال: 

لاااو  دناااه خاطبلاااا بقولاااه: ؛و ياااه إااااعار باااأن ادمااار ال ينحصااار  اااي صااايغة أ عااال

                                           
 .146 16( نا السبكي لم أقز عليه، ويو عند ابن حجر 1)

 .146 – 145 16( ين ر:  ت  الباري 2)

 (.9م )، يامل رق216( سبق تخريجلما، ا 3)

 .146 16( يعني ابن حجر العسقالني  ي  ت  الباري 4)

 .51 12( ين ر: إرااد الساري 5)

 (.9، يامل رقم )216( سبق تخريجه ا 6)

 (  ي النسخة "ق"، و" ل" البن .7)

 .51 12( ين ر: إرااد الساري 8)

 ( سقط من النسخة "ق"، و"م".9)



  213 

َ َراجعته،  قالت: أتأمرني  (1)أي أتريد بلذا القول ادمر  يج  عليا
بساند صاحي :  قالات: يارساول ا :  (3)من مرسل ابن سيرين (2)وعند ابن مسعود

«ال»قال:  «َأاي  واج  علي»
(4). 

أي أقاول ذلان علاى  «إنماا أاا ع »: (5)قوله: )إنما أنا أا ع(  ي رواية ابن ماجاة
 ال على سبيل الحتم علين. ،سبيل الا اعة له

ذا لم تلزمني بذلن ال أختار العود إليه، وقاد وقاع  اي  قوله: ) ال حاجة لي  يه( وا 
«لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده » رواية:

(6()7). 

، وأن ردياا ال تنقايا --و ي الحدي  داللة على أنه ال يج  قبول ا اعته 
ال   علتااه وأقريااا عليااه، و يااه داللااة أيًضااا علااى جااواز الااا اعة ماان الحاااكم  (8){لمااا} ياه، وا 

اارته عليه بالصل . ،عند الخصم  ي خصمهم إذا  لر حقه  وا 
ن أ اار  ،اللااة أيًضااا علااى جااواز حاا  المساالم للمساالمةو يااه د  ااي الحاا  مااا لاام  طوا 
 .(9)يأت محرًما

                                           
 .61 17ين ر: عمدة القاري ( 1)
 .146 16 ت  الباري البن حجر ابن سعد بدل ابن مسعود   ي( 2)

محمد بن سيرين ادنصاري مواليم، أبو بكار بان أباي عمارة البصاري إماام وقتاه، روي عان ماواله أناق بان مالان، وزياد ( 3)
: باان ثاباات، والحساان باان علااي باان أبااي طالاا ، وروي عنااه الاااعبي، وثاباات، وخالااد الحااذا ، واباان عااون وغيااريم. ين اار

ساانة  تاو ي، وياو ثقاة ثبات عاباد كبيار القاادر كاان ال ياري الرواياة باالمعنى مان الثالثاة 628 – 626 5تلاذي  التلاذي  
 .679(ه. ين ر: تقري  التلذي  ا 111)

 .214 8( أخرجه ابن سعد  ي الطبقات الكبري 4)

 (.9يامل رقم ) 211ا ( سبق تخريجه 5)

( 2536أخرج يذه الرواية البخاري  ي موضاعين مان صاحيحه، ادول  اي كتاا  العتاق، باا  بياع الاوال  ويبتاه، رقام )( 6)
 ااذكرت ذلاان  ،قالاات: ااااتريت برياارة  ااااترط أيللااا وال يااا -رضااي ا  عنلااا –، ونصاالا كاااماًل: عاان عا اااة 655 1

: ت خيرياا مان زوجلاا  قالا --  ادعايا النباي  أعتقتلا «اعتقيلا  تن الوال  لمن أعطى الورق »قال:  -- للنبي
 لو أعطاني كذا وكذا ما ث ب ت  عنده  اختارت ن سلا.

، ونصاالا كااالتي  ااي العتااق غياار أن  يلااا 311 3( 6758والثاااني  ااي كتااا  ال اارا ض، بااا  إذا أساالم علااى يديااه، رقاام ) 
 .«قال: وكان زوجلا ح ر اً  »زيادة 

 .147 – 146 16ين ر:  ت  الباري ( 7)

 سقط من النسخة "ق". (8)

رااد الساري 61 17( ين ر: عمدة القاري 9)  .51 12، وا 
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 قل  ا  الحال  انقل  حبه بغًضا وبغضلا حبوا. --ولما ردت ا اعة النبي 

 .(1) ي زوج بريرة --ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ا اعة النبي 
  

                                           
 .--(  ي النسخة "ل" النبي 1)
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 كتاب النفقات
 على أهله. وكيف نفقاو العيال؟حبس نفقة الرجل قوو سنة  :باب

ال  ب ن اي  --أ نا الناب ايا  » --ع ن  ع م ر  ب ن  ال خ طاا    – 219 ك اان  ي ب ياع  ن خ 
ب ق  د  ي ل ه  ق وت  س ن ت ل م   ي ح  ير  و  «الناض 

(1). 

بما لام يوجاز } --قوله: )نخل بني النضير( أي الذي أ ا ه ا  على رسوله 
خاصاااة، وبناااو النضاااير  -}(2)-وكاااان لرساااول ا   ،بخيااال وال ركاااا المسااالمون علياااه 

 ب ت  النون وكسر الضاد يلود خيبر.

قوت سنتلم تطييًبا لقلاوبلم، وتااريًعا  (3)قوله: )ويحبق ديله( أي زوجاته وعياله
دن معنااى يااذا أنااه كااان ال  ؛(4)دمتااه، وال يعااارض حاادي : أنااه كااان ال ياادخر ااايً ا لغااد

 .(5) سهيدخر ايً ا لن
وحاادي  البااا   ااي االدخااار ديلااه، ولااو كااان لااه  ااي ذلاان مااااركة، لكاان المعنااى 

ااد وا لاام ياادخر ااد  باالدخااار دونااه، حتااى لااو لاام ي وج  كااان  --ومااع كونااه }، (6)أنلاام المقص 
وبعوضالم  ،يحبق قوت سنة لعيالاه  كاان  اي طاول السانة ربماا اساتجره مانلم لمان يارد علياه

                                           
( أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  الن قات، با  حبق ن قة الرجال قاوت سانة علاى أيلاه، وكياز ن قاات العياالَ 1)

، 778 -777( ا 1757باا  حكام ال اي  رقام )، ومسلم  ي صحيحه كتا  الجلاد والسير، 4 3( 5357رقم )
كانت أموال بني النضاير مماا أ اا  ا  علاى رساوله، مماا لام يوجاز  » قال: --ول  ه عن عمر بن الخطا  

خاصة،  كان ين ق على أيله ن قة سنة، وما بقي يجعله  ي  --عليه المسلمون بخيل وال ركا ،  كانت للنبي 
 .«الكرا  والسالح عدة  ي سبيل ا 

 ( سقط من النسخة "م".2)

 (  ي النسخة "م"، رجوته وعياللم.3)

، وقاال ياذا 381 4( 2119وأيلاه، رقام ) --أخرجه الترمذي  ي سننه، أبوا  الزيد، با  ما جا   ي معيااة النباي ( 4)
 مرساًل. --حدي  غري ، وقد روي يذا الحدي  عن جع ر بن سليمان عن عا اة عن ثابت عن النبي 

 .128 – 127   12( ين ر: إرااد الساري 5)

( ين ر: إحكام اإلحكاام اارح عمادة ادحكاام، دباي ال ات  محماد بان علاي بان ويا  بان مطياع القاايري، المعاروز 6)
 -ه1426، ت ط: 1باااابن دقياااق العياااد، تااا : مصاااط ى اااايخ مصاااط ى، ومااادثر ساااندق، منسساااة الرساااالة، ط: 

 .497 1م. 2115
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 (3)  ياااه (2()1){لاااهيودرعاااه مريوناااة علاااى ااااعير اقترضاااه قوتًاااا د --ولاااذن ماااات  ،عناااه
 ادخاااار وأناااه لااايق احتكااااًرا وال منا ًيااا للتوكااال، وأماااا ،لةيااال والعيااال جااواز ادخاااار القاااوت

 حاارام  (4){بااأكثر ماان ثمنااه}ليبيعااه  يااه  ؛القااوت لماان ياااتريه ماان السااوق  ااي زماان الغااال 
ال  ال يحرم.  وا 
أو بعضالم ماا  - جعلوا –ابن دقيق العيد: ))والمتكلمون على لسان الطريقة  قال

 .(5)زاد على السنة خارًجا عن طريقة التوكل(( أ.ه
حيا  اساتدل بالحادي  علاى جاواز االدخاار  ؛))و يه إاارة إلى الار د  علاى الطاب اريِّ 

اتباعاًا للخبار الاوارد  ،بالس انةتقيياد  (6)مطلًقا خال ًاا لمان مناع ذلان، و اي الاذي نقلاه الاايخ
دن الااذي  ؛لكاان اسااتدالل الطبااري قااوي، باال التقييااد بالساانة إنمااا جااا  ماان ضاارورة الواقااع

ر  لم يكن ي حص   ماا ااعيًرا،  لاو  ل إال من السان ة  إلاى الساانة؛كان ي داخ  دناه كاان إماا تماًرا وا 
اال إال ماان ساانتين إلااى ساانتو  ،ق اادِّر أن ااايً ا ممااا ي ااد خر ااى الحااال  كااان ال يحصا ين القتض 

 .(7)جواز االدخار دجل ذلن، وا  أعلم((
أي  ؛وياااذا الحااادي  ذكاااره البخااااري  اااي باااا  حااابق الرجااال قاااوت سااانة علاااى أيلاااه

 دجل أيله.
  

                                           
والقماايا  ااي الحاار ،   --ه كتااا  الجلاااد والسااير، بااا  مااا قياال  ااي در  النبااي ( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيح1)

 –، ول  ااه عاان عا اااة 43 2( 2916رقاام ) «أمااا خالااد  قااد احتاابق أدراعااه  ااي ساابيل ا »: --وقااال النبااي 
 ودرعه مريونة عند يلودي بثالثين صاًعا من اعير. --تو ي رسول ا   -رضي ا  عنلا

 ة "ق" و " ل".( سقط من النسخ2)

 (  ي النسخة "م"، و يه.3)

 ( سقط من النسخة "ق"، و "ا"، و" ل".4)

 .497 1( إحكام اإلحكام ارح عمدة ادحكام 5)

 .497 1( الايخ: يو ابن دقيق العيد. ين ر: إحكام اإلحكام ارح عمدة ادحكام 6)

 .345 16(  ت  الباري 7)
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 أدمة الرجل في أهله :باب
د   -211 : --ن  ي ز ياد  با ع ن  اد  س و  ا  ا اة   » ق اال  اي  ا   ع ن ل اا – س اأ ل ت  ع   -ر ض 

ااا ك ااان  الناب ااي   اان ع   --م  : ك ااان  ي ك ااون    ااي م ل ن ااة  أ ي ل ااه ،   اات ذ ا ي ص  َ ق ال اات  س اام ع    ااي ال ب ي اات 
ر ج   «اد  ذ ان  خ 

(1). 
 .(3)"يصنع" ( و ي نسخة (2){ ي البيت}قوله: )يعمل 

 كان. ، بحذز ال ا  وزيادة يكون بعد"كان يكون: (4)قالت" قوله:  قالت كان و ي رواية 

 (5){أيلاااه}أي خدمااة  بكساار الماايم و تحلاااا مااع سااكون اللااا ؛قولااه: )ملنااة أيلااه( 
، وكااان يخصااز (6)ليقتاادي بااه  ااي التواضااع، وامتلااان الاان ق، وكااان أكثاار عملااه الخياطااة

طعامااه ، ويضااع (8)اعرياًناا، ويركاا  الحمااار (7)النعاال، ويرقااع القماايا، ويلاابق الصااوز
                                           

 .6 3( 5363با  خدمة الرجل  ي أيله رقم )أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  الن قات،  (1)

 و "م". ،و "ا" ،سقط من النسخة " ق" (2)

 كذلن النسخة التي أخرج منلا. (3)

 .136 12ني. ين ر: إرااد الساري ( ويي رواية أبي ذر عن الكاميل4)

 سقط من النسخة " ل". (5)

يعماال عمال البياات، وأكثار مااا يعمال الخياطااة،  -- قالات: كااان رساول ا  -رضاي ا  عنلااا –يادل عليااه حادي  عا اااة ( 6)
، وقاال الاايخ ادلبااني: ضاعيز، دن إساناده منقطاع ضاعيز، ابان االا  لام 275 1أخرجه ابن سعد  ي الطبقاات الكباري 

 .277 -276 9يدرن عا اة والحجاج بن  رصة ضعيز 

الحمااار،  ، ويرقااع القماايا، ويركاا يلاابق الصااوز ويخصااز النعاال -- ياادل عليااه حاادي  أبااي أيااو  قااال: كااان النبااي (7)
، المعااروز بااأبي ، أخرجااه أبااو محمااد عباادا  باان محمااد باان جع اار ادنصاااري«ماان رغاا  عاان ساانتي  لاايق منااي »ويقااول: 

، ت ط: 1، ت : صال  بان محماد الونياان، دار المسالم للناار والتوزياع، ط: الايخ ادصبلاني  ي كتابه أخالق النبي وآدابه
، قلت  ي سنده يحي بن يعلى ادسلمي أبو زكريا القطواني الكاو ي، قاال عناه ابان أباي حااتم 229 2( 326م ، رقم )1998

عن أبيه: كو ي ليق بالقوي، ضعيز الحدي ، وقال ابن عدي: مضطر  الحدي . ين ار: الحارج والتعاديل دبان أباي حااتم 
 .381 – 381 8، والكامل  ي الضع ا  البن عدي 196 9
، أبااو إسااحاق التيمااي، قااال عنااه العقيلااي منكاار الحاادي ، وقااال عنااه اباان حبااان منكاار الحاادي  جاادوا، كااان يااأتي و يااه المختااار باان نااا ع 

بالمناااكير عاان الماااايير حتااى ساابق إلااى القلاا  أنااه كااان المتعمااد لااذلن، وقااال اباان عاادي: منكاار الحاادي . ين اار الضااع ا  الكبياار 
 -، تاا : محمااود إبااراييم زايااد، دار الااوعيلمحمااد باان حبااان التيمااي البسااتيين، ، والمجااروحين ماان المحاادثين والضااع ا  والمتااروك219 4

 .44 – 43 8، والكامل  ي ضع ا  الرجال 11 3ه 1396، ت ط: 1حل ، ط: 

اال ليسات  اي الحباارين، كاان ال يادعوه  --يدل عليه حدي  حمزة بن عبدا  بان عتباة مرسااًل قاال: كانات  اي النباي  (8) خص 
ناأحمر وال أسود مان النا ه ليخااى أن تكاون مان الصادقة اق إال أجاباة، وكاان ربماا وجاد التمارة ملقااة  يأخاذيا  يلاوي بلاا إلاى  ياه وا 

، وقاال الاايخ ادلبااني: الحادي  مرسال 279 1أخرجاه ابان ساعد  اي الطبقاات الكباري  .يرك  الحمار عرًياا لايق علياه ااي وكان 
، مكتباة المعاارز للناار الادين ادلبااني ي عبادالرحمن محماد ناصارحسن. ين ر: سلسلة ادحادي  الصحيحة واي  من  قللا دبا

م، 2112 –ه 1422: 7م، ج1996 –ه 1416 6م، ج:1995 –ه 1415: 4-1، ت ط: ج 1الريااااااااااااااض، ط:  –والتوزياااااااااااااع 
5 161. 
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، وكان ال يد  أحًدا يمااي معاه (2)خل ه (1)ويردزعلى ادرض، ويجي  دعوة المملون، 
 قاال:  ،ا إلى قبا  وأبويريرة معهروي أنه رك  يوًما حماًرا عريانً  ويو راك  حتى يحمله،

، وكاان  اي أباي «اركا » قاال:  ،،  قاال: ماا اا ت ياا رساول ا «أحملن ،يا أبا يريرة »
ثاام ركاا   ، وقعااا جميًعااا --يرياارة ثقاال  وثاا  ليركاا   لاام يقاادر  استمساان برسااول ا  

،  قاال: ماا اا ت ياا رساول ا ،  قاال: «أحملان ،ياا أباا يريارة » قال:  --رسول ا  
ياا » ثم قاال: ، وقعا جميًعا (3){--}،  لم يقدر على ذلن،  تعلق برسول ا  «ارك »

«ال صرعتن ثالثًا (4){بالحق}،  قال: ال والذي بعثن «أحملن ،أبا يريرة
(5)(6). 

 قوله: )خرج( أي إلى الصالة.
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  خدمة الرجل أيله.

  

                                           
 (  ي النسخة "ل" ويرز.1)

يااردز خل ااه، ويضااع طعامااه  ااي ادرض،  --كااان النبااي  »قااال:  --( ياادل عليااه حاادي  أنااق باان مالاان 2)
، وقاال ياذا حادي  132 4( 7128، أخرجاه الحااكم  اي المساتدرن رقام )«ويجي  دعوة المملون، ويركا  الحماار

 صحي  اإلسناد ولم يخرجاه.

 ( سقط من النسخة "م".3)

 ( سقط  ي النسخة "ل".4)

 (  ي النسخة "م" ثالثًا.5)

د ذكريااا أبوالعباااق، أحمااد باان عباادا  باان محمااد، محاا  الاادين الطبااري  ااي ( لاام أقااز علااى يااذه القصااة مسااندة، وقاا6)
الساعودية،  -مكة المكرماة –خالصة سير سيد البار، ت : طالل بن جميل الر اعي، مكتبة نزار مصط ى الباز 

 .86م، ا 1997 -ه1418، ت ط: 1ط: 
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 كتاب األطعمة
 األكل مما يليه :باب

: ق ااال  الناب ااي   -211 اان  أ ن ااٍق ق ااال  اام  ا    » :--ع  وا اس  ك اار  ااٍل  ،أذ  ل ي أ ك اال  ك اال  ر ج  و 
«م ماا ي ل يه  

(1). 
 ا ( بأن تقولوا على سبيل الند : بسم ا  الرحمن الرحيم. قوله: )اذكروا اسم

 قوله: )وليأكل كل رجل مما يليه( ويذا على سبيل الند  أيًضا.
قال القسطالني: ))قد ناا أ متناا علاى كراياة ادكال مماا يلاي غياره ومان الوساط 

ى ال اكلاااة مماااا يتنقااال باااه، وأماااا ماااا سااابق مااان ناااا الااااا عي علااا (2){نحاااو}وادعلاااى إال 
 .(3)محمول علي الماتمل على اإليذا ((. انتلى كالمهالتحريم  

 واعلاام أنااه ينبغااي لانسااان أن يقلاال ماان ادكاال،  قااد قااال بعضاالم: ماان كثاار أكلااه
كثر اربه، ومن كثر اربه كثر نومه، ومن كثر نومه كثر تخمه، ومن كثار تخماه قساى 

ادكال مان غيار جاو   (4){ا }قلبه، ومن قسى قلبه غرق  ي امثاام، وورد كبار مقتًاا عناد 
والنوم من غير سلر، والضحن مان غيار عجا ، وصاوت الرناة عناد المصايبة والمزماار 

 .(5)عند النِّعمة
سااوا  كاناات ماان نااو   ،والحاصاال أنااه يمتنااع الكثاارة ماان الطعااام الموجبااة للضاارر

 تناه ال ياادخل نوًعااا علااى نااو  قباال يضاام  واحاد ماان الطعااام أو أكثاار،  ااتن أكاال دون ذلاان
ال جاز.ا  دول حي  تخلل بينلما ار  وا 

حتاااى قيااال لاااو سااا ل أيااال القباااور ماااا ساااب  قصااار  ، اإلكثاااار مااان الطعاااام ماااذموم
                                           

 .11 3يليه، ( ذكره البخاري تعليًقا  ي صحيحه كتا  ادطعمة، با  ادكل مما 1)

 ( سقط من النسخة "ق".2)

 . 149 12( إرااد الساري 3)

 ( سقط من النسخة "ق".4)

( أخرجااه أبااو الحساان علااي باان الحساان باان الحسااين الخلعااي  ااي ال وا ااد المنتقاااة الحسااان ماان الصااحاح والغرا اا ، 5)
ل عياااات تخااريج: أحمااد باان الحساان الااايرازي، تاا : صااال  اللحااام، الاادا  -ادردن –ر العثمانيااة للنااار المعرو ااة بالخ 

. وقاال 47 2( 115م، رقام )2111 -ه1431، ت ط: 1لبنان، ط:  –بيروت  –عمان، منسسة الريان ناارون 
 .86 9الايخ ادلباني  ي سلسلة ادحادي  الضعي ة والموضوعة: ضعيز جدوا 
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 (1){ قال:}آجالكم لقالوا التخمة، وقد أناد بعضلم 
 يمياااااااات الطعااااااااام القلاااااااا  إن زاد كثاااااااارة

 

 ساااااااااااقيه (2)كااااااااااازر  إذا بالماااااااااااا  قاااااااااااد زاد **
 

ن لبيًباااااااااااا يرتضاااااااااااي نقاااااااااااا عقلاااااااااااه  وا 
 

 (3)بأكااااااااال لقيماااااااااات لقاااااااااد ضااااااااال ساااااااااعيه   **
 

وماان آدا  ادكاال أن يتحاادثوا عنااده بحكايااات الصااالحين، وسااكوتلم علااى الطعااام 
مما يندي إلى الاره، وأن ال يقوم عن أصحابه قبال أن يقوماوا، وأن ال ي عال ماا يساتقذره 

منلاا اايً ا، وأن يجعال بطناه  (5) اي لقماة ويارد (4)الغير من البصاق، والمخاط، أو يعض
، طرياق معر اة ذلان أن يعلام مقادار اابعه،  يقتصار للن قثلثًا للطعام، وثلثًا للما ، وثلثًا 

 على ثلثه،  تن كان يابعه ثالثة أقراا أقتصر على واحد.
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  ادكل مما يليه.

  

                                           
 ( سقط من النسخة "ق"، و" ا"، و"م".1)

 (  ي النسخة "م"، زيد.2)

 ( البيت من البحر الطويل، ولم أقز على صاحبه.3)

 (  ي النسخة "ل"، يغا.4)

 (  ي النسخة "ق" يرم.5)
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 ِةَوْجَعاْل :باب

ااااام ر   -212 اااان  ع  س ااااول  ا    (1)ع  : ق ااااال  ر  اااان  أ ب يااااه  ق ااااال  ااااع ٍد ع  اااان   » --ب اااان  س  م 
ٍم س ب ع  ث م ر  ت ص   رت با   ك لا ي و  ح  م  س مو و ال  س  و ًة ًلم  ي ض ر ه    ي ذ ل ن  ال ي و  «اٍت ع ج 

(2). 

 .--(3)قوله: )عن أبيه( يو سعد بن أبي وقاا
و ااي  ،(4)صااباًحا قباال أن يأكاال ااايً ا(( أي أكاال ؛بتاااديد الموحاادةقولااه: )ت صاابا ( )) 

 ويو بمعنى ما قبله. (5)"أصب " رواية: 
 .(6)"بسبع"قوله: )سبع( و ي رواية 

مرات عجوٍة( ))بتنوينلماا مجارورين،  الثااني عطاز بياان، وينصا  علاى قوله: )ت  
بتضاااا ة تمااارات لتالياااه مااان إضاااا ة العاااام " تمااارات  عجاااوةٍ " التميياااز، و اااي رواياااة أباااي ذر 

، و ااي روايااة (10()9)"مان تماار العاليااة" ، وزاد  ااي روايااة (8)،  الروايااات ثااال (7) للخااا((

                                           
( عامر بن سعد بن أبي وقاا الزيري المدني، روي عن أبيه، وعثمان، والعباق بن عبد المطل  وغيريم، وروي 1)

، وياو ثقاة 338 -337 3التلذي   عنه ابنه داود، وأاع  بن إسحاق، ومجايد، والزيري وغيريم. ين ر: تلذي 
 .372(ه. ين ر: تقري  التلذي ، ا 114من الثالثة تو ي سنة )

، ومساالم  ااي صااحيحه كتااا  23 3( 5445( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  ادطعمااة، بااا  العجااوة، رقاام )2)
ا، قااال: ، ول  ااه: عاان عااامر باان سااعد باان أبااي وقااا914( ا 2147اداااربة، بااا   ضاال ت ماار المدينااة، رقاام )
مان تصاب  بسابع تمارات، عجاوة، لام يضاره ذلان الياوم سام  »يقاول:  --سمعت سعًدا يقول: سمعت رساول ا  

 .«وال سحر

( سعد بن مالن بن أيي  بن عبد مناز بن زيرة بن كال  القراي الزيري، أبو إسحاق، أحد العارة المالود للم 3)
م، روي عنااه اباان عماار، واباان عباااق، وعا اااة وغيااريم، بالجنااة، مجااا  الاادعوة، وأول ماان رمااى بساالم  ااي اإلسااال

 .218 -214 2، وأسد الغابة 611 -616 2(ه. ين ر: االستيعا 55سنة ) --تو ي 

 .213 12( إرااد الساري 4)

 ( لم أقز على يذه الرواية  ي م انلا.5)

رااد128 17( يي رواية أبي ذر عن الكاميلني. ين ر:  ت  الباري 6)  .493 12الساري  ، وا 

 .213 12( إرااد الساري 7)

 (  ي النسخة "ق"، و"ا"، و" ل" ثالثة.8)

مان تصاب  بسابع  »( عزا يذه الراوية ابن حجر  ي ال ت  لاسماعيلي من رواية دحيم عن مروان، ول  لا كاماًل: 9)
 .626 17 «تمرات عجوة من تمر العالية

 .71 4: معجم البلدان . ين ر( العالية: يي اسم لكل مكان من جلة نجد من المدينة من قرايا وعمايريا إلى تلامة10)
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(1)"تمر المدينة"
 دنلا تامل تمر غير العالية. ؛ويي أعم مما قبللا ،

اار ه( ب اات  اليااا  وضاام الضاااد وتاااديد الاارا  ماان الضاارر، ودبااي ذر  قولااه: )لاام ي ض 
اار ه" بكساار الضاااد وسااكون الاارا  ماان ضاااره يضاايره ضاايًرا لنييعاان الكااام ، إذا (2)"لاام يض 

وقاال  ،(3)كماا قاال الخطاابي ،بركاة دعاوة سابقت مان أضره، وليق ياذا مان طبعلاا، إنماا ياو
وال نعلام  ،وعادد السابع مان ادماور التاي علملاا الااار  ،النووي: تخصيا عجوة المدينة
المتنااااول نلااااًرا بالحاادي  اختصااااا ذلاان ، و ااااير (4)نحاان حكمتلاااا  يجاا  اإليماااان بلااا

 .(5)و ايره الموا بة على ذلن
قولااه: ) ااي ذلاان اليااوم( متعلااق بيضااره، وقولااه: ساام وال سااحر زاد  ااي روايااة "إلااى 

 .(6)الليل"
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  العجوة.

  

                                           
، وأبو نعايم أحماد بان عبادا  بان أحماد ادصابلاني 131 6( 6111( أخرج يذه الرواية الطبراني  ي ادوسط رقم )1)

، ول  لاا 543 2م 2116، ت ط: 1حازم، ط:   ي الط  النبوي، ت : مصاط ى خضار دونماز التركاي، دار ابان
: مان أكال سابع تمارات مان عجاوة المدينااة --قاال رساول ا   »قالات:  -رضاي ا  عنلاا –كااماًل عان عا ااة 

 .« ي يوم لم يضره السم ي ذلن اليوم، ومن أكللن لياًل لم يضره سم ليلته

 (  ي النسخة "ل" ضمير.2)

 .213 12( ين ر: إرااد الساري 3)

 .3 14ين ر: المنلاج ارح النووي على صحي  مسلم  (4)

 .627 17( ين ر:  ت  الباري 5)

 .92 3( 5768( أخرجه البخاري  ي صحيحه، كتا  الط ، با  الدوا  بالعجوة للسحر، رقم )6)
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 لعق األيابع وميِّها قبل أن ُتمس  بالمنديل :باب
اا –اب ن  ع بااق  ع ن   -213 ي  ا   ع ن ل م  : إ ذ ا أ ك ال   --أ نا الناب ايا  »: -ر ض  ق اال 

ق ل ا تاى ي ل ع ق ل ا أ و  ي ل ع  س    ي د ه  ح  د ك م    ال  ي م  «أ ح 
(1). 

 .(2)((وال عل معلا مجزوم ،ال ناييةقوله: ) ال يمس ( ))
 (4){الياد} (3){ن أطلق علاى ادصاابعيحتمل أن يكو } :قوله: )يده( قال  ي  ت  الباري

أو بأصاابعه  قاط  ،ويحتمل أن يكون أراد باليد الكز كللا،  يامل الحكم مان أكال بك اه كللاا
ن كان ادكل بأكثر منلا جا ًزا(5)أو ببعضلا  .(6)، والسنة أن يأكل بأصابعه الثال ، وا 

ر ة   و ي حدي  كع  بن ع ج 
 قال: رأيات رساول ا  (8)عند الطبراني  ي ادوسط (7)

--  باإلبلااام والتااي تليلااا والوسااطى، ثاام رأيتااه يلعااق أصااابعه  ،يأكاال بأصااابعه الااثال
، والسار  اي ذلان كماا قاال (9)الثال  قبل أن يمساحلا: الوساطى ثام التاي تليلاا ثام اإلبلاام

أطااول  يبقااى مااا  دنلااا ؛: أن الوسااطى يكثاار تلويثلااا(10)الحااا   الاازين عباادالرحيم العراقااي
                                           

، 25 3( 5456أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  ادطعمااة، بااا  لعااق ادصاابع ومصاالا قباال أن تمساا  بالمنااديل، رقاام )( 1)
ومسلم  ي صحيحه كتا  ادااربة، باا  اساتحبا  لعاق  ادصاابع والقصاعة، وأكال اللقماة السااقطة بعاد مسا  ماا يصايبلا مان 

ك م  »بعد  «طعاًما»، و ي ل   مسلم زيادة: 916( ا 2131أذي، وكراية مس  اليد قبل لعقلا، رقم ) د   .«أ ح 
 .211 12( إرااد الساري 2)

 ( سقط من النسخة "ق".3)

 ( سقط من النسخة "ق"، و"ا"، و" ل".4)

 .488 16( ين ر:  ت  الباري 5)

 .489 16( ين ر: المصدر السابق 6)

كع  بن عجرة ادنصاري المدني أبو محمد، استأخر إسالمه، ثم أسلم واالد المااايد كللاا، مان بناي ساالم بان عاوز، روي ( 7)
(ه 51سانة ) -- تاو يوعن عمر، وبالل وغيريم، وروي عناه إساحاق، والربياع، وابان عمارو غياريم، ، -- عن النبي
 .182 -181 4، وأسد الغابة 1322 1سنة. ين ر: االستيعا   77وعمره 

(ه، وتبااات أحاديثاااه علاااى اااايوخه علاااى 361المعجااام ادوساااط لاماااام أباااي القاسااام ساااليمان بااان أحماااد الطبراناااي الحاااا   ت )( 8)
 .1737 2أيًضا. ين ر: كاز ال نون  الحروز

، وقاااال الليثماااي  اااي مجماااع الزوا اااد  ياااه الحساااين بااان إباااراييم ادذناااي، 181 2( 1649أخرجاااه الطبراناااي  اااي ادوساااط رقااام )( 9)
 .28 5ومحمد بن كع  بن عجرة لم أعر لما، وبقية رجاله ثقات 

لمعاروز بالحاا   العراقاي، أخاذ عان ابان عادالن، والعمااد الادين، ا نعبدالرحيم بن الحسين بن عبادالرحمن، أباو ال ضال، زيا( 10)
محمااد باان إسااحاق البليسااي، والجمااال ادساانوي وغيااريم، ومماان أخااذ عنااه الليثمااي، والبريااان الحلبااي، واباان حجاار العسااقالني 

 –تاو ي  النااق، وادل ياة  اي علاوم الحادي ، د  يوغيريم، من تصاني ه المغني عن حمل ادس ار، وأكمل ارح الترمذي البان سا
، والضاااو  الالماااع ديااال القااارن 118 -116 2( ه. ين ااار: ذيااال التقيياااد  اااي رواة السااانن وادساااانيد 816سااانة ) -رحماااه ا 
 .173 – 171 4التاسع 
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ماا ينازل الطعاام، ويحتمال أن الاذي  ل يلا مان الطعاام أكثار مان غيرياا، دنلاا لطوللاا أو 
يلعق يكون بطن ك اه إلاى جلاة وجلاه  اتذا ابتادأ بالوساطى انتقال إلاى السابابة علاى جلاة 

 .(1)يمينه وكذا اإلبلام
قوله: )ي ل ع ق لا( ب ت  اليا  والعين بينلماا الم سااكنة أي حتاى يلحسالا ياو، وقولاه: 

قلا بضم أوله وكسر ثالثه، أي يلحسلا غيره ممان ال  كزوجاه وولاد  ذلان،(2)} يقتاذرأو ي ل ع 
أناه ال يادري  اي أي طعاماه تكاون  » :، وحكمة ذلان(3)وخادم، وكتلميذ يعتقد بركة ايخه

«البركة
أو لا ال يتلااون بقليال  ،، أو ل ال يلو  ما يمسا  باه ماع االساتغنا  عناه باالريق(4)
 .(5)الطعام

مصاااالا قباااال أن يمساااا  و حاااادي  ذكااااره البخاااااري  ااااي بااااا  لعااااق ادصااااابع  ويااااذا
 بالمنديل.

  

                                           
 .491 16( ين ر:  ت  الباري 1)

 .231وينتلي  ي الص حة  224( سقط من النسخة "ق" و بداية السقط ينا  ي الص حة 2)

 .491 16 ( ين ر:  ت  الباري3)

( جز  من حدي  أخرجه مسلم  ي صحيحه، كتا  ادااربة، باا  اساتحبا  لعاق ادصاابع والقصاعة، وأكال اللقماة 4)
 .916( ا 2133الساقطة بعد مس  ما يصيبلا من أذي، وكراية مس  اليد قبل لعقلا، رقم )

 .476 1( ين ر: إحكام اإلحكام ارح عمدة ادحكام5)
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 كتاب الذبائح والصيد
 ييد القوس :باب

214-  : ااان ي  ق اااال  ل ب اااة  ال خ ا  ااان  أ ب اااي ث ع  م   ،ي اااا ن ب ااايا ا   قلااات ع  ااال  ال ك ت اااا    إ نااااا ب اااأ ر ض  ق اااو   أ ي 
ب ك   أ   ن أ ك ال   ااي و  س  ايد  ب ق و  ااي ٍد أ ص  ب ااأ ر ض  ص  ، و  ااا ل ب ااي الااذ ي ل ااي ق  ب م ع لااام    ااي آن ي ات ل م  ب ك ل ب اي ال م ع لااام ،   م  ، و 

: ل    ل يَ ق ال  ان   » ي ص  اد ت م  غ ي ر ي اا   اال  ت اأ ك ل وا   يل اا، و   آن ي اة   أ ماا م ا ذ ك ار ت  م  ا  ن  أ ي ال  ال ك ت اا     ات ن  و ج 
ااد ت  ب ك ل ب اان   ااا ص  م  ، و  اام  ا     ك اال  اان    ااذ ك ر ت  اس  س  ااد ت  ب ق و  ااا ص  م  ك ل ااوا   يل ااا، و  اال وي ا و  ااد وا   اغ س  ل اام  ت ج 

د ت  ب ك ل ب ن  غ ي ر   م ا ص  ، و   .(1)«  أ د ر كت  ذ ك ات ه    ك ل   م ع لامٍ  ال م ع لام    ذ ك ر ت  اس م  ا     ك ل 
 .(3)يذه كنيته، واسمه جرثوم عند ادكثر (2) )أبي ثعلبة(قوله: 

قوله: )الخ ا ن ي( بالخا  المعجماة المضامومة والااين العجماة الم توحاة نسابًة إلاى 
كمااااااا قالااااااه  (5)علااااااى غياااااار قياااااااق، والقياااااااق خااااااايني، بطاااااان ماااااان قضاااااااعة (4)خاااااااين

                                           
، ومساالم  ااي صااحيحه 31 3( 5478ه كتااا  الااذبا   والصاايد، بااا  صاايد القااوق، رقاام )أخرجااه البخاااري  ااي صااحيح( 1)

، ول  اه: أن أباا 862( ا 1931كتا  الصيد والذبا   وماا ينكال مان الحياوان، باا  الصايد باالكال  المعلماة، رقام )
نأكاال  ااي آنيااتلم،  قلاات: يااا رسااول ا ، إنااا بااأرض قااوم ماان أياال الكتااا   -- ثعلبااة الخاااني قااال: أتياات رسااول ا 

وأرض صاايد أصاايد بقوسااي، وأصاايد بكلبااي المعلاام، أو بكلبااي الااذي لاايق بمعلاام،  ااأخبرني مااا الااذي يحاال لنااا ماان ذلاانَ 
ن  »قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أيل الكتا  تاأكلون مان آنياتلم،  اتن وجادتم غيار آنياتلم  اال تاأكلوا  يلاا، وا 

ا ماا ذكارت أنان باأرض صايد  ماا أصابت بقوسان،  ااذكر اسام ا ، ثام كال، وماا لم تجدوا  اغسالويا، ثام كلاوا  يلاا، وأما
 .«أصبت بكلبن المعلم،  اذكر اسم ا ، ثم كل، وما أصبت بكلبن الذي ليق بمعلم،  أدركت ذكاته،  كل

ياال: ( أبااو ثعلبااة الخاااني، صااحابي مااالور، معااروز بكنيتااه، واختلااز  ااي اساامه اختال ًااا كبيااًرا وكااذا اساام أبيااه،  ق2)
اسمه جريم، وقيل: جرثوم بن ناا ، وقيل: ابن ناام، وقيل عمرو بن جرثوم، ولم يختل وا  ي صحبته وال نسابته 

وروي عنااااه أبااااو إدريااااق  --إلاااى خاااااين، وكااااان مماااان باااايع تحاااات الاااااجرة بيعااااة الرضااااوان، روي عااان النبااااي 
م وتاو ي أياام معاوياة، وقيال: تاو ي سانة الخوالني، أبو أمية الاعباني، وأبو أسما  الر حباي وغياريم، وقاد نازل الااا

 .44 5، وأسد الغابة 271 -269 1(ه، أيام عبدالملن بن مروان. ين ر: االستيعا  75)

 .19 17( ين ر:  ت  الباري 3)

( خاااين: يااي بطاان ماان قضاااعة، ويااو خاااين باان النماار باان وباارة باان حلااوان باان عمااران باان الحاااز اباان قضاااعة. 4)
 .141 5ين ر: ادنسا  للسمعاني 

قضاعة: يو ابن معد ابن عدنان، ويقال: بل يو رجل من حمير نسبه  يلم قال: ياو عمارو ابان مالان بان عمارو بان ( 5)
، وقاال: أبااو عمار  أمااا 446 11مارة باان زياد باان مالان باان حميار باان سابأ، ولقبااه قضااعة. ين اار: ادنساا  للساامعاني 

اار ولااد معااداا وبااه كااان يكنااى.  قضاااعة  اااالختالز  يلااا كثياار، وادكثاار علااى أنلااا ماان معااد   باان عاادنان، وأن قضاااعة بك 
، تاا : إبااراييم ادبياااري، دار الكتااا  يوسااز باان عباادا  النمااري القرطبااي ين اار: اإلنباااه علااى قبا اال الاارواة، دبااي عماار

 .31م، ا 1985 –ه 1415، ت ط: 1لبنان، ط:  -بيروت –العربي 
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   .(2()1)البيلقي
 .(3)وقبيلته، والجملة مقول القول قوله: )إناا( بكسر اللمزة وتاديد النون: يريد ن سه

قولاه: )باأرض قاوم( المااراد باأرض الااام، وقولااه: أيال  كتااٍ  بااالجر بادل مان قااوم 
 بيان للقوم. (4)"من أيل الكتا " و ي رواية 

 وال ا  عاط ة على مقدر، أي: أتأذن لنا  نأكل. ،قوله: )أ نأكل( اللمزة لالست لام

 يلاا الخنزيار ويااربون  يلاا  ،أي التاي يطبخاون ؛قوله: ) ي آنيتلم( متعلق بنأكل
 .(6)((وآنية جمع إنا ، كسقا  وأسقية، وجمع امنية: أواني)، )(5)الخمر

و مان باا  إضاا ة الموصاوز وي "بأرض قوم" قوله: )وبأرض صيد( معطوز على 
 .(7)دن التقدير بأرض ذات صيد، حذز الص ة وأقام المضاز إليه مقاملا إلى ص ته؛

أي أصاايد  يلااا  ؛)أصاايد بقوسااي( جملااة مسااتأن ة ال محاال للااا ماان اإلعاارا قولااه: 
والقوق كماا  اي القااموق معاروز، وقاد ياذكر ويننا   ،بسلم قوسي على حذز مضاز

يو و أ ق و اقت  ، والجمع ق س  ي ق  ق و  ي س ةت و   .(8)وتصغيريا ق و 

 قوله: )وبكلبي( أي وأصيد  يلا بكلبي.

أي مان  َ( أي  أي ااي  يصال  لاي أكلاه مان ياذه الثالثاةَقوله: ) ما يصل  لي
 مصاديا.

                                           
، أبو بكر البيلقي، سمع من أبي عبدا  الحاكم، وأبي ساعيد الصاير ي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي (1)

وأبااي عباادا  ال اارا  وغيااريم، وحااد  عنااه ابنااه إسااماعيل وأبوعباادا  ال ااراوي، ومحمااد ال ارسااي وغيااريم، ماان تصاااني ه الساانن 
، والتقيياد 415 – 412 2(ه. ين ر: ادنسا  للسامعاني 458سنة ) -رحمه ا  –الكبري، والسنن الصغري وغيريا، تو ي 

 .138 -137لمعر ة رواة السنن والمسانيد ا 

 .234 12ين ر: إرااد الساري  (2)

  ي النسخة "ل"، و"م" معمولة للقول. (3)

 .234 12يي رواية أبي ذر كما بين ذلن القسطالني  ي إرااد الساري  (4)

 .234 12مصدر السابق ين ر: ال (5)

، تاا : محمااود ادرنااانوط، وياسااين محمااود الخطياا ، عباادا  محمااد باان أبااي ال اات  البعلاايقنااع، دبااي مالمطلااع علااى أل ااا  ال (6)
 .21م، ا 2113 –ه 1423، ت ط: 1مكتبة السوادي للتوزيع، ط: 

 .234 12ين ر: إرااد الساري  (7)

 ين ر: الصحاح، مادة: )ق. و. ق(. (8)
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 .--قوله: )له( أي النبي 
قوله: )أمااا( بتااديد المايم حارز اارط وت صايل، وقولاه: ماا موصاولة  اي موضاع 

 أي ذكرته. والعا د محذوز؛ ،ر ع مبتدأ، وجملة ذكرت صلة الموصول
، وال اا  واقعاة (1)جادتم خبار ماا، بياان لماا. وقولاه:  اتن و (قوله: )من آنية ... إلاخ

 أي أنت. (2)" تن وجدت" أي أصبتم أنت وقومن، و ي رواية  ؛ ي جوا  أما
 قوله: )غيريا( أي غير آنية أيل الكتا .

ولااو غساالت، كمااا  ،قولااه: ) ااال تااأكلوا  يلااا(  ااي آنيااة أياال الكتااا ؛ دنلااا مسااتقذرة
 ولو غسلت، استقذاًرا. ،يكره الار   ي المحجمة

) اغساالويا وكلااوا  يلااا( رخصااة بعااد الحضاار ماان غياار كرايااة، للنلااي عاان قولااه: 
وتعلياق اإلذن علاى عادم غيرياا ماع غساللا، و ياه دليال لمان قاال: إن  ،ادكل  يلا مطلقًاا

ال ن المست اد من الغال  راج  على ال ن المست اد من ادصال، وأجاا  مان قاال: باأن 
غساااال محمااااول علااااى االسااااتحبا  الحكاااام لةصاااال حتااااى تتحقااااق النجاسااااة بااااأن ادماااار بال

احتياًطاا، جمًعاا بينااه وباين ماا دل علااى التمسان بادصاال، وأماا ال قلاا   ااتنلم يقولاون إنااه 
ولااو لاام تغساال  ،ال كرايااة  ااي اسااتعمال أوانااي الك ااار التااي ليساات مسااتعملة  ااي النجاسااة

 .(3)ال لثبوت الكراية  ي ذلن ،عنديم، ولذا كان ادولى الغسل لالحتياط
أي  ،ا( يي ارطية، وصدت  عل الارط. وقوله:  ذكرت اسم ا  علياهقوله: )وم

اد ت. وقولاه: ) كال( جاوا  الاارط أو  (4)ندًبا بال اا ، و اي رواياة باالواو معطاوز علاى ص 
ان  أوجا   التسامية علاى  ت مساان ب اايره م  خبر المبتدأ إن كانت ماا اساًما موصاواًل مبتادأ، و 

 .(6()5)الصيد والذبيحة
                                           

 ي النسخة "م" خبريا.(  1)

 .245 12( يي رواية أبي ذر عن المستملي. ين ر: إرااد الساري 2)

 .235 12( ين ر: إرااد الساري 3)

 .235 12( يي رواية أبي ذر. ين ر: إرااد الساري 4)

 .235 12( ين ر: المصدر السابق 5)

قال أبو عمار يوساز بان عبادا  بان عباد البار القرطباي  اي االساتذكار الجاامع لماذاي   قلاا  ادمصاار وعلماا  ( 6)
تاا : عباادالمعطي ادقطااار  يمااا تضاامنه الموطااأ ماان معاااني الاارأي وامثااار وااارح ذلاان كلااه باإليجاااز واالختصااار، 

اخاااتالز  =]وأماااا =  م:1993 –ه 1414 1حلااا ، ط:  –دار الاااوعي  -دمااااق –أماااين قلعجاااي، دار قتيباااة 
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 المعلم( بالنص  حال، وبالجر بدل.قوله: )غير 
 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  صيد القوق.

  

                                           
العلما   يمن ترن التسمية على الذبيحة، أو على اإلرسال على الصيد عامًدا، أو ناسًيا،  قال: مالان، وأبوحني اة،  
ن نسااي التساامية  ااي ذلاان أكلاات   : إن تركلااا عمااًدا، لاام ينكاال الذبيحااة، وال الصاايد، وا  وأصااحابه، والحساان باان حااي 

15 216. 
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 النحر والذب  :باب
اام ا    -215 اان  أ س  ع 

ااي  ا   ع ن ل ااا – (1) :  -ر ض  س ااول  ا   »ق ال اات  ل ااى ع ل ااد  ر  ن ااا ع   ذ ب ح 
-- ًسا ين ة    أ ك ل ن اه   ،  ر  ن  ب ال م د  ن ح  «و 

(2). 
 .  (3)"النبي" علد رسول ا ( ))أي زمنه، والبن عساكر  قوله: )على

 قوله: ) رًسا( يطلق على الذكر وادنثى((.

،   ياه إااعار - (5)-نحن وأيل بيت النبي  (4)قوله: ) أكلناه( ))زاد الدارقطني
ذا قاال الصاحابي: كناا ن عال كاذا علاى  أطلع على ذلن، -يه الصالة والسالمعل –بأنه  وا 

علااااى الصااااحي ؛ دن ال اااااير  (7)كااااان لااااه حكاااام المر ااااو  -  (6)-]]علااااد رسااااول ا  
ذا كان يذا  ي مطلق الصاحابي  ماا بالان باآل أباي بكار  (8)اطالعه على ذلن وتقريره، وا 

 .(9) (( -عليه الصالة والسالم –مع ادة اختالطلم به 
 .(10)ي  ي با  النحر لابل والذب  لغيرياويذا الحدي  ذكره البخار 

                                           
أسما  بنت أبي بكر الصديق، القرااية التيمياة، زوج الزبيار بان العاوام، وياي أم عبادا  بان الزبيار، كانات أسان مان عا ااة ( 1)

ويي أختلا دبيلا، أسالمت بعاد سابعة عاار إنسااًنا، ويااجرت إلاى المديناة، وياي حامال بعباد ا  بان الزبيار، روي عنلاا بان 
(ه. 73سانة ) -رضاي ا  عنلاا –الزبير، والمطل  بان حنطا  وغياريم، تو يات عباق، وابنلا عروة، وعباد بن عبدا  بن 

 .7 7، وأسد الغابة 1783 -1781 4ين ر: االستيعا  

، ومسالم  اي صاحيحه كتاا  39 3( 5511أخرجه البخاري  ي صحيحه كتاا  الاذبا   والصايد، باا  النحار والاذب ، رقام ) (2)
رضااي ا   –، ول  ااه عاان أسااما  868( ا 1942الصاايد والااذبا   ومااا ينكاال ماان الحيااوان، بااا  أكاال لحااوم الخياال، رقاام )

 .« أكلناه   -- نحرنا  رًسا على علد رسول ا  »قالت:  -عنلا

 .273 12( إرااد الساري  3)

علي بن عمر بن أحمد مان ملادي بان مساعود بان النعماان بان ديناار ابان عبادا  أباو الحسان الحاا   الادارقطني، سامع أباا  (4)
القاساام البغااوي، وأبااابكر باان أبااي داود ويحااي باان صاااعد وغيااريم، وعنااه أبااو بكاار البرقاااني، وأبااو بكاار باان باااران، والخااالل 

( ه. ين اار: التقييااد لمعر ااة رواة الساانن والمسااانيد 385ساانة ) -- اته الساانن، والعلاال وغيريااا، تااو يوغيااريم ماان مصاان 
 .134 – 132 3، وتذكرة الح ا  412 – 411 1

أخرجه الحا   على بن عمر الدارقطني  ي ساننه، تا : ااعي  ادرنانط، وحسان عبادالمنعم االبي، وساعيد اللحاام، منسساة  (5)
م، كتا  الصيد والذبا   وادطعمة وغير ذلن، با  ذب  الاااة 2114 –ه 1424، ت ط: 1ان، ط: لبن -بيروت –الرسالة 

 .524 – 523 5( 4786المغصوبة، رقم )

 سقط من النسخة "ل"، و"م". (6)

  ي النسخة "م" الر ع. (7)

  ي النسخة "م" بأبي. (8)

 .279 12إرااد الساري  (9)

لم أقز على يذه التسمية لبا  يذا الحدي   يما وق ت عليه من مطبو  البخاري وما جا   ي يذه التسمية مان زياادة  اي  (10)
 .272 12المبنى يو من بيان القسطالني لمعنى البا  كما  ي إرااد الساري 
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 ما يكره من المثلة والميبورة والمجثمة :باب
اااار   -216 اااان  اب اااان  ع م  ااااا –ع  ااااي  ا   ع ن ل م  اااام ع ت  أ ناااااه   -ر ض  : س   --الناب اااايا  ق ااااال 

ب ر  ب ل يم ةت أ و  غ ي ر ي ا ل ل ق ت ل   ن ل ى» «أ ن  ت ص 
(1). 

اب ر( بالبناا  للمجلاول أي تحابق قوله: )ينلى( و ي  رواية "نلى". وقولاه: )أن ت ص 
نمااا نلاااى  عاان ذلاان لكماااال رحمتااه واااا قته علااى خلاااق ا       --لرمااي حتااى تماااوت، وا 

يرحملم الرحمن، ارحماوا  {الراحمون » عليه الصالة والسالم: –قال  (2)   ]وقد] -تعالى–
«ماان  اااي ادرض ياارحمكم مااان  ااي الساااما 

إنماااا ياارحم الااارحمن مااان  » :، و اااي حاادي (3)
«عباده الرحما 

 :، وقد ذكر  ي معنى ذلن(4)
ما إن اااد   أنااات لااام تااارحم المساااكين إن ع 

 

 وال ال قياااااااااار إذا ااااااااااااتكى لاااااااااان الع ااااااااااادما **
 

 رحمتااااه (5)ماااان الاااارحمن  كيااااز ترجااااو
 

 (6)عناااد الحساااا  إذا ماااا المااار  قاااد نااادما **
 

 تاااادخل البلااااا م والطيااااور وغيريااااا ويااااذا  ،قولااااه: )أو غيريااااا( أو للتنويااااع ال للااااان
الحدي  ذكاره البخااري  اي باا  ماا يكاره مان المثلاة والمصابورة والمجثماة، والماراد بالمثلاة 
قطااع أطااراز الحيااوان أو بعضاالا ويااو حاااي، والمصاابورة الدابااة التااي تحاابق حيااة لتقتااال 

                                           
( 5514لمجثماة، رقام )( أخرجه البخاري  ي صحيحه كتا  الذبا   والصيد، با  ما يكاره مان المثلاة والمصابورة وا1)

، ول  ه 873( ا 1956، ومسلم  ي صحيحه كتا  الصيد والذبا  ، با  النلي عن صيد البلا م، رقم )39 3
عاان ياااام باان زيااد باان أنااق باان مالاان قااال: دخلاات مااع جاادي أنااق باان مالاان، دار الحكاام باان أيااو ،  ااتذا قااوم قااد 

ب ر  البلا م --نلى رسول ا  » قال أنق:  -قال -نصبوا دجاجة يرمونلا  .«أن ت ص 

 ( سقط من النسخة "ل".2)

، وأبوداود  ي 51-51 4( 2137( أخرجه الترمذي  ي سننه: أبوا  اداربة، با  ما جا   ي رحمة الناق، رقم )3)
، 33 11( 6494، وأحمااد  ااي مساانده رقاام )298 -297  7( 4941سااننه كتااا  ادد ، بااا   ااي الرحمااة، رقاام )

   حسن صحي .وقال الترمذي: يذا حدي

  119]ادنعاام:   ژى  ى  ائ  ائ  ژ  -تعاالى –أخرجه البخاري  ي صحيحه كتاا  اإليماان والناذور وباا  قاول ا  ( 4)
 .371( ا 923، ومسلم  ي صحيحه كتا  الجنا ز با  البكا  على الميت، رقم )277 3( 6655رقم )

 (  ي النسخة "ل"، و"م" ا .5)

( البيتااان ماان البحاار: )البساايط( ويااي للحااا   زياان الاادين العراقااي، وقااد عزايااا لااه الااايخ عباادالرحمن الساايوطي  ااي 6)
. ويذه النسخة من كتا  االزديار الكترونية مان 38كتابه االزديار  يما عقده الاعرا  من ادحادي  وامثار ا 

العلاام أن يااذا الكتااا  مطبااو  عاادة طبعااات  غياار بيانااات، تحصاالت عليلااا ماان مكتبااة المصااط ى اإللكترونيااة، مااع
 ولكن لم أتحصل على أي  منلا.
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 .(2()1){بالسلم}بالرمي ونحوه، والمجثمة التي تربط وتجعل غرًضا للرمي 
 (4)أنبأنااا إسااحاق باان سااعيد باان عماارو (3)ونااا البخاااري: حاادثنا أحمااد باان يعقااو 

 (7)وغاالم (6)بان ساعيد ىأنه سمعه يحد  عن ابن عمار: أناه دخال علاى يحيا (5)عن أبيه
راباااط دجاجاااة لرميلاااا،  مااااى إليلاااا ابااان عمااار حتاااى حللاااا ثااام أقبااال بلاااا  ىمااان بناااي يحيااا

ساامعت  يصاابر يااذا الطياار للقتاال،  ااتنمعااه،  قااال: ازجااروا غالمكاام عاان أن ي (8)والغااالم
 .(9)«نلى أن تصبر بليمة أو غيريا للقتل » --النبي 

  

                                           
 ( سقط من النسخة "م".1)

 .274 12( ين ر: إرااد الساري 2)

ساحاق 3) ( أحمد بن يعقو  المساعودي أباو يعقاو ، ويقاال أباو عبادا  الكاو ي، روي عان عبادالرحمن بان الغسايل، وا 
يم، وعناه البخااري، ومحماد بان عبادا  بان نميار وغياريم. ين ار: بن ساعيد بان عمارو بان ساعيد بان العااا وغيار 

 .53، ويو ثقة من التاسعة تو ي سنة بضع عار وم تين. ين ر: تقري  التلذي  ا 87 1تلذي  التلذي  

( إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاا بن سعيد بن العاا بن أمية بن عبد اامق الساعيدي الكاو ي، 4)
كرمة بن خالد وغياريم، وعناه ابان عييناة، وأحماد بان يعقاو  المساعودي وغياريم. ين ار: تلاذي  روي عن أبيه وع

 . 79. ويو ثقة من السابعة تو ي سنة سبعين وما ة وقيل بعديا. ين ر: تقري  التلذي  ا 221 1التلذي  

عنبسة ادماوي، روي ( سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاا بن سعيد بن العاا بن أمية، أبو عثمان، ويقال أبو 5)
. ويااو ثقاااة ماان صاااغار الثالثااة تاااو ي بعاااد 675 2عاان أبياااه، والعبادلااة ادربعاااة وغيااريم. ين ااار: تلااذي  التلاااذي  

 .295العارين وما ة. ين ر: تقري  التلذي  ا 

( يحيى بن سعيد بن العاا بن سعيد بن أمية القراي ادموي ويقال أبو الحار  المدني، روي عن أبياه، وعثماان 6)
، وياو 43 7ومعاوية وغيريم، وعنه أارق بان عبياد، والربياع بان سابرة والزياري وغياريم. ين ار: تلاذي  التلاذي  

 .841ثقة من الثالثة تو ي  ي حدود الثمانين قبل الما ة. ين ر: تقري  التلذي  ا 

مان الاذكور عثماان، (  أي ابن سعيد المذكور، قال ابن حجر  ي  ت  الباري: ))لم أقز على اسمه، وكان ليحياى 7)
سماعيل، وسعيد، وياام، وعمرو((.   .91 17وع نب سة، وأبان، وا 

 (  ي النسخة "ل" و "م" وبالغالم.8)

 .(1، يامل رقم )231ا ( سبق تخريجه 9)
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 باب: لحوم الأيل
ب ااد  ا    -217 اااب ر  ب ان  ع  ان  ج  ااا –ع  اي  ا   ع ن ل م  :  -ر ض   --ن ل ااى الناب ااي   »ق اال 

ي ل   ، و ر خاا    ي ل ح وم  ال خ  ي ب ر  ع ن  ل ح وم  ال ح م ر  م  خ   .(1)«ي و 

ي ب ر  أي ن ل ي  تحريم، وقوله:  (2){--}قوله: )نلى النبي   أي يوم حصاريا.  ؛يوم خ 
 كما صرح بلا  ي رواية مسلم. ،وقوله: )عن لحوم الحمر( أي اديلية

 (3){لحاوم}قوله: )ورخا  ي لحوم الخيل( استدل بلذا من قاال بتحاريم تنااول 
الخياال؛ دن الرخصااة اسااتباحة مح ااور مااع قيااام المااانع،  اادل علااى أنااه رخااا للاام 

 ااال ياادل علااى الحاال المطلااق، وأ جياا   بااأن  ،بسااب  المخمصااة التااي أصااابتلم بخيباار
الماااراد بقولاااه  ل علاااى أن،  اااد(4)أكثااار الرواياااات جاااا ت بل ااا  اإلذن وبعضااالا باااادمر

، والمااالور عناد المالكيااة (5)ال لخصااوا الضارورة ،وأن اإلذن لاباحااة العاماة ،ذنرخااا أ
 وخال اااااه ،عااااان أباااااي حني اااااة (9)والاااااذخيرة (8)واللداياااااة (7)، وصاااااححه  اااااي المحااااايط(6)التحاااااريم

                                           
، ومساالم  ااي صااحيحه 41 -41 3( 5521أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  الااذبا   والصاايد، بااا  لحااوم الخياال، رقاام )( 1)

نلااى يااوم  » -- ، ول  ااه: أن رسااول ا 868( ا 1941والااذبا  ، بااا  إباحااة أكاال لحاام الخياال، رقاام )كتااا  الصاايد 
 .«خيبر عن لحوم الحمر اديلية، وأذن  ي لحوم الخيل

 سقط من النسخة "ل"، و"م".( 2)

 سقط من النسخة "ل".( 3)

الااذي أخرجااه الادار قطنااي  ااي ساننه كتااا  الصاايد والاذبا   وادطعمااة وغياار  -رضااي ا  عنلماا –كماا  ااي حاادي  ابان عباااق ( 4)
عاان لحااوم الحماار، وأماار  -- نلااى رسااول ا »، ول  ااه: 523 -522 5( 4782ذلاان، بااا  ذباا  الااااه المغصااوبة، رقاام )

 .115 17مر و  مثل حدي  جابر ، وقال الحا   ابن حجر  ي ال ت : سنده قوي «بلحوم الخيل أن تنكل --رسول ا  

 .119 – 118 17ين ر:  ت  الباري ( 5)

القاايرة، ط:  –ين ر: المدونة الكبري، لامام مالن بن أنق ادصبحي، ت : عامر الجزاار، وعبدا  المنااوي، دار الحدي  ( 6)
لخليااال باان إساااحاق  -اااارح مختصاار ابااان الحاجاا   اااي  قااه اإلماااام مالاان –، والتوضااي  22 2م، 2115 –ه 1426بااال، ت ط: 
 .42 3م، 2111، ت ط: 1لبنان، ط:  -بيروت –(ه، ت : محمد عثمان، دار الكت  العلمية 776المالكي، ت )

، المحااايط البريااااني  اااي ال قاااه النعمااااني: لبرياااان الااادين محماااود بااان تااااج الااادين بااان أحماااد بااان عبااادالعزيز البخااااري الحن اااي( 7)
( ه، وياااو  اااي مجلااادات، ثااام اختصاااره وساااماه الاااذخيرة، أولاااه: الحماااد   خاااالق ادااااباح بقدرتاااه، و اااالق اإلصاااباح 616ت)

 .1619 2برحمته...إلخ. ين ر: كاز ال نون 

 (ه، ويااو ااارح علااى مااتن لااه سااماه بدايااة المبتاادي،593المرغياااني الحن ااي، ت ) بكاار اللدايااة لبريااان الاادين علااي باان أبااي( 8)
بحيا  يخارج الجاوا   ؛أن يحرر كالم اإلماامين مان المادعي والادليل، ثام يحارر مادعي اإلماام ادع ام ويبساط دليلاهوعادته 

 .2132 2من أدلتلا، وابتدأه بقوله: الحمد الذي أعلى معالم العلم وأعالمه ... إلخ. ين ر: كاز ال نون 

( ه، 616ود بان أحمااد باان عبادالعزيز البخاااري الحن ااي، ت )ذخيارة ال تاااوي الماالورة بالااذخيرة البريانيااة، لبرياان الااين محماا( 9)
...إلخ. : الحمد   مستحق الحماد والثناا اختصريا من كتابه المالور المحيط البرياني، وكاليما مقبوالن عند العلما ، أوله

 .823 1ين ر: كاز ال نون 
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ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ  -تعاالى –، ))واستدل المانعون بقولاه (2()1)صاحباه 

 ذلن بأوجه: ، وقرروا(3) ژ ٿ

دن العلاااااة  ،  ااااادل علاااااى أنلاااااا لااااام تخلاااااق لغيااااار ذلااااان؛أحاااااديا: أن الاااااالم للتعليااااال
 المنصوصة ت يد الحصر،  تباحة أكللا يقتضي خالز  اير امية.

ل اااى}: عطاااز ثانيلاااا البغاااال والحميااار،  ااادل علاااى اااااتراكلا معلاااا  اااي حكااام  (4){ع 
 عليلا إلى دليل. (5)التحريم،  يحتاج من أ راد حكملا عن حكم ما عط ت

ثالثلاااا: أن امياااة سااايقت مسااااق االمتناااان،  لاااو كانااات ينت اااع بلاااا  اااي ادكااال لكاااان 
االمتنان به أع م؛ دنه يتعلق به بقا  البن ي ة  بغير واسطٍة، والحكايم ال يماتن باأدنى الانعم 

قع االمتنان   بادكل  ي المذكورات قبللا. }ويترن أعاليا، وال سيما وقد و 
ماان الركااو   (6){أبااي  أكللااا ل اتاات المن عااة بلااا  يمااا وقااع بااه االمتنااانرابعلااا: لااو 

 والزينة، يذا ملخا ما تمسكوا به من يذه امية.

                                           
ر باان معاويااة ادنصاااري الكااو ي، ( ادول: أبااو يوسااز يعقااو  باان إبااراييم باان حبياا  باان حباايل باان سااعيد باان بجياا1)

حد  عن ياام بان عاروة، ويحاي بان ساعيد ادنصااري، وأباي إساحاق الاايباني، وأباي حني اة وت قاه باه، وغياريم، 
وتخاارج بااه أ مااة ماانلم: محمااد باان الحساان، ومعلااي باان منصااور، ويااالل الاارأي وغيااريم، ماان تصاااني ه: الخااراج، 

( ه. ين ر: الجواير المضية  اي طبقاات الحن ياة. 182سنة ) -رحمه ا  –وامثار ويو مسند أبي حني ة، تو ي 
2 123- 125. 
والثاني: محمد بن الحسن بان  رقاد الاايباني، أخاذ ال قاه عان أباي حني اة، وأباي يوساز وروي عان مالان، والثاوري  

ع الكبيار وغيريم، وعنه أباو عبياد، ويحاي بان معاين، وأباو ساليمان الجاوزاني وغياريم، لاه كتا  عديادة منلاا: الجاام
(ه. ين اار: الجااواير المضااية  ااي 189ساانة ) -رحمااه ا  –والصااغير، والسااير الكبياار والصااغير وغيريااا، تااو ي 

 .48 -47 2، وتاج التراجم  ي طبقات الحن ية 44 – 42 2طبقات الحن ية 

، تاا : طااالل يوسااز، دار ( ين اار: اللدايااة ااارح بدايااة المبتاادي، دبااي الحساان علااي باان أبااي بكاار ال رغاااني المرغنياااني2)
، والمحااايط البريااااني  اااي ال قاااه النعمااااني، دباااي 352 4لبناااان، ط: باااال، ت ط: باااال  –إحياااا  التااارا  العرباااي، بياااروت 

(ه، تا : عبادالكريم ساامي الجنادي، دار الكتا  العلمياة، 616المعالي محمود بن أحمد بان عمار بان ماازة البخااري ت )
 ، وأما كتا  دخيرة ال تاوي لم أحصل عليه.478 5م 2114 –ه 1424، ت ط: 1لبنان، ط:  –بيروت 

 .ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ ، وتماملا 8( سورة النحل، من امية: 3)

 ( سقط من النسخة "ا"، و" ل"، و"م".4)

 (  ي النسخة " ل".5)

 ( سقط من النسخة "ق".6)
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والجوا  على سبيل اإلجماال: أن امياة مكياة ات اقًاا، واإلذن  اي أكال الخيال كاان 
ماان اميااة المنااع لمااا  --بعااد اللجاارة ماان مكااة بااأكثر ماان ساات ساانين،  لااو  لاام النبااي 

ادكال، والحادي  صاري   (1)ذن  ي ادكل، وأيًضا  آية النحل ليست نًصا  اي مناع ]... أ
علااى تاارن ادكاال، والتاارن   تنمااا ياادل مااا ذكاار التناازل (2){ساابيل} ااي جااوازه، وأيًضااا علااى 

ذا لاام يتعااين واحااد منلااا بقااي أعاام ماان أن ي كااون للتحااريم أو للتنزيااه أو خااالز ادولااى، وا 
 الجواز على سبيل الت صيل:التمسن باددلة المصرحة ب

، لام نسالم إ اادة الحصار  اي الركاو  والزيناة أما أواًل:  لاو سالمنا أن الاالم للتعليال
نما ذكار الركاو  والزيناة لكونلماا   تنه ينت ع بالخيل  ي غيريما و ي غير ادكل ات اًقا، وا 

طبات حيا  خا ؛أغل  ما يطل  له الخيل، ون يره حدي  البقرة المذكورة  اي الصاحيحين
«إنا لم نخلق للذا إنما خلقنا للحار  »راكبلا  قالت: 

،  تناه ماع كوناه أصارح  اي الحصار (3)
ال  لي تنكل وينت ع  بلا  ي أايا  غير الحر  ات اًقا. لم يقصد به إال ادغل ، وا 

وأيًضااا:  لااو ساالم االسااتدال للاازم منااع حماال ادثقااال علااى الخياال والبغااال والحمياار، وال 
 قا ل به.

 ثانًيا:  داللة العطز إنما يي داللة اقتران، ويي ضعي ة.وأما 

بالخياااال }وأماااا ثالثًاااا:  االمتنااااان إنماااا قصااااد باااه غالًبااااا ماااا كااااان يقاااع بااااه انت ااااعلم 
بخااالز  ؛لااا  ااي بالدياامت خوطبااوا بمااا أل ااوا وعر ااوا، ولاام يكونااوا يعر ااون أكاال الخياال لعز 

بلااا كااان لحماال ادثقااال ولةكاال،  اقتصاار  ااي كاال ماان  ،(4){ادنعااام،  ااتن أكثاار انت اااعلم

                                           
 ( زاد  ي النسخة "ل" ذلن.1)

 ( سقط من النسخة "ق".2)

 -516 1( 2324( أخرجاااه البخااااري  اااي صاااحيحه كتاااا  الحااار  والمزارعاااة، باااا  اساااتعمال البقااار للحراثاااة، رقااام )3)
بينمااا رجاال راكاا  علااى بقاارة الت تاات إليااه  » قااال: --عاان النبااي  --، ونصااه كاااماًل عاان أبااي يرياارة 517

آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وأخذ الذ   ااة  تبعلا الراعي  قاال لاه  » قالت: لم أخلق للذا خلقت للحراثة، قال: 
، قاال أباو سالمة: وماا «آمنت باه أناا وأباو بكار وعمار »قال:  «الذ  : من للا يوم الساب ع يوم ال راعي للا غيريَ

م رق --يما يوم ذ  ي القوم، ومسلم  ي صحيحه كتا   ضا ل الصحابة، با  من  ضا ل أبي بكر الصديق 
 .1151( ا 2388)

 ( سقط من النسخة "ق".4)



  235 

الصن ين على االمتنان بأغل  ما ينت ع به،  لو لزم من ذلن الحصر  ي يذا الاق للازم 
 مثله  ي الاقِّ امخر.

رابًعا:  لو لزم من اإلذن  ي أكللا أن ت نى، للزم مثله  اي البقار وغيرياا مماا وأما 
 .(1) أعلم(( -تعالى –ه أخري، وا  أبي  أكله ووقع االمتنان بمن عة ل

 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  لحوم الخيل.
  

                                           
 .111 -119 17(  ت  الباري 1)
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 أكل كل ذي ناب من السبع :باب
اان يِّ  -218 ا  ل ب ااة  ال خ  اان  أ ب ااي ث ع  س ااول  ا    » --ع  اال  ن ل ااى  --أ نا ر  اان  أ ك  ع 

 .(1)«ك لِّ ذ ي ن اٍ  م ن  السِّب ا   
 تحريم.قوله: )نلى( أي نلي  

كأساد ونمار  ،ويصول على غيره ويصاطاد ،قوله: )ذي نا ( أي يعدو به ويت قواي
وصااقر  (2){ود  و ياال وقاارد، وكااذا يحاارم ذو مخلاا  ماان الطيااور كباااز واااايين}وذ اا  
 .(3)ونسر

 الحدي  ذكره البخاري  ي با  أكل ذي نا  من السبا . ويذا
  

                                           
، 42 3( 5531( أخرجاه البخااري  اي صاحيحه كتاا  الاذبا   والصاايد، باا  أكال كال ذي ناا  مان السابا ، رقاام )1)

ومسلم  ي صحيحه كتا  الصيد والذبا   وما ينكل من الحيوان، با  تحريم أكال ذي ناا  مان السابا  وكال ذي 
 بدل السبا . «الساب ع »، و ي ل   مسلم 863( ا 1932مخل  من الطير، رقم )

 ( سقط من النسخة "ق".2)

 .121 17( ين ر:  ت  الباري 3)
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 جلود الميتة :باب
بااااٍق  -219 ب ااد  ا   ب اان  ع  اان  ع  س ااول  ا    -رضااي ا  عنلمااا –ع  اارا  --أنا ر  م 

: ت ع ت م  ب ت ي اب ل ا » ب ا اٍة م يِّت ٍة   ق ال  ت م  ل ل ا َي الا اس  ر م  أ ك  : إ نام ا ح  «ق ال وا: إ نال ا ميِّت ةت، ق ال 
(1). 

 .(2){للم}لمن كانت  قوله:  قال أي النبي قوله: )ميِّت ة( بتاديد اليا  وتخ ي لا، و 
 ( أي تمتعتم وانت عتم.َوقوله: )يال استمتعتم

ا إذ   الجلاد   ككتاا  :ا( بكسر اللمزة وتخ يز اللا ، قال  ي القااموقل  اب  ي  ت  قوله: )ب  
 كك ت   قياًسا، وأ ي   ب تحتين سماًعا. (3)لم يدبغ، والجمع أي  

ثاام كساار للاارا  مااع  ،وضاام الاارا ، ودبااي ذر بضاامقولااه: )إنمااا حاارم( ب اات  الحااا  
 أكللا ب ت  اللمزة نا    اعل على الثاني و اعل على ادول. وقوله:، (4)التاديد

قااال اباان أبااي جماارة:  يااه مراجعااة اإلمااام  يمااا ال ي لاام السااامع معنااى مااا أماار بااه 
 .(6)التحريم باالنت ا  بلا وقد حرمت عليناَ  بين للم وجه (5)كأنلم قالوا: كيز تأمرنا

ٱ  ٻ  ژ وينخاااذ مناااه جاااواز تخصااايا الكتاااا  بالسااانة؛ دن ل ااا  القااارآن: 

اات  السانة(7)ژٻ   و يااه  ،ذلان بادكال (8)، وياو ااامل لجمياع أجزا لااا  اي كال حاال،   خ صا
كثيارة  اي كلماة واحادة وياي  حسن مراجعتلم وبالغتلم  ي الخطا ؛ دنلم جمعوا معااني  

                                           
، ومساالم  ااي صااحيحه كتااا  42 3( 5531( أخرجااه البخاااري  ااي صااحيحه كتااا  الااذبا   والصاايد، بااا  جلااود الميتااة، رقاام )1)

أن الرساول  -رضاي ا  عنلماا –، ول  اه عان ابان عبااق 156( ا 363دبا  رقام )الحيض، با  طلارة جلود الميتة بالا
--  :م  أكللا »،  قالوا: إنلا ميتة،  قال: «يال أخذتم إيابلا  دبغتموه  انت عتم بهَ »مر  بااة ميتة  قال رِّ  .«إناما ح 

 ( سقط من النسخة "ل".2)

 ( ين ر: القاموق المحيط، مادة: )أ. ه. (.3)

 .285 12( ين ر: إرااد الساري 4)

 (  ي النسخة "ق" يأمرنا.5)

 .114 4( ين ر: بلجة الن وق 6)

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ ، وتماملا 3( سورة الما دة، من امية: 7)

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ    ڦڦ  ڦ  ڤٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ    ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چڃ  ڃ

 .ژک  ک  ک  گ    کڑ

 (  ي النسخة "ق" حرمة.8)
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ساوا  دباغ  ،الزيري بلذه الرواية علاى جاواز االنت اا  باه مطلقًااقوللم: إنلا ميتة، واستدل 
 واسااتثنىأو لاام ياادبغ، لكاان صاا  التقييااد بالاادبغ ماان طريااق أخااري، ويااي حجااة الجملااور، 

وماااا تولاااد منلماااا لنجاساااة  ،مااان الميتاااات الكلااا  والخنزيااار (1){--}اإلماااام الااااا عي 
عينلما عنده، وأخذ أبو يوسز بعموم الخبر  لم يست ثن  ايً ا، ويي رواية عن مالان، وقاد 

لااورود الخباار  ااي  ،تمساان بعضاالم بخصااوا يااذا السااب   قصاار الجااواز علااى المااأكول
الااة، ويتقوي ذلن من حي  الن ار باأن الادبا  ال يزياد  اي التطليار علاى الاذكاة، وغيار 

لو ذكي لم يطلر بالذكاة عند ادكثر،  كذلن الدبا ، وأجاا  مان عمام بالتمسان  المأكول
بعموم الل  ،  لو أولى من خصوا السب ، وبعماوم اإلذن  اي المن عاة، وباأن الحياوان 

الادبا  بعاد الماوت قا ًماا مقاام الحيااة، وذيا  قاوم  (2)الطاير ينت ع باه قبال الماوت،  كاان
 .(3)ي  سوا  دبغ الجلد أو لم يدبغإلى أنه ال ينت ع من الميتة با

 ويذا الحدي  ذكره البخاري  ي با  جلود الميتة.
  

                                           
 ( سقط  ي النسخة " ل"، و"م".1)

 (  ي النسخة "ق" وكان.2)

 .122 17( ين ر:  ت  الباري 3)
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 اخلامتة
 تتضمن الخاتمة أيم النتا ج وبعض التوصيات على النحو امتي:

 أواًل: النتائج
علااى ذكاار كثياار ماان النقااول مااا جعاال الااارح  -رحمااه ا  تعااالى –اعتماااد المنلااز  .1

 .-رحمه ا  تعالى –لة على سعة اطال  المنلز دال ويوغنًيا بكثرة مصادره، 

ساااوا  كانااات العقدياااة أو ال قلياااة أو  -أحيانااااً  –توساااع المنلاااز  اااي اااارح المساااا ل  .2
 اللغوية دليل على أنه كان ملموا بكثير من العلوم.

تميز المنلز  ي ارحه بترجيحاته التاي كاان يرد لاا خلاز المساا ل المااروحة  اي  .3
 الل الارح.بعض المسا ل التي تعرض خ

  لم يقدم أو ينخر. ،التزام الاارح  ي ارحه ترتي  ابن أبي جمرة لمختصره .4

 لاااو مختصااار جااادوا، ماااع ماااا  ياااه مااان  ؛يعاااد ياااذا الاااارح مميااازوا مااان ناحياااة عرضاااه .5
 اإلطنا   ي بعض المسا ل أحياًنا.

 ثانيًا: التويياو

خاصاة  اي و  ،ضرورة تكثيز الجلود وتضعي لا من أجال االيتماام بالسانة وعلوملاا .1
السانة النبوياة مان  أيمياةلما رأيت من خاالل ياذا البحا  مان  -ح  لا ا -بالدنا 

 .والعمليةالناحية العلمية 

إعطا  العلما  حقلم مان خاالل دراساة اخصايات قادمت للماورو  العلماي اإلساالمي  .2
 الكثير ولم تنل حقلا من الدراسة للاخصية أو إبراز دوريا العلمي الكبير.

بجدية مان أجال إ لاار الكتا  المخطوطاة بطباعتلاا بعاد دراساتلا وتحقيقلاا  السعي .3
 ااال زال ينااان العديااد ماان المخطوطااات مركونااة يعلويااا الغبااار المتااراكم عليلااا ماان 

 غير أن ين ضه أحد   ي سعد ويسعد.

المبادرة إلى وضع  لارق تبي ن الكت   الم قودة، سوا  التي  قدت كاملاة، أو  قادت  .4
 مثل يذه ال لاارق تعاين الطلباة علاى الحصاول علاى معلوماات قاد ال  أجزا  منلا،

 يحصل عليلا إال بعنا  وتع  اديدين.
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 فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقمها اآلية

 سورة البقرة

 211 1 ژٱ  ژ 

 197 6 ژپ  ژ 

 37 25 ژ ڍ  ڍ   ڌژ 

 66 47 ژۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ژ 

 211 82 ژى  ائ  ائ  ەئ  ژ 

 68 255 ژ ہ   ہ   ہ  ہ  ڻ  ۀ  ۀژ 

 192 285 ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ژ 

 192 285 ژڭ  ڭ  ژ 

 211-192 286 ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ 

 192 286 ژ ۉ  ۉژ 

 سورة آل عمران

 93 45 ژوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ 

 78 28 ژ ۆئ  ۈئ  ۈئژ 

 93 33 ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ  ژ 

 94 36 ژى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ 

 139 37 ژ ىب  يب  جت  حت  خت   مبىئ  يئ  جب  حب  خبژ 

 سورة النساء

 أ 58 ژۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ژ 
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 الصفحة رقمها اآلية

 69-68 123 ژ ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ 

 69 123 ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ 

 133 162 ژڤ  ڤ  ڤ  ژ 

 55 – 44 164 ژڃ  چ  چ   چ  ژ 

 المائدة سورة

 137 3 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ 

 83 111 ژہ  ھ  ھ      ھ  ژ 

 78 116 ژں  ں  ڻ      ڻ  ژ 

 سورة األنعام

 231 119 ژى  ى  ائ  ائ  ژ 

 سورة األعراف

 97 211 ژ چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ 

 سورة التوبة

 78 – 41 129 ژى    ائ  ائ  ەئ    ژ 

 سورة هود

 78 – 41 7 ژڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ژ 

 178 98 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 سورة إبراهيم

 177 4 ژڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

 سورة الحجر

 215 95 ژٿ  ٹ           ٹ  ژ 
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 الصفحة رقمها اآلية
 سورة النحل

 233 8 ژ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿژ 

 83 68 ژڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ 

 68 91 ژچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ژ 
 سورة اإلسراء

 51 1 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 
 سورة الكهف

 213 29 ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄژ 

 77 31 ژگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ژ 
 سورة مريم

 83 11 ژې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ژ 

 93 16 ژڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  ژ 

 142 31 ژڈ  ژ     ژ  ڑ  ژ 
 سورة طه

 55 9 ژھ  ے  ے  ۓ  ژ 
 سورة المؤمنون

 73 14 ژھ   ھ  ھ  ژ 
 الفرقان سورة

 79 48 ژک    ک  ک  گ  گ  ژ 

 214 54 ژەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ 
 سورة النمل

 211 1 ژ ٱژ 
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 الصفحة رقمها اآلية
 سورة القصص

 156 79 ژچ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ 

 156 81 ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ 

 169 81 ژڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ژ 
 سورة الروم

 177 22 ژ ۀ  ۀ  ہژ 

 36 27 ژڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ژ 
 سورة الصافات

 119 7 ژڤ   ڦ  ڦ          ڦ  ڦ     ژ 
 سورة ص

 135 31 ژڍ     ڌ     ڍڇ  ڇ  ڇچ  چ  ڇژ 
 سورة الزمر

 68 53 ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ 
 سورة فصلت

 213 39 ژ ڇ  ڇ  ڇژ 
 سورة الشورى

 211 1 ژٱٻ    ژ 
 سورة الطور

 36 1 ژں ڻ  ڻ      ژ 
 الرحمنسورة 

 115 58 ژڭ  ۇ      ۇ  ژ 
 سورة الواقعة

 118 31 ژک  ک        ژ 
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 الصفحة رقمها اآلية
 سورة الجمعة

 191 5 ژ ک               گ     گ  گژ 

 سورة التحريم

 115 4 ژ گ  گ  ڳژ 

 تسورة المرسال

 86 1 ژک  گ   ژ 

 سورة عبس

 191 15 ژژ  ژ     ژ 

 سورة البروج

 36 22، 21 ژوئ  وئ     ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ 

 سورة الطارق

 61 6 ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ژ 

 الي لسورة 

 67 1-3 ژں  ں  ڻ       ڻ     ڱ  ڱ     ڱ    ڳ  ڳ     ڳ  ژ 

 77 11 ژے  ۓ  ژ 

 سورة العلق

 48 2 ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ 

 48 5 ژک  ک   گ  ژ 

 48 1 ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ 

 الزلزلة سورة

 68 8،  7 ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ      ژ 
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 فهرس األحاديث واآلثار
 الصفحة الحديث بو األثر ر.م

 166 أتاني جبريل بالحمى  1
 167 أتا ع  ي حد من حدود ا   2
 49 بتنا  --أتي النبي   3
 134 أح  الصيام إلى ا   4
 56 أحسن ما خلق ا   5
 117 اح   ع اصلا  6
 115 استجن  الليلإذا   7
 217 إذا أطال أحدكم الغيبة  8
 223 إذا أكل أحدكم  9

 119 إذا دخل رمضان  11
 87 إذا دعا الرجل امرأته  11
 152 إذا دعتن أمن  12
 152 إذا دعتن والدتن  13
 95 إذا طلع حاج  الامق  14
 88 إذا مات أحدكم  15
 123 إذا نودي بالصالة  16
 219 اسم ا  وااذكر   17
 - 51-ألز براق معدة للنبي  أربعين  18
 213 أاي  واج  علي  19
 99 أطلعت  ي الجنة  21
 77 اعملوا  كل ميسر لما خلق له  21
 211 اقر وا القرآن  22
 91 أما إن أحدكم  23
 121 أما إن أحدكم إذا أتى أيله  24
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 الصفحة الحديث بو األثر ر.م
 165 أن أبا موسى اداعري  25
 67 إن أحدكم يجمع خلقه  26
 77 م ليعمل بعمل أيل الجنةكإن أحد  27
 177 أن الحسن بن علي أخذ ثمرة  28
 122 الذي يجامع وال يسمي أن  29
 93 إن الذي يجامع ولم يسم  31
 81 ن الاياطين كانوا ال يحجبونأ    31
 138 أن الصبي الذي طرحت  32
 163 أن الض  ال يموت  33
 211 أن العباق كان كلم  34
 75 قد وكل بالرحم ملكاً  --إن ا    35
 193 أن ا  تعالى كت  كتاباً   36
 38 إن ا  خلق لوحًا مح و اً   37
 36 إن ا  كت  كتاباً   38
 115 أن المرأة من نسا   39
 79 إن المال كة تنزل  ي العنان  41
 48 اعتكز يو وخديجة --أن النبي   41
 195 كان إذا أوي --أن النبي   42
 215 كان يبيع --أن النبي  43
 153 إن أمتي يدعون يوم القيامة  44
 37 أول خلق ا  القلم إن  45
 157 إن رجاًل حضره الموت  46
 78 إن رحمتي سبقت غضبي  47
 174 قاتل يوم بدر --أن رسول ا    48
 237 مر بااة --أن رسول ا    49
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 الصفحة الحديث بو األثر ر.م
 236 نلى عن أكل --أن رسول ا    51
 219 إن زوج بريرة كان عبداً   51
 117 إن  ي الجنة لاجرة  52
 39 إن  ي صدر اللوح المح و   53
 171 أن قارون خرج على قومه  54
 111 إن لكل رجل زوجتين  55
 114 إن للمنمن  ي الجنة  56
 211 إن مغيثًا توسل  57
 73 أن ن خ الروح يكون بعد ادربعين  58
 139 أن يحيى تكلم  ي الملد  59
 173 إنا كنا ب ارق  61
 234 إنا لم نخلق للذا  61
 69 إنما يي المصا    ي الدنيا  62
 231 إنما يرحم الرحمن  63
 149 أنه سأللم أن ين روه  64
 166 أنه عذا  يبعثه ا   65
 142 أنه كان رجل  66
 215 أنه كان ال يدخر  67
 224 أنه ال يدري  ي أي طعامه  68
 117 أنه ال يمر بتنا   69
 59 أنلم جرد مرد  71
 112 أول زمرة تلج الجنة  71
 149 أين أصبتن    72
 131 بأبي أنت وأمي  73
 71 النط ة إذا وقعت  ي الرحم بأن  74
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 الصفحة الحديث بو األثر ر.م
 121 بسم ا ، الللم جنبنا الايطان  75
 186 سرية --بع  النبي   76
 42 اننا عند البيت بين النا م واليق بينا أ  77
 169 بينما رجل يجر إزاره  78
 154 تجرر ويلع  بلا  79
 141 تذاكرنا البر  81
 184 ميمونة --تزوج النبي   81
 78 تغل  غضبي  82
 165 يذا الرجزت رقوا من   83
 74 ثم تطوي الصحي ة  84
 149 ثم مس  رأق الصبي  85
 116 جا ت  أرة  86
 63 حب  إلي النسا  والطي   87
 144 حتى ين ر وجوه المياميق  88
 119 الحمى كير  89
 119 جلنم  ورالحمى من   91
 - 229-ذبحنا على علد رسول   91
 231 الراحمون يرحملم الرحمن  92
 197 يقرأ --رأيت النبي   93
 223 رأيت رسول ا  يأكل بأصابعه الثال   94
 111 رأيتكن أكثر أيل النار  95
 67 رضيت دمتي ما رضي للا ابن أم عبد  96
 126 الرنيا الصالحة من ا   97
 198 زينوا القرآن بأصواتكم  98
 52- 51 السما  الدنيا أاد بياضًا من اللبن  99
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 الصفحة الحديث بو األثر ر.م
 51 السما  الدنيا موج مك وز  111
 164 الطاعون رجق  111
 112 طعاملم ذلن  112
 151  أبرأ ا  جريجاً   113
 143  أبى أن يجيبلا  114
 213  اختصر على ذلن أو ذر  115
 211  تذا رأيتم الذين يتبعون  116
 56  تذا يو قد أعطي اطر الحسن  117
 154  ارق مستنكر  118
 161  اضربوا عنق امخر  119
 187  أغضبوه  ي اي   111
 193  اقر ويما  111
 176  أمرت امرأتي  112
 112 لتدعو ا  تنلا   113
 64  حط عني خمساً   114
 145  ذكر بنو إسرا يل  115
 44  رج سقز بيتي  116
 187  غض  عليلم  117
 64  قيل لي إني يوم خلقت السماوات وادرض  118
 44  لما استيق   119
 58  ي الجنة بلحيته  121
 58  ي دخول أيل الجنة مرًدا  121
 211  ي طرق المدينة  122
 118  ياتلي بعضلم  123
 74  يقضي ا  ما يو قاض  124
 135 : يا رسول ا  أي مسجد وضع أولَقلت  125
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 الصفحة الحديث بو األثر ر.م
 67 الاام  صليت ركعتين تقدم  126
 212 قلت يا رسول ا  إني رجل اا   127
 81 كان الجن يسمعون الوحي  128
 38 كان ا ، ولم يكن اي  غيره  129
 218 يردز خل ه --كان النبي   131
 217 يكره --كان النبي   131
 217 يلبق الصوز --كان النبي   132
 217 يعمل عمل البيت --كان رسول   133
 85 أجود الناق --كان رسول ا    134
 159 كانت بنو إسرا يل  135
 217 خصال --كانت  ي النبي   136
 219 كبر مقتًا عند ا   137
 74 كت  ا  مقادير الخال ق  138
 182 كل تمر خيبر يكذاَ  139
 181 نتداول --كنا مع رسول ا    141
 - 198-أسمع صوت النبي كنت   141
 44 كنت  ي بيت أم يانئ  142
 44 كنت  ي اع  أبي طال   143
 47 كيز كان أول اأنن يا رسول ا    144
 82 كيز يأتين الوحي  145
 218 ال تطرقوا النسا   146
 162 لتتبعن سنن من قبلكم  147
 214 لعلن أردت الحج  148
 68 مسعودلقي ركبًا  يلم ابن   149
 114 وسبعون زوجة للمنمن  ي الجنة ثال   151
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 الصفحة الحديث بو األثر ر.م
 137 لم يتكلم  ي الملد إال ثالثة عيسى  151
 139 لم يتكلم  ي الملد إال ثالثة عيسى ابن مريم  152
 172 لما ح ر الخندق  153
 36 لما قضى ا  الخلق  154
 139 لما كانت الليلة  155
 213 لو أعطاني كذا وكذا  156
 121 أتىلو أن أحدكم إذا   157
 92 لو أن أحدكم إذا أتى أيله  158
 121 أن أحدكم إذا أراد  لو  159
 121 جامعلو أن أحدكم إذا   161
 144 لو كان جريج عالماً   161
 39 اللوح المح و   ي جبلة إسرا يل  162
 199 لوال أن يجتمع الناق  163
 111 ليدخل الرجل على اثنتين  164
 67 ليق العلم بكثرة الرواية  165
 67 ما أعرز أحدًا أقر  سمتاً   166
 48 ما أول ما رأيت من أمر النبوة  167
 52 ما بين السما  وادرض خمق ما ة عام  168
 - 171-ما خير رسول ا    169
 217 يصنعَ --ما كان النبي   171
 93 ما من بني  ادم مولود  171
 114 ما من عبد يدخل الجنة  172
 94 ما من مولود يولد  173
 216 ودرعه مريونة --مات   174
 191 مثل الذي يقرأ القرآن  175
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 الصفحة الحديث بو األثر ر.م
 122 المخنثون أوالد الجن  176
 169 ممن كان قبلكم  177
 221 من تصب  كل يوم  178
 94 من قال بسم ا  الرحمن الرحيم  179
 128 من قال ال إله إال ا  وحده ال ارين له  181
 192 من قرأ باميتين  181
 193 من قرأ خاتمة  182
 111 ناركم جز   183
 - 229-نحن وأيل بيت النبي   184
 117 نعم و يلا اجرة تدعى طوبى  185
 165 قدر ا  من ر     ن    186
 232 يوم خيبر --نلى النبي   187
 231 نلى أن تصبر بليمة  188
 232 عن لحوم الحمر --نلى رسول   189
 112 يذه النار ضربت بما  البحر  191
 125 يو اختالق  191
 39 يو عن يمين العرل  192
 118 يي اجرة  ي الجنة  193
 174 وأصي   يلا سعد بن معاذ  194
 77 وادعمال بخواتيملا  195
 131 دصومن النلاروا    196
 174 وأن نعيم بن مسعود اداجعي  197
نما ادعمال بالخواتيم  198  76 وا 
 111 وضربت بالبحر مرتين  199
 165 وكان ادسود بن يالل  211
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 الصفحة الحديث بو األثر ر.م
 136 وكان من قبلي  211
 143 وكانت أمه تأتيه  تناديه  يارز عليلا  تكلمه  212
 143 أمه تأتيه  تناديه  يارز عليلا  يكلملا توكان  213
 95 تحينوا بصالتكموال   214
 174 ولم يكن بينلم قتال  215
 58 ويو الرجل المحب   ي قومه  216
 68 ويل لمن يعلم وال يعمل  217
 218 يا أبا يريرة أحملنَ  218
 141 يا أماه اصبري  219
 219 يا عباق  211
 141 يا غالم من أناَ  211
 225 يا نبي ا  إنا بأرض قوم  212
 97 يأتي الايطان أحدكم  213
 219 يتبعلا  ي سكن  214
 113 يجا  بالرجل يوم القيامة  215
 89 يعقد الايطان على قا ية  216
 115 ين ر وجله  ي خديا  217
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 فهرس األعالم
 الصفحة تاريخ الوفاة اإلسم ر.م

 13 ه 1141 إبراييم اللقاني  1
 163 ه 281 ابن أبي الدنيا  2
 3 ه 695 ابن أبي جمرة  3
 51 ه 327 ابن أبي حاتم  4
 38 ه 151 ابن إسحاق  5
 211 ه 571 ابن الجوزي  6
 4 ه 737 ابن الحاج ال اسي  7
 145 ه 567 ابن الخاا   8
 56 ه 632 ابن ال ارض  9

 4 ه 814 ابن الملقن  11
 51 ه 318 ابن المنذر  11
 211 ه 449 ابن بطال  12
 193 ه 81 ابن جبير  13
 165 ه 321 ابن جرير الطبري  14
 115 ه 354 ابن حبان  15
 58 ه 852 ابن حجر العسقالني  16
 75 ه 974 ابن حجر الليثمي  17
 162 ه 371 ابن خالويه  18
 91 ه 591 ابن خروز  19
 218 ه 311 ابن خزيمة  21
 78 ه 712 ابن دقيق العيد  21
 52 ه 238 ابن رايويه  22
 213 ه 111 ابن سيرين  23
 38 ه 68 ابن عباق  24
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 الصفحة تاريخ الوفاة اإلسم ر.م
 57 ه 571 ابن عساكر  25
 112 ه 189 ابن عيينه  26
 138 ه 271 ابن قتيبة  27
 118 ه 774 ابن كثير  28
 119 ه 273 ابن ماجة  29
 53 ه 672 ابن مالن  31
 59 ه 32 ابن مسعود  31
 41 ه 131 أبو الزناد  32
 51 ه 369 أبو الايخ  33
 149 ه 373 أبو اللي  السمرقندي  34
 11 ه 1262 أبو المحاسن الكزبري  35
 45 ه 553 أبو الوقت  36
 152 ه 521 أبو الوليد ابن راد  37
 131 ه 222 أبو اليمان  38
 114 ه 81 أبو أمامة  39
 58 ه 13 أبو بكر الصديق  41
 225 ه 75 أبو ثعلبة الخاني  41
 66 ه 337 أبو جع ر النحاق  42
 184 ه 151 أبو حني ة  43
 74 ه 32 أبو ذر الغ اري  44
 46 ه 334 أبو ذر اللروي  45
 143 - أبو را ع  46
 111 ه 74 أبو سعد  47
 142 ه 83 أبو سلمة  48
 44 من البعثة 11 أبو طال   49
 1193 ه 424 أبو عبيد  51
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 الصفحة تاريخ الوفاة اإلسم ر.م
 193 ه 415 أبو مسعود البدري  51
 165 ه 42 أبو موسى اداعري  52
 181 ه 431 أبو نعيم  53
 111 ه 317 أبو يعلى  54
 233 ه 182 أبو يوسز يعقو  بن إبراييم  55
 169 ه 381 أبوبكر الكالباذي  56
 92 ه 275 أبوداود  57
 36 ه 57 أبويريرة  58
 47 ه 1166 ادجلوري  59
 11 ه 1211 الدرديرأحمد   61
 81 ه 241 أحمد بن حنبل  61
 231 ه 236 أحمد بن يعقو   62
 128 ه 177 ادخ ل  63
 113 ه 54 أسامة بن زيد  64
 231 ه 171 إسحاق بن سعيد بن عمرو  65
 229 ه 73 أسما  بنت أبي بكر  66
 92 ه 295 اإلسماعيلي  67
 215 - ادسود بن عبد يغو   68
 165 ه 84 ادسود بن يالل  69
 45 ه 392 لييادص  71
 113 ه 215 ادصمعي  71
 144 ه 117 ادعرج  72
 187 ه 147 ادعمل  73
 184 - أم ال ضل بنت الحار   74
 44 صحابية أم يانئ  75
 39 ه 91 أنق ابن مالن  76
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 الصفحة تاريخ الوفاة اإلسم ر.م
 219 ه 131 أيو  بن أبي تميمة  77
 87 ه 256 البخاري  78
 53 ه 831 البرماوي  79
 211 - بريرة  81
 52 ه 292 البزار  81
 145 ه569 بن قرقول  82
 226 ه 458 البيلقي  83
 58 ه 279 الترمذي  84
 211 ه 756 تقي الدين السبكي  85
 115 ه 94 جابر بن عبدا   86
 145 ه 171 جرير بن حازم  87
 121 188 جرير بن عبدالحميد  88
 45 ه 8 جع ر ابن أبي طال   89
 211 - جند  بن عبدا   91
 49 ه 398 الجويري  91
 82 ه 15 الحار  ابن ياام  92
 112 ه 415 الحاكم  93
 74 ه 42 حذي ة بن أسيد  94
 212 ه 243 حرملة بن يحيى  95
 148 ه 111 الحسن البصري  96
 151 ه 318 الحسن بن س يان  97
 187 ه 194 ح ا بن غيا   98
 47 - حليمة السعدية  99
 45 ه 3 حمزة بن عبد المطل   111
 46 ه 381 الحموي  111
 211 ه 141 خالد بن ملران  112
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 الصفحة تاريخ الوفاة اإلسم ر.م
 119 - خديج بن را ع  113
 97 ه 388 الخطابي  114
 154 ه 139 خالق البصري  115
 229 ه 385 الدارقطني  116
 84 - دحية الكلبي  117
 51 ه 141 الربيع بن أنق  118
 93 ه 141 روح بن القاسم  119
 151 ه 512 الروياني  111
 214 - الزبير بن عبدالمطل   111
 193 ه 81 زر بن حبيل  112
 131 ه 125 الزيري  113
 223 ه 816 الزين عبدالرحيم العراقي  114
 121 ه 97 سالم بن أبي الجعد  115
 221 ه 55 سعد بن أبي وقاا  116
 174 ه 5 سعد بن معاذ  117
 219 ه 156 سعيد بن أبي عروبة  118
 231 ه 236 سعيد بن عمرو  119
 211 ه 227 سعيد بن منصور  121
 176 - سعيد بن مينا   121
 173 ه 36 سلمان ال ارسي  122
 175 - سليلة بنت مسعود  123
 182 - سواد بن غزية  124
 92 ه 179 سيبويه  125
 55 ه 911 السيوطي  126
 54 ه 241 الاا عي  127
 44 ه 141 ارين  128
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 الصفحة تاريخ الوفاة اإلسم ر.م
 87 ه 161 اعبة بن الحجاج  129
 68 111مات بعد  الاعبي  131
 41 ه 162 اعي  بن أبي حمزة  131
 136 قبل الما ة اعي  بن محمد السلمي  132
 214 - ضباعة بنت الزبير  133
 38 ه 361 الطبراني  134
 122 - الطرطوسي  135
 111 ه 734 الطيبي  136
 193 ه 128 عاصم بن بلدلة  137
 217 ه 141 عاصم بن سليمان  138
 221 ه 114 عامر بن سعد  139
 82 ه 57 أبي بكر الصديق تعا اة بن  141
 184 ه 32 العباق بن عبدالمطل   141
 45 ه 852 عبدالحق اإلابيلي  142
 13 ه 756 عبدالرحمن االيجي  143
 12 ه 1237 عبدالرحمن الجبرتي  144
 12 ه 1335 عبدالرزاق البيطار  145
 11 ه 1251 عبداللطيز البيروتي  146
 82 ه 86 عبدا  بن الحار   147
 187 - عبدا  بن حذا ة السلمي  148
 96 ه 73 عبدا  بن عمر  149
 131 ه 63 عبدا  بن عمرو  151
 198 ه 59 عبدا  بن مغ ل  151
 7 ه 1348 عبدالمجيد الارنوبي  152
 214 م 579 عبدالمطل  بن ياام  153
 152 ه 478 عبدالملن الجويني  154
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 الصفحة تاريخ الوفاة اإلسم ر.م
 181 - عبدالوحد بن  أيمن  155
 96 ه 187 عبدة بن سليمان  156
 117 ه 87 عتبة بن عبدالسلمي  157
 161 - عر جة بن اري  اداجعي  158
 82 ه 94 عروة بن الزبير  159
 193 ه 61 علقمة ابن قيق  161
 189 - علقمة بن مجزر المدلجي  161
 11 ه 1189 علي العدوي  162
 198 ه 231 الجعدعلي بن   163
 121 234 علي بن المديني  164
 11 ه 1249 عمر العطار  165
 68 ه 23 عمر بن الخطا   166
 99 ه 52 عمران بن حصين  167
 131 ه 43 عمرو بن العاا  168
 136 ه 118 عمرو بن اعي   169
 11 ه 1182 عيسى البراوي  171
 188 ه 855 العيني  171
 91 ه 377 ال ارسي  172
 167 -  اطمة بنت ادسود  173
 129 ه 217 ال را   174
 164 ه 351 رابياال   175
 94 ه 544 القاضي عياض  176
 59 ه 671 القرطبي  177
 46 ه 923 القسطالني  178
 188 ه 786 الكرماني  179
 121 98 كري  بن أبي مسلم  181
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 الصفحة تاريخ الوفاة اإلسم ر.م
 46 ه389 الكاميلني  181
 223 ه 51 كع  بن عجرة  182
 118 ه 51 كع  بن مالن  183
 117 ه 175 اللي  بن سعد  184
 54 ه 179 مالن  185
 71 ه 94 مالن بن الحوير   186
 42 صحابي مالن بن صعصعة  187
 93 ه 113 مجايد  188
 11 ه 1233 محمد الانواني  189
 233 ه 189 محمد بن الحسن  191
 152 ه 133 محمد بن المنكدر  191
 187 ه 231 محمد بن سعد  192
 96 ه 227 محمد بن سالم  193
 136 - محمد بن عبدا  السلمي  194
 181 ه 126 محمد بن مسلم  195
 4 ه 726 محمد عيسى ال اسي  196
 46 ه 376 المستملي  197
 165 ه 63 مسروق بن ادجد   198
 167 - مسعود بن ادسود  199
 64 ه 261 مسلم  211
 13 ه 1284 مصط ى الملبط  211
 219 - مغي  ادسدي  212
 39 ه 151 مقاتل  213
 215 ه 33 المقداد بن عمرو  214
 152 ه 157 مكحول الاامي  215
 93 ه 132 منصور بن المعتمر  216
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 الصفحة تاريخ الوفاة اإلسم ر.م
 121 ه 223 موسى بن إسماعيل  217
 184 ه 51 ميمونة بنت الحار   218
 64 ه 313 النسا ي  219
 193 ه 64 النعمان بن باير  211
 174 - نعيم بن مسعود  211
 63 ه 676 النووي  212
 82 ه 145 ياام بن عروة  213
 211 ه 183 يايم بن باير  214
 141 ه 145 يالل بن يساز  215
 121 ه 164 يمام بن يحيى  216
 145 ه 216 وي  بن جرير  217
 231 ه 81 يحيى بن سعيد  218
 177 ه 199 يونق بن بكير  219
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 فهرس األبيات الشعرية
 الصفحة القائل البيت الشعر"

 الحمااااااااااااااااااااااد   علااااااااااااااااااااااى صااااااااااااااااااااااالته
 

 ثاااااااااااااام سااااااااااااااالمه مااااااااااااااع صااااااااااااااالته **
 

 13 إبراييم اللقاني المالكي
اااااااااااااااار ا ااااااااااااااااا ذ كِّ ث ل ااااااااااااااااه  ال   عاااااااااااااااااال    يم  م   و 

 

مااااااااااًا  ** اااااااااالِّ ال  د ان   ااااااااااي ال م ع   ن ااااااااااد ر او 
 

 81 ابن مالن النحوي
 أماااااا والاااااذي أبكاااااى وأضاااااحن والاااااذي

 

 أمااااات وأحيااااا والااااذي أمااااره ادماااار **
 

 91 أبو صخر اللذلي
 أ ااااااي الحااااااق أنااااااي مغاااااارم باااااان يااااااا م

 

 وأنااااااان ال خااااااال ياااااااوان وال خمااااااار   **
 

 92  ا د بن المنذر القايري
ب اااااااااااااار ا اااااااااااااااٍل ال  ي ك ااااااااااااااون  خ  اااااااااااااال  ح  ق ب   و 

 

ب اااااااار ه   ** ي خ  اااااااان  الاااااااااذ  اااااااام ر ا ع   ق ااااااااد  أ ض 
 

 85 ابن مالن النحوي
اااااااااااااااااااااااااااارا  ل ااااااااااااااااااااااااااااةت ل م  ااااااااااااااااااااااااااااه   ةٍ و   ع  ل س   ك ج 

 

اااااااااااااااااااااه   ** ل س  ل اااااااااااااااااااااةت ل ل ي   اااااااااااااااااااااٍة ك ج   و   ع 
 

 81 ابن مالن النحوي
 وأ ضاااااااااال المياااااااااااه ماااااااااااا  قااااااااااد نباااااااااااع

 

 مااااان باااااين أصاااااابع النباااااي المتباااااع **
 49 تاج الدين السبكي 

 يليااااااااااااااااه مااااااااااااااااا  زماااااااااااااااازم  ااااااااااااااااالكوثر
 

  نياااااال مصاااااار ثاااااام باااااااقي ادنلاااااار **
 

اااااااااااااااااااااااااات ق ل وا ت ن ااااااااااااااااااااااااااا اس  ير  قوااااااااااااااااااااااااااا ج   أ ح 
 

ياااااااااااااااااااااااق   ** ن ياااااااااااااااااااااااات ل م    ر     ن يات ن اااااااااااااااااااااااا و 
 

ل الن ك ر ي    92 ال م   ضا
 بجماااااااااااااااااااااااال حجيتاااااااااااااااااااااااه بجاااااااااااااااااااااااالل

 

 طاااااا  واساااااتعذ  العاااااذا  يناكاااااا **
 

 56 ابن ال ارض
 إن أناات لاام تاارحم المسااكين إن عاادما

 

 وال ال قيااار إذا اااااتكى لااان العااادما **
 231 زين الدين العراقي 

  كياااااز ترجاااااوا مااااان الااااارحمن رحمتاااااه
 

 الحسا  إذا ما المار  قاد نادماعند  **
 

اااااااااأ ت  إ ل اااااااااي ل م   ًماااااااااا ل ج  ااااااااات  ق و  ن   ل ق اااااااااد  خ 
 

ااااااااار م ** اًل ثقااااااااال مغ  اااااااااام   ط ااااااااار ي  د ٍم ح 
 95 ال رزدق 

ن اااااااا ًياااااااا أ و  م ط اع  ااااااات    ااااااايل م  م ع ط   د  ل   ي 
 

م   ** ق اااااااااوا ااااااااايج  ال م  ا  ًرا ب ال و  اااااااااز   و ر ا  ن  ا 
 

 وزد للااااااااااام نوحاااااااااااا ويوساااااااااااز بعاااااااااااده
 

 ويتلاااااويم موساااااى الكلااااايم المع ااااام **
 

 142 لم أقز على نسبته
 تكلااااااااام  اااااااااي الملاااااااااد النباااااااااي محماااااااااد

 

 ويحيااااى وعيسااااى والخلياااال ومااااريم **
 

 ومبااااااري جاااااااريج ثااااااام ااااااااايد يوساااااااز 141 عبدالرحمن السيوطي
 

 يقااااااااااااال للااااااااااااا تزنااااااااااااي وال تااااااااااااتكلم **
 

 وماااااااطة  اااااي علاااااد  رعاااااون ط للاااااا
 

 اللاااادي المبااارن يخاااتم و ااي زماان **
 

 يمياااااات الطعااااااام القلاااااا  إن زاد كثاااااارة
 

 كاااااازر  إذا بالمااااااا  قااااااد زاد سااااااقيه **
 221 لم أقز على نسبته 

ن لبيًباااااااااا يرتضاااااااااي نقاااااااااا عقلاااااااااه  وا 
 

 بأكااااال لقيماااااات لقاااااد ضااااال ساااااعيه **
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 فهرس األماكن والبلدان
 

 الصفحة رقمها ر.م
 11 بيروت 2
 182 خيبر 3
 185 سرز 4
 121 العالية 5
 62 يجر 6
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 فهرس املصادر واملراجع
( ه، تاااا : حماااادي 361ادحادياااا  الطااااوال، دبااااي القاساااام سااااليمان الطبرانااااي، ت ) .1

 -ه1419، ت ط: 2لبنااان، ط:  -عبدالمجيااد الساال ي، المكتاا  اإلسااالمي، بيااروت
 م.1998

اإلحاطااااااة  ااااااي أخبااااااار غرناطااااااة، دبااااااي عباااااادا  محمااااااد الغرناااااااطي ادندلسااااااي، ت  .2
 ه.1424، ت ط: 1لبنان، ط:  -بال، دار الكت  العلمية، بيروت (ه، ت :776)

إحكاام اإلحكاام اارح عمادة الحكااام، دباي ال ات  محماد بان علااي بان ويا  بان مطيااع  .3
(ه، تا : مصاط ى اايخ مصاط ى، 712القايري، المعروز باابن دقياق العياد، ت )

 م.2115 -ه1426، ت ط: 1ومدثر سندق، منسسة الرسالة، ط: 

(ه، تاا : طااه 368ن البصااريين، دبااي سااعيد الحساان الساايرا ي، ت )أخبااار النحااويي .4
محماااد الزيناااي، ومحماااد عبااادالمنعم خ ااااجي، النااااار: مصاااط ى الباااابي الحلباااي، ط: 

 م.1966 -ه1373بال، ت ط: 

(ه، تاااا : 272أخبااااار مكااااة  ااااي قااااديم الاااادير وحديثااااه، دبااااي عباااادا  ال اااااكلي، ت ) .5
 ه.1414، ت ط: 2لبنان، ط:  -عبدالملن دييل، دار خضر، بيروت

أخاالق النبااي وآدابااه، دبااي محمااد عباادا  باان محمااد باان جع اار ادنصاااري المعااروز  .6
( ه، تا : صاال  بان محماد الونياان، دار المسالم 396بأبي الايخ ادصابلاني، ت )

 م.1998، ت ط: 1للنار والتوزيع، ط: 

، تا : (ه626إرااد ادري  إلى معر اة ادديا ، دباي عبادا  يااقوت الحماوي، ت ) .7
 م.1993 -ه1414، ت ط: 1إحسان عباق، دار الغر  اإلسالمي، ط: 

(ه، تااا : 923إراااااد السااااري لاااارح صاااحي  البخااااري، دباااي العبااااق القساااطالني، ت ) .8
 م.2112ه، 1433، ت ط: 3لبنان، ط:  -محمد الخالدي، دار الكت  العلمية، بيروت

(ه، تا : محماد 446) اإلرااد  ي معر اة علماا  الحادي ، دباي يعلاى القزويناي، ت .9
 ه.1419، ت ط: 1السعودية، ط:  -سعيد عمر ادريق، مكتبة الراد، الرياض

 -(ه، عاالم الكتا ، بياروت1427ادزير  ي ألز عام، لمحمد عبادالمنعم خ ااجي، ت ) .11
 م.1988 -ه1418، ت ط: 2مصر، ط:  -مكتبة الكليات ادزيرية، القايرة

(ه، تااا : 538الزمخااااري، ت ) أسااااق البالغاااة، دباااي القاسااام محماااود بااان عمااار .11
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، ت ط: 1لبنااااان، ط: -محمااااد باساااال عيااااون السااااود، دار الكتاااا  العلميااااة، بيااااروت
 م.1998 -ه1419

(ه، تااا : يوساااز محماااد الااادخيل، دار 378ادساااامي والكناااى، دباااي أحماااد الحااااكم، ت ) .12
 م.1994، ت ط: 1الغربا  ادثرية بالمدينة، ط: 

وعلماااا  ادقطاااار  يماااا تضااامنه الموطاااأ مااان االساااتذكار الجاااامع لماااذاي   قلاااا  ادمطاااار  .13
معااااني الااارأي وامثاااار واااارح ذلااان كلاااه باإليجااااز واالختصاااار، دباااي عمااار يوساااز بااان 

( ه، تاااا : عباااادالمعطي أمااااين قلعجااااي، دار 463عباااادا  باااان عبااااد الباااار القرطبااااي، ت )
 م.1993 -ه1414، ت ط: 1قتيبة، دماق، دار الوعي، حل ، ط: 

(ه، تااا : علاااي 463، البااان عبااادالبر القرطباااي، ت )االساااتيعا   اااي معر اااة ادصاااحا  .14
 م.1992 -ه1412، ت ط: 1لبنان، ط:  -محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت

(ه، تاا : علااي محمااد معااوض، 631أسااد الغابااة  ااي معر ااة الصااحابة الباان ادثياار، ت ) .15
 م.1994 -ه1415، ت ط: 1وعادل أحمد عبدالموجود، دار الكت  العلمية، ط: 

(ه، تااا : عبااادا  محماااد الحااااادي، 458ات، دباااي بكااار البيلقاااي، ت )ادساااما  والصااا  .16
 م.1993 -ه1413، ت ط: 1المملكة العربية السعودية، ط:  -مكتبة السوادي، جدة

أسنى المطال   ي ارح روض الطال ، لزكريا بن محماد بان زكرياا ادنصااري، النااار:  .17
 دار الكتا  اإلسالمي، ط: بال، ت ط: بال.

(ه، تا : 852يز الصحابة، دبي ال ضال أحماد بان علاي بان حجار، ت)اإلصابة  ي تمي .18
لبناان، ط:  -عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض، دار الكت  العلمياة، بياروت

 ه.1415، ت ط: 1

إعانااة الطااالبين حااااية علااى حااال أل ااا   اات  المعااين لاااارح قاارة العااين لمبلمااات الااادين،  .19
، دار ال كااار للطباعاااة والناااار والتوزياااع، (ه، تااا : باااال1312دباااي بكااار الااادمياطي، ت )

 ه.1418، ت ط: 1بيروت، ط: 

أعااالم الحاادي   ااي ااارح صااحي  البخاااري، دبااي سااليمان أحمااد باان محمااد الخطااابي، ت  .21
، ت 1(ه، ت : محمد بان ساعود بان عبادالرحمن آل ساعود، جامعاة أم القاري، ط: 388)

 م.1988 -ه1419ط: 

، 15(ه، تاا : بااال، دار العلاام للماليااين، ط: 1396ادعااالم، لخياار الاادين الزركلااي، ت ) .21
 م.2112ت ط: 
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(ه، تا : علااي 764أعياان العصار وأعاوان النصار، لصاالح الادين خليال الصا دي، ت ) .22
لبناااان، دار  -أبوزيااد، محماااد موعااد، محماااود ساااالم محمااد، دار ال كااار المعاصاار، بياااروت

 م.1998 –ه 1418، ت ط: 1سورية، ط:  -ال كر، دماق

(ه، تااا : محماااد 1413اكت اااا  القناااو  بماااا ياااو مطباااو  ددوارد كرنياااا باااوق  انااادين، ت ) .23
 م.1896 -ه1413مصر، ط: بال، ت ط:  -البيالوي، مطبعة التأليز، اللالل

إكمال اإلكمال، لمحمد بن عبدالغني بن أبي بكر بن اجا ، أباو بكار معاين الادين، ابان  .24
 –بااد ر  النبااي، الناااار: جامعااة أم القااري نقطااة الحنبلااي البغاادادي، تاا : د. عباادالقيوم ع

 ه.1411، ت ط: 1مكة المكرمة، ط: 

(ه، 544إكمااال المعلاام ب وا ااد مساالم، دبااي ال ضاال عياااض باان موسااى اليحصاابي، ت ) .25
ومعاااه تنبياااه الملعااام ب مبلماااات صاااحي  مسااالم، دحماااد بااان إباااراييم، المعاااروز بسااابط ابااان 

القاضاااي عيااااض، للقاضااااي (ه و اااي مقمتاااه الغنياااة  لرسااات اااايوذ 884العجماااي، ت )
عياااااض، وعلاااال ادحادياااا   ااااي كتااااا  الصااااحي  دبااااي ال ضاااال باااان عمااااار الاااااليد، ت 

(ه، تاا : محمااد حساان محمااد حساان إسااماعيل، وأحمااد  ريااد المزياادي، دار الكتاا  317)
 م.2116 -ه1427، ت ط: 1لبنان، ط:  -العلمية، بيروت

(ه، تا : باال، طباع 672) أل ية ابن مالن، دباي عبادا  محماد بان عبادا  بان مالان، ت .26
 م.2117 -ه1428، ت ط: 1مصر، ط:  -اركة القدق للتجارة، القايرة

(ه، تااااا : باااااال، دار المعر اااااة، 214ادم، دباااااي عبااااادا  محماااااد إدرياااااق الااااااا عي، ت ) .27
 م.1991 -ه1411لبنان، ط: بال، ت ط:  -بيروت

: باااال، المكتباااة (ه، تااا 646إنبااااه الااارواة علاااى أنبااااه النحااااة، لجماااال الااادين الق طاااي، ت ) .28
 ه.1424، ت ط: 1لبنان، ط:  -العصرية، بيروت

اإلنباااااه علااااى قبا اااال الاااارواة، دبااااي عماااار يوسااااز باااان عباااادا  النمااااري القرطبااااي، ت  .29
، ت ط: 1لبناان، ط:  -(ه، ت : إبراييم ادبياري، دار الكتا  العربي، بياروت463)

 م.1985 –ه 1415

عباااادا  البااااارودي، دار ال كاااار،  (ه، تاااا :562ادنسااااا ، دبااااي سااااعيد الساااامعاني، ت ) .31
 م.1998لبنان، ط: بال، ت ط:  -بيروت

(ه، 685أنااوار التنزياال وأساارار التأوياال، لناصاار الاادين أبااو سااعيد عباادا  البيضاااوي، ت ) .31
، ت 1لبناان، ط:  -ت : محمد عبدالرحمن المرعالي، دار إحيا  التارا  العرباي، بياروت

 ه.1418ط: 
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ن عاان أسااامي الكتاا  وال نااون، لمصااط ى باان عباادا  إيضاااح المكنااون ذياال كاااز ال نااو  .32
 -ه1413(ه، تا : باال، دار الكتا  العلمياة، ط: باال، ت ط: 1167القسطنطيني، ت )

 م.1992

(ه، تاا : بلاايج غاازاوي، 739اإليضاااح  ااي علااوم البالغااة، دبااي عباادا  القزوينااي، ت ) .33
 م.1998 -ه1419دار إحيا  العلوم، ط: بال، ت ط: 

(ه، ت : مح و  الارحمن زيان ا ، وعاادل بان 292بي بكر البزار، ت )البحر الزاخر، د .34
، ت ط: 1سااعد، وصاابري عباادالخالق الاااا عي، دار العلااوم والحكاام، المدينااة المنااورة، ط: 

 م.2119م وانتلت 1988بدأت 

(ه، تاا : علااي ااايري، دار إحيااا  التاارا  العربااي، 774البدايااة والنلايااة، الباان كثياار ت ) .35
 م.1988 -ه1418، ت ط: 1ط: 

( 1251الباادر الطااالع بمحاساان ماان بعااد القاارن السااابع، لمحمااد باان علااي الاااوكاني، ت ) .36
 ه، ت : بال، دار المعر ة، بيروت، ط: بال، ت ط: بال.

(ه، تااا : 246البااار والصااالة، دباااي عبااادا  الحساااين بااان الحسااان السااالمي الماااروزي، ت ) .37
 ه.1419، ت ط: 1السعودية، ط: -سعيد بخاري، دار الوطن، الرياض

(ه، تاا : عااامر أحمااد 458البعاا  والناااور، دبااي بكاار أحمااد باان علااي البيلقااي، ت ) .38
 -ه1416، ت ط: 1لبناان، ط:  -حيدر، مركز الخدمات وادبحا  الثقا ية، بياروت

 م.1986

بغيااة الباحاا  عاان زوا ااد مسااند الحااار ، دبااي الحساان علااي باان أبااي بكاار الليثمااي، ت  .39
ي، النااار، مركاز خدماة السانة والسايرة النبوياة، (ه، ت : حسن أحمد صاال  البااكر 817)

 م.1992 -ه1413، ت ط: 1المدينة النبوية، ط: 

(ه، 559بغية الملتمق  اي تااريخ رجاال أيال ادنادلق، دباي جع ار أحماد الضابي، ت ) .41
 م.1967ت : بال، دار الكتا  العربي، القايرة، ط: بال، ت ط: 

(ه، تااا : 911الل الاادين الساايوطي، ت )بغيااة الوعاااة  ااي طبقااات اللغاااويين والنحاااة، لجاا .41
 لبنان، ط: بال، ت ط: بال. -محمد أبو ال ضل إبراييم، المكتبة العصرية، صيدا

(ه، تاا : دار 817البلغاة  ااي تااراجم أ ماة النحااو واللغااة، دباي الطااايرال يروز آبااادي، ت ) .42
 م.2111 -ه1421، ت ط: 1سعد الدين للطباعة والنار والتزيع، ط: 

تحليلااااا بمعر ااااة مااااا للااااا ومااااا عليلااااا، دبااااي محمااااد باااان أبااااي جماااارة، ت بلجااااة الن ااااوق و  .43
 لبنان، ط: بال، ت ط: بال. -(ه، ت : بال، دار الكت  العلمية، بيروت699)
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البيااان والتحصاايل والاااارح والتوجيااه والتعليااال لمسااا ل المساااتخرجة، دبااي الولياااد باان رااااد  .44
، 2لبناان، ط:  -ياروت( ه، ت : محمد حجاي، دار الغار  اإلساالمي، ب521القرطبي، )
 م.1988 -ه1418ت ط: 

(ه، 879تاااج التااراجم  ااي طبقااات الحن يااة، دبااي العاادل قاساام السااودني الحن ااي، ت ) .45
، ت ط: 1ساااااااورية، ط:  -تاااااا : محمااااااد خياااااار رمضااااااان يوسااااااز، درا القلاااااام، دماااااااق

 م.1992 -ه1413

( ه، تاا : ساايد كسااوري حساان، دار 431تاااريخ أصاابلان، دبااي نعاايم ادصاابلاني، ت ) .46
 م.1991 -ه1411، ت ط: 1لبنان، ط:  -ت  العلمية، بيروتالك

(ه، تاا : بااال، دار 256التاااريخ الكبياار، دبااي عباادا  محمااد باان إسااماعيل البخاااري، ت ) .47
 ال كر، ط: بال، ت ط: بال.

(ه، تاا : باااار عااواد معااروز، دار الغاار  463تاااريخ بغااداد، دبااي بكاار البغاادادي، ت ) .48
 م.2112 -ه1422، ت ط: 1اإلسالمي، بيروت، ط: 

(ه، تاا : عماارو باان غرامااة العمااوري، دار ال كاار 571تاااريخ دماااق، الباان عساااكر، ت ) .49
 م.1995 -ه1415للطباعة والنار والتوزيع، ط: بال، ت ط: 

(ه، تااا : باااال، دار الكتااا  العلمياااة، 347تااااريخ عبااادالرحمن بااان ياااونق المصاااري، ت ) .51
 ه.1421، ت ط: 1لبنان، ط:  -بيروت

(ه، تا : 1237ر  اي التاراجم وادخباار، لعباد الارحمن الجبرتاي، ت )تااريخ عجا ا  امثاا .51
 لبنان، ط: بال، ت ط: بال. -بال، دار الحيل، بيروت

، ت 2لبناااان، ط: -(ه، دار التااارا ، بياااروت311تااااريخ محماااد بااان جريااار الطباااري، ت ) .52
 ه.1387ط: 

علاي (ه، تا : محماد 852تبصير المنتباه بتحريار المااتبه، البان حجار العساقالني، ت ) .53
 لبنان، ط: بال، ت ط: بال. -النجار، المكتبة العلمية، بيروت

(ه، تاااا : بااااال، دار الكتاااا  العلميااااة، 748تااااذكرة الح ااااا ، دبااااي عباااادا  الااااذيبي، ت ) .54
 م.1998 -ه1419، ت ط: 1لبنان، ط:  -بيروت

(ه، تااااا : 671التاااااذكرة باااااأحوال الماااااوتى وأماااااور امخااااارة، لاااااامق الااااادين القرطباااااي، ت ) .55
، ت 1د بان إباراييم، مكتباة دار المنلااج للناار والتوزياع، الريااض، ط: الصادق بن محم

 ه.1425ط: 
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(ه، تاا : 544ترتياا  الماادارن وتقرياا  المسااالن، دبااي ال ضاال عياااض اليحصاابي، ت ) .56
تاوياااات الطنجااااي، وعباااادالقادر الصااااحراوي، ومحمااااد باااان اااااري ه، وسااااعيد أحمااااد اعاااارا ، 

 .، ت ط: بال1المغر ، ط:  -مطبعة  ضالة، المحمدية
لبنااان، ودار  -(ه، تاا : بااال، دار اباان حاازم بيااروت311ت سااير اباان جرياار الطبااري، ت ) .57

 م.2112 -ه1423، ت ط: 1ادردن، ط:  -ادعالم، عمان

(ه، ت : اعي  ادرنانوط، ومحماد أناق مصاط ى 774ت سير أبو ال دا  ابن كثير، ت ) .58
 م.2111 -ه1431، ت ط: 1سورية، ط:  -الخن، دار الرسالة العالمية، دماق

ت سااير البحااار المحاايط، لمحماااد باان يوساااز الااالير باااأبي حيااان ادندلساااي، تاا : صااادقي  .59
 ه.1421محمد جميل، الناار: دار ال كر، ت ط: 

لبناان،  -( ه، تا : باال، دار الكتا  العلمياة، بياروت151ت سير مقاتل بان ساليمان، ت ) .61
 م.2113 -ه1424، ت ط: 1ط: 

(ه، تااا : ساااعد بااان نجااادت عمااار، 852)تقريااا  التلاااذي ، البااان حجااار العساااقالني، ت  .61
 م.2113 1ه1434، ت ط: 1سورية، ط:  -منسسة الرسالة للنار، دماق

(ه، 629التقييااد لمعر ااة رواة الساانن والمسااانيد، لمحمااد باان نقطااة الحنبلااي البغاادادي، ت ) .62
 م.1988 -ه1418، ت ط: 1ت : كمال يوسز الحوت، دار الكت  العلمية، ط: 

(ه، ت : عبادالقيوم عباد ر  النباي، 629نقطة البغدادي، ت )تكملة اإلكمال، لمحمد بن  .63
 ه.1411، ت ط: 1السعودية، ط:  -الناار: جامعة أم القري، مكة المكرمة

(ه، تلخاايا أحمااد باان محمااد 415تلخاايا تاااريخ نيسااابور، دبااي عباادا  الحاااكم، ت ) .64
إياران،  -لارانبن الحسن المعروز بالخلي ة النيساابوري، تا : باال، كتابخاناة ابان ساينا، ط

 ط: بال، ت ط: بال.

التملياااد لماااا  اااي الموطاااأ مااان المعااااني والمساااانيد، دباااي عمااار يوساااز بااان عبااادالبر، ت  .65
 -ه1424، ت ط: 2(ه، تااا : محماااد عبااادالقادر عطاااا، دار الكتااا  العلمياااة، ط: 463)

 م.2113

تنبياااه الغاااا لين بأحاديااا  سااايد المرسااالين، دباااي الليااا  نصااار بااان محماااد السااامرقندي، ت  .66
، ت ط: 3ساااورية، ط:  -(ه، تااا : يوساااز علاااي باااديوي، دار ابااان كثيااار، دمااااق373)

 م.2112 -ه1421

(ه، تا : علاي رضاا بان 311تلذي  امثار، دباي جع ار محماد بان جريار الطباري، ت ) .67
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سااااااورية، ط: بااااااال، ت ط:  -عباااااادا  باااااان علااااااي رضااااااا، دار المااااااأمون للتاااااارا ، دماااااااق
 م.1995 -ه1416

(ه، تا : باال، 676رياا  يحياى بان اارز الناووي، ت )تلذي  ادسما  واللغات، دباي زك .68
 لبنان، ط: بال، ت ط: بال. -دار الكت  العلمية، بيروت

(ه، تاا : عااادل عباادالموجود، وعلااي 852تلااذي  التلااذي ، الباان حجاار العسااقالني، ت ) .69
 -ه1425، ت ط: 1لبنااااااااان، ط:  -محمااااااااد معااااااااوض، دار الكتاااااااا  العلميااااااااة، بيااااااااروت

 م.2114

دوناااة، دبااااي ساااعيد خلااااز بااان أبااااي القاسااام ادزدي القيروانااااي التلاااذي   اااي اختصااااار الم .71
(ه، تااا : محماااد ادماااين ولاااد محماااد ساااالم بااان الاااايخ، دار البحاااو  372الماااالكي، ت )

حياااااااا  التااااااارا ، دباااااااي  -ه1423، ت ط: 1اإلماااااااارات، ط:  -للدراساااااااات اإلساااااااالمية وا 
 م.2112

التوضي  ارح مختصر ابان الحاجا   اي  قاه اإلماام مالان، لخليال بان إساحاق الماالكي،  .71
، ت ط: 1لبنااان، ط:  –( ه، تا : محماد عثماان، دار الكتا  العلمياة، بياروت 776ت )

 م.2111

(ه، تااا : باااال، مكتباااة 1131التيساااير باااارح الجاااامع الصاااغير، لعباااد الااارنوز المنااااوي، ) .72
 م.1988 -1418، ت ط: 2ة، ط: اإلمام الاا عي، الرياض، السعودي

الثمر الثاني ارح رساالة ابان أباي زياد القيرواناي، لصاال  بان عبدالساميع امباي ادزياري،  .73
 بيروت، ط: بال، ت ط: بال. -الناار: المكتبة الث ا ية

( ه، النساااخة 256الجاااامع الصاااحي ، دباااي عبااادا  محماااد بااان إساااماعيل البخااااري، ت ) .74
(ه، تا : باال، 711بي الحسين ارز الدين الياونيني، ت )السلطانية، عن نسخة اإلمام أ

 م.2111 -ه1431، ت ط: 1مصر، ط:  -مكتبة الطبري، القايرة

(ه، تاا : 911الجااامع الصااغير  ااي أحادياا  الباااير النااذير، لعبااد الاارحمن الساايوطي ت ) .75
 م.2114 -ه1425، ت ط: 2لبنان، ط:  -بال، دار الكت  العلمية، بيروت

(ه، تااا : باااال، دار إحياااا  التااارا  العرباااي، 327بااان أباااي حااااتم، ت )الجااارح والتعاااديل، ال .76
 م.1952 -ه1271، ت ط: 1لبنان، ط:  -بيروت

(ه، تااا : أحماااد بااان 695جماااع النلاياااة  اااي بداياااة الخيااار والغاياااة، البااان أباااي جمااارة، ت ) .77
، 2مصاار، ط:  -عباادالكريم نجياا ، مركااز نجيبويااه للطباعااة والنااار والدراسااات، القااايرة

 م.2118 -ه1429ت ط: 



  273 

(ه، تااا : طاااه 582الجماااع باااين الصاااحيحين البخااااري ومسااالم، لعبااادالحق اإلاااابيلي، ت ) .78
 م.2114، ت ط: 1بوسري ، دار الغر  اإلسالمي، ط: 

يااادي، ت ) .79 م  (ه، تااا : علاااي 488الجماااع باااين الصاااحيحين، لمحماااد بااان  تاااوح ادزدي الح 
 .م2112 -ه1423، ت ط: 2لبنان، ط:  -حسين البوا ، دار ابن حزم، بيروت

ذ ري، ت ) .81 (ه، تااا : 279جماال مااان أنسااا  ادااااراز، دحماااد باان يحياااى بااان جااابر الاااب ال 
 م.1996 -ه1417، ت ط: 1سليل زكار، ورياض الزركلي، دار ال كر، بيروت، ط: 

الجواير المضي ة  ي طبقات الحن ية، دبي محمد عبادالقادر بان محماد القرااي الحن اي،  .81
   خانة، كراتاي، ط: بال، ت ط: بال.(ه، ت : بال، الناار مير محمد كت775ت )

الجااويرة  ااي نساا  النبااي وأصااحابه العااارة، لمحمااد باان أبااي بكاار باان عباادا  باان موسااى  .82
(ه، تاااا : محمااااد التااااونجي ادسااااتاذ 645ادنصاااااري التلمساااااني المعااااروز بااااالب رِّي، ت )

، ت ط: 1بجامعااااااة حلاااااا ، دار الر ااااااااعي للنااااااار والطباعاااااااة والتوزيااااااع، الريااااااااض، ط: 
 م.1983 -ه1413

(ه، تاا : 911حساان المحاضاارة  ااي تاااريخ مصاار والقااايرة، لعباادالرحمن الساايوطي، ت ) .83
 -ه1387، ت ط: 1مصاار، ط:  -محمااد أبوال ضاال إبااراييم، دار إحيااا  الكتاا  العربيااة

 م.1967

(ه، تاا : بااال، دار 431حليااة ادوليااا  وطبقااات ادصاا يا ، دبااي نعاايم ادصاابلاني، ت ) .84
 م.1974 -1394: بال، ت ط: السعادة بجوار محا  ة مصر، ط

(ه، تااا : 1335حلياااة الباااار  اااي تااااريخ القااارن الثالااا  عاااار لعباااد الااارزاق البيطاااار، ت ) .85
لبناااان، مطبوعاااات مجماااع اللغاااة العربياااة  -ح ياااده محماااد البيطاااار، دار صاااادر، بياااروت

 -ه1413، بياااااااااااااااااروت، ت ط: 2م، ط: 1963 -ه1382، ت ط: 1بدمااااااااااااااااااق، ط: 
 مي العربي، بدماق.م، طبع بتذن من المجمع العل1993

(ه، تاا : 694خالصااة سااير ساايد البااار، دبااي العباااق أحمااد باان عباادا  الطبااري، ت ) .86
، ت 1الساعودية، ط: -طالل جميل الر ااعي، مكتباة نازار مصاط ى البااز، مكاة المكرماة

 م.1997 –ه 1418ط: 

(ه، تااا : 852الااادرر الكامناااة  اااي أعياااان الما اااة الثامناااة، البااان حجااار العساااقالني، ت ) .87
اللنااد،  –د عباادالمعين ضااان، الناااار: مجلااق دا اارة المعااارز العثمانيااة، حياادر آباااد محماا
 م.1972 -ه1392، ت ط: 2ط: 
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(ه، تا : عبادالمعطي 458دال ل النبوة ومعر ة أحوال الااريعة، دباي بكار البيلقاي، ت ) .88
 م.1988 -ه1418، ت ط: 1قلعجي، دار الكت  العلمية، دار الريان للترا ، ط: 

مااذي   ااي معر ااة أعيااان علمااا  المااذي ، إلبااراييم باان علااي باان  رحااون، ت الااديباج ال .89
 لبنان، ط: بال، ت ط: بال. –(ه، ت : بال، دار الكت  العلمية، بيروت 799)

ديااوان اباان ال ااارض، دبااي ح ااا عماار باان أبااي الحساان الحمااوي، المعااروز بااابن ال ااارض  .91
 م.2115 -ه1425، ت ط: 3لبنان، ط:  -(ه، ت : بال، دار صادر، بيروت632ت)

( ه، تااا : أحماااد مختاااار عمااار، 351دياااوان ادد ، دباااي إباااراييم إساااحاق ال راباااي، ت ) .91
مراجعااة: إبااراييم أنااق، طبعااة منسسااة دار الاااع  للصااحا ة والطباعااة والنااار، القااايرة، 

 م.2113 -ه1414ط: بال، ت ط: 

 : كماااال (ه، تااا832ذيااال التقيياااد  اااي رواة السااانن والمساااانيد، دباااي الطيااا  ال اساااي، ت ) .92
 م.1991 -ه 1411، ت ط: 1لبنان، ط:  -يوسز الحوت، دار الكت  العلمية، بيروت

ر ااع اإلصاار عاان قضاااة مصاار، دبااي ال ضاال أحمااد باان علااي باان حجاار العسااقالني، ت  .93
، ت ط 1مصاااار، ط:  -(ه، تاااا : علااااي محمااااد عماااار، مكتبااااة الخااااانجي، القااااايرة852)

 م.1998 -ه1418

(ه، تا : حبيا  الارحمن ادع ماي، دار 181المباارن، ت )الزيد والرقاا ق، لعباد ا  بان  .94
 لبنان، ط: بال، ت ط: بال. -الكت  العلمية بيروت

(ه، تاااا : باااال، وضااااع حوااااايه: محمااااد عبدالسااااالم 241الزياااد، دحمااااد بااان حنباااال، ت ) .95
 م.1999 -ه1421، ت ط: 1لبنان، ط:  -اايين، دار الكت  العلمية، بيروت

ماان  قللاااا، دبااي عبااادالرحمن محمااد ناصااار الااادين سلساالة ادحاديااا  الصااحيحة وااااي   .96
، ت ط: 1(ه، مكتباااااة المعاااااارز للناااااار والتوزياااااع، الريااااااض، ط: 1421ادلبااااااني، ت )

 م.2112-ه1422: 7م، ج1996 -ه1416: 6م، ج1995 -ه1415: 4-1ج

سلسلة ادحادي  الضعي ة والموضوعة وأثريا السي   ي ادماة، دباي عبادالرحمن محماد  .97
المملكااة العربيااة السااعودية،  -(ه، تاا : بااال، دار المعااارز، الريااض1421ادلبااني، ت )

 م.1992 -ه1412، ت ط: 1ط: 

(ه، تاا : اااعي  ادرناانط، ومحمااد كاماال 275ساانن أبااي داود سااليمان السجسااتاني، ت ) .98
 م.2112 -ه1433، ت ط: 1قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط: 

، وأحماد برياوم، دار الرساالة العالمياة، ( ه، ت : سعيد ادرننوط279سنن الترمذي، ت ) .99
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 م.2111 -ه1431، ت ط: 2دماق، سورية، ط: 

(ه، تااااا : محماااااد 458السااااانن الكباااااري، دباااااي بكااااار أحماااااد بااااان الحساااااين البيلقاااااي، ت ) .111
 -ه1424، ت ط: 3لبناااااااان، ط:  -عبااااااادالقادر عطاااااااا، دار الكتااااااا  العلمياااااااة، بياااااااروت

 م.2113

(ه، تااا : حسااان اااالبي، بمسااااعدة 313السااانن الكباااري، دباااي عبااادالرحمن النساااا ي، ت ) .111
سااورية، ط:  -مكتاا  تحقيااق التاارا   ااي منسسااة الرسااالة، دار الرسااالة العالميااة، دماااق

 م.2111 -ه1432، ت ط: 2

(ه، تااا : اااعي  ادرناانط، وحسااان 385الساانن للحااا   علااي بااان عماار الاادارقطني، ت ) .112
ت ط:  ،1لبناااااان، ط:  -عبااااادالمنعم اااااالبي، وساااااعيد اللحاااااام، منسساااااة الرساااااالة، بياااااروت

 م.2114 -ه1424

(ه، تاااااا : عباااااادال تاح أبوغاااااادة، مكتاااااا  313الساااااانن، دبااااااي عباااااادالرحمن النسااااااا ي، ت ) .113
 م.1986ه، 1416، ت ط: 2سورية، ط:  -المطبوعات اإلسالمية حل 

(ه، 227الساانن، دبااي عصاامان سااعيد باان منصااور باان اااعبة الخرساااني الجااوزاني، ت ) .114
 -ه1413، ت ط: 1لناااااااد، ط: تااااااا : حبيااااااا  الااااااارحمن ادع ماااااااي، الااااااادار السااااااال ية، ال

 م.1982

(ه، تاا : حسااين سااليم أسااد الااداراني، دار 255الساانن، لمحمااد باان عباادا  الاادارمي، ت ) .115
 م.2111 –ه 1421، ت ط: 1المغني للنار والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط: 

(ه، تااا : باااال، دار الحااادي ، ط: 748ساااير أعاااالم النااابال ، دباااي عبااادا  الاااذيبي، ت ) .116
 م.2116 -ه1427، ت ط: بال

(ه، تااا : مصاااط ى الساااقا، 213السااايرة النبوياااة، دباااي محماااد عبااادالملن بااان يااااام، ت ) .117
بااراييم ادبياااري، وعباادالح ي  الااالبي، الناااار: اااركة مكتبااة ومطبعااة مصااط ى البااابي  وا 

 م.1955 -ه1475، ت ط: 2مصر، ط: -الحلبي وأوالده

(ه، تااا : 1361د قاسااام مخلاااوز، ت )ااااجرة الناااور الزكياااة  اااي طبقاااات المالكياااة، لمحمااا .118
 -ه1424، ت ط: 1لبنااااااان، ط: –عبدالمجيااااااد خيااااااالي، دار الكتاااااا  العلميااااااة، بيااااااروت 

 م.2113

(ه، تا : 1189اذرات الذي   ي أخباار مان ذيا ، لعباد الحاي العكاري الدمااقي، ت ) .119
 بال، دار الكت  العلمية، ط: بال، ت ط: بال.
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النويااة، دبااي ال اات  محمااد باان علااي باان  ااارح ادربعااين النوويااة  ااي ادحادياا  الصااحيحة .111
 م.2113 -ه1424، ت ط: 6(ه، ت : بال، منسسة الريان، ط: 712وي ، ت )

( ه، تااا : حمااادي الااادمردال، 974اااارح ادربعاااين النووياااة، البااان حجااار الليثماااي، ت ) .111
 م.2111 -ه1431، 2مكتبة نزار مصط ى الباز، ط: 

(، تاا : بااال، الناااار: 676وي، ت )ااارح ادربعااين النوويااة، لمحااي الاادين باان ااارز النااو  .112
 م.2114 -ه1425، ت ط: 1السعودية، ط:  –دار طيبة، الرياض 

(ه، تاا : بااال، دار القلاام، 512ااارح ديااوان الحماسااة، دبااي زكريااا  يحيااى التبرياازي، ت ) .113
 لبنان، ط: بال، ت ط: بال. -بيروت

وضااع  (ه، تاا : غريااد الااايخ،421ااارح ديااوان الحماسااة، دبااي علااي ادصاا لاني، ت ) .114
، ت 1لبناااان، ط:  - لارساااه العاماااة: إباااراييم اااامق الااادين، دار الكتااا  العلمياااة، بياااروت

 م.2113 -ه1424ط: 

اااارح صاااحي  البخااااري، البااان بطاااال، اباااو الحسااان علاااي بااان خلاااز بااان عبااادالملن، ت  .115
، 2الرياااض، ط:  -( ه، تاا : أبااو تماايم ياساار باان إبااراييم، مكتبااة الراااد، السااعودية449)

 م.2113 -ه1423ت ط: 

(ه، تااا : عبااادا  بااان عمااار بااان ساااليمان 361الااااريعة، دباااي بكااار محماااد امجاااري، ت ) .116
 م.1999-ه1421، ت ط: 2الدميجي، دار الوطن، الرياض، السعودية، ط: 

(ه، تااا : عبااادالعلي 458ااااع  اإليماااان، دباااي بكااار أحماااد بااان الحساااين البيلقاااي، ت ) .117
 -ه1423ط:  ، ت1الساااااااعودية، ط:  -عبدالحمياااااااد حاماااااااد، مكتباااااااة الرااااااااد، الريااااااااض

 م.2113

اوايد التوضاي  والتصاحي  لمااكالت الجاامع الصاحي ، دباي عبادا  محماد بان مالان،  .118
: 2ه، ت ط: 1415، ت ط: 1(ه، تاا : طااه محساان، مكتبااة اباان تيميااة، ط: 672ت )

 ه.1413

(ه، تاا : محمااود باان الجمياال، مكتبااة الصاا ا مياادان ادزياار، 256صااحي  البخاااري، ت ) .119
 م.2113 -ه1423ط:  ، ت1مصر، ط:  -القايرة

(ه، بترتيااا  علاااي بااان بلباااان ال ارساااي، ت 354صاااحي  محماااد ابااان حباااان البساااتي، ت ) .121
(ه، الااذي سااماه اإلحسااان  ااي تقرياا  صااحي حااابن حبااان، تاا : اااعي  ادرناانوط، 739)

 م.2111 -ه1432، ت ط: 1الحجاز، ط:  -دار الرسالة العالمية، دماق
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(ه، تااا : باااالن دار الساااالم للناااار والتوزياااع، المملكاااة العربياااة 261صاااحي  مسااالم، ت ) .121
 م.2111 –ه 1421، ت ط: 2السعودية، ط: 

(ه، تا : 281ص ة الجنة وما أعد ا  ديللا من النعيم، دبي بكار بان أباي الادنيا، ت ) .122
ط:  ، ت1عبااااادالرحيم أحماااااد عبااااادالرحيم العساسااااالة، دار البااااااير منسساااااة الرساااااالة، ط: 

 م.1997 -ه1417

(ه، تااااا : علاااااى رضاااااا عبااااادا ، دار 431صااااا ة الجناااااة، دباااااي نعااااايم ادصااااابلاني، ت ) .123
 سورية، ط: بال، ت ط: بال. -المأمون للترا ، دماق

الصاااالة  ااااي تاااااريخ أ مااااة ادناااادق، دبااااي القاساااام خلااااز باااان عباااادالملن باااان باااااكوال، ت  .124
، ت ط: 2 (ه، تااااااا : السااااااايد عااااااازت العطاااااااار الحسااااااايني، مكتباااااااة الخاااااااانجي، ط:578)

 م.1955 -ه1374

( ه، تااا : عبااادالعاطي أماااين 322الضاااع ا  الكبيااار، دباااي جع ااار محماااد العقيلاااي، ت ) .125
، ت 2لبناان، ط:  -قلعجي، منااورات محماد علاي بيضاون، دار الكتا  العلمياة، بياروت

 م.1998 -ه1418ط: 

(ه، تااا : بااوران الضاااناوي، 313الضااع ا  والمتااروكين، دباااي عباادالرحمن النسااا ي، ت ) .126
، ت ط: 1لبنااااااان، ط:  -كمااااااال يوسااااااز الحااااااوت، منسسااااااة الكتاااااا  الثقا يااااااة، بيااااااروتو 

 م.1985 -ه1415

( ه، تا :  ااروق حماادة، دار الثقا اة، الادار 431الضع ا ، دبي نعيم ادصابلاني، ت ) .127
 م.1984 -ه1415، ت ط: 1البيضا ، ط: 

ال، دار (ه، تاا : باا912الضااو  الالمااع دياال القاارن التاسااع، دبااي الخياار السااخاوي، ت ) .128
 لبنان، ط: بال، ت ط: بال. -مكتبة الحياة، بيرو

( ه، مصاط ى خضار 431الط  النبوي، دبي نعيم أحمد بن عبادا  ادصابلاني، ت ) .129
 م.2116، ت ط: 1دونمز التركي، دار ابن حزم، ط: 

( ه، تاا : نااور الاادين اااريبه، مكتبااة 814طبقااات ادوليااا ، دبااي ح ااا الاااا عي، ت ) .131
 م.1994 -ه1415، ت ط: 2ة، ط: الخانجي، القاير 

(ه، تااا : باااال، دار الكتااا  العلمياااة، 911طبقاااات الح اااا ، لعبااادالرحمن السااايوطي، ت ) .131
 ه.1413، ت ط: 1بيروت، ط: 

(ه، تا : محماد 526طبقات الحنابلة، دباي الحسان محماد بان محماد بان أباي يعلاى، ت) .132
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 لبنان، ط: بال، ت ط: بال. -حامد ال قي، دار المعر ة، بيروت

(ه، تاا : محمااود 771طبقااات الاااا عية الكبااري، لعبااد الويااا  تقااي الاادين الساابكي، ت ) .133
، ت ط: 2الطناااااااحي، وعباااااادال تاح الحلااااااو، دار يجاااااار للطباعااااااة والنااااااار والتوزيااااااع، ط: 

 ه.1413

(ه، تاا : الحااا   عباادالعليم خااان، عااالم 851طبقااات الاااا عية، الباان قاضااي ااالبة، ت ) .134
 ه.1417، ت ط: 1الكت ، بيروت، ط: 

(ه، تا : أحماد عمار ياااام، 774طبقاات الااا عيين، دباي ال ادا  إساماعيل باان كثيار، ت ) .135
 م.1993 -ه1413ومحمد زينلم محمد معز ، مكتبة الثقا ة الدينية، ط: بال، ت ط: 

(ه، تاا : خلياال الماايق، دار 476طبقااات ال قلااا ، دبااي إسااحاق إبااراييم الااايرازي، ت ) .136
 بال.لبنان، ط: بال، ت ط:  -القلم، بيروت

(ه ت : محمد عطاا، دار الكتا  العلمياة، بياروت 231الطبقات الكبري، البن سعد، ت ) .137
 م.1991 -ه1411، ت ط: 1لبنان، ط:  –

(ه، 369طبقاااات المحااادثين بأصااابلان والاااواردين عليلاااا، دباااي محماااد ادصااابلاني، ت ) .138
، ت ط: 2تاااا : عباااادالغ ور عباااادالحق البلواااااي، منسسااااة الرسااااالة، بيااااروت، لبنااااان، ط: 

 م.1992 -ه1412

(ه، تااا : علاااي محماااد 911طبقاااات الم سااارين، دباااي بكااار عبااادالرحمن السااايوطي، ت ) .139
 ه.1396، ت ط: 1مصر، ط:  -عمر، مكتبة ويبة، القايرة

طبقات الم سرين، دحمد بن محماد اددناه وي، تا : ساليمان بان صاال  الخازي، النااار:  .141
 م.1997 -ه1417، ت ط: 1السعودية، ط:  -مكتبة العلوم والحكم

(ه، تاااا : سااااليمان يحيااااى معااااالي 576الطيوريااااات، دبااااي الطاااااير أحمااااد الساااال ي، ت ) .141
، ت ط: 1وعباااااق صااااخر الحساااان، مكتبااااة أضااااوا  الساااالز، الرياااااض، السااااعودية، ط: 

 م.2114 -ه1425

(ه، تاااا : رضااااا  ا  المبااااارك وري، دار 369الع مااااة، دبااااي الااااايخ ادصاااابلاني، ت ) .142
 ه.1418ط: ، ت 1السعودية، ط: -العاصمة، الرياض

العقوباااات اإلللياااة لة اااراد و الجماعاااات وادمااام، دباااي بكااار عبااادا  بااان أباااي الااادنيا، ت  .143
، ت 1لبناان، ط:  –(ه، ت : محمد خير رمضاان يوساز، دار ابان حازم، بياروت 281)

 م.1996 -ه1416ط: 
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(، تاا :  ريااق ماان الباااحثين، بتاااراز سااعيد باان عباادا  327العلاال، الباان أبااي حاااتم، ت ) .144
 -ه1427، ت ط: 1، وخالااد باان عباادالرحمن الرجيسااي، مطااابع الحميضااي، ط: الحميااد
 م.2116

(ه، تا : باال، المكتباة 855عمدة القاري ارح صحي  البخاري، لبدر الادين العيناي، ت ) .145
 م.2112، ت ط: 2مصر، ط:  -التو يقية، القايرة

(ه، تاااااا : 597غرياااااا  الحاااااادي ، دبااااااي ال اااااارج عباااااادالرحمن باااااان علااااااي الجااااااوزي، ت ) .146
 ه.1415، ت ط: 1لبنان، ط:  -لمعطي أمين قلعجي، دار الكت  العلمية بيروتعبدا

( ه، 395 ت  الباا   اي الكناى وادلقاا ، دباي عبادا  محماد بان اساحاق العبادي، ت ) .147
، ت ط: 1تاا : أبااو قتيبااة ن اار محمااد ال اريااابي، مكتبااة الكااوثر، الرياااض السااعودية، ط: 

 م.1996 -ه1417

(ه، تااا : عاااادل 852 ااات  البااااري باااارح صاااحي  البخااااري البااان حجااار العساااقالني، ت ) .148
مرااااد، وعاااامر غضااابان، وساااعيد اللحاااام، وأحماااد برياااوم، ومحماااد كامااال قربللاااي، ويياااثم 
عبااادالغ ور، وساااليم عاااامر، وعباااداللطيز حااارز ا ، بتااااراز: ااااعي  ادرنااانوط، وعاااادل 

 م.2113 -ه1434، ت ط: 1سورية، ط:  -مراد، دار الرسالة العالمية، دماق

 ضااا ل القاارآن ومااا أناازل ماان القاارآن بمكاااة ومااا أناازل بالمدينااة، دبااي عباادا  محمااد بااان  .149
، ت 1ساورية، ط:  -(ه، ت : عزوة بدير، دار ال كار، دمااق294أيو  الضريق، ت )

 م.1987 -ه1418ط: 

( ه، 224 ضا ل القرآن، دبي عبيد القاسم بن سالم بان عبادا  اللاروي البغادادي، ت ) .151
ساورية،  -ت : مروان العطياة، ومحسان خراباة، وو اا  تقاي الادين، دار ابان كثيار، دمااق

 م.1995 -ه1415، ت ط: 1ط: 

 لااااارق ال لاااااارق واالثباااااات ومعجااااام المعااااااجم والماااااايخات والمسلساااااالت، لعباااااد الحياااااي  .151
لبنااان،  -( ه، تاا : إحسااان عباااق، دار الغاار  اإلسااالمي، بيااروت1382الكتاااني، ت )

 م.1982 -ه1412ط: ، ت 2ط: 

(ه، تا : محماد  اناد منصاور، دار الكتا  العلمياة، 575 لرسة ابن خير اإلاابيلي، ت ) .152
 م.1998 -ه1419، ت ط: 1لبنان، ط:  –بيروت 

ال وا اااد المنتقاااااة الحسااااان ماااان الصاااحاح والغرا اااا ، دبااااي الحساااان علاااي باااان الحساااان باااان  .153
 -نياااة للنااااار، ادردن(ه، تااا : صاااال  اللحاااام، الااادار العثما492الحساااين الخلعاااي، ت )
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 م.2111 -ه1431، ت ط: 1لبنان، ط -عمان، منسسة الريان ناارون، بيروت

(ه، تاا : بااال، 1131 اايض القاادير ااارح الجااامع الصااغير، لعبااد الاارنوز المناااوي، ت ) .154
 ه.1356، ت ط: 1المكتبة التجارية الكبري، مصر، ط: 

 : مكتا  تحقياق التارا  (ه، تا817القاموق المحيط، دبي الطاير ال يروز آبادي، ت ) .155
لبنااان، ط:  - ااي منسسااة الرسااالة، بتاااراز نعاايم العرقسوسااي، منسسااة الرسااالة، بيااروت

 م.2115 -ه1426، ت ط: 8

(ه، تاا : عباادا  باان حمااد منصااور، أضااوا  311القاادر، دبااي بكاار جع اار ال ريااابي، ت ) .156
 م.1997 -ه1418، ت ط: 1السلز، السعودية، ط: 

اري الماالكي، ت قطز الثمار  اي ر اع أساانيد ا .157 لمصان ات  اي ال ناون وادثار، لصاال  الع م 
، ت ط: 1السااعودية، ط:  -(ه، تاا : عااامر حسااني صاابري، دار الاااروق، مكااة1218)

 م.1984 -ه1415

(ه، تاااا : عبدالحميااااد 743الكااااااز عاااان حقااااا ق الساااانن، لااااارز الاااادين الطيبااااي، ت ) .158
 -ه1417، ت ط: 1ينداوي، مكتبة نزار مصاط ى البااز، مكاة المكرماة، الريااض، ط: 

 م.1997

(ه، تااا : محمااااد أناااق الخاااان، دار 365الكامااال  اااي ضااااع ا  الرجاااال الباااان عااادي، ت ) .159
 م.2112 -ه1433، ت ط: 1الرسالة العالمية، دماق، ط: 

كااااااز ال ناااااون عااااان أساااااامي الكتااااا  وال ناااااون، لمصاااااط ى القساااااطنطيني الحن اااااي، ت  .161
 م.1992 -ه1413(ه، ت : بال، دار الكت  العلمية، ط: بال، ت ط: 1167)

كاز الماكل مان حادي  الصاحيحين، دباي ال ارج عبادالرحمن بان علاي الجاوزي، ت  .161
السااعودية، ط: بااال، ت  -(ه، تاا : علااي حسااين البااوا ، دار الااوطن، الرياااض597)

 ط: بال.

 (ه، تاا : أبومحمااد427الكاااز والبيااان عاان ت سااير القاارآن، دبااي إسااحاق الثعلبااي، ت ) .162
 -ه1422، ت ط: 1لبناااااان، ط:  -بااااان عاااااااور، دار إحياااااا  التااااارا  العرباااااي، بياااااروت

 م.2112

و عنايااة، 786الكواكا  الادراري، لااامق الادين محمااد الكرمااني، ت ) .163 (ه، تا : أحمااد عاز 
 م.2119 -ه1431، ت ط: 1لبنان، ط:  -دار إحيا  الترا  العربي، بيروت

(ه، تاا : خلياال 1161الاادين الغاازي، ت )الكواكاا  السااا رة بأعيااان الم ااة العاااارة، لاانجم  .164
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 م.1997 -ه1418، ت ط: 1لبنان، ط:  -منصور، دار الكت  العلمية، بيروت

( ه، تاا : بااال، دار 911لاا  ادلبااا   ااي تحرياار ادنسااا ، لعباادالرحمن الساايوطي، ت ) .165
 صادر، بيروت، لبنان، ط: بال، ت ط: بال.

يحي، المعاااروز بالخااااازن، ت لباااا  التأويااال  اااي معااااني التنزيااال، لعلااااي بااان محماااد الاااا .166
، ت ط: 1(ه، تاااااا : محمااااااد علااااااي اااااااايين، دار الكتاااااا  العلميااااااة، بيااااااروت، ط: 741)

 ه.1415

(ه، ت : دار المعاارز الن امياة، اللناد، 852لسان الميزان، البن حجر العسقالني، ت ) .167
 م.1971 -ه1391، ت ط: 2لبنان، ط:  -منسسة ادعلمي للمطبوعات، بيروت

 -(ه، تاا : بااال، دار المعر ااة، بيااروت483حمااد السرخسااي، ت )المبسااوط، لمحمااد باان أ .168
 م.1993 -ه1414لبنان، ط: بال، ت ط: 

(ه، تا : 463المت ق والم ترق، دبي بكر أحمد بان علاي ثابات الخطيا  البغادادي، ت ) .169
، ت 1محمد صادق آيدن الحامدي، دار القاادري للطباعاة والناار والتوزياع، دمااق، ط: 

 م.1997 -ه1417ط: 

(ه، تاا : مااالور باان حساان آل 333السااة وجااواير العلاام، دبااي بكاار الاادينوري، ت )المج .171
 -ه1419، ت ط: 1لبنااان، ط:  -ساالمان، دار حاازم للطباعااة والنااار والتوزيااع، بيااروت

 م.1998

(ه، تاااا : حسااااام الاااادين القدسااااي، مكتبااااة القدسااااي، 817مجمااااع الزوا ااااد، للليثمااااي، ت ) .171
 م.1994 -ه1414القايرة، ط: بال، ت ط: 

(ه، تاا : 245حباار، دبااي جع اار محمااد باان حبياا  باان أميااة اللاااامي البغاادادي، ت )الم .172
 لبنان، ط: بال، ت ط: بال. -إيلزة لختن اتيتر، دار ام اق الجديدة، بيروت

(ه، تاا : 542المحاارر الااوجيز  ااي ت سااير الكتااا  العزيااز، الباان عطيااة ادندلسااي، ت ) .173
 ه.1422، ت ط: 1ن، ط: لبنا -عبدالسالم محمد، دار الكت  العلمية، بيروت

المحيط البرياني  ي ال قاه النعمااني، دباي المعاالي محماود بان أحماد بان عمار البخااري،  .174
لبنااان، ط:  -(ه، تاا : عباادالكريم سااامي الجناادي، دار الكتاا  العلميااة، بيااروت616ت )

 م.2114 -ه1424، ت ط: 1

(ه، تااا : يوساااز 666مختااار الصاااحاح دبااي عبااادا  محمااد بااان أبااي بكااار الاارازي، ت ) .175
، ت ط: 5لبناااااان، ط:  -الاااااايخ محماااااد، المكتباااااة العصااااارية، الااااادار النموذجياااااة، بياااااروت
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 م.1999 -ه1421

(ه، تااا : نبيااال ساااعد 393المخلصااايات، دباااي الطااااير محماااد البغااادادي المخلاااا، ت ) .176
، ت ط: 1نون اإلساااااالمية لدولاااااة قطااااار، ط: الااااادين جااااارار، ناااااار: وزارةادوقااااااز والاااااا

 م.2118 -ه1429

(ه، تااا : عاااار الجااازاار، 179المدوناااة الكباااري، لاماااام مالااان بااان أناااق ادصااابحي، ت ) .177
 م.2115 -ه1426وعبدا  المنااوي، دار الحدي ، القايرة، ط: بال، ت ط: 

 : أيمان (ه، تا316مستخرج أبو عوانه يعقو  بان إساحاق بان إباراييم اإلسا راييني، ت ) .178
 م.1998 -ه1419، ت ط: 1لبنان، ط:  -بن عارز الدمسقي، دار المعر ة، بيروت

(، تا : مصاط ى عبادالقادر 415المستدرن على الصحيحين، دبي عبادا  الحااكم، ت ) .179
 م.2119، ت ط: 4لبنان، ط:  -عطا، دار الكت  العلمية، بيروت

أسااد الااداراني، دار المغنااي، (ه، تاا : حسااين سااليم 255مسااند أبااو عباادا  الاادارمي، ت ) .181
 م.2111، ت ط: 1لبنان، ط:  -السعودية، دار ابن حزم، بيروت -الرياض

(ه، تااا : محماااد عبدالمحسااان التركاااي، دار يجااار، 214مساااند أباااوداود الطياليساااي، ت ) .181
 م.1999 -ه1419، ت ط: 1مصر، ط: 

(ه،  ااااي مساااانده، تاااا : عباااادالغ ور باااان عباااادالحق 238مسااااند إسااااحاق باااان رايويااااه، ت ) .182
 م.1991 -ه1412، ت ط: 1البلواي، مكتبة اإليمان، المدينة المنورة، السعودية، ط:

(ه، تااااا : ااااااعي  ادرنااااانوط، ومحماااااد نعااااايم 241مساااااند اإلماااااام أحماااااد بااااان حنبااااال، ت ) .183
بااااراييم الزيبااااق، ومحمااااد رضااااوان العرقسوسااااي، وكاماااال  العرقسوسااااي، وعااااادل مراااااد، وا 

، ت ط: 2لبنااااان، ط:  -بيااااروت الخااااراط، منسسااااة الرسااااالة للطباعااااة والنااااار والتوزيااااع،
 م.2118 -ه1429

(ه، تا : حميادي السال ي، دار الرساالة 361مسند الااميين، دبي القاسام الطبراناي، ت ) .184
 م.1985 -ه1415، ت ط: 1لبنان، ط:  -بيروت

(ه، تا : حساين ساليم أساد، دار الماأمون 317المسند، دبي يعلى أحمد الموصالي، ت ) .185
 م.1984 -ه1414ت ط: ، 1سورية، ط:  -للترا ، دماق

(ه، تااا : عاااامر أحماااد حيااادر، 231المساااند، لعلاااي بااان الجعاااد بااان عبياااد البغااادادي، ت ) .186
 م.1991 -ه1411، ت ط: 1الناار: منسسة نادر، بيروت، ط: 

مصااااباح الزجاجااااة  ااااي زوا ااااد اباااان ماجااااة، دبااااي العباااااق أحمااااد الكناااااني الاااااا عي، ت  .187
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، ت ط: 2لبنااان، ط:  -يااة، بيااروت(ه، تاا : محمااد المنتقااى الكاااناوي، الاادار العرب841)
 ه.1413

المصاااااباح المنيااااار  اااااي غريااااا  الاااااارح الكبيااااار للرا عاااااي، دحماااااد المقاااااري ال ياااااومي، ت  .188
 لبنان، ط: بال، ت ط: بال. -(ه، ت : بال، المكتبة العلمية، بيروت717)

(ه، تااااا : كماااااال يوساااااز الحاااااوت، مكتباااااة الرااااااد، 235مصااااانز ابااااان أباااااي اااااايبة، ت ) .189
 ه.1419، ت ط: 1الرياض، السعودية، ط: 

(ه، تا : دار ال االح للبحا  العلماي وتحقياق 569مطالع ادنوار، إسحاق الويراني، ت ) .191
 م.2112 -ه1433، ت ط: 1الترا ، ط: 

المطلع علاى أل اا  المقناع، دباي عبادا  محماد بان أباي عبادا  محماد بان أباي ال ات  بان  .191
محماااود الخطيااا ،  ( ه، تااا : محماااود ادرنااانط، وياساااين719أباااي ال ضااال البعلاااي، ت )
 م.2113 -ه1423، ت ط: 1مكتبة السوادي للتوزيع، ط: 

(ه، تا : ثاروت عكاااة، النااار: اللي اة 276المعارز دبي محمد ابن قتيبة الادينوري، ) .192
 م.1992، ت ط: 2المصرية العامة للكتا ، القايرة، ط: 

د عباادا  (ه، تاا : محماا511معااالم التنزياال  ااي ت سااير القاارآن، دبااي محمااد البغااوي، ت ) .193
النماار، وعثمااان جمعااة صااميرية، وسااليمان مساالم الحاارل، دار طيبااة للناااروالتوزيع، ط: 

 م.1997 -ه1417، ت ط: 4

( ه، تا : محماد حسان 381معاني ادخبار، دبي بكر محمد بن إبراييمالكالباذي، ت ) .194
لبنااان، ط:  -محمااد حساان إسااماعيل، وأحمااد  ريااد المزياادي، دار الكتاا  العلميااة، بيااروت

 م.1991 -ه1421ت ط:  ،1

(ه، تاا : طااارق باان عااوض ا  باان 361المعجاام ادوسااط، دبااي القاساام الطبرانااي، ت ) .195
مصار، ط: بااال، ت  –محماد، وعبدالمحسان بان إباراييم الحسايني، دار الحارمين، القاايرة 

 ط: بال.

 -(ه، تا : باال، دار صاادر، بياروت626معجم البلدان، دبي عبدالرحمن الحموي، ت ) .196
 م.1995، ت ط: 2 لبنان، ط:

(ه، تاااا : محمااااد 317معجاااام الصااااحابة، دبااااي القاساااام عباااادا  باااان محمااااد البغااااوي، ت ) .197
 ادمين بن محمد الجكني، مكتبة دار البيان، الكويت، ط: بال، ت ط: بال.

(ه، تا : محماد ااكور محماود الحااج 361المعجم الصغير، دبي القاسم الطبراني، ت ) .198
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 -ه1415، ت ط: 1لبناااااان، ط:  -ر، بياااااروتأمريااااار، المكتااااا  اإلساااااالمي، دار عماااااا
 م.1985

، ت 2(، تاا : حماادي الساال ي، مكتبااة اباان تيميااة، ط:361المعجاام الكبياار للطبرانااي، ت ) .199
 ط: بال.

، 1معجام أيام مصاان ات التاراجم المطبوعاة، لعبااد ا  بان محماد البصاايري، تا : بااال، ط:  .211
 م.1422ت ط: 

(ه، الناااار: 1418رضااا كحالااه، ت ) معجاام قبا اال العاار  القديمااة والحديثااة، لعماار باان .211
 م.1994 -ه1414، ت ط: 7منسسة الرسالة، بيروت، ط: 

معجم ما استعجم مان أساما  الابالد والمواضاع، دباي عبياد ا  بان عبادالعزيز ادندلساي،  .212
 ه.1413، ت ط: 3لبنان، ط:  -(، ت : بال، عالم الكت ، بيروت487ت )

(ه، تاا : عااامر 395سااحاق باان منااده، ت )معر ااة الصااحابة، دبااي عباادا  محمااد باان ا .213
 -ه1426، ت ط: 1حسااين صاابري، مطبوعااات جامعااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة، ط: 

 م.2115

( ه، تاا : مارساادن جااونق، دار 217مغااازي أبااو عباادا  محمااد باان عماار الواقاادي، ت ) .214
 م.1989 -ه1419، ت ط: 3لبنان، ط:  -ادعلمي، بيروت

، ويي جماع ودراساة وتخاريج، لمحماد باقسايل أباو (ه141مغازي موسى بن عقبة، ت ) .215
مالاان، المملكااة المغربيااة، جامعااة اباان زياار، كليااة امدا  والعلااوم اإلنسااانية أكااادير، ويااذا 
الكتا  رسالة علمية تقدم بلاا لنيال درجاة التخصاا ادولاى الماجساتير مان ااعبة السانة 

اقاااة ماان السااادة ادساااتذة، بالجامعااة اإلسااالمية بالمدينااة المنااورة، وقااد تكوناات لجنااة المن
أكاارم العمااري مااارً ا ور يًسااا، وربيااع باان يااادي الماادخلي عضااوًا، محمااد حميااد ا  بطاينااة 
عضااااااااوًا، وماااااااان  صاااااااااحبلا درجااااااااة العلميااااااااة الماجسااااااااتير بتقاااااااادير جيااااااااد جاااااااادوا بتاااااااااريخ 

 ه.1418 16 16

مغنااااي اللبياااا  عاااان كتاااا  ادعارياااا ، دبااااي محمااااد عباااادا  باااان ياااااام ادنصاااااري، ت  .216
لبنااان، ط:  -، تاا : مااازن المبااارن، ومحمااد علااي حمااد ا ، دار ال كاار، بيااروت(ه761)
 م.1985، ت ط: 6

(ه، تا : 621المغني ارح مختصر الخرقي، لعبدا  بن أحمد بان قداماة المقدساي، ت ) .217
 م.1985 -ه1415، ت ط: 1بال، دار إحيا  الترا  العربي، ط: 
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إحيااا  التاارا  العربااي، بيااروت، ط: (ه، تاا : بااال، دار 616م اااتي  الغياا  للاارازي، ت ) .218
 ه.1421، ت ط: 3

(ه، تا : لجناة مختصاة 727الم اتي   اي اارح المصاابي ، لم لار الادين الزياداني، ت ) .219
الكوياات، ط:  –لبنااان  -ماان المحققااين، بتاااراز: نااور الاادين طالاا ، دار النااوادر، سااورية

 م.2112 -ه1433، ت ط: 1

الماااتلرة علااى ادلساانة، للحااا   محمااد  المقاصااد الحساانة  ااي بيااان كثياار ماان ادحادياا  .211
 -(ه، تاااا : محمااااد عثمااااان الخااااات، دار الكتااااا  العربااااي، بيااااروت912السااااخاوي، ت )

 م.1985 -ه1415، ت ط: 1لبنان، ط: 

المقصد ادراد  ي ذكر أصحا  اإلمام أحمد، إلبراييم بن محمد بن عبادا  ابان م لا ،  .211
الساعودية،  -مكتباة الرااد، الريااض( ه، ت : عبدالرحمن بن سلمان العثيمين، 884ت )
 م.1991 -1411، ت ط: 1ط: 

(ه، تاا : بااال، 676المنلاااج ااارح صااحي  مساالم باان الحجاااج، دبااي زكريااا النااووي، ت ) .212
 دار إحيا  الترا  العربي، بيروت، ط: بال، ت ط: بال.

(ه، 874المنلل الصا ي والمستو ى بعد الاوا ي، دباي المحاسان ال اايري الحن اي، ت ) .213
 حمد أمين، اللي ة المصرية العامة للكتا ، ط: بال، ت ط: بال.ت : م

(ه، تاا : 923المواياا  اللدنيااة بااالمن  المحمديااة، دحمااد باان أبااي بكاار القسااطالني، ت ) .214
 مصر، ط: بال، ت ط: بال. -بال، المكتبة التو يقية، القايرة

المعر ااة  (ه، تاا : علااي البجاااوي، دار748مياازان االعتاادال، دبااي عباادا  الااذيبي، ت ) .215
 م.1963 -ه1382، ت ط: 1لبنان، ط:  -للطباعة والنار، بيروت

الميسااااار  اااااي اااااارح مصاااااابي  السااااانة، دباااااي عبااااادا   ضااااال ا  الحسااااان التربااااااتي، ت  .216
(ه، تااااا : عبدالحمياااااد يناااااداوي، مكتباااااة نااااازار مصاااااط ى البااااااز، المملكاااااة العربياااااة 661)

 م.2118 -ه1429، ت ط: 2السعودية، ط: 

(ه، تا : 821ة أنباا  العار ، دباي العبااق أحماد القلقااندي، ت )نلاية ادر   ي معر  .217
 م.1981، 1411: ت ط: 2لبنان، ط -إبراييم ادبياري، دار الكتا  البنانين، بيروت

(ه، تا : 616النلاية  ي غري  الحادي  وادثار، دباي الساعادات المباارن الجازري، ت ) .218
ة، بياااروت، ط: باااال، ت ط: طااااير أحماااد الااازواوي، ومحماااود الطنااااحي، المكتباااة العلميااا

 م.1979 -ه1399
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(ه، تا : باال، النااار: 911نوايد ادبكار واوايد اد كار، لعبد الارحمن السايوطي، ت ) .219
كليااااة الاااادعوة وأصااااول الاااادين، العربيااااة السااااعودية، ط: بااااال، ت ط:  –جامعااااة أم القااااري 

 ه.1424

(ه، تااا : 1138الناااور الساااا ر عااان أخباااار القااارن العااااار لمحاااي الااادين العيااادروق، ت ) .221
 ه.1415، ت ط: 1لبنان، ط:  -بال، دار الكت  العلمية، بيروت

( ه، إااااراز وتقاااديم: 1136نيااال االبتلااااج بتطرياااز الاااديباج، دحماااد باباااا التنبكتاااي، ت ) .221
عبدالحمياد عباادا  اللرامااة، ووضااع يوااااه و لارساه طااال  ماان كليااة الاادعوة اإلسااالمية، 

 م.1989، ت ط: 1ليبيا، ط:  –طرابلق 

(ه، 593داياة اارح بدايااة المبتادي، دباي الحساان علاي بان أبااي بكار المرغنياااني، ت )الل .222
 لبنان، ط: بال، ت ط: بال. -ت : طالل يوسز، دار إحيا  الترا  العربي، بيروت

يديااة العااار ين أسااما  الماانل ين وصثااار المصاان ين، إلسااماعيل باان محمااد أمااين البغاادادي،  .223
المعااارز الجليلااة  ااي مطبعتلااا البليااة اسااتانبول (ه، تا : بااال، طبااع بعنايااة وكالااة 1399)

لبنااان، ط: بااال،  -م، وأعااادت طبعااه باد ساات: دار إحيااا  التاارا  العربااي، بيااروت1951
 ت ط: بال.
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