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إذا وقعت الفأزة في السمن الجامد أو الرائب  : من باب

 إلى نهايت املخطوط 

 دا سة وحتقيق

 هذا البحث مقدم استكماال ملتطلبات نيل درجة اإلجاسة العالية املاجستري

:  باحثإعداد ال

 حممـــــــد أمحــــــــد حممد مؤمن   

 : إشراف الدكتور

 عبــــــــد احلكيــــم أمحـــــــد أبو زيــــــــــان
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

َوَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون 

 

 

 (  44)اآليةالنحل من سورة 
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 اإلهــــــــداء 

إلى من فارقتنا جسدا، وعاٌشتنا روحا، داعٌا لها بالرحمة والؽفران، والخلود فً الجنان، أمً 

 الحبٌبة

 إلى من ربانً وعلمنً وأضاء لً طرٌق العلم والمعرفة

 والدي الكرٌم 

           إلى من عشت معهم طفولتً وشبابً
 

 إخوتً وأخواتً

 إلى من وقفت بجواري، وطالما شجعتنً، وصبرت عن انشؽالً وتقصٌري

 زوجتً الؽالٌة

 إلى مهجة قلبً، وشجا روحً، وفلذات كبدي

 بنـــاتـــً

 إلى رفقابً األعزاء، وسندي فً الحٌاة

 أصدقـابـً

 ُأْهدي هذا العمل المتواضع

 

 

 

 ب
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ة  ـُمَقدَِّم

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

     الحمد هلل وفق من شاء من عباده ففقههم فً الدٌن، وشرح صدورهم إلدراك معانً 

ن، والصالة والسالم على من عم نوره الخافقٌن، محمد بن عبد هللا، وعلى آله وصحبه  ٌْ ٌَ الوح

ٌِّرٌن الطاهرٌن، أما بعد فإن دراسة العلوم الشرعٌة لمن أشرؾ األمور وأزكاها، وأعمها : الخ

فضال وأوالها، ومنها دراسة الحدٌث وأحكامه على وجه الخصوص؛ لما له من رابط وثٌق 

  .بؤقوال وأفعال وتقرٌرات رسول هللا 

     وقد جاءت السنة الشرٌفة مبٌنة لفضل تدارس العلوم وتدرٌسها والتؤلٌؾ فٌها، وإحٌاء ما 

خطه بنان العلماء، ونشره تعمٌما للفابدة، وخدمة للسنة النبوٌة، وقد رجوت من ذلك حسن 

وعلم ... إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث : " الثواب، وعظٌم الجزاء، ٌقول النبً 

من ٌرد هللا به "  : أنه قال، وعنه  [ ( 1376 )أخرجه الترمذي، رقم الحدٌث  ] " ٌنتفع به 

  ( [.71 )أخرجه البخاري، رقم الحدٌث  ]" خٌرا ٌفقهه فً الدٌن 

ورؼبة منً فً خدمة الحدٌث الشرٌؾ آثرت أن تكون دراستً فٌه، وبعد البحث واالستفسار 

َنوانًِ على مختصر البخاري البن )): وقع االختٌار على مخطوط ، ٌحمل عنوان  حاشٌة الشَّ

، فتقدمت به لقسم الدراسات اإلسالمٌة لٌكون موضوع البحث لنٌل درجة ((أبً جمرة 

الماجستٌر، من خالل دراسته وتحقٌقه، نظرا لما له من المزاٌا والمحاسن، وقبل الخوض فً 

 :  موضوع الدراسة والتحقٌق ٌنبؽً اإلشارة إلى التالً

 .  أسباب اختٌار الموضوع وأهمٌته – 1

 . خطة البحث – 2

 :أسباب اختٌار الموضوع وأهمٌته: أوال

 خدمة هذا الدٌن، ومحاولة إحٌاء تراث هذه األمة العظٌمة، وإبرازه للوجود، ونفض – 1   

 . ؼبار الزمن الذي تراكم على هذه الكنوز الثمٌنة، التً بقٌت من ؼٌر دراسة وال تحقٌق

 دراسة هذا المخطوط فٌه خدمة لصحٌح البخاري، وإضافة مفٌدة لطالب العلم المهتمٌن – 2

 . بالحدٌث النبوي 
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  فً هذا المخطوط فوابد علمٌة ذات قٌمة عالٌة؛ فهو ٌجمع ضروبا من العلوم والفنون،  – 3

الحدٌث وأحكامه، والمسابل الفقهٌة المختلؾ فٌها بٌن الفقهاء، واللؽة ومعانٌها، مما ٌعطً 

 . الفابدة المؤمولة للباحثٌن فً اإلطالع علٌه 

 التعرٌؾ بإمام من أبمة زمانه، فً فنون العلوم اإلسالمٌة المختلفة، حٌث تولى صاحب – 4

 .هذا المخطوط اإلمامة الكبرى لألزهر الشرٌؾ فً زمنه 

 خطة البحث  : ثانٌا

 :      تشتمل خطة البحث على التالً

 :القسم الدراسً 

 : وتناولت فٌه ما ٌلً

 :  وذلك على النحو التالً:المإلِّؾ: أوال

اسمه ونسبه،  مولده ونشؤته،  شٌوخه،  تالمٌذه، مكانته العلمٌة، أخالقه، تولٌه منصب مشٌخة 

 .  األزهر، آثاره العلمٌة، وفاته 

 :   وٌحتوي على التالً:المإلَّؾ: ثانٌا

 اسم الكتاب، نسبته لمإلفه، قٌمته العلمٌة، المصادر والمراجع التً استعان بها على شرحه، 

بعض المصادر التً وردت فً ثناٌا الشرح ولم ٌذكرها ضمن مصادره ، منهجٌة المإلِّؾ فً 

 . كتابه، المآخذ على المإلؾ، نسخ الكتاب، النسخ المعتمدة فً التحقٌق 

 : القسم التحقٌقً

 : تناولت فٌه التالً

 .  اعتمدت فً َنْسِخ المخطوط على  خمس نسخ، أربع منها مخطوطة، وواحدة مطبوعة– 1

 كتبت النص وفق القواعد اإلمالبٌة الحدٌثة، مراعٌا عالمات الترقٌم، مع تصحٌح كل ما – 2

 .  ٌحتاج إلى تصحٌح

قابلت النسخ بعضها  ببعض، وأشرت إلى أوجه االختالؾ بٌنها فً الهامش، ونبهت على  - 3

 .الخطإ والسقط والزٌادة  

 .فجعلتها هً األصل  (أ  )اعتمدت النسخة  - 4
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قمت بكتابة المختصر فً أعلى الصفحة بخط مؽاٌر، وضبطته بالشكل، فاصال بٌنه وبٌن  - 5

 . شرح المإلؾ بخط عرٌض متقطع، تٌسٌرا الطالع القارئ على نص الحدٌث المشروح

  .( النسخة المطبوعة ) تم ترقٌم األحادٌث على حسب ترقٌم ابن أبً جمرة فً مختصره – 6

 عزوت اآلٌات القرآنٌة وفق رواٌة حفص عن عاصم الكوفً، مع ذكر اسم السورة ورقم – 7

 وذلك حسب ترتٌب طبعة  .... اآلٌة وضبطها بالشكل، وجعلتها بٌن قوسٌن مزهرٌن 

 .  مصحؾ المدٌنة النبوٌة للنشر الحاسوبً 

  (( .... )) خّرجت األحادٌث واآلثار من كتب السنة، واضعا النص بٌن قوسٌن مزدوجٌن – 8

مع ضبطه بالشكل، وتمٌٌزه بلون ؼامق خالفا لؽٌره من كالم الشارح، ذاكرا الجزء والصفحة 

وبٌنت درجة الحدٌث من حٌث  ( ... )والكتاب والباب ورقم الحدٌث وجعلته بٌن قوسٌن 

 .     الصحة والضعؾ والؽرٌب ما أمكن، معتمدا على أقوال علماء الحدٌث 

  . [    ] عند وجود زٌادة ال تإثر فً النسخ أضعها بٌن معقوفتٌن هكذا – 9

 . قمت بضبط األلفاظ والكلمات الؽرٌبة والُمْشِكلة، وأسماء بعض األعالم  - 10

 عزوت أبٌات الشعر واألمثال واألقوال إلى قابلٌها مع ذكر ضبط البٌت بالشكل وذكر – 11

 . بحره  

 .  عّرفت بعض البلدان واألماكن التً وردت فً شرح المإلؾ– 12

 قمت بوضع عناوٌن لألبواب من أجل التسهٌل على القارئ معتمدا فً تسمٌتها، – 13

 . ( صحٌح البخاري )ومواضعها، على ما اشتهر من تسمٌة لهذه األبواب فً 

  قمت بوضع ألفاظ الحدٌث التً ٌشرحها المإلؾ بٌن قوسٌن صؽٌرٌن هكذا – 14

 .ومٌزتها بلون ؼامق مع ضبطها بالشكل ((   .... ))

 عرفت بٌانات المصادر والمراجع التً وردت فً المخطوط، وذلك من حٌث اسم – 15

الكتاب والمإلؾ، واسم المحقق إن وجد، ودار الطبع أو النشر، ورقم الطبعة وسنة الطبع إن 
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 معتمدا فً ذلك على التارٌخ المٌالدي ( بال تخ )وجدت، وإال علقت علٌها برمز مختصر وهو 

 .   إال إذا تعذر 

 .   قمت بمقابلة النقوالت الفقهٌة واللؽوٌة، وؼٌرها إلى مصادرها ومراجعها  – 16

 ترجمت لجمٌع األعالم، وإذا تكرر العلم فً موضع آخر اكتفٌت بالترجمة األولى، – 17

اعتمادا على إمكانٌة الوصول إلٌها ومعرفتها عن طرٌق فهرس األعالم المثبت فً نهاٌة 

 . الكتاب، أما بالنسبة لألنبٌاء، وأمهات المإمنٌن، والخلفاء األربعة فلم أترجم لهم 

 كتبت فً الهامش بعض عناوٌن المصادر أو المراجع كاملة إذا كان العنوان طوٌال فً – 18

كتاب فهرس الفهارس ): أول مرة، ثم أكتفً بكتابة بعضه إذا تكرر فً موضع آخر، مثال ذلك

   فؤقتصر على جزء منه فؤكتب فؤقول(واألثبات ومعجم المعاجم والمشٌخات والمسلسالت 

  فؤكتفً بكتابة أوله  (  كتاب بهجة النفوس وتحلٌها مالها وما علٌها) ومثله ( فهرس الفهارس )

  .  ( بهجة النفوس )

 :  ذٌلُت التحقٌق بفهارس عامة كانت على  النحو التالً– 19

 .فهرس اآلٌات القرآنٌة  -

 . فهرس األحادٌث النبوٌة -

 . فهرس األبٌات الشعرٌة -

 . فهرس األعالم  -

 .فهرس المصادر والمراجع -

 .     فهرس المحتوٌات   -

     هذا وقد اجتهدت قدر الطاقة واإلمكان لبلوغ المقصود، فإن وفقت فً ذلك فؤحمد هللا 

علٌه وأسؤله المزٌد، وإن كانت األخرى فحسبً أنه عمل بشري، ٌعترٌه النقص والخلل، 

والخطؤ والزلل، والكمال هلل وحده، وهللا أعلم وصلى هللا على النبً األكرم وعلى آله 

 .وصحبه وسلم 

 

 



5 
 

 الرموز المستعملة فً هذا البحث

 

م. ر  الرمز البٌـــــــــــــــــــــــــــــــــان  

.لحصر اآلٌات القرآنٌة   .... 1 

.لحصر األحادٌث النبوٌة   ((.....)) 2 

.لحصر متن النص الذي ٌقوم المإلِّؾ بشرحه   (....) 3 

.لحصر مختلؾ الرواٌات لألحادٌث   ) ..... ( 4 

.لحصر أقوال العلماء    " ... " 5 

.رمز للسنة الهجرٌة   6 هـ 

.رمز للسنة المٌالدٌة   7 م 

.رمز للطبعة   8 ط 

. رمز للزٌادات التً ٌضطر لوضعها الباحث  ]    [ 9 

.رمز للمحقق   10 تح 

.رمز لعدم وجود تارٌخ للطبعة   11 بال تخ  

.رمز للصفحة   12 ص 

100 /  1للفصل فً الهامش بٌن الجزء والصفحة، مثاله   ... /... 13 

.سنة الوفاة   14 ت 

.الجهة الٌمنى من اللوحة للمخطوط  أ/    15 

.الجهة الٌسرى من اللوحة للمخطوط  ب/    16 

.رمز للنسخة األم  (أ  )   17 

.رمز للنسخة الثانٌة  (ب  )   18 

.رمز للنسخة الثالثة  (ج  )   19 

.رمز للنسخة الرابعة  (د  )   20 

.رمز للنسخة المطبوعة  (ط  )   21 

.انتهى كالم المإلؾ أو الشارح   22 اهـ 

.رمز للمصدر نفسه  ن . م    23 
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 نماذج صور من نسخ المخطوط

 "أ " صورة الؽالؾ من النسخة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "أ " من النسخة  ( 170 )صورة بداٌة المخطوط اللوحة 
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 "أ " من النسخة  ( 216 )صورة نهاٌة المخطوط اللوحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ب " صورة الؽالؾ من النسخة 
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 "ب " من النسخة  ( 204 )صورة بداٌة المخطوط اللوحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ب " من النسخة  ( 246 )صورة نهاٌة المخطوط اللوحة 
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 "ج " من النسخة  ( 199 )صورة بداٌة المخطوط اللوحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "ج " من النسخة  ( 246 )صورة نهاٌة المخطوط اللوحة 
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 "د " صورة الؽالؾ من النسخة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "د " من النسخة  ( 202 )صورة بداٌة المخطوط اللوحة 
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 "د " من النسخة  ( 251 )صورة نهاٌة المخطوط اللوحة 
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 لقسم  لدا س  
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 المــإلِّـــــــؾ: أوال

:   اسمه ونسبه -1

َنَواِنً الشافعً األزهري:  هو محمد بن علً بن منصور الشَّ
(1)

 .

:  مولده ونشؤته -2

ؾفً قرٌة شنوان الؽر- رحمه هللا – ولد الشٌخ 
(2)

 ونسب إلٌها، وهً من قرى محافظة 

ٌُعرؾ عن نشؤته شًء كثٌر، وُجّل ما قٌل أنه تتلمذ على المنوفٌة و بها حفظ القرآن،  ولم 

كثٌرٌن من أعالم عصره 
(3)

 . 

:   شٌوخه -3

:    منهمو فنونه، العلوم و مختلؾفً العلم على عدد من العلماء،– رحمه هللا – طلب الشٌخ 

 بن أحمد بن عٌسى بن محمد الزبٌري، الشهٌر بالبراوي الشافعً ىعٌس:  البراوي  –1

حاشٌة على شرح الجوهرة  ): األزهري، كان فقٌها، محدثا، متكلما، وله مصنفات كثٌرة منها

( هـ 1182ت ) ، (شرح على الجامع الصؽٌر للسٌوطً وفً التوحٌد، 
(4)

   .

أبو الحسن، علً بن أحمد بن مكرم هللا، الصعٌدي، العدوي، فقٌها مالكٌا، من : الصعٌدي - 2

وحاشٌة العزٌة للزرقانً، وحاشٌة على  القٌروانً، زٌدابن أبً حاشٌة على شرح  ): كتبه

شرح القاضً زكرٌاء على ألفٌة العراقً، وحاشٌة على شرح الجوهرة لعبد السالم، وحاشٌة 

 ( هـ 1189ت ) ، (على شرح السلم لألخضري 
(5)

  

عطٌة هللا بن عطٌة األجهوري الشافعً البرهانً، برع فً علوم مختلفة، : األجهوري – 3

حاشٌة على الجاللٌن، وكتاب  ): كالفقه، وعلم الحدٌث، وعلم المنطق، وؼٌرها، من كتبه

 الكوكبٌن النٌرٌن فً حل ألفاظ الجاللٌن، وشرح مختصر السنوسً، وحاشٌة على 

                                         
،  وفهرس الفهارس واألثبات ومعجم 181 / 1، ومشٌخة األزهر 456 / 8عجابب اآلثار فً التراجم واألخبار  : ٌنظر-  1

  . 1079 ، 1078 / 2المعاجم والمشٌخات والمسلسالت 

شنوان، هً قرٌة كبٌرة نسبٌا جنوب . قرٌة قدٌمة، وهً إحدى قرى مركز شبٌن الكوم، محافظة المنوفٌة: شنوان الؽرؾ-  2

  .وتعتبر قرٌه وهى تعتبر تقرٌبا القرٌه الوحٌده بٌن شبٌن الكوم والباجور .فً دلتا مصر مدٌنة شبٌن الكوم، محافظة المنوفٌة

    /http://www.marefa.org/index.php .الموقع االكترونً: ٌنظر

  . 35 / 2، واألزهر فً ألؾ عام 181 / 1مشٌخة األزهر منذ إنشابها حتى اآلن -  3

  .  223 / 1، وفهرس الفهارس 100 / 5، واألعالم 495 / 2عجابب اآلثار -  4

  . 713 ، 712 / 2، وفهرس الفهارس 260 / 4، واألعالم 648 – 646 / 2عجابب اآلثار -  5

http://www.marefa.org/index.php/
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 ، (شرح البٌقونٌة، وإرشاد الرحمن إلسباب النزول والنسخ والمتشابه من القرآن 

( هـ 1190ت  )
(1)

   .

أبو العباس، أحمد عبد المنعم بن ٌوسؾ بن صٌام الدمنهوري المذاهبً : الدمنهوري - 4

األزهري، كان متمكنا فً كثٌر من العلوم كالفقه على المذاهب األربعة، وعلم اللؽة، وعلم 

نهاٌة التعرٌؾ بؤقسام الحدٌث الضعٌؾ، والفٌض العمٌم فً  ): المنطق، وؼٌرها، من كتبه

معنى القرآن العظٌم، وإٌضاح المبهم من معانً السلم، وحلٌة اللب المصون بشرح الجوهر 

المكنون، وسبٌل الرشاد إلى نفع العباد، والفتح الربانً بمفردات ابن حنبل الشٌبانً، ومنهج 

( هـ 1192ت ) ، (السلوك فً نصٌحة الملوك
(2 )

   .

منُّودي  – 5  ٌِّر السَّ محمد بن حسن بن محمد بن أحمد جمال الدٌن بن بدر الدٌن الشافعً : المن

له  األحمدي الخلوتً السمنودي األزهري المعروؾ بالمنٌر، كان عالما بالفقه، والقراءات،

- ومة فً قراءة ورش، والدرر الجسام، و منظومة فً علم الفلك ظمن ): بعض المصنفات منها

وشرحها، وتحفة السالكٌن فً التصوؾ، وثبت، ومقدمة تشتمل على رواٌة حفص فً 

 ( هـ 1199ت ) ، (ت، وشرح الدرة البن الجزري ءاالقرا
(3)

 . 

محمد بن أحمد بن محمد أفضل صفً الدٌن أبو الفضل الحسٌنً، الشهٌر : النابلسً - 6 

 ، (القول الجلً فً ترجمة ابن تٌمٌة  )بالبخاري، كان فقٌها، محدثا، له كتاب 

( هـ 1200ت  )
(4)

 . 

أحمد بن محمد بن أحمد بن أبً حامد العدوي المالكً األزهري أبو البركات، : الدردٌر - 7

شرح مختصر خلٌل، وأقرب المسالك  ): الخلوتً، الشهٌر بالدردٌر، له مصنفات كثٌرة منها

 ، (لمذهب مالك، ورسالة فً متشابهات القرآن، ورسالة فً المعانً والبٌان 

 ( هـ 1201ت  )
(5)

     .

بمرتضى الحسٌنً الزبٌدي " محمد بن محمد بن عبد الرزاق، الشهٌر : مرتضى الزبٌدي – 8

تاج العروس فً  ): كان فقٌها، ومحدثا، عالما بعلوم اللؽة واألصول، من مصنفاته" الحنفً 

، وأسانٌد الكتب الستة، الدٌنفً شرح إحٌاء علوم -شرح القاموس، وإتحاؾ السادة المتقٌن 

                                         
  . 171 / 2 ، وفهرس الفهارس 238 / 4 ، واألعالم 4 ، 3 / 3عجابب اآلثار -  1

  .  405 ، 404 / 1 ، وفهرس الفهارس 164 / 1 ، واألعالم 41 – 38 / 3عجابب اآلثار -  2

  .  573 ، 572 / 2 ، وفهرس الفهارس 92 / 6 ، واألعالم 136 / 3عجابب اآلثار -  3

  . 215 ، 214 / 1 ، وفهرس الفهارس 15 / 6 ، األعالم 189 ، 188 / 3عجابب اآلثار -  4

 ،  516 / 1 ، وشجرة النور الزكٌة فً طبقات المالكٌة 224، 223 / 3عجابب اآلثار -  5

  . 244 / 1واألعالم 
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وعقود الجواهر المنٌفة فً أدلة مذهب اإلمام أبى حنٌفة، وكشؾ اللثام عن آداب اإلٌمان 

واإلسالم، ورفع الشكوى وتروٌح القلوب فً ذكر ملوك بنً أٌوب، ومعجم شٌوخه، وألفٌة 

( هـ 1205ت ) ، (السند، وشرحها، ومختصر العٌن 
(1 )

   

:   تالمٌذه -4

بعد أن جلس الشنوانً إلى أولبك األبمة ونهل من علمهم، وتخرج علٌهم، جلس للتدرٌس فنفع 

 :   هللا به طلبة العلم، ومن أبرزهم

محمد بن محمد بن محمد العربً بن عبد هللا بن أبً القاسم البنانً التفزي : البنانً المكً  –1

، (شرح الجامع الصحٌح للبخاري  ): المؽربً، كان مفتً المالكٌة بمكة المكرمة، من مصنفاته

 ( هـ 1245ت  )
(2 )

 سنة  تقرٌباعثمان بن حسن الدمٌاطً الشافعً األزهري المكً، توفً : الدمٌاطً - 2 

 ( هـ 1248) 
(3)

 . 

 عمر بن عبد الكرٌم بن عبد الرسول العطار المكً الشافعً، كان فقٌها، محدثا، : العطار – 3

( هـ 1249ت  )
(4 ). 

هو عبد اللطٌؾ بن علً نور الدٌن فتح هللا البٌروتً الحنفً، كان فقٌها، محدثا، : البٌروتً - 4

اتقرٌب ( هـ 1250 ) وتوفً بدمشق سنة (هـ  1209 ) ببٌروت سنة اإلفتاءتولى 
(5  )

كان فقٌها : أحمد بن محمد بن رمضان، أبو الفوز الحسٌنً المرزوقً: المرزوقً - 5

فً التوحٌد، " عقٌدة العوام "فً شرح منظومة له سماها  تحصٌل نٌل المرام)مالكٌا،من كتبه 

( هـ 1281)، توفً بعد (شرح لقصة المولد النبوي - عصمة االنبٌاء، و بلوغ المرام )و 
(6 )

 

( هـ 1284ت  )مصطفى المبلط الشافعً المصري، كان مشتؽال بالحدٌث،: المبلط - 6
(7)

.  

 

                                         
 ،  70 / 7، واألعالم 528 – 526 / 1وفهرس الفهارس  ، 313 – 303 / 4عجابب اآلثار : ٌنظر-  1

  . 285 / 11، ومعجم المإلفٌن 42 / 7،  واألعالم 230 ، 229 / 1فهرس الفهارس : ٌنظر-  2

  .  776 / 2وفهرس الفهارس :  ٌنظر-  3

  .   293 / 7، ومعجم المإلفٌن 797 ، 796 / 2فهرس الفهارس : ٌنظر-  4

  .  13 / 6، ومعجم المإلفٌن 754 ، 753 / 2فهرس الفهارس : ٌنظر-  5

  . 102 / 2 ، ومعجم المإلفٌن 247 / 1األعالم : ٌنظر-  6

 . 933 / 2، وفهرس الفهارس 242 / 7األعالم : ٌنظر-  7
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مصطفى البدري، الدمٌاطً، الشافعً، عارؾ بعلوم العربٌة، من : البدري الدمٌاطً – 7 

روؾ المعانً، والفرق بٌن الجمع واسم الجنس الجمعً  حشرح كنز المبانً فً  ): تصانٌفه

 ( هـ 1293) ، توفً بعد سنة (واإلفرادي، وشرح منظومة الخادمً فً مباحث البسملة 
(1)

 . 

ابً -8 علً بن عبد البر بن علً، أبو الحسن الحسٌنً الونابً، الشافعً األزهري، كان :  الونَّ

تحفة األفكار األلمعٌة، وحاشٌة على شرح  )فقٌها، محدثا، عالما بالفرابض، له كتب، منها 

الرحبٌة، ودلٌل السالك إلى ملك الممالك، ورسالة فً التوحٌد، ونجاة الروح، وحاشٌة فً 

( هـ 1212ت ) ، (الفرابض، ومورد الضمآن 
(2 )

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري، أبو المحاسن، وجٌه الدٌن، : الكزبري – 9

( هـ 1262ت  )، (ثبت الكزبري  )الشافعً، كان فقٌها، محدثا، له 
(3)

 

:   مكانته العلمٌة -5

الشٌخ الصعٌدي والدردٌر، : نهمعلى أٌدي علماء أفذاذ م– رحمه هللا – تتلمذ الشٌخ       

  والزم دروسه ،وؼٌرهما من العلماء األجالء، كما تفقه على ٌدي الشٌخ عٌسى البراوي

بالقرب من دار سكناه " بالفكهانً " وتخرج وأقرأ الدروس وأفاد الطلبة بالجامع المعروؾ 

"ُخْشَقَدم " بحارة 
(4) 

شهرة علمٌة عظٌمة على الرؼم من حرصه – رحمه هللا –  ونال الشٌخ 

على التواضع والتخلق به، وإنكاره لذاته والعجب بها، فسعى إلٌه منصب شٌخ الجامع مع 

ه دون رؼبة فٌه، وظل مالزما لجامع  ٌَ  شٌخ ال، وكان "الفكهانً " تهربه  منه، َفَولِ

 المنطق، والجدل، والفلسفة، والحساب، :علوم: منهامتبحرا فً كثٌر من العلوم – رحمه هللا – 

 أما علوم المنقول فهً ،علوم المعقولعلٌها والمٌقات، وما إلٌها من العلوم التً كانوا ٌطلقون 

ٌجٌد حفظ القرآن– رحمه هللا – وعلوم اللؽة، وكان ... الفقه والتفسٌر والحدٌث 
(5 )

 . 

     : أخالقه -6

 ٌتصؾ بؤخالق حمٌدة، وٌتسم بصفات جمٌلة، مهذب النفس مع – رحمه هللا – كان الشٌخ 

 وٌخدم بنفسه، وكان بعد ،التواضع، واالنكسار والبشاشة لكل أحد من الناس، وٌشمر ثٌابه

ر ثٌابه وٌكنس المسجد، وٌؽسل القنادٌل، وٌعمرها بالزٌت ياالنتهاء من إلقاء الدروس ٌقوم بتؽً

                                         
  . 244 / 12معجم المإلفٌن : ٌنظر-  1

  .  117 / 7 ، ومعجم المإلفٌن 298 / 4 ، واألعالم 1116 – 1114 / 2فهرس الفهارس : ٌنظر-   2

  .  177 / 5، ومعجم المإلفٌن 333 / 3، واألعالم 488 - 485 / 1فهرس الفهارس : ٌنظر-  3

الملك الظاهر أبو سعٌد سٌؾ الدٌن خشقدم بن عبد هللا الناصري بهذا االسم نسبة إلى السلطان " ُخْشَقَدم " سمٌت حارة -  4

النجوم الزاهرة فً : ٌنظر ( هـ 872ت  ) وهو السلطان الثامن والثالثون من ملوك الترك وأوالدهم بالدٌار المصرٌة المإٌدي

  .  306، 305 / 2 ، واألعالم 523 / 16ملوك مصر والقاهرة 

  . 35 / 2 ، واألزهر فً ألؾ عام 184 / 1، ومشٌخة األزهر 456 / 8عجابب اآلثار : ٌنظر-  5
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إنما ٌدل ؾوالفتابل، وٌعمل على تنظٌؾ وتكنٌس المراحٌض، وإن دل هذا العمل على شًء 

نكسارها وعدم الزهو بالنفس والعجب، اوإذالل نفسه و– رحمه هللا – على تواضع الشٌخ 

 البم، وكان جرٌا فً قول الحق والدفاع عن ةال ٌخشى فً هللا لوم– رحمه هللا – وكان الشٌخ 

المظلومٌن والعمل على رد المظالم إلى ذوٌها وأهلها، وظهرت شجاعة الشٌخ وجرأته عندما 

 بجمع المشاٌخ المتصدرٌن وخاطبهم بدأأخذ الوالً فً االستٌالء على جمٌع أراضً الدولة، 

إنه ٌرٌد أن ٌفرج عن حصص الملتزمٌن" بقوله 
(1)

اٌاهم ٌإجرونها وٌزرعونها س وترك لهم و

وحٌنبذ " ألنفسهم وٌرتب نظاما ألجل راحة الناس ولعله كان ٌرٌد معرفة تفاصٌل المساحات 

 :نرجو من أفندٌنا أٌضا اإلفراج عن الرزق األحباسٌة كذلك أي: " تقدم الشٌخ الشنوانً قابال

" المحبوسة على الطلبة  األوقاؾ
(2)

  . 

:   تولٌه منصب مشٌخة األزهر -7

فعلم الشٌخ أن – رحمه هللا – فلما توفً الشٌخ الشرقاوي اتجهت األنظار إلى الشٌخ      

األنظار وقعت علٌه وأنه سٌكلؾ وترجع إلٌه رباسة األزهر، فتؽٌب عن بٌته واختفى ووارى 

عن العٌون واألنظار، ولكن الباشا أمر القاضً أن ٌجمع المشاٌخ عنده وٌتفقوا على واحد منهم 

وأن ٌكون خالٌا من األؼراض، فؤرسل القاضً إلٌهم فحضرت جمهرتهم فسؤل القاضً هل 

، فبعث إلٌهم يبقً أحد لم ٌحضر فقالوا حضر الجمٌع إال ابن العروسً، والهٌثمً، والشنوان

وأٌن الشنوانً؟ ال بد من حضوره، وأرسل إلٌه : فحضر العروسً، والهٌثمً فقال القاضً

إنه ؼابب عن داره منذ  ثالثة أٌام، وقد ترك لكم رسالة جبت :  فذهب إلى بٌته وعاد فقالهموال

بسم هللا " بها إلٌكم ففتح القاضً الرسالة وقرأها جهرا على جمهرة العلماء، وجاء فٌها 

الرحمن الرحٌم، وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إنما نزلنا عن المشٌخة 

من : َفُرِفَض مقترح الشٌخ من قبل بعض العلماء، فسؤلهم القاضً.... " للشٌخ بدوي الهٌثمً 

محمد " فكتب القاضً قرارا بهذا إلى الوالً " المهدي " الذي ترضونه قالوا نرضى الشٌخ 

ما وصل قرار القاضً إلى الوالً إال ورفض ما اختاره القوم وذلك خوفا من ؾ" علً باشا 

فً شإون الحكم وأن ٌقود العلماء وطلبة العلم فً مقاومة " المهدي" الوالً أن ٌتدخل الشٌخ 

الٌا عالمظالم كما كان كبار مشاٌخ األزهر ٌفعلون، ولهذا اشترط فً شٌخ األزهر أن ٌكون 

وأرسل فً طلب الشٌخ " المهدي " عن األؼراض، ولذا لم ٌرتح الوالً إلى تعٌٌن الشٌخ 

الشنوانً فعثروا علٌه فً المكان الذي اختفى فٌه بمصر القدٌمة، ودعوا بقٌة المشاٌخ إلى 

                                         
هم الذٌن ٌؤخذون من الدولة مساحات شاسعة من األرض أو بعض األقالٌم ثم ٌإجرونها لصؽار الفالحٌن : الملتزمون-  1

. وٌإدون عنها للدولة مبالػ معٌنة فكل منهم ملتزم أمام الدولة بما تطلبه من مال وٌده مطلقة فً أخذ ما ٌشاء من الفالحٌن 

  .    183 / 1هامش مشٌخة األزهر 

  . 184 ، 183 / 1 ، ومشٌخة األزهر 456 / 8عجابب اآلثار : ٌنظر-  2
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ورٍ  القلعة مقر الوالً، فلما اجتمعوا عند الوالً خلع على الشٌخ الشنوانً خلعة َسمُّ
(1)

 وجعله 

شٌخا على األزهر، وكان ذلك فً ٌوم الثالثاء الرابع عشر من شوال سنة ألؾ ومابتٌن وسبع 

وعشرٌن
(2)

. 

 :   آثاره العلمٌة -8

 من من بعده إن مما ٌبرهن به على علم اإلنسان ورفعت مكانته العلمٌة ما ٌتركه و ٌخلفه      

ٌّمة، تك ن صدقة جارٌة من بعده، وتحًٌ وثروة تورث عنه، من آثار ومصنفات ومإلفات ق

ترك – رحمه هللا – ذكره، وُتخلِّد اسمه، وتضًء الدروب والمسالك لمن ٌؤتً عقبه، والشٌخ 

عددا من المصنفات الجٌدة التً تنوعت واختلفت فاحتوت على مختلؾ العلوم، وإن دلت إنما 

:  تدل على ؼزارة علمه ومعرفته، وفٌما ٌلً ذكر لبعضها

 وهً منظومة فً علم التوحٌد نظمها" جوهرة التوحٌد  " ةحاشٌة على شرح الجوهر – 1

وكتب علٌها " إرشاد المرٌد " إبراهٌم اللقانً وشرحها ابنه الشٌخ عبد السالم فً كتابه  الشٌخ

الشٌخ اإلمام حاشٌته، وقد وصفها الجبرتً بؤنها حاشٌة جلٌلة مشهورة بؤٌدي الطلبة
(3)

    . 

الجواهر السنٌة بمولد خٌر البرٌة وهً تقٌٌدات جمعها المإلؾ من بعض كتب مشاٌخه  – 2

.  وؼٌرهم على مولد المدابؽً

 حاشٌة الشنوانً على مختصر البخاري البن أبً جمرة، وهو الكتاب الذي بٌن أٌدٌنا – 3

  - . بحمد هللا ومنه  – 

قال فٌها عن " مصطفى بن محمد المبلط " ثبت الشنوانً، وهو إجازة أجاز بها تلمٌذه  – 4

ثم ... ال زمنً مدة مدٌدة وسنٌن عدٌدة حضورا وسماعا وبحثا حتى ؼزا علمه : "  تلمٌذه هذا

" .  التمس منً اإلجازة وكتابة السند، فؤجبته لذلك بشرط أال ٌترك اإلفادة 

.  فً علوم البالؼة" السمرقندٌة " حاشٌة على  – 5

 .   فً آداب البحث " العضدٌة " حاشٌة على  – 6

 

                                         
وُر -  1 مُّ ٌة : كَتنُّور  ): السَّ ْرِك ، ُتْشِبه النِّْمَس ، ومنها أَسوُد المٌع ، وأَْشَقُر ،  (دابَّ وِس ، وراَء بالِد التُّ  َمْعُروَفٌة تكون ببالِد الرُّ

َخُذ من ِجْلِدَها ِفَراٌء ُمْثِمَنٌة  )   . 81 / 12تاج العروس : ٌنظر . ، أَي ؼالٌُة األَْثَمان (ٌُتَّ

  . 183 / 1، ومشٌخة األزهر 457 ، 456 / 8عجابب اآلثار : ٌنظر-  2

  .457 / 8عجابب اآلثار -  3
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 : وفاته – 9

 سنة ثالث وثالثٌن ،المحرمشهر  من ،ٌوم األربعاء– رحمه هللا – توفً الشٌخ الشنوانً 

ًَ علٌه باألزهر فً مشهد عظٌم ودفن بتربة المجاورٌن ( هـ 1233 )ومابتٌن وألؾ  وُصلِّ
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  . 37 / 2، واألزهر فً ألؾ عام 183 ، 184 / 1 ، ومشٌخة األزهر 457 / 8عجابب اآلثار -  1
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 المـإلّــــــَؾ: ثانٌــا

 :  اسم الكتاب– 1

      تبٌن من خالل التتبع والبحث فً المصادر والمراجع التً وقفت علٌها، والنظر فً 

حاشٌة الشنوانً على مختصر " النسخ المخطوطة، والمطبوعة، ثبت أن عنوان الكتاب 

 "البخاري ال بن أبً جمرة 
(1)

 .  ، ولم ٌرد ما ٌخالؾ ذلك 

 :نسبته لمإلفه - 2

     من خالل االطالع على نسخ المخطوط التً بٌن ٌدي الباحث، والنسخ المنتشرة فً العالم 

، وكذا ما –رحمه هللا " الشٌخ محمد علً الشنوانً " ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مإلفه 

ورد فً كتب التراجم التً سبقت اإلشارة إلٌها عند الحدٌث عن اسم الكتاب، ولم نقؾ على من 

 .    شكك فً هذه النسبة  

 : تؤلٌؾ الكتاب وزمنه– 3

 :فً مقدمة كتابه إلى سبب تؤلٌفه وزمنه حٌث قال- رحمه هللا -      أشار الشٌخ 

ًّ بقراءة مختصر البخاري لإلمام عبد هللا بن أبً جمرة سنة إحدى وتسعٌن  "  قد منَّ هللا عل

مع مطالعة بعض شّراح الكتاب وبعض شّراح  ( هـ 1191 )ومابة وألؾ من الهجرة النبوٌة 

ثم لما كان سنة خمس وتسعٌن . البخاري، وجمعت حال القراءة بعض كلمات على نسختً 

، قراءة الكتاب  ( هـ 1195 )ومابة وألؾ  ًّ ، المترددٌن إل ًّ طلب منً بعض األعزة عل

 " .فؤجبته إلى ذلك  .... المذكور، وجمع الكتابة التً علقتها على هامش نسختً 

 : قٌمته العلمٌة  - 4  

     ال ٌخفى على القارئ لهذا الكتاب أن له قٌمة علمٌة عالٌة، وفوابد متنوعة متباٌنة، وٌمكن 

 : أن ُتجمل فً النقاط التالٌة

 هذا الكتاب ٌعد شرحا لمختصر ابن أبً جمرة الذي اختار أحادٌث مختصره من أصح – 1

 " .صحٌح البخاري "  الكتب بعد كتاب هللا، وهو 

 ما ٌضاؾ إلى قٌمة الكتاب ومكانته العلمٌة أن األصل الذي قام علٌه هذا الشرح ٌرجع – 2

 . اإلمام البخاري، والشٌخ ابن أبً جمرة : إلى مإلِّفٌن اشتهرا بالضبط والدقة، هما

 تعدد نسخ الكتاب وانتشارها فً دور المخطوطات تدل على مدى إقبال طلبة العلم على – 3

 .   اقتنابه واالهتمام به

                                         
  . 1078 / 2 ، وفهرس الفهارس 63 / 11 ، ومعجم المإلفٌن 297 / 6األعالم : ٌنظر-  1
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 ومن مزاٌا الكتاب أن مإلفه سلك فٌه مسلك اإلٌجاز واالختصار؛ تخفٌفا على طلبة العلم، – 4

ذلك أنه اعتمد على بعض المصادر الثانوٌة المختصرة التً ُتعنى ببٌان األلفاظ بؤخصر 

 " .       المصباح المنٌر للفٌومً، ومختار الصحاح للرازي : " طرٌق، منها

 : المصادر التً استعان بها المإلِّؾ على شرحه– 5

 : مصادر ذكرها ونقل عنها–أ 

 فً مقدمة كتابه أنه اعتمد على بعض المصادر التً كانت – رحمه هللا –     أشار المإلؾ 

 : منها ما ٌلً" مختصر البخاري البن أبً جمرة " عونا له على شرح كتابه 

 .  فتح الباري على صحٌح البخاري، ألحمد بن علً بن حجر– 1

 .، ألحمد بن محمد الفٌومً المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر للرافعً – 2

  .   مختار الصحاح، لمحمد بن أبً بكر الرازي – 3

 شروح على الكتاب – 4
(1)

.  

 : بعض المصادر التً وردت فً ثناٌا الشرح ولم ٌذكرها ضمن مصادره–ب 

 .مسند إسحاق بن راهوٌه  -2 نزهة األفكار فً خواص الحٌوان والنبات واألحجار -1

 صحٌح مسلم -4 الكواكب الدراري -3

 الؽرٌبٌن -6 ؼرٌب الحدٌث -5

 صحٌح ابن حبان -8 الصحاح -7

 المحرر فً الفقه -10 شعب اإلٌمان -9

 المجموع -12 شرح النووي على صحٌح مسلم -11

 المعجم األوسط -14 األدب المفرد -13

 شرح المشكاة -16 مسند اإلمام أحمد -15

 روضة الطالبٌن -18 الجامع الصؽٌر -17

 :منهجٌة المإلِّؾ فً كتابه - 6

ٌقوم بشرح جمٌع ألفاظ  -   رحمه هللا – تبٌن من خالل النظر فً الكتاب أن المصنؾ – 1

الحدٌث ؼالبا، وٌبٌن ما فٌه من مسابل وأحكام فقهٌة، موضحا أراء الفقهاء، والوجوه اللؽوٌة 

 .   لكثٌر من األلفاظ والمصطلحات 

                                         
 .   لبنان – بهجة النفوس وتحلٌها بمعرفة ما لها وما علٌها، البن أبً جمرة، مطبوع، بدار الجٌل، بٌروت –أ : من شروح الكتاب-  1

خلٌفة فرج الجراي ، ونال به درجة الماجستٌر بجامعة المرقب، /  النور الساري على مختصر البخاري، ألحمد السجاعً، حققه الباحث –ب 
 .   لٌبٌا –الُخْمس

 شرح مختصر ابن أبً جمرة لصحٌح البخاري، لألجهوري، حققه مجموعة من البحاث فً رسابل علمٌة نوقشت منها ثالثة أجزاء، بالجامعة –ج 

 م، ووفاء 2012 / 6 / 28 م، وإٌمان عبد هللا أبو حجر 2012 / 12 / 12نجاة مفتاح البكوش /   لٌبٌا، للباحثات – زلٌتن –األسمرٌة للعلوم اإلسالمٌة 

 .           م2010 / 12 / 19محمد العاتً 
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ٌُعنى ب– 2 تحمل عدة وجوه الكلمة  َضْبَط كتاب إن كانتضبط بعض األلفاظ  كما ٌظهر أنه 

 بفتح المهملة وكسر الراء( ِبَسِرؾ )كلمة : أو َتْسَتْشِكل على القاري، مثال ذلكفً اللؽة 
(1)

 ،

ال )وكلمة   بضم الضاد المعجمة وتشدٌد الالم األولى( ُضالَّ
(2)

ْبلُؽه )، وكلمة  ٌَ  بفتح التحتٌة ( 

وسكون الموحدة وضم الالم
(3)

  .    

ُع ْبُن "  أبً بكرة : " بعض األعالم مثلتجده أحٌانا  ٌعرؾ ب ـ 3 ٌْ اِويِ َواْسُمُه ُنَف ُة الرَّ ٌَ ُكْن

اْلَحاِرثِ 
 
و اْبُن ُكْلَدةَ أ

(4)
بنت الحارث إحدى أمهات المإمنٌن: ، ومٌمونة، أي

(5)
: ، وابن شهاب

ْهِري )هو محمد بُن ُمْسلٍِم، اشتهر بلقبه الذي هو   ( الزُّ
(6  . )

     

 :  ٌتعرض المإلؾ تارة إلى تعرٌؾ أو توضٌح بعض الكلمات، مثال ذلك– 5

الجور والخروج على االستقامة : الفسق
(7 . ) 

حٌوان مإذ زابد فً الفساد : بالهمزة الساكن على األفصح هً:  الفؤرة
(8 . )

 

بفتح الراء والمهملة والموحدة، المكان المتسع : رحبة الكوفة وهً: أي: الرحبة
(9.  )

 

هً الكمون األسود وٌقال له أٌضا الكمون الهندي: الشونٌٌز
( 10 . )

 

َج المإلؾ ؼالب األحادٌث التً ذكرها الشٌخ ابن أبً جمرة، وفً أي– 6 باب ُذِكر، :  خرَّ

 :مثال ذلك

........ " أن فؤرة وقعت فً سمن فماتت  " – رضً هللا عنها –حدٌث مٌمونة - أ 
(11)

 ،

 إذا وقعت الفؤرة فً السمن الجامد أو : هذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب: خّرجه فقال

الذابب 
(12)

.  

وُج َحرٌر َفلَِبَسُه  :أُهدي لرسول هللا :  قالحدٌث ُعْقَبَة بن عامر - ب  .....  فرُّ
(1)

:  ، فقال

هذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب القباء وفروج حرٌر
(2)

.  

                                         
 .  من هذا البحث 38ص : ٌنظر-  1
  .44ص : ٌنظر-  2
  . 44ص : ٌنظر-  3
  .40ص : ٌنظر-  4
  .32ص : ٌنظر-  5
  .61ص : ٌنظر-  6
  .32ص : ٌنظر-  7
  .32ص : ٌنظر-  8
  . 45ص : ٌنظر-  9

  .62ص : ٌنظر-  10
   .32ص : ٌنظر-  11

  . 32ص : ٌنظر-  12
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ٌُوِصٌِنً ِباْلَجاِر : "  قال عن النبً – رضً هللا عنها – حدٌث عابشة –ج  َما َزاَل ِجْبِرٌُل 

ُثُه  ٌَُورِّ ُه َس "َحتَّى َظَنْنُت أَنَّ
(3 )

الوصاة بالجار: هذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب: فقال
(4)

.  

 والمتتبع للكتاب ٌجد أن المإلؾ ٌذكر المصدر أحٌانا دون ذكر صاحب الكتاب، مثال – 7

قال فً المختار:  ذلك
(5)

، و قال صاحب الهداٌة 
(6)

، وأحٌانا ٌنقل الكالم وٌذكر صاحب الكتاب 

 نزهة )نقله الزٌن عبد الرحمن بن داود القادري الحنبلً فً كتابه : قوله: مع المصدر، مثال

 (األفكار فً خواص الحٌوان والنبات واألحجار 
(7)

، وٌذكر تارة صاحب الكتاب دون ذكر 

قال القرطبً: ٌقول: المصدر، مثال
(8)

، وقال ابن العربً
(9)

، وقال القاضً البٌضاوي 
(10)

  . 

ج منه ، وتارة ٌؤتً – 8 ٌَُخرِّ  وبالنسبة لمنهج المإلؾ فً التخرٌج ٌذكر أحٌانا المصدر الذي 

 : بنص الحدٌث دون تخرٌج له، مثال ذلك

  ال طٌرة والطٌرة على )) رفعه  أخرج ابن حبان فً صحٌحه من حدٌث أنس –أ 

 ((من تطٌر 
(11)

 .  

 (( من عال جارٌتٌن )) عند مسلم  وقع فً حدٌث أنس –ب 
(12)

.  

 (( الدنٌا قنطرة فاعبروها وال تعمروها )) جاء فً الحدٌث –ج 
(13)

.  

 (( إن من الشعر لحكمة )) قد ورد فً بعض األحادٌث مدح الشعر كحدٌث –د 
(14)

.  

رواٌة ابن إسحاق عند أحمد: كما ٌتعرض كثٌرا للرواٌات المختلفة للحدٌث بقوله - 9
(15)

، أو 

زاد أبو ذر عن اْلُمْسَتْملًِ 
(16)

، أو لْلُكْشِمٌَهِنً كذا 
(17)

 . 

                                                                                                                                   
  .72ص : ٌنظر-  1

  .74ص : ٌنظر-  2

  .102ص : ٌنظر-  3

  .103ص : ٌنظر-  4

  .54ص : ٌنظر-  5

  .37ص : ٌنظر-  6

  .33ص : ٌنظر-  7

  .39ص : ٌنظر-  8

  .49ص : ٌنظر-  9

  .42ص : ٌنظر-  10

  .64ص : ٌنظر-  11

  .89ص : ٌنظر-  12
  .100ص : ٌنظر-  13

  . 109ص : ٌنظر-  14

  .72ص : ٌنظر-  15

  .80ص : ٌنظر-  16

  .80ص : ٌنظر-  17
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 ٌذكر المإلؾ لبعض المصطلحات البالؼٌة، كاالستعارة– 10
(1)

، والمشاكلة 
(2)

 . 

 ٌذكر المإلؾ فً شرحه أللفاظ الحدٌث بعضا من مسابل النحو والصرؾ، وذلك – 11

 بضم المٌم وكسر الالم ( ُمْهلَِكٌة ): بإعراب بعض األلفاظ، وتصرٌؾ بعض الكلمات، مثال ذلك

من مزٌد الرباعً 
(3)

 األول بالبناء للفاعل والثانً بالبناء ( من ال ٌرحم ال ٌرحم ): ، وقوله

ٌحتمل أن تكون موصولة فالفعل بعدها مرفوع وأن تكون شرطٌة فالفعل (  من )للمفعول و 

بعدها مجزوم 
(4)

   . 

 ٌورد أحٌانا بعض الطرابؾ والقصص، مثل عداوة الفؤرة للعقرب - 12
(5)

، وقصة الفؤر مع 

الدنانٌر
(6)

، وقصة المرأة التً جاءت إلى األمٌر وتشكو له قلة بٌتها الفؤر
(7)

، وحدٌث سلٌمان 

 مع الهامة 
(8)

  .  

ُؾ المإلِّؾ ببعض البلدان أو القرى أو األماكن مثال– 13 ٌُعرِّ   على أنه مكان ( َسِرؾ ):  

معروؾ بمكة 
(9 )

  . 

 : قول الشاعر:    ٌستشهد المإلؾ باألشعار فً مواضع عدة، منها– 14

نجاحا وال عن رٌثهن قصور***  وما عاجالت الطٌر تدنً من الفتى  
(10)

. 

 : وقال آخر فً مدح النبً 

ثمال الٌتامى عصمة لألرامل ***  وأبٌض ٌستسقى الؽمام بوجهه  
(11)

. 

 : وقال آخر

فلبى قلبً ٌدي مسور ***  دعوت لما نابنً مسورا  
(12)

. 

 ومن منهجٌته أنه ٌعزو األقوال والنقوالت إلى أصحابها إما تصرٌحا باسم المإلؾ، أو – 15

 .     من خالل المصادر

                                         
  .30ص : ٌنظر-  1

  .80ص : ٌنظر-  2

  .138ص : ٌنظر-  3

  .101ص : ٌنظر-  4

  . 32ص : ٌنظر-  5

  . 32ص : ٌنظر-  6

  .32ص : ٌنظر-  7

  .66ص : ٌنظر-  8

  . 38ص : ٌنظر-  9

  .64ص : ٌنظر-  10

  . 109ص : ٌنظر-  11

  . 203ص : ٌنظر-  12
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 والمإلؾ ؼالبا فً ذكر الحدٌث ال ٌؤتً بالسند كامال، بل ٌكتفً بذكر الراوي، وأحٌانا – 16

 : ال ٌؤتً بالسند بل ٌقتصر على ذكر النص، مثال ذلك

 حتى : قل: نعم قال:  هل قلت فً أبً بكر شٌبا ؟ قال)):  لحسان قال - أ 

(( أسمع 

(1)
.  

 كان إذا اطلع على أحد من أهله كذب كذبة لم ٌزل معرضا عنه حتى  ما روي أنه –ب 
ٌحدث توبة

(2 )
. 

 (( نهى أن ٌشرب الرجل قابما ))  أن النبً  عن أنس –ج 
(3)

.  

 (( إذا تطٌرتم فامضوا وعلى هللا فتوكلوا )) رفعه  عن أبً هرٌرة –د 
(4. ) 

 :  وتارة ال ٌتقٌد المإلؾ بذكر الحدٌث بنصه، إنما ٌنقله بالمعنى، مثال ذلك– 17

 ٌعجبه االسم الحسن وٌتفاءل به وٌكره اللفظ القبٌح وؼٌره  كان –أ 
(5)

 . 

 إذا أراد هللا بعبد خٌرا قٌض له قبل موته بعام ملكا ٌسدده وٌوفقه )) وقد جاء فً الحدٌث –ب 

((..... حتى ٌقال مات بخٌر فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه فذلك 

( 6)
.  

ج المإلُِّؾ جمٌع األحادٌث التً ساقها ابن أبً جمرة فً مختصره إال حدٌثٌن، قال – 18  خرَّ

 ولم أعلم الباب الذي ذكر فٌه البخاري هذا الحدٌث بعد الفحص : " عن أحدهما

"  من الوحً الرإٌا الصالحة أول ما بدئ به رسول هللا " حدٌث : ، والثانً"عنه 
(7 )

. 

 اختار المإلؾ فً شرحه للكتاب أسلوب التٌسٌر والسالسة، لكً ال ٌشتت األذهان، – 19

وٌذهب بالقاري مذهبا بعٌدا ألن ؼرضه اإلٌجاز، فؤلزم نفسه بؤن ٌتحرك فً شرحه من خالل 

ٌَّنة حددها؛ خوفا من التوسع فً الشرح، وتخفٌفا على المتلقً   .   مصادر مع

 :  المآخذ على المإلَّؾ– 7

لم تكن للمإلِّؾ منهجٌة ثابتة واضحة فً التعرٌؾ بالرواة، فتجده أحٌانا ٌترجم لبعض - أ 

"أبو هرٌرة، و أبو قتادة، وهند، وجابر بن عبد هللا : " الرواة، مثل
( 1)

 وٌهمل أو ٌؽفل عن 

" حذٌفة، وزٌد بن ثابت، وعدي بن حاتم، ومعاذ، وعبادة بن الصامت : " الكثٌر، مثل
(2)

    .  

                                         
  .110ص : ٌنظر-  1

  .120ص : ٌنظر-  2

  .46ص : ٌنظر-  3

  .64ص : ٌنظر-  4

  .113ص : ٌنظر-  5

  .141ص : ٌنظر-  6

  . 158 ، وهذا البحث ص 35 – 22ص  (ط  )النسخة : ٌنظر-  7
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 من الملحوظ أن المإلؾ إذا ترجم للعلم ترجم له فً أول ذكر له، إال ابن مسعود ترجم له –ب 

بعد أن ذكره فً المرة الثالثة 
(3)

.  

قصة الفؤر الذي ٌحب : "  فً كتابه بعض القصص، مثل– رحمه هللا –أورد الشٌخ - ج 

"الدراهم والدنانٌر، وأنه ٌسرقها وٌلعب بها، وٌرقص علٌها 
(4)

 وسرد بعض األخبار واآلثار، 

أنه ٌستجاب الدعاء عند ذكر عمران بن حصٌن، وكانت المالبكة تزوره لما قام به " مثل خبر 

"مرض البواسٌر 
(5)

 أن ٌصلً صالة معٌنة وقد ، ومن األثر أنه من أراد أن ٌرى النبً 

 وٌستؽفر هللا سبعٌن مرة، وٌنام مستقبل ذكر المإلؾ كٌفٌة الصالة، ثم ٌصلى على النبً 

"  سبعٌن مرةالقبلة، فإذا فعل رأى النبً 
(6 )

 .   ولم ٌؤت بدلٌل ٌبرهن به على صحة ما نقل 

ذكره البخاري فً الباب السابق، وعند :  سها المإلؾ فً إحالته على أحد األبواب فقال–د 

التثبت وجدته فً باب آخر 
(7 )

. 

حٌن ذكر بعض  مختصره فً قد فات المإلِّؾ أن ٌنبه أو ٌشٌر إلى َوْهِم ابن أبً جمرة –هـ 

البخاري، وإنما  نسخ من شًء فً ذلك  ولٌس النبً عن مسعود األحادٌث مرفوعا عن ابن

هو فً صحٌح البخاري موقوؾ على ابن مسعود، وفصل الحدٌث عن سابقه والبخاري إنما 

"فتح الباري " وقد أشار إلى ذلك ابن حجر فً رواهما فً صحٌحه مجتمعٌن 
( 8)

  .  

 :ُنسُخ الكتاب - 8

   قد تشرفت كثٌر من مراكز المخطوطات باقتناء وحوزة العدٌد من نسخ الكتاب فمنها ما هو 

مخطوط، ومنها ما هو مطبوع، وقد تجاوزت هذه النسخ سبعا وأربعٌن نسخة فٌما أعلم، 

 : ووصفها على النحو التالً

 : النسخ المخطوطة: أوال 

  [ .1597 ( 228 ) ] 455 / 1األزهرٌة  -1

 . هـ 1202 – ضمن مجموع ( 338 – 49 و) [ 8028 ( 806 ) ] 455 / 1األزهرٌة  -2

 . هـ 1202 – ( و195 ) [ 8408 ( 837 ) ] 454 / 1األزهرٌة  -3

 .  هـ 1203 – ( و 229 ) [ - 40635 زكً ( 3039 ) ] 456 / 1األزهرٌة  -4

                                                                                                                                   
  . 185 ، 82 ، 71 ، 43ص  (ط  )النسخة : ٌنظر-  1
   .   369 ، 235 ، 183 ، 111 ، 91ص  (ط  )النسخة : ٌنظر-  2

  .  (ط  ) من النسخة 276 ، وترجم له فً ص 222 ، 171ذكره ؼٌر مترجم له فً ص -  3

  . 32هذا البحث ص :  ٌنظر- 4

  . 278ص  (ط  )النسخة : ٌنظر-  5

  .  120هذا البحث ص : ٌنظر-  6

، قال الشٌخ أن ( 240 )، رقم الحدٌث ((....  ترى المإمنٌن فً تراحمهم وتوادهم )) : قال رسول هللا : عن النعمان بن بشٌر ٌقول-   7

: جعل هللا الرحمة مابة جزء، وعند تخرٌجً للحدٌث وجدته فً باب: هذا الحدٌث ذكره البخاري فً الباب السابق، قاصدا بالسابق باب
  . 98ص : رحمة الناس والبهابم، ال كما قال الشٌخ سالفا، ٌنظر

  . 105 / 11 ، وفتح الباري 137 – 135هذا البحث ص : ٌنظر-  8



27 
 

  هـ1209 – [ 1321 ، ع 106خ  ] 26المسجد األحمدي  -5

 . هـ 1224 – ( و 171 ) [ - 4868 ( 566 ) ] 455 / 1األزهرٌة  -6

  . هـ1238 – ( و 283 [ - ) 28499 السقا ( 2402 ) ] 455 / 1األزهرٌة  -7

 .هـ1239 – ضمن مجموع ( 313 – 77 و ) [ - 15522 ( 1430 ) ] 455 / 1األزهرٌة  -8

 . هـ 1239 – ( و 216 ) - [ ب 25364 ] 241 / 1 ( فإاد )القاهرة / دار الكتب  -9

 . هـ 1239 – ( و 190 ) [ - 8455 ( 838 ) ] 455 / 1األزهرٌة  -10

 .  هـ 1241 – ( و 271 ) [ - 40634 زكً ( 3038 ) ] 455 / 1األزهرٌة  -11

 .   هـ 1252 – ( و 279 ) [ - 838 ( 128 ) ] 455 / 1األزهرٌة  -12

 . هـ 1258 ( و 141 ) [ - 53095 ( 3827 ) ] 454 / 1األزهرٌة  -13

 . هـ 1270 – ( 1 ج ) – [ 471 ] 147 / 2التٌمورٌة  -14

  هـ 1271 – ( ص 444 ) [ - 1276 ] 90 / 3بولس سباط  -15

 . هـ 1272 – ( و 218 ) [ - 1740 ( 244 ) ] 455 / 1األزهرٌة  -16

 . هـ1272-  ضمن مجموع (314 – 41 و) [ - 25382 ( 2194 ) ] 455 / 1األزهرٌة  -17

 . هـ1273 – ( و 219 ) [ - 48197 األمبابً ( 3499 ) ] 456 / 1األزهرٌة  -18

 -  هـ 1290 – ضمن مجموع ( 333 – 55 و ) [ - 4897 ( 569 ) ] 454 / 1األزهرٌة  -19

  . ( 127 / 1 سز )

 . هـ 13 ق – ( و 194 ) [ - 299 ] 123 / 2مركز الملك فٌصل  -20

  .( 127 / 1 سز ) - ( و 237 ) [ 1436 ( 185  ) ]455/ 1األزهرٌة  -21

 .(127/ 1سز  ) -  ضمن مجموع(292 –39و )  [ - 5239 (601) ] 455/ 1األزهرٌة  -22

  . ( 127 / 1سز ) - ( و 265 ) [ - 42196 العروسً ( 3163 ) ] 456 / 1األزهرٌة  -23

  . ( 127 / 1 سز ) - ( و 185 ) [ - 42196 العروسً ( 3164 ) ] 456 / 1األزهرٌة  -24

  .( و 240 ) [ - 2323 ] 344 / 1 صنعاء ( األوقاؾ )الجامع الكبٌر  -25

  . ( و 109 ) - [ د 2044 ] 54 / 1 / 3الرباط / الخزانة العامة  -26

  .( 127 / 1 سز ) - [ م 89 ] 111 / 1القاهرة / دار الكتب  -27

  .( 127 / 1 سز ) [ - 307 ] 111 / 1القاهرة / دار الكتب  -28

  [ .326 ] 16ملّت  -29

  [ . 327 ] 16ملّت  -30

 .(1) [ 204 ]حاشٌة على مختصر البخاري، تحت رقم  -31

 .(2) [ 205 ]حاشٌة على مختصر البخاري، تحت رقم  -32

                                         
  .  221فهرس مخطوطات المعهد الدٌنً بَِسُموَحة ص -  1

 . ن . م -  2
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  [ أ 237 أ إلى 1من رقة  ]حاشٌة على مختصر البخاري ال بن أبً جمرة، ضمن مجموع  -33

 .  (1)حدٌث  / 219: رقم الحفظ

 : النسخ المطبوعة: ثانٌا

 : للكتاب نسخ مطبوعة كثٌرة، منها ما ٌلً

 ص على هامشها المختصر المذكور ، فً 244 هـ ، فً 1268 نسخة فً مجلد طبع بوالق سنة – 1

  .1413 [ 180 ]حجم النصؾ 

  هـ ، على هامشها المختصر 1314 نسخة فً مجلد طبع المطبعة الشرفٌة بالقاهرة سنة – 2

  . 1423 [ 180 ] ص فً حجم النصؾ 186المذكور ، فً 

 .   1792[ 251] ص فً حجم الربع328 هـ فً 1285 نسخة فً مجلد طبع حجر بالقاهرة سنة – 3

، فً 323 هـ ، على هامشها المختصر المذكور ، فً 1273 نسخة فً مجلد طبع بوالق سنة – 4

  . 10771 [ 1013 ]حجم الثمن 

 هـ ، بآخرها فهرس وعلى هامشها 1317 نسخة فً مجلد طبع المطبعة الشرفٌة بالقاهرة سنة – 5

  .12708 [ 1136 ] ص ، فً حجم النصؾ 2 ، 186المختصر المذكور، فً 

 هـ ، على هامشها المختصر 1314 نسخة فً مجلد طبع المطبعة الشرفٌة بالقاهرة سنة – 6

  .16936 [ 1588 ] ، ص ، فً حجم النصؾ 186المذكور، فً 

وقد وضع المختصر فً صلب "  هـ 1327 نسخة فً مجلد طبع المطبعة الحسٌنٌة بالقاهرة سنة – 7

  ص فً حجم الثمن 256وبآخرها فهرس ، فً " الصفحات والحاشٌة على الهامش 

 [1703 ] 18993.  

 هـ ، على هامشها المختصر 1304 نسخة فً مجلد طبع بالمطبعة الخٌرٌة بالقاهرة سنة – 8

  .22384 [ 2009 ] ص ، فً حجم الربع 211المذكور ، فً 

 ، على هامشها المختصر المذكور ، 240 نسخة فً مجلد طبع القاهرة بآخرها نقص بعد صفحة – 9

  .25382 [ 2164 ]فً حجم الربع 

 م بآخرها فهرس فً 1914 هـ ، سنة 1323 نسخة فً مجلد طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة – 10

  . 38014 [ 2814 ] فً حجم الثمن 376

                                         
، 174 م ، وفهرس مخطوطات أبً العباس الُمرسً، ص 1945-  هـ 1364فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهرٌة  : ٌنظر -  1

175 .  
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المختصر بؤعلى الصفحات "  هـ 1347نسخة فً مجلد طبع بالمطبعة األزهرٌة بالقاهرة سنة  - 11

 .(1) 46177 [ 3420 ] ص ، فً حجم الثمن  376بآخرها فهرس فً " والحاشٌة بؤسفلها 

 . م 1998 هـ ، 1418 نسخة فً مجلد طبع بالدار السودانٌة للكتب بالخرطوم ، سنة – 12

  – م 1935 هـ 1353 نسخة فً مجلد طبع بمطبعة مصطفى الحلبً وأوالده بمصر، سنة – 13

 [598 . ]  

 .  (2) 1327 نسخة فً مجلد طبع بالمطبعة المٌمنٌة سنة – 14

 :  النسخ المعتمدة فً التحقٌق – 7

على الرؼم من قٌمة هذا المخطوط العلمٌة، إال أنه لم تكن له تحقٌقات أو دراسات سابقة فٌما 

وهو " إدرٌس أحمد ارحومة :  " أعلم، وقد اقتسمت هذا المخطوط مع عدد من البحاث وهم

من بدأ بالمخطوط دراسة وتحقٌقا حٌث كان الجزء الذي تولى تحقٌقه من بداٌة المخطوط حتى 

 . كتاب االستسقاء

حٌث كان الجزء الذي تولى تحقٌقه من " حمزة محمد المازن " أما الباحث الثانً فهو 

كتاب الجمعة حتى كتاب الجزٌة والموادعة، وكالهما طالبان ٌدرسان بالجامعة األسمرٌة 

 . للعلوم اإلسالمٌة، كلٌة الشرٌعة، شعبة الحدٌث وعلومه 

وهو أحد طلبة األكادٌمٌة اللٌبٌة فرع " علً عبد الحمٌد عزوز "      والباحث الثالث 

رسول هللا : قال:  قالمن حدٌث أبً هرٌرة : مصراتة، وقد كان الجزء الذي تولى تحقٌقه

  ((لما قضى هللا  ًالخلق كتب فً كتاب عنده  فوق العرش أن رحمتً ؼلبت ؼضب  ))

 )):  مر بشاة مٌتة فقال أن رسول هللا – رضً هللا عنهما –حتى حدٌث عبد هللا ابن عباس 

  . ((إنما حرم أكلها : إنها مٌتة، فقال: هال استمتعتم بإهابها، قالوا

 أن فؤرة وقعت فً السمن، – رضً هللا عنها –     كان نصٌب الباحث، من حدٌث مٌمونة 

 . إلى نهاٌة الكتاب " ألقوها وما حولها وكلوه : "  عنها فقالفسبل النبً 

 :      ووصؾ النسخ التً اعتمدت علٌها فً تحقٌق الكتاب، كالتالً

 وعدد لوحاتها  ( 660 )، وهً تحمل رقم (أ  )ورمزت لها بالرمز :  النسخة األم – 1

، وخطها مشرقً جٌد، وتارٌخ ( 23) ، وعدد األسطر ( X 16 22) لوحة بمقاس  ( 267) 

 .لوحة ( 42)وقد كان نصٌب الباحث فً هذه الرسالة .  هـ1239نسخها 

                                         
  .   456، 455، 454 / 1فهرس المكتبة األزهرٌة : ٌنظر-  1

  . 515 / 1جامع الشروح والحواشً : ٌنظر-  2
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 وعدد لوحاتها  ( 25364 )، وهً تحمل رقم (ب  )ورمزت لها بالرمز :  النسخة الثانٌة– 2

، وخطها مشرقً جٌد، وتارٌخ ( 25) ، وعدد األسطر ( X 16 22) لوحة بمقاس  ( 216) 

 .لوحة  ( 39)وقد كان نصٌب الباحث فً هذه الرسالة .  هـ 1267نسخها 

، وعدد لوحاتها ( 29216 )، وهً تحمل رقم (ج  )ورمزت لها بالرمز : النسخة الثالثة - 3 

، وخطها مشرقً جٌد، وتارٌخ ( 27) ، وعدد األسطر ( X 16 22) لوحة بمقاس  ( 246) 

 .لوحة  ( 47 )وقد كان نصٌب الباحث فً هذه الرسالة .  هـ1276نسخها 

 ، وعدد لوحاتها ( 658 )، وهً تحمل رقم (د  )ورمزت لها بالرمز : النسخة الرابعة - 4

، وخطها مشرقً جٌد، وتارٌخ ( 23) ، وعدد األسطر ( X 16 22) لوحة بمقاس  ( 251) 

 .لوحة  ( 49)وقد كان نصٌب الباحث فً هذه الرسالة .  هـ 1267نسخها 

حاشٌة الشٌخ محمد الشنوانً على مختصر ابن أبً جمرة، الدار :  النسخة الخامسة– 5

  . (ط  ) م ، ورمزت لها بالرمز 1998 – 1 الخرطوم، ط –السودانٌة للكتب 
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ٟٔٔب-باب  ]  ِٔ الٖرا َِ اِلَذأؤد َأ ُٚ ٔف٘ الٖطِى ََٔقَعٔت اِلَفِأَز   د ِإَذا 

ُموَنةَ 220 ٌْ ًُّ :  ـ َعْن َم بِ أَْلقُوَها  )):  َعْنَها َفَقالَ أَنَّ َفؤَْرًة َوَقَعْت فًِ َسْمٍن َفَماَتْت، َفُسئِلَ النَّ

 ((َوَما َحْولََها َوُكلُوهُ 
(1)

. 

================================================ 

ُموَنَة  ): قوله [أ  / 1]  ٌْ  . بنت الحارث إحدى أمهات المإمنٌن: أي (َعْن َم

 –على األفصح - بالهمز الساكن  ( أَنَّ َفؤَْرًة ):  قوله           
(2)

حٌوان مإذ، زابد فً :  هً 

 بقتلها فً الحل والحرمالفساد، وهً الفوٌسقة التً أمر النبً 
(3)

، وسمٌت بذلك؛ لخروجها 

الجور والخروج عن االستقامة، وسِمٌت  بعض : من جحرها على الناس، وأصل الفسق

 على االستعارة ( فواسق)الحٌوانات  
(4)

 لخبثهن، وقد أبدت الفؤرة جورها الخبٌث فً قطع 

 حبال سفٌنة نوح 
(5)

. 

 والفؤر عظٌم الحٌل، كثٌر األذى، ٌقرض الثٌاب والكتب، وٌؤكل الحبوب والزروَع والمابعات، 

وٌرمً فٌها بعره لٌفسدها، وهً تعادي العقرب، فإذا جعلت الفؤرة مع العقرب فً قارورة، 

فإنه ٌقع بٌنهما قتال شدٌد عجٌب؛ ألن العقرب تلدغ الفؤرة، َالفؤرة تحتال على أن تقبض 

إبرتها، والعقرب ال تمكنها من ذلك وتضربها، فإذا قبضت الفؤرة على إبرتها ؼلبتها، وإذا 

 .ضربتها العقرب كثٌرا أهلكتها

 ومن الفؤر صنؾ ٌحب الدراهم والدنانٌر، ٌسرقها وٌلعب بها، وكثٌرا ما ٌخرجها من بٌته 

 وٌلعب بها وٌرقص علٌها، ثم ٌردها إلى بٌته واحدا واحدا، فإذا أقفر البٌت من األُُدِم لم ٌؤلفه 

الفؤر، قال أنس ابن أبً إٌاس
(6 :)

وقفت عجوز على قٌس
(7)

: أشكو إلٌك قلة الفؤر، فقال: ، فقالت

نقله الزٌن عبد الرحمن . تذكر أن بٌتها أقفر مَن األدم؛ فؤكثر لها ٌا ؼالم! ما ألطؾ ما سؤلت 

                                         
 رقم الحدٌث - باب إذا وقعت الفؤرة فً السمن الجامد أو الذابب -  كتاب الذبابح والصٌد – 97 / 7صحٌح البخاري، -  1

 (5538 .  )  

  . 483 / 2المصباح المنٌر : ٌنظر-  2

  .499 ، 498 / 7عمدة القاري شرح صحٌح البخاري، : ٌنظر-  3

  . 261اإلٌضاح فً علوم البالؼة، ص : ٌنظر . هً ما كانت عالقته تشبٌه معناه بما وضع له: االستعارة-  4
  .  ((... أنَّ هللا خلق آدم من قبضة  )) ، من حدٌث 508 / 1التٌسٌر بشرح الجامع الصؽٌر، : ٌنظر-  5

. ( هـ 60ت   )، وأسلم فً ٌوم الفتح، ، نشؤ فً الجاهلٌةاشاعرصحابٌا، كان أنس بن زنٌم بن عمرو بن عبد هللا، : هو-  6

  .  122 / 1فً تمٌٌز الصحابة ، و اإلصابة 188 / 1، فً معرفة الصحابةأسد الؽابة : ٌنظر
ذوي الرأي والمكٌدة فً ومن دهاة العرب، :  وصحابً، الخزرجً المدنًاألنصاريقٌس بن سعد بن عبادة بن دلٌم : هو-  7

هرب : وقٌل. ( هـ 60سنة )  فً آخر خالفة معاوٌة بالمدٌنةتوفً،  وٌلً أموره مع النبً األنصارالحرب،كان ٌحمل راٌة 

 ، وأسد 1289 / 3 فً معرفة األصحاباالستٌعاب :  ٌنظر. حدٌثا16له . وسكن تفلٌس فمات فٌها (58سنة )من معاوٌة 

  . 353 / 8تهذٌب التهذٌب  ، و918 / 1الؽابة 
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بن داود القادري الحنبلً 
(1 )

  نزهة األفكار فً خواص الحٌوان والنبات )فً كتابه 

( واألحجار 

(2)
 .  

 . فً السمن: أي ( َفَماَتْت ):        قوله

ًُّ ):  قوله      بِ  أنجست السمن فٌمتنع أكله أم ال ؟ :  أي(  َفُسئِلَ النَّ

      النبً  :  أي(َفَقالَ  ):       قوله

 . ألقوا الفؤرة بعد استخراجها من السمن  [ب  / 1 ]:  أي( أَْلقُوَها ):  قوله     

وألقوا ما حول الفؤرة مَن السمن، وهذا ٌدل على أن السمن :  أي( َوَما َحْولََها ):  قوله     

كان جامدا؛ ألنه ال ٌمكن طرح ما حولها من المابع الذابب 
(3  )

وألنه لو كان مابعا لم ٌكن له 

حول، ألنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه ؼٌره فً الحال، فٌصٌر مما حولها، فٌحتاج 

إلى إلقابه كله، وفً مسند إسحاق بن راهوٌه 
(4)

، َوُكلُوهُ، َجاِمًدا َفؤَْلقُوَها َوَما َحْولََها إِْن َكاَن )) 

 ((َوإِْن َكاَن َذائِباً َفاَل َتْقَرُبوهُ 
(5)

واسُتِدل .  وفرق الجمهور بٌن الجامد والمابع فقالوا بالتفصٌل

بقوله فً الرواٌة المفصلَة 
(6)

 (( َوإِْن َكاَن َمائِعاً َفاَل َتْقَرُبوهُ )) 
(7)

 على أنه ال ٌجوز االنتفاع به 

فً شًء، فٌحتاج من أجاز االنتفاَع به فً ؼٌر األكل كالشافعٌة 
(8)

  أو أجاز بٌعه 

 

                                         
مولده ووفاته فً ا،  متصوؾا باحث، كان الدمشقً، القادري،عبد الرحمن بن أبً بكر بن داود، الحنبلًابن داود، : هو-  1

األخالق،  فً الحث على مكارم اإلؼالقفتح ، و بالمعروؾ والنهً عن المنكراألمر فً األكبرالكنز   ):من مصنفاته. دمشق

 ، 287 / 7شذرات الذهب : ٌنظر ( هـ 856ت ) ، (األحجار  فً خواص الحٌوان والنبات و واألفكارنزهة النفوس و

  . 300 / 3واألعالم 
الكتاب مخطوط، له نسخة بعنوان نزهة النفوس واألفكار فً خواص الحٌوان والنبات واألحجار، بمعهد المخطوطات -  2

 جامعة –، ومنه نسخة فً مكتبة الملك عبد هللا بن عبد العزٌز ( 10245 )العربٌة بالقاهرة، منسوخة فً القرن التاسع، رقم 

 .    علوم القرآن  ( 15815 )أم القرى، رقم 

 .   المذاب، والمثبت هو الصواب ( ب )فً -  3

إن أباه ولد فً  (ابن راهوٌه) وقٌل فً سبب تلقٌبه ، محدثا،هايإسحاق بن إبراهٌم ، كان فق:  أبو ٌعقوب ابن راهوٌه:هو-  4

، تهذٌب 388 – 373 / 2وتهذٌب الكمال : ٌنظر .(  هـ238ت  )، أي ولد فً الطرٌق! راهوٌه : طرٌق مكة فقال أهل مرو

  .124 ، 123 / 8، وتارٌخ مدٌنة دمشق 191 / 1التهذٌب 

 . (مٌمونة  )، من حدٌث 204 / 4، مسند إسحاق بن راهوٌه-  5
 ما أثبت هو الصواب " المتصلة   " ( أ )ـ فً   6

  (. 5218 )باب إذا وقعت الفؤرة فً السمن الجامد، رقم الحدٌث -  كتاب الذبابح والصٌد – 668 / 9- فتح الباري : ٌنظر-  7

 . 157 / 15، الحاوي فً فقه الشافعً: ٌنظر-  8
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كالحنفٌة 
(1)

 إلى اْلجواب عن الحدٌث، فإَنهم احتجوا به فً التفرقة بٌن الجامد والمابع، وٌمكن 

أن ٌقال إنهم احتجوا بحدٌث ابن عمر 
(2)

 عند البٌهقً 
(3)

ْمُن َمائِعاً ))  اْنَتفُِعوا بِِه   إِْن َكاَن السَّ

((َواَل َتؤُْكلُوهُ 

(4)
ِهُنوا بِِه ))  وحدٌث ابن عمر فً فؤرة وقعت فً زٌت   (( اْسَتْصبُِحوا بِِه َوادَّ

(5 .)
 

ولم ٌرد فً طرٌق صحٌح تحدٌد ما ٌلقى، نعم . فً األكل:  أي( َفاَل َتْقَرُبوهُ ) :قوله

أخرج ابن أبً شٌبَة 
(6)

 من مرسل عطاء بن ٌسار 
(7)

 بسند جٌد أنه ٌكون قدر الكؾ 
(8)

وِذْكُر . 

السمن والفؤرة فً الحدٌث ؼٌر قٌد خالفا البن حزم 
(9)

 [فإنه خص  ] 
(10)

 التفرقة بٌن الجامد 

والمابع بالفؤْرة، فلو وقع ؼٌر جنس الفؤرة من الدواب فً مابع لم ٌنجس إال بالتؽٌر
(11)

 ،

على أن تؤثٌرها فً المابع إنما ٌكون بموتها فٌه، فلو وقعت فٌه   (َفَماتِتْ )  :واسُتِدل بقوله

وخرجت بال موت لم ٌضر،
 

ولم ٌقع فً رواٌة مالك 
(12)

 التقٌٌد بالموت 
(13)

  فٌلزم من ال ٌقول 

                                         
   . 172 / 1، المبسوط للسرخسً: ٌنظر-  1
أسلم مع أبٌه وهو صؽٌر لم ٌبلػ الحلم، وهو آخر من توفً بمكة من ، عبد هللا بن عمر بن الخطاب القرشً العدوي: هو-  2

 أسد : ٌنظر . ( هـ 73 هـ و 72 هـ و 71) ، وأختلؾ فً وفاته قٌل (  حدٌثا2630  )له فً كتب الحدٌث .الصحابة

  .331 – 327 / 15تهذٌب الكمال :  وٌنظر.187 - 181 / 4اإلصابة فً تمٌز الصحابة : وٌنظر . 352 ، 347 / 3الؽابة 

 : وله مصنفات كثٌرة ومنها  (من قرى بٌهق، بنٌسابور)ولد فً خسروجرد  أحمد بن الحسٌن بن علً،،أبو بكر:  هو-  3

 طبقات : ٌنظر . ( هـ 458ت ) ، (اإلٌمان الجامع المصنؾ فً شعب ، و، و السنن الصؽرىىالسنن الكبر) 

  .512 ، 511 / 1، األربعٌن المرتبة على طبقات األربعٌن، و438 / 1 ، واألنساب222 – 220 / 1الشافعٌة 
،  من أباح االستصباح به:باب –جماع أبواب ما ٌحل وٌحرم من الحٌوانات :  كتاب– 354 / 9  الكبرى،سنن البٌهقً-   4

  (. 19409 )رقم الحدٌث 
من أباح االستصباح به، :  باب–جماع أبواب ما ٌحل وٌحرم من الحٌوانات :  كتاب– 354 / 9- سنن البٌهقً الكبرى -  5

  (  . 19411 )رقم الحدٌث 

  مصنفات عدٌدة له، و للحدٌثاحافظكان :  عبد هللا بن محمد بن أبً شٌبة العبسً،موالهم، الكوفً،:أبو بكر: هو-  6

 تهذٌب  ، و413 / 6 الطبقات الكبرى: ٌنظر. ( هـ 235) ، ت ( واآلثاراألحادٌثالمسند  و  المصنؾ فً :) منها

  .127 – 122 / 11 ،سٌر أعالم النبالء، و4 ، 3 / 6 ،التهذٌب
 ، أختلؾ فً وفاته،   عطاء بن ٌسار الهاللً أبو محمد المدنً القاص مولى مٌمونة زوج النبً: هو-   7

 سٌر أعالم  ، و194 / 7تهذٌب التهذٌب ، و70 / 1تذكرة الحفاظ   : ٌنظر.  باإلسكندرٌة ( هـ 104) و  ( هـ 103 )قٌل 

  .                      449 ، 448 / 4، النبالء

   . 670 / 9فتح الباري، : ٌنظر-  8
كان فقٌها، محدثا، أدٌبا، وله علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم الظاهري، عالم األندلس فً عصره، : أبو محمد:  هو– 9

تذكرة :  ٌنظر.  ( هـ 456 ) ت " جمهرة األنساب   و والنحل و المحلىواألهواءالفصل فً الملل  " : كثٌرة ومنهامصنفات

 – 184 / 18 ، وسٌر أعالم النبالء 79 – 77 / 2 ،نفح الطٌب من ؼصن األندلس الرطٌب ، و232 – 227 / 3الحفاظ 

212 .  

  (ج  )ـ سقط من  10

  .  142 / 1المحلى -  11

  ، من ذي أصبح من حمٌر،فقٌها، محدثا  كانأبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك بن أبً عامر األصبحً،: هو-  12

ترتٌب المدارك وتقرٌب المسالك لمعرفة أعالم مذهب : ٌنظر. ( هـ 197ت  )، (الموطؤ  )من تصانٌفه 

  . 83 – 80 / 1 ، وشجرة النور الزكٌة فً طبقات المالكٌة 516 / 1 ، وتقرٌب التهذٌب 105 – 102 / 1مالك، 
   .492 / 3موطؤ اإلمام مالك، -  13
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بحمل المطلق على المقٌد أن ٌقول بالتؤثٌر، ولَو خرجت وهً فً الحٌاة وقد التزمه ابن حزم 

فخالؾ الجمهور أٌضا 
(1 .)

  

 . السمن الباقً : أي ( َوُكلُوهُ ):    َقْولُهُ      

وهذا الحدٌث ذكره البخاري
( 2)

إذا وقعت الفؤرة فً السمن الجامد أو الذابب :  فً باب
(3)

.  

 

 

  

                                         
  .668 / 9 ، وفتح الباري 142 / 1المحلى : ٌنظر-  1

تذكرة : ، ٌنظر( هـ 256ت  )، كان حافظا، محدثا،  محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن المؽٌرةأبو عبد هللا البخاري، : هو-  2

  .46 – 41 / 9 ، وتهذٌب التهذٌب 467 -  430 / 24تهذٌب الكمال  ، و107 – 104 / 2الحفاظ 
  .32سبق تخرٌجه ص -  3
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ٛٔ : َباُب ] َٗ ٛٔ اِلُأِضٔخ ٍٖ  دُض

 ـ َعْن اْلَبَراِء 221
(1)

  ََقال  : ًُّ بِ ، ُثمَّ )): َقالَ النَّ ًَ ْوِمَنا َهَذا ُنَصلِّ ٌَ لَ َما َنْبَدأُ بِِه فًِ   إِنَّ أَوَّ

َس ِمَن  ٌْ َمُه أِلَْهلِِه، لَ َما ُهَو لَْحٌم َقدَّ َتَنا، َوَمْن َذَبَح َقْبلُ َفإِنَّ َنْرِجَع َفَنْنَحَر، َمْن َفَعلَُه َفَقْد أََصاَب ُسنَّ

ٍء  ًْ ُسِك فًِ َش  ((النُّ
(2)

 . 

=================================================  

ْوِمَنا َهَذا  ):      قوله  . هو ٌوم عٌد النحر(ٌَ

 كما شرح علٌه الكرمانً (أن) صالة العٌد ، وهو بحذؾ :  أي( ُنَصلًِّ ):       قوله
(3)

: ، فقال 

" تسمع بالمعٌدي خٌر من أن تراه : هو مثل" 
(4)

 أو أّن الفعل منزل منزلة المصدر
(5)

، وفً 

َصلًِّ ): رواٌة  ( أَْن نُّ
(6)

ٌحتاج إلى تقدٌر  [ب  / 2 ] َفاَل 
(7 )

 . 

 .  من المصلى إلى المنزل :  أي( ُثمَّ َنْرِجَع ):       قوله

ما من شؤنه أن ٌنحر، وهو ما طال عنقه من اإلبل، وأما ما شؤنه أن :  أي(َفَنْنَحَر  ):  قوله     

 .ٌذبح وهو ما قصر عنقه من البقر والؽنم فٌذبح

 .والخطبتٌن: النحر بعد الصالة ، أي: أي (َمْن َفَعلَُه  ):  قوله      

َتَنا ):  قوله       :  الشرطٌة ، فالمراد بالسنة (من ) طرٌقتنا، جواب :  أي ( َفَقْد أََصاَب ُسنَّ

، والطرٌقة أعم من  ( الوجوب) ال االصطالحٌَة التً تقابل (الطرٌقة ) السنة اللؽوٌة التً هً 

أن تكون للوجوب أو للندب ، فإن لم ٌقم دلٌل الوجوب بقً الندب ، والحاصل أن األُضحٌَة ال 

                                         
اء بن عازب األنصاري األوسً ،:ارةعموأب: هو-  1  عمارة ، وهو وأب:  وقٌل  وأختلؾ فً كنٌته، فقٌل أبو عمرو، الَبرَّ

 ، واإلصابة فً تمٌز 259 - 258 / 1 ، وأسد الؽابة 371 – 364 / 4الطبقات الكبرى : ٌنظر . .( هـ 72ت  )،  أصح

  . 278 / 1الصحابة 

  ( .5545 )رقم الحدٌث -  باب سنة األضحٌة – كتاب األضاحً –  99 / 7: صحٌح البخاري-  2

 : ، كان فقٌها، محدثا، مفسرا، عالما بعلوم اللؽة، وله مصنفات منهاالبؽدادي محمد بن ٌوسؾ بن علً الكرمانً: هو-  3

شرح الفوابد الؽٌاثٌة و-  سماه السبعة السٌارة –وشرح على مختصر ابن الحاجب -  على شرح البخاري الكواكب الدراري) 

فً طبقات  ، وبؽٌة الوعاة 67 ، 66 / 6 فً أعٌان المابة الثامنةالدرر الكامنة : ٌنظر . ( 786ت  )  ، (فً المعانً والبٌان

  . 280 ، 279 / 1 اللؽوٌٌن والنحاة

  .370 / 1 ، والمستقصى فً أمثال العرب 129 / 1 ، ومجمع األمثال 266 / 1وجمهرة األمثال : ٌنظر-  4

  . 121 / 20الكواكب الدراري للكرمانً -  5

  .   99 / 7صحٌح البخاري  - 6
  . 4 / 10فتح الباري، : ٌنظر-   7
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خالؾ فً كونها من شرابع الدٌن ، وهً عند الشافعٌة والجمهور سنة مإكدة على اْلكفاٌة، 

وفً وجه للشافعٌة أنها من فروض الكفاٌة
(1.)

واجبة :  وقال صاحب الِهداٌة من السادة الحنفٌة 

على كل مسلم مقٌم موسر ٌوم عٌد األضحى عن نفسه وولده الصؽٌر 
(2)

 وعن مالك 
 

مثله فً 

رواٌة لكن لم ٌقٌد بالمقٌم
(3. ) 

 ونقل عن األوزاعً
( 4)

 وربٌعةَ 
( 5)

 واللٌث 
(6)

: خلٌل [ب  / 2 ] مثله، وقال الشٌخ 
(7)

 

المشهور أنها سنة، 
(8)

كره تركها مع القدرة، وعنه واجبة :  وقال أحمد
(9) 

 .    

 . أضحٌته :  أي( َوَمْن َذَبَح ): قوله

 . قبل مضً زمن ٌسعها وٌسع الخطبتٌن بعدها : قبل الصالة أي:  أي ( َقْبلُ ):        قوله

َما ُهَو ):        قوله  .   المذبوح : أي ( َفإِنَّ

َمُه أِلَْهلِِه ):        قوله  . فٌنتفعون به :  أي( َقدَّ

ٍء ):   قوله      ًْ ُسِك فًِ َش َس ِمَن النُّ ٌْ لٌس من العبادة فً شًء، فال ثواب فٌها، :  أي( لَ

لٌس له ثواب األُضحٌة، فال ٌنافً أنه ٌحصل له الثواب من حٌث انكفاؾ أهله عن : والمراد

سنة األُضحٌة : وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب. سإال الناس 
(10 )

. 

 

                                         
  . 3 / 10فتح الباري : ٌنظر -  1
  . 70 / 4، الهداٌة شرح بداٌة المبتدي: ٌنظر-   2

  .191 / 23التمهٌد : ٌنظر- 3

 -السنن) : عدٌدة منهاوله كتب ،كان عالما بالفقه والسنةعبد الرحمن بن عمرو بن ٌحمد األوزاعً، : أبو عمرو: هو - 4

تهذٌب األسماء و   ،76 / 1 طبقات الفقهاءو  ،135 / 6 حلٌة األولٌاء وطبقات األصفٌاء: ٌنظر. ( هـ  157ت  )،  (المسابل

 . 280 – 278 / 1واللؽات 

 بالرأي، بصٌرا ، مجتهدا، فقٌها، حافظا، كان إماما،ربٌعة بن أبً عبد الرحمن فروخ التٌمً المدنً: أبو عثمان:  هو - 5

  . 223 / 3  ، وتهذٌب التهذٌب 152 – 148 / 2 صفة الصفوة: ٌنظر.  ( هـ  136ت  )، "الرأي  ربٌعة  "ولذلك ٌقال له

 ، كان  وٌحفظ الشعر إمام أهل مصر فً الفقه والحدٌث، اللٌث بن سعد بن عبد الرحمن:أبو الحارث : هو  -6

وفٌات  ، و13 – 3 / 13 تارٌخ بؽداد: ٌنظر ( هـ 157ت  )وأصله من أصبهان، ولً القضاء بمصر، مولى قٌس بن رفاعة،

  ، 417 – 412 / 8 ، وتهذٌب التهذٌب 132 – 127 / 4األعٌان وأنباء أبناء الزمان 
وله مصنفات كثٌرة  ، وٌلقب ضٌاء الدٌن،خلٌل بن إسحاق بن موسى المالكً المعروؾ بالجندي وكان ٌسمى محمدا: هو - 7

: ٌنظر ( هـ 767ت ) ،   (  وله مختصر فً الفقه مفٌد نسج فٌه على منوال الحاوي، شرح مختصر ابن الحاجب): منها

 ، وحسن 202 / 2الدرر الكامنة فً أعٌان المابة الثامنة  ، و115 ص لدٌباج المذهب فً معرفة أعٌان علماء المذهبا

  . 247المحاضرة ص 
  . 669 / 2التوضٌح شرح مختصر ابن الحاجب، : ٌنظر-  8

  . 3 / 10 ، فتح الباري شرح صحٌح البخاري ، 95 / 11 ،المؽنً فً فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشٌبانً: ٌنظر-  9
  .36سبق تخرٌجه ص -  10
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ٞٔ : َبأب ] َِّطا َٔال ٛٔ ٔلِمُىَطأفِس  َٗ  داِلُأِضٔخ

222 ًَّ بِ ًَ هللاُ َعْنَها ـ أَنَّ النَّ َها، َوَحاَضْت بَِسِرٍؾ، َقْبلَ أَْن  ـ َعْن َعاَئَشَة  ـ َرِض ٌْ  َدَخلَ َعلَ

ًَ َتْبِكً، َفَقالَ  َة، َوِه  إِنَّ َهَذا أَْمٌر َكَتَبُه هللاُ )): َنَعْم، َقالَ :  َقالَتْ (( َمالَِك؟ أََنفِْسِت؟ )): َتْدُخلَ َمكَّ

ِت  ٌْ َر أَْن اَل َتُطوفًِ بِاْلَب ٌْ ، َؼ ْقِضً اْلَحاجُّ ٌَ ا بَِمًنى، أُتٌُِت ((َعلَى َبَناِت آَدَم، َفاْقِضً َما  ا ُكنَّ  َفلَمَّ

ى َرُسولُ هللاِ : بِلَْحِم َبَقٍر،  َفقُْلتُ   َعْن أَْزَواِجِه بِاْلَبَقرِ َما َهَذا؟ َقالُوا َضحَّ
(1. ) 

 ================================================= 

مكان معروؾ خارج مكة :  بفتح المهملة وكسر الراء( بَِسِرٍؾ ):        قوله
(2)

  . 

ًَ َتْبِكًِ ):        قوله  . والحال أنها تبكً:  جملة حالٌة أي( َوِه

 .  لها مالك تبكًقال النبً :  أي(َمالَِك؟ : َفَقالَ  ):   قوله     

ًُّ ( أََنفِْسِت ):   قوله       بفتح النون وكسر الفاء، وضبطه األَِصٌلِ
(3)

:  بضم النون، أي

ي ذكره فقهاإنا: الحٌض، وبالفتح والضم: حضت، وقٌل بالفتح  أنه بفتح أوله : النفاس، والذِّ

 . وضمه فً النفاس، وفً الحٌض بالضم لٌس إال مع كسر ثانٌه فٌهما

 . نفست:  أي (َنَعْم :  َقالَتْ ):   قوله     

 .   مسلٌا لهاالنبً :  أي( َقالَ ):   قوله     

 . الحٌض: أي ( إِنَّ َهَذا ):   قوله     

 .قدره هللا علٌهن فلٌس مختصا بك: أي (َكَتَبُه هللاُ َعلَى َبَناِت آَدَم  ):   قوله     

ْقِضً اْلَحاجُّ ): قوله [أ  / 3 ]  ٌَ  .أدي وافعلً ما ٌفعله الحاج من المناسك: أي ( َفاْقِضً َما 

                                         
  ( .5548 )رقم الحدٌث -  باب األضحٌة للمسافر والنساء – كتاب األضاحً – 99 / 7: صحٌح البخاري-  1

   . 212 / 3 معجم البلدان-  2

ألؾ ، (بسرقسطة  )كان عالما بالحدٌث والفقه، قاضٌا بـ  (أصٌلة  )عبد هللا بن إبراهٌم محمد األصٌلً، من : أبو محمد-  3

 ترتٌب : وٌنظر . ( 392ت  )  ، وأبً حنٌفة، والشافعً،كتاباً على الموطؤ سماه بالدلٌل ذكر فٌه خالؾ مالك

 . 176 ، 175 ، والدٌباج المذهب ص 644 – 642 / 2المدارك 
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ِت ): قوله ٌْ َر أَْن اَل َتُطوفًِ بِاْلَب ٌْ ؼٌر أن تطوفً؛ ألنه عبادة تتوقؾ : زابدة أي: ال( َؼ

 عندهم ( بدنة )وعند الحنفٌة تطوؾ بعد االنقطاع وقبل الؽسل وٌجب علٌها . على طهارة
(1.)

   

ا بِِمنًى ): قوله ا ُكنَّ   هذا من كالم عابشَة  ـ رضً هللا عنها ـ (إِلَى آِخِرِه ...  َفلَمَّ

ى َرُسولُ هللاِ ): قوله بإذنهن؛ ألن تضحٌَة اإلنسان عن : أي ( َعْن أَْزَواِجِه  َضحَّ

 ؼٌره ال تصح إال بإذنه، واستدل به الجمهور على أن ضحٌَة الرجل تجزي عنه وعن أهل

َحاِويُّ  بٌته ، وخالؾ فً ذلك الحنفٌة ، وادعى الطَّ
(2)

 أنه مخصوص أومنسوخ ولم ٌؤْت لذلك 

بدلٌل 
(3)

 ًُّ : ، قال اْلقُْرُطِب
(4)

 أمر كل واحدة من نسابه بؤضحٌة مع تكرار   لم ٌنقل أن النبً 

سنة الضحاٌا، ومع وجود تعددهن، والعادة تقتضً نقل ذلك لو وقع كما نقل ؼٌر ذلك من 

الخبرٌات
(5 )

 وٌإٌده ما أخرجه مالك وابن ماجه 
(6)

 والترمذي 
(7)

 وصححه من طرٌق عطاء 

بن ٌسار سؤلت أبا أٌوب 
(8)

كان الرجل :  ؟ قال كٌؾ كانت الضحاٌا على عهد رسول هللا 

ٌضحً بالشاة عنه وعن أهل بٌته فٌؤكلون وٌطعموَن حتى تباهى الناس كما ترى
(9)

وهذا . 

األُضحٌة للمسافر والنساء: الحدٌث ذكره البخاري فً باب
(10)

 .  

 

 

                                         
 . 207 / 1، البحر الرابق شرح كنز الدقابق-  1

 مشهور بالطحاوي، كان فقٌها،محدثا، وله   أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة األزدي الحجري المصري: أبو جعفر: هو-  2

، 292الفهرست ص : ٌنظر ( هـ 229 )ت  ،(، وبٌان مشكل اآلثار، وأحكام القرآن كتاب شرح اآلثار ): مصنفات كثٌرة منها

  . 67 ، 66 ص طبقات الحفاظ ، و105 – 102 ص لجواهر المضٌة فً طبقات الحنفٌةوا
  . 178 / 4، شرح معانً اآلثار-  3
، كان  كان ٌعرؾ فً بالده بابن المزٌن، القرطبً المالكًاألنصاري أحمد بن عمر بن إبراهٌم بن عمر :أبو العباس: هو-  4

 ، ( شرح صحٌح مسلم المسمى بالمفهم، وله كتاب كشؾ القناع عن الوجد والسماع):  له مصنفات منها،امحدثا فقٌه

نفح الطٌب من ؼصن األندلس الرطٌب   و70 – 68 ، والدٌباج المذهب ص 247 / 13 البداٌة والنهاٌة: ٌنظر.( هـ 656ت )

2 / 615 .  
   . 364 / 5المفهم لما أشكل من تلخٌص كتاب مسلم -  5

 الحافظ المشهور، مصنؾ كتاب السنن فً الحدٌث؛ ، القزوٌنً،أبو عبد هللا محمد بن ٌزٌد بن ماجه الربعً بالوالء: هو-  6

وتفسٌر القرآن السنن فً الحدٌث،  ):  مفسرا، له مصنفات كثٌرة منهاكان إماما فً الحدٌث عارفا بعلومه وجمٌع ما ٌتعلق به،

  . 468 / 9، وتهذٌب التهذٌب 636 / 2 ، وتذكرة الحفاظ 279 / 4وفٌات األعٌان : ٌنظر. ( هـ 273ت  ) . (الكرٌم

 ، الجامع والتوارٌخ والعلل فً صنؾكان حافظا، محدثا، ،محمد بن عٌسى بن سورة الترمذيأبو عٌسى،: هو-  7

  .  344 / 9 ، وتهذٌب التهذٌب 459 / 1 ، واألنساب 326 ، 325الفهرست ص : ٌنظر. ( هـ279ت  )
: ٌنظر.  ( هـ 52ت ) حدٌثا،   ( 125 ) األنصاري، روى عن النبً خالد بن زٌد بن كلٌب بن ثعلبةأبو أٌوب، : هو-  8

  . 234 / 2 ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة 413 – 402 / 2وسٌر أعالم النبالء  . 489 – 484 / 3الطبقات الكبرى 

  .  91 / 4 سنن الترمذي ، و1051 / 2، سنن ابن ماجه ، و595 / 2، موطؤ اإلمام مالك-  9
  .38سبق تخرٌجه ص -  10
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َِ َقاَه: باب ] ٍِٖخِس : َو ًُ ال ِٕ َٖ  داِلَأِضَخٜ 

ًِّ  ـ َعْن أَبًِ َبْكَرَة 223 بِ ْوَم َخلََق هللاُ )):  َقالَ  َعِن النَّ ٌَ َئتِِه  ٌْ  الَزَماُن َقِد اْسَتَداَر َكَه

َنُة اْثَنا َعَشَر َشْهًرا، ِمْنَها َماَواِت َواأْلَْرَض، السَّ اتٌ : السَّ ٌَ ُذو اْلَقْعَدِة : أَْرَبَعٌة ُحُرٌم، َثاَلٌث ُمَتَوالِ

َن ُجَماَدى َوَشْعَباَن  ٌْ ُم، َوَرَجُب ُمَضَر الِذي َب ِة، َواْلُمَحرَّ :  قُْلَنا(( أَيُّ َشْهٍر َهَذا؟ )) . ((َوُذو اْلِحجَّ

ِر اْسِمِه، َقالَ  ٌْ ٌِه بَِؽ ٌَُسمِّ ُه َس ا أّنَّ َس ُذو اْلَحَجِة؟ )) : هللاُ َوَرُسولُُه أَْعلَُم، َفَسَكَت َحتَّى َ َننَّ ٌْ  ((أَلَ

ِر :  قُْلَنا(( أَيُّ َبلٍَد َهَذا؟ )): َبلَى، َقالَ : قُْلَنا ٌْ ٌِه بَِؽ ٌَُسمِّ ُه َس ا أَنَّ هللاُ َوَرُسولُُه أَْعلَُم، َفَسَكَت َحتَّى َ َننَّ

َس اْلَبْلَدَة )): اْسِمِه، َقالَ  ٌْ ْوٍم َهَذا؟ )): َبلَى، َقالَ :  قُْلَنا(( أَلَ ٌَ هللاُ َوَرُسولُُه أَْعلَُم، :  قُْلَنا(( َفؤَيُّ 

ِر اْسِمِه، َقالَ  ٌْ ٌِه بِّؽ ٌَُسمِّ ُه َس ا أَنَّ ْحِر؟ )): َفَسَكَت َحتَّى َ َننَّ ْوَم النَّ ٌَ َس  ٌْ  َفإِنَّ )): َبلَى، َقالَ :  قُْلَنا(( أَلَ

ٌد َوأَْحِسُبُه َقالَ : َقالَ - ِدَماَءَكْم َوأَْمَوالَُكْم  ْوِمُكْم َهَذا، : - ُمَحمَّ ٌَ ُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة  ٌْ َوأَْعَراَضُكْم َعلَ

ْسؤَلُُكْم َعْن أَْعَمالُِكْم، أاََل َفاَل َتْرِجُعوا َبْعِدي  ٌَ ُكْم، َف فًِ َبلَِدُكْم َهَذا، فًِ َشْهِرُكْم َهَذا، َوَسَتْلَقْوَن َربَّ

ُكوَن  ٌَ ْبلُُؽُه أَْن  ٌَ اِهُد اْلَؽائَِب، َفلََعلَّ َبْعَض َمْن  ٌَُبلِِّػ الشَّ ْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعٍض، أاََل لِ ٌَ اًل،  ُضالَّ

 (( أاََل َهلْ َبلَّْؽُت مرتٌن  )): ، ُثمَّ َقالَ ((أَْوَعى لَُه ِمْن َبْعِض َمْن َسِمَعُه 
(1)

 

======================================================== 

( َعْن أَبًِ َبْكَرَة ): قوله
(2)

كنٌة الراوي، واسمه نفٌع بن الحارث، أو ابن كلدة، وبكرة  

 .   من حصن الطابؾ ببكرةواحد البكر، وكنً بذلك؛ ألنه تدلى للنبً : بفتح الكاؾ وإسكانها

َماُن  ): قوله  وألبً ذر(الزَّ
(3)

 إن الزمان، والحاصل أن أهل الجاهلٌة كانوا ٌحجون 

فً كل شهر عامٌن، فحجوا فً ذي الحجة عامٌن، ثم حجوا فً المحرم عامٌن، ثم حجوا فً 

وهكذا، فوافقت حجة أبً بكر، وكانت فً سنة تسع، السنة الثانٌة من حجتً ... صفر عامٌن 

 سنة عشر فوافق شهر الحج وهو ذو الحجة فوقؾ بعرفة الٌوم ذي القعدة، ثم حج النبً 

وكانوا أصحاب  [ب  / 3 ]التاسع وخطب بمنى الٌوم العاشر، وأعلمهم أن الزمان قد استدار 

حرب، فإذا جاء المحرم وهم محاربون شق علٌهم ترك القتال فٌحلونه وٌحرمون صفرا فإذا 

وهكذا، فكانوا ٌحرمون من السنة أربعة ... حصل القتال فً صفر أحلوه وحرموا ما بعده 

أشهر مطلقا، لٌوافقوا العدد الذي جعله هللا تعالى، وربما زادوا فً السنة فٌجعلون الشهر الذي 

                                         
  (. 5550 )رقم الحدٌث - باب من قال األضحى ٌوم النحر -  كتاب األضاحً – 100 / 7- أخرجه البخاري -  1

  واألعالم تارٌخ اإلسالم ووفٌات المشاهٌر: ٌنظر. ( هـ  52ت  ). نفٌع بن الحارث بن كلدة بن عمرو: أبو بكرة: هو-  2

  .418 / 10 ، وتهذٌب التهذٌب 467 / 6 ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة 334 ، 333 / 4

  وفضابل -  مسانٌد الموطؤ ) منها، ،له تصانٌؾو ، كان فقٌها حافظا للحدٌث،عبد هللا بن أحمد: أبو ذر الهروي: هو-  3

 ، ومعجم 204 – 201 / 3، وتذكرة الحفاظ 696 / 2ترتٌب المدارك : ٌنظر (435ت ) ، ( وبٌعة العقبة -مالك بن أنس 

  .  147 / 4المإلفٌن 
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 أخروا فٌه الحج ملؽى فتكون تلك السنة ثالثة عشر شهرا، وهذه األُمور الثالثة هً النسًء 

ةُ َّ  حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ: المذكور فً قوله تعالى ٌَ  اآْل
(1)

. 

َئتِِه  ): َقْولُهُ  ٌْ مثل حالته، فحساب السنة قد استقام ورجع إلى األصل :  أي(َكَه

 .  أمر النسًءالموضوع، فقد أبطل المصطفى 

ْوَم َخلََق ): َقْولُهُ  ٌَ  .الهٌبة التً كان علٌها ٌوم الخ :  أي( هٌبته ):  متعلق بقوله( 

َنَة اْثَنا َعَشَر َشْهراً  ): قوله هذا تؤكٌد إلبطال أمر النسًء، فإنه معلوم من الهٌبة،  (السَّ

 .وفٌه إشارة إلى أن أحكام الشرع تبنى على الشهور القمرٌة المحسوبة باألهلة دون الشمسٌة

 . اإلثنى عشر: أي ( ِمْنَها ): قوله

 .  لعظم حرمتها( ُحُرٌم )قٌل لها  ( أَْرَبَعٌة ُحُرٌم ): قوله

 حذفت التاء من العدد لحذؾ المعدود، والبِن َعَساِكرٍ ( َثاَلٌث ): قوله
(2)

( َثاَلَثٌة ) 

(3)
 . 

اٌت ): قوله ٌَ  .  فٌه رد على الجاهلٌة( ُمَتَوالِ

 بدل من ثالث، وهو بفتح القاؾ أفصح من كسرها، وسمً بذلك؛ ( ُذو اْلَقْعَدِة ): قوله

 . لقعودهم عن القتال فٌه

ِة ): قوله  .  بكسر الحاء أفصح من فتحها، سمً بذلك؛ لوقوع الحج فٌه( َوُذو اْلِحجَّ

ُم ): قوله  .  سمً بذلك؛ لتحرٌم القتال فٌه( َواْلُمَحرَّ

 باإلضافة، فمضر مضاؾ إلٌه ممنوع من الصرؾ، للعلمٌة ( َوَرَجُب ُمَضَر ): قوله

والتؤنٌث، وأضٌؾ إلٌها؛ ألَنها كانت تحافظ على تحرٌمه أشد من محافظة سابر العرب، ولم 

 . تعظٌمِهم له: ٌكن ٌستحله أحد من العرب، وسمً رجب؛ لترجٌب العرب إٌاه أي

َن ُجَماَدى َوَشْعَباَن ): قوله ٌْ  ذكره تؤْكٌدا وإزالة للرٌب الحادث فٌه من ( الِذي َب

 .النسًء، وجمادى بضم الجٌم وبؤلؾ التؤنٌث المقصورة

 

                                         
  ( 37)سورة التوبة من اآلٌة  - 1
 تارٌخ  )، وله مصنفات كثٌرة منها لحدٌثل احفاظكان الدمشقً،  علً بن الحسن بن هبة هللا ابن عساكر: أبو القاسم: هو-   2

 ، 1333 – 1328 / 4تذكرة الحفاظ : ٌنظر. ( هـ 571ت  )  ،( األشعريوتبٌٌن كذب المفتري على أبً الحسن  - الشام

  . 14 ،13 / 2 طبقات الشافعٌة، و361 / 12والبداٌة والنهاٌة 

  ( . 5550 ) رقم الحدٌث –من قال األضحى ٌوم النحر :  باب– كتاب األضاحً – 100 / 7- صحٌح البخاري -  3
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َضاِويُّ :  قال( أَيُّ َشْهٍر َهَذا؟ ):        قوله ٌْ القاضً الَب
(1:)

 ٌرٌد تذكارهم حرمة الشهر 

 . بعرفة  وتقدٌره فً نفوسهم؛ لٌبنً علٌها ما أراد تقدٌره، وإال فهو 

زاً عن التقدم  [أ  / 4 ] (هللاُ َوَرُسولُُه أَْعلَُم :  قُْلَنا ):قوله        َقالوا ذلك ُمَراَعاًة لألَدب، َوَتَحرُّ

 وتوقفا فٌما ال ٌعلم الؽرض من السَإال عنه، وإال فهم عالمون بذلك الشهر، وأنه بٌن ٌدٌه 

 .  ذو الحجة

ِة؟ ): َقْولُهُ   ] َس ُذو اْلُحجَّ ٌْ ْفًِ، و ( أَلَ َس َوَخَبُرَها (ُذو)  اْسِتْفَهاٌم َتْقرٌِري ِبَما َبْعَد النَّ ٌْ ْفِع اْسُم لَ  ِبالرَّ

[َمْحُذوٌؾ َتْقِدٌُرهُ 
(2)

ِوي   ألٌس ذو الحجة هذا الشهر، وهذه رواٌة اْبُن َعَساِكٍر َعِن اْلَحمُّ
(3)

 

َواْلُمْسَتْملًِ 
(4)

ِة ) وفً رواٌة أخرى  ( َذا اْلِحجَّ

(5)
 بالنصب خبر لٌس واسمها ضمٌر مستتر 

 .عابد على الشهر

 . هو ذو الحجة:  أي( َبلَى ): قوله

 . الذي نحن فٌه وهو مكة: أي ( أَيُّ َبلٍَد َهَذا؟ ): قوله

َسِت اْلَبْلَدَة؟ ): قوله ٌْ  ألٌس هذا البلد؟  :  أي( أَلَ

مكة التً جعلها هللا حراما على األَبد، َوَوْجُه تسمٌتها بالبلدة، مع أنها تقع على سابر : البلدة أي

ى بهذا االسم  .البالد؛ أنها الجامعة للخٌر المتفرق فً سابر البالد فهً المستحقة ألْن ُتَسمَّ

 . هً البلدة :  أَيِ (َبلَى :  قُْلَنا):   قوله     

ْوٍم َهَذا؟ ):        قوله ٌَ  . الذي نحن فٌه، وهو ٌوم النحر :  أَيِ ( َفؤَيُّ 

ْحِر؟ ):   قوله      ْوَم النَّ ٌَ َس  ٌْ الذي ننحر فٌه األضاحً فً سابر األَقطار، والهداٌا :  أَيْ ( أَلَ

 أضاؾ بمنى، وتمسك بهذا الحدٌث من خص النحر بٌوم العٌد، َوَوْجُه ذلك أن المصطفى 

الٌوم الذي فٌه النحر، فالالم جنسٌة فتعم، فال ٌبقى نحر إال : الٌوم إلى جنس النحر، فكؤنه قال

 ًُّ  : التمسك بهذه اإلضافة ضعٌؾ مع قول هللا تعالى: وهو فً ذلك الٌوم، قال اْلقُْرَطِب

                                         
 قاضٌا إماما، عارفا بالفقه والتفسٌر والعربٌة والمنطق؛كان ، بن محمد بن علً البٌضاوي الشافعً عبد هللا بن عمر :هو-  1

 شرح و  - والؽاٌة القصوى فً الفقه،مختصر من الحاصل والمصباح): له مصنفات كثٌرة منها

 ، 172 / 2 ، وطبقات الشافعٌة 363 / 13البداٌة والنهاٌة : ٌنظر. ( هـ 685ت   ) (  الدٌنأصول واإلٌضاح فً  -المحصول

  . 51 ، 50 / 2، بؽٌة الوعاة فً طبقات اللؽوٌٌن والنحاة ، و173

 ( ب )ـ ما بٌن المعكوفتٌن ساقط وأثبت من  2

ه، كان خطٌبا، مفسرا،محدثا،: هو-  3 ٌْ ِو   .     493 / 16سٌر أعالم النبالء : ٌنظر. ( هـ 381ت  )عبد هللا بن أحمد بن َحمُّ
شذرات الذهب فً أخبار : ٌنظر. ( هـ 376ت  )إبراهٌم بن أحمد بن إبراهٌم بن أحمد بن داود البلخً المستملً،  : هو-  4

  . 3 / 1 ، ومعجم المإلفٌن 492 / 16 ، وسٌر أعالم النبالء 86 / 3 من ذهب

  (  .5550 ) رقم الحدٌث –من قال األضحى ٌوم النحر :  باب– كتاب األضاحً – 100 / 7- صحٌح البخاري -  5
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(1)َّ ىيني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ
 وأجاب الجمهور عن 

النحر الكامل الفاضل، واأللؾ والالم كثٌرا ما ُتْسَتْعمل فً الكمال . الحدٌث بؤن المراد بالنحر

ِدٌُد ـ أَيِ )): وقوله . نحو ولكنَّ البر َما الشَّ ْملُِك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَؽَضِب :  َوإِنَّ ٌَ ((اْلَكاِملُ ـ الِذي 

(2)
 

أٌام النحر ثالثة مبدإها ٌوم النحر : الٌوم األول وهو ٌوم العٌد أفضل، وقال المالكٌة: ولذا قٌل

بعد صالة اإلمام وذبحه فً المصلَّى
(3)

ندبا، والمراد باإلمام السلطان أو ناببه على قول، : ، أَيْ 

والمعتمد أنه إمام الصالة، وأما عندنا معشر الشافعٌة فً آخر وقت الذبح ؼروب الشمس من 

 . آخر أٌام التشرٌق الثالثة بعد ٌوم العٌد لما ورد فً كل أٌام التشرٌق ذبح 

انَ  . رواه اْبُن ِحبَّ
(4)

وقال أبو حنٌفةَ 
(5)

: وأحمد
(6)

 .  ٌومان بعد النحر، كقول المالكٌة 

ًُّ : أَيِ  (َقالَ  ):   قوله     ِب   .النَّ

ٌد  ):   قوله [ب  / 4 ]  اْبُن ِسٌِرٌَن :  أَيِ (َقالَ ُمَحمَّ
(7)

 . أحد رواة الحدٌث 

أظن أبا بكرة وهو شٌخ ابن ِسٌِرٌنَ : أَي (َوأَْحَسُبُه  ):  قوله     
 

 

 . ِفً َحِدٌِثِه :  أَيِ ( َقالَ )قوله       

أعراض بعضكم، وهً جمع عرض وهو موضع المدح والذم  :أي (َوأَْعَراُضُكْم  ):       قوله

من اإلنسان، وإطالق العرض على النفس من إطالق المحل على الحال كذا فً النهاٌة
(8)

. 

ْوُمُكْم َهَذا ): قوله      ٌَ  . وهو ٌوم النحر ( 

 . وهو مكة  (َبلَِدُكْم َهَذا  ):      قوله

  ( هذا)هو ذو الحجة، وسقط لفظ  (َشْهُرُكْم َهَذا  ):      قوله
(1)

 أِلَِبً َذرٍّر 
 ،

 . َواْبِن َعَساِكرٍ 

                                         
  ( .28 )سورة الحج من اآلٌة -  1

 (.  2609 )رقم الحدٌث - باب فضل من ٌملك نفسه عند الؽضب وبؤي شًء ٌذهب الؽضب  - 2014 / 4- أخرجه مسلم -  2

  .  230جامع األمهات ص :  ٌنظر- 3
،التمٌمً، البستً، الشافعً، كان قاضٌا فقٌها عالما بالحدٌث وؼٌره، وله محمد بن حبان بن أحمد بن حبانأبو حاتم، : هو-  4

 تذكرة الحفاظ : ٌنظر ( هـ354ت  )، )  المسند الصحٌح، والتارٌخ، وكتاب الضعفاء، وفقه الناس ): مصنفات كثٌرة منها

  .17 ، 16 / 3، شذرات الذهب فً أخبار من ذهب ، و114 – 112 / 5 ، ولسان المٌزان 90 ، 89 / 3

   أصحاب المذاهب المتنوعة، وهو أقدمهم وفاة،األربعة األبمةوأحد  ،افقٌهكان النعمان بن ثابت التٌمً، : هو-  5

  . 15 – 12 / 2، النجوم الزاهرة فً ملوك مصر والقاهرة ، و114 / 10البداٌة والنهاٌة : ٌنظر. ( هـ 150ت  )
  (والناسخ والمنسوخ - المسند  )، كان محدثا، فقٌها، وله مصنفات كثٌرة منها حمد بن محمد بن حنبلأ: هو-  6

  ، والنجوم 359 – 336 / 2 ، وصفة الصفوة 40 – 22 / 1طبقات الفقهاء الحنابلة : ٌنظر ،( هـ 241ت  )

  . 306 – 304 / 2الزاهرة 
 ،  ٌعبر الرإٌا، متقنا، حافظا، كان فقٌها،محمد بن سٌرٌن األنصاري موالهم أبو بكر بن أبً عمرة البصري: هو-  7

  . 191 ، 190/ 9 ، وتهذٌب التهذٌب 183 – 181/ 4، وفٌات األعٌان 282 – 263/ 2حلٌة األولٌاء : ٌنظر ( هـ 110ت  )
  . 439 / 3 النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر: ٌنظر-  8
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ُكْم  ):   قوله     . ٌوم القٌامة: أي (َوَسَتْلَقْوَن َربَّ

ْسؤَلُُكْم َعْن أَْعَمالُِكْم  ):      قوله ٌَ  .فٌجازٌكم علٌها:  أي(َف

 . تنبهوا:  تنبٌه للحاضرٌن أي(أاََل  ): قوله     

 . نهً لهم (َفاَل  ): قوله     

اًل ):      قوله  . بضم الضاد المعجمة وتشدٌد الالم األُولَى جمع ضال ( ُضالَّ

ْضِرْب  ):  قوله      . بالجزم فً جواب النهً (ٌَ

اِهُد  ):   قوله      .الحاضر: أي (الشَّ

 . عن المجلس:  أي(اْلَؽائُِب  ):       قوله

ْبلُُؽُه  ):       قوله  . بفتح التحتٌة وسكون الموحدة وضم الالم (ٌَ

أشد وعٌا وحفظا، وأِلَِبً َذرٍّر : بالواو الساكنة بعد الهمزة المفتوحة أي (أَْوَعى  ):       قوله
 

َعِن 

ِوي   [َواْلُمْسَتْملًِ  ]اْلَحمَّ
(2)

( أَْرَعى ) 

( 3)
 . أشد رعٌا وحفظا له:  بالراء بدل الواو أي

  النبً : أي (ُثمَّ َقالَ  ):       قوله

 .  هو استفهام تقرٌر لهم بؤنه بلؽهم ما ذكره لهم  (َهلْ َبلَّْؽُت؟  ):       قوله

ِن ):       قوله ٌْ َت كذا فً رواٌة أَِبً َذرٍّر عن اْلُمْسَتْملًِ، وفً رواٌة ؼٌره إسقاطها ( َمرَّ
(4)

.  

وهذا الحدٌث ذكره البخاري 
 

من قال األضحى ٌوم النحر: فً باب
(5 )

. 

 

 

 

                                                                                                                                   
  ( . 5550 ) رقم الحدٌث –من قال األضحى ٌوم النحر :  باب–كتاب األضاحً  - 100 / 7- صحٌح البخاري -  1

  (ب  ) ـ ما بٌن المعكوفتٌن زٌادة من النسخة 1

  ( . 5550 ) رقم الحدٌث –من قال األضحى ٌوم النحر :  باب–كتاب األضاحً  - 100 / 7- صحٌح البخاري -  3

 . ن . م -  4

  . 40سبق تخرٌجه ص -  5



45 
 

ٟٔىّا : باب ]  دالٗػِسٔب َقا

224 ًٍّ َحَبِة بَِماٍء َفَشِرَب َقائًِما َفَقالَ  ـ َعْن َعلِ ُه أََتى َعلَى َباِب الرَّ ْكَرهُ )):  أَنَّ ٌَ  إِنَّ َناًسا 

 ًَّ بِ ُت النَّ ٌْ ْشَرَب َوْهَو َقائٌِم َوإِنًِّ َرأَ ٌَ ُتُمونًِ َفَعْلتُ أََحُدُهْم أَْن  ٌْ (( َفَعلَ َكَما َرأَ

(1)
. 

================================================= 

 بضمها وكسر ثانٌه( أُِتى )بفتح الهمزة مبنٌا للفاعل، وألَِبً َذرٍّر  (أََتً  ): قوله
(2)

، 
 

 ًّ  . والفاعل أو ناببه ضمٌر مستتر عابد على عل

َحَبِة  ): قوله المكان : رحبة الكوفة، وهً بفتح الراء والمهملة والموحدة:  أي(الرَّ

المتسع
(3)

.  

 . علً :  أي( َفَشِربَ  ): قوله

 حال من ضمٌر شرب(َقائًِما  ): قوله
(4)

 . 

ْشَرَب  ): قوله ٌَ  . ٌكره الشرب :  أي( ٌكره ) فً تؤوٌل مصدر مفعول (أَْن 

 .فً حالة القٌام:  أي(َوْهَو َقائٌِم   ): قوله

ُتُمونًِ  ): قوله ٌْ  . من الشرب قابما:  أي(َكَما َرأَ

 وٌإخذ من الحدٌث أن على العالم إذا رأى الناس اجتنبوا شٌبا وهو ٌعلم جوازه أن ٌوضح لهم 

ًَ ذلك فعلٌه  ٌَُظنُّ تحرٌمه، وأنه متى َخِش  [أ  / 5 ]وجه الصواب فٌه؛ خشٌة أن ٌطول األمر، َف

ٌُْسؤَْل، فإن سبل تؤكد األمُر به، وأنه إذا كره من أحد شٌبا ال  أن ٌبادر لإلعالم بالحكم، ولو لم 

ٌَُكنًِّ عنه كما كان   . ٌفعل فً مثل ذلكٌَُشهُِّرهُ باسمه، بل 

 

 

                                         
  ( . 5615 ) رقم الحدٌث – باب الشرب قابما – كتاب األشربة – 110/ 7 –أخرجه البخاري -   1
 . ن . م -  2
  . 152 / 1الصحاح فً اللؽة : ٌنظر-  3

 . حال من فاعل شرب  (ب ، د  )ـ فً  4
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 واسُتدل بهذا الحدٌث على جواز الشرب للقابم، وهو مذهب الجمهور
(1)

، وكرهه قوم؛ لحدٌث 

أنس
(2)

 عند مسلم
(3)

ْرِب َقائًِما ))  أن النبً  (( َزَجَر َعِن الشُّ

(4)
 وحدٌث أبً هرٌرة 

(5)
 فً 

ْشَرَبنَّ أََحٌد ِمْنُكْم َقائًِما َفَمْن َنسِ  ))مسلم أٌضا  ٌَ ْسَتقِ ْ يَ الَ  ٌَ (( َفْل

( 6)
ْعلَُم الَِّذي    ))، وفً رواٌة ٌَ لَْو 

ْشَربُ   ((  اَلْسَتَقاءَ  وهو قائم ٌَ
(7)

ْشَرُب َقائًِما ))  وعند أحمد من حدٌثه أنه  ٌَ  َفَقالَ ،َرأَى َرُجاًل 

ْشَرَب َمَعَك اْلِهرُّ : َقالَ ؟ لَِمهْ : َقالَ . قِه:لَهُ  ٌَ َك أَْن  ُسرُّ ٌَ ُه َقْد َشِرَب َمَعَك َمْن : َقالَ ، اَل : َقالَ ؟ أَ  َفإِنَّ

َطانُ ،ُُهَو َشرٌّ ِمْنه ٌْ  ((  الشَّ

(8)
 وأخرج مسلم من طرٌق قتادة

(9)
َنَهى  )) ـ  عن أنس أن النبً ـ 

ُجلُ َقائًِما ْشَرَب الرَّ ٌَ (( أَْن 

( 10)
:، قال قتادة

 
((ْو أَْخَبثُ  ذأَ َذاَك أََشرُّ  )): فاألكل، قال: فقلنا ألنس

(11)
 .

 .وإنما ُجعل األكل أشر؛ لطول زمنه بالنسبة لزمن الشرب: قٌل

 والذي ٌظهر أن أحادٌث شربه قابما لبٌان الجواز، وأحادٌث النهً على الكراهة التنزٌهٌة، 

فاألولى واألكمل الشرب من جلوس، ألن فً الشرب قابما ضررا ما، َفُكِرَه من أجله، ألنه 

 . ٌحرك خلطا ٌكون القًء دواإه 

ًَ )فً الحدٌث : وقوله ٌُستحب ذلك للعامة أٌضا بطرٌق األْولى، ( َفَمْن َنِس  ال مفهوم له، بل 

وإنما ُخص الناسً بالذكر؛ لكون المإمن ال ٌقع ذلك منه بعد النهً ؼالبا، إال نسٌانا، قال 

                                         
  . 285 / 5المفهم لما أشكل فً تلخٌص كتاب مسلم  -  1

حد المكثرٌن من أ و خادم رسول هللا ،الخزرجً  األنصاري، بن ضمضم، بن النضر،أنس بن مالك: أبو حمزة: هو-  2

 ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة  37 / 1 ، وتذكرة الحفاظ 353 / 3تهذٌب الكمال : ٌنظر (هـ 93ت  )،الرواٌة عنه

  1 / 126 – 128  .  
 تهذٌب : ٌنظر. ( هـ 261ت  ) ،مسلم بن الحجاج بن مسلم القشٌري النٌسابوري: أبو الحسٌن: هو -  3

  .  114 ، 113 / 10 ، وتهذٌب التهذٌب 126 ، 125 / 2 ، وتذكرة الحفاظ 504 – 499 / 27الكمال 

  ( . 2024 ) رقم الحدٌث – باب كراهٌة الشرب قابما – كتاب األشربة – 1600 / 3 –أخرجه مسلم -  4

 أسد : ٌنظر ( هـ 57ت  )عبد الرحمن بن صخر الدوسً الٌمانً، كان فقٌها، مجتهدا، حافظا، : أبو هرٌرة: هو-  5

  . 444 – 425 / 7 ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة 579 ، 578 / 2 ، وسٌر أعالم النبالء 475 / 3الؽابة 
  ( . 2024 ) رقم الحدٌث – باب كراهٌة الشرب قابما – كتاب األشربة – 1600 / 3 –أخرجه مسلم -  6

  . 82 / 10فتح الباري  : وٌنظر . 142 / 12أخرجه وصححه ابن حبان فً صحٌحه -  7
 زٌاد أبً عن شعبة رواٌة من وهو: قال ابن حجر . ( 8003 ) رقم الحدٌث – 381 / 13 –أخرجه أحمد فً مسنده -  8

  .82 / 10فتح الباري : ٌنظر. معٌن بن ٌحٌى وثقه وقد اسمه ٌعرؾ ال زٌاد وأبو عنه علً بن الحسن مولى الطحان

حدث عن عبد هللا بن ، كان حافظا للحدٌث، ومفسرا،  البصري، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزٌزأبو الخطاب: هو-  9

 ،أبو عوانة، و وشعبة، وشٌبان، وابن أبً عروبة،مسعرن، وآخرٌن، وحدث عنه  وسعٌد بن المسٌب، وأنس بن مالك،سرجس

  93 – 92 / 1وتذكرة الحفاظ  . 517 – 498 / 23وتهذٌب الكمال : ٌنظر. ( 118ت ) وقٌل  ( 117ت  )، وحماد بن سلمة

  .  318 – 315 / 8وتهذٌب التهذٌب 

  ( . 2024 ) رقم الحدٌث – باب كراهٌة الشرب قابما – كتاب األشربة – 1600 / 3 –أخرجه مسلم -  10
  .  ن . م -  11
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الحافظ
(1:)

ٌُراد به الترك؛ لٌشمل السهو والعمد، فكؤنه قٌل من ترك :  وقد ٌطلق النسٌان و

امتثال األمر، وشرب قابما فلٌستقا
(2) ،

 :وقد أنشد الحافظ

 

ِة َصْفَوِة أَْهِل اْلِحَجازِ  ***ُرْمَت َتْشَرُب َفاْقُعْد َتفُزْ إَِذا    ِبُسنَّ
ُحوا ُشْرَبُه َقاِبًما اِن اْلَجَوازِ  ***َوَقْد َصحَّ ٌَ ُه لَِب  َولَِكنَّ

(3)
 

 

ووقع للنووي 
(4)

هذه األحادٌُث أُشكل معناها على بعض العلماء، حتى قال فٌها :  ما ملخصه

أقواال باطلة، وتجاسر ورام أن ٌضعِّؾ بعضها، وال وجه لذلك، ولٌس فً هذه األحادٌث 

أن النهً فٌها محمول على التنزٌه، وشربه : ضعؾ، بل الصواب [ب  / 5 ]إشكال وال فٌها 

ٌَُصاُر إلٌه مع إمكان  قابما لبٌان الجواز، وأما من زعم نسخا أو ؼٌره فقد ؼلط؛ فإن النسخ  ال 

 لبٌان الجواز ال ٌكون فً حقه مكروها أصال؛ فإنه كان ٌفعل الجمع لو ثبت التارٌخ، وفعله 

الشًء للبٌان مرة أو مرات، وٌواظب على األفضل، واألمر باالستقاء محمول على 

االستحباب
(5 .)

 

يِّ التام، ومنها عدم االستقرار فً المعدة حتى :  وللشرب قابما أفات كثٌرة، منها عدم الرِّ

ٌُبرد حرارتها،  ٌُخشى منه أن  ٌقسمه الكبد على األعضاء، ومنها نزوله بسرعة إلى المعدة َف

ومنها إسراعه النفوذ إلى أسافل البدن بؽٌر تدرٌج، ومنها ؼٌر ذلك
(6)

. 

                                         
فتح الباري بشرح  ) : له مصنفات كثٌرة منها.المصري الشافعً أبو الفضل أحمد بن علً بن محمد العسقالنً: هو-  1

شذرات الذهب : ٌنظر  (  المابة الثامنة، ودٌوان شعرأعٌان فً تمٌٌز الصحابة، الدرر الكامنة فً اإلصابةصحٌح البخاري، 

  . 20 / 2 ، ومعجم المإلفٌن 117 ، وطبقات الحفاظ 272 – 269 / 7

  . 83 / 10فتح الباري  : ٌنظر-  2

 ، 373 / 4 ، وشرح الزرقانً على موطؤ اإلمام مالك 167دٌوان ابن حجر ص : البٌتان من البحر المتقارب ٌنظر-   3

  .  258 / 2ومنتهى السول على وسابل الوصول إلى شمابل الرسول 

 :  النووي، كان حافظا للحدٌث، فقٌها، وله تصانٌؾ كثٌرة منهاٌحٌى بن شرؾ: أبو زكرٌاء: هو-  4

  (بستان العارفٌن و- رٌاض الصالحٌن من كالم سٌد المرسلٌن و- المنهاج فً شرح صحٌح مسلم   )

   . 106 / 1، وطبقات الحفاظ 157 – 153 / 2طبقات الشافعٌة : ٌنظر. ( 676ت  )
  .  195 / 13شرح النووي على صحٌح مسلم -  5

  . 639 / 9 ، وعون المعبود شرح سنن أبً داود 229 / 4زاد المعاد فً هدي خٌر العباد -  6



48 
 

كسره، كاألكل من موضعه، : وكما نهى عن الشرب قابما نهى عن الشرب من ثلمة القدح، أي

ٌَُصبُّ الماء علٌه، ونهى عن النفخ فً الشراب، والطعام  وإنما نهى عن ذلك؛ ألنه ربما 
(1)

 .

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب الشرب قابما
(2)

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  . 227 / 8 ، وعون المعبود 903 / 2التٌسٌر بشرح الجامع الصؽٌر -  1

  .45سبق تخرٌجه ص -  2
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ٞٔ : باب ] َِ َفِي الطَِّكا  دالٗػِسٔب ٔو

َرَة 225 ٌْ َقاِء َواْلقِْرَبِة،  َنَهى َرُسولُ هللاِ )):  َقالَ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر ْرِب ِمْن َفِم السِّ  َعِن الشُّ

ْؽِرَز َخَشَبُه فًِ َداِرِه  ٌَ ُجلُ َجاَرهُ أَْن  ْمَنَع الرَّ ٌَ  ((َوأَْن 
(1)

. 

================================================= 

ٍء من الهوام :  اخُتلؾ فً علة النهً، فقٌل(إِلَْخ ...  َنَهى ): قوله ًْ عدم أمن دخول َش

مع الماء فً جوؾ السقاء، فٌدخل فم الشارب وهو ال ٌشعر، وهذا ٌقتضً أنه لو مأل السقاء 

ا أراد أن ٌشرب حله فشرب  وهو ٌشاهد الماء الذي ٌدخل فٌه، ثم ربطه ربطا محكما، ثم لمَّ

ٌُنتنه، وهذا ٌقتضً أن ٌكون النهً خاصا بمن ٌشرب : منه ال ٌتناوله النهً، وقٌل ألن ذلك 

فٌتنفس داخل اإلناء، أو باشر بفمه باطن السقاء، أما من صب من الفم داخل فمه من ؼٌر 

إن الذي ٌشرب من فم السقاء قد ٌؽلبه الماء فٌنصب منه أكثر من حاجته، : مماسه فال، وقٌل

 . فال ٌؤمن أن ٌشرق به أو تبتل ثٌابه

والنهً للتنزٌه، قال ابن العربً
(2)

واحدة مما ُذكر تكفً فً ثبوت الكراهة، وبمجموعها : " 

"تقوى الكراهة جدا 
(3)

 وقال ابن أبً جمرة
(4 :)

الذي ٌقتضٌه الفقه أنه ال ٌبعد أن ٌكون النهً " 

بمجموع هذه األمور، وفٌها ما ٌقتضً الكراهة، وما ٌقتضً التحرٌم، والقاعدة فً مثل ذلك 

انتهى" ترجٌح القول بالتحرٌم 
(5 )

 . 

                                         
  ( . 5627 ) رقم الحدٌث – باب الشرب من فم السقاء – كتاب األشربة – 112 / 7 –أخرجه البخاري -   1
، كان فصٌحا، فقٌها، أدٌبا، شاعرا، وله مصنفات كثٌرة المعروؾ بابن العربً، محمد بن عبد هللا بن محمد: أبو بكر: هو-  2

 ((  والمحصول فً أصول الفقه- من القواصم  والعواصم، وعارضة األحوذي على كتاب الترمذي-ن أحكام القرآ ))منها، 

  . 30 – 26 / 2 ، ونفح الطٌب 96 ، 95 ، وطبقات الحفاظ، ص 284 - 281الدٌباج ص : ٌنظر.( هـ 543ت  )

  . 91 / 10فتح الباري  -  3

ًّ فقٌها عبد هللا بن سعد بن سعٌد بن أبً جمرة األزدي األندلسً، من العلماء بالحدٌث، أبو محمد، : هو-  4 أصله من . امالك

اختصر به صحٌح البخاري، وٌعرؾ بمختصر ابن أبً جمرة، و بهجة -  جمع النهاٌة )من كتبه .  بمصرتوفًاألندلس 

، 216 / 1نٌل االبتهاج : ، ٌنظر( هـ 695ت ) ، ( فً الحدٌث والرإٌا- فً شرح جمع النهاٌة، والمرابً الحسان -  النفوس 

  .     89 / 4 ، واألعالم 551 / 1وكشؾ الظنون 

  . 119 / 4بهجة النفوس -  5
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"هنا للتنزٌه ال للتحرٌم  [أ  / 6 ]اتفقوا على أن النهً : " وقال النووي
(1)،

 كذا قال، وفً نقله 

لم ٌبلؽنً فٌه نهً، : االتفاق نظر، فقد ُنقل عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه الِقرب، وقال

الٍ  وبالػ ابُن َبطَّ
(2)

ٌِّر  فً رد هذا القول واعتذر عنه ابن المن
(3)

 بؤنه كان ال ٌحمل النهً فٌه 

على التحرٌم
(4.) 

لم أر : وٌإكدون النهً للتنزٌه أحادٌث الرخصة فً ذلك، قال الحافظ متعقبا له:  قال النووي

 وأحادٌث النهً كلها من فً شًء من األحادٌث المرفوعة ما ٌدل على الجواز إال من فعله 

قوله، فهً أرجح إذا نظرنا لعلة النهً عن ذلك، فإن جمٌع ما ذكره العلماء فً ذلك ٌقتضً 

فلرفقه فً صب الماء، قال :- فلعصمته وطٌب نكهته، وأما ثانٌا:-    أما أوالأنه مؤمون منه 

ومن األحادٌث الواردة فً الجواز ما أخرجه الترمذي: قلت: الحافظ
 

من حدٌث عبد الرحمن 

بن أبً عمرة
(5)

 عن جدته كبشة
(6)

ًَّ رسول هللا :  قالت َفَشِرَب ِمْن فِى قِْرَبٍة  )) دخل عل

 ((ُمَعلََّقٍة 
(7)

قال شٌخنا.  
(8)

لو فرق بٌن ما ٌكون لعذر، كؤن تكون : "  فً شرح الترمذي

الِقربة معلقة، ولم ٌجد المحتاج إلى الشراب إناء متٌسرا، أولم ٌتمكن من التناول بكفه فال 

                                         
  . 194 / 13شرح النووي على صحٌح مسلم -  1
كان من أهل العلم ،  وٌعرؾ بابن اللجام المالكً،البلنسً، علً بن خلؾ بن بطال البكري، القرطبً،، أبو الحسن:  هو-  2

وسٌر  . 204الدٌباج ص : ٌنظر . ( هـ 449ت  ) ( شرح البخاري ):  ومن مصنفاتهوالمعرفة، عنً بالحدٌث العناٌة التامة،

  . 48 ، 47 / 18أعالم النبالء 

ٌِّر؛: أبو العباس: هو - 3  كان قاضٌا، فقٌها، مفسرا، أدٌبا، أصولٌا، خطٌبا، أحمد بن محمد بن منصور، ناصر الدٌن ابن الُمَن

وكتاب  - كتاب االنتصاؾ من الكشاؾ، ولبحر الكبٌر فً نخب التفسٌرتفسٌر  ): عالما بالحدٌث، وله مصنفات عدٌدة منها

  ، وفوات 380 / 5 ، وشذرات الذهب 73 – 71الدٌباج ص : ٌنظر. ( هـ 683ت  ) (اإلسراء المقتفً فً آٌات 

    .  149 / 1الوفٌات 
  . 91 / 10 ، وفتح الباري  78 / 6شرح صحٌح البخاري البن بطال -  4
 ، 83 / 5الطبقات الكبرى : ٌنظر.  واسم أبً عمرة بشٌر بن عمرو بن محصن،عبد الرحمن بن أبً عمرة: هو-  5

  .  45 / 5واإلصابة فً تمٌز الصحابة 
الطبقات : ٌنظر. كبشة بنت ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زٌد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار: هً-  6

  . 90 / 8 ، واإلصابة 449 / 8الكبرى 

  رقم الحدٌث –ما جاء فً الرخصة فً ذلك :  باب كتاب األشربة عن رسول هللا – 306 / 4 –أخرجه الترمذي -  7

 . وقال الترمذي حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب  ( 1892) 

  كان قاضٌا فقٌها محدثا، :عبد الرحٌم بن الحسٌن بن عبد الرحمن، المعروؾ بالحافظ العراقًأبو الفضل، : هو-  8

 نظم منهاج و - تكملة شرح الترمذيو  - ونكت ابن الصالح-  فً الحدٌث األلفٌة )): وله تصانٌؾ كثٌرة منها

  ، وطبقات 178 – 171 / 4الضوء الالمع : ٌنظر ( هـ 806ت  ) (( ونظم ؼرٌب القرآن- فً األصول  البٌضاوي

  . 116 ، طبقات الحفاظ ص 33 – 29 / 4الشافعٌة 
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كراهة حٌنبٍذ وعلى ذلك تحمل األحادٌث المذكورة وبٌن ما ٌكون لؽٌر عذر، فٌحمل علً 

"أحادٌث النهً 
(1)

 . 

وٌإٌده أن أحادٌث الجواز كلها فٌها أن القربة كانت معلقة، والشرب من الِقربة المعلقة : قلت

أخص من الشرب من مطلق الِقربة، وال داللة فً أخبار الجواز على الرخصة مطلقا، بل 

على تلك الصورة
(2)

 وحدها، وحملُها على حال الضرورة جمعا بٌن الخبرٌن أولى من حملِها 

ْسِخ وهللا أعلم  على النَّ
(3)

. 

َقاِء  ):      قوله ْخلَة إذا أُجدعت، ٌكون للماء، واللبن :  قال فً القاموس(السِّ َكِكَساِء، جلد السَّ

جمع أسقٌة و أساقٌا و أسقٌات
(4)

   

 . عطؾ تفسٌر(َواْلقِْرَبِة  ):      قوله

ُجلُ  ):      قوله ْمَنَع الرَّ ٌَ َوأَْن 
(5)

 .ونهى أن ٌمنع الشخص رجال أو امرأة :  أي( َجاَرهُ 

 بالفوقٌة على ( خشبة ) بالهاء على الجمع، فهو جمع خشبة، وألَِبً َذرٍّر (َخَشَبُه  ):      قوله

اإلفراد 
(6)

 . 

      

 

 

 

                                         
  .  13 / 6تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي -  1
 من الضرورة   (أ  )ـ فً   2
  . 92 /  10فتح الباري -  3
  . 1671ص  (سقى  )القاموس المحٌط، فً مادة -  4

 (أ  )ـ الرجل  ساقط من   5
   .  112 / 7صحٌح البخاري -  6
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( جداره ) وألَِبً َذرٍّر فً (فًِ َداِرِه  ): قوله

( 1 )
 [ب  / 6 ] والضمٌر عابد على ،

الشخص المانع، والنهً محمول على التنزٌه،
 

فٌستحب له أن ال ٌمنعه
(2)

وهذا الحدٌث ذكره . 

البخاري فً باب الشرب من فم السقاء
(3)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
   .112 / 7صحٌح البخاري -  1

  . 110 / 5فتح الباري -  2
  .49سبق تخرٌجه ص -  3



53 
 

َِٕت :  باب ] ِّ٘ اِلَىِسِٖض اِلَى  دَتَى

َرَة 226 ٌْ قُولُ َسِمْعُت َرُسولُ هللاِ :  َقالَ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر ٌَ َة )):   ٌُْدِخلَ أََحًدا َعَملُُه اْلَجنَّ  (( لَْن 

ا َرُسولَ هللاِ؟: َقالُوا ٌَ ُدوا، )): َقالَ ! َواَل أَْنَت  َدنًِ هللاُ بَِفْضلِِه َوَرْحَمتِِه، َفَسدِّ َتَؽمَّ ٌَ  َواَل أََنا إاَِل أَْن 

ا ُمِسًٌئا َفلََعلَُّه  ْزَداَد، َوإِمَّ ٌَ ا ُمْحِسًنا َفلََعلَُّه أَْن  نَّ أََحُدُكْم اْلَمْوَت، إِمَّ ٌَ َتَمنَّ ٌَ  َوَقاِرُبوا، َواَل 

ْسَتْعتَِب  ٌَ ((أَْن 

(1.)
 

================================================= 

َة ): قولهٱٱ ٌُْدِخلَ أََحداً َعَملُُه اْلَجنَّ  جف مغ جغ مع ٱُّٱٱٱٱٱ:استشكل بقوله تعالى ( لَْن 

(2)َّ حق مف  خف حف
 وأُجٌب بؤن محمل اآلٌة أن الجنة ُتنال المنازل فٌها باألعمال؛ ألن 

درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت األعمال، وأن محمل الحدٌث على أصل دخول الجنة، 

(3) َّ حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ: إن قوله تعالى: فإن قلت
 صرٌح فً أن دخول 

ٌَّنه  الحدٌث، والتقدٌر: الجنة أٌضا باألعمال، وأُجٌب ادخلوا منازل الجنة، : بؤنه لفٌظ ُمجمٌل، ب

ولٌس المراد أصل الدخول، أو المراد ادخلوها بما كنتم تعملون . وقصورها بما كنتم تعملون

مع رحمة هللا لكم، وتفضله علٌكم؛ ألن أقسام منازل الجنة برحمته، وكذا أصل دخولها؛ حٌث 

ألهم العاملٌن ما نالوا به ذلك، وال ٌخلو شًء من ُمجازاته لعباده من رحمته وفضله ال إله إال 

 .هو له الملك وله الحمد
ا َرُسولَ هللاِ  ): قوله ٌَ ٌُنجٌك عملك وٌدخلك الجنة مع عظم : أي (َواَل أَْنَت  وال أنت 

 .قدرك

َدنًِ هللاُ بَِفْضلِِه َوَرْحَمتِِه  ): قوله َتَؽمَّ ٌَ  ( ِبَفْضِل َوَرْحَمِتِه )وفً رواٌة الُمْسَتْملًِ  (إاِلَّ أَْن 

 لاّلحقة ( َفْضِل )بإضافة 
(4)

ٌلبسنً وٌسترنً برحمته، مؤخوذ من تؽمدت السٌؾ، : ، أي

                                         
  ( .5673 ) رقم الحدٌث –نهً تمنً المرٌض الموت :  باب–كتاب المرضى  - 121 / 7 –أخرجه البخاري -  1

  ( . 72 )سورة الزخرؾ اآلٌة  - 2
  ( . 32 )سورة النحل من اآلٌة -  3

  .121 / 7صحٌح البخاري -  4
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وأؼمدته ألبسَتُه ِؼْمَده وؼشٌته
(1)

، وفً رواٌة سهٌل
(2)

َتَداَرَكنًِ هللاُ بَِرْحَمتِِه ))  ٌَ (( إاِلَّ أّْن 

(3)
 

ابن عوؾ [أ  / 7 ]وفً رواٌة 
(4)

( ( بَِمْؽفَِرٍة َوَرْحَمٍة )) عند مسلم 

(5)،
وعند مسلم من  حدٌث  

جابر
(6)

اِر، َواَل أََنا إاِلَّ بَِرْحَمٍة ))  ٌُِجٌُرهُ ِمَن النَّ َة، َواَل  ٌُْدِخلُ أََحداً ِمْنُكْم َعَملُُه اْلَجنَّ   اَل 

((ِمَن هللاِ 

( 7.)
 

ُدوا ):      قوله اتباع السنة فٌتقبل هللا عملكم، : الصواب أي: اقصدوا السداد، أي: أي ( َفَسدِّ

 .وٌنزل علٌكم الرحمة

: " قال فً المختار
 

" التوفٌق للسداد بالفتح، وهو الصواب، والقصد من القول والعمل : التسدٌد

انتهى
(8)

انتهى مصباح" وسد ٌسد من باب ضرب  . " 
(9)

   . 

توسطوا فً العمل، وال ُتْفِرُطوا َفُتْجِهُدوا أنفَسكم فً العبادة؛ لبال ٌإدي : أي ( َوَقاِرُبوا ): قوله

ذلك إلى الملل فتتركوا العمل والعبادة، فٌحصل منكم التفرٌط، ٌقال شًء ُمَقاِرب بكسر الراء 

ِوي واْلُمْسَتْملًِ .  وسط انتهى: أي ُبوا )وفً رواٌة للَحمُّ  ( َوَقرِّ

(10)
بتشدٌد الراء، بدون ألؾ،  

وفً رواٌة بشر
(11)

ُدوا  ):  عن أبً هرٌرة عند مسلم (َولَِكْن َسدِّ
(12)،

 ومعنى االستدراك أنه قد 

ًُ فابدة العمل، فكؤنه قٌل بل له فابدة، وهً أن العمل عالمة على : ٌُفهم من النفً المذكور نف

 .وجود الرحمة التً ُتدخل العامَل الجنَة، فاعَملُوا واْقِصُدوا بعملكم السدادَ 

                                         
  . 326 / 3 (ؼمد  )لسان العرب، فً مادة -  1
 تهذٌب : ٌنظر. ، كان حافظا للحدٌث، ثقة  ذكوان السمان أبو ٌزٌد المدنً:سهٌل بن أبً صالح: هو-  2

  . 231 / 4 ، وتهذٌب التهذٌب 223/ 12الكمال 

  . 2169 / 4أخرجه مسلم -  3

 : عبد عمرو، وقٌل: عبد الرحمن بن عوؾ القرشً الزهري، كان اسمه فً الجاهلٌة: أبو محمد: هو-  4

 صفة : ٌنظر ( هـ 32ت  )أحد العشرة المشهود لهم بالجنة،.عبد الرحمن  عبد الكعبة، فسماه رسول هللا

  .349 – 346 / 4 ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة  211 – 208 / 2 ، وأسد الؽابة 140 – 173 / 1الصفوة 

  .   2169 / 4أخرجه مسلم  -  5

 ،  عن النبًمن الرواٌة أحد المكثرٌن ، وٌعد األنصاري السلمً،جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام: أبو عبد هللا: هو-  6

  . 434 / 1 ، و اإلصابة فً تمٌز الصحابة 36 ، 35 / 1 ، وتذكرة الحفاظ 163 ، 162 / 1أسد الؽابة : ٌنظر ( هـ 78ت  )

  .2170 / 4أخرجه مسلم -  7
  . 326مختار الصحاح ص -  8

  . 270 / 1المصباح المنٌر -  9

  . 121 / 7صحٌح البخاري -  10
 ، وتهذٌب 233 / 7الطبقات الكبرى : ٌنظر ( هـ 121ت   )، بشر بن حرب األزدي الندبً البصري: أبو عمرو: هو - 11

  .  390 / 1 ، وتهذٌب التهذٌب 112 – 110 / 4الكمال 

   . 2169 / 4أخرجه مسلم -  12
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نَّ ): قوله      ٌَ َتَمنِّ ٌَ  بتحتٌة بعد النون آخره نون توكٌد، وهو لفظ نفً بمعنى النهً، ( َواَل 

وهذه رواٌة األكثر، ووقع فً رواٌة ْالُكْشِمٌَهِنً
(1)

َتَمنُّ )  ٌَ  بحذؾ التحتٌة، والنون على ( َواَل 

لفظ النهً
(2)

  

وكذا هو فً رواٌة همام
(3)

 :  عن أبً هرٌرة بزٌادة نون التوكٌد وزاد بعد قوله

ُه  )) (( أََحُدُكُم اْلَمْوتَ )) ٌَ ؤْتِ ٌَ ْدُعو بِِه ِمْن َقْبِل أَْن  ٌَ ((  َواَل 

(4)
               

ُه ):    قوله ٌَ ؤْتِ ٌَ ٌُْمَنع ِمْن َتَمنٌِِّه  ( ِمْن َقْبِل أَْن  قٌد فً الصورتٌن، ومفهومه أنه إذا حل به ال 

رضاً بلِقاِء هللا، واَل ِمْن َطلَِبِه من هللا كذلك، وهو كذلك، وحكمُة النهًِ عن ذلك أن فً طلب 

الموت قبل حلوله نوَع اعتراٍض وُمَراَؼَمٍة للقدر، وإن كانت اآلجال ال تزٌد وال تنقص، قال 

فً الحدٌث التصرٌُح بكراهِة تمنً الموت لضر نزل به فً دنٌاه، أما إذا خاؾ فتنة :" النووي

"فً دٌنه فال كراهة فٌه، وقد فعله خالبق من السلؾ لذلك 
(5)

. 

ا ُمْحِسناً  ): قوله      ُكوُن )هو بالنصب على الخبرٌة، لـ  (إِمَّ ٌَ إما أن ٌكون :  المقدر، أي( 

محسنا، ووقع فً رواٌة أحمد عن عبد الرزاق
(6)

  الرفع على أنه بدل 

 ُمِسٌباً  )، وكذا ٌقال فً( أََحٍد )من 
 

)

( 7.)
 

ْسَتْعتَِب  ):      قوله ٌَ ٌطلب العتبى، وهو اإلرضاء، قال فً المختار: أي (َفلََعلَُّه أَْن 
 :

: تقول" 

" استرضاه فؤرضاه:استعتبه فؤعتبه، أي
(8)

 (  لعل )ٌطلب رضا هللا بالتوبة، ورد المظالم و:  أي

                                         
تهذٌب . ( هـ 389ت  )كان حافظا محدثا، . الُكْشِمٌَهِنً،محمد بن مكً بن محمد بن مكً بن زراع: أبو الهٌثم: هو-   1

  .  416 / 9 ، وتهذٌب التهذٌب 492 ، 491 / 16 ، وسٌر أعالم النبالء 495 / 26الكمال 

   . 121 / 7صحٌح البخاري -  2

 الطبقات : ٌنظر. ( هـ 131ت  )، همام بن منبه بن كامل بن شٌخ الٌمانً الصنعانً األبناوي: أبو عقبة: هو-  3

  . 59 / 11 ، وتهذٌب التهذٌب 299 ، 298 / 30 ، وتهذٌب الكمال 544 / 5الكبرى 
   . 48صحٌفة همام بن منبه ص -  4

 ،سنً اللهم كبرت  )):  تمنى الموت فقالأن عمر بن الخطاب : وجاء فً الموطؤ . 7 / 17شرح النووي على مسلم -  5

  برواٌة محمد –الموطؤ ( (  وال مفرط، فاقبضنً إلٌك ؼٌر مضٌع، وانتشرت رعٌتً،قوتً وضعفت

  . 58 / 3بن الحسن 

، كان حافظا للحدٌث، ومن مصنفاته  عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمٌري موالهم أبو بكر الصنعانً-  6

ومٌزان   . 298 ، 297 / 1طبقات الحنابلة : ٌنظر. ( هـ 211ت  ) (الجامع الكبٌر، والمصنؾ فً الحدٌث  )

  . 280 – 278 / 6 ، وتهذٌب التهذٌب 614 / 2االعتدال 
  . 448 / 13مسند اإلمام أحمد بن حنبل -  7

  . 467مختار الصحاح ص -  8
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 فً الموضعٌن للرجاء المجرد من التعلٌل، وأكثر مجٌبها فً الرجاء إذا كان معها تعلٌل، 

(1) َّ  جغ  مع جع مظ ٱُّٱٱ:نحو قوله تعالى
 وهذا الترجً المشعر بالوقوع ؼالبا ال 

جزما، فخرج الحدٌث مخرج تحسٌن الظن باهلل، وأن المحسن ٌرجو هللا الزٌادة بؤن ٌوفقه 

تعالى وال قطع - للزٌادة من عمله الصالح، وأن المِسًَء ال ٌنبؽً له القنوط من رحمة هللا 

الحدٌث ذكره البخاري فً باب تمنً المرٌض الموت  [ب  / 7 ]رجابه وهذا 
(2)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  ( .189 )سورة البقرة من اآلٌة -  1

  .53سبق تخرٌجه ص -  2



57 
 

ُٞ ٔف٘ َثَمإخ : باب ]  دالػَِّفا

 ـ َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 227
(1)

  ََرُسولُ هللاِ : َقالَ :  َقال (( ٍَفاُء فًِ َثاَلَثة َشْرَبِة َعَسٍل، :  الشِّ

 ًِّ تًِ َعِن اْلَك ِة َناٍر، َوأَْنَهى أُمَّ ٌَّ (( َوَشْرَطِة ِمْحَجٍم، َوَك

(2 )
 .رفع الحدٌث

================================================= 

َفاُء فًِ َثاَلَثِة ): قوله       لٌس المراد حصر الشفاء فً الثالثة؛ فقد ٌكون الشفاء فً ( الشِّ

ًة،  ٌَّ ؼٌرها، وإنما نبه بها على أصول العالج؛ ألن األمراض تكون دموٌة، وصفراوٌة، وُبْلَؽِم

وسوداوٌة، فالدموٌة بإخراج الدم، وخص الحجم
 

بالذكر؛ لكثرة استعمال العرب له، وبقٌتها 

 .بالمسهل المالبم لكل خلط منها، فٌكون التخصٌص لما ذكر

لٌس المراد الشرب على الخصوص، : ، قٌل( ثالثة )بالجر بدل من  (َشْرَبِة َعَسٍل  ): قوله     

بل استعماله فً الجملة فٌما ٌصلحه استعماله منه، فإنه ٌدخل المعجونات المسهلة والعسل 

لعاب النحل، وقٌل إنه ٌؤكل من األزهار الطٌبة، واألوراق العطرة فٌقلب هللا تلك األجسام فً 

داخل أبدانها عسال، ثم إنها تقًء ذلك فهو العسل وجمعه أَْعَساٌل وُعْسٌل وُعُسوٌل وُعْساَلٌن 

،  ثم الصٌفً، وأما الشتابً َفَرِديٌء، وما ٌإخذ من الجبال والشجر أجوُد مما  ًِّ ِبٌِع َوأَْصلَُحُه الرَّ

ٌإخذ من الخالٌا، وهو بحسب َمَرَعاهُ، وِمَن العجٌب أن النحلة تؤكل من جمٌع األزهار وال 

 ٌخرج منها إال حلواً، مع أن أكثر ما تجنٌه مّر، وطبع الَعَسل حارٌّ ٌابس ٌحلل الرطوبات

أكال، ونافع للمشاٌخ وأصحاب البلؽم، ومن كان مزاجه باردا رطبا، فمن قام به  [أ  / 8 ] 

البرد، ٌستعمله وحده لدفع البرد، ومن قام به الحر ٌستعمله مع ؼٌره لدفع الحرارة، وهو جٌد 

للحفظ، وٌقوي البدن، وٌحفظ صحته وٌسمنه، وٌقوي اإلنعاظ، وٌزٌد الباءة لمن قام به برد، 

وٌنفع من الفالج، واألوجاع الباردة الحادثة فً جمٌع البدن من الرطوبة، واستعماله على 

الرٌق ٌزٌل البلؽم، وٌؽسل المعدة وٌقوٌها وٌحسنها استحسانا معتدال، ومبٌض األسنان استنانا، 

وٌحفظ صحتها، والتلطخ به ٌقتل القمل، وٌطول الشعر، وٌحفظ اللحم، وٌنفع للبواسٌر، وٌكفٌه 

                                         
 / 1وصفة الصفوة : ٌنظر ( هـ 68ت  )، حبر األمة،القرشً الهاشمً، عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم: هو-  1

  . 152 – 141 / 4 ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة 132 – 130 / 2 ، وأسد الؽابة 384 – 377

  (. 5680 ) رقم الحدٌث –الشفاء فً ثالثة :  باب– كتاب الطب –  123 ، 122 / 7 –أخرجه البخاري -  2
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(1)  َّ  حئجئ يي ىي   ٱُّٱ:فضال قول هللا تعالى
 قال الحافظ ابن كثٌر

(2)
ٌَنا عن علً بن أبً    ُروِّ

ْكُتْب آًٌة من كتاب هللا تعالى فً َصْحَفةٍ : " طالب أنه قال ٌَ إذا أراد أحدكم الشفاء َفْل
(3)

ْؽِسْلها  ٌَ ، َوْل

ْشَرْبُه كذلك  ٌَ ْشَتِر به عسال َفْل ٌَ ؤُخْذ ِمِن امرأته درهما عن طٌب نفس منها َفْل ٌَ بماء السماء، وْل

"فإنه شفاء 
(4)

  رواه ابن أبً حاتم 
(5)

إذا اشتكى أحدكم : "  فً تفسٌره بسند حسن بلفظ

ْسَتْوِهْب من امرأته درهما من صداقها فلٌشتر به عسال، ثم ٌؤخذ ماء السماء فٌجمع هنٌبا  ٌَ َفْل

" مرٌبا شفاء كامال 
(6)

  فما خلق هللا لنا فً معناه أفضل منه وال مثله وال قرٌبا منه ألنه ؼذاء 

من األؼذٌة ودواء من األدوٌة وحلوى من الحلوى وطالء من األطلٌة وشراب من األشربة 

 .                ومفرح من المفرحات

ٌتفرغ بها الدم الذي هو أعظم األخالط عند هٌجانه؛ : أي ( َوَشْرَطِة ِمْحَجٍم ): قوله      

اآللة التً ٌجمع فٌها دم : لتبرٌد المزاج، والِمْحَجم بكسر المٌم وسكون المهملة وفتح الجٌم

الحجامة عند المص
(7)،

 وٌراد به هنا الحدٌدة التً ٌشرط بها موضع الحجامة إلخراج الدم، 

وقد ٌتناول الدم الفصد، والحجم فً البالد الحارة أنفع من الفصد، و الفصد فً البالد التً 

 .لٌست بحارة أنجع من الحجم

ِة َناٍر  ):      قوله ٌَّ ٌُستعمل الكً فً الخلط البلؽمً الذي ال تنحسم  (َوَك تركٌب إضافً، و

 .مادته، وآخر الدواء الكً، فهو أنفع األدوٌة، وأعالها

تًِ ): قوله       نهً تنزٌه؛ لما فٌه من األلم الشدٌد، والخطر العظٌم، وإنما : أي ( أَْنَهى أُمَّ

الً   وعدَّ منها الكً، ثم نهى عنه؛ ألنهم كانوا ٌرون أن الكً ٌدفع ( الشفاء فً ثالثة ): قال أَوَّ

                                         
  (. 69 )سورة النحل من اآلٌة -  1

 اختصار علوم ): ، كان مفسرا، وللحدٌث حافظا، من مصنفاته إسماعٌل بن عمر ابن كثٌر البصروي: أبو الفداء: هو-  2

  (تفسٌر القرآن الكرٌم ، وطبقات الفقهاء الشافعٌٌن ولم ٌكمله، وشرح صحٌح البخاري، والبداٌة والنهاٌةٌث، والحد

  . 112 / 1 ، وطبقات الحفاظ 446 – 445 / 1الدرر الكامنة : ٌنظر ( هـ 774ت  )

 . صحٌفة، وما أثبت أعاله هو الصحٌح ألنه موافق للفظ الذي ذكره ابن كثٌر فً تفسٌره   (أ ، ج ، د  )ــ فً  3

  . 328 / 8تفسٌر القرآن العظٌم -  4
، كان فقٌها محدثا مفسرا، له مصنفات التمٌمً الحنظلً الرازي،  عبد الرحمن ابن الحافظ الكبٌر أبً حاتم:أبو محمد: هو - 5

  (كتاب فً الجرح والتعدٌل، و كتاب فً تفسٌر القرآن، وكتاب فً الرد على الجهمٌة ، وعلل الحدٌث  ): كثٌرة منها

  . 288 ، 287 / 2 ، وفوات الوفٌات 162 ، وطبقات المفسرٌن ص 36 – 34 / 3تذكرة الحفاظ : ٌنظر ( هـ 327ت  )

 ثالثة دراهم أو نحو ذلك امرأتهل أ شٌبا فلٌسأحدكم إذا اشتكى : )) قال عن علًذكره ابن أبً حاتم فً تفسٌره بلفظ، -  6

  ، وفتح 862 / 3تفسٌر ابن أبً حاتم : ٌنظر( (  ماء السماء فٌجتمع هنٌبا مرٌبا شفاء مباركاٌؤخذفلٌبتع عسال ثم 

  .  170 / 10الباري 

  . 116 / 12 (حجم  )لسان العرب، فً مادة -  7
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الداء بطبعه وذاته، فٌبادرون إلٌه قبل حصول الداء، فتعجلوا تعذٌب أنفسهم بالكً ألجل أمر 

 أمته عن الكً ألجل تلك العلة، وأباح استعماله على جهة طلب الشفاء مظنون، فنهى النبً 

 .ورجاء البرء منه  تعالى - تعالى - من هللا 

   وهذا مع قوله   للنبً أسنده ابن عباس :  أي( َرَفَع اْلَحِدٌَث ): قوله      

ِتً )  وهذا الحدٌث ذكره  ٌدل على أن الحدٌث ؼٌُر موقوؾ على ابن عباس ( َوأَْنَهى أُمَّ

البخاري فً باب الشفاء فً ثالث
(1)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  . 57 ص سبق تخرٌجه-  1
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ٞٔ: باب ] َِٕدا ٛٔ الٖط   [اِلَخٖب

َرَة 228 ٌْ ُه َسِمَع َرُسولُ هللاِ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر قُولُ  أَنَّ ٌَ ْوَداِء ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ )):   ِة السَّ  فًِ اْلَحبَّ

اَم  اُم اْلَمْوُت : "  َقالَ اْبُن ِشَهابٍ ((َداٍء إاِلَّ السَّ ْوَداُء "َوالسَّ ُة السَّ (("  الشُّونٌُِز " ، َواْلَحبَّ

 ( 1)
.  

================================================= 

لٌس المراد أنها تستعمل صرفة فً كل داء، بل المراد أنها  (ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداٍء  ): قوله

تارة ُتستعمل مفردة، وتارة مركبة، وتارة مسحوقة، وتارة ؼٌر مسحوقة، وربما اسُتعملت أكال 

 .وشربا وَسُعوطا وِضَماداً وؼٌر ذلك

عام مخصوص بالداء الذي ٌقبل العالج بها، فإنها  (ِمْن ُكلِّ َداٍء  ) :إن قوله [ب  / 8 ]:  وقٌل

إن طبع الحبة السوداء : إنما تنفع من األمراض الباردة، وأما الحارة فال، قال أهل العلم بالطب

بع والبلؽم، مفتحة للسدد والرٌح، مجففة لَِبلَِّة  حار ٌابس، وهً ُمذهبة للنفخ، نافعة من حمى الرِّ

ِت البوَل  المعدة، وإذا دقت وعجنت بالعسل وُشربت بالماء الحار أذابت الحصاَة وأَدرَّ

والَطَمَث، وإذا ُدقَّْت وربطت بخرقة من كتان وأُِدٌم شمها نفع من الزكام البارد، وإذا نقع منها 

ط به صاحب الٌرقان أفاده، وإذا شرب منها وزن مثقال بماء  سبع حبات فً لبن امرأة وُسعِّ

أفاد من ضٌق النفس، والضماد بها ٌنفع من الصداع البارد، وإذا ُطبخت بخلٍّر وُتُمضمض بها 

نفعت من وجع األسنان الكابن عن برد
(2.)

  ٌصؾ الدواء بحسب ما ٌشاهده من حال  وكان 

ْوَداِء  ): المرٌض، فلعل قوله ِة السَّ : وافق مرضا من مزاجه بارد، فٌكون معنى قوله (فًِ اْلَحبَّ

 .من هذا الجنس الذي وقع القول فٌه: أي (ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداٍء  )

تكلم أناس فً هذا الحدٌث، وخصصوا عمومه، : "  وقال الشٌخ أبو محمد بن أبً جمرة

قنا أهل الطب  وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة، وال خفاء فً َؼلَِط قاِبِل ذلك؛ ألنا إذا صدَّ

                                         
 . ( 5688 ) رقم الحدٌث – باب الحبة السوداء – كتاب الطب – 124 / 7 –أخرجه البخاري -  1

  .   677 ، 676 / 14 ، وعمدة القاري 606 / 5 ، والمفهم  119 / 7إكمال المعلم بفوابد مسلم : ٌنظر-  2



61 
 

ومداُر علمهم ؼالباً إنما هو على التجربة التً بناإها على ظنٍّر ؼالب، فتصدٌق من ال ٌنطق 

انتهى" عن الهوى أولى بالقبول من كالمهم 
(1)

 . 

وقد تقدم فً أول القولة توجٌه حمله على عمومه بؤن ٌكون المراد بذلك ما هو أعم من اإلفراد 

والتركٌب، وال محذور فً ذلك وال خروج عن ظاهر الحدٌث، وهللا أعلم
(2)

. 

اَم  ):  قوله       .أفاد استثناإه أنه من األدواء (إاِلَّ السَّ

محمد بن مسلم اشتهر بلقبه الذي هو الزهري: هو (َقالَ اْبُن ِشَهاٍب  ):  قوله     
(3 )

 وهو من 

 .مشاٌخ اإلمام مالك 

ْوَداءُ  ): قوله      ُة السَّ ِونٌُِز : َوْالَحبَّ  كذا عطفه على تفسٌر ابن شهاب للسام، فاقتضى (الشُّ

ذلك أن الحبة السوداء أٌضا له
(4)،

ز بضم المعجمة، وسكون الواو، وكسر النون،  ٌْ  والُشْوِن

ٌَّد بعض مشاٌخنا الشٌن : وسكون التحتانٌة بعدها زاي، قال القرطبً بالفتح،   [أ  / 9 ]ق

وحكى عٌاض
(5)

 عن ابن األعرابً
(6)

 أنه كسرها، فؤبدل الواو ٌاء فقال الشٌِِّنٌز
(7)

. 

 وتفسٌر الحبة السوداء بالشونٌز لشهرة الشونٌز عندهم إذ ذاك، وأما اآلن فاألمر بالعكس، 

 .والحبة السوداء عند أهل هذا العصر أشهر من الشونٌز بكثٌر

                                         
  . 678 / 14 ، وعمدة القاري 130 / 4بهجة النفوس -  1

  . 678 / 14 ، وعمدة القاري 607 ، 606 / 5المفهم  -  2

: ٌنظر ( هـ 124ت  )، كان محدثا فقٌها، القرشً الزهري المدنً،  محمد بن مسلم بن عبٌد هللا بن شهاب:أبو بكر: هو-  3

  .   398 – 395 / 9وتهذٌب التهذٌب  .  85 – 83 / 1، وتذكرة الحفاظ 558 – 554 / 25تهذٌب الكمال 
  . 679 ، 678 /  14 ، وعمدة القاري 397 / 9شرح صحٌح البخاري البن بطال -  4

، أدٌبا  أصولٌا،فقٌها، كان عالما بالحدٌث وعلومه، مفسرا،  عٌاض بن موسى بن عٌاض الٌحصبً: أبو الفضل:هو- 5

كتاب مشارق األنوار فً تفسٌر ؼرٌب حدٌث   ): ، وله مصنفات كثٌرة منها عالما بالنحو واللؽة وكالم العربشاعرا،
بؽٌة الرابد لما تضمنه حدٌث أم ، وترتٌب المدارك وتقرٌب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك، والموطؤ والبخاري ومسلم

  ، وتذكرة 485 – 483 / 3 ، وفٌات األعٌان 172 – 168الدٌباج ص : ٌنظر ( هـ 544ت  ) ( زرع من الفوابد

   . 69 – 67 / 4الحفاظ 

، كان إماما فً اللؽة والشعر، حافظا لتارٌخ  وهو من موالً بنً هاشماألعرابً،أبو عبد هللا، محمد بن زٌاد بن : هو-  6

  (  تفسٌر االمثال ،النوادر فً األدب ،  تارٌخ القبابل،أسماء الخٌل وفرسانها : ) ، منهاالقبابل، وله تصانٌؾ كثٌرة

  ، وفٌات 688 ، 687 / 10 ، وسٌر أعالم النبالء 106 ، 105 / 1بؽٌة الوعاة : ٌنظر ( هـ 231ت  )

  . 308 – 306 / 4األعٌان 

ْبِنٌز "  ، وفً مشارق األنوار على صحاح اآلثار 120 / 7إكمال المعلم -  7   .  260 / 2بكسر الشٌن مهموزا " الشِّ
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 وتفسٌرها بالشونٌز هو األكثر األشهر، وهً الكمون األسود، وٌقال له أٌضا الكمون 

الهندي
(1)،

 ونقل إبراهٌم الحربً
(2)

 فً ؼرٌب الحدٌث عن الحسن البصري
(3)

 أنها الخردل
(4)

 ،

وحكى أبو عبٌد الهروي
(5)

 فً الؽرٌبٌن
 

"أنها ثمرة الُبْطم بضم الموحدة وسكون المهملة " 
(6 )

صمػ شجرة تدعى : " وقال الجوهري. واسم شجرتها الِضْرُو بكسر المعجمة وسكون الراء

الَكْمَكامِ 
 

"ُتجلب من الٌمن 
(7)

 .  ورابحتها طٌبة وتستعمل فً البخور ولٌست مرادة هنا جزما

كثرة :- أنه قول األكثر، والثانً:- تفسٌرها بالشونٌز أَْولَى من وجهٌن، أحدهما: وقال القرطبً

منافعها بخالؾ الخردل والُبْطم
(8)

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب الحبة السوداء. 
(9)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  . 183 / 4 ، وفٌض القدٌر شرح الجامع الصؽٌر 677 / 14عمدة القاري -  1

 :  الحنبلً، كان محدثا فقٌها، وله مصنفات كثٌرة منها البؽدادي الحربًأبو إسحاق إبراهٌم بن إسحاق: هو - 2

 . 143 – 134 / 1طبقات الحنابلة : ٌنظر. ( 285ت  )، (ؼرٌب الحدٌث، ودالبل النبوة، والمناسك، وسجود القرآن  )

  .   51 ، 50 / 1طبقات الحفاظ  . 123 / 2وتذكرة الحفاظ 
 ومٌزان  . 57 / 1تذكرة الحفاظ : ٌنظر ( هـ 110ت  )، الحسن بن أبً الحسن ٌسار البصري: أبو سعٌد: هو-  3

  .  235 – 231 / 2 ، وتهذٌب التهذٌب 527 / 1االعتدال 

  .145/ 10فتح الباري -  4

 ؼرٌب و - كتاب الؽرٌبٌن ):، كان محدثا، ومن مصنفاته أحمد بن محمد بن محمد الهروي الفاشانً:أبو عبٌد: هو-  5

 ، وطبقات 139 / 33 ، وسٌر أعالم النبالء 96 ، 95 / 1وفٌات األعٌان : ٌنظر ( هـ 401ت  ) )  وؼرٌب الحدٌث -القرآن

   . 175 / 1الشافعٌة 

  .   145 / 10 فتح الباري - 6

  . 258 / 6الصحاح -  7

  . 605 / 5المفهم  -  8

  . 60سبق تخرٌجه ص -  9
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ًِ : باب ]  داِلُذَرا

َرَة 229 ٌْ َرَة، َواَل َهاَمَة َواَل )) َقالَ َرُسولُ هللاِ :  َقالَ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر ٌَ  اَل َعْدَوى َواَل ِط

(( َصَفَر، َوفِرَّ ِمَن اْلَمْجُذوِم َكَما َتفِرُّ ِمَن اأْلََسِد 

(1)
 .  

================================================= 

 بالعٌن المهملة والواو المفتوحتٌن، بٌنهما دال مهملة ساكنة آخره ( اَل َعْدَوى ): قوله

ال سراٌة للمرض من صاحبه إلى ؼٌره: أي. ألؾ مقصورة
(2.)

 وهذا نفً لما كانت الجاهلٌة 

 .تعتقده فً بعض الداءات أنها تعدي بطبعها، وهو نفً بمعنى النهً

َرَة ): قوله ٌَ التشاإم وهو :   بكسر المهملة، وفتح التحتانٌة، وقد تسكن، وهً( َواَل ِط

ٌّر، مثل َر ِحٌَرًة : مصدر تط ٌَّ َتَح
(3.)

 قال أهل اللؽة لم ٌجا من المصادر هكذا ؼٌر هاتٌن
( 4.)

 

َبًة، وأورد بعضهم التَِّولة ٌِّ وُتُعقِّب بؤنه ُسمع َط
(5)،

 وفٌه نظر، وأصل التطٌر أنهم كانوا فً 

الجاهلٌة ٌعتمدون على الطٌر، فإذا خرج أحدهم ألمر فإن رأى الطٌر طار عن ٌمٌنه تٌمن به، 

واستمر، وإن رآه طار عن ٌساره تشاءم به، ورجع، وربما كان أحدهم ٌهٌج الطٌر لٌطٌر 

فٌعتمدونها، فجاء الشرع بالنهً عن ذلك
(6)

  

َرَة ): قوله ٌَ ال تشاإم بالطٌر، نفً بمعنى النهً، وقد كان بعض عقالء :  أي( اَل ِط

ح بتركه  ٌُتمدَّ قال شاعر منهم [ب  / 9 ]الجاهلٌة ٌنكر الطٌر َو
(7 :)

 

 

 

                                         
  ( 5707 ) رقم الحدٌث –الجذام :  باب– كتاب الطب – 126 / 7 –أخرجه البخاري -  1
  . 749 / 14عمدة القاري شرح صحٌح البخاري -  2

 .  تخٌر خٌرة  (ب، ط  )ـ فً  3

  . 508 / 4لسان العرب -  4

َولة-  5 ْحر وؼٌره: " بكسر التاء، وفتح الواو، قال ابن األثٌر: التِّ ٌَُحبِّب المرأَة إِلى زوجها من السِّ لسان العرب، : ٌنظر " ما 

  . 81 / 11 (تول  )مادة 

  . 212 / 10فتح الباري -  6

ًّ : هو-  7 ، ، كان شاعرا، عرؾ فً الجاهلٌة، وأدرك اإلسالم، فعاش فً أٌام عثمان ضابُا بن الحاِرث بن أرطاَة الُبرُجم

ٌّاً، وظل فً السجن إلى أن مات،كان سلٌط اللسان، سجنه عثمان   خزانة : ٌنظر   ( هـ 30ت  ) لقتله صب

  . 212 / 3 ، واألعالم 328 ، 327 / 9األدب 
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ِر ُتْدِنً ِمَن اْلَفَتى ٌْ َوَما َعاِجاَلُت الطَّ
(1)

ِثِهنَّ قُُصورُ  ...  ٌْ َنَجاحاً َواَل َعْن َر
(2)

 

 :وقال آخر

 وال َزاجراُت الّطٌر ما هللاُ َصاِنعُ  ***لََعْمُرَك ما َتْدِري الّطواِرُق باْلَحصى
(3)

 

وكان أكثرهم ٌتطٌرون، وٌعتمدون على ذلك، وٌصح بهم ؼالبا لتزٌٌن الشٌطان لهم ذلك، 

وبقٌت من ذلك بقاٌا فً كثٌر من المسلمٌن، وقد أخرج ابن حبان
 

فً صحٌحه من حدٌث أنس 

رَ )) رفعه  ٌَّ َرةُ َعلَى َمْن َتَط ٌَ َرَة ، َوالطِّ ٌَ ((  اَل ِط

(4)،
 وأخرج ابُن َعِديٍّر 

(5)
 بسندٌن عن أبً هرٌرة 

لُوا ))رفعه  ْرُتْم َفاْمُضوا ، َوَعلَى هللاَّ َفَتَوكَّ ٌَّ ((  إَِذا َتَط

( 6)،
 وأخرج الطبرانً

(7)،
 عن أبً 

الدرداء
(8)

َن ، أَْو ِاْسَتْقَسَم ، أَْو َرَجَع ِمْن َسَفر ))  رفعه  َرَجات اْلُعاَل َمْن َتَكهَّ َنال الدَّ ٌَ  لَْن 

ًرا ٌُّ  ((َتَط

(9)
، وأخرج البٌهقً

 
فً الشعب من حدٌث عبد هللا بن عمرو

(10)
َمْن َعَرَض  )) موقوفا 

قُلْ  ٌَ ء َفْل ًْ َرة َش ٌَ رك ، َواَل إِلَه : لَُه ِمْن َهِذِه الطِّ ٌْ ر إاِلَّ َخ ٌْ رك ، َواَل َخ ٌْ ر إاِلَّ َط ٌْ  اللَُّهمَّ اَل َط

رك ٌْ   ((َؼ
(11)

. 

                                         
 . الفانً، والمثبت هو الصواب  (ج )ـ فً  1

 : ، وفٌهما253 / 1، والكامل فً اللؽة واألدب 343 / 10خزانة األدب : البٌت من البحر الطوٌل، ٌنظر-  2

ِخٌُب "  ٌَ ِثِهنَّ  ٌْ  ".        َنَجاحاً َواَل َعْن َر
   .  57دٌوان لبٌد بن ربٌعة ص : لبٌد بن ربٌعة،  ٌنظر: البٌت من البحر الطوٌل ، وقابله-   3

  . 492 / 13صحٌح ابن حبان بترتٌب ابن بلبان -  4
، وٌعرؾ بابن القطان، كان عالما متقنا للحدٌث وعلومه، ومن عبد هللا بن عدي بن محمد الجرجانًأبو أحمد، : هو-  5

 تذكرة : ٌنظر ( هـ 365ت ) ، (  وكتاب الكامل فً معرفة الضعفاء والمتروكٌن،مختصر المزنً )مصنفاته 

  .  76 / 1 ، وطبقات الحفاظ 104 / 1 ، وطبقات الشافعٌة 103 ، 102 / 3الحفاظ 

  . 423 / 4 ، وشرح الزرقانً على موطؤ اإلمام مالك 213 : 10فتح الباري -  6
:  ، من كبار المحدثٌن، وله مصنفات كثٌرة منها سلٌمان بن أحمد بن أٌوب اللخمً الشامً الطبرانً،أبو القاسم: هو-  7

  ، وتذكرة 407 / 2وفٌات األعٌان :  ٌنظر(  ودالبل النبوة، واألوابل، وله كتب فً التفسٌر،المعجم الصؽٌر )

  . 195 / 2 ، ومٌزان االعتدال 87 ، 85 / 3الحفاظ 

 صفة : ٌنظر ( هـ 32ت  )، الصحابً الجلٌل، كان قاضٌا، عوٌمر بن عامر بن مالك بن زٌدأبو الدرداء، : هو - 8

  .  747 / 4واإلصابة فً تمٌز الصحابة  . 169، 168 / 3 ، وأسد الؽابة 324 – 316 / 1الصفوة 
ورجاله ثقات إال أننً أظن : قال ابن حجر . ( 2663 ) رقم الحدٌث – 118 / 3 –أخرجه الطبرانً فً المعجم األوسط -  9

أن فٌه انقطاعا وله شاهد عن عمران بن حصٌن وأخرجه البزار فً أثناء حدٌث بسند جٌد وأخرج أبو داود والترمذي 

  .  213 / 10فتح الباري : ، ٌنظروصححه هو وبن حبان عن بن مسعود رفعه

 ، الصحابً الجلٌل، كان كثٌر الرواٌة عن عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وابل القرشً السهمً : أبو محمد: هو-  10

  ، واإلصابة فً تمٌز 268 – 261 / 4الطبقات الكبرى : ٌنظر ( هـ 65ت  ) وؼزٌر العلم، النبً 

  .  294 / 5 ، وتهذٌب التهذٌب 193 ، 192 / 4الصحابة 
  . 213 / 10 ، وفتح الباري 65 / 2شعب اإلٌمان -  11
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قال أبو زٌد ( َواَل َهاَمَة ): قوله
(1)

هً بالتشدٌد، وخالفه الجمٌع فخففوها، وهو : 

المحفوظ فً الرواٌة، وكؤنَّ من شددها ذهب إلى واحدة الهوامِّ وهً ذوات السموم، وقٌل 

دواب األرض التً تهتم بؤذى الناس، وهذا ال ٌصح نفٌه إال إن أُرٌد أنها ال تضر لذواتها 

وإنما تضر إذا أراد هللا إٌقاع الضرر عن إصابتها، وقد ذكر الزبٌر بن بكار
(2)

 أن العرب 

ٌُْإَخْذ بثؤره خرجت من رأسه هامة وهً دودة  كانت فً الجاهلٌة تقول إذا قُِتَل الرجُل فلم 

فإذا أُْدِرَك بثؤره ذهبت، وإال بقٌت، وفً ذلك " اسقونً ، اسقونً " فتدور حول قبره فتقول 

 : ٌقول شاعرهم

اْسقُونً:  أْضِرْبَك َحّتى َتقوَل الهاَمةُ ***ٌا َعْمُرو إالّ َتَدْع َشْتِمً وَمْنَقَصِتً 
(3)

 

قال وكانت الٌهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أٌام ثم تذهب وقال أبو عبٌدة
(4)

  كانوا 

دي [أ  / 10 ]ٌزعمون أن عظام المٌت تصٌر هامة  فتطٌر، وٌسمون ذلك الطابر الصَّ
(5)

 فعلى 

هذا فالمعنى ال حٌاة لهامة المٌت، وذكر ابن فارس
(6)

 وؼٌره من اللؽوٌٌن نحو األول إال أنهم 

لم ٌعٌنوا كونها دودة
(7)

، بل قال القزاز
(8)

 الهامة طابر من طٌر اللٌل كؤنه ٌعنً  " 

"البومة 
(9 )

. 

                                         
أبو زٌد، سعٌد بن أوس بن ثابت األنصاري، أحد كبار أبمة األدب، واللؽة، ثقة، كان ٌرى رأي القدرٌة، له : هو - 1

 ، 27 / 7الطبقات الكبرى  : ٌنظر ( هـ 215ت  ) (كتاب لؽات القرآن ، ؼرٌب األسماء ، النوادر  ): مصنفات كثٌرة منها

  .   379 ، 378 / 2 ، وفٌات األعٌان 80 – 77 / 9وتارٌخ بؽداد 

له ، كان قاضٌا، عالما باألنساب، وأخبار العرب، والقرشً األسدي المكىالزبٌر بن بكار  ،أبو عبد هللا بن أبً بكر: هو-  2

 256ت ) ، (  والخزرجاألوس و ،جمهرة نسب قرٌش، و وأخبارهاونسب قرٌش  ، وأٌامها أخبار العرب: ) منها تصانٌؾ

  . 85 / 2 ، وتذكرة الحفاظ 298 – 293 / 9 ، وتهذٌب الكمال 470 – 467 / 8تارٌخ بؽداد  : ٌنظر (هـ 
  . 168 / 7خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : البٌت من البحر البسٌط، ٌنظر-  3
كان أعلم الناس بؤنساب العرب، والشعر، والؽرٌب، أبو عبٌدة، معمر بن المثنى التٌمً، موالهم البصري، النحوي،: هو-  4

، المثالب، ومآثر العرب، والعققة والبررة، ومجاز القرآن، ونقابض جرٌر والفرزدق ): واألدب، له تصانٌؾ كثٌرة منها

  ، وتهذٌب 272 / 1تذكرة الحفاظ : ٌنظر ( هـ 210ت  )، ( أٌام العرب، وما تلحن فٌه العامة، وفتوح أرمٌنٌةو

  .   155 / 4، ومٌزان االعتدال 221 / 10التهذٌب 

  . 27 / 1ؼرٌب الحدٌث البن سالم -  5

، كان فقٌها محدثا عالما باللؽة وعلومها، وله القزوٌنً، المعروؾ بالرازيء بن فارس ابن زكرٌا  أحمد:أبو الحسٌن: هو-  6

 395ت ) )  الفصٌحو -  والمزاوجة فً تفسٌر القرآن، واإلتباعجامع التؤوٌل، ومقاٌٌس اللؽةمعجم  ): مصنفات كثٌرة منها

  . 37 ، 36 ، والدٌباج ص 106 – 103 / 17 ، وسٌر أعالم النبالء 125 – 118 / 1وفٌات األعٌان : ٌنظر (هـ 
  . 27 / 6 (هام  )معجم مقاٌٌس اللؽة البن فارس، مادة -  7

  : ، كان عالما باللؽة وعلومها، له مإلفات كثٌرة منها، التمٌمً القٌروانً القزاز محمد بن جعفر،أبو عبد هللا: هو-  8

وفٌات : ٌنظر. ( هـ 412ت ) ، ( التعرٌض والتصرٌح، والحلى والشٌات، وفً اللؽة، وأدب السلطان والتؤدب له الجامع) 

  .  71 / 1 ، وبؽٌة الوعاة 327 ، 326 / 17 ، وسٌر أعالم النبالء 376 – 374األعٌان 

  .241 / 10فتح الباري -  9
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َنَعْت إِلَىَّ نفسً : كانوا ٌتشاءمون بها إذا وقعت على بٌت أحدهم، ٌقول: "  وقال ابن األعرابً

"أو أحدا من أهل داري، وعلى هذا فالمعنى ال شإم بالبومة
(1()2 .)

 

 روى أبو نعٌم
(3)

 فً الحلٌة عن ابن مسعود
(4)

كنت عند كعب األحبار:  قال
(5)

 وهو عند عمر 

ٌا أمٌر المإمنٌن أال أخبرك بؤؼرب شًء قرأته فً كتب األنبٌاء، : " بن الخطاب فقال كعب

أن هامة جاءت إلى سلٌمان بن داود فقالت السالم علٌك ٌا نبً هللا قال وعلٌك السالم ٌا هامة 

أخبرٌنً كٌؾ ال تؤكلٌن من الزرع قالت ٌا نبً هللا إن آدم أخرج من الجنة بسببه فقال فكٌؾ 

ال تشربٌن الماء قالت إنه ؼرق فٌه قوم نوح فمن أجل ذلك ال أشربه قال لها سلٌمان فكٌؾ 

 قال  [ب  / 10 ]نزلت الخراب قالت إن الخراب مٌراث هللا فؤنا أسكن مٌراث هللا، 

 جع مظ حطمض خض  حض جض مص خص حص مس خسحس جس  مخ جخ مح جحُّٱ: هللا تعالى

(6) َّ جغ مع
: فما تقولٌن إذا جلست فوق خربة؟ قالت:  فالدنٌا مٌراث هللا كلها، قال سلٌمان

فما صٌاحك فً الدار؟ وما : أٌن الذٌن كانوا ٌبتؽون الدنٌا وٌتنعمون فٌها؟ قال سلٌمان: أقول

فما : أقول وٌٌل لبنً آدم كٌؾ ٌنامون وأمامهم الشدابد، قال: تقولٌن إذا مررت علٌها؟ قالت

فؤخبرٌنً ما تقولٌن فً : من كثرة ظلم بنً آدم ألنفسهم، قال: بالك ال تخرجٌن بالنهار؟ قالت

: أقول تزودوا ٌا ؼافلٌن وتهٌبوا لسفركم، سبحان خالق النور، فقال سلٌمان: صٌاحك، قالت

لٌس فً الطٌور طٌر أنصح البن آدم وأشفق علٌه من الهامة، وما فً قلوب الجهال أبؽض 

" منها 
(7)

. 

                                         
  .624 / 12لسان العرب -  1

  . 241 / 10 فتح الباري – 4

   :من تصانٌفه، كان فقٌها متصوفا حافظا للحدٌث، وأحمد بن عبد هللا بن أحمد اإلصفهانً: أبو نعٌم: هو-  3

سٌر أعالم النبالء : ٌنظر ( هـ 430ت  ) ) طبقات المحدثٌن والرواة، ومعرفة الصحابةاألصفٌاء، و وطبقات األولٌاءحلٌة ) 

  . 203 ، 202 / 1 ، وطبقات الشافعٌة 457 – 453 / 17

، كان قد أسلم قدٌما أول اإلسالم، َعْبُد هللا بُن َمْسعوِد بن َؼاِفل بن َحِبٌب بن َشْمخ بن َفار بن َمْخُزومابن مسعود، : هو -  4

وأُحداً والخندق وبٌعة الرضوان ، وسابر . وهاجر الهجرتٌن جمٌعاً إلى الحبشة وإلى المدٌنة ، وصلى القبلتٌن ، وشهد بدراً 

، ( هـ 32ت  )،  بالجنةوشهد الٌرموك بعد النبً ، وهو الذي أجهز على أبً جهل ، وشهد له . المشاهد مع رسول هللا 

  .     235 / 4 ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة 400 – 394 / 3، وأسد الؽابة 150 / 3الطبقات الكبرى : ٌنظر

 قدم المدٌنة فً زمن ، كان ٌهودٌا وأسلم بعد وفاة الرسول هللا هو كعب بن ماتع الحمٌري الٌمانً: أبو إسحاق: هو-  5

    وكان ٌحدث الصحابة عن الكتب اإلسرابٌلٌة، وٌؤخذ عنهم سنن النبً عمر بن الخطاب 

  .494 – 489 / 3 ، وسٌر أعالم النبالء 514 / 4، وأسد الؽابة  46 ، 45 / 3صفة الصفوة : ٌنظر ( هـ 32ت  )

  ( .58 )سورة القصص اآلٌة -  6

   .391 / 5حلٌة األولٌاء -  7
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ال صفر مإخر عن محله، ففٌه رد على : بفتح الصاد والفاء، أي ( َواَل َصَفَر ): قوله     

النسًء، أو المراد أنهم ٌتشاءمون بدخول صفر لما ٌتوهمون أن فٌه كثرة الدواهً والفتن، 

وال تشاإم بهذا الشهر، وجمعه أصفار، قال ابن درٌد: فالمعنى
(1)

الصفران الشهران من  " 

" أحدهما فً اإلسالم المحرم  [أ  / 11 ]السنة، وسمً 
(2)

، والصفر بفتحتٌن فٌما ٌزعم 

العرب حٌة فً البطن ٌعضُّ اإلنسان إذا هاج، واللدغ الذي ٌجده عند الجوع من عضه
(3)

. 

ْوَء،  فنفى المصطفى   أربعة أمور ال أصل لها، ونفى أٌضا فً بعض األحادٌث الُؽوَل والنَّ

العدوى، والطٌرة، والهامة، والصفر، والؽول، والنوء، : فالحاصل من مجموع األحادٌث ستة

 .أما األربعة األولى فقد تقدم الكالم علٌها

كانت العرب تزعم أن الؽٌالن فً الفلوات، وهً جنس من :  وأما الؽول فقال الجمهور

تتلون لهم تلوناً، فتضلهم عن الطرٌق : الشٌاطٌن تتراءى للناس، وتتؽول لهم تؽوال، أي

لٌس :   ذلك، وقٌلأهلكته، وأضلته، فؤبطل : ؼالته الؽول، أي: فتهلكهم، وقد كثر فً كالمهم

إبطال ما كانت العرب تزعمه من تلون الؽول : المراد إبطال وجود الؽٌالن، وإنما معناه

والمعنى ال تستطٌع الؽول أن تضل أحدا: بالصور المختلفة، قالوا
(4)

إَِذا  ))، وٌإٌده حدٌث 

لَْت اْلِؽٌاَلُن َفَناُدوا بِاأْلََذاِن  (( َتَؽوَّ

( 5)
ادفعوا شرها بذكر هللا، وفً حدٌث أبً أٌوب عند :  أي

َكاَن لًِ َتْمٌر فًِ َسْهَوةٍ  ))النسابً 
(6)

((   ، َوَكاَنْت اْلُؽولُ َتِجًُء َفَتؤُْكلُ ِمْنهُ 

(7)
وعن بعضهم أنه  

سلك طرٌقا بعد ما نهى عن سلوكها ألن فٌها ؼوال فرأى امرأة على سرٌر علٌها ثٌاب 

                                         
 :  األزدي البصري، كان لؽوٌا شاعرا، وله مصنفات كثٌرة منها محمد بن الحسن بن درٌد بن عتاهٌة: أبو بكر: هو-  1

 ( هـ 321ت  ) (وكتاب المقتبس  - وكتاب األنواء - وكتاب السراج واللجام - االشتقاقوكتاب  - فً اللؽة كتاب الجمهرة) 

  . 133 ، 132 / 5 ، ولسان المٌزان 116 / 1 ، وطبقات الشافعٌة 325 – 323 / 4وفٌات األعٌان : ٌنظر
  . 277 / 2الصحاح فً اللؽة -  2
  . 277 / 2ن  . م -  3

  ، وعون المعبود شرح سنن أبً 159 / 10 ، وفتح الباري 217 ، 216 / 14شرح النووي على مسلم -  4

 . 864 / 9داود 

 –، وأخرجه أحمد فً مسنده ( 10791 ) رقم الحدٌث – األمر باألذان إذا تؽولت الؽٌالن - 236 / 6 –أخرجه النسابً -  5

: قال الهٌثمً . ( 2219 ) رقم الحدٌث – 153 / 4 –، وأخرجه أبو ٌعلى فً مسنده ( 14277 ) رقم الحدٌث – 178 / 22

  .    487 / 3مجمع الزوابد ومنبع الفوابد : ورجاله رجال الصحٌح، ٌنظر

هوة-  6   . 1047 / 2 األثر ؼرٌب فً النهاٌة، ٌنظر والِخَزانة بالُمْخَدع شبٌه قلٌال األرض فً منحدرٌ  صؽٌرٌ  بٌتٌ : السَّ

 كتاب فضابل – 158 / 5 –، أخرجه الترمذي ( 23592 ) رقم الحدٌث – 563 / 38 –أخرجه أحمد فً مسنده -    7

 ذكر – 520 / 3 –، وقال حدٌث حسن ؼرٌب، أخرجه الحاكم فً المستدرك ( 2880 ) رقم الحدٌث – 3 باب –القرآن 

  رقم الحدٌث – 162 / 4 –، أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر ( 5934 )رقم الحدٌث  - مناقب أبً أٌوب األنصاري 

 (4012 .)   
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ٌا عبد : َفؤََخْذُت فً قراءة ٌس فطفبت قنادٌلها وهً تقول: مصفرة، وعندها قندٌل، فدعتنً قال

فال ٌصٌبكم شًء من خوؾ أو طلب سلطان أو عدّو إال قرأتم ٌس ! هللا ما صنعت بً فسلمت

 ".فإنه ٌدفع عنكم بها 

اهرب من الشخص الذي قام به داء الجذام، وهو علَّة : أي ( َوفِرَّ ِمَن اْلَمْجُذوِم ):  قوله     

 . ٌحمر منها العضو، ثم ٌتقطع وٌتناثر

 .كفرارك من األسد:  بكسر الفاء أي( َكَما َتفُِر ):      قوله

 :   أكل مع مجذوم، وقال ومع حدٌث أن النبً ( ال عدوى ):  واستشكل ما هنا مع قوله

ِه )) ٌْ ((  ثَِقًة باهللِ َوَتَوُكالً َعلَ

(1.)
  

نفً العدوى جملة وَحْمُل األمر بالفرار على رعاٌة خاطر المجذوم؛ : وأجٌب بؤجوبة، أحدها

 [ب  / 11 ]ألنه إذا رأى الصحٌَح البدن السلٌَم من اآلفة تْعُظُم مصٌبُته، وتزداد حسرته 

 على قوي اإلٌمان صحٌح التوكل بحٌث ٌستطٌع أن ٌدفع التطٌر ( اَل َعْدَوى )َحْمُل : ثانٌها

الذي ٌقع فً نفس كل أحد، وحْمُل األمر بالفرار من المجذوم على ضعٌؾ اإلٌمان، والتوكل، 

إثبات العدوى من الجذام ونحوه مخصوص : فال تكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى، ثالثها

إال من الجذام، والبرص، :  أي( ال عدوى ): من عموم نفً العدوى، فٌكون معنى قوله

 .والجرب مثال، فكؤنه ال ٌعدي شًء شٌبا إال ما تقدم استثناإه

أن األمر بالفرار من المجذوم لٌس من باب العدوى فً شًء بل هو ألمر طبٌعً، :  رابعها

وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة المالمسة، والمخالطة، وشم الرابحة، ولذلك ٌقع فً 

كثٌر من األمراض فً العادة انتقال الداء من المرٌض إلى الصحٌح بكثرة المخالطة، وكذا ٌقع 

كثٌرا بالمرأة من الرجل، وعكسه، وٌنزع الولد إلٌه، ولهذا ٌؤمر األطباء بترك مخالطة 

المجذوم ال على طرٌق العدوى، بل على طرٌق التؤثر بالرابحة؛ ألنها تسقم من واظب على 

                                         
  رقم – ما جاء فً األكل مع المجذوم: باب - كتاب األطعمة عن رسول هللا  - 266 / 4 –أخرجه الترمذي -  1

  رقم –الجذام :  باب– كتاب الطب – 1172 / 2 –، وقال حدٌث ؼرٌب ، وأخرجه ابن ماجه  ( 1817 )الحدٌث 

، وأخرجه  ( 3925 ) رقم الحدٌث –الطٌرة :  باب– كتاب الطب – 413 / 2 –، وأخرجه أبو داود ( 3542 )الحدٌث 

  ( . 1294 ) رقم الحدٌث – 122 / 2 –البٌهقً فً شعب اإلٌمان 
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 فله معنى آخر، وهو أن ٌقع المرض بمكان كالطاعون فٌفر ( اَل َعْدَوى ): شمها، وأما قوله

 . منه مخافة أن ٌصٌبه؛ ألن فٌه نوعا من الفرار من قدر هللا

أن المراد ِبَنِفً العدوى أن الشًء ال ٌعدي بطبعه نفٌا لما كانت الجاهلٌة تعتقده أن : خامسها

 اعتقادهم ذلك فؤبطل النبً -  تعالى –األمراض تعدي بطبعها من ؼٌر إضافة إلى هللا 

ٌَِّن لهم أن هللا ( اَل َعْدَوى ): بقوله ٌَُب هو الذي ٌمرض وٌشفً، -  تعالى – وبؤكله مع المجذوم؛ لِ

ٌَِّن لهم أن هذا من األسباب التً أجرى هللا تعالى العادة بؤنها تفضً  ٌَُب ونهاهم عن الدنو منه لِ

إلى مسبباتها؛ ففً نهٌه إثبات األسباب، وفً فعله إشارة إلى أنها ال تستقل، بل هللا هو الذي 

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً . إن شاء سلبها قواها فال تإثر شٌبا، وإن شاء أبقاها فؤثرت 

باب الجذام 
(1)

. 
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َٗأب : باب ]   دالٖتِػٔىرِي ٔف٘ الجِّ

َفَة   ـ230 ٌْ ُت :  َقالَ َعْن أَبًِ ُجَح ٌْ اَلَة، َفَرأَ ُت بِاَلاًل َجاَء بَِعَنَزٍة َفَرَكَزَها، ُثمَّ أََقاَم الصَّ ٌْ َفَرأَ

َوابَّ َرُسولَ هللاِ  اَس َوالدَّ ُت النَّ ٌْ ِن إِلَى اْلَعَنَزِة، َوَرأَ ٌْ ًرا، َفَصلَّى َرْكَعَت  َخَرَج فًِ ُحلٍَّة ُمَشمِّ

ِه ِمْن َوَراِء اْلَعَنَزةِ  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ وَن َب ُمرُّ ٌَ
(1)

 .  

================================================= 

َفَة  ): قوله ٌْ   بضم الجٌم وفتح الحاء المهملة، واسمه وهب بن (َعْن أَبًِ ُجَح

عبد هللا
(2 )

 

ُت  ): قوله ٌْ  :  كذا لألكثر، وهو معطوؾ على جمل من الحدٌث، فإن أوله(َقالَ َفَرأَ

ُت َرُسولَ هللاِ )) ٌْ ٍة َحْمَراءٍ  َرأَ (( ... ِمْن أََدٍم  [أ  / 12 ]  فًِ قُبَّ

(3)
  الحدٌث، وفٌه 

ُت بِاَلاًل )) ٌْ  ُثمَّ َرأَ
(4)

تُ ) إلخ، وألَِبً َذرٍّر (( ...  ٌْ ( َرأَ

( 5)
.  

أطول من العصا، وأقصر من :  بفتح العٌن المهملة، والنون، والزاي(بَِعَنَزٍة  ): قوله

الرمح، فٌها زج كزج الرمح 
(6)

.  

 . ؼرزها فً األرض، وبابه نصر: أي ( َفَرَكَزَها ): قوله

إزار ورداء برد، أو ؼٌره، وال تكون حلة :  بضم الحاء، وتشدٌد الالم(ُحلٍَّة  ): قوله

 .إال من ثوبٌن، أو ثوب له بطانة، والجمع ُحلَل وِحاَلل 

                                         
  (.  5786 )رقم الحدٌث – التشمٌر فً الثٌاب : باب– كتاب اللباس  – 141 / 7– أخرجه البخاري -  1

ًَ الشرطة فً خالفة علً، وهب بن عبد هللا بن مسلم بن جنادة بن حبٌبأبو جحٌفة، : هو-  2  ، كان صحابٌا، َولِ

  .626 / 6،  اإلصابة فً تمٌز الصحابة 478 ، 477 / 5، وأسد الؽابة 64 ، 63 / 6الطبقات الكبرى : ٌنظر ( هـ 64ت  )

قال أبو ، ( 197 ) رقم الحدٌث –األذان  عند األذن فً اإلصبع إدخال فً جاء ما باب  -375 / 1 –أخرجه الترمذي  - 3

  .عٌسى حدٌث أبً جحٌفة حدٌث حسن صحٌح

 ، فؤعتقه،من المشركٌن لما كانوا ٌعذبونه على التوحٌد اشتراه أبو بكر الصدٌق ،  المإذن،بالل بن رباح الحبشً: هو-  4

  ثم خرج بالل بعد ، بٌنه وبٌن أبً عبٌدة بن الجراح وآخى النبً ، وشهد معه جمٌع المشاهد، وأذن لهفلزم النبً 

 ، 150 / 1 ، وحلٌة األولٌاء 238 ، 232 / 3الطبقات الكبرى : ٌنظر ( هـ 20ت  )،  مجاهدا إلى أن مات بالشامالنبً 

  . 326 / 1واإلصابة 

  . 141 / 7صحٌح البخاري -  5

  .381 / 5لسان العرب -  6
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راً  ) :قوله فالنهً عن كؾ الثوب فً الصالة . رافعا أسفل الحلة عن ساقٌه :  أي(ُمَشمِّ

محله فً ؼٌر ذٌل اإلزار، كذا قٌل، والذي ٌظهر أن التشمٌر لم ٌكن فً حالة الصالة، بل فً 

 .حالة الخروج 

 . فوقها من جهة القبلة:  أي(ِمْن َوَراِء اْلَعَنَزِة  ): قوله

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب التشمٌر فً الثٌاب
(1)

 . 
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ََٔفٗسِٔج َحِسِٖس : باب ]  ٔٞ    دالَكَبا

وُج َحِرٌٍر َفلَبَِسُه، ُثمَّ َصلَّى فٌِِه، أُْهِدَي لَِرُسوِل هللاِ : َقالَ   ـ َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعِامرٍ 231  َفرُّ

قٌَِن  )):ُثمَّ اْنَصَرَؾ، َفَنَزَعُه َنْزًعا َشِدًٌدا، َكاْلَكاِرِه لَُه، ُثمَّ َقالَ  ْنَبِؽً َهَذا لِْلُمتَّ ٌَ (( اَل 

(1)
.  

================================================= 

 هو الجهنً(ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  ): قوله
(2)

، وصرح به فً رواٌة عبد الحمٌد بن 

جعفر
(3)

، ومحمد بن إسحاق
(4)

 كالهما عن ٌزٌد بن أبً حبٌب
(5)

 عند أحمد 
(6)

 . 

 بضم الهمزة، وكسر الدال(أُْهِدَي  ): قوله
 

 . 

وُج  ): قوله   بفتح الفاء، وضم الراء مشددة، وبعدها واو، فجٌم، هو مضاؾ (َفرُّ

وُج ) بالجر مضاؾ إلٌه، و( َحِرٌٍر )و  القباء الذي شق من خلفه( اْلَفرُّ
(7)

.  

 . لكونه كان حالال (َفلَبَِسُه  ): قوله

  ُثمَّ َصلَّى فٌِِه )): فً رواٌة ابن إسحاق عند أحمد (ُثمَّ َصلَّى فٌِِه  ) :قوله

((اْلَمْؽِرَب 

( 8)
.  

                                         
  ( . 5800 ) رقم الحدٌث –القباء وفروج حرٌر :  باب– كتاب اللباس – 144/ 7 –أخرجه البخاري -  1
 ، فصٌح اللسان شاعرا، عالما بالفرابض والفقه،كان قاربا، عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهنً: هو-  2

، واإلصابة فً 60 ، 59 / 4، وأسد الؽابة 343 / 4الطبقات الكبرى : ٌنظر. ( هـ 58ت  )،  وهو أحد من جمع القرآن،كاتبا

  . 520 / 4تمٌز الصحابة 

 تهذٌب : ٌنظر ( هـ 153ت  )، عبد الحمٌد بن جعفر بن عبد هللا بن الحكم األنصاري األوسًأبو الفضل، : هو-  3

  .  275 / 7ولسان المٌزان  . 101 / 6وتهذٌب التهذٌب  . 419 – 416 / 16الكمال 
 : المطلبً، كان قدرٌا، ومن حفاظ الحدٌث، من مصنفاتهالمدنً  محمد بن إسحاق بن ٌسارأبو بكر، : هو-  4

 وتذكرة  . 428 – 405 / 24تهذٌب الكمال : ٌنظر. ( هـ 151ت  )  (السٌرة النبوٌة، وكتاب الخلفاء، وكتاب المبدأ  )

  ..    35 ، 34 / 9 ، وتهذٌب التهذٌب 130 / 1الحفاظ 
 الطبقات : ٌنظر ( هـ 128ت  )، كان حافظا للحدٌث وأكثر من رواٌته، ٌزٌد بن أبً حبٌب سوٌد األزدي: هو-  5

 .  ،  278 / 11 ، وتهذٌب التهذٌب 98 ، 97 / 1، وتذكرة الحفاظ 513 / 7الكبرى 

  ( .  17293 ) رقم الحدٌث – 525 / 28 –مسند أحمد -  6

  .   146 / 6تاج العروس -  7
ِ )): قال: أخرجه أحمد فً مسنده من طرٌق ابن إسحاق، بلفظ-  8 وُج َحِرٌٍر َوُهَو  َصلَّى ِبَنا َرُسوُل هللاَّ ِه َفرُّ ٌْ  اْلَمْؽِرَب َوَعلَ

ِقٌنَ  ْنَبِؽً لِْلُمتَّ ٌَ ا َقَضى َصاَلَتُه َنَزَعُه َنْزًعا َعِنًٌفا َوَقاَل إِنَّ َهَذا اَل    ( . 17293 ) رقم الحدٌث – 525 / 28 (( اْلَقَباُء َفلَمَّ
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 :  من صالته  بؤن سلم بعد فراؼه، فً رواٌة ابن إسحاق:  أي(ُثمَّ اْنَصَرَؾ  ): قوله

ا َقَضى َصاَلَتُه )) (( َفلَمَّ

( 1)
:، وفً رواٌة عبد الحمٌد

 
((

 
ا َسلََّم ِمْن َصاَلتِِه  ((َفلَمَّ

( 2)
، وهو المراد 

باالنصراؾ فً رواٌة اللٌث 
(3)

. 

الفروج، نزعا شدٌدا، زاد أحمد فً رواٌته عن حجاج: أي (َفَنَزَعُه  ): قوله
(4)

 ،

وهاشم
(5)

( َعنٌِفاً ) 

( 6)
بقوة، ومبادرة لذلك على خالؾ عادته فً الرفق والتؤنً، وهو مما :  أي

ٌإكد أن التحرٌم وقع حٌنبذ
(7)

. 

ا ))  : زاد أحمد فً رواٌة عبد الحمٌد بن جعفر(َكاْلَكاِرِه لَُه  ): قوله ٌَ ُثمَّ أَْلَقاهُ َفقُْلَنا 

َت فٌِهِ  ٌْ ِ َقْد لَبِْسَتُه َوَصلَّ
((  َرُسولَ هللاَّ

(8)
 . 

ْنَبِؽً َهَذا  ) :قوله ٌَ  ٌحتمل أن تكون اإلشارة لِلُّبس، وٌحتمل أن تكون للحرٌر، (اَل 

 .فٌتناول ؼٌر اللبس من االستعمال كاالفتراش 

قٌَِن  ) :قوله   هم المإمنون الذٌن َوَقْوا أنفسهم من الخلود فً النار، وهذا مقام (لِْلُمتَّ

العموم، والناس فٌه على درجات، ومقام الخصوص مقام اإلحسان، والمراد هنا  [ب  / 12] 

األول، وهذه القصة كانت مبدأ تحرٌم لبس الحرٌر، والراجح أن النساء ال ٌدخلن فً لفظ هذا 

الحدٌث، ودخولهن على سبٌل التؽلٌب ٌمنعه ورود األدلة الصرٌحة بإباحته لهن، وأما 

 الصبٌان فال ٌحرم علٌهم؛ ألنهم ال ٌوصفون بالتقوى ألنهم ؼٌر مكلفٌن، 

 

                                         
  ( . 17293 ) رقم الحدٌث – 525 / 28- أخرجه أحمد فً مسنده -  1
  ( . 17353 ) رقم الحدٌث – 585 / 28- ن . م-  2

  . 270 / 10فتح الباري -  3

 أبو أرطؤة، حجاج بن أرطؤة بن ثور النخعً، الكوفً، كان قاضٌا، فقٌها، حافظا للحدٌث، صدوقا، : هو-  4

 – 172 / 2 ، وتهذٌب التهذٌب 75 – 68 / 7 ، وسٌر أعالم النبالء 422 – 420 / 5تهذٌب الكمال : ٌنظر ( 145ت  )

174    .  
 ، ٌلقب بقٌصر، كان حافظا للحدٌث، ثقة، البؽدادي  هاشم بن القاسم اللٌثً الخراسانً،أبو النضر: هو-  5

  .  18 / 11 ، وتهذٌب التهذٌب 263 / 1 ، وتذكرة الحفاظ 131 / 30تهذٌب الكمال : ٌنظر .( هـ 207ت  )
  . 577 / 28مسند اإلمام -  6

  . 270 / 10فتح الباري -  7
  . 585 / 28مسند أحمد -  8
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وهذا ما صححه الرافعً
(1)

 فً المحرر
(2)

، والنووي فً نكته
(3)

، وصحح النووي فً شرحه 

تحرٌمه بعد السبع، لبال ٌعتاده 
(4)

ولو ضبط بالتمٌٌز على هذا كان حسنا " ، وفً المجموع 

"
(5)

، وصحح ابن الصالح
(6)

تًِ ))  تحرٌمه مطلقا؛ لظاهر خبر ((  َهَذا َحَراٌم َعلَى ُذُكوِر أُمَّ

(7)
 .

ومحل الخالؾ فً ؼٌر ٌوم العٌد، أما فٌه فٌحل تزٌنهم به، وبالذهب : " قال فً المجموع

والفضة قطعا
(8)

؛ ألنه ٌوم زٌنه، ولٌس على الصبً تعبد، والراجح أنه ٌجوز للولً إلباس 

"الصبً الحرٌر مطلقا، سواء قبل السبع والتمٌٌز، أم ال، وسواء كان ٌوم العٌد، أم ال 
(9)

 .

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب القباء والفروج حرٌر
(10)

. 

  

 

                               

 

 

 

 

                                         
القزوٌنً الرافعً، كان فقٌها، مفسرا، عالما بالحدٌث وعلومه، عبد الكرٌم بن محمد بن عبد الكرٌم :  أبو القاسم: هو-  1

،         فً أخطار الحجازاإلٌجاز ، وكتاب التدوٌن فً ذكر أخبار قزوٌنكتاب ): أصولٌاً، وأدٌبا، وله مصنفات متعددة منها

 وسٌر أعالم : ٌنظر ( هـ 623ت  ) ( فتح العزٌز فً شرح الوجٌز للؽزالًكتاب فقه، و ال  فًالمحرروكتاب 

  .  55 / 4 ، واألعالم 77 - 75 / 2 ، وطبقات الشافعٌة 257 – 252 / 22النبالء 

  . 74المحرر ص  - 2
 .  ، ونسخة بمتحؾ طبقو سراي بتركٌا (بنٌوهافن  )الكتاب مخطوط، له نسخة فً جامعة ٌٌل -  3

  . 33 / 14شرح النووي على صحٌح مسلم : ٌنظر-  4
  . 436 / 4المجموع -  5

 : وله مصنفات كثٌرة منها،  عثمان ابن المفتً صالح الدٌن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعً،أبو عمرو: هو-  6

، ومقدمة ابن الصالح طبقات الفقهاء الشافعٌة، وكتاب  أدب المفتً والمستفتً وكتابفً فقه الشافعٌة، شرح الوسٌطكتاب  )

 ، وطبقات 150 ، 149 / 4 ، وتذكرة الحفاظ 245 – 243 / 3ووفٌات األعٌان : ٌنظر. ( هـ 643ت  ) (فً الحدٌث 

  .  115 – 113 / 2الشافعٌة 

، وأخرجه ( 9448 ) رقم الحدٌث –تحرٌم الذهب على الرجال :  باب– كتاب الزٌنة – 437 / 5أخرجه النسابً -   7

  (. 6083 ) رقم الحدٌث –المالبس والزي واألوانً وما ٌكره منها :  باب– 133 / 5 –البٌهقً فً شعب اإلٌمان 

 . مطلقا  (أ  )فً -  8

  . 436، 435 / 4المجموع -  9

  .72سبق تخرٌجه ص-  10
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َّاُت ٔبالسَِّداِه : باب ] َٔاِلُىَتَػبِّ  ٔٞ َِّطا َُ ٔبال ُّٕ  داِلُىٓتَػبِّ

اٍس   ـ232 ًَ هللاُ َعْنُهَما ـ َقالَ - َعِن اْبِن َعبَّ َجاِل لََعَن َرُسولُ هللاِ : َرِض ِهٌَن ِمَن الرِّ  اْلُمَتَشبِّ

َجالِ  َساِء بِالرِّ َهاِت ِمَن النِّ َساِء َواْلُمَتَشبِّ بِالنِّ
(1)

.  

================================================= 

َساِء  ): قوله َجاِل بِالنِّ ِهٌَن ِمَن الرِّ فً األقوال اللٌنة، واألفعال، كالمشً :  أي(اْلُمَتَشبِّ

قال الحافظ القرطبً. مع تكسر
(2" :)

 المعنى ال ٌجوز للرجال التشبه بالنساء فً اللباس والزٌنة 

وكذا فً الكالم والمشً، لكن ال ٌخفى أن هٌبة اللباس : قلت" التً تختص بالنساء وال العكس 

تختلؾ باختالؾ عادة كل بلد، فرب قوم ال ٌختلؾ زي رجالهم عن نسابهم فً اللبس، لكن 

تمتاز النساء باالحتجاب واالستتار
(3)

.  

ْلَبُس لِْبَسَة اْلَمْرأَِة َواْلَمْرأََة َتْلَبُس لِْبَسَة   لََعَن رُسولُ هللاِ ))وقد ورد فً الحدٌث  ٌَ ُجلَ  الرَّ

ُجلِ  ((  الرَّ

(4)
حرمة تشبه الرجال بالنساء، وعكسه : ، وفٌه كما قال النووي

(5)
، ألنه إذا حرم فً 

اللباس ففً الحركات، والسكنات، والتصنع باألعضاء، واألصوات أولى بالذم والقبح  

انتهى
(6)

ثم ذم التشبه بالكالم، والمشً ممن تعمد ذلك، وأما من كان فٌه ذلك من أصل ِخْلقٍة . 

بالتدرٌج، فإن لم ٌفعل وتمادى على  [أ  / 13 ]فإنما ٌإمر بتكلؾ تركه، واإلدمان على ذلك 

: ذلك دخله الذم، وال سٌما إن بدا منه ما ٌدل على الرضا به، وأما إطالق من أطلق كالنووي

أن المخنث الخلقً ال ٌتجه علٌه اللوم فمحمول على ما إذا لم  ٌقدر على تركه، بعد معالجة 

 تركه، أما من قدر على ترك ذلك بالمعالجة ولو بالتدرٌج، ولم ٌفعل فاللوم الَِحٌق له، والحكمة 

 

                                         
  (. 5885) رقم الحدٌث –المتشبهٌن بالنساء والمتشبهات بالرجال :  باب– كتاب اللباس – 159 / 7 –أخرجه البخاري -  1

  .  332 / 10وهو الصواب، ٌنظر فتح الباري "  الطبري " فً الفتح -  2

  . 332 / 10فتح الباري -  3

وأخرجه  . ( 4098 ) رقم الحدٌث –لباس النساء :  باب– كتاب اللباس – 458 / 2 –أخرجه أبو داود فً سننه -  4

 وأخرجه البٌهقً فً شعب  . ( 9253 ) رقم الحدٌث – لعن المتبرجات – 397 / 5-  النسابً فً سننه الكبرى 

  رقم الحدٌث – فصل فً حجاب النساء والتؽلٌظ فً سترهن –الحٌاء :  باب– 224 / 10 –اإلٌمان 

       .215 / 4 المستدرك على الصحٌحٌن: ٌخرجاه، ٌنظر لم و مسلم شرط على صحٌح حدٌث: قال الحاكم. ( 7416) 

  . 332 / 4المجموع -  5

  . 269 / 5فٌض القدٌر -  6
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فً لعن من تشبه إخراُجه الشًء عن الصفة التً وصفها علٌه أحكم الحاكمٌن، وقد أشار إلى 

ٌَِّراُت َخْلِق هللاٍ ): ذلك فً لعن الواصالت بقوله ( اْلُمَؽ

(1)
وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب . 

المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال 
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  . 473 / 16فتح الباري شرح صحٌح البخاري -  1

  . 75 سبق تخرٌجه ص - 2
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ٛٔ : باب ]   داِلَىُٕصٕٔل

ًُّ : َقالَ - رضً هللا عنهما - َعْن اْبِن ُعَمَر   ـ233 بِ  اْلَواِصلََة َواْلُمْسَتْوِصلََة، لََعَن النَّ

َواْلَواِشَمَة َواْلُمْسَتْوِشَمةَ 
(1)

 . 

================================================= 

 .التً تصل الشعر بالشعر اآلخر لنفسها أو لؽٌرها :  أي(اْلَواِصلََة  ): قوله

ٌُفعل بها الوصل:  أي(َواْلُمْسَتْوِصلََة  ) :قوله  .  التً تطلب أن 

 إن وصلت : وهذا الحدٌث صرٌح فً تحرٌم الوصل مطلقا، وقد فصل أصحابنا فقالوا

 شعر آدمً فهو حرام بال خالؾ؛ ألنه ٌحرم االنتفاع بشعر اآلدمً وسابر أجزابه 

لكرامته، وأما الشعر الطاهر
(2)

 من ؼٌر آدمً
(3)

   فإذا لم ٌكن لها زوج وال سٌد فهو 

حرام أٌضاً،
 

وإن كان فثالثة أوجه أصحها إن فعلته بإذن الزوج، أو السٌد جاز
(4)

 ، 

وقال مالك والطبري
(5)

 الوصل ممنوع بكل شًء شعراً، أو صوفا أو :  واألكثرون

"خّزاً أو ؼٌرها 
(6)

 وعند مسلم من رواٌة قتادة عن سعٌد
(7)

ورِ   نهى َعِن الزُّ
 

ٌعنً :  قال قتادة

ٌُكثر به النساء أشعارهن من الخرق  ما 
(8)

بِىُّ  )) وٌإٌده حدٌث جابر عند مسلم    َزَجَر النَّ

ًئا أَْن َتِصلَ اْلَمْرأَةُ بَِرْأِسَها ٌْ (( َش

(9)
، وذهب اللٌث ونقله أبو عبٌدة

 
عن كثٌر من الفقهاء أن 

                                         
  ( .5940 ) رقم الحدٌث –الموصولة :  باب– كتاب اللباس – 166 / 7 –أخرجه البخاري -  1
  .الظاهر، والمثبت هو الصواب  (ج  )ـ فً  2

 .الطاهر من ؼٌر طاهر  (د  )ـ فً  3
  .  140 / 3المجموع : ٌنظر.  ال ٌحرم وال ٌكره مطلقا:الثالث، والوجه  ٌحرم مطلقا:الثانىالوجه -   4

 ، والحدٌث،إماما فً فنون كثٌرة منها التفسٌرمجتهدا، كان   محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن خالد، الطبري،،أبو جعفر: هو - 5

، اختالؾ الفقهاء ، وجامع البٌان فً تفسٌر القرآن  ):  وهو ثقة، وله تصانٌؾ كثٌرة منها وؼٌر ذلك،، والتارٌخ،والفقه

 ، وطبقات 267 – 282 / 14 ، وسٌر أعالم النبالء 193 – 191 / 4وفٌات األعٌان : ٌنظر . ( هـ 310ت  )(  المسترشدو

  . 93الفقهاء 

  .  104 / 14 ، وشرح النووي على مسلم 652 ، 651 / 6إكمال المعلم -  6

 أبو عبد هللا، سعٌد بن جبٌر األسدي الكوفً التابعً، حبشً األصل،  كان مشهودا له بالعلم، : هو-  7

  .  11 / 4، وتهذٌب التهذٌب 374 – 371 / 2 ، ووفٌات األعٌان 268 ، 256 / 6الطبقات الكبرى : ٌنظر . ( هـ 95ت  )

  رقم الحدٌث – ...  تحرٌم فعل الواصلة والمستوصلة: باب-    كتاب اللباس والزٌنة – 1679 / 3 –أخرجه مسلم -  8

 (2127 . )  
  (. 2126 )رقم الحدٌث .  م ، ن -  9
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الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر أما إذا وصلت
(1)

 بؽٌره من خرقة، وؼٌرها فال ٌدخل 

فً النهً
(2)

.  

" وعن سعٌد بن جبٌر
 

 "ِباْلَقَراِملال بؤس 
(3)

،
 

 وهً جمع : وبه قال أحمد وكثٌر من العلماء

والمراد به خٌوط الشعر من .  بفتح القاؾ وسكون الراء نبات طوٌل الفروع لٌن( َقْرمل )

ٌُعمل فً  ضفابر تصل به المرأة شعرها حرٌر أو صوؾ 
(4)

 وكما ٌحرم على المرأة الزٌادة  . 

 الزٌادة 

فً شعر رأسها ٌحرم علٌها حلقه لؽٌر ضرورة [ب  / 13] 
(5)

 . 

 . التً تؽرز اإلبرة فً الجسد ثم تذر علٌه كحال أو نٌلة لٌخضر:  أي(َواْلَواِشَمَة  ):  قوله    

ٌُفعل بها، والوشم حرام وإذا كان مكلفا :  أي(َواْلُمْسَتْوِشَمَة  ) :قوله      التً تطلب الفعل، و

مختارا، وفعله لؽٌر ضرورة، فحٌنبذ تجب إزالته وتبطل به الصالة، فلو فعله قبل البلوغ أو 

 . كان مكَرهاً، أو لضرورة فال تجب إزالته، وٌعفى عنه فً الصالة فتصح منه 

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب الوصل فً الشعر
(6. )

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .وصلته، والمثبت هو الصواب  (ب  )ـ فً  1
  .  167 ، 166 / 1 ، وؼرٌب الحدٌث البن سالم 652 / 6إكمال المعلم -  2

  ( . 4171 ) رقم الحدٌث –فً صلة الشعر :  باب– كتاب الترجل – 477 / 2 –أخرجه أبو داود فً سننه -  3

  . 555 / 11لسان العرب -  4
  . 225 / 11وعون المعبود  . 375 / 10فتح الباري -  5
  . 77سبق تخرٌجه ص -  6
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 دِإِزَدأف الٖسُدِن َخِمَف الٖسُدِن : باب ]

ًِّ :  َقالَ َعْن ُمَعاِذ ْبن َجَبٍل   ـ234 َنا أََنا َرِدٌُؾ الَّنِب ٌْ ْحِل، َب َنُه إاِلَّ آِخَرةُ الرَّ ٌْ نًِ َوَب ٌْ َس َب ٌْ  ، لَ

ا ُمَعاُذ ): َفَقالَ  ٌَ َك، ُثمَّ َساَر َساَعًة، ُثَم َقالَ : ، قُْلتُ (  ٌْ ا َرُسولَ هللاِ َوَسْعَد ٌَ َك  ٌْ ا ُمَعاُذ ):لَبَّ ٌَ :  قُْلتُ ، ( 

َك، ُثمَّ َساَر َساَعًة ُثمَّ َقالَ  ٌْ َك َرُسولَ هللاِ َوَسْعَد ٌْ ا ُمَعاُذ  ):لَبَّ ٌَ َك، : قُْلتُ . (  ٌْ َك َرُسولَ هللاِ َوَسْعَد ٌْ لَبَّ

 َحقُّ هللاِ َعلَى ِعَباِدِه ):هللاُ َوَرُسولُُه أَْعلَُم، َقالَ : ؟ قُْلتُ ( َهلْ َتْدِري َما َحقُّ هللاِ َعلَى ِعَباِدِه ):َقالَ 

ًئا  ٌْ ٌُْشِرُكوا بِِه َش ْعُبُدوهُ َواَل  ٌَ ا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل  ): ُثمَّ َساَر َساَعًة، ُثمَّ َقالَ ،(أَْن  ٌَ َك : ، قُْلتُ (  ٌْ لَبَّ

َك، َفَقالَ  ٌْ هللاُ َوَرُسولُُه : ؟ قُْلتُ ( َهلْ َتْدِري َما َحقُّ اْلِعَباِد َعلَى هللاِ إَِذا َفَعلُوهُ  ):َرُسولَ هللاِ َوَسْعَد

َبُهْم ): أَْعلَُم، َقالَ  ٌُُعذِّ ( َحقُّ اْلِعَباِد َعلَى هللاِ أَْن اَل 

(1)
. 

================================================= 

الراكب خلؾ مالك:  الردؾ والردٌؾ(َرِدٌُؾ  ): قوله
(2 )

الدابة بإذنه، وردؾ كل شًء 

للراكب األصلً ركب : مإخره، وأصله من الركوب على الردؾ، وهو الَعُجز، ولهذا قٌل

صدر الدابة، وردفَت الرجل إذا ركبَت وراءه
(3)

إذا أركبتُه وراءك : ، وأردفته
(4)

 . 

 بفتح الهمزة الممدودة،  وكسر الخاء المعجمة، والراء بوزن فاعلة، (آِخَرةُ  ) :قوله

وهً التً ٌستند إلٌها الراكب من خلفه، ومراده المبالؽة فً شدة قربه لٌكون أوقع فً نفس 

 السامع فٌضبط ما سمعه 

ْحِل  ): قوله هو بسكون الحاء المهملة أصؽر من القتب، والجمع الِرَحاُل  (الرَّ

واألَْرُحُل، وٌقال َرَحَل البعٌر شد على ظهره الرحل، وبابه قطع
(5)

 . 

                                         
  رقم الحدٌث –إرداؾ الرجل خلؾ الرجل :  باب– كتاب اللباس – 170 / 7 –أخرجه البخاري -  1

 (5967 . )  
 راكب   (ب  )ـ فً  2

 خلفه وراءه  (ج  )ـ فً  3

  .398 / 10فتح الباري -  4
  .  393 / 4الصحاح فً اللؽة -  5
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  النبً :  أي(َفَقالَ  ) :قوله

ا َمَعاُذ  ) :قوله ٌَ)
(1)

 ( ابُن َجَبٍل ) زاد أبو َذرٍّر عن اْلُمْسَتْملًِ 
(2 )

  

َك  ): قوله ٌْ ِن لََك )أجبتك إجابة بعد إجابة، وأصله :  أي(لَبَّ ٌْ  فحذفت النون ( لَبَّ

 . لإلضافة، والالم للتخفٌؾ، فؤصله مثنى، والمراد منه التكثٌر

( ٌا رسول هللا )، للُكْشِمٌَهِنً (َرُسولَ هللاِ  ) :قوله

(3)
.  

َك  ) :قوله ٌْ  .   تؤكٌد لِلَبٌك لالهتمام بما ٌخبره(َوَسْعَد

 ألَِبً َذرٍّر ( ابُن َجَبٍل ) سقط (اْبُن َجَبٍل  ):قوله
(4.)

   

َرُسولَ هللاِ  ): قوله
 
)

  
 ٌا رسول هللا)وللُكْشِمٌَهِنً 

 

)

(5)
 .  

 هو من باب المشاكلة(َحقُّ اْلِعَباِد َعلَى هللاِ  ): قوله
(6)

، وهو نوع من أنواع البدٌع 

الذي ٌحسن به الكالم، والمراد به أنه حق شرعً، ال واجب بالعقل، كما ٌقوله المعتزله، 

 . وكؤنه لما وعد به ووعُدهُ الصدق صار حقا من هذه الجهة

 

 

 

 

                                         
 ( هـ 18ت  )معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، األنصاري، الخزرجً، كان عالما بالحالل والحرام، وشهد بدرا : هو-  1

  .    137 ، 136 / 6، واإلصابة فً تمٌز الصحابة 207 – 204 / 5، وأسد الؽابة 590 – 583الطبقات الكبرى : ٌنظر

  .168 / 7صحٌح البخاري -  2
 . ن - م -  3

 .ن - م -  4
 . ن - م -  5
  . 327اإلٌضاح ص : ٌنظر. هً ذكر الشًء بلفظ ؼٌره لوقوعه فً صحبته تحقٌقا أو تقدٌرا: المشاكلة-  6
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وفً الحدٌث داللة على جواز اإلرداؾ، - تعالى - حق هللا :  أي(إَِذا َفَعلُوهُ  ) :قوله

، وربما أردؾ خلفه، وأركب أمامه، وأردؾ بعض [أ  / 14 ]لكن بشرط إطاقة الدابة ذلك 

نسابه
(1)

، وأردؾ أسامة
(2()3)

 من عرفة إلى مزدلفة، وأردؾ الفضل بن عباس
(4()5)

 من 

مزدلفة إلى منًى وقد أفرد ابُن ًمْنَدةَ 
(6 )

 خلفه فبلؽوا ثالثٌن نفساأسماء من أردفهم النبً 
(7)

. 

إرداؾ الرجل خلؾ الرجل:  وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب
(8)

.  

 

 

 

 

 

 

                                         
 رقم الحدٌث – ما ٌقول إذا رجع من الؽزو : باب– كتاب الجهاد والسٌر  – 1122 / 3– أخرجه البخاري -  1

 (2919 .)  

 على جٌش لؽزو الشام،   استعمله النبً ، ٌكنى بؤبً محمد وقٌل ؼٌر ذلك، أسامة بن زٌد بن حارثة بن شراحٌل: هو-  2

أسد : ٌنظر. ( هـ 54ت  )،   ببعثهم أبو بكر   أنفذهؾ ؛  --  رسول هللا اة وؾإال بعدفلم ٌسر ؛ وفً الجٌش عمر والكبار 

  .   49 / 1 ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة  407 – 496 / 2 ، وسٌر أعالم النبالء 104 – 101 / 1الؽابة 

، أخرجه ( 1922 ) رقم الحدٌث–الدفعة من عرفة :  باب– كتاب المناسك – 594 / 1 –أخرجه أبو داود فً سننه -  3

  ( .12698 ) رقم الحدٌث – 138 / 12 –الطبرانً فً المعجم الكبٌر 

، وقٌل  ، ٌكنى أَبا عبد هللا وهو ابن عم رسول هللا. القرشً الهاشمً  الَفْضُل بن الَعبَّاس بن عبد المطلب بن هاشم: هو-  4

: ٌنظر (هـ 18ت  )،  الفتح ، وحنٌناً ، وثبت معه حٌن انهزم الناس ، وشهد معه َحجة الوداع   ؼزا مع النبًؼٌر ذلك، 

  .388 / 4 ، وأسد الؽابة 320 ، 319 / 48 ، وتارٌخ مدٌنة دمشق  54 / 4الطبقات الكبرى 
، أخرجه ( 1469 ) رقم الحدٌث –الركوب االرتداؾ فً الحج :  باب– كتاب الحج – 559 / 2 –أخرجه البخاري -  5

 رقم –استحباب إدامة الحاج التلبٌة حتى ٌشرع فً رمً جمرة العقبة والنحر :  باب– كتاب االعتكاؾ – 931 / 2 –مسلم 

  (.  267 )الحدٌث 

صفوة تارٌخ أصبهان،  ):  من مإلفاتهكان أحد الحفاظ الثقات،، األصبهانً،  محمد بن ٌحٌى بن منده،أبو عبد هللا: هو-  6

 ، (  المتفق والمفترق فً األنساب ، معجم البلدان،الحجة على تارك المحجةو ،التصوؾ فً أحوال الصوفٌة وآدابها

  . 219 / 2 ، وتذكرة الحفاظ 289 / 4 ، ووفٌات األعٌان 448 / 1طبقات الحنابلة : ٌنظر ( هـ 301ت  )

  . 398 / 10فتح الباري -  7

  . 79سبق تخرٌجه ص -  8
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ْٔ : باب ] ِٖ َٔألَد َٖٔطٗب الٖسُدُن    دَلا 

ًَ هللاُ َعْنُهَما ـ َقالَ 235  إِنَّ ِمْن أَْكَبِر )) َقالَ َرُسولُ هللاِ :  ـ َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َعْمرو ـ َرِض

ِه  ٌْ ُجلُ َوالَِد ْلَعَن الرَّ ٌَ ِه؟ : قٌِلَ .  ((اْلَكًبائِِر أَْن  ٌْ ُجلُ َوالَِد ْلَعُن الرَّ ٌَ َؾ  ٌْ ا َرُسولَ هللاِ، َوَك ٌَ 

ُه )): َقالَ  ُسبُّ أُمَّ ٌَ ُه َف ُسبُّ أُمَّ ٌَ ُسبُّ أََباهُ، َو ٌَ ُجِل، َف ُجلُ أََبا الرَّ ُسبُّ الرَّ ٌَ  ))

(1)
 . 

================================================= 

( من الكبابر ) وللترمذي (إِنَّ ِمْن أَْكَبِر اْلَكَبائِِر  ):      قوله

(2)
، واألولى تقتضً أن الكبابر 

متفاوتة، بعضها أكبر من بعض، وإلٌه ذهب الجمهور؛ وإنما كان السب من أكبر الكبابر؛ ألنه 

 .نوع من العقوق، وهو إساءةٌ فً مقابلة إحسان الوالدٌن، وكفراٌن لحقوقهما 

ِه  ):      قوله ٌْ ُجل َُوالَِد ْلَعُن الرَّ ٌَ َؾ  ٌْ هذا استبعاد من السابل؛ ألن الطبع السلٌم ٌؤبى ذلك،  (َوَك

ٌَّن فً الجواب أنه وإن لم ٌتعاط السب بنفسه فً األؼلب األكثر لكن ٌقع منه التسبب فٌه،  فب

 . وهو ما ٌمكن وقوعه كثٌرا

 .  أي النبً (َقالَ  ) :قوله     

ُجلُ  ):      قوله ُسبُّ الرَّ  وفً رواٌة لألصٌلً وأبى الوقت(ٌَ
(3)

  إسقاط لفظ 

ُجُل )   . ( الرَّ

ُسبُّ أََباهُ  ):      قوله ٌَ  األول ونسبة ( ٌسب ) ٌحتمل أن ٌكون فاعله ضمٌرا راجعا لفاعل (َف

السب إلٌه مجاز ألنه تسبب فً سب أبٌه وأمه، وٌحتمل رجوعه للرجل المضاؾ إلٌه، فال 

مجاز، وإذا كان التسبب فً سب الوالدٌن من أكبر الكبابر فاألولى سبهما بالفعل قال ابن بطال 

                                         
  (.  5973 ) رقم الحدٌث –ال ٌسب الرجل والدٌه :  باب– كتاب األدب – 3 / 8 –أخرجه البخاري -  1
 رقم –ما جاء فً عقوق الوالدٌن : باب -  كتاب البر والصلة عن رسول هللا – 312 / 4- أخرجه الترمذي فً سننه -  2

 . ، وقال هذا حدٌث حسن صحٌح  ( 1902 )الحدٌث 

، كان من أهل القرآن، بن إبراهٌم بن إسحاق  السجزي الهروي الصوفًبن شعٌب أبو الوقت عبد األول بن عٌسى : هو-  3

التقٌٌد لمعرفة ، و306 – 303 / 20،  وسٌر أعالم النبالء 226 / 3األنساب : ٌنظر ( هـ 541ت  )مكثرا من الحدٌث، 

  .  387 ص رواة السنن والمسانٌد
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هذا الحدٌث أصل فً سد الذرابع، وٌإخذ منه أن من آل فعله إلى محرم ٌحرم علٌه ذلك 

  خب حب جب ُّٱ: الفعل، وإن لم ٌقصد إلى ما ٌحرم، واألصل فً هذا الحدٌث قوله تعالى

اآلٌة َّ حت جت هب مب
(1()2 )

. 

 واستنبط منه الماوردي
(3)

 منع بٌع ثوب الحرٌر ممن ٌتحقق أنه ٌلبسه، والؽالم األمرد ممن 

 .ٌتحقق أنه ٌفعل به الفاحشة، والعصٌر ممن ٌتحقق أنه ٌتخذه خمرا 

فٌه دلٌل على عظم حق الوالدٌن، وفٌه العمل بالؽالب؛ : " وقال الشٌخ أبو محمد بن أبً جمرة

ألن الذي ٌسب أبا الرجل ٌجوز أن ٌسب اآلخر أباه، وٌجوز أن ال ٌفعل ذلك، لكن الؽالب أنه 

، وفٌه [أ  / 14 ]ٌجٌبه بنحو قوله، وفٌه مراجعة الطالب لشٌخه فٌما ٌقوله مما ٌشكل علٌه 

إثبات الكبابر، وفٌه أن األصل ٌفُضل الفرَع بؤصل الوضع، ولو فضله الفرع ببعض 

"الصفات
(4)

 .  

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب ال ٌسب الرجل والدٌه
(5)

.  

 

 

 

 

 

 

                                         
  ( . 108 )سورة األنعام من اآلٌة -  1
  . 193، 192 / 9شرح صحٌح البخاري البن بطال -  2
 الشافعً، كان قاضٌا، فقٌها، مفسرا، أصولٌا، علً بن محمد بن حبٌب القاضً الماوردي البصريأبو الحسن، : هو-  3

، وكتاب سٌاسةالقانون الوزارة و و،  السلطانٌةاألحكام، و  وأدب الدنٌا والدٌن ،النكت ): أدٌبا، وله مصنفات كثٌرة منها

  ،    68 – 64 / 18 ، وسٌر أعالم النبالء 284 – 283 / 3وفٌات األعٌان : ٌنظر ( 450ت  ) (الحاوي، وكتاب اإلقناع 

   .     232 – 230 / 1وطبقات الشافعٌة  

  . 144 / 4بهجة النفوس -  4
  .82سبق تخرٌجه ص -  5
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  دوَ ٔصن ٔصمْ اهلل  : باب ]

َرَة   ـ236 ٌْ ًِّ َعْن أَبًِ ُهَر بِ  إِنَّ هللاَ َخلََق اْلَخْلَق، َحتَّى إَِذا َفَرَغ ِمْن َخْلقِِه، )):  َقالَ  َعِن النَّ

ِحمُ  َن أَْن أَِصلَ َمْن َوَصلَِك، : َهَذا َمَقاُم اْلَعائِِذ بَِك ِمَن اْلَقِطٌَعِة، َقالَ : َقالَْت الرَّ ٌْ َنَعْم، أََما َتْرَض

، َقالَ : َوأَْقَطَع َمْن َقَطَعِك؟ َقالَتْ  ا َربِّ ٌَ ((َفُهَو لَِك : َبلَى 

(1)
.  

================================================= 

ٌحتمل أن ٌكون المراد بالخلق جمٌع : "  قال ابن أبً جمرة(َخلََق اْلَخلََق  ):      قوله

المخلوقات، وٌحتمل أن ٌكون المراد به
(2)

"قضاه وقدره :  المكلفٌن، أي
(3)

 . 

-  لٌس المراد بالفراغ ما كان ناشبا عن شؽل؛ ألن المولى (إَِذا َفَرَغ ِمْن َخْلقِِه  ) :     قوله

ُه وقضاه- جل جالله   . ال ٌشؽله شؤن عن شؤن، بل المراد به أََتمَّ

ِحُم  ):      قوله  هذا القول ٌحتمل أن ٌكون بعد خلق السموات واألرض، وإبرازها (َقالَْت الرَّ

اآلن : فً الوجود، وٌحتمل أن ٌكون بعد خلقها، كتبها فً اللوح المحفوظ، ولم ٌبرز بعد، أي

 ِّ   ٱُّٱ: إال اللوح، والقلم، وٌحتمل أن ٌكون بعد انتهاء خلق أرواح بنً آدم كالذر، قال تعالى

(4)ٱٱَّ   رئّٰ
 لما أخرجهم من صلب آدم كالذر،  وهذا القول ٌحتمل أن ٌكون بلسان الحال، 

وٌحتمل أن ٌكون بلسان المقال، قوالن مشهوران، والثانً أرجح، وعلى الثانً فهل تتكلم كما 

هً، أو ٌخلق هللا لها عند كالمها حٌاة وعقال؛ قوالن أٌضا مشهوران، واألول أرجح؛ 

لصالحٌة القدرة العامة التعلق لذلك، ولما فً األولٌن من تخصٌص عموم لفظ القرآن، 

والحدٌث بؽٌر دلٌل، ولما ٌلزم منه من حصر قدرة القادر التً ال ٌحصرها شًء، وٌجوز أن 

ٌكون الذي نسب إلٌه القول ملك ٌتكلم على لسان الرحم
(5)

  

                                         
  (. 5641 ) رقم الحدٌث –من وصل وصله هللا :  باب– كتاب األدب – 2232 / 5 –أخرجه البخاري -  1

 . جمٌع المكلفٌن   (ج  )ـ فً  2

  . 148 / 4بهجة النفوس -  3

  ( . 172 )سورة األعراؾ من اآلٌة -  4

 . الروح  (أ  )ـ فً  5
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 .قٌامً هذا بٌن ٌدٌك ٌا هللا :  أي( َهَذا ) :     قوله

 . المستجٌر بك من القطٌعة :  أي(َمَقاُم اْلَعائِِذ  ) :     قوله

  .هللا :  أي(َقالَ  ) :     قوله

 .هذا مقام العابذ من القطٌعة :  أي( َنَعْم ):  قوله    

 .  أداة استفتاح( أاََل ) بتخفٌؾ كـ (أََما  ) :     قوله

الوصل من : " أرحمه وأحسن إلٌه، قال ابن أبً جمرة:  أي(أَْن أَِصلَ َمْن َوَصلََك  ):      قوله

ا كان أعظم ما ٌعطٌه  هللا كناٌة عن عظٌم إحسانه، وإنما خاطب الناس بما ٌفهمونه، ولمَّ

المحبوب لمحبه الوصال، وهو القرب منه، وإسعافه بما ٌرٌد، ومساعدته على ما ٌرضٌه، 

ُعرؾ أن ذلك كناٌة عن عظٌم  [ب  / 14 ] وكانت حقٌقة ذلك مستحٌلة فً حق هللا 

" وكذا القول فً القطع هو كناٌة عن حرمانه اإلحسان : إحسانه لعبده قال
(1)

: "  قال القرطبً

رحم الدٌن، وٌجب مواصلتها بالتوادد والتناصح : الرحم التً توصل عامة وخاصة، فالعامة

فتزٌد النفقة : والعدل واإلنصاؾ، والقٌام بالحقوق الواجبة، والمستحبة، وأما الرحم الخاصة

"على القرٌب، وتفقد أحوالهم، والتؽافل عن زالتهم، وتتفاوت مراتب استحقاقهم فً ذلك 
(2)

  

وتكون صلة الرحم بالمال، وبالعون على الحاجة، وبدفع الضرر، : " وقال ابن أبً جمرة

إٌصال ما أمكن من الخٌر، ودفع ما أمكن من : وبطالقة الوجه، وبالدعاء، والمعنى الجامع

الشر، بحسب الطاقة، وهذا إنما ٌستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفارا أو 

فجارا فمقاطعتهم فً هللا هً صلتهم، بشرط بذل الجهد فً وعظهم، ثم إعالمهم إذا أصروا أن 

ذلك بسبب تخلفهم عن الحق، وال ٌسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الؽٌب أن ٌعودوا 

"إلى الطرٌق المثلى 
(3)

  وصلة الرحم تزٌد فً العمر، وزٌادة العمر تحصل بؤحد أمور 

ة، وتسرٌح الرأس مع اللحٌة، : أربعة صلة الرحم، والصدقة، والسالم على من لقٌت من األمَّ

                                         
  . 146 / 4بهجة النفوس -  1

  . 526 / 6المفهم -   2
  .146 / 4بهجة النفوس -  3
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ومعنى زٌادة العمر البركة فٌه، أو زٌادة مدة فٌه بؤن كانت معلقة على فعل واحد من هذه فإن 

المعلق من العمر على فعل واحد من هذه األفعال إما أن ٌتعلق علم هللا بؤنه ٌفعله، أو أنه : قلتَ 

فابدته الرؼبة فً عمل هذه األفعال ألن من علم أن : ال ٌفعله، وحٌنبذ فال فابدة للتعلٌق قلتُ 

 .العمر قد ٌكون منه شٌبا معلقا علٌها ٌرؼب فً فعلها لبال ٌفوته ما علق علٌها

(  َبلَى َوَربِّ )بلى ٌا رب وألَِبً َذرٍّر : الرحم:  أي(َقالَْت  ):      قوله

(1)
  

  .هللا :  أي( َقالَ ): قوله     

 .  إلخ( أصل من وصلك ): قوله:  أي( َفُهَو ): قوله     

هو موفَّى :  بكسر الكاؾ، خطاب للرحم، وهو متعلق بمحذوؾ خبر هو، أي( لَِك ): قوله     

 . لك

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب من وصل وصله هللا معها
(2)

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  . 6 / 8صحٌح البخاري -  1
  . 84سبق تخرٌجه ص -  2
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[ ْٔ ٌََكٔت َُٔوَعا  ْٔ ََٔتِكٔبٗٔم ََٕلٔد  ٛٔ اِل  دباب َزِحَى

ًَ هللاُ َعْنَها ـ َقالَتْ   ـ237 َجاَءْتنًِ اْمَرأَةٌ َمَعَها اْبَنَتاِن َتْسؤَلُنًِ، َفلَْم َتِجْد : َعْن َعائَِشَة ـ َرِض

 ًُّ بِ َها، ُثمَّ َقاَمْت َفَخَرَجْت، َفَدَخلَ النَّ ٌْ َن اْبَنَت ٌْ ُتَها َفَقَسَمْتَها َب ٌْ َر َتْمَرٍة َواَحَدٍة، َفؤَْعَط ٌْ  ِعْنِدي َؼ

ّثُتُه، َفَقالَ  اِر )): َفَحدَّ ِهّن،َ ُكنَّ لَُه ِسْتراً ِمَن النَّ ٌْ ًئا، َفؤَْحَسَن إِلَ ٌْ لًِ ِمْن َهِذِه اْلَبَناِت َش ٌَ (( َمْن 

(1)
 . 

================================================= 

  .( َوَمَعَها ) وأِلَِبً َذرٍّر (َمَعَها  ):      قوله

"لم أقؾ على أسمابهن : " ابن حجر [أ  / 15 ]لهما قال الحافظ :  أي( اْبَنَتاِن ):      قوله
(2)

  

 .بسكون المثناة الفوقٌة  (َفَقَسَمْتَها  ) :     قوله

َها ): قوله      ٌْ َن اْبَنَت ٌْ  زاد َمْعَمرُ ( َب
(3)

ًبا)   ٌْ ( َولَْم َتؤُْكْل ِمْنَها َش
(4)

هكذا فً رواٌة عروة . 
(5)

 ،

ووقع فً رواٌة ِعَراِك بِن مالك
(6 )

ِن لََها َفؤَْطَعْمُتَها  )): عن عابشة ٌْ َجاَءْتنِى ِمْسِكٌَنٌة َتْحِملُ اْبَنَت

َثالََث َتَمَراٍت َفؤَْعَطْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنَها َتْمَرًة َوَرَفَعْت إِلَى فٌَِها َتْمَرًة لَِتؤُْكلََها َفاْسَتْطَعَمْتَها اْبَنَتاَها 

َنُهَما َفؤَْعَجَبنِى ٌْ ْمَرَة الَّتِى َكاَنْت ُتِرٌُد أَْن َتؤُْكلََها َب  الحدٌث أخرجه مسلم(( َشؤُْنَها َفَشقَِّت التَّ
(7)

 

وللطبرانً
(8)

، من حدٌث الحسن بن علً
(1)

 نحوه، وٌمكن الجمع بؤن مرادها بقولها فً حدٌث 

                                         
  رقم الحدٌث –رحمة الولد وتقبٌله ومعانقته :  باب– كتاب األدب – 2234 / 5 –أخرجه البخاري -  1

 (5649 . )  

   . 428 / 10فتح الباري -  2
 ،  متقنا، حافظا،فقٌها ، كان معمر بن راشد األزدي الحدانً موالهم أبو عروة بن أبً عمرو البصريأبو عروة، : هو-  3

  . 219 ، 218 / 10 ، وتهذٌب التهذٌب 154 / 4 ، ومٌزان االعتدال 142 / 1تذكرة الحفاظ : ٌنظر ( هـ 154ت  )
  . 428 / 10فتح الباري : ٌنظر-  4
 الطبقات : ٌنظر. ( هـ 94ت  )، عروة بن الزبٌر بن العوام بن خوٌلد األسدي المدنً: أبو عبد هللا: هو-  5

  .  165 ، 164 / 7 ، وتهذٌب التهذٌب 24 – 11 / 20 ، وتهذٌب الكمال 181 – 178 / 5الكبرى 

 ، وسٌر 545 /  19تهذٌب الكمال : ٌنظر ( هـ 104ت  )، كان حافظا، ثقة، عراك بن مالك الؽفاري الكنانً المدنً: هو-  6

  . 156 / 7 ، وتهذٌب التهذٌب 64 ، 63 / 5أعالم النبالء 
  ( . 2630 ) رقم الحدٌث –فضل اإلحسان إلى البنات :  باب– كتاب البر والصلة واآلداب – 2027 / 4- أخرجه مسلم -  7

  ( .4093 ) رقم الحدٌث – 244 / 4- المعجم األوسط -  8
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َر َتْمَرٍة َواِحَدةٍ   َفلَْم َتِجْد ِعْنِدي))عروة  ٌْ  (( َؼ
(2)

أخصها بها، وٌحتمل أنها لم ٌكن عندها :  أي

فً أول الحال سوى واحدة فؤعطتها، ثم وجدت ثنتٌن، وٌحتمل تعدد القصة 
(3)

  

 المرأة من عندي : أي (ُثمَّ َقاَمْت َفَخَرَجْت  ) :قوله     

ْثُتُه  ):      قوله  -   رضً هللا عنها –أخبرته بما وقع، وهو من كالم عابشة : أي(َفَحدَّ

   النبً  :  أي(َفَقالَ  ):      قوله

لًِ ):      قوله ٌَ  كذا  لألكثر بتحتانٌة مفتوحة أوله من الوالٌة وللُكْشٍمٌَهِنً بموحدة ( َمْن 

ٌَّده برواٌة  مضمومة من االبتالء وفً رواٌة اْلُكْشِمٌَهِنً أٌضا بشًء، وقواهَّ عٌاض، وأ

شعٌب
(4)

ًَ ) بلفظ   وكذا وقع فً رواٌة َمْعَمٍر عند الترمذي واختلؾ فً المراد ، ( َمِن اْبُتلِ

باالبتالء هل هو نفس وجودهن، أو ابتلً بما ٌصدر منهن، وكذلك هل هو على العموم فً 

 البنات، أو المراد من انتصؾ منهن بالحاجة إلى ما ٌفعل به؟ 

إنما سماه ابتالء ألن الناس ٌكرهون البنات فً العادة؛  : وقال النووي تبعا البن بطال

(6()5)َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ: قال تعالى
 فزجرهم الشرع عن ذلك 

ورؼب فً إبقابهن، وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به لمن أحسن إلٌهن، وجاهد 

 .نفسه فً الصبر علٌهن 

ٌحتمل أن ٌكون معنى االبتالء االختبار، أي من أختبر بشًء من : وقال شارح الترمذي

البنات؛ لٌنظر ما ٌفعل أٌحسن إلٌهن أو ٌسا
؟ (7)

  

ِهنَّ  ):      قوله ٌْ ٌُْشِعُر بؤن المراد بقوله فً أول الحدٌث من هذه أكثر من (َفؤَْحَسَن إِلَ    هذا 

 

                                                                                                                                  
  سٌد شباب أهل الجنة ، ورٌحانة النبً، الحسن بن علً بن أبً طالب بن عبد المطلب بن هاشمأبو محمد، : هو-  1

  واإلصابة فً تمٌز 22 – 15 / 2أسد الؽابة : ٌنظر ( هـ 50ت  )، الحسن  وشبٌهه ، سماه النبً

  .   50 / 1وشذرات الذهب  . 73 – 68 / 2الصحابة 
  ( . 5995 ) رقم الحدٌث –رحمة الولد وتقبٌله ومعانقته :  باب–كتاب األدب  -  7 / 8 –أخرجه البخاري -  2
  .  428 / 10فتح الباري -  3
: ٌنظر. ( هـ 162ت  )، كان حافظا للحدٌث، ثقة،شعٌب بن أبً حمزة واسمه دٌنار القرشً األمويأبو بشر، : هو-  4

  .  17وطبقات الحفاظ ص  . 307 / 4وتهذٌب التهذٌب  . 520 – 516 / 12تهذٌب الكمال 

  . 179 / 16شرح النووي على صحٌح المسلم -  5

  ( . 58 )سورة النحل اآلٌة -  6

  . 36 / 6تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي -  7
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ِن )): أنس عند مسلم [ب  / 15 ]واحدة ووقع فً حدٌث  ٌْ َت ٌَ ((  َمْن َعالَ َجاِر

(1)
  

نِ  ))وألحمد من حدٌث أم سلمة  ٌْ نِ ،َمْن أَْنَفَق َعلَى اْبَنَت ٌْ ًْ َقَراَبةٍ ، أَْو أُْخَت  ْحَتِسبٌ  م أَْو َذَواَت

ِهَما ٌْ ((  َعلَ

(2)
 ، والذي وقع فً أكثر الرواٌات بلفظ اإلحسان، وفً رواٌة 

عبد المجٌد
(3)

ِهنَّ )):  ٌْ ((  َفَصَبَر َعلَ

(4) ،
ومثله فً حدٌث عقبة بن عامر فً األدب المفرد

(5)
 

((  َوأَْطَعَمُهنَّ َوَسَقاُهنَّ َوَكَساُهنَّ ))وزاد : وكذا وقع فً ابن ماجه

(6)
 وفً حدٌث ابن عباس 

ِهنَّ َوَزَوَجُهنَّ َوأَْحَسَن أََدَبُهنَّ ))عند الطبرانً  ٌْ ((  َفؤَْنَفَق َعلَ

(7)
 وفً حدٌث جابر عند أحمد، 

ُبُهنَّ ))وفً األدب المفرد  ٌَُإدِّ  
(8) 

ْكفُلُهنَّ  ٌَ ْرَحمُهنَّ َو ٌَ ((  َو

(9)
ُجُهنَّ ))، زاد الطبرانً  ٌَُزوِّ (( َو

 

وله نحوه من حدٌث أبً هرٌرة فً األوسط،  والترمذي
(12)

 وفً األدب المفرد ٌجمعها لفظ 

اإلحسان الذي اقتصر علٌه فً حدٌث الباب
(13)

، وقد اختلؾ فً المراد باإلحسان هل ٌقتصر 

فٌه على قدر الواجب أو بما زاد علٌه؟ والظاهر الثانً؛ فإن عابشة أعطت المرأة التمرة 

  باإلحسان بما أشار إلٌه من الحكم المذكور، فدل على أن فآثرت بها ابنتٌها فوصفها النبً 

من فعل معروفا لم ٌكن واجبا علٌه، أو زاد على قدر الواجب ُعدَّ محسنا، والذي ٌقتصر على 

الواجب وإن كان ٌوصؾ بكونه محسنا لكن المراد من الوصؾ المذكور قدر زابد، وشرط 

اإلحسان أن ٌوافق الشرع ال ما خالفه، والظاهر أن الثواب المذكور إنما ٌحصل لفاعله إذا 

                                         
  ( . 2629 ) رقم الحدٌث –فضل اإلحسان إلى البنات :  باب– كتاب البر والصلة واآلداب – 2027 / 4- أخرجه مسلم -  1
َفَقَة  )): أخرجه أحمد فً مسنده، من حدٌث أم سلمة، بلفظ-  2 ْحَتِسُب النَّ ٌَ ًْ َقَراَبٍة  ِن أَْو َذَواَت ٌْ ِن أَْو أُْخَت ٌْ َمْن أَْنَفَق َعلَى اْبَنَت

ِهَما ٌْ (( َعلَ

  . 287 / 8مجمع الزوابد : ، ٌنظرفٌه محمد بن حمٌد المدنً وهو ضعٌؾ: قال الهٌثمً . 134 / 44  

، كان محدثا، ثقة، كان من  المكً،عبد المجٌد بن عبد العزٌز بن أبً رواد األزدي مولى المهلبأبو عبد الحمٌد، : هو-   3

 ، وتهذٌب 436 – 434 / 9 ، وسٌر أعالم النبالء 276 – 271 / 18تهذٌب الكمال : ٌنظر ( هـ 206ت  )المرجبة، 

  .  340 / 6التهذٌب 
  . 428 / 10فتح الباري -  4

  . 41األدب المفرد ص -  5

  رقم الحدٌث –بر الوالد واإلحسان إلى البنات :  باب– كتاب األدب – 1210 / 2- أخرجه ابن ماجه -  6

 (3669. )  
  (. 11542 ) رقم الحدٌث – 216 / 11 –أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر -   7
  . 41 ، وفً األدب المفرد مثله ص 150 / 22عند أحمد "  ٌإوٌهن - "  8

ْكفُلُُهنَّ )): أخرجه أحمد فً مسنده من حدٌث جابر، بلفظ - 9 ٌَ ْرَحُمُهنَّ َو ٌَ  ، وأخرجه البخاري فً 150 / 22 (( ٌُْإِوٌِهنَّ َو

  . 41األدب المفرد ص 

  ( . 4760  ) رقم الحدٌث – 90 / 5- أخرجه الطبرانً فً المعجم األوسط -  10

   .428 / 10فتح الباري : ، ٌنظربعد ذكر هذه األلفاظ وهذه األوصاؾ ٌجمعها لفظ اإلحسان: قال ابن حجر-   11

ما جاء فً النفقة على البنات : باب -  كتاب البر والصلة عن رسول هللا – 320 / 4- أخرجه الترمذي فً سننه -  12

 . ، وقال حدٌث ؼرٌب  ( 1916 ) رقم الحدٌث –واألخوات 

  . 59األدب المفرد ص -  13
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استمر إلى أن ٌحصل استؽناإهن عنه بزوج، أو ؼٌره كما أشار إلٌه فً بعض ألفاظ الحدٌث، 

واإلحسان إلى كل أحد بقدر حاله، وقد جاء أن الثواب المذكور ٌحصل لمن أحسن لواحدة 

ِن ؟ َفَقالَ : َفَقالَ َرُجل ِمْن اأْلَْعَراب  ))فقط، ففً حدٌث ابن عباس  ٌْ  أَْو : أَْو ِاْثَنَت

نِ  ٌْ ((   ِاْثَنَت

(1)
 وفً حدٌث عوؾ بن مالك

(2)
( (ٌ َفَقالَِت ِاْمَرأَة )) عند الطبرانً 

(3)
 وفً حدٌث 

(( قٌِلَ )) جابر

( 4)
(( قُْلَنا ))وفً حدٌث أبً هرٌرة  

( 5)
 وهذا ٌدل على تعدد السابلٌن، وزاد فً 

((   َفَرأَى َبْعُض اْلَقْوِم أَْن لَْو َقالَ َوَواِحَدة لََقالَ َوَواِحَدة ))حدٌث جابر 

(6)
وفً حدٌث أبً  

ِن ؟ َقالَ : قُْلَنا  ))هرٌرة  ٌْ ِن : َوثِْنَت ٌْ ((   َوَواِحَدة: َقالَ  َوَواِحَدة ؟: قُْلَنا . َوثِْنَت

(7 )
وشاهده حدٌث 

َبَها َوأَْحَسَن أََدبَها َوَعلََّمَها َفؤَْحَسَن   [أ  / 16 ]  َمْن َكاَنْت لَُه اْبَنةٌ ))ابن مسعود رفعه  َفؤَدَّ

هِ  ٌْ َها ِمْن نِْعَمة هللاَّ الَّتًِ أَْوَسَع َعلَ ٌْ  (( َتْعلٌِمَها َوأَْوَسَع َعلَ

( 8 )
 الحدٌث أخرجه الطبرانً 

 . بسند واه

 .  البنات:  أي(ُكنَّ  ) :قوله     

 .لمن :  أي(لَُه  ):      قوله

 وقاٌة من النار كذا فً أكثر األحادٌث ووقع فً رواٌة عبد الحمٌد:  أي(ِسْتراً  )     وقوله 

((  ِحَجاباً ))

(9)
 وهو بمعناه وفً الحدٌث تؤكد حق البنات لما فٌهن من الضعؾ ؼالبا عن القٌام 

                                         
  ( .  11542 ) رقم الحدٌث – 216 / 11- أخرجه الطبرانً فً  المعجم الكبٌر -  1

أسلم قبل حنٌن ، وقٌل ؼٌر ذلك، كان قد  عبد الرحمنبؤبً ، ٌكنىعوؾ بن مالك بن أبً عوؾ األشجعً الؽطفانً: هو-  2

 400 / 7الطبقات الكبرى : ٌنظر. ( هـ 73ت  ) ٌوم الفتح،  وٌقال كانت معه راٌة أشجع، شهد فتح مكة،وشهد حنٌنا

  . 742 / 4 ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة 334 ، 333 / 4 وأسد الؽابة 
  ( . 102 ) رقم الحدٌث – 56 / 18المعجم الكبٌر -  3

  .  428 / 10فتح الباري -  4
  (. 6199 ) رقم الحدٌث – 205 / 6-  ن –م -  5

  287 / 8من طرق وإسناد أحمد جٌد : ، وقال الهٌثمً( 14247 ) رقم الحدٌث – 150 / 22 –أخرجه أحمد فً مسنده -  6

  . 428 / 10فتح الباري :  وٌنظر
  ( . 6199 ) رقم الحدٌث – 205 / 6- أخرجه الطبرانً فً المعجم األوسط -  7
َبَها َفؤَْحَسَن أََدَبَها  )): بلفظ ( 10447 ) رقم الحدٌث – 197 / 10- أخرجه الطبرانً فً الكبٌر -  8 من كانت له اْبَنٌة َفؤَدَّ

ِ التً أَْسَبَػ علٌه كانت له ِمْنَعًة َوُسْتَرًة ِمَن النَّارِ وأوسعَوَعلََّمَها َفؤَْحَسَن َتْعلٌَِمَها  وفٌه طلحة : قال الهٌثمً .((  علٌها من ِنَعِم هللاَّ

  .289 / 8مجمع الزوابد : ، ٌنظربن زٌد وهو وضاع
ما جاء فً النفقة على البنات : باب -  كتاب البر والصلة عن رسول هللا – 319 / 4- أخرجه الترمذي فً سننه - 9 

   . 429 / 10فتح الباري : وقال حدٌث حسن ، وٌنظر  ( 1913 ) رقم الحدٌث –واألخوات 
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بمصالحهن بخالؾ الذكور لما فٌهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرؾ فً األمور 

المحتاج إلٌها فً أكثر األحوال
  

وفً جواز سإال المحتاج، وسخاء عابشة : " قال ابن بطال

لكونها لم تجد إال تمرة فآثرت بها وأن القلٌل ال ٌمنع التصدق به لحقارته بل ٌنبؽً للمتصدق 

أن ٌتصدق بما تٌسر له قل أو كثر وفٌه جواز ذكر المعروؾ إذا لم ٌكن على وجه الفخر وال 

"المنة 
(1)

 وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب رحمة الولد وتقبٌله ومعانقته
(2)

 .  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  . 429 / 10فتح الباري -  1
  .87سبق تخرٌجه ص -  2
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ْٔ : باب] ٌََكٔت َُٔوَعا  ْٔ ََٔتِكٔبٗٔم ََٕلٕد  ٛٔ اِل  دَزِحَى

ًِّ :  َقالَ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخَطاِب   ـ238 بِ ْبًِ َقْد َقِدَم َعلَى النَّ ، َفإَِذا اْمَرأَةٌ ِمَن السَّ ًٌ  َسْب

ْبًِ أََخَذْتُه، َفؤَْلَصَقْتُه بَِبْطنَِها َوأَْرَضَعْتُه، َفَقالَ  اً فًِ السَّ ٌّ َها َتْسقًِ، إَِذ َوَجَدْت َصبِ ٌَ لََنا : َتْحلُُب َثْد

 ًُّ بِ ارِ )) : النَّ ًَ َتْقِدُر َعلَى أّْن اَل َتْطَرَحُه، : قُْلَنا.  (( أََتَرْوَن َهِذِه َطاِرَحَة َولََدَها فًِ النَّ اَل، َوْه

(( هللُ أَْرَحُم بِِعَباِدِه ِمْن َهِذِه بَِولَِدَها )): َفَقالَ 

(1)
.  

================================================= 

ًِّ  ): قوله بِ   وهو بكسر الدال ومصدره اْلقُُدوُم، واْلَمقَدم بفتح الدال  (َقِدَم َعلَى النَّ

ًٌّ بدون باء موحدة فاعل وفً رواٌة اْلُكْشِمٌَهِنً   بضم القاؾ( قُِدَم )مبنً للفاعل، وَسْب
(2)

 مبنٌا 

ًٌّ )للمجهول مع زٌادة باء ِفً  ِبَسْبًٍ : أي ] ( َسْب
(3)

وكان ذلك السبً من َهَواِزٍن فً ؼزوة  [ 

 .حنٌن

لم ٌعرؾ اسمها:  قال الحافظ ابن حجر(َفإَِذا اْمَرأَةٌ  ) :قوله
(4)

. 

 هو من باب قتل، واْلَحلَُب بفتحتٌن ٌطلق على المصدر، وعلى الَّلَبِن (َتْحلُُب  ): قوله

 وثدٌها باإلفراد، و النصب، مفعوله وفً نسخة . لبن حلب، وحلٌب: المحلوب، فٌقال

 ( َقْد َتَحلََّب )

(5)
ٌُها  باإلفراد، والرفع، فاعل أي سال منه :  بفتح الحاء، والالم المشددة، وثْد

اَها ) اللبن، وفً رواٌة  ٌَ  (َثْد

(6)
 بالتثنٌة مع النصب على الرواٌة اأْلُولَى، أو الرفع على الرواٌة 

 .الثانٌة

 

                                         
  رقم الحدٌث –رحمة الولد وتقبٌله ومعانقته :  باب–كتاب األدب  - 2235 / 5 –صحٌح البخاري -  1

 (5999.)  
  .  8 / 8صحٌح البخاري -  2
 . ن . م -  3

  . 430 / 10فتح الباري -  4

  8 / 8صحٌح البخاري -  5
   .430 / 10فتح الباري -  6
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قً، أو حال، : هذه الجملة تعلٌل لما قبلها أي (َتْسقًِ  ): قوله  تحلب ألجل السَّ

  بفتح التاء الفوقٌة، وسكون المهملة، من باب َرَمى، وفً رواٌة اْلُكْشِمٌَهِنً ( َتسقى )و

(ِبَسْقًٍ ) 

(1)
 بموحدة مكسورة بدل الفوقٌة، وفتح المهملة، وسكون القاؾ، وتنوٌن التحتٌة، 

 (َتْسَعى )  للسببٌة، وفً رواٌة ( الباء )متعلق ِبَتْحلُب، و: وهو

(2)
  بفتح العٌن 

تمشً بسرعة تطلب ولدها الذي فقدته: المهملة، من السعً، أي [ب  / 16] 
(3)

. 

ِنً(إِْذ َوَجدْت  ): قوله ٌْ  قال اْلَع
(4)

إذ ظرؾ، وٌجوز أن ٌكون بدل اشتمال من امرأة، : 

باأللؾ:  أي( إذا )وفً بعض النسخ : قال
(5)

 : لكن؛ قال الحافظ ابن حجر قوله

باأللؾ كذا للجمٌع: أي(  إذا ) 
(6)

 .  

ٌَِخؾَّ عنها اللَبُن لكونها تضررت باجتماعه:  أي(أََخَذْتُه  ): قوله  .فؤرضعته لِ

ر، والتقدٌر فوجدت ابنها فؤخذته فؤلصقته(َفؤَْلَصَقْتُه بَِبْطنَِها  ): قوله  .  عطؾ على مقدَّ

 . أتظنون:  بفتح الفوقٌة أي(أََتَرْوَن  ): قوله

المرأة مفعول أول، وطارحه مفعول ثان، وولدها مفعول طارحة، :  أي(َهِذِه  ): وقوله

 .وفً النار متعلق بطارحة

 ال تطرحه :  أي(قُْلَنا اَل  ): قوله

ًَ َتْقِدُر  )وقوله  ال تطرحه فً حال كونها قادرة على عدم : جملة حالٌة أي (َوِه

 . طرحه، وأما إذا كانت مكرهة فتطرحه

                                         
  . 8 / 8صحٌح البخاري -  1

  . 430 / 10فتح الباري -  2
 . ن –م -  3
، كان من كبار المحدثٌن، وقاضٌا، وله محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، بدر الدٌن العٌنى الحنفً  أبو محمد،:هو-  4

العلم الهٌب فً شرح و اآلثار، فً رجال معانً األخٌارمؽانً ، وعمدة القاري فً شرح البخاري  ):هامنمصنفات كثٌرة 
 فً شرح معانً األخبارمبانً ، وتارٌخ البدر فً أوصاؾ أهل العصرو ،عقد الجمان فً تارٌخ أهل الزمانو ،الكلم الطٌب

، 316 / 8شذرات الذهب : ٌنظر ( هـ 855ت  )، ( البناٌة فً شرح الهداٌةاألخبار،  فً تنقٌح مبانً األفكارنخب )و اآلثار، 

  .163 / 7واألعالم 

  . 167 /15عمدة القاري -  5

  . 430 / 10فتح الباري -  6
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  .النبً :  أي(َفَقالَ  ): قوله

ًِّ (هلَلِ  ): قوله  بفتح الالم للتؤكٌد، وفً رواٌة اإْلِْسَماِعٌلِ
(1)

 بزٌادة القسم( وهللِا هلَل ) 
(2)

 

 . وهللا مبتدأ، و أرحم خبر، والجملة فً محل نصب مقوَل القول

متعلق بؤرحم، ومن هذه متعلق به أٌضا، وحكى : المإمنٌن وهو:  أي(بِِعَباِدِه  ): قوله

الشٌخ ابن أبً جمرة احتمال تعمٌمه حتى فً الحٌوانات
(3)

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً  . 

الباب السابق
(4 )

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
أحمد بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن العباس اإلسماعٌلً، الشافعً، كان فقٌها، محدثا، ثقة حجة، وله مصنفات : أبو بكر: هو-  1

 / 1طبقات الشافعٌة ، و107، 106 / 3وتذكرة الحفاظ : ٌنظر ( هـ 376ت  ) (الصحٌح، والمعجم، ومسند عمر  ): منها

      . 75 / 3 ، وشذرات الذهب 137، 136
  . 431 / 10فتح الباري -  2
  .151 / 4بهجة النفوس -  3
  . 92سبق تخرٌجه ص -  4
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 ددعن اهلل السمحٛ يف واٟٛ دصٞ : باب ]

َرَة 239 ٌْ قُولُ َسِمْعُت َرُسولَ هللاِ  : َقالَ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر ٌَ ْحَمَة فً ِماَئَة )):    َجَعلَ هللاُ الرَّ

ُجْزٍء َفؤَْمَسَك ِعْنَدهُ تِْسَعًة َوتِْسِعٌَن ُجْزًءا َوأَْنَزلَ فًِ اأْلَْرِض ُجْزءاً َواِحداً َفِمْن َذلَِك اْلُجْزِء 

َة أَْن ُتِصٌَبُه  ٌَ َتَراَحُم اْلَخْلِق َحتَّى َتْرَفَع اْلَفَرُس َحافَِرَها َعْن َولَِدَها َخْش ٌَ))

(1)
 . 

================================================= 

ْحَمَة ِماَئَة ُجْزٍء  ): قوله وفً حدٌث سلمان (َجَعلَ هللاُ الرَّ
(2)

 إِنَّ هللاَ َخلََق )) عند مسلم 

َماِء َواأْلَْرِض  َن السَّ ٌْ َمَواِت َواأْلََرَض ُكلُّ َرْحَمٍة ِطَباُق َما َب ْوَم َخلََق السَّ ٌَ ((ِماَئَة َرْحَمٍة 

( 3)
  قال 

 ًُّ ر فً لؽة : " اْلقُْرُطِب ٌجوز أن ٌكون معنى خلق اخترع وأوجد، وٌجوز أن ٌكون بمعنى قدَّ

 إن هللا أظهر تقدٌره لذلك ٌوم أظهر تقدٌر السموات واألرض وقوله : العرب، فٌكون المعنى

َماِء َواأْلَْرِض )) َن السَّ ٌْ  المراد بها التعظٌم والتكثٌر، وقد ورد التعظٌم (( ُكلُّ َرْحَمٍة ِطَباُق َما َب

"بهذا اللفظ فً اللؽة والشرع  كثٌرا 
(4)

 . 

( ِفً ِماَبِة ُجْزٍء ) وأِلَِبً َذرٍّر (ِماَئَة ُجْزٍء  ): قوله

(5)
هً ظرفٌه ٌتم :  وقال فً الكواكب

المعنى بدونها، أو متعلقة بمحذوؾ، وفٌه نوع مبالؽة حٌث جعل الرحمة محصورة فً مابة 

التعلق ال  [أ  / 17 ]عبارة عن تعلق قْدَرته وهذا -  تعالى –إن رحمة هللا : جزء، فإن قلت

                                         
  (.  6000 ) رقم الحدٌث –جعل هللا الرحمة فً مابة جزء :  باب– كتاب األدب – 8 / 8 –أخرجه البخاري -  1
ًّ أبو عبد هللا، : هو-  2 أنا :  وسبل عن نسبه فقال   مولى رسول هللا صحابً،وٌعرؾ بسلمان الخٌر ،.َسْلَماُن الَفاِرِس

ًّ ، وهً مدٌن أصفهان ، وكان اسمه قبل اإلسالم ما . سلمان بن اإلسالم  أصله من فارس ، من راَمُهْرمز ، وقٌل إنه من َج

، 492 – 487 / 2 ، وأسد الؽابة 16 / 6الطبقات الكبرى : ٌنظر ( هـ 36ت  )، كان عالما، زاهدا، به بن بوذخشان

  .  141 / 3واإلصابة 
رقم  – وأنها سبقت ؼضبه – تعالى – فً سعة رحمة هللا : باب– كتاب التوبة  - 2108 / 4– أخرجه مسلم -  3

 (.  2753 )الحدٌث 

  . 84 / 7 المفهم  –4

  . 8 / 8 صحٌح البخاري  –5
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نهاٌة له، فلٌست رحمته محصورة ال فً مابة وال فً مابتٌن وال فً أكثر، أجٌب بؤن الحصر 

فً المابة على سبٌل التقرٌب والتسهٌل لألفهام، فالمراد بالمابة التكثٌر ال الحقٌقة، وقٌل المراد 

بها الحقٌقة، وعلٌه فٌحتمل أن تكون مناسبة لعدد درج الجنة، والجنة محل الرحمة فكانت كل 

رحمة بإزاء درجة، وقد ثبت أنه ال ٌدخل أحد الجنة إال برحمة هللا فمن نالته من رحمة واحدة 

كان أدنى أهل الجنة منزلة، وأعالهم من حصلت له جمٌع األنواع من الرحمة 
(1)

. 

َر ِعْنَدهُ تِْسعاً َوتِْسِعٌَن )) وفً رواٌة عطاء (َفؤَْمَسَك ِعْنَدهُ تِْسَعًة َوتِْسِعٌَن ُجْزًءا  ): قوله   َوأَخَّ

(( َرْحَمًة 

(2)
 وفً رواٌة العالء بن عبد الرحمن

(3)
ؤَ )) عن أبٌه عن أبً هرٌرة عند مسلم   َوَخبَّ

((ِعْنَدهُ ِماَئًة إاِلَّ َواِحَدًة 

( 4)
.  

 لكن حروؾ ( وأنزل إلى األرض ) القٌاس (َوأَْنَزلَ فًِ اأْلَْرِض ُجْزءاً َواِحداً  ): قوله      

أنزل واحدة : الجر ٌقوم بعضها مقام بعض، أو فٌه تضمٌن فعل، والؽرض منه المبالؽة، ٌعنً

(5) اْلَمْقُبِريِّ وفً رواٌة . منتشرة فً جمٌع األرض
  

((  َوأَْنَزلَ فًِ َخْلقِِه ُكلِِّهْم َرْحَمًة ))

(6)
َن اْلِجنِّ ))وفً رواٌة عطاء   ٌْ  أَْنَزلَ ِمْنَها َرْحَمًة َواِحَدًة َب

(( َواإْلِْنِس َواْلَبَهائِِم 

(7)
. 

من أجل ذلك الجزء، وهو الذي أنزله فً :  من للتعلٌل، أي(َفِمْن َذلَِك اْلُجْزِء  ):     قوله 

 .األرض

                                         
  . 165 / 21الكواكب الدراري للَكْرَماِنً -  1

  رقم الحدٌث –وأنها سبقت ؼضبه - تعالى - فً سعة رحمة هللا :  باب– كتاب التوبة – 2108 / 4-  أخرجه مسلم - 2

 (2752 .)  
 ، كان محدثا، ثقة،  مولى الحرقة من جهٌنة،المدنً العالء بن عبد الرحمن بن ٌعقوب الحرقًأبو شبل، : هو-  3

  . 186 / 6 ، وسٌر أعالم النبالء 523 – 520 / 22 ، وتهذٌب الكمال 247 / 5الثقات البن حبان : ٌنظر ( هـ 138ت  )

  رقم الحدٌث –وأنها سبقت ؼضبه - تعالى - فً سعة رحمة هللا :  باب– كتاب التوبة – 2108 / 4- أخرجه مسلم -  4

 (2752 .)  
، كان ثقة عند المقابركان  منزله ،سمً بالمقبري ألنمولى أم شرٌك من بنً لٌث،المقبري المدنً كٌسانأبو سعٌد، : هو-  5

  ، وتهذٌب 241 ، 240 / 24 ، وتهذٌب الكمال 86 ، 85 / 5الطبقات الكبرى : ٌنظر ( هـ 100ت  )كثٌر الحدٌث، 

  . 406 / 8التهذٌب 
  (.  6469 ) رقم الحدٌث –الرجاء مع الخوؾ :  باب– كتاب الرقاق – 99 / 8 –أخرجه البخاري -  6
  رقم –وأنها سبقت ؼضبه - تعالى - فً سعة رحمة هللا :  باب– كتاب التوبة – 2108 / 4- أخرجه مسلم -  7

  (. 2752 )الحدٌث 
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َتَراَحُم اْلَخْلُق  ): قوله        .ٌرحم بعضهم بعضا:  بالراء والحاء المهملة أي(ٌَ

 حتى(َحتَّى َتْرَفُع اْلَفَرُس  ): قوله      
(1)

 . ابتدابٌة، فالفعل بعدها مرفوع

ْلِؾ للشاة، قال ابُن أَِبً َجْمَرَة ( َحافَِرَها ): قوله       خص الفرس بالذكر ألنها أشد "  هو َكالظَّ

ٌُِن المخاَطُبون حركته  مع ولده، ولما فً الفرس من الخفة  ٌَُعا الحٌوان المؤلوؾ الذي 

والسرعة فً التنقل ومع ذلك تتجنب أن ٌصل الضرر منها لولدها
 

"
( 2)

 . 

َة أَْن ُتِصٌَبُه  ): قوله       ٌَ  خشٌة اإلصابة، وفً رواٌة عطاء :  علة لترفع، أي(َخْش

َتَراَحُموَن ، َوبَِها َتْعِطؾ اْلَوْحش َعلَى َولَدَهابِ ؾَ ))  ٌَ َتَعاَطفُوَن ، َوبَِها  ٌَ (( َها 

( 3)
 وفً حدٌث 

ر َبْعضَها َعلَى َبْعض ))سلمان  ٌْ (( فٌَِها َتْعِطؾ اْلَوالَِدة َعلَى َولَدَها ، َواْلَوْحش َوالطَّ

وزاد   (4 )

ا ))أنه  ٌَ ْن ْحَمِة التًِ فًِ الدُّ اَمِة ِماَئَة َرْحَمٍة بِالرَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ لََها  ٌَُكمِّ   ))

(5)
وفً : "  قال ابن أبً جمرة

ٌُْكُمُل َفَرُحها بما  [ب  / 17 ]هذا الحدٌث إدخال السرور على المإمنٌن،  ألن العادة أن النفس 

 –تعالى - ُوِهَب لها إذا كان معلوما، وفٌه الحث على اإلٌمان واتساع الرجاء فً رحمات هللا 

َخَرةُ  " الُمدَّ
(6)

الَمْقُبِريُّ قد وقع فً آخر حدٌث سعٌد : قلت:  قال الحافظ
 

 َفلَْو ))" الرقاق " فً 

ِة  ؤَْس ِمَن اْلَجنَّ ٌْ ٌَ ْحَمِة لَْم  ْعلَُم اْلَكافُِر بُِكلِّ َما ِعْنَد هللاِ ِمَن الرَّ ٌَ))

 (7()8)
وهذا الحدٌث ذكره . 

البخاري فً باب جعل هللا الرحمة مابة جزء
(9)

.  

 

 

 

                                         
 هً  (أ ، ج ، د  )ـ وفً  1
  . 154 / 4بهجة النفوس -  2

  رقم الحدٌث –وأنها سبقت ؼضبه - تعالى - فً سعة رحمة هللا :  باب– كتاب التوبة – 2108 / 4- أخرجه مسلم -  3

 (2752 .)  
 . ن  . م -  4
  (. 2753 )رقم الحدٌث .  ن . م -  5

  . 156 / 4بهجة النفوس -  6

  (.    6469 ) رقم الحدٌث –الرجاء مع الخوؾ :  باب– كتاب الرقاق – 99 / 8 –أخرجه البخاري -  7

  .433 / 10فتح الباري -  8
  .95سبق تخرٌجه ص  - 9
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ِٟٔي : باب ] َّا َٔاِلَب ٍٖاِع  ُٛ ال  دَزِحَى

ْعَماِن ْبِن َبِشٌرٍ 240  ـ َعِن النُّ
 

قُولُ   َتَرى اْلُمْإِمنٌَِن فًِ َتَراُحِمِهْم )): َقالَ َرُسولُ هللاِ : ٌَ

َهِر  ِهْم َوَتَعاُطفِِهْم َكَمَثِل اْلَجَسِد إَِذا اْشَتَكى ُعْضٌو َتَداَعى لَُه َسائُِر َجَسِدِه بِالسَّ  َوَتَوادِّ

ى  ((َواْلُحمَّ

(1)
.  

================================================= 

خطاب للنعمان بن بشٌر (َتَرى   ):        قوله
(2. ) 

ِة اإلسالم ال بسبب آخر:  أي(فًِ َتَراُحِمِهْم  ):        قوله    .رحمة بعضهم لبعض ِبؤُُخوَّ

ِهْم  ):        قوله :  بتشدٌد الدال، وأصله تواددهم بدالٌن فؤدؼمت األولى فً الثانٌة أي(َوَتَوادِّ

 . تواصلهم الجالب للمحبة كالتزاور، والتهادي

تقوٌة بعضهم لبعض وإعانته : عطؾ بعضهم على بعض أي:  أي(َوَتَعاُطفِِهْم  ):        قوله

أن الذي ٌظهر أن التوادد والتراحم والتعاطؾ وإن كانت متقاربة فً : " قال ابُن أَِبً َجْمَرةَ 

المعنى لكن بٌنها فرق لطٌؾ فؤما التراحم فالمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور 

 والتهادي، وأما التعاطؾ فالمراد به إعانة بعضهم لبعض كما ٌعطؾ طرؾ الثوب علٌه 

"لٌقوٌه 
(3)

 . 

بالنسبة إلى جمٌع أعضابه ووجه التشبٌه فٌه التوافق فً :  أي(َكَمَثِل اْلَجَسِد  ):        قوله

 .  بفتحتٌن(( َمَثلُ ))التعب والراحة، و

دعا : لذلك العضو أي: من الجسد وقوله تداعى له أي:  أي(إَِذا اْشَتَكى ُعْضٌو  ):        قوله

دعا : بعض الجسد بعضا إلى مشاركة ذلك العضو فً األلم ومنه قولهم تداعت الحٌطان أي

 .بعضها بعضا إلى المشاركة فً السقوط 

                                         
  ( . 6011 ) رقم الحدٌث –رحمة الناس والبهابم :  باب– كتاب األدب –  10 / 8- أخرجه البخاري -  1

ْعَمان بن َبِشٌر بن ثعلبة بن سعد بن خالَّسأبو عبد هللا، : هو-  2 وهو أّول مولود لألنصار بعد .  األنصاري الخزرجً ،النُّ

 ، واإلصابة فً تمٌز 344 – 341 / 5 ، وأسد الؽابة 53 / 6الطبقات الكبرى : ٌنظر ( هـ 65ت  )،الهجرة فً قول

  .  440 / 6الصحابة  
  . 157 / 4بهجة النفوس -  3
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      . باقٌه :  أي(َسائُِر َجَسِدِه  ):   قوله

ْهِر  ):  قوله       .ألن األلم ٌمنع النوم :  أي(بِالسَّ

ى  ): قوله َبب، وقد عرؾ :  أي(اْلُحمَّ ألن فقد النوم ٌثٌرها، فهو من عطؾ المَسبَِّب على السَّ

ى بؤنها حرارة ؼرٌزٌة تشتمل فً القلب فتنتشر منه فً جمٌع البدن، تشتعل : أهل اْلَحَذِق الُحمَّ

ٌَاضٌ  تشبٌهه المإمنٌن بالجسد الواحد، : " اشتعاال ٌضر باألفعال الطبٌعٌة، قال اْلَقاِضً ِع

تمثٌل صحٌح، وفٌه تقرٌب للفهم وإظهار للمعانً فً الصورة المرتبة، وفٌه تعظٌم حقوق 

" بعضهم بعضا  [أ  / 18 ]المسلمٌن والحض على تعاونهم، ومالطفة، 
(1 )

 وقال ابن أبً 

 اإلٌمان بالجسد وأهله  باألعضاء ألن اإلٌمان أصل، وفروعه التكالٌؾ، شبه : "  جمرة

فإذا أخل المرء
(2)

 فً شا من التكالٌؾ َشاَن ذلك اإلخالل األصل وكذلك الجسد أصل 

كالشجرة، إذا ُضِرَب ؼصن من أؼصانها، واهتزت األؼصان كلها بالتحرك واالضطراب 

"
(3)

 وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً الباب السابق
(4)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  .   57، 56 / 8إكمال المعلم بفوابد مسلم -  1
 المإمن   (د  )ـ فً  2
  . 158 / 4بهجة النفوس -  3

  .98سبق تخرٌجه ص -  4



100 
 

ِٟٔي : باب ] َّا َٔاِلَب ٍٖاِع  ُٛ ال  دَزِحَى

 ـ َعْن أََنسٍ 241
 

 ًِّ بِ ٌة إاِلَّ )):  َقالَ َعِن النَّ  َما ِمْن ُمْسلٍِم َؼَرَس َؼْرساً َفؤََكلَ ِمْنُه إِْنَساٌن أَْو َدابَّ

((َكاَن لَُه بِِه َصَدَقٌة 

(1)
.  

================================================= 

ؤُْكلُ ) بلفظ الماضً كؽرس وأِلَِبً َذٍر عن اْلُكْشِمٌَهِنً (َفؤََكلَ  ): قوله ٌَ  بلفظ ( 

المضارع
(2)

 .  

ٌة  ): قوله  عطؾ الدابة على اإلنسان من عطؾ العام على الخاص إن كان (أَْو َدابَّ

المراد بها ما دب على وجه األرض، وإن كان المراد بها الدابة فً العرؾ وهً ذوات األربع 

 .فهو من عطؾ المؽاٌر 

إال كان للؽارس بسبب الؽرس صدقة وفً رواٌة :  أي(إاِلَّ َكاَن لَُه بِِه َصَدَقٌة  ): قوله

 ( به ) ُحِذؾَ 
(3)

َها   وفً الحدٌث مدح لعمارة األرض، فإن قلت قد ورد فً بعض األحادٌث ذمُّ

منها خبر
(4)

ا َقْنَطَرةٌ َفاْعُبُروَها َواَل َتْعُمُروَها ))  ٌَ ْن  (( الدُّ
(5 )

أن الذم الوارد محمول : فالجواب

على من اطمبن إلٌها ورضٌها حقا له، والمدح باعتبار تناول قدر الحاجة منها وإنفاق الزابد 

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً الباب السابق. فً أمور الخٌر
(6)

. 
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ِٟٔي : باب ] َّا َٔاِلَب ٍٖاِع  ُٛ ال   دَزِحَى

ًِّ  ـ َعْن َجرٌٍر ْبِن َعْبِد هللاِ 242 بِ ٌُْرَحُم )):   َقالَ  َعِن النَّ ْرَحُم اَل  ٌَ (( َمْن اَل 

(1)
.  

  

================================================= 

ٌُْرَحُم ):       قوله ْرَحُم اَل  ٌَ  ( َمْن ) األول بالبناء للفاعل، والثانً بالبناء للمفعول، و( َمْن اَل 

ٌحتمل أن تكون موصولة، فالفعل بعدها مرفوع، وأن تكون شرطٌة فالفعل بعدها مجزوم، 

من ال ٌرحم فً الدنٌا الخلق من مإمن، وكافر، وبهابم مملوكة، وؼٌرها، وٌدخل فً : أي

 . الرحمة التعاهد باإلطعام، والسقً، والتخفٌؾ فً العمل، وترك التعدي بالضرب

ٌُْرَحُم  ): قوله      ٌحتمل أن ٌكون المعنى من ال : " فً اآلخرة، وقال ابُن أَِبً َجْمَرةَ :  أي(اَل 

 جح  مج حج ٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱ-تعالى - كما قال "  ٌرحم ؼٌره بؤي نوع من اإلحسان ال ٌحصل له الثواب

(2)َّ مخ جخ مح
وٌحتمل أن ٌكون المراد من ال ٌكون فٌه رحمة اإلٌمان ال ٌرحم فً اآلخرة، 

ومن ال ٌرحم نفسه بامتثال أوامر هللا واجتناب نواهٌه ال ٌرحمه هللا، ألنه لٌس له عنده عهد 

والثانٌة بمعنى الجزاء فال ٌثاب إال من  [ب  / 18 ]فتكون الرحمة األولى بمعنى األعمال، 

: عمل صالحا، وٌحتمل أن ٌكون المراد بالرحمة األولى الصدقة، وبالثانٌة البالء، والمعنى

فال ٌسلم من البالء  إال من تصدق، أو من ال ٌرحم : ومن ال ٌتصدق ال ٌسلم من البالء أي

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً الباب . الرحمة التً لٌس فٌها شاببة أذى ال ٌرحم مطلقا

السابق أٌضا
(3)

     .  
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ٚٔ ٔباِلَذاِز : باب ]  َٞ ََٕصا  داِل

243 ًِّ بِ ًَ هللاُ َعْنَهما ـ َعِن النَّ ٌُوِصٌنًِ )):  َقال ـ َعْن اْبِن ُعَمَر ـ َرِض  َما َزالَ ِجْبِرٌلُ 

ُثُه  ٌَُورِّ ُه َس ((بِاْلَجاِر َحتَّى َ َنْنتُّ أَنَّ

(1)
.  

================================================= 

 .استمر جبرٌل، فما للنفً، وزال للنفً ونفً النفً إثبات :  أي ( ماََزالَ ِجْبِرٌلُ ):       قوله

ٌُوِصٌنًِ بِاْلَجاِر ):      قوله المإمن: واسم الجار ٌشمل- تعالى - بؤمر من هللا :  أي( 
(2)

 

والكافر والعابد والفاسق، والصدٌق والعدو، والؽرٌب والبلدي، والنافع والضار، والقرٌب 

ما اجتمعت فٌه  ]واألجنبً، واألقرب وللجار مراتب بعضها أعلى من بعض، فؤعالها 

[الصفات األول كلها، ثم أكثرها، وهلم جرا إلى الواحد وعكسه 
(3)

 من اجتمعت فٌه الصفات 

األخرى كذلك فٌعطً كال حقه بحسب حاله
(4)

 وقد وردت اإلشارة إلى ما ذكرته فً حدٌث 

َجاُر لَُه َحقٌّ َوْهَو اْلُمْشِرُك :  اْلِجٌَراُن َثاَلَثةٌ ))مرفوع أخرجه الطبرانً من حدٌث جابر رفعه 

َوْهَو اْلُمْسلُِم لَُه َحقُّ اْلَجَواِر َوَحقُّ اإْلِْساَلِم َوَجاٌر لَُه َثاَلَثُة : لَُه َحقُّ اْلِجَواِر، َوَجاٌر لَُه َحقَّانِ 

ِحِم  ((ُحقُوٍق َجاٌر ُمْسلٌِم َرِحٌم لَُه َحقُّ اْلِجَواِر َواإْلِْساَلِم َوالرَّ

( 5)
: "  قال الشٌخ ابُن أَِبً َجْمَرةَ 

حفظ الجار من كمال اإلٌمان وكان أهل الجاهلٌة ٌحافظون علٌه وٌحصل امتثال الوصٌة به 

باتصال ضروب الحسان إلٌه بحسب الطاقة كالهدٌة والسالم وطالقة الوجه عند لقابه وتفقد 

حاله ومعاونته فٌما ٌحتاج إلٌه إلى ؼٌر ذلك وكؾ أسباب األذى عنه على اختالؾ أنواعه 

"حسٌة كانت أو معنوٌة 
 

ؤَْمنْ )) وقد نفى  ٌَ ْن لَْم   ((َجاُرهُ َبَوائَِقُه   اإْلٌَِماَن َعمَّ
(6)

 وهً مبالؽة 

 وٌفترق الحال فً ذلك بالنسبة : تنبا بعظم حق الجار وإن إضراره من الكبابر، قال

 [للجار الصالح وؼٌر الصالح  ]
(7)

، والذي ٌشمل الجمٌع إرادة الخٌر له وموعظته بالحسنى 
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والدعاء له بالهداٌة وترك اإلضرار له إال فً الموضع الذي ٌجب فٌه اإلضرار له بالقول أو 

 [أ  / 19 ]الفعل، والذي ٌخص الصالح، هو جمٌع ما تقدم وؼٌر الصالح كفه عن الذي ٌرتكبه 

بالحسنى على حسب مراتب األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، وٌعظ الكافر بعرض 

اإلسالم علٌه وتبٌن محاسنه والترؼٌب فٌه برفق، وٌعظ الفاسق بما ٌناسبه فً الرفق أٌضا 

وٌستر علٌه َزلََّتُه عن ؼٌره وٌنهاه برفق، فإن أفاد فٌه  وإال فٌهجره قاصدا تؤدٌبه، بذلك مع 

"إعالمه بالسبب لٌنكؾ 
(1)

ا َرُسول هللاَّ  )): وقد ورد مروٌا من حدٌث ابن جبل .    ٌَ َقالُوا 

إِْن ِاْسَتْقَرَضك أَْقَرْضته ، َوإِْن ِاْسَتَعاَنك أََعْنته ، َوإِْن َمِرَض : َما َحقُّ اْلَجار َعلَى اْلَجار ؟ َقالَ 

ته ، َوإِْن ِاْفَتَقَر  ٌْ ته ، َوإِْن أََصاَبْتُه جُ ُعْدته ، َوإِْن ِاْحَتاَج أَْعَط ٌْ ر َهنَّ ٌْ ِه ، َوإِْن أََصاَبُه َخ ٌْ ْدت َعلَ

ٌح إاِلَّ  ِه بِاْلبَِناِء َفَتْحُجب َعْنُه الرِّ ٌْ َبَعْت ِجَناَزته ، َواَل َتْسَتِطٌل َعلَ ته ، َوإَِذا َماَت ِاتَّ ٌْ ُمِصٌَبة َعزَّ

ت َفاِكَهة َفؤَْهِد لَُه ، َوإِْن لَْم َتْفَعل  ٌْ بِإِْذنِِه ، َواَل ُتْإِذٌه بِِرٌِح قِْدرك إاِلَّ أَْن َتْؽِرؾ لَُه ، َوإِْن ِاْشَتَر

ا َواَل  ِؽٌَ  بَِها َولَدهيَ َفؤَْدِخْلَها ِسّرً ٌَ (( ْخُرْج بَِها َولَدك لِ

(2)
 .  

َثُه ):      قوله ٌَُورِّ   بتورٌث الجار من جاره بؤن ٌجعله أنه ٌؤمرنً  عن هللا :  أي( َس

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب الوصاءة . مشاركا له فً ماله مع األقارب بسهم ٌعطاه

بالجار
(3)

.  
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َٕأب : باب ] َٕاِز ٔف٘ ُقِسٔب اِلَأِب  دَحلِّ اِلٔذ

ًَ هللاُ َعْنَها ـ َقالَتْ 244 ُهَما : قُْلتُ :  ـ َعْن َعائَِشَة ـ َرِض ٌُّ ِن َفإِلَى أَ ٌْ ا َرُسولَ هللاِ إِنَّ لًِ َجاَر ٌَ

(( إِلَى أَْقَربِِهَما ِمْنِك َباَبا )): أُْهِدي، َقالَ 

(1)
.  

================================================= 

 .أعطى:  بضم الهمزة من اإلهداء أي( أُْهِدي ):       قوله

 النبً :  أي( َقالَ ):      قوله 

 الحكمة فٌه أن األقرب ٌرى  ما : أشدهما قربا قٌل:  أي( أَْقَربِِهَما ):       قوله

 ٌدخل بٌت جاره من هدٌة، وؼٌرها، فٌتشوؾ لها بخالؾ األبعد، وألن األقرب 

 أسرع إجابة لما ٌقع لجاره من المهمات، وال سٌما فً أوقات الؽفلة، وقال ابُن 

 اإلهداء إلى األقرب مندوب ألن الهدٌة فً األصل لٌست واجبة : " أَِبً َجْمَرةَ 

"فال ٌكون الترتٌب فٌها واجبا 
(2. )

  

َداء َفُهَو َجار )) واختلؾ فً حد الجوار فعن علً  ((  َمْن َسِمَع النِّ

(3)
  

ْبح فًِ اْلَمْسِجد َفُهَو َجار )): وقٌل ((  َمْن َصلَّى َمَعك َصاَلة الصُّ

(4)
 : ، وعن عابشة

((  َحّد اْلِجَوار أَْرَبُعوَن َداًرا ِمْن ُكلّ َجانِب ))

(5)
ًِّ مثله، وأخرج   ، وعن اأْلَْوَزاِع

البخاري فً األدب المفرد عن الحسن مثله
(6)

َبَراِنً بسند ضعٌؾ عن َكْعِب بِن مالكٍ  ، ولِلطَّ
(7)
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((  أاَل إِنَّ أَْرَبِعٌَن َداًرا َجارٌ  ))مرفوعا 

(1)
. 

وأخرج ابُن َوْهبٍ 
(2)

ٌُوُنسَ   عن 
(3)

َساِرِه  )):  عن ابِن ِشَهابٍ  ٌَ ِمٌنِه َوَعْن  ٌَ أَْرَبُعوَن َداًرا َعْن 

هِ  ٌْ َد ٌَ ِن  ٌْ (( َوِمْن َخْلَفُه َوِمْن َب

( 4)
به كاألول، وٌحتمل أن  [ب  / 19 ]، وهذا ٌحتمل أن ٌرٌد 

.ٌرٌد به التوزٌع، فٌكون من كل جانب عشرة
(5)

 

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً .  منصوب على التمٌٌز ألفعل التفضٌل( َباباً ): قوله     

باب حق الجوار فً قرب األبواب
(6)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
وفٌه ٌوسؾ بن السفر وهو : قال الهٌثمً . ( 143 ) رقم الحدٌث – 73 / 19 –أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر -  1

   . 309 / 8مجمع الزوابد : ، ٌنظرمتروك

 من. األبمة من ا فقٌهكان حافظا ثقة مجتهدا،عبد هللا بن وهب بن مسلم الفهري بالوالء، المصري،أبو محمد، : هو-  2

عرض .  (فً الحدٌث  الجامع فً الحدٌث، و الموطؤ)له كتب، منها . جمع بٌن الفقه والحدٌث والعبادة. أصحاب اإلمام مالك

 ، وتهذٌب 123 ، والدٌباج ص 223، 222 / 1تذكرة الحفاظ : ٌنظر ( هـ 197ت  ). علٌه القضاء فخبؤ نفسه ولزم منزله

   . 66، 65 / 6التهذٌب 

 الثقات البن : ٌنظر ( هـ 152ت  )، كان حافظا، محدثا، ثقة ٌونس بن ٌزٌد بن أبً النجادأبو ٌزٌد األٌلً، : هو-  3

  .  396 / 11 ، وتهذٌب التهذٌب 122 / 1 ، وتذكرة الحفاظ 648 / 7حبان 

  ( . 109 ) رقم – باب األدنى فاألدنى من الجٌران - 51 ص –أخرجه البخاري فً األدب المفرد -  4
  . 447 / 10فتح الباري -  5

  . 104سبق تخرٌجه ص -  6
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ٕٛ : باب ]   دُكنِّ َوِعُسٕٔف َصَدَق

245 ًِّ ب   ُكلُّ َمْعُروٍؾ )):  َقالَ  ـ َعْن َجابِِر َبِن َعبِد هللاِ  ـ رِضً هللا َُعْنُهَما ـ َعِن النَّ

((َصَدَقٌة 

(1)
.  

================================================= 

ٌفعله اإلنسان، أو ٌقوله، قال الراؼب:  أي( ُكلُّ َمْعُروٍؾ ):       قوله
(2)

المعروؾ كل : " 

"فعل ٌعرؾ حسنه  بالشرع والعقل معا 
(3)

ٌطلق اسم المعروؾ على : "  وقال ابُن أَِبً َجْمَرةَ 

"ما عرؾ بؤدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أم ال 
(4)

   

 . أي ٌثاب علٌه ثواب الصدقة ( َصَدَقٌة ):       قوله

 وقد أخرج هذا الحدٌث مسلم من حدٌث حذٌفة
(5()6 )

، وقد أخرجه الدار قطنً
(7)

، والحاكم
(8)

  

 

                                         
  ( .6021) رقم الحدٌث –كل معروؾ صدقة :  باب– كتاب األدب – 11 / 8 –أخرجه البخاري -  1
، كان عالما بالبالؼة، واألدب، سنً األصفهانً المعروؾ بالراؼب الحسٌن بن محمد بن المفضل،أبو القاسم، : هو-  2

المفردات فً و ،الذرٌعة إلى مكارم الشرٌعة و ،محاضرات األدباء   ):مصنفاتهمن " أصبهان " االعتقاد، من سكان أهل 

البلؽة فً تراجم أبمة النحو واللؽة : ٌنظر ( 502ت  ) (   وتحقٌق البٌان فً اللؽة والحكمة، وأفانٌن البالؼة،ؼرٌب القرآن 

  .   297 / 2 ، وبؽٌة الوعاة 255 / 2، واألعالم 19ص 

   . 87 / 2 (عرؾ  )مفردات ألفاظ القرآن، مادة -  3
  . 169 / 4بهجة النفوس -  4

 كان حسٌل، بن جابر بن عمرو بن ربٌعة بن جروة،:  وٌقال - حسل الٌمان لقب–  حذٌفة بن الٌمان،هللا أبو عبد: هو-  5

، وتوفً بعد مقتل  (بفارس)وواله عمر على المدابن ، فً المنافقٌنصاحب سر رسول هللا 

  . 193 / 2 ، وتهذٌب التهذٌب 575 – 572 / 1 ، وأسد الؽابة 283 – 270 / 1حلٌة األولٌاء : ٌنظر ( 36ت  ) عثمان 

 رقم الحدٌث  –بٌان أن اسم الصدقة ٌقع على كل نوع من المعرفة :  باب– كتاب الزكاة – 697 / 2 –أخرجه مسلم -  6

 (1005 .)  

الشافعً، كان حافظا، - نسبة إلى دار القطن -  الدار قطنً  علً بن عمر بن أحمد بن مهدي البؽدادي،أبو الحسن: هو-  7

 -  المجتبى من السنن المؤثورة –العلل  ): فقٌها، عالما بالحدٌث، والقراءات، والنحو، والشعر، وله مصنفات كثٌرة منها

  ، وطبقات 135 – 132 / 3 ، وتذكرة الحفاظ 299 – 297 / 3وفٌات األعٌان : ٌنظر ( المإتلؾ والمختلؾ

   .  162 ، 161 / 1الشافعٌة 
ْهَماِنً الحاكم النٌسابوريأبو عبد هللا، : هو-  8 ًِّ الطَّ بِّ ، محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدوٌه بن نعٌم بن الحكم الضَّ

تسمٌة -  تارٌخ نٌسابور–المستدرك على الصحٌحٌن  ): ، كان محدثا، ثقة، وله مصنفات كثٌرة المعروؾ بابن البٌعالشافعً،

 ، وسٌر 473 / 5تارٌخ بؽداد : ٌنظر ( هـ 405ت  ) ( معرفة أصول الحدٌث وعلومه وكتبه –من أخرجهم البخاري ومسلم 

 .   ،195 – 193 / 1 ، وطبقات الشافعٌة 177 – 162 / 17أعالم النبالء 
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من طرٌق عبد الحمٌد
 

بن اْلَحَسِن اْلِهاَللًِ
(1)

 عن ابِن اْلُمْنَكِدرِ 
(2)

 َوَما )):  مثله، وزاد فً آخره

ُجلُ َعلَى أَْهلِِه ُكتَِب لَُه بِِه َصَدَقٌة، َوَما َوَقى اْلَمْرُء بِِه ِعْرَضُه َفْهَو َصَدَقةٌ   ((أَْنَفَق الرَّ

( 3)
 

 ومن ))وأخرجه البخاري فً األدب المفرد من طرٌق ابن اْلُمْنَكِدر عن أبٌه كاألول، وزاد، 

((المعروؾ أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تكف  من دلوك فً إناء أخٌك 

(4)
 ذكره الحافظ 

ابن حجر فً فتح الباري
(5)

 قال القسطالنً
(6)

شٌخنا السخاوي:  لكن قال
(7)

 الذي رأٌته فً 

األدب المفرد إنما هو من طرٌق أبً ؼسان
(8)

 الذي أخرجه فً الصحٌح من جهته ولفظهما 

سواء، نعم هو فً مسند أحمد من طرٌق ابِن اْلُمْنَكِدر باللفظ المشار إلٌه
(9)

 وهذا الحدٌث ذكره 

البخاري فً باب كل معروؾ صدقة
(10)

 

  

 

 

 

                                         
 ، سكن الري، اختلؾ العلماء فً جرحه وتعدٌله، قال الدارقطنً عبد الحمٌد بن الحسن الهاللًأبو عمرو، : هو-  1

 ، 539 / 2 ، ومٌزان االعتدال 428 – 425 / 16تهذٌب الكمال : ٌنظر" . ثقة " وقال الدارمً عن ابن معٌن "  ضعٌؾ " 

  .  103 / 6وتهذٌب التهذٌب 
، كان محدثا، ثقة، أدرك بعض الصحابة وروى محمد بن المنكدر بن عبد هللا بن الهدٌر بن عبد العزىأبو عبد هللا، : هو-  2

  ، وتهذٌب 308 – 305 / 26 ، وتهذٌب الكمال 351 – 350 / 5الثقات البن حبان : ٌنظر ( هـ 130ت  )عنهم ، 

  .    418 – 417 / 9التهذٌب 
حدٌث صحٌح و لم ٌخرجاه  ، وقال ( 2311 ) رقم الحدٌث – كتاب البٌوع – 57 / 2 –أخرجه الحاكم فً المستدرك -  3

   . 556 / 1، الحمٌد ضعفوه عبد: ي التلخٌص ؾالذهبً وقال  ، و شاهده لٌس من شرط هذا الكتاب

  ( .  304 ) رقم الحدٌث –طٌب النفس : باب - 114  ص –أخرجه البخاري فً األدب المفرد -  4

  . 447 / 10فتح الباري -  5
 كان عالما بالحدٌث، وعلم حمد بن محمد بن أبً بكر بن عبد الملك القسطالنً القتٌبً المصري،أبو العباس، أ: هو-  6

 – لطابؾ اإلشارات فً علم القراءات –إرشاد الساري لشرح صحٌح البخاري  ): القراءات، وله مصنفات كثٌرة منها

 ، والبدر 85 / 2 ، معجم المإلفٌن 190 / 1وفٌات األعٌان : ٌنظر . ( هـ 923ت ) ،  (المواهب اللدنٌة فً المنح المحمدٌة 

  . 103 ، 102 / 1الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
،كان  الشافعً، القاهري،محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبً بكر بن عثمان بن محمد السخاويأبو الخٌر، : هو-  7

 المقاصد – بؽٌة العلماء والرواة –شرح على ألفٌة العراقً  ): حافظا، محدثا، مفسرا، فقٌها، أدٌبا، وله مصنفات كثٌرة منها

 .   187 – 184 / 2 ، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 14 / 8شذرات الذهب : ٌنظر ( هـ 902ت ) ،  (الحسنة  
: ٌنظر ( هـ 219ت  )، كان حافظا،محدثا، ثقة، متقنا،النهدي موالهم الكوفً مالك بن إسماعٌل بن درهمأبو ؼسان، : هو-  8

  .   10 / 4 ، تهذٌب التهذٌب 90 / 27 ، وتهذٌب الكمال 164 / 9الثقات البن حبان 
  .  58 / 23مسند أحمد -  9

  . 106سبق تخرٌجه ص -  10
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ُِ : باب ] َٔاِلُكُسآ َٔاِلٔعِمِي  َِ ٔذِكِس اهلٔل  ُٓ َع َُٖصٖد ُِ الػِِّعُس َحٖتٜ  ٌَِطا َُ اِلَغألَب َعَمٜ اِلِإ َُٖكٕ  ُِ ُٓ َأ ُِٖكَس  دَوا 

ًِّ   ـ246 بِ ًَ هللاُ َعْنُهَما ـ َعِن النَّ حاً )): َقالَ َعْن اْبِن ُعَمَر ـ َرِض ٌْ ْمَتلَِ  َجْوُؾ أََحِدُكْم َق ٌَ  أَلَْن 

ْمَتلَِ  ِشْعراً  ٌَ ٌر لَُه ِمْن أَْن  ٌْ ((َخ

(1)
. 

================================================= 

ْمَتأِل ):       قوله ٌَ امتالء، :  الالم لالبتداء أو للقسم وٌمتأل فً تؤوٌل مصدر مبتدأ أي( أَلَْن 

والمراد باالمتالء أن ٌكون الؽالب علٌه الشعر حتى ٌشؽله عن القرآن والذكر، وأما إذا كان 

 [علٌه  ]القرآن الؽالب 
(2)

 .  فلٌس جوفه بممتلا من الشعر

ٌحتمل ظاهره وأن ٌكون المراد الجوؾ : "    قال ابُن أَِبً َجْمَرةَ ( َجْوُؾ أََحِدُكْم ):       قوله

كله وما فٌه من القلب وؼٌره، وٌحتمل أن ٌرٌد
(3)

 به القلب خاصة، وهو األظهر؛ ألن أهل 

الطب ٌزعمون أن القٌح  إذا وصل القلب شًء منه وإن كان ٌسٌراً فإنَّ صاحبه ٌموت ال 

"محالة، بخالؾ ؼٌر القلب مما فً الجوؾ من اْلَكِبِد والربة 
(4)

وٌإٌد :"   قال الحافظ قلت

ْمَتلَِ  ))االحتمال األول رواٌة َعْوِؾ بِن َمالٍِك  ٌَ من َعاَنتِِه إلى  [أ  / 20]   َجْوُؾ أََحِدُكمْ  أَلَْن 

(( لَُهاَمتِهِ 

(5)
" وٌظهر مناسبة الثانً ألن مقابلة وهو الشعر محل القلب، ألنه ٌنشؤ عن الفكر

(6)
  

وأشار ابُن أَِبً َجْمَرَة إلى عدم الفرق فً امتالء الجوؾ من الشعر بٌن من ٌنشبه أو ٌتعانى 

حفظه من شعر ؼٌره
( 7)

 وهو ظاهر
(8)

. 

حاً ):       قوله ٌْ ةُ التً ال ٌخالطه ما دم وهو منصوب على التمٌٌز وقوله خٌر ( َق  هو اْلِمدَّ

 . خبر المبتدأ وأفعل التفضٌل لٌس على بابه 

                                         
 رقم الحدٌث  –ما ٌكره أن ٌكون الؽالب على اإلنسان الشعر :  باب– كتاب األدب – 37 / 8 –أخرجه البخاري -  1

 (6155. )  

  .(أ ، د  )ـ ما بٌن المعقوفتٌن ساقط من  2
 .ٌراد (ج  )ـ فً  3

  . 173 ، 172 / 4بهجة النفوس -  4

مجمع  : ، ٌنظر وإسناده حسن:، قال الهٌثمً( 144 ) رقم الحدٌث – 78 / 18 –أخرجه الطبرانً فً الكبٌر -  5

  .223 / 8الزوابد 

  . 549 / 10فتح الباري -  6

 .شعر وؼٌره  (د  )ـ فً  7

  . 173 / 4بهجة النفوس -  8
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  ظاهره العموم فً كل شعر مع أنه قد ورد فً بعض األحادٌث مدح ( ِشْعراً ):       قوله

ْعِر لََحْكَمة ))الشعر كحدٌث  (( إِنَّ ِمَن الشِّ

(1)
قوال صادقا مطابقا كالمواعظ واإلنذار، وقد :  أي

اَن بِن َثاِبتٍ وقع الشعر بٌن ٌدٌه   كثٌرا من َحسَّ
(2)،

 وعبد هللا بن رواحة
(3)

، وأنشد كعب بن 

زهٌر
(4 )

ْوَم َمْتُبولُ ،  ٌَ َباَنْت ُسَعاُد َفَقْلِبً ال
(5)

فخلع علٌه بردته الشرٌفة فابتاعها بعشرة أالؾ . 

درهم، وكانت الوفود تؤتً إلٌه وتنشد الشعر بٌن ٌدٌه، وقال فً مدحه عمه أبو طالب
(6)

 

 : قصٌدته التً منها قوله

ٌُْسَتْسَقى الَؽماُم بوجههِ                 ِثماُل الٌتامى ِعْصمة ٌ لألراملِ  *** وأبٌَض 
(7)

  

  

وروى أنه أمر عمرو بن الشَّرٌد
(8)

 أن ٌسمعه شٌبا من شعر أمٌة ابن أبً الصلت
(9)

 فؤنشده  

 :  ٌقول عقب كل بٌت هٌهً حتى أنشده مابة بٌت منها قولهوهو 

قُْلَها َفنْفَسُه َظْلماً ***                     اْلَحْمُد هلِلِ اَل َشِرٌَك لَُه  ٌَ َمْن لَْم 
(10)

  

                                         
  رقم الحدٌث –  ما ٌجوز من الشعر والرجز والحداء وما ٌكره منه:باب-   كتاب األدب – 34 / 8 –أخرجه البخاري -  1

 (6145 . )  

، عاش فً الجاهلٌة ستٌن سنة، ، كان شاعر رسول هللا حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمروأبو الولٌد، : هو-  2

  أي مشهد، وكان ٌسكن المدٌنة ومثلها فً اإلسالم، وله دٌوان شعر، ولم ٌشهد مع النبً 

  .  216 / 2وتهذٌب التهذٌب  . 64 – 62 / 2 ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة 11 – 7 / 2أسد العابة : ٌنظر ( هـ 54ت  )

، األنصاري الخزرجً، كان من األمراء، َعْبُد هللا بُن َرَواَحة بن َثْعلَبة بن امرىِء القٌس بن َعْمروأبو محمد، : هو-  3

 .  وآخرها ؼزوة مإتة التً أستشهد فٌهاوشاعرا، شهد العدٌد من الؽزوات مع رسول هللا 

  ، واإلصابة فً تمٌز 241 – 237 / 3 ، وأسد الؽابة 531 – 525 / 3الطبقات الكبرى : ٌنظر ( هـ 8ت  )

  .    85 – 82 / 4الصحابة  
 )، وهو من أهل نجد، وله دٌوان شعر،  ومن فحول الشعراء،المخضرمٌن، كان أحد َكْعُب بُن ُزَهٌر بُن أَبً ُسْلمى: هو-  4

  ، 596 – 592 / 5 ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة  504 – 501 / 4أسد الؽابة : ٌنظر ( هـ 26ت 

  . 87 / 17واألؼانً 

  .19البٌت من بحر البسٌط، دٌوان كعب بن زهٌر ص -  5
 كان من رإساء وأعٌان قرٌش، وكان من الخطباء عبد مناؾ بن عبد المطلب بن هاشم، من قرٌش،أبو طالب، : هو-  6

، ومدحه بعدة مدابح، توفً  وأحسن تربٌته، وقام بنصره والذب عنه بعد مبعثه العقالء، وكان تاجرا، كفل رسول هللا 

  .   243 – 235 / 7  ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة 124 – 118 / 1الطبقات الكبرى : ٌنظر . ( ق هـ 3 )بمكة 
  . 67دٌوان أبً طالب، ص : البٌت من البحر الطوٌل، ٌنظر-  7
 الثقات البن :  الحجازي، كان محدثا، ثقة، ٌنظرعمرو بن الشرٌد بن سوٌد الثقفً الطابفًأبو الولٌد، : ـ هو 8

  .  43 / 8 ، وتهذٌب التهذٌب 63 / 22 ، وتهذٌب الكمال 180 / 5حبان 

وهو أول من  .شاعر جاهلً حكٌم، من أهل الطابؾ: أمٌة بن عبد هللا أبً الصلت بن أبً ربٌعة بن عوؾ الثقفً: هو-  9

 . ، فعلم بمقتل أهل بدر وفٌهم ابنا خال له، فامتنعاإلسالموعاد أمٌة من الشام، ٌرٌد ، باسمك اللهم: جعل فً أول الكتب

  ، واإلصابة فً تمٌز 256 ، 255 / 9تارٌخ دمشق : ٌنظر ( هـ 5ت  )،وأقام فً الطابؾ إلى أن مات

  . 140 – 127 / 4 ، واألؼانً 251 – 249 / 1الصحابة 
  . 365دٌوان أمٌة بن أبً الصلت ص -  10
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 :  ٌتمثل بقولة طرفةوكان 

اُم َما ُكْنَت َجاِهاًل   ٌَّ ِد ***              َسُتْبَدي لََك اأْلَ ؤِْتٌَك ِباأْلَْخَباِر َمْن لَْم ُتَزوَّ ٌَ َو
(1)

  

 :  لحسان هل قلت فً أبً بكر شٌبا قلت نعم قال قل حتى أسمع فقالوقال 

نِ         ٌْ ًَ اْثَن َد الَجَبال   ***  ِفً اْلَؽاِر اْلُمِنٌِؾ، َوَقدْ  َوَثاِن َطاَؾ الَعُدوُّ ِبِه إِْذ َصعَّ

ٌّة ِ لْم ٌعِدْل بِه َرُجال *** وكان ِحبَّ رسوِل هللِا َقْد َعلِموا            من الَبِر
(2 )

                       
 

 ، وأجٌب بؤن هذا الحدٌث محمول على الشعر المذموم، وأما الممدوح فتبسم رسول هللا 

 [كالمشتمل على  ]
(3)

 والذكر والزهد والمواعظ، فلٌس محمل الحدٌث  مدح المصطفى 

ما ٌكره أن ٌكون الؽالب على : البخاري فً باب [ب  / 20 ]المذكور، وهذا الحدٌث ذكره 

اإلنسان الشعر؛ حتى ٌصده عن ذكر هللا والعلم والقرآن
(4)

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  . 38دٌوان طرفة بن العبد ص -  1

  . 147دٌوان حسان بن ثابت ص -  2
 . (أ  )ـ ما بٌن المعقوفتٌن ساقط  3
  .108سبق تخرٌجه ص -  4
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ِِّي : باب ] ٟٔ ٍٖاُع ٔبآَبا ُِٖدَعٜ ال  دَوا 

247 ًِّ بِ ًَ هللاُ َعْنُهَما ـ َعِن النَّ ْوَم )):  َقالَ  ـ َعْن اْبِن ُعَمَر ـ َرِض ٌَ ٌُْرَفُع لَُه لَِواٌء   اْلَؽاِدُر 

ٌَُقالُ  اَمِة  ٌَ ((َهِذِه َؼْدَرةُ فاَُلِن اْبِن فاَُلٍن : اْلقِ

(1)
. 

================================================= 

 إِنَّ اْلَؽاِدرَ ):      قوله 
 
الناقض:  أي(

 
للعهد ؼٌر الُموِفً به، كؤرباب المعاصً والكفار، فلكل 

 صاحب ذنب من الذنوب التً ٌرٌد هللا إظهارها عالمة ٌعرؾ بها، وثبت لفظ أن أِلَِبً َذٍر 

ٌُرفع ) ( ٌنصب ) بضم أوله وأِلَِبً َذرٍّر عن اْلُكْشِمٌَهِنً( 

(2)
 وهما بمعنى واحد؛ ألن الؽرض 

 .إظهار ذلك 

علم ٌعرؾ به الؽادر، والحكمة فً نصب اللواء، أن العقوبة تقع :  أي( لَِواٌء ):      قوله 

ؼالبا ِضدَّ الذنب، فلما كان الؽدر من األمور الخفٌة، ناسب أن تكون عقوبته بالشهرة، ونصب 

اللواء أشهر األشٌاء عند العرب، فإذا قلت إن الناس مشؽولون فً الموقؾ فكٌؾ ٌشتهر 

عندهم بالفضٌحة باللواء، وكٌؾ ٌحصل له الهتٌكة، أجٌب بؤن إشؽالهم بؤنفسهم إنما هو فً 

الؽدر " بعض المواطن وفً بعض آخر ٌشتهر عندهم كل ذي عٌب قال فً بهجة النفوس 

على عمومه فً الجلٌل والحقٌر وفٌه أن لكل صاحب ذنب من الذنوب التً ٌرٌد هللا إظهارها 

"عالمة ٌعرؾ بها صاحبها 
(3 )

(4)َّ  جن مم خم ُّٱٱ: وٌإٌده قوله تعالى
 وظاهر 

الحدٌث أن لكل ؼدرة لواء فعلى هذا ٌكون للشخص الواحد ألوٌة بقْدِر ؼدراته ؼدرة بفتح 

 .الؽٌن المعجمة وسكون الدال المهملة

الٍ :  أي( َفاَلِن اْبِن فاَُلٍن ):      قوله والدعاء باآلباء، : وٌسمٌه باسمه واسم أبٌه، قال ابُن َبطَّ

أشد فً التعرٌؾ، وأبلػ فً التمٌٌز، وفً هذا َردٌّ لقول من زعم أنهم ال ٌدعون ٌوم القٌامة إال 

وهذا ٌقتضً حمل اآلباء على من كان ٌنسب إلٌه فً : بؤمهاتهم سترا على آبابهم، قال الحافظ

                                         
  (. 6177 ) رقم الحدٌث –ما ٌدعى الناس بآبابهم :  باب– كتاب األدب – 41 / 8 –أخرجه البخاري -  1

  . 563 / 10فتح الباري -  2

  . 174 / 4بهجة النفوس -  3

  ( . 41 )سورة الرحمن من اآلٌة -  4
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وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب ما . الدنٌا، ال على منا هو فً نفس األمر، وهو المعتمد 

عاء الداعً الناس  بؤسماء آبابهم ٌوم القٌامة: ٌدعى الناس بآبابهم أي ادِّ
(1)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  .111سبق تخرٌجه ص -  1



113 
 

ٌَِفٔط٘ : باب ] َُٖكِن َخُبَجِت   دَلا 

248 ًِّ بِ ًَ هللاُ َعْنَها ـ َعِن النَّ قُولَنَّ أََحُدُكْم َخُبَثْت َنْفِسً )):  َقالَ  ـ َعْن َعائَِشَة ـ َرِض ٌَ  اَل 

قُلْ لَقَِسْت َنْفِسً  ٌَ ((َولَِكْن لِ

(1)
. 

================================================= 

قُولَنَّ ):       قوله ٌَ  .  النهً محمول على التنزٌه ( اَل 

 بفتح الخاء المعجمة وضم الموحدة وبالمثلثة قال فً المختار اْلَخِبٌُث ( َخُبَثْت ):       قوله

ٌِِّب وقد َخُبَث الشًء بالضم َخَباَثةً  ضد الطَّ
(2)

.  

قُلْ ):       قوله  ٌَ  .األمر للندب  (  لِ

 الالم والسٌن، بٌنهما قاؾ مكسورة وهً  [أ  / 21] بفتح   (  لَقَِستْ ): قوله       

  ٌعجبه   كره لفظ اْلَخَبِث واختار اللفظ السالم من البشاعة، وقد كان  بمعنى َخُبَثْت، لكنه  

االسم 
(3)

فلو عبر بما : "  الحسن، وٌتفاءل به، وٌكره اللفظ القبٌح وٌؽٌره، قال ابُن أَِبً َجْمَرةَ 

"ٌإدي إلى معنى لقست كفى ولكنه ترك األولى 
(4)

وٌإخذ من الحدٌث استحباب :"   قال

مجانبة األلفاظ القبٌحة واألسماء القبٌحة والعدول إلى ما ال قُْبَح فٌه واْلُخْبُث واللَِّقُس وإن كان 

المعنى المراد ٌتؤدي بكل منهما، لكن لفظ الُخْبِث قبٌح وٌجمع أمورا زابدة على المراد، 

وفٌه أن المرء ٌطلب الخٌر حتى بالفال : بخالؾ اللَِّقِس، فإنه ٌختص بامتالء المعدة، قال

الحسن، وٌضٌؾ الخٌر إلى نفسه ولو نسبة ما، وٌدفع الشر عن نفسه ما أمكن، وٌقطع 

الوصلة 
(5)

وٌلتحق بهذا أن الضعٌؾ إذا :  بٌنه وبٌن أهل الشر حتى فً األلفاظ المشتركة، قال

                                         
  ( . 6179 ) رقم الحدٌث –ال ٌقل خبثت نفسً :  باب– كتاب األدب –  41 / 8 –أخرجه البخاري -  1

  .196مختار الصحاح ص -  2

 اللفظ   (أ  )ـ فً  3

  .  176 / 4بهجة النفوس -  4

 المواصلة   (ب  )ـ فً  5
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سبل عن حاله ال ٌقول لست بطٌب، وإنما ٌقول ضعٌؾ
(1)

، وال ٌخرج نفسه من الطٌبٌن 

ٌُْلِحقُها بالَخِبٌِثٌن ف
(2)

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب ال ٌقول خبثت نفسً. 
(3)

.  

  

                                         
 لضعٌؾ  (أ  )ـ فً  1

  .  177 / 4بهجة النفوس -  2
  .113سبق تخرٌجه ص -  3
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َِِس : باب ]  دَلا َتُطٗبٕا الٖد

َرَة 249 ٌْ ْهَر َوأََنا )):  َقالَ هللاُ َتَعالَىَرُسولُ هللاِ : َقالَ :  َقالَ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر ُسبُّ اَبُن آَدَم الدَّ ٌَ  

َهاُر  لُ َوالنَّ ٌْ ِدي الَّل ٌَ ْهُر بِ (( الدَّ

(1)
 . 

================================================= 

ْهرَ ):       قوله ُسبُّ اْبُن آَدَم الدَّ ٌَ  بؤْن ٌقول ٌا خٌبة الدهر، وهً الحرمان والخسران، وذلك ( 

إنهم كانوا ٌزعمون أن مرور األٌام واللٌالً، هو المإثر فً هالك األنفس، وٌنكرون ملك 

الموت، وٌنكرون قبضه األرواح بؤمر هللا، وٌضٌفون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان، 

ٌٌَِّن المنكرٌن للصانع،  ْهِر وأشعارهم ناطقة بشكوى الزمان، وهذا مذهب الدهرٌة من الكفار الدَّ

المعتقدٌن، أن فً كل ثالثٌن ألؾ سنة ٌعود كل شًء إلى ما كان علٌه، وٌزعمون أن هذا قد 

تكرر مرات ال تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، ووافقهم مشركوا العرب، وإلٌه 

ذهب آخرون، ولكنهم معترفون بوجود الصانع اإلله الحق ـ عز وجل ـ ولكنهم ٌتنزهون أن 

 . ٌنسب إلٌه المكاره فٌضٌفونها إلى الدهر، فكانوا لذلك ٌسبون الدهر

ْهرُ ):       قوله  . خالقه ومدبر األمور فٌه ومقلبه: أي ( َوأََنا الدَّ

َهارُ ):       قوله لُ َوالنَّ ٌْ ِدي الل ٌَ بقدرتً مجٌبهما وتعاقبهما واختالؾ األمور فٌهما، :  أي( بِ

 : أحمد من وجه آخر بسند صحٌح عن أبً هرٌرة [ب  / 21 ]وعند اإلمام 

ُدَها َوأُْبلٌَِها)) الًِ لًِ  أَُجدِّ ٌَ اُم َواللَّ ٌَّ ْهُر، اأْلَ ْهَر، َفإِنَّ هللاَ َقالَ أََنا الدَّ َوآتِى بَِمْملُوٍك   اَل َتُسبُّوا الدَّ

(( َبْعَد َمْملُوٍك 

(2)
 فإذا سب ابن آدم الدهر على أنه فاعل هذه األمور،

 
عاد السب إلى هللا، ألنه 

من نسب شٌبا من : هو الفاعل، والدهر إنما هو ظرؾ لمواقع هذه األمور، قال المحققون

األفعال إلى الدهر حقٌقة  كفر، ومن جرى هذا اللفُظ على لسانه ؼٌر معتقد فلٌس بكافر لكن 

ٌَاضٌ  زعم من ال تحقٌق له أن الدهر : " ٌكره له ذلك لتشبهه بؤهل الكفر فً اإلطالق، وقال ِع

                                         
 ( . 6181 ) رقم الحدٌث –ال تسبوا الدهر :  باب– كتاب األدب –  41 / 8 –أخرجه البخاري -  1

:  ، ٌنظرورجاله رجال الصحٌح: ، قال الهٌثمً ( 10438 ) رقم الحدٌث – 282 / 16 –أخرجه أحمد فً مسنده -  2

   .137 / 8مجمع الزوابد 
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"من أسماء هللا وهو ؼلط، فإن الدهر عبارة عن زمان الدنٌا 
(1)

  وهذا الحدٌث ذكره البخاري  

ال تسبوا الدهر: فً باب
(2)

 .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  . 514 / 4شرح الزرقانً -  1

  . 115سبق تخرٌجه ص -  2
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ِّ : باب ] ٍٖٔب ِِٕه ال َِ َق ًُ َقِمُب الُِِؤٔو ٌَٖىا اِلَكِس  د ِإ

َرَة 250 ٌْ َما اْلَكْرُم َقْلُب )): َقالَ َرُسولُ هللاِ :  َقالَ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر قُولُوَن اْلَكْرُم إِنَّ ٌَ   

((اْلُمْإِمِن 

(1)
.  

================================================= 

قُولُوَن اْلَكْرُم ):      قوله ٌَ قُولُوَن )  عبارة متن البخاري (  ٌَ (َو

(2)
 بإثبات الواو، وهً عاطفة 

ر، والتقدٌر  ال ٌقولون )): على مقدَّ
(3)

 (( الكرم قلب المإمن، وٌقولون الكرم لشجر العنب 

  . وٌقولون لشجر العنب الكرم : فالكرم مبتدأ محذوؾ الخبر، وٌجوز أن ٌكون خبراً أي

َما اْلَكْرُم ):      قوله  بفتح الراء وإسكانها بمعنى كرٌم، وصؾ ( إِنَّ
(4)

 بالمصدر كعدل 

َرُجٌل َكْرٌم، وامرأة َكْرٌم، : وضٌؾ، وٌستوي فٌه المذكر والمإنث، والمفرد وؼٌره، ٌقال

ورجالن وامرأتان َكْرٌم، ورجال ونسوة َكْرٌم، ولٌس الحصر على ظاهره، وإنما المعنى أن 

أن المستحق لهذا االسم : األحق باسم الكرم قلب المإمن، ولم ٌرد أن ؼٌره ال ٌسمى كرما، أي

المشتق من الكرم، هو قلب المإمن، وفً حدٌث َسُمَرةَ 
(5)

ارِ   عند الَبزَّ
(6)

ْبَراِنً مرفوعا   : والطَّ

َمُه هللا َعلَى )) ُجِل اْلُمْإِمِن فً اْلُكُتِب اْلَكْرُم من أَْجِل ما َكرَّ  اْلَحقٌَِقِة إِنَّ اْسَم الرَّ
(7 )

ُكْم َتْدُعوَن  َوإِنَّ

((  اْلَحائَِط ِمَن اْلِعَنِب اْلَكْرمَ 

(8)
  . 

                                         
  ( . 6183 ) رقم الحدٌث –إنما الكرم قلب المإمن :  باب– كتاب األدب – 42 / 8 –أخرجه البخاري -  1

  .32 / 8صحٌح البخاري -  2

 .لم ال ٌقلون  (ج  )ـ فً  3

 .حسن  (أ  ) ـ فً 4
 ، الفزاري، صحابً، كان حلٌفا لألنصار، صدوق الحدٌث، َسُمَرةُ بُن ُجْنَدِب بن هالل بن حرٌجأبو سلٌمان، : هو-  5

  .   207 / 4 ، وتهذٌب التهذٌب 178 / 3، واإلصابة فً تمٌز الصحابة 34 / 6الطبقات الكبرى : ٌنظر ( هـ 60ت  )
 كان حافظا، محدثا، صدوقا، كان ٌحدث من حفظه مما   بن عمرو بن عبد الخالق، البصري، البزار،حمد أبو بكر، أ:هو-  6

ْملَِة   ( هـ 292ت  ). أدى به إلى كثرة األخطاء فً األحادٌث، حدث بؤصبهان، وبؽداد، ومصر، والرملة، وأدركه أجله بالرَّ

  .     238 ، 237 / 1 ، ولسان المٌزان 557 – 554 / 13 ، وسٌر أعالم النبالء 334 / 4تارٌخ بؽداد : ٌنظر
 . على علم الحقٌقة، والمثبت هو الصواب  (ب )ـ فً  7

ُجِل اْلُمْإِمِن فً اْلُكُتِب   ))بلفظ . ( 7087 ) رقم الحدٌث 266 / 7 –أخرجه الطبرانً فً الكبٌر -  8  إِنَّ اْسَم الرَّ

ُ على الخلٌفة َمُه هللاَّ ُكْم َتْدُعوَن اْلَحاِبَط ِمَن اْلِعَنِب اْلَكْرمَ " الخلٌقة  " اْلَكْرُم من أَْجِل ما َكرَّ  ، وأخرجه البزار فً (( َوإِنَّ

وفً إسناد الطبرانً مجاهٌل وفً إسناد البزار ٌوسؾ بن : ، قال الهٌثمً ( 4648 ) رقم الحدٌث – 464 / 10 –مسنده 

   .108 / 8مجمع الزوابد : ، ٌنظرخالد السمتً وهو متروك
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(1)  قال ابن األنباريلما فٌه من نور اإلٌمان وتقوى هللا : أي ( َقْلُب اْلُمْإِمِن ):       قوله
 :

ُوا العنب كرما ألن الخمر المتخذ  منه ٌحث على السخاء ومكارم األخالق "  قال " إنما َسمَّ

  :شاعرهم

والَخْمُر ُمشَتقَُّة الَمْعَنى من الَكَرمِ                                
(2)

  

فلهذا نهى عن تسمٌة العنب بالكرم حتى ال ٌسمى 
(3)

 أصل الخمر باسم مؤخوذ من الكرم، 

"وجعل المإمن الذي ٌتقً شربها وٌرى الكرم فً تركها أحق بهذا االسم الحسن 
(4)

 وهذا 

إنما الكرم قلب المإمن [أ  / 22 ] الحدٌث ذكره البخاري فً باب قول النبً 
(5)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
األنباري، الحنبلً، كان من أعلم الناس بالنحو، واألدب، كان محمد بن القاسم بن محمد بن بشار،أبو بكر، :هو-  1

 و   –عجابب علوم القرآنو فً اللؽة،  -الزاهر  ):حافظا،صدوقا، ثقة، كان ٌملً من حفظه، وله مصنفات كثٌرة منها

 ، وتذكرة 341 / 4 ، وفٌات األعٌان 97 – 92 / 2طبقات الحنابلة : ٌنظر ( هـ 328ت  ) (ؼرٌب الحدٌثو -األمثال 

  .  43 ، 42 / 3الحفاظ  
، وفتح 339 / 9شرح صحٌح البخاري البن بطال : شطر بٌت من بحر البسٌط، موجود فً ؼالب شروح الحدٌث، ٌنظر-  2

 " .   لم أقؾ على بقٌته  . " 510 / 12" كرم " ، ولسان العرب فً مادة 567 / 10الباري 

 حتى ٌسمى  (ج  )ـ فً  3

  . 235 / 2 ، والزاهر فً معانً كلمات الناس 567 / 10فتح الباري -  4

  . 117سبق تخرٌجه ص -  5
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ٞٔ : باب ] َٗا ٌِٔب ٞٔ اِلأ َِ َضٖىٜ ٔبَأِضَىا  دَو

َرَة 251 ٌْ ًِّ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر بِ تًِ َوَمْن َرآنًِ )):  َقالَ  َعِن النَّ ٌَ ْوا بُِكْن ْوا بِاْسِمً َواَل َتَكنَّ  تَسمَّ

َتَبَوأَ  ٌَ داً َفْل ًَّ ُمَتَعمِّ لُ َعلَى ُصوَرتًِ َوَمْن َكَذَب َعلَ َتَمثَّ ٌَ َطاَن اَل  ٌْ فًِ اْلَمَناِم َفَقْد َرآنًِ َحقاً َفإِنَّ الشَّ

اِر  ((َمْقَعَدهُ ِمَن النَّ

(1)
.  

================================================= 

ْوا ):      قوله  .  بفتح التاء الفوقٌة والسٌن  والمٌم( َتَسمَّ

ْوا )) بسكون الكاؾ وأِلَِبً َذرٍّر ( َواَل َتْكَنوا ):      قوله (( َواَل َتَكنَّ

(2)
 بفتح الكاؾ بعدها نون 

ن ٌْ ْوا حذفت منه إحدى التاَب  . مشدده مفتوحة أصله تتَكنَّ

تًِ): قوله      ٌَ عن الُكْشِمٌَهِنً  (  بُِكْن (( ِبُكْنَوِتً ))وفً رواٌة أِلَِبى  َذرٍّر

(3)
:  وهً

 . أبو القاسم 

 .رأى صورتً :  أي( َوَمْن َرآنًِ):      قوله

رأى حقٌقتً بحالها من ؼٌر شبهة وال رٌب؛ وبهذا التقدٌر اندفع :  أي( َفَقْد َرآنًِ ):      قوله

إنَّ فٌه اتحاد الشرط والجزاء، أو ٌقال، أن جزاء الشرط محذوؾ، والتقدٌر فلٌستبشر : ما ٌقال

ألنه قد رآنً، والحق أن ما ٌراه مثل حقٌقة روحه المقدسة التً هً محل النبوة، وما ٌراه من 

 .  وال شخصه بل هو مثال له على التحقٌقالشكل لٌس هو روح النبً 

لْ ):      قوله َتَمثَّ ٌَ َطاَن اَل  ٌْ    .ٌتصور:  أي( َفإِنَّ الشَّ

(( ِفً ُصوَرِتً ))وأِلَِبً َذرٍّر عن الُكْشِمٌَهِنً  (  َعلَى ُصوَرتًِ):      قوله

(4)
، وهذا كالتتمٌم  

 .للمعنى والتعلٌل للحكم 

                                         
  ( 6197)رقم الحدٌث - من سمى بؤسماء األنبٌاء :  باب– كتاب األدب –  44 / 8 –أخرجه البخاري -  1

  . 44 / 8صحٌح البخاري-  2

 . ن . م -   3

 . 44 / 8صحٌح البخاري -  4
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 فً نومه من أراد أن ٌرى النبً : "  أنه قال َذَكَر فً كنز األخبار عن الحسن (( فابدة )) 

فلٌصل أربع ركعات بعد العشاء بتسلٌمتٌن، وٌقرأ فً كل ركعة بفاتحة الكتاب، والضحى، 

 سبعٌن وألم نشرح، وإنا أنزلناه فً لٌلة القدر، وإذا زلزلت، فإذا سلم ٌصلً على النبً 

مرة، وٌستؽفر هللا سبعٌن مرة، وٌنام مستقبل القبلة فإذا كان كذلك ترتفع روحه حتى ٌسجد هلل 

" سبعٌن مرة حتى ال ٌشتبه  علٌه تحت العرش فعندها ٌرى النبً 
(1)

 . 

 بالفاء  بدل الواو(( َفَمْن )) وأِلَِبً َذرٍّر (  َوَمْن َكَذَب ): قوله     
(2)

.  

ْأ ):      قوله َتَبوَّ ٌَ فلٌتخذ له متبوأً ومكانا ٌقعد فٌه وٌقٌم، والكذب محرم باإلجماع وقد :  أي( َفْل

تِِه ))  تواترت األخبار بذمه عموما فمنها ما روي أنه  ٌْ لَع َعلَى أََحٍد ِمْن أَْهِل َب كاَن إَِذا اطَّ

ٌُْحِدَث َتْوَبةً  َزلْ ُمْعِرضاً َعْنُه َحتَّى  ٌَ   ((َكَذَب َكْذَبًة لَْم 
(3)

 إَِذا َكَذَب اْلَعْبُد ِكْذَبًة َتَباَعَد )) :  وقال 

ْخُرُج ِمْن فٌِِه  ٌَ ((َعْنُه اْلَملَُك ِمٌاًل لَِنْتِن َما 

( 4)
اُكْم َواْلَكِذَب َفإِنَّ اْلَكِذبَ )) : وقال  ٌَّ   [ب  / 22]  إِ

ي  ارِ ، إِلَى اْلفُُجورِ ٌَُإدِّ ْهِدى إِلَى النَّ ٌَ ْهِدي إِلَى َوإِنَّ اْلفُُجوَر  ٌَ ْدَق  ْدَق َفإِنَّ الصِّ ْوا الصِّ ، َوَتَحرَّ

ِة  ْهِدي إِلَى اْلَجنَّ ٌَ ، َواْلبِرُّ  (( اْلبِرَّ

(5)
 مدح  رجل جعفر بن سلٌمان

(6)
 فؤمر له بمابه ناقة فقبل ٌده 

ًٍّر ؼٌرك إال واحد فقال هو المنصور؟: وقال وهللا ما قبلت ٌد قَُرِش
(7)

فمن : ال، وهلل  قال:  فقال

هو ؟  قال الولٌد
(8)

ال وهللا ما قبلتها هلل، وإنما قبلتها لنفسً، كما أنً قبلت ٌدك : فؽضب فقال . 

                                         
 .لم أهتدي إلى هذا األثر -  1
  . 44 / 8صحٌح البخاري -  2

  ( . 2060 ) رقم الحدٌث – 430 / 4 –أخرجه العقٌلً -  3

 –ما جاء فً الصدق والكذب : باب -  كتاب البر والصلة عن رسول هللا – 348 / 4 –أخرجه الترمذي فً صحٌحه -  4

  . حسن جٌد ؼرٌب ال نعرفه إال من هذا الوجه تفرد به عبد الرحٌم بن هرونقال حدٌث  ( 1972 )رقم الحدٌث 

  رقم الحدٌث –فً التشدٌد فً الكذب :  باب– كتاب األدب – 715 / 2 –أخرجه أبو داود فً سننه -  5

 (4989 .)  

كان جواداً ممدحاً، عالماً فاضالً، ، األمٌر الهاشمً، جعفر بن سلٌمان بن علً بن عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب: هو-   6

 ( هـ 174ت  )،  وقد ولً إمرة الحجاز وإمرة البصرة،مولده بالشراة من البلقاء. أحد الموصوفٌن بالشجاعة والفروسٌة

 ،   68 – 66 / 11تارٌخ اإلسالم للذهبً : ٌنظر
 ، ورأي، وحزم، وشجاعة، هٌبة، كان صاحب عبد هللا بن محمد بن علً بن عبد هللا بن عباس،المنصورأبو جعفر، : هو-  7

 وكان فصٌحا بلٌؽا ، جماعا للمال تاركا اللهو واللعب كامل العقل جٌد المشاركة فً العلم واألدب فقٌه النفس، كانوجبروت
،  مفوها خلٌقا لإلمارة وكان ؼاٌة فً الحرص والبخل فلقب أبا الدوانٌق لمحاسبته العمال والصناع على الدوانٌق والحبات

  .  259، تارٌخ الخلفاء للسٌوطً  ص 471 / 9تارٌخ اإلسالم : ٌنظر (هـ 158ت  )

كان من فتٌان بنً أمٌة . لولٌد بن ٌزٌد بن عبد الملك بن مروان، من ملوك الدولة المروانٌة بالشامأبو العباس، ا: هو-  8

  بعد وفاة عمه هشام بن عبد الملك،  ولً الخالفة،، متظاهرا بالعنادباإللحادوظرفابهم وشجعانهم وأجوادهم،كان مشهورا 

  . 123 / 8 ،  األعالم 155 – 150، تارٌخ الخلفاء ص 288، 287 / 8تارٌخ اإلسالم : ٌنظر ( هـ 126ت  )



121 
 

وهذا الحدٌث ذكره . وهللا ما ضرك الصدق عندي، أعطوه مابة أخرى: ٌدك كذلك، فقال

البخاري فً باب من سمى بؤسماء األنبٌاء
(1)

. 
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ٞٔ ِإَلٜ اهلٔل : باب ]   دَأِبَغُض اِلَأِضَىا

َرَة 252 ٌْ اَمِة َرُجلٌ )) َقالَ َرُسولُ هللاِ :  َقالَ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ  أَْخَنُع اأْلَْسَماِء ِعْنَد هللاِ 

ى َملُِك اأْلَْماَلِك  ((َتَسمَّ

(1)
.  

================================================= 

:  بهمزة مفتوحة فخاء معجمة ساكنة فنون مفتوحة فعٌن مهملة، أي( أَْخَنُع ):       قوله

( أَْخَنى  )أوضع وأذل، وفً رواٌة

(2)
 باأللؾ المقصورة بدل العٌن المهملة بمعنى أفحش، ومنه 

ًَ به لفحشه: اْلَخَنا أي  . الزنا ُسمِّ

 اْعُتِرَض بؤن هذا اإلخبار ؼٌر صحٌح؛ ألن أفعل التفضٌل بعض ما ( َرُجلٌ ):       قوله

وأُِجٌَب بؤنه على . ٌضاؾ إلٌه، فمصدوق أخنع اسم، فقد أخبر باسم الذات عن اسم المعنى 

ر المضاؾ فً األول أو فً : حذؾ مضاؾ، أي اسم رجل، أو أخنع مسمى األسماء، فٌقدِّ

الثانً فهو من باب المجاز بالحذؾ، وٌصح أن ٌكون المراد باالسم المسمى مجازا مرسال، 

اِت، والرجال رجل كقوله تعالى: أي ٌَ (3)  َّ مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ: أخنع الُمَسمِّ
ْه مسمً :  أي َنزِّ

 . هو ربك، وفٌه من المبالؽة أنه إذا قدس اسمه عما ال ٌلٌق به فذاته بالتقدٌس أَْولَى

( َبَملٍَك ) وفً رواٌة أِلَِبً َذرٍّر ( َملَُك ):        قوله

(4)
 بزٌادة باء موحدة، وملك بكسر الالم، 

ُه وٌلحق بملك األمالك سلطان : أي ٌَ ٌسمً نفسه ِبَملِِك اأْلَْماَلِك أو سماه به ؼٌره َفَرِض

السالطٌن وأقضى القضاة، وأما قاضً القضاة فلٌس منهٌا عنه وإنما كان ملك األمالك أخنع 

فال ٌلٌق بمخلوق ألن الذي ٌناسب - جال جالله - األسماء، ألن هذا االسم من صفات الحق 

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب أبؽض األسماء إلى . المخلوق إنما هو الذل والخضوع

- تعالى - هللا 
(5)

.  

 

                                         
  ( . 6205 ) رقم الحدٌث –أبؽض األسماء إلى هللا :  باب– كتاب األدب – 45 / 8 –أخرجه البخاري -  1

  . 45 / 8صحٌح البخاري -  2

  ( .  1 )سورة األعلى اآلٌة -  3

  . 45 / 8صحٌح البخاري -  4
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َِٖخَىٔد اهلَل: باب ] َُٖػٖىُت اِلَعأطُظ ِإَذا َلِي    [َلا 

قُولُ  ـ َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك 253 ٌَ   :(( ًِّ بِ َت أََحَدُهَما َولَْم  َعَطَس َرُجاَلِن ِعْنَد النَّ  َفَشمَّ

ِت اْْلَخَر  ْتنًِ)):  َفَقالَ ((ٌَُشمِّ تُّ َهَذا َولَْم ُتَشمِّ ا َرُسولَ هللاِ َشمَّ ٌَ ُجلُ   :  َقالَ  (( الرَّ

 (( إَنَّ َهَذا َحَمَد هللاَ َولَْم َتْحَمِد هللاَ ))
(1)

. 

================================================= 

  بفتح الطاء فً الماضً وضمها وكسرها فً المضارع قال بعضهم ( َعَطَس ):      قوله

  [أ  / 23] 

ْعُطُس َمْضُموماً َوُمْنَكِسراً  ٌَ َوَجاَء َؼاِبُرَه ِباْلَفْتِح اَل َؼٌر***             َقْد َجاَء 
(2 )

  .         

 وهما عامر بن الطفٌل( َرُجاَلِن ):     قوله
(3)

 وابن أخٌه والذي حمد هللا هو ابن األخ، 

 . وعامر لم ٌحمد هللا 

تُّ ): قوله      قال ٌرحمك هللا فتشمٌت العاطس، الدعاء له، وكل :  أيالنبً : أي ( َفَشمَّ

  داع بخٌر فهو ُمْشِمت وُمْسِمت 

ِت اْْلَخرَ ):      قوله ٌَُشمِّ   .لم ٌدع له :  أي( َولَْم 

ُجلُ  ):      قوله   .  هو عامر بن الطفٌل (َفَقالَ الرَّ

 .ابن أخٌك :  أي( إِنَّ َهَذا ):      قوله

إذا كان كذلك فكٌؾ : فإن قلت،  وهذا الذي لم ٌحمد هللا مات كافرا ( َولَْم َتْحَمْدهُ ):      قوله

بؤنه قالها ؼٌر معتقد لمدلولها فقالها "  بقوله ٌا رسول هللا، أجاب ابن حجر خاطب النبً 

                                         
  رقم الحدٌث –ال ٌشمت العاطس إذا لم ٌحمد هللا :  باب– كتاب األدب – 50 / 8 –أخرجه البخاري -  1

 (6225. )  

 . البٌت من بحر البسٌط، ولم أقؾ علٌه فً مصادري -  2

 كافرا من أنه ماتالطبرانً ، وذكر كان سٌد بنً عامر فً الجاهلٌة، عامر بن الطفٌل بن مالك بن جعفر بن كالب: هو-  3

  252 / 3 ، واألعالم 124 / 3 ، أسد الؽابة 311 ، 310 / 1الطبقات الكبرى : ٌنظر.   ( هـ 11ت  )، حدٌث سهل بن سعد
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"باعتبار ما ٌخاطبه المسلمون 
(1 )

واعلم أن هذا الحكم عام ولٌس مخصوصا بالذي وقع له .  

 ذلك وإن كانت واقعة حال ال عموم فٌها ؛ لكن ورد النهً بذلك فً حدٌث أخرجه مسلم 

من حدٌث أبً موسى
(2)

ُتوهُ  )) بلفظ  َ َفَشمِّ
َ َفإِنْ إَِذا َعَطَس أََحُدُكْم َفَحِمَد هللاَّ

ْحَمِد هللاَّ ٌَ   لَْم 

ُتوهُ  ((  َفالَ ُتَشمِّ

(3)
وقال النووي ٌستحب لمن حضر .  وهذا النهً للتنزٌه كما علٌه الجمهور

أن ٌذكره الحمد لٌحمد هللا تعالى فٌشمته- تعالى - العاطس الذي لم ٌحمد هللا 
(4)

فقد ورد عن  . 

أبً داود
(5)

-  تعالى – صاحب السنن، أنه كان فً سفٌنة فسمع عاطسا على الشط حمد هللا 

لعله ٌكون مجاب : فاكترى زورقا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته فسبل عن ذلك فقال

- ٌا أهل السفٌنة، إن أبا داود اشترى الجنة من هللا : الدعوة، فلما رقدوا سمعوا قابال ٌقول 

بدرهم- تعالى 
(6)

. 

 .من بادر بتشمٌت العاطس أمن من وجع الخاصرة والضرس : (( فابدة ))

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب ال تشمت العاطس إذا لم ٌحمد هللا
(7)

.  
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ٞٔ اهلٔل : باب ] َِ َأِضَىا ًُ اِضْي ٔو  دالٖطَما

ًِّ :  َقالَ  ـ َعْن َعْبِد هللاِ 254 بِ َنا َمَع النَّ ٌْ ا إَِذا َصلَّ اَلُم َعلَى هللاِ َقْبلَ ِعَباِدِه، ُكنَّ  قُْلَنا السَّ

 ًُّ بِ ا اْنَصَرَؾ النَّ اَلُم َعلَى فاَُلٍن، َفلَمَّ اَلُم َعلَى ِمٌَكائٌِلَ، السَّ اَلُم َعلَى ِجْبِرٌلَ، السَّ  أَْقَبلَ السَّ

َنا بَِوْجِهِه َفَقالَ  ٌْ قُلِ )): َعلَ ٌَ اَلِة َفْل اَلُم، َفإَِذا َجلََس أََحُدُكْم فًِ الصَّ اُت هلِلِ :  إِنَّ هللاَ ُهَو السَّ ٌَّ ِح التَّ

َنا َوَعلَى ِعَباِد  ٌْ اَلُم َعلَ ًُّ َوَرْحَمُة هللاِ َوَبَرَكاُتُه، السَّ بِ َها النَّ ٌَّ َك أَ ٌْ اَلُم َعلَ َباُت، السِّ ٌِّ لََواُت َوالطَّ َوالصَّ

َماِء َواأْلَْرِض، أَْشَهُد أَْن اَل إِلََه  ُه إَِذا َقالَ َذلَِك أََصاَب ُكلَّ َعْبٍد َصالٍِح فًِ السَّ الِِحٌَن، َفإِنَّ هللاِ الصَّ

ُر َبْعُد ِمَن اْلَكاَلِم َما َشاَء  ٌَّ داً ًعْبُدهُ َوَرُسولُُه، ُثمَّ َتَخ ((إاِلَّ هللاُ، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

(1)
. 

================================================= 

  ابن مسعود ألنه المراد عند اإلطالق:  أي( َعْن َعْبِد هللاِ ):      قوله

 قبل أن نسلم على عباده : قبل السالم على عباده أي:  أي(َقْبلَ ِعَباِدِه  ):      قوله

   لٌس المراد أن ٌتلفظوا بلفظ فالن، بل بمدلوله، وأِلَِبً َذرِّ زٌادة ( َعلَى فاَُلٍن ):      قوله

( َوفاَُلٍن )

(2)
وفً رواٌة َعْبِد هللِا بِن ُنَمٌرٍ ، 

(3)
 عن اأْلَْعَمشِ 

(4)
  عند اْبِن َماَجْه 

ْعُنوَن اْلَماَلِبَكَة ) ٌَ  )

(5)
  

ْسَماِعٌلًِ  من رواٌة علً بن مسهر [ب  / 23 ]ولِإْلِ
(6)

( َفَنُعدَّ اْلَماَلِبَكَة ) 

(7)
.   

ا اْنَصَرَؾ  ):      قوله  .فرغ من الصالة :  أي(َفلَمَّ
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اَلُم ): قوله      المسلم أولٌاءه، أو ذو السالمة من اآلفات والنقابص، وقد ثبت :  أي( ُهَو السَّ

 السالم، المإمن، وفً األدب المفرد من حدٌث أنس–تعالى - فً القرآن فً أسمابه 
 

بسند 

اَلُم ِمْن أَْسَماِء هللاِ، ))حسن  َنُكمْ  السَّ ٌْ ((  َوَضَعُه هللاَّ فًِ اأْلَْرض ، َفؤَْفُشوهُ َب

(1)
وعن ابن عباس  . 

ِ ))موقوفا  اَلُم ِاْسُم هللاَّ ة أَْهل اْلَجنَّة، السَّ ٌَّ ((  َوُهَو َتِح

( 2)
ووظٌفة : " قال فً شرح المشكاة . 

العارؾ من قوله السالم أن ٌتخلق به، بحٌث ٌسلم قلبه عن الحقد والحسد وإرادة الشر، 

وجوارحه عن ارتكاب المحظورات، واقتراؾ اآلثام، فٌكون مسالما ألهل اإلسالم، ساعٌا فً 

"ذب المضارِّ عنهم، ومسلما على كل من ٌراه، عرفه أولم ٌعرفه 
(3)

.   

اً :  أي(  هلِلِ ):      قوله ٌّ  .مملوكة هلل ِمْلكاً َتاّماً حقٌق

لََواُت ):      قوله ر واجبة : قٌل المراد ( َوالصَّ ٌُقدِّ وقٌل المراد بها  ، المعهودات فً الشرع، ف

ر كابنة أو ثابتة  هلل مع تقدٌر مضاؾ أي  .لعباد هللا : رحماته التً تفضل بها على عباده فٌقدِّ

َباُت ):      قوله ٌِّ  . كلها مستحقة هلل : الكلمات الطٌبات وهً ذكر هللا أي:  أي( َوالطَّ

َك ): قوله      ٌْ اَلُم َعلَ كابن علٌك وٌحتمل أن ٌكون الخبر محذوفا :  مبتدأ وخبر أي( السَّ

وعلٌك متعلق بالسالم ألن فٌه معنى  الفعل والتقدٌر السالم علٌك موجود واأللؾ والالم 

  .للجنس فٌدخل فٌه المعهود

 أعٌد حرؾ الجر  جرٌا على طرٌق الجمهور من أنه إذا عطؾ ( َوَعلَى ِعَباِد هللاِ ):      قوله

 على الضمٌر المجرور أعٌد الخافض وجوبا 

ُه إَِذا ): وهذه الجملة وهو قوله، وعلى عباد هللا الصالحٌن :  أي( إَِذا َقالَ َذلَِك ):      قوله  َفإِنَّ

 .  إلخ (....  أَْشَهُد ): معترضة بٌن قوله الصالحٌن قوله(َقاَل َذلَِك إلخ 

َر ):      قوله ٌَّ   ٌختار: المصلً، وفً نسخة،  ٌتخٌر أي:  أي( ُثمَّ َتَخ

                                         
  .   13 / 11، و فتح الباري  ( 1039 )رقم الحدٌث – من لم ٌرد السالم : باب – 358ص – األدب المفرد -  1
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  . وعلى آلهبعد الشهادتٌن، والصالة على النبً :  أي(َبْعُد  ):      قوله

وبحدٌث ابن .  المتعلق بالدعاء ،ومؤُْثوُرهُ  أي منقوله أفضل :  أي(ِمَن اْلَكاَلِم  ):     قوله

مسعود هذا أخذ أبو حنٌفة وأحمد، وأخذ إمامنا الشافعً
(1)

  بتشهد ابن عباس
(2 )

: " وهو

النبً ورحمة هللا  [أ  / 24 ]التحٌات المباركات الصلوات الطٌبات هلل، سالم علٌك أٌها 

 وبركاته، سالم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن، أشهد أن ال إله إال هللا، وأن محمدا رسول 

"هللا 
(3)

التحٌات هلل الزاكٌات هلل، الطٌبات الصلوات هلل، : "  وهووأخذ مالك بتشهد عمر  . 

السالم علٌك أٌها النبً ورحمة هللا وبركاته، السالم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن، أشهد أن 

"ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
(4)

.  

 :وإنما خص إبراهٌم بذكره وآله فً الصالة لوجهٌن

أنه قال لنبٌنا لٌلة المعراج، أقرئ أمتك منً السالم، دون ؼٌره من األنبٌاء فؤمرنا :  أحدهما

 .نبٌنا أن نصلً علٌه وعلى آله، مجازاة له على إحسانه 

اللهم من حج هذا : أن إبراهٌم لما فرغ من بناء البٌت جلس مع أهله فبكى ودعا فقال:  الثانً

اللهم : آمٌن،  ثم قال إسحاق:  فهبه منً السالم، فقال أهل بٌتهالبٌت من شٌوخ أمة محمد 

: آمٌن،  ثم قال إسماعٌل:  فهبه منً السالم، فقالوامن حج هذا البٌت من كهول أمة محمد 

ثم قالت  ]آمٌن،:  فهبه منً السالم، فقالوااللهم من حج هذا البٌت من شباب أمة  محمد 

[ فهبه منً السالم فقالوا آمٌن اللهم من حج هذا البٌت من نساء أمة محمد : سارة
(5)

، ثم 

 من النساء والرجال فهبه منً قالت هاجر اللهم من حج هذا البٌت من موالً أمة محمد 

                                         
 الشافعً، المكً، كان فقٌها، حافظا للحدٌث، عالما بعلله، ثقة محمد بن إدرٌس بن العباس بن عثمانأبو عبد هللا،  : هو-  1

 - فضابل قرٌشو- اختالؾ الحدٌث  و-الرسالة و- أحكام القرآن و- المسند و-  األم كتاب ): كثٌرة منهاصدوق، له مإلفات 
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آمٌن، فلما سبق منهم ذلك أمرنا بالصالة مجازاة لهم : السالم، فقالوا
(1)

وهذا الحدٌث ذكره  . 

البخاري فً باب السالم اسم من أسماء هللا
(2)

 .  
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َُ اِلَفِسِج : باب ] َٕاِزُح ُدٔ ٌَا اِلَذ  دِش

َرَة 255 ٌْ ًِّ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر بِ َنا )):  َقالَ  َعِن النَّ ُه ِمَن الزِّ  إِنَّ هللاَ َكَتَب َعلَى اْبِن آَدَم َح َّ

ْفُس َتَمنَّى َوَتْشَتِهً َواْلَفْرُج  َ ُر َوِزَنا اللَِّساِن اْلَمْنِطُق َوالنَّ ِن النَّ ٌْ أَْدَرَك َذلَِك اَل َمَحالََة َفِزَنا اْلَع

ُبُه  ٌَُكذِّ ُق َذلَِك َو ((ٌَُصدِّ

(1)
.  

================================================= 

 . قدر :   أي( َكَتبَ ):      قوله

ُه ):      قوله      .  نصٌبه المقدر علٌه من الزنا:  بالحاء المهملة والظاء المشالة أي( َح َّ

إذا كتب على ابن : ما كتب علٌه، وهو جواب شرط مقدر أي: أي ( أَْدَرَك َذلَِك ):      قوله

 .آدم حظه من الزنا أدرك ذلك 

ال حٌلة له فً التخلص من أدراك ما كتب علٌه بل ال بد من :  أي( اَل َمَحالََة ):      قوله

 . الوقوع فً المكتوب 

ِن ):      قوله ٌْ   باإلفراد، وفً رواٌة أَِبً َذرٍّر عن اْلَحمُّوي والُمْسَتْملًِ ( َفِزَنا اْلَع

ِة ) ٌَ ْثِن ِن ِبالتَّ ٌْ َن ٌْ ( الَع

(2)
   

َ رُ ):      قوله  . بشهوة أو بؽٌر شهوة بالنسبة لألجنبٌة :  أي( النَّ

( النُّْطُق )بالمٌم وفً رواٌة أَِبً َذرٍّر عن الُكْشِمٌَهِنً  ( اْلَمْنِطُق ):      قوله

(3)
:  بدون مٌم أي

ُم، وزنا الٌدٌن البطش أي: وزنا الشفتٌن التقبٌل أي: بما ال ٌحل أي [ب  / 24 ]التكلم  : الُمَحرَّ

، وزنا الرجلٌن المشً، أي الٍ : الضرب بؽٌر حقٍّر سمً النطق والنظر : " للحرام، قال ابُن َبطَّ

"زنا ألنه ٌدعو إلى الزنا الحقٌقً 
(4)

 . 
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 بحذؾ إحدى التاءٌن، وفً رواٌة أََبً َذرٍّر عن الُكْشِمٌَهِنً   ( َتَمنَّى ):      قوله

( تتمنى )

(1)
 . بإثباتهما 

 . تشتهً المعاصً :  عطؾ على تتمنى أي( َوَتْشَتِهً ):      قوله

ُق َذلَِك ):      قوله ٌَُصدِّ المذكور من زنا العٌن واللسان، وتصدٌق الفرج ٌكون بالفعل :  أي( 

ُبُه ):      قوله.  ٌَُكذِّ بعدم الفعل ونسبة التصدٌق والتكذٌب للفرج مجاز وفً رواٌة :  أي( َو

ُبُه )أَِبً َذرٍّر عن الُكْشِمَهٌِنً  ٌُّكذِّ ( أَْو 

(2)
 .   بؤو بدل الواو 

واستدل بهذا الحدٌث من قال إذا قال لرجل زنت ٌدك أو رجلك ال ٌكون قذفا فال حد وبه قال 

أشهب
(3)

إذا قال زنا ٌدك أو عٌنك أو رجلك فكناٌة على :"  من أبمة المالكٌة، وفً الروضة

"المذهب 
(4)

  وقال ابن القاسم
(5:)

 ٌحد، َوَوْجُهُه بؤن األفعال من فاعلها تضاؾ إلى األٌدي
(6()7)

 

األٌدي
(6()7)

(8)َّ  جن مم  خم حم جم هل مل ٱُّٱٱٱٱٱ: قال تعالى
 فكؤنه إذا قال زنت ٌدك فكؤنه 

 .فكؤنه وصؾ ذاته بالزنا ألن الزنا ال ٌتبعض 

 : وقد ورد فً ذم الزنا أحادٌث منها

ا َوَثاَلٌث فًِ )):  قوله  ٌَ ْن َنا َفإِنَّ فٌِِه ِستَّ ِخَصاٍل َثاَلٌث فًِ الدُّ قُوا الزِّ اِس اتَّ ا َمْعَشَر النَّ ٌَ  

ا ٌَ ْن ا اللََّواتًِ فًِ الدُّ ا اللََّواتًِ فًِ : اْْلِخِرِة، َفؤَمَّ ٌُْنقُِص اْلُعْمَر َوأَمَّ ٌُوِرُث اْلَفْقَر َو ٌُْذِهُب اْلَبَهاَء، َو َف

                                         
  . 54 / 8صحٌح البخاري -  1

 .ن . م -  2

، المالكً، كان فقٌها، ثقة، وكان  الجعدى، العامري، القٌسً، أشهب بن عبد العزٌز بن داود بن ابراهٌمأبو عمر، : هو-  3

، تهذٌب 99، 98الدٌباج ص : ٌنظر ( 204ت  )، وأشهب لقب، من أصحاب مالك،من أهل مصر من الطبقة الوسطً

  .  139، 138 / 1 ،  وفٌات األعٌان 314 / 1التهذٌب 
  . 1480روضة الطالبٌن ص -  4

وهً التً " المدونة " ، المالكً، كان فقٌها، متقنا حسن الضبط، صاحب عبدالرحمن بن القاسم الُعَتِقًأبو عبد هللا، : هو-  5

 ، وفٌات 227 / 6 ، تهذٌب التهذٌب 147، 146الدٌباج ص : ٌنظر ( هـ 191ت  )وكتبها عنه سحنون  أخذها

  .  129 / 3األعٌان 

  . 263 / 8التوضٌح  -  6

  . 26 / 11فتح الباري -  7

  ( .  30 )سورة الشورى من اآلٌة -  8
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ٌُوِجبُ  ارِ : اْْلِخِرِة َف َخَط َوُسوَء اْلِحَساِب، َواْلُخلُوَد فًِ   النَّ  (( السَّ
(1)

  إِنَّ )): وعنه  أنه قال  

َناِة  ِن، َفاَشَتدَّ َؼَضُب هللاِ َعلَى الزُّ ٌْ َت ًَّ فًِ ُكلِّ ُجْمَعِة َمرَّ تًِ ُتْعَرُض َعلَ ((أَْعَمالَ أُمَّ

( 2)
  

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب زنا الجوارح دون الفرج
(3. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  رقم الحدٌث – 380 / 4 –، والبٌهقً فً شعب اإلٌمان "حذٌفة "  ، من حدٌث 111 / 4أخرجه أبو نعٌم فً الحلٌة -  1

 (5475 . ) 

 " .    أنس " ، من حدٌث 179 / 6أخرجه أبو نعٌم فً الحلٌة، -  2

  . 129سبق تخرٌجه ص -  3
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ْٔ َتَعاَه ُأَقأوِسَك : باب ] َِ َقاَه ٔلَصأحٔب ََٔو ٛٔ اهلٔل  َِ َطاَع ٍٕ َبأطْن َإَذا َأِغَغَن َع ِّ  دُكٗن َل

َرَة 256 ٌْ  َمْن َحلََؾ ِمْنُكْم َفَقالَ فًِ َحْلفِِه بِالَّالِت )): َقالَ َرُسولُ هللاِ :  َقالَ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر

َق  َتَصدَّ ٌَ قُلْ اَل إِلََه إاِلَّ هللاُ َوَمْن َقالَ لَِصاِحبِِه َتَعالَ أَُقاِمْرَك َفْل ٌَ ى َفْل ((َواْلُعزَّ

(1)
.  

================================================= 

ى ): قوله      ِت َواْلُعزَّ  .  اسمان لصنمٌن ( بِالالَّ

قُلْ اَل إِلََه إاِلَّ هللاُ ):      قوله ٌَ  أي كفارة لما وقع له من ذلك الحلؾ لٌدفع عنه إثم ( َفْل

المعصٌة
(2)

 .  

 .  بفتح الالم مبنى على حذؾ األلؾ ألنه فعل أمر ( َتَعالَ ):      قوله

 .أؼالبك :  بضم الهمزة والجزم فً جواب األمر أي( أَُقاِمْرَك ):      قوله

َق ):      قوله َتَصدَّ ٌَ بما ٌطلق علٌه اسم الصدقة فإنها تكفر عنه إثم دعاٌة صاحبه : أي ( َفْل

 . إلى القمار المحرم باتفاق 

الحدٌث ذكره البخاري فً باب كل لهو باطل إذا أشؽل عن طاعة هللا ومن  [أ  / 25 ]وهذا 

قال لصاحبه تعال أقامرك
(3)

. 

 

 

 

 

 

                                         
  رقم الحدٌث –... كل لهو باطل إذا أشؽل عن طاعة هللا :  باب– كتاب االستبذان – 66 / 8 –أخرجه البخاري -  1

(6301 )  

 .المصٌبة   (أ  )ـ فً  2

  . 132سبق تخرٌجه ص -  3
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 دَأِفَضِن ألاِضٔتِغَفاِز : باب ]

اَد ْبِن أَْوسٍ 257  ـ َعْن َشدَّ
(1)

  ًِّ بِ ُد ااِلْستِْؽَفاِر أَْن َتقُولَ اللَُّهمَّ أَْنَت )):  َقالَ  َعِن النَّ ٌِّ  َس

َربًِّ اَل إِلََه إاِلَّ أَْنَت َخلَْقَتنًِ َوأََنا َعْبُدَك َوأََنا َعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعَت أَُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ 

ُنوَب إاِلَّ أَْنَت  ْؽفُِر الذُّ ٌَ ُه اَل  ًَّ َوأَُبوُء لك بَِذْنبًِ اْؼفِْر لًِ َفإِنَّ  ((َما َصَنْعَت أَُبوُء لََك بِنِْعَمتَِك َعلَ
(2)

. 

================================================= 

ُد االْستِْؽَفاِر ):      قوله ٌِّ أفضله، ولما كان السٌد هو الربٌس المعتمد علٌه فً :  أي( َس

 الحوابج المرجوع إلٌه فً األمور كهذا الدعاء أُْطلَِق علٌه لفظ سٌد 

قُوَل )بصٌؽة المخاطب وفً رواٌة  (  أَْن َتقُولَ ):      قوله ٌَ  )

(3)
 العبد :  أي

( أَْنَت أَْنَت ) مرة واحدة وفً رواٌة ( اللَُّهمَّ أَْنَت َربًِّ ):      قوله

(4)
 .  بالتكرٌر مرتٌن

 .أنا عابد لك :  ٌجوز أن تكون حاال مإكدة، أو مقدرة،  أي( َوأََنا َعْبُدَك ):      قوله

ما عاهدتك علٌه ووعدتك علٌه به من اإلٌمان :  أي (َعْهِدَك َوَوْعِدَك   َوأََنا َعلَى):      قوله

 . بك وإخالص الطاعة لك 

فٌه إشارة إلى االعتراؾ بالعجز والتقصٌر عن ُكنِه الواجب، وقد  ( َما اْسَتَطْعُت ):      قوله

رِّ   َّ  ٍّ   ٱُّٱٌكون المراد بالعهد، العهد الذي أخذه هللا على عباده حٌن أخرجهم أمثال الذَّ

(5)َّ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ
  

أَْعَتِرُؾ :  بضم الموحدة وسكون الواو بعدها همزة وهو ممدود أي( أَُبوُء لََك ):       قوله

 .وأُِقرُّ لََك 

                                         
اُد بن أْوس بن َثابت ابن الُمْنِذرأبو ٌعلى، : هو-  1  ،  كانت له عبادة واجتهاد فً العمل، األنصاري الخزرجً الصحابً،َشدَّ

  .  320، 319 / 3 ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة  585 / 2 ، وأسد الؽابة 401 / 7الطبقات الكبرى : ، ٌنظر( هـ 58ت  )

  ( . 6306 ) رقم الحدٌث –أفضل االستؽفار :  باب– كتاب الدعوات – 68 / 8 –أخرجه البخاري -  2

  . 99 / 11فتح الباري -  3

 . ن . م -  4

  ( . 172 )سورة األعراؾ من اآلٌة -  5
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( َوأَُبوُء لََك ِبَذْنِبً )أعترؾ به وفً رواٌة :  أي( َوأَُبوُء َبَذْنبًِ ):      قوله

(1 )
 .بزٌادة لك 

 َفاْؼِفْر لًِ) وفً رواٌة ( اْؼفِْر لًِ ):      قوله
(2)

ُنوَب إاِلَّ أَْنَت  ْؽِفُر الذُّ ٌَ ُه اَل   وفً الجامع ( َفإِنَّ

من قال هذه الكلمات من النهار موقنا بها فمات من ٌومه قبل أن ٌمسً، فهو من : " الصؽٌر

أهل الجنة، ومن قالها من اللٌل وهو موقن بها فمات من لٌلته قبل أن ٌصبح فهو من أهل 

"الجنة 
(3)

 ( من أهل الجنة ) ومعنى موقنا مخلصا ومصدقا بثوابها، وقوله فً الحدٌث فهو 

ْدُخلَها من ؼٌر تقدم عذاب، ألن الؽالب أن المإمن بحقٌقتها ال ٌعصً  ٌَ أوال وثانٌا، أراد أنه 

هللا، أو أن هللا ٌعفو عنه ببركة هذا االستؽفار قاله الَكْرَماِنً
(4)

  

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب أفضل االستؽفار
(5)

  

وقد جمع هذا الحدٌث من بدٌع المعانً وحسن األلفاظ ما ٌحق له أن ٌسمى سٌد االستؽفار، 

ففٌه اإلقرار هلل وحده باألُلوهٌة والعبودٌة، واالعتراؾ بؤنه الخالق واإلقرار بالعهد الذي أخذه 

ما َجَنى العبد على نفسه، وفٌه  [ب  / 25 ]علٌه، والرجاء لما وعده به، واالستعادة من شر 

ْعَماِء إلى خالقها وإضافة الذنب إلى نفسه، ورؼبته فً المؽفرة، واعترافه بؤنه ال  إضافة النَّ

 .ٌقدر أحد على ذلك إال هو 

 

 

 

 

 

                                         
  . 67 / 8من رواٌة أبً ذر عن الكشمٌهنً، صحٌح البخاري -  1

  .  67 / 8من رواٌة أبً ذر، صحٌح البخاري  -  2

  . 67 / 8،   والحدٌث فً صحٌح البخاري 125 / 2التٌسٌر بشرح الجامع الصؽٌر -  3

  . 124 / 22الكواكب الدراري -  4

  . 133سبق تخرٌجه ص -  5
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ٛٔ:باب]  َِٕب   د الٖت

ًِّ  ـ ّعْن َعْبِد هللاِ 258 بِ ُه َقاِعٌد َتْحَت َجَبٍل )):  َقالَ  َعْن النَّ َرى ُذُنوَبُه َكؤَنَّ ٌَ  إِنَّ اْلُمْإِمَن 

َرى ُذُنوَبُه َكُذَباٍب َمرَّ َعلَى أَْنفِِّه َفَقالَ بِِه َهَكَذا َقالَ أَُبو ِشَهاٍب  ٌَ ِه َوأَنَّ اْلَفاِجَر  ٌْ َقَع َعلَ ٌَ َخاُؾ أَْن  ٌَ

ِدِه َفْوَق أَْنفِّهِ  ٌَ  هللُ أَْفَرُح بَِتْوَبِة اْلَعْبِد ِمْن َرُجٍل َنَزلَ َمْنِزاًل َوبِِه َمْهلََكُه َوَمَعُه )):  َقالَ َوَعْنه   بِ

َقَ  َوَقْد َذَهَبْت َراِحلَُتُه َحتَّى اْشَتدَّ  ٌْ َها َطَعاُمُه َوَشَراُبُه َفَوَضَع َرْأَسُه َفَناَم َنْوَمًة َفاْسَت ٌْ َراِحلََتُه َعلَ

ِه اْلَحرُّ َواْلَعَطُش أَْو َما َشاَء هللاُ َقالَ أَْرِجُع إِلَى َمَكانًِ َفَرَجَع َفَناَم َنْوَمًة ُثمَّ َرَفَع َرأََسُه َفإَِذا  ٌْ َعلَ

 ((َراِحلَُتُه ِعْنَدهُ 

(1)
. 

================================================= 

 . هو ابن مسعود ألنه المراد عند اإلطالق ( َعْن َعْبِد هللاِ ):      قوله

َرى ُذُنوَبُه ):      قوله ٌَ   ومفعوله الثانً محذوؾ والتقدٌر ( ذنوبه ) مفعول ٌرى األول ( 

ُه َقاِعٌد إلخ )) :  وأما قوله( كذباب ) بدلٌل قوله فً الشق اآلخر ( كالجبال )  فلٌس هو ((َكؤَنَّ

 . المفعول الثانً ألنه ال ٌصلح أن ٌكون خبرا للمفعول األول قبل دخول ٌري علٌه 

َخاُؾ ):      قوله ٌَ لقوة إٌمانه:  أي( 
(2)

  فال ٌؤمن العقوبة، فالمإمن دابم الخوؾ 

: عمله الصؽٌر أي: والمراقبة، فٌستصؽر عمله الصالح، وٌخاؾ من صؽٌر عمله أي

 . المعصٌة الصؽٌرة 

 هو الطٌر المعروؾ، وإنما ُخصَّ بالذكر ألنه أخؾ الطٌر وأحقره، ( َكُذَباٍب ):      قوله

ٌُْدَفُع باألقل، وخص األنؾ للمبالؽة فً اعتقاده خفة الذنب عنده ألن الذباب قلما ٌنزل  وألنه 

 . على األنؾ، وإنما ٌقصد ؼالبا العٌن، وإنما خص الٌد بالذكر تؤكٌدا لخفة الذنب

 .فال ٌبالً به :  أي( َمرَّ َعلَى أَْنفِِه ):      قوله

 . ففعل بالذباب، ففٌه إطالق القول على الفعل :  أي( َفَقالَ بِِه ):      قوله

                                         
  ( . 6308 ) رقم الحدٌث –التوبة :  باب– كتاب الدعوات – 68 / 8 –أخرجه البخاري -  1

 .  الخٌانة   (د  )ـ فً  2
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اهُ بٌده ودفعه، فالفاجر قلٌل الخوؾ، فٌتهاون بالمعصٌة، بدلٌل :  أي( َهَكَذا ):       قوله نحَّ

 . هذا التمثٌل 

أحد الرواة وهو الَحنَّاط :  أي(أَُبو ِشَهاٍب :  َقالَ ):      قوله
(1)

قال قوال متعلقا بتفسٌر :  أي

  ( فقال به هكذا )قوله 

ِدِه َفْوَق أَْنفِِه ):      قوله ٌَ  .أزاله بٌده من فوق أنفه :  أي( بِ

 وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب التوبة
(2)

 . 

عن ابن مسعود إشارة لحدٌث آخر مذكور فً الباب السابق:  أي( َوَعْنُه ):      قوله
(3)

 . 

 .  بالم التوكٌد المفتوحة ( هلَلُ ):      قوله

رضا وإحسانا ورحمة بالتابب، والفرح المتعارؾ : أكثر فرحا أي:  أي( أَْفَرُح ):      قوله

فً نعوت بنً آدم ؼٌر جابز على هللا تعالى؛ ألن معناه  اهتزاز وطرب ٌجده الشخص فً 

نفسه عند ظفره بالؽرض الذي ٌستكمل به نقصانه أو ٌسد به خلله، أو ٌدفع به عن نفسه 

ألنه الكامل بذاته الؽنً بوجوده الذي ال - تعالى - ضررا أو نقصا، وإنما كان ؼٌر جابز علٌه 

 .ٌلحقه نقص وال قصور، وإنما معناه الرضا  [أ  / 26] 

 هذه رواٌة أَِبً َذرٍّر ( بَِتْوَبِة اْلَعْبِد ):      قوله
(4)

  ِبَتْوَبِة َعْبِدِه ) وفً رواٌة بعضهم 

(اْلُمْإَمِن 

( 5)
.  

 . بكسر الزاي  ( َمْنِزالً ):      قوله

 . بالمنزل :  أي( َوبِِه ):      قوله

                                         
: ٌنظر ( هـ 172 )أبو شهاب، عبد ربه بن نافع، الكوفً، ثم المدابنً،  كان محدثا، ثقة صدوق، كثٌر الحدٌث : هو-  1

  . 117 / 6 ، وتهذٌب التهذٌب 226 / 8، وسٌر أعالم النبالء 128 / 11تارٌخ بؽداد 

 . سبق تخرٌجه -  2

وأؼرب الشٌخ أبو محمد بن أبً جمرة فً مختصره فؤفرد أحد الحدٌثٌن من االخر : " قال الحافظ ابن حجر فً الفتح -  3

  . 105 / 11 ... "  ولٌس ذلك فً شًء من نسخ البخاري بن مسعود عن النبًاوعبر فً كل منهما بقوله عن 

  . 68 / 8صحٌح البخاري -  4

  . 106 / 11فتح الباري : ٌنظر-  5
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تكون سببا فً هالك سالكها وفً بعض النُّسخ كما :  بفتح المٌم والالم أي( َمْهلََكٌة ):      قوله

 . بضم المٌم وكسر الالم من مزٌد الرباعً ( ُمْهلَِكٌة )فً الفتح 

 . فذهب ٌطلبها وٌفتش علٌها فلم ٌجدها :  أي( َوَقْد َذَهَبْت َراِحلَُتُه ):      قوله

( إَِذا اْشَتدَّ ) ؼاٌة للمقدر الذي ذكر وفً رواٌة ( َحتَّى اْشَتدَّ ):      قوله

(1 )
. 

 . شك من ابن شهاب الراوي ( أَْو َما َشاَء هللاُ ):      قوله

 . بفتح الهمزة ( أَْرِجُع ):      قوله

 . الذي كنت فٌه أوال :  أي( إِلَى َمَكانًِ ): قوله     

وعلٌها طعامه وشرابه فهو ٌفرح بذلك فرحا شدٌدا:  أي( َفإَِذا َراِحلَُتُه ِعْنَدهُ ):      قوله
(2)

    .  
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   دَفِضِن ٔذِكِس اهلٔل : باب ]

ًِّ  ـ َعْن أَبًِ ُموَسى 259 بِ ًِّ ))  َعِن النَّ ُه َمَثلُ اْلَح ْذُكُر َرّبً ٌَ ُه َوالِذي اَل  ْذُكُر َربَّ ٌَ  َمَثلُ الِذي 

ِت  ٌْ ((َواْلَم

(1)
. 

================================================= 

 .  بفتح المٌم والثاء المثلثة ( َمَثلُ ):      قوله

ْذُكُر ):      قوله ٌَ ُه ) فً رواٌة زٌادة ( َوالِذي اَل  (  َربَّ

(2. )
  

ًِّ ):      قوله  بفتح المٌم والثاء فً الموضعٌن، والحً راجع للذاكر، وإنما شبه ( َمَثلُ اْلَح

ٌٌِّن ظاهره بنور الحٌاة وباطنه بنور الفهم والعلم فكذلك الذاكر  الذاكر بالحً؛ ألن الحً ُمَز

 مزٌن ظاهره بنور الطاعة وباطنه بنور المعرفة 

ِت ):      قوله ٌِّ  راجع للذي ال ٌذكر، فؽٌر الذاكر عاطل باطنه وظاهره، وهذا الحدٌث ( َواْلَم

ذكره البخاري فً باب فضل ذكر هللا 
(3)

 . 
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ُٓ : باب ] َٞ َٞ اهلٔل َأَحٖب اهلُل ٔلَكا َِ َأَحٖب ٔلَكا  دَو

اِمِت 260  ـ َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
(1 )

 ًِّ بِ  َمْن أََحبَّ لََقاَء هللا أََحبَّ هللاُ لَِقاَءهُ )):  َقالَ َعِن النَّ

ا لََنْكَرهُ اْلَمْوَت، َقالَ ((َوَمْن َكِرَه لَِقاَء هللا َكِرَه هللاُ لَِقاَءهُ   :  َفَقالَْت َعائَِشُة أَْو َبْعُض أَْزَواِجِه إِنَّ

ٌء أََحبَّ )) ًْ َس َش ٌْ َر بِِرْضَواِن هللاِ َوَكَراَمتِِه َفلَ َس َذاِك َولَِكنَّ اْلُمْإِمَن إََذا َحَضَرهُ اْلَمْوُت ُبشِّ ٌْ  لَ

َر بَِعَذاِب هللاِ  ا أََماَمُه َفؤََحبَّ لَِقاَء هللاِ َوأََحبَّ هللاُ لَِقاَءهُ، َوإِنَّ اْلَكافَِر إَِذا ُحِضَر ُبشِّ ِه ِممَّ ٌْ إِلَ

ا أََماَمُه، َفَكِرَه لَِقاَء هللاِ َوَكِرَه هللاُ لَِقاَءهُ  ِه ِممَّ ٌْ ٌء أَْكَرهُ إِلَ ًْ َس َش ٌْ ((َوُعقُوَبتِِه َفلَ

(2)
.   

================================================= 

، ألن المإمن إذا خرجت روحه ( َمْن أََحبَّ لَِقاَء هللاِ ):      قوله ًُّ  المراد اللقاء الحقٌق

 بؤن اجتمعت فً الحال بالرب جل وعال أو المراد بلقاء هللا، العمل الموصل إلى لقاء هللا 

 بهذا العمل، وٌترك الدنٌا وٌبؽضها، ولٌس المراد بلقاء هللا الموت، ألن ٌطلب ما عند هللا 

 . كال من المإمن والكافر ٌكرهه 

أراد الخٌر واإلنعام، وأظهر فً مقام اإلضمار تفخٌما :  أي( أََحبَّ هللاُ لَِقاَءهُ ):      قوله

وتعظٌما لهذا االسم الكرٌم، وهو هللا، أو تلذذا به، وألنه لو أََتى بالضمٌر لعاد إلى المضاؾ 

 .  ، وعود الضمٌر إلٌه قلٌل إلٌه هو هللا 

 أو كره العمل الموصل  أي ومن كره االجتماع بالرب ( َوَمْن َكِرَه لَِقاَء هللاِ ):      قوله

 .إلى لقابه 

 .أراد له العقاب والعذاب : أي ( َكِرَه هللاُ لَِقاَءهُ ):      قوله

                                         
ٌْس بن أْصَرمأبو الولٌد، : هو-  1 اِمت بن َق ، األنصاري الخزرجً، كان قد شهد العقبة األولى والثانٌة، وكان ُعَباَدةُ بُن الصَّ

  بٌنه وبٌن أبً مرثد الؽنوي، ، شهد فتح مصر،وآخى النبً نقٌبا على القواقل بنً عوؾ، شهد المشاهد كلها مع النبً 

  ، واإلصابة فً تمٌز 160 – 158 / 3 ، وأسد الؽابة 547 ، 546 / 3الطبقات الكبرى : ٌنظر ( هـ 34ت  )

  . 626 – 624 / 3الصحابة 
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 شك من الراوي وجزم سعد بن هشام( أَْو َبْعُض أَْزَواِجِه ):      قوله
(1)

 فً رواٌته عن 

عابشة بؤنها هً التً قالت ذلك ولم ٌتردد 
(2 )

  . 

ا لََنْكَرهُ اْلَمْوَت ):      قوله عابشة أن المراد بلقاء هللا الموت فقالت  [ب  / 26 ] فهمت ( إِنَّ

 .ذلك 

  .المصطفى :  أي( َقالَ ):      قوله

َس َذاَك ):      قوله ٌْ  بؽٌر الم مع كسر الكاؾ، وفً رواٌة ذلك بالالم والكاؾ خطاب ( لَ

 .لٌس اللقاء الموت : لٌس كما فهمت من أن المراد بلقاء هللا الموت أي: ألنثى، أي

 بتشدٌد النون ونصب المإمن، وفً رواٌة بتخفٌؾ النون ورفع المإمن ( َولََكنَّ ):      قوله

مبتدأ
( 3. )

  

َر ):      قوله  .  بضم الباء الموحدة وكسر الشٌن المعجمة المشددة ( ُبشِّ

 . بإحسانه وإنعامه علٌه:  أي( بِِرْضَواِن هللاِ ):      قوله

ا أََماَمُه ):      قوله : بعد الموت وهو لقاء هللا فؤحب أي ]ما ٌستقبله : قدامه أي:  أي( ِممَّ

[المإمن لقاء هللا 
(4)

 . بعد الموت  لٌحصل له ما أمامه من الرضوان والكرامة :  أي

 .أنعم علٌه وأحسن إلٌه :  أي( َوأََحبَّ هللاُ لَِقاَءهُ ):      قوله

 .حضره الموت :  بضم الحاء المهملة وكسر الضاد المعجمة أي( إَِذا ُحِضَر ):      قوله

رَ ):      قوله  .  بضم  الباء الموحدة وكسر الشٌن المعجمة ( ُبشِّ

  أطلق على العذاب لفظ البشارة تهكما به وسخرٌة ( بَِعَذاِب هللاِ ): قوله     

ا أََماَمُه ):      قوله  .مما ٌستقبله : أي ( ِممَّ

                                         
 ، 209 / 7الطبقات الكبرى : ، كان محدثا، ثقة، قتل بؤرض ُمكران، ٌنظرسعد بن هشام بن عامر األنصاري المدنً: هو-  1

  . 419 / 3،  وتهذٌب التهذٌب 308 / 10وتهذٌب الكمال 

  . 152 / 4فتح الباري -  2

  . 106 / 8صحٌح البخاري -  3
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( فكره ) بدون فاء وفً رواٌة ( َكِرَه لَِقاَء هللاِ ):      قوله

(1 )
فكره لقاء هللا لما : بالفاء أي

 ٌحصل له العقاب بعد اللقاء 

 إَِذا أََراَد هللاُ ))أراد هللا له العذاب، وقد جاء فً الحدٌث :  أي( َوَكِرَه هللاُ لَِقاَءهُ ):      قوله

ٍر، َفإَِذا َحَضَر  ٌْ ٌَُقالَ َماَت بَِخ ٌَُوفَِّقُه، َحتَّى  َدهُ َو ٌَُسدِّ ٌََّض لَُه َقْبلَ َمْوتِِه بَِعاٍم َملَكاً  راً، َق ٌْ بَِعْبٍد َخ

َوَرأَى َثَواَبُه اْشَتاَقْت َنْفُسُه، َفَذلَِك ِحٌَن أََحبَّ لَِقاَء هللاِ، َوأََحبَّ هللاُ لَِقاَءهُ، َوإَِذا أََراَد هللاُ بَِعْبٍد 

، َفإَِذا َحَضَر  ٌَُقالَ َماَت بَِشرٍّ َطاناً َفؤََضلَُّه َوَفَتَنُه َحتَّى  ٌْ ٌََّض هللاُ لَُه َقْبلَ َمْوتِِه بَِعاٍم َش َشّراً، َق

(( َوَرأَى َما أََعدَّ هللاُ لَُه ِمَن اْلَعَذاِب َجَزَعْت َنْفُسُه َفَذلَِك ِحٌَن َكِرَه لَِقاَء هللاِ َوَكِرَه هللاُ لَِقاَءهُ 

(2)
 

َدهُ )فً الحدٌث : وقوله ٌَُسدِّ : " ٌقوٌه على الطاعة وٌوفقه للخٌرات، قال النووي:  أي( 

والمعتبر المحبة والكراهة عند النزع فً حالة ال تقبل فٌها توبة وال ؼٌرها، فحٌنبذ ٌبشر كل 

إنسان بما هو صابر إلٌه وما أُِعدَّ له وٌكشؾ له عن ذلك، فؤهل السعادة ٌحبون الموت ولقاء 

هللا لٌنتقلوا إلى ما أََعدَّ هللا لهم، وٌحب هللا لقاءهم فٌجزل لهم العطاء والكرامة، وأهل الشقاوة 

لقاءهم- تعالى - ٌكرهون لقاء هللا لما علموا من سوء ما ٌنتقلون إلٌه، فٌكره هللا 
(3)

: ، أي

ٌبعدهم من رحمته وكرامته، وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب من أحب لقاء هللا أحب هللا 

لقاءه
(4)

.  
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ِٕٔت : باب ]  دَضَكَسأت اِلَى

قُولُ  ـ َعْن أََنِس ْبِن َمِالٍك 261 ٌَ ْرِجُع اْثَناِن )) : َقالَ َرُسولُ هللاِ :   ٌَ َت َثاَلَثٌة َف ٌِّ ْتَبُع اْلَم ٌَ  

ْبَقى َعَملُُه  ٌَ ْرِجُع أَْهلُُه َوَماُلُه َو ٌَ ْتَبَعُه أَْهلُُه َوَمالُُه َوَعَملُُه َف ٌَ ْبَقى َمَعُه َواِحٌد  ٌَ ((َو

(1)
 . 

================================================= 

ْتَبُع ):  قوله[أ  / 27]  ٌَ   بفتح الٌاء التحتٌة أوله وسكون التاء الفوقٌة وفتح الباء الموحدة ( 

وفً رواٌة بتشدٌد الفوقٌة وكسر الموحدة 
(2)

.  

َت ): قوله ٌِّ ( اْلُمْإِمَن ) وفً رواٌة ( اْلَم

(3)
( اْلَمْرَء ) وفً رواٌة 

(4)
 . وهً المشهورة 

ْرِجُع اْثَناِن ): قوله ٌَ  .  أي من الثالثة ( َف

ْتَبُعُه أَْهلُُه ): قوله ٌَ ٌٍِّت ال ٌتبعه أهله لكونه ؼرٌبا مثال (   .  أي ؼالبا، ورب ََّم

ٌٍِّت ال ٌتبعه مال  (  َوَمالُهُ ): قوله  . كرقٌقه وهو أمر ؼالب أٌضا َفُربَّ َم

 . ؼالبا وإال فقد ٌكون ال عمل له كاألطفال: أي (َوَعَملَُه  ): قوله

ْرِجُع أَْهلُُه َوَمالُُه  ): قوله ٌَ  .بعد دفنه :  أي(َف

ْبَقى َعَملُُه  ): قوله ٌَ فٌدخل معه القبر، فقد ورد أن عمل الشخص ٌؤتٌه فً :  أي(َو

من : فٌقول. صورة رجل حسن الوجه حسن الثٌاب حسن الرٌح، فٌقول له أبشر بالذي ٌسرك

أنا : أنا عملك الصالح ، وٌؤتً عمل الكافر فً صورة رجل قبٌح الوجه فٌقول : أنت ؟ فٌقول 

 . عملك الخبٌث 
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وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب سكرات الموت
( 1)

: ، ومطابقة الحدٌث للترجمة فً قوله

 : ٌتبع المٌت ألن كل مٌت ٌقاسً سكرة الموت، فقد ورد أن فاطمة قالت

ْوِم :  َواَكْرَباهُ َعلَى أَبًِ َفَقالَ )) ٌَ ((اَل َكْرَب َعلَى أَبٌِِك َبْعَد اْل

( 2)
  : قال  وقد ورد أن النبً 

(( إِنَّ لِْلَمْوِت لََسَكَراتٍ  ))

( 3)
 أَنَّ َطائَِفًة ِمْن )): شدابد، وفً حدٌث جابر بن عبد هللا مرفوعا:  أي

ِن َوَسؤَْلَنا هللاَ : َبنًِ إِْسَرائٌِلَ أََتْوا َمْقَبَرًة ِمْن َمَقابِِرِهْم َفَقالُوا  ٌْ َنا َرْكَعَت ٌْ ٌُْخِرُج - َتَعالَى - لَْو َصلَّ

َنَما ُهْم َكَذلَِك إِْذ َطلََع لَُهْم َرُجلٌ ِمْن َقْبِرِه أَْسَوُد  ٌْ ٌُْخبُِرَنا َعِن اْلَمْوِت، َفَفَعلُوا َفَب لََنا َبْعَض اأْلَْمَواِت 

ُجوِد َفَقالَ  ِه ِمْن أََثِر السُّ ٌْ َن ٌْ َن َع ٌْ ٍء َب ًْ ؟ لََقْد ِمتُّ ُمْنُذ ِماَئِة : اللَّْوِن َخاَل َش ًَّ ا َهُإاَلِء َما أََرْدُتْم إِلَ ٌَ

((َسَنٍة َفَما َسَكَنْت َعنًِّ َحَراَرَة اْلَمْوِت إِلَى اْْلِن 

( 4)
وعن َمْكُحولٍ  . 

(5)
 عن َواِثلَةَ 

(6)
 :  مرفوعا

ِدِه )) ٌَ ِؾ لَُمَعاٌنُة َملَِك الموِت أشدُّ ِمْن ألِؾ َضْرَبٍة  َوالِذي َنْفِسً َب ٌْ ((  بِالسَّ

(7)
. الحدٌث  

فالموت هو الخطب األفظع واألمر األشنع والكؤس التً طعمها أكره وأبشع
(8)

 .  
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   ( - 6613 . )  وفاته:باب-  كتاب التارٌخ – 582 / 14 –أخرجه ابن حبان فً صحٌحه -  2

  . 140 / 8فتح الباري -  3

 ، وكنز  ( 2960 ) رقم الحدٌث – 193 / 2 –أخرجه الدٌلمً فً الفردوس بمؤثور الخطاب  - 4

  ( .  42758 ) رقم الحدٌث 689 / 15 –العمال 

كان محدثا، فقٌها، ثقة صدوق، قٌل أنه كان ٌقول " مكحول " ،التابعً، المعروؾ بـ أبو عبد هللا بن أبً مسلم الهذلً: هو-  5

  ، وتهذٌب 178 ، 177 / 4 ، ومٌزان االعتدال 82 / 10تذكرة الحفاظ : ٌنظر  ( هـ 112ت  )بالقدر ثم رجع، 

   .   ،259 ، 258 / 10التهذٌب 

، الصحابً، كان من أهل الصفة، أسلم قبل تبوك، شهد الكثٌر من واثلة بن األسقع بن كعب بن عامرأبو قرضافة، : هو-  6

 ، وتهذٌب 407 / 7الطبقات الكبرى : ٌنظر ( هـ 83ت  ). المؽازي فً دمشق، وآخر من مات فً دمشق من الصحابة

  .   591 / 6 ،  واإلصابة فً تمٌز الصحابة 393 / 30الكمال 

  . 186 / 5" واثلة " أخرجه أبو نعٌم فً الحلٌة، عن -  7

  .142سبق تخرٌجه ص -  8
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ِٕٔت : باب ]  دَضَكَسأت اِلَى

ًَ هللاُ َعْنَها -َعْن َعائَِشةَ  - 262 ُهْم َقْد أَْفُضوا إِلَى )) :َقالَ :  َقالَتْ  - َرِض  اَل َتُسبُّوا اأْلَْمَواَت َفإِنَّ

ُموا  ((َما َقدَّ

( 1)
.  

================================================= 

 . وصلوا :  بفتح الضاد أي(َقْد أَْفَضْوا  ): قوله 

ُموا  ):قوله  إلى جزاء ما قدموا من أعمالهم سواء :  بفتح الدال المشددة أي(إِلَى َما َقدَّ

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً الباب السابق.  كانت خٌرا أو شرا
(2)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  ( .  6516 ) رقم الحدٌث – باب سكرات الموت – كتاب الرقاق – 109، 108 / 8 –أخرجه البخاري -   1

  . 142ص : ٌنظر-  2
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ٛٔ : باب ] َٗاَو ًَ اِلٔك ِٕ َٖ  دَِٖكٔبُض اهلَل اِلَأِزَض 

 ـ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ 263
(1)

قُولُ َسِمْعُت َرُسولَ هللاِ :  َقالَ  ٌَ اَمِة )):   ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ اُس  ٌُْحَشُر النَّ  

َس فٌَِها َمْعلٌَم أِلََحٍد  ٌْ ُرهُ لَ ٌْ ، َقالَ َسْهلٌ أَْو َؼ ًٍّ قِ َضاَء َعْفَراَء َكقُْرَصِة النَّ ٌْ ((َعلَى أَْرِض َب

(2)
 . 

================================================= 

 . ٌحشر هللا الناس :  بضم التحتٌة أي(ٌُْحَشُر  ):  قوله     

  بفتح العٌن المهملة وسكون الفاء بعدها راء فهمزة فهو (َعْفَراَء ): قوله      

 .لٌس بٌاضها خالصا : ممدود أي [ب  / 27] 

ًٍّ  ): قوله      سالم : خبز نقً فنقً صفة لموصوؾ محذوؾ ومعنى نقً:  أي(َكقُْرَصِة َنقِ

 . دقٌقه من النخالة والؽش 

 . أحد رواة الحدٌث :  أي(َقالَ َسْهلٌ  ): قوله     

َرهُ  ):      قوله ٌْ ولم أقؾ على اسم ذلك : " قال الحافُظ ابُن َحَجرٍ .  شك من الراوي (أَْو َؼ

"الؽٌر 
(3)

  

َس فٌَِها  ): قوله      ٌْ  . األرض المذكورة :  أي(لَ

عالمة ٌستدل :  بفتح المٌم والالم بٌنهما عٌن مهملة ساكنة آخره مٌم، أي(َمْعلٌَم  ): قوله     

ففً ذلك .  بها على الطرٌق، أو لٌس فٌها عالمة ُسْكَنى وال أثر من جبل وصخرة بارزة

إشارة إلى أن أرض الدنٌا ذهبت وانقطعت العالقة منها، فتبدل أرض الدنٌا بؤرض ؼٌرها لم 

والحكمة فً ذلك أن الٌوم ٌوم عدل وإظهار . ٌسفك فٌها دم حرام، ولم ٌعمل علٌها خطٌبة 

. حق واقتضت الحكمة أن ٌكون المحل الذي ٌقع فٌه ذلك طاهرا من عمل المعصٌة والظلم 

                                         
 فؽٌره النبً " حزنا " ، كان اسمه األنصاري الساعدي، الخزرجً، سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة: هو-  1

 ( هـ 91ت  )، وهو آخر من مات فً المدٌنة من الصحابة، روى كثٌرا من األحادٌث عن رسول هللا " سهل " فسماه 

   .   221 / 4 ، وتهذٌب التهذٌب 200 / 3 ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة 548 ، 547 / 2أسد الؽابة : ٌنظر

  رقم الحدٌث –ٌقبض هللا األرض ٌوم القٌامة :  باب– كتاب الرقاق – 109 / 8 –أخرجه البخاري -  2

 (6521 . )  

  . 375 / 11فتح الباري -  3
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. وألن الحكم فً ذلك الٌوم إنما ٌكون هلل وحده فناسب أن ٌكون المحل خالصا له تعالى وحده 

ٍر قال ٌْ ؤُْكلُ اْلُمْإِمُن ِمْن َتْحِت )): روى الطبرانً عن َسٌْعِد ْبِن ُجَب ٌَ َضاَء  ٌْ ُن اأْلَْرُض ُخْبَزًة َب  َتَكوَّ

ِه  ٌْ ((َقَدَم

( 1)
 ًُّ ِهِق ٌْ ْفَرُؼوا )) وروى اْلَب ٌَ ؤُْكلُ ِمْنَها أَْهلُ اإْلِْساَلِم َحتَّى  ٌَ لُ اأْلَْرُض ِمْثلَ  اْلُخْبَزِة   َتَبدَّ

(( ِمَن اْلِحَساِب 

(2)
.  وحكمته أن المإمنٌن ال ٌعاقبون بالجوع فً طول زمن من الموقؾ . 

 زي ري ُّٱ: ٌبدلها قال تعالى: وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب ٌقبض هللا األرض أي

(3)َّ  ىي ني مي
.  
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 .  ن –م -  2
  ( . 48 )سورة إبراهٌم من اآلٌة -  3
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َِٗف اِلَخِػُس : باب ]  دَك

ًَ هللاُ َعْنَها ـ َقالَتْ 264  ُتْحَشُروَن ُحَفاًة ُعَراًة )) : َقالَ َرُسولُ هللاِ :  ـ َعْن َعائَِشَة ـ َرِض

ْنُ ُر َبْعُضُهْم إِلَى َبْعٍض َفَقالَ اأْلَْمُر : َفقُْلتُ : ُؼْراًل َقاَلْت َعائَِشةُ  ٌَ َساُء  َجالُ َوالنِّ ا َرُسولَ هللاِ الرِّ ٌَ

ُهْم َذاَك  ٌُُهمُّ ((أََشدُّ ِمْن أَْن 

(1)
.  

================================================= 

ال ساتر لعوراتهم، وهذا باعتبار بعضهم، فإن منهم من ٌكسى ومنهم :  أي(ُعَراًة ): قوله     

 ولعل سبب ذلك أنه أول من ُخِتَن، وفٌه من ال ٌكسى، وأول من ٌكسى إبراهٌم الخلٌل 

ْتِر، وقٌل ألنه أول من استن السترة بالسراوٌل، وقٌل ألنه  كشؾ لبعض عورته َفُجوِزَي بالسَّ

ٌُْكَسى )) : لم ٌكن أخوؾ هلل منه فعجلت كسوته أمانا له لٌطمبن قلبه، وقد قال  لَ من  أَوَّ

اُس َفْضلَُه  اْكُسوا َخلٌِلًِ: هللاإِْبَراِهٌُم ٌقول ْعلََم النَّ ٌَ  (( لِ
(2)

 .  

من :  بضم الؽٌن المعجمة وسكون الراء، جمع أَْؼَرُل وهو اأْلَْقلَُؾ أي(ُؼْراًل  ): قوله     

جلدته التً ٌقطعها الخاتن من الذكر: بقٌت ُؼْرلَُتُه أي
(3)

 وال تلتقً الالم مع الراء فً كلمة إال 

أَْرٌل اسُم جبٍل ، وورٌل اسم الحٌواِن، َوَحَرٌل نوع من الحجارة ، : كلمات  [أ  / 28 ]فً أربع 

َوَؼْرٌل وهو ما هنا، وزاد بعضهم ، َهَرٌل اسم لولد الزوجة، َوَبَرٌل  اسم للدٌك الذي ٌستدٌر 

بعنقه
(4)

  . 

َساُء  ): قوله      َجالُ َوالنِّ هل الرجال والنساء، فالرجال :  الكالم على معنى االستفهام أي(الرِّ

 .  مبتدأ ، والخبر جملة قوله ٌنظر بعضهم إلخ 

  .  أي إلى َسْوأَِة بعض (إِلَى َبْعِض  ): قوله     

 . أي المصطفى فً الجواب  (َفَقالَ  ): قوله     

                                         
  ( . 6527 ) رقم الحدٌث –كٌؾ الحشر : باب-  كتاب الرقاق –  110 ، 109 / 8 –أخرجه البخاري -  1

رقم الحدٌث   – 329 / 6– ، وأحمد فً مسنده  ( 10017 )رقم الحدٌث  – 80 / 10– أخرجه الطبرانً فً الكبٌر -   2

    . 370 / 8مجمع الزوابد : ، ٌنظروفٌه لٌث بن أبً سلٌم وهو مدلس: الهٌثمً قال ( 3787) 
  . 490 / 11 (ؼرل  )لسان العرب فً مادة 3 - 

  . 384 / 11فتح الباري   -  4
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 .  أي الحال المشتؽلون بها(اأْلَْمُر ): قوله

ُهْم  ): قوله  بضم الٌاء وكسر الهاء من أهمه ، وجوز بعضهم فتح الٌاء وضم (ٌُِهمُّ

ُل أَْولَى : " قال الحافُظ ابُن َحَجرٍ . الهاء  "واأْلَوَّ
(1)

 .  

 . بؽٌر الم وبكسر الكاؾ (َذاِك  ): قوله

 وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب كٌؾ الحشر
(2)

.  

ْحَمنِ   وفً الترمذي والحاكم من طرٌق ُعْثَماَن ْبَن َعْبَد الرَّ
(3)

  حق مف خف ٱُّٱ، قرأت عابشة 

(4) َّ  خك حك جك مق
واسوأتاه الرجال والنساء ٌحشرون جمٌعا، ٌنظرون إلى سوأة :  فقالت

(5) َّ حي جي  ٰه مه جه هن من ُّٱ- علٌه السالم - بعض فقال 
َجالُ )):   وقال ْنُ ُر الرِّ ٌَ  اَل 

َجاِل  َساُء إِلَى الرِّ َساِء َواَل النِّ (( إِلَى النِّ

(6)
وقال الشاذلً. 

(7)
 كما بدأهم )):  فً قوله فً الرسالة

ٌحشر العبد له من األعضاء ما كان له ٌوم ولد فمن قطع منه عضو )) :  ما نصه ((ٌعودون 

((ٌعود فً القٌامة حتى الختان 

(8)
.  

 

 

 

 

 

 

                                         
  . 386 / 11فتح الباري -  1

  . 147سبق تخرٌجه ص -  2

 ". لم أتوصل إلى ترجمة له " القرظً، عثمان بن عبد الرحمن -   3

  ( . 94 )سورة األنعام من اآلٌة -  4

  ( 37 )سورة عبس اآلٌة -  5

حدٌث صحٌح اإلسناد و لم ، وقال ( 8689 ) رقم الحدٌث – كتاب األهوال – 609 / 4 –أخرجه الحاكم فً مستدركه -  6

  . 387 / 11وفتح الباري  ،ٌخرجاه
ًّ بن عبد هللا بن عبد الجّبار بن تمٌم بن ُهْرُمزأبو الحسن الشاذلً، : هو-  7 رأس الطابفة الشاذلٌة، من   المؽربً،،عل

  ،( المفاخر العلٌة فً المآثر الشاذلٌة -  نزهة القلوب وبؽٌة المطلوب- األمٌن رسالة  ):   له مإلفات منهاالمتصوفة،

    . 305 / 4، األعالم 277 / 5، وشذرات الذهب 273 / 48تارٌخ اإلسالمً : ، ٌنظر( هـ 656ت  )

  . 95 / 1كفاٌة الطالب الربانً -  8
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ِِٕه اهلٔل :باب]  َُ   -َتَعاَلٜ-  َق ُِّي َوِبُعُٕثٕ ٌٖ َٗ ُأَٔل٠َٔك َأ َُٖظ ًٍ َعٔظٍٗي . َأَلا  ِٕ َٗ ٍٖاُع ٔلَسبِّ اِلَعالَٔنَي. ٔل ًُ ال َُٖكٕ  ًَ ِٕ َٖ  د 

َرَة 265 ٌْ ْذَهَب )):  َقالَ  أَنَّ َرُسولَ هللاِ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر ٌَ اَمِة َحتَّى  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ اُس  ْعَرُق النَّ ٌَ  

ْبلَُػ آَذاَنُهْم  ٌَ ٌُْلِجُمُهْم َحتَّى  ((َعَرقُُهْم فًِ اأْلَْرِض َسْبِعٌَن ِذَراًعا َو

(1)
.  

================================================= 

ْعَرُق  ): قوله        بسبب تراكم األهوال ودنو الشمس من :  بفتح الراء وبالقاؾ، أي(ٌَ

 . رإوسهم واالزدحام 

ْذَهُب َعَرَقُهْم  ): قوله       . ٌجري سابال وسابحا فً األرض :  أي(ٌَ

( َسْبِعٌَن َباعاً )بالذراع المتعارؾ، وفً رواٌة : أي (َسْبِعٌَن ِذَراعاً  ): قوله     

(2)
 فٌؽوص 

 . فً األرض هذا العدد 

ٌُْلِجُمُهْم  ): قوله       .( أَْلَجَم ) بضم الٌاء التحتٌة، وسكون الالم وكسر الجٌم من (َو

ْبلَُػ آَذاَنُهْم  ):  قوله     ٌَ  ظاهر ذلك استواء الناس فً وصول العرق إلى اآلذان، وهو (َحتَّى 

مشكل؛ ألن وقوؾ الناس على أرض مستوٌة، ومعلوٌم أن فً الناس الطوٌل والقصٌر، فٌلزم 

وأُِجٌب بؤن المراد أن ؼاٌة ما ٌصل العرق بالنسبة . أن ال ٌتساووا فً بلوؼه إلى آذانهم 

ْشَتدُّ ))لكن ورد فً بعض األحادٌث .  لبعض الناس هو اآلذان وال ٌتجاوزه لما بعد ذلك ٌَ  

ٌُْلِجَم اْلَكافَِر اْلْعَرُق  قٌِلَ لِْلُمْصَطَفى ْوِم َحتَّى  ٌَ اِس فًِ َذلَِك اْل َن اْلُمْإِمُنوَن ؟ َقالَ : َكْرُب النَّ ٌْ َ : َفؤ

ِهُم اْلَؽَماُم  ٌْ ٌَُ لِّلُ َعلَ ((َعلَى َكَراِسً ِمْن َذَهٍب َو

( 3)
ُعْقَبُة بُن َعاِمٍر  [ب  / 28 ] وفً حدٌث 

ْبلُُػ َخاِصَرَتُه، ))مرفوعا  ٌَ ِه، َوِمْنُهْم َمْن  ٌْ ْبلُُػ ُرْكَبَت ٌَ ْبلُُػ نِْصَؾ َساقِِه، َوِمْنُهْم َمْن  ٌَ  َفِمْنُهْم َمْن 

ِدِه َفْوَق َرْأِسِه  ٌَ ْضِرُب بِ ٌَ ُه َعَرقُُه َف ٌَ ٌَُؽطِّ ْبلُُػ َفاهُ، َوِمْنُهْم َمْن  ٌَ ((َوِمْنُهْم َمْن 

(4)
وذكر الشٌخ ابن . 

، الناس فً " ابن أبً جمرة  أن العرق ٌعم الناس إال األنبٌاء والشهداء، ومن شاء هللا، فؤشدُّ

                                         
  ( .  6532 ) رقم الحدٌث –كٌؾ الحشر :  باب– كتاب الرقاق –  111 ، 110 / 8 –أخرجه البخاري -  1
  . 394 / 11فتح الباري -  2

 . ن . م -  3

حدٌث صحٌح اإلسناد و لم : ، وقال( 8704 ) رقم الحدٌث – كتاب األهوال – 615 / 4 –أخرجه الحاكم فً مستدركه -  4

 . ٌخرجاه 
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"العرق الكفار ثم أصحاب الكبابر، ثم من بعدهم من أصحاب الصؽابر 
(1)

وعن َسْلَماَن فٌما . 

ِفِه واللفظ له بسند جٌد، وابُن اْلُمَباَركِ  َبَة فً ُمَصنَّ ٌْ أخرجه ابُن أَِبً َش
(2 )

ُتْعِطً  )): فً الزهد قال

اَمِة َحرَّ َعْشِر ِسنٌَِن ، ُثمَّ ُتْدنُ  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ْمُس  ِن،واالشَّ ٌْ اِس َحتَّى َتُكوَن َقاَب َقْوَس   ِمْن َجَماِجِم النَّ

ْرَتفُِع َحتَّى  ٌَ ْرَشَح اْلَعَرُق فًِ األَْرِض َقاَمًة ، ُثمَّ  ٌَ ْعَرقُوَن َحتَّى  ٌَ َجاِل َف (( َعِن الرِّ

(3)
 ثم زاد ابُن 

ْوَمئٍِذ ُمْإِمناً َواَل ُمْإِمَنًة )) اْلُمَباَرِك فً رواٌة ٌَ َها  ُضرُّ َحرُّ ٌَ (( َواَل 

( 4)
 ًُّ :  والمراد كما قال القُْرُطِب

"من ٌكون كامل اإلٌمان لما ورد أنهم ٌتفاوتون بذلك بحسب أعمالهم " 
(5)

 وفً رواٌة 

اٍن  قُولَ ))صححها ابُن ِحبَّ ٌَ اَمِة َحتَّى  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ْلِجَمُه اْلَعَرُق  ٌَ ُجلَ لَ ا َربِّ أَِرْحنًِ َولَْو إِلَى :  أَنَّ الرَّ ٌَ

اِر  (( النَّ

(6)
وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب كٌؾ الحشر . 

(7)
  . 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  . 217 / 4بهجة النفوس -  1

كان فقٌها ورعا عالما باالختالؾ حافظا ، عبد هللا بن المبارك مولى بنى حنظلة من أهل مروأبو عبد الرحمن، : هو-  2

، ( هـ 181ت ) ، ( وكتاب الرقابق –كتاب الجهاد  ): ، من كتبه أدٌبا ٌقول الشعر فٌجٌد،ٌعرؾ السنن رحاال فً جمع العلم

  .    204 – 201 / 1، وتذكرة الحفاظ 372 / 7 ، والطبقات الكبرى 8، 7 / 7الثقات البن حبان : ٌنظر

، وأخرجه ابن المبارك فً الزهد، قال ( 35824 ) رقم الحدٌث – 340 / 13 –أخرجه ابن أبً شٌبة فً مصنفه -  3

     .   394 / 11فتح الباري : إسناده جٌد، ٌنظر: ، وقال ابن حجرورجاله رجال الصحٌح: الهٌثمً
  .394 / 11، وفتح الباري ( 347 ) رقم الحدٌث – 100 / 2 –أخرجه ابن المبارك فً الزهد -  4

  .  394 / 11فتح الباري -   5

 رقم الحدٌث  – عن البعث وأحوال الناس فً ذلك الٌوم باب إخباره  -  330 / 16- أخرجه ابن حبان فً صحٌحه -  6

 (7335 . )  
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ٌُٕٔقَؼ اِلٔخَطاَب ُعرَِّب : باب ]  َِ   دَو

 ـ َعْن َعِديٍّ ْبِن َحاتِمٍ 266
(1)

  ََقال  : ًُّ بِ ْوَم )): َقالَ النَّ ٌَ ٌَُكلُِّمُه هللاُ   َما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد إاِلَّ َس

ِه َفَتْسَتْقبِلُُه  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ْنُ ُر َب ٌَ اَمُه، ُثمَّ  ئاً قُدَّ ٌْ َرى َش ٌَ ْنُ ُر َفاَل  ٌَ َنُه َتْرُجَماٌن، ُثمَّ  ٌْ َنُه َوَب ٌْ َس َب ٌْ اَمِة لَ ٌَ اْلقِ

اَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة  قًِ النَّ تَّ ٌَ اُر َفَمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم أَْن  ((النَّ

(2.)
  

================================================= 

ٌَُكلُِّمُه ):      قوله ٌَُكلُِّمُه ) كذا فً رواٌة، وفً رواٌة ( إاَلَّ َس ( إاِلَّ َو

(3)
 بالواو العاطفة على 

 مقدر والتقدٌر إال سٌخاطبه وٌكلمه 

َنُه ):      قوله ٌْ َنُه َوَب ٌْ َس َب ٌْ ( لٌس بٌنه وبٌن هللا ) وفً رواٌة ( لَ

(4)
.  

 . بفتح الفوقٌة وضمها وضم الجٌم من ٌفسر لؽة بلؽة ( َتْرُجَماٌن ):      قوله

اَمُه ):      قوله  .أمامه :  أي( قُدَّ

ِه ):      قوله ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ْنُ ُر َب ٌَ ٌنظر ٌمٌنا فال ٌرى إال ما قدم وٌنظر شماال فال ٌرى إال :  أي( ُثمَّ 

ما قدم، وإنما التفت ألن اإلنسان إذا  دهشه األمر التفت ٌمٌنا وشماال ٌطلب الؽوث أو ٌترجى 

 .طرٌقا ٌذهب فٌها للنجاة من النار 

اُر ):      قوله فً مروره فال ٌمكن أن ٌحٌد عنها أبدا إذ ال بد من المرور :  أي( َفَتْسَتْقبِلَُه النَّ

 . على الصراط لكل أحد 

 جواب الشرط محذوؾ تقدٌره فلٌفعل فالمعنى إذا عرفتم هذا ( َفَمِن اْسَتَطاَع إلخ ):      قوله

 .األمر فاحذروا من النار وتصدقوا ولو بمقدار شق تمرة 

                                         
ٌّا ثم أسلم على ٌدي َعِديُّ بُن َحاِتم بن عبد هللا بن سعد بن الَحْشَرج بن امرىِء القٌسأبو َطرٌؾ، : هو-  1 ، كان نصران

ًّ  الرسول  : ، ٌنظر( هـ 67 ت (، ومات بالكوفة، وشهد فتح العراق،الجمل وصفٌن وذهبت عٌنه ٌوم الجمل وشهد مع عل

  .     470، 469 / 4، واإلصابة فً تمٌز الصحابة 13 – 10 / 4، وأسد الؽابة 22 / 6الطبقات الكبرى 

  (  6539 ) رقم الحدٌث –من نوقش الحساب عذب :  باب– كتاب الرقاق – 112 / 8 –أخرجه البخاري -  2

  .   112 / 8من رواٌة أبً ذر، صحٌح البخاري -  3

  . 112 / 8صحٌح البخاري -  4
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اَر ):      قوله قًِ النَّ تَّ ٌَ  .ٌتخذ له وقاٌة تمنع عنه النار :  أي( أَْن 

 .جانبها :  أي( بِِشقِّ َتْمَرٍة ):      قوله

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب القصاص ٌوم القٌامة
(1)

 .  
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ِِٗس ٔحَطإب : باب ] َُ َأِلفّا ٔبَغ َٛ َضِبُعٕ ٍٖ  دَِٖدُخُن اِلَذ

َرَة 267 ٌْ ِة ُخلُوٌد اَل َمْوَت َوأِلَْهِل )): َقالَ َرُسولُ هللاِ :  َقالَ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر ٌَُقالُ أِلَْهِل اْلَجنَّ  

اِر ُخلُوٌد اَل َمْوَت  ا أَْهلَ النَّ ٌَ اِر  ((النَّ

(1)
  

================================================= 

ِة ): قوله [أ  / 29]  ِة ) وفً رواٌة ٌقال ( أِلَْهِل اْلَجنَّ ا أَْهلَ اْلَجنَّ ٌَ  )

(2)
  

: مستمر أي:  وتنوٌنه مصدر، أو جمُع خالد أي( خلود ) برفع ( ُخلُوٌد اَل َمْوَت ):      قوله

 باء موحدة، وكذا ( ال ) بالبناء على الفتح، فلٌس قبل ( ال موت  )أنتم خلود ومستمرون وقوله

 . ٌقال فٌما بعده

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب ٌدخل الجنة سبعون ألفا بؽٌر  حساب
(3)

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  رقم الحدٌث –ٌدخل الجنة سبعون ألفا بؽٌر حساب :  باب– كتاب الرقاق – 113 / 8 –أخرجه البخاري -  1

 (6545   .)  

  .  113 / 8من رواٌة أبً ذر عن اْلُكْشِمٌَهِنً، صحٌح البخاري -  2
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ٍٖاِز : باب ] َٔال  ٔٛ ٍٖ ٛٔ اِلَذ  دٔصَف

ًِّ  ـ َعْن أََنٍس 268 اَمِة )):  َقالَ  َعِن الَّنبِ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ اِر َعَذاباً  قُولُ هللاُ َتَعالَى أَلَْهَوِن أَْهِل النَّ ٌَ  

قُولُ أََرْدُت ِمْنَك أَْهَوَن ِمْن  ٌَ قُولُ َنَعْم، َف ٌَ ٍء أَُكْنَت َتْفَتِدي بِِه؟ َف ًْ لَْو أَنَّ لَِك َما فًِ اأْلَْرِض ِمْن َش

َت إاِلَّ أَْن ُتْشِرَك بًِ  ٌْ ئاً َفؤََب ٌْ ((َهَذا َوأَنَت فًِ ُصْلِب آَدَم أَْن اَل ُتْشِرَك بًِ َش

(1)
  

================================================= 

ارِ ):      قوله  .أن أهون أهل النار، أبو طالب: ألسهلهم، قٌل:  بكسر الالم أي( أِلَْهَوِن أَْهِل النَّ

 بهمزة االستفهام، وفتح التاء، وأِلَِبً َذرٍّر بحذفها( أَُكْنَت ):      قوله
 

. 

 .  أي من العذاب( َتْفَتِدي بِِه ):      قوله

 . كنت أفدي نفسً بذلك :  أي( َنَعْم ):      قوله

قُولُ ):      قوله ٌَ مما فً : أي(  ِمْن َهَذا )أسهل،:  أي( أََرْدُت ِمْنَك أَْهَوَن ) هللا :  أي( َف

 .حٌن أخذت علٌك المٌثاق :  أي( َوأَْنَت ِفً ُصْلِب آَدَم )األرض 

َت ):      قوله ٌْ  امتنعت حٌن أبرزتك إلى الدنٌا :  أي( َفؤََب

امتنعت من كل شًء إال الشرك بً فلم :  استثناء مفرغ أي( إاِلَّ أَْن ُتْشِرَك بًِ ): قوله     

تمتنع منه، وإنما حذؾ المستثنى منه مع أنه كالم موجب؛ ألن فً اإلباء معنى االمتناع، 

 .ما اخترت إال الشرك : فٌكون نفٌاً معنًى أي

وظاهر الحدٌث ٌوافق مذهب المعتزلة القابلٌن أن الشرور والقبابح واقعة بؽٌر مراد هللا؛ ألن 

َت )معنى قوله  ٌْ بؤن المراد : وأجٌب.  خالفت مرادي وأتٌت بالشرك الذي لم أرده منك( َفؤََب

 ولم ( َوأَْنَت ِفً ُصْلِب آَدَم )أردت منك التوحٌد، وأنت فً صلب آدم بقرٌنة قوله فً الحدٌث 

أرد منك الشرك فً هذه الحالة، وأما فً حالة الدنٌا فؤردت منك الشرك، ولم أرد منك التوحٌد 

 .فٌها 

                                         
  ( . 6557 ) رقم الحدٌث –صفة الجنة والنار :  باب– كتاب الرقاق – 115 / 8 –أخرجه البخاري -  1
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أمرتك فلم تفعل ألنه سبحانه وتعالى ال ٌكون : وأجٌب أٌضا، بؤن اإلرادة هنا بمعنى األمر، أي

فً ملكه إال ما ٌرٌد
(1)

.  

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب صفة الجنة والنار
(2)

، و حدٌث ختم هذا المتن مذكور فً 

 .هذا الباب لما مر أن المصنؾ ٌختمه بدخول أهل الجنة الجنة 
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ٍِٖرز ِإَلٜ اِلَكِدِز : باب ] ٞٔ اِلَعِبد ال  دِإِلَكا

ًُّ :  ـ َعْن اْبِن ُعَمَر َقالَ 269 بِ ْذِر َوَقالَ َنَهى النَّ ٌُْسَتْخَرُج بِِه )):  َعِن النَّ َما  ئاً إِنَّ ٌْ ُردُّ َش ٌَ ُه اَل   إِنَّ

((ِمَن اْلَبِخٌِل 

(1)
  

================================================= 

ًُّ ):      قوله بِ  عن النذر مع وجوب الوفاء نهً تنزٌه واعترض نهٌه :  أي( َنَهى النَّ

عند حصول المعلق به وأجٌب بؤن المنهً عنه النذر الذي ٌعتقد أنه ٌؽنً عن القدر وٌدفعه، 

 .وأما النذر مع اعتقاد أن النافع والضار هو هللا،  فلٌس منهٌا عنه 

ئاً  ):      قوله ٌْ ُردُّ َش ٌَ ٌُْؽنًِ ))و لمسلم  [ب  / 29 ]من القدر :  أي(اَل  ْذَر اَل   اَل َتْنَذُروا َفإِنَّ النَّ

ئاً  ٌْ  ((ِمَن اْلَقَدِر َش
(2)

، والمعنى ال تنذروه على أنكم تدفعون به ما قدر علٌكم أو تدركون  به 

باً ): قوله: شٌبا لم ٌقدره هللا علٌكم فإن قلت ٌْ ٌَردُّ َش  ٌخالؾ ما ورد من أن الصدقة ترد ( اَل 

 البالء قلت ال ٌخالفه إذ المراد الصدقة على ؼٌر وجه النذر

ْسَتْخِرُج ):      قوله ٌَ َما  َما ) وفً رواٌة ( إِنَّ ( َوإِنَّ

(3)
 .  بزٌادة الواو

( ِمْن َماِل اْلَبِخٌِل ) وفً نسخة ( ِمَن اْلَبِخٌِل ):      قوله

(4)
 وإنما استخرج به من مال البخٌل 

. ألن النذر قد ٌوافق المقدر فٌخرج من مال البخٌل ما لوال وجود النذر لم ٌكن ٌرٌد أن ٌخرجه

ٌُْسَتْخَرُج ): وفً قوله وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب إلقاء .  داللة على وجوب الوفاء( 

النذر العبد إلى القدر
(5)

  

 

                                         
  رقم الحدٌث –إلقاء العبد النذر إلى القدر :  باب– كتاب القدر –  125، 124 / 8 –أخرجه البخاري -  1

 (6608 . ) 

  رقم الحدٌث – النهً عن النذر وأنه ال ٌرد شٌبا :باب-  كتاب النذر– 1261 / 3 –أخرجه مسلم -  2

 (1640  .)  

  .  125 / 8من رواٌة الكشمٌهنً، صحٌح البخاري -  3

  . 401 / 2فٌض القدٌر -  4
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ُِ : باب ] َِٖىا ٌَأضّٗا ٔف٘ اِلَأ ٍََح   د... ِإَذا َح

َرة 270 ٌْ ًُّ :  َقالَ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر بِ َما )): َقالَ النَّ ٌُتِمَّ َصْوَمُه َفإِنَّ  َمْن أََكلَ َناِسٌاً َوْهَو َصائٌِم َفْل

((أَْطَعَمُه هللاُ َوَسَقاهُ 

(1)
 . 

================================================= 

ملتبس بالصوم سواء كان فرضا أو نفال:  أي( َوْهَو َصائٌِم ):      قوله 
(2)

.  

ٌُتِمَّ َصْوَمُه ):       قوله وال قضاء علٌه، وعند المالكٌة ٌجب القضاء إذا كان :  أي( َفْل

فرضا
(3)

 ، والفاء واقعة فً جواب الشرط، والالم الم األمر، وهً بعد الواو، والفاء ساكنة، 

ٌُِتمَّ )  من أتم مضاعؾ اآلخر مفتوح، وٌجوز كسره على أصل التقاء الساكنٌن، وتسمٌته ( َو

صوما، واألصل الحقٌقة الشرعٌة دلٌل على عدم القضاء، وفً الحدٌث داللة على عدم تكلٌؾ 

 .الناسً 

 وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب إذا حنث ناسٌا فً األٌمان
( 4.)

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  رقم الحدٌث –إذا حنث ناسٌا فً األٌمان :  باب– كتاب األٌمان والنذور – 136 / 8 –أخرجه البخاري -  1

 (6669  )  

 .نذرا  (د  )ـ فً  2
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ِٔ َعٔصريّا:باب]  ِٔ َضَكسّا أََ ّٞ ّأ ٌَٔبٗرّا َفَػِسَب َطَما َِٖػَسَب  ُِ َلا  ُِ َحَمَف َأ   ... د ِإ

271 ًِّ بِ  َماَتْت لََنا َشاةٌ َفَدَبْؽَنا َمْسَكَها ُثمَّ َماِزْلَنا َنْنبِْذ فٌِِه )):  َقالَتْ  ـ َعْن َسْوَدَة َزْوِج النَّ

((َحتَّى َصاَرْت َشّناً 

(1) 
 

================================================= 

جلدها، وإنما قٌل له َمْسٌك ألنه :  بفتح المٌم وسكون السٌن المهملة، أي( َمْسَكَها ):      قوله

 . ٌمسك اللحم

 . نطرح فٌه نحو تمر وزبٌب:  بكسر الباء الموحدة أي( َنْنبِْذ فٌِِه ):      قوله

ولم أعلم الباب الذي ذكر فٌه البخاري هذا الحدٌث بعد الفحص :  قربة بالٌة( َشّناً ):      قوله

عنه
(2)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
إن حلؾ أن ال ٌشرب نبٌذا فشرب طالء أو سكرا أو :  باب– كتاب األٌمان والنذور –139/ 8 –أخرجه البخاري -  1

  ( . 6685 ) رقم الحدٌث –عصٌرا 

  . 158سبق تخرٌجه ص -  2



159 
 

ُِّي : باب ] ٍِ َُ اِلُأِخٔت  ٔو َٔاِب ِِّي  ٌُِفٔط َِ َأ ًِ ٔو ِٕ َِٕلٜ اِلَك  دَو

ًِّ  ـ َعْن أََنٍس 272 بِ (( اْبُن أُْخِت اْلَقْوِم ِمْنُهْم أَْو ِمْن أَْنفُِسِهْم )):  َقالَ  َعِن النَّ

(1)
 

================================================= 

فً عدم إفشاء سرهم، أو فً المعونة واالنتصار، ال :  أي( اْبُن أُْخِت اْلَقْوِم ِمْنُهْم ):      قوله

فً المٌراث، خالفا لمن اْسَتَدلَّ به من الحنفٌة وؼٌرهم
(2)

 . على ارث ذوي األرحام 

 .  شٌك من الراوي ( أَْو ِمْن أَْنفُِسِهْم ):      قوله

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب مولى القوم من أنفسهم وابن األخت  منهم
(3)

.  
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ْٔ : باب ] ِِٗس َأٔبٗ َِ اٖدَعٜ ِإَلٜ َغ  دَو

 ـ َعْن َسْعدٍ 273
(1)

  ََقال  : ًَّ بِ قُولُ َسِمْعُت النَّ ٌَ ُه )):   ْعلَُم أَنَّ ٌَ ِر أَبٌِِه َوْهَو  ٌْ َعى إِلَى َؼ  َمِن ادَّ

ِه َحَراٌم  ٌْ ُة َعلَ ُر أَبٌِِه َفاْلَجنَّ ٌْ ((َؼ

(2)
  

================================================= 

َعى ):      قوله  .انتسب :  بفتح الدال والعٌن المهملتٌن أي( َمِن ادَّ

ْعلَُم ):      قوله ٌَ  . جملة حالٌة ( ّوْهَو 

ِه َحَراٌم ):      قوله ٌْ ُة َعلَ مع السابقٌن، أو هو محمول على الزجر والتؽلٌظ أو :  أي( َفاْلَجنَّ

 .إن استحل ذلك  [أ  / 30 ]حرام أبدا 

واْسُتْشِكَل بؤن جماعة من خٌار هذه األمة انتسبوا إلى ؼٌر أبابهم كاْلِمْقَداِد بِن اأْلَْسَوِد إذ هو 

ابُن َعْمٍرو ال ابُن اأْلَْسَودِ 
(3)

.  

وأجٌب بؤن الجاهلٌة كانوا ال ٌستنكرون أن ٌنسب الرجل إلى ؼٌر أبٌه الذي خرج من صلبه 

 ٱَّ ىث نث مث زث  ٱُّٱفٌنسب إلٌه ولم ٌزل ذلك فً أول اإلسالم حتى نزل
(4)

ٱٱٱونزل  

(5)َّ  ام يل ٱُّٱ
 فؽلب على بعضهم النسب الذي كان ٌدعى به قبل اإلسالم فصار إنما 

ل عن نسبه الحقٌقً، فال ٌقتضٌه  ٌذكر للتعرٌؾ باألشهر من ؼٌر أن ٌكون من المدعوِّ تحوَّ

الوعٌد، إذ الوعٌد المذكور، إنما تعلق بمن انتسب إلى ؼٌر أبٌه على علم منه بؤنه لٌس أباه 

                                         
 وهو أول من رمى أسلم قدٌما وهاجر قبل رسول هللا ،سعد بن أبً وقاص واسمه مالك بن أهٌبأبو إسحاق، : هو-  1

 ، 73 / 3اإلصابة : ٌنظر ( هـ 55ت  )  وكان أمٌرا على الكوفة لعمر،بسهم فً سبٌل هللا وشهد بدرا والمشاهد كلها

  . 149 – 137 / 3 ، والطبقات الكبرى 419 / 3وتهذٌب التهذٌب 

رقم الحدٌث  – من ادعى إلى ؼٌر أبٌه : باب– كتاب الفرابض  – 156 / 8– أخرجه البخاري -  2

 (6766 .)  

 ، كان قد تبناه حالؾ األسود بن عبد ٌؽوث،  المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربٌعة بن ثمامةأبو معبد، : هو-  3

 قٌل المقداد بن عمرو وهاجر المقداد إلى أرض   ادعوهم آلبابهم فلما نزل القرآنفكان ٌقال له المقداد بن األسود، 

 ، والطبقات 254 / 10 ، وتهذٌب التهذٌب 203 ، 202 / 6اإلصابة : ٌنظر ( هـ 33ت  )،الحبشة الهجرة الثانٌة

     .  163 – 161 / 3الكبرى 

  ( .4 )سورة األحزاب من اآلٌة -  4

  ( . 5 )سورة األحزاب من اآلٌة -  5
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وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب من ادعى إلى . على قصد االنتساب له ألجل اشتهاره به

ؼٌر أبٌه
(1)
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 دالَُِبػَِّسأت : باب ]

َرَة 274 ٌْ ًَّ :  َقالَ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر بِ قُولُ َسِمْعُت النَّ ٌَ َراتُ )):   ِة إاِلَّ اْلُمَبشِّ ُبوَّ ْبَق ِمَن النُّ ٌَ   (( لَْم 

َراُت؟ َقالَ  الَِحُة )): َقالُوا َوَما اْلُمَبشِّ ا الصَّ ٌَ ْإ (( الرُّ

(1 )
. 

================================================= 

ِة ):      قوله ُبوَّ ْبَق ِمَن النُّ ٌَ ِة ) وفً رواٌة لإلمام أحمد ( لَْم  ُبوَّ ْبَق َبْعِدي ِمَن النُّ ٌَ ( لَْم 

(2)
:  أي

 . ولم ٌبق بعد انقطاعه إال المبشرات من آثار النبوة، فقد انقطع الوحً بموته 

الَِحُة ):      قوله ا الصَّ ٌَ ْإ ٌراها الشخص أو ُتَرى له، والتعبٌر بالرإٌا : جنسها أي:  أي( الرُّ

الصالحة التً هً المبشرة، خرج مخرج الؽالب، وإال فمن الرإٌا ما تكون منذرًة، وهً 

 لعبده المإمن لطفا به لٌستعد لما ٌقع قبل وقوعه، والرإٌا الصالحة صادقة أٌضا فٌرٌها هللا 

 . تسر وال تضر، وتفرح وال تحزن، وهً صالحة باعتبار صورتها أو باعتبار تعبٌرها 

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب المبشرات
(3)

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  ( . 6990 ) رقم الحدٌث –المبشرات :  باب– كتاب التعبٌر – 31 / 9 –أخرجه البخاري -  1
  .  375 / 12فتح الباري -  2
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ٖ٘ : باب ] ٍٖٔب َِ َزَأٝ ال ًِ َو ٍَا  د ٔف٘ اِلَى

َرَة 275 ٌْ ًَّ :  َقالَ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر بِ قُولُ َسِمْعُت النَّ ٌَ َرانًِ فًِ )):   ٌَ  َمْن َرآنًِ فًِ اْلَمَناِم َفَس

َطاُن بًِ  ٌْ لُ الشَّ َتَمثَّ ٌَ َقَ ِة َواَل  ٌَ ((اْل

(1 )
 

================================================= 

َقَ ِة ):      قوله ٌَ َرانًِ فًِ اْل ٌَ  استشكل بؤنه ال ٌتؤتى أن كل من رآه فً المنام ٌراه فً ( َفَس

فً ٌوم القٌامة، واْعُتِرَض ذلك الجواب : الٌقظة، وأجٌب بؤجوبة منها أن قوله فً الٌقظة أي

وأُجٌب بؤن المراد ٌراه  فً . بؤن كل أحد ٌراه فً القٌامة، سواء كان رآه فً المنام أو لم ٌره 

 وٌشفع له فً رفع الدرجات، فقد القٌامة، رإٌة خاصة بؤن ٌكون قرٌبا من المصطفى 

وأجٌب بؤن المعنى ٌرانً فً الٌقظة من ؼٌر حجب إذ ال ٌبعد . حصل له ما لم ٌحصل لؽٌره 

بعض المذنبٌن بالَحْجِب عنه، وأجٌب أٌضا بؤن هذا الحدٌث مخصوص  [ب  / 30 ]أن ٌعاقب 

 وزمنه، ولم ٌهاجر إلٌه فرآه فً المنام، فهذا ٌدل على أنه البد من بمن أسلم فً عهد النبً 

 ال ٌقصد وُردَّ ذلك الجواب بؤن النبً  .  ٌقظة فً حٌاة النبً اجتماعه بالمصطفى 

 .بحدٌثه التخصٌص  بل ٌقصد عموم النفع، وأٌضا األصل عموم اللفظ 

"ٌراه ٌقظة فً دار الدنٌا : " وقال السادة الصوفٌة
(2)

 فالمعنى حٌنبذ أن من رآه مناما، وكان 

اِس مشتاقا، واشتد شوقه رآه فً الٌقظة كما وقع لكثٌر من األولٌاء، منهم الشٌخ أبو  اْلَعبَّ

 ًُّ اْلُمْرِس
(3)

  قال لو اْحَتَجْبُت عنه طرفة عٌن ما عددت نفسً من المسلمٌن وكذلك سٌدي

 

                                         
  رقم الحدٌث – فً المنام من رأى النبً :  باب– كتاب التعبٌر – 33 / 9 –أخرجه البخاري -  1

 (6993 . )  

  . 238 ، 237 / 4 ، وبهجة النفوس 360 / 2 ، والفواكه الدوانً 194 / 3المدخل البن الحاج -  2

 باألدب واللؽة، كان اعالمكان :  المعروؾ بابن بالل، المالكً،المرسً أحمد بن محمد بن أحمدأبو العباس، : هو-  3

 بؽٌة ( شرح الؽرٌب المصنؾ، واالقتضاب، وشرح إصالح المنطق  ):  مصنفات منهاله. أندلسً، من أهل مرسٌة. ٌقربهما

 ،   213 / 1، واألعالم 361 / 1الوعاة 
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إبراهٌم اْلَمْتُبولًِ
(1)

ًُّ  كان ٌنظر النبً  ِحٌِم  ٌقظة وكذلك الشٌخ السَّ
(2)

 وشٌخنا اْلُبَراِوي نفعنا 

 فً هللا بالجمٌع، وٌحتمل أن ٌكون معنى الحدٌث أن من رآه مناما، فإنه ٌري صورته 

ًَ عن ابن عباس أنه رآه مناما، فقص ذلك على بعض أمهات  الٌقظة، لكن فً مرآته كما ُحِك

 ولم ٌر صورة نفسه، وهذا االحتمال   فرأى فٌها صورته المإمنٌن، فؤخرجت له مرآته 

  .مع ُبْعِدِه، إنما ٌكون لمن أمكنه رإٌة مرآته 

َطاُن بًِ ):      قوله ٌْ لُ الشَّ َتَمثَّ ٌَ وال ٌقدر على التصور بً، وكما منع هللا الشٌطان :  أي( َواَل 

 . أن ٌتصور بصورته الكرٌمة، فً الٌقظة، كذلك منعه فً المنام لبال ٌشتبه الحق بالباطل

 فً المناموهذا الباب ذكره البخاري فً باب من رأي النبً 
(3 )

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
السلطان  كانت شفاعته عند.  فٌه اعتقاد وؼلوكان:  المتبولًاألنصاريإبراهٌم بن علً بن عمر، برهان الدٌن : هو-  1

: ٌنظر ( هـ 877ت  ) ،( المتبولٌة األخالق)له كتاب . بالؽربٌة (متبول)هو من أهل . وله بر ومعروؾ.  ال تردواألمراء

  ، 52 / 1 ، و األعالم 308 / 8شذرات الذهب 

نسبته إلى قلعة . ، من أعٌان الشافعٌةافقٌهكان : أحمد بن محمد بن علً الحسنً القلعاوي، المعروؾ بالسحٌمً: هو-  2

- العطاٌا الربانٌةو-مناهج الكالم على آٌات الصٌام و- تفسٌر سورة الفجر و- تاج البٌان اللفاظ القرآن )من كتبه . الجبل
 و حاشٌة على  -وكواكب المنطق - زهر الطالب بشرح الكواكب و- المزٌد على إتحاؾ المرٌد و- شرح االربعٌن النووٌة و

   . 243 / 1 ، واألعالم 429 ، 428 / 2عجابب اآلثار : ٌنظر ( هـ 1178ت  )، (بستان الروح و-  شرح عصام 
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ٖ٘ : باب ] ٍٖٔب َِ َزَأٙ ال ًِ َو ٍَا  د ٔف٘ اِلَى

ًِّ  ـ َعْن أََنٍس 276 بِ َطاَن اَل )):  َقالَ  َعِن النَّ ٌْ  َمْن َرآنًِ فًِ اْلَمَناِم َفَقْد َرآنًِ، َفإِنَّ الشَّ

ِة  ُبوَّ ٍة َوأَْرَبِعٌَن ُجْزءاً ِمَن النُّ ا اْلُمْإِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستَّ ٌَ لُ بًِ، َوُرْإ ٌَّ َتَخ ٌَ))

(1)
 

================================================= 

رأى حقٌقتً على كمالها ال ُشْبَهَة وال ارتٌاَب فٌما : حقٌقة، أي:  أي( َفَقْد َرآنًِ ):      قوله

 وأجٌب ( فقد رأى الحق )رأى، فلٌس فٌه اتحاد الشرط والجواب، وٌدل على ذلك ما ُرِوَي 

 من رآنً َفؤُْخِبُرهُ بؤن رإٌته حق لٌس من أضؽاث األحالم : أٌضا بؤنه فً معنى اإلخبار أي

لُ ):      قوله ٌَّ َتَخ ٌَ كٌؾ ذلك وهو فً المدٌنة :  بالخاء المعجمة المفتوحة، فإن قٌل( اَل 

والرابً فً المشرق أو المؽرب؟ أُِجٌَب بؤن الرإٌة أمر ٌخلقه هللا تعالى وال ٌشترط فٌها عقال 

ٌَُرى على خالؾ صورته  [أ  / 31 ]مواجهه وال مقابلة وال خروج شعاع، فإن قلت  كثٌرا 

المعروفة، وٌراه شخصان فً حالة واحدة، وأجٌب بؤنه ٌتؽٌر فً صفاته ال فً ذاته، فتكون 

ذاته علٌه الصالة والسالم مربٌة، وصفاته متخٌلة ؼٌر مربٌة، فلو رآه ٌؤمر بقتل من ٌحرم 

 .قتله، كان هذا من صفاته المتخٌلة ال المربٌة 

ا اْلُمْإِمُن ُجْزٌء إلخ ):      قوله ٌَ  المراد أن النبوة لو قسمت لكانت الرإٌا قسما منها، ( َوُرْإ

ألنها تدل على ما : ولٌس المراد أن رإٌا المإمن الصالحة جزء حقٌقة، وإنما كانت كالجزء

سٌقع كما أن النبوة بمعنى الوحً تدل على ما سٌقع، ٌعنً أنَّ الوحً منقطع بموته فال ٌبقى 

 ًُّ إن هذا فً حق : " بعد موته ما ٌعلم به أنه سٌكون ؼٌر الرإٌا الصالحة، وقال اْلَكْرَماِن

األنبٌاء دون ؼٌرهم، فكان األنبٌاء ٌوحى إلٌهم فً منامهم كما ٌوحى إلٌهم فً الٌقظة، وقٌل 

إن مدة الوحً كانت ثالثا وعشرٌن سنة منها ستة أشهر كانت مناما وذلك جزء من ستة 

                                         
  ( . 6994 ) رقم الحدٌث – فً المنام من رأى النبً :  باب– كتاب التعبٌر – 33 / 9 –أخرجه البخاري -  1
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  على ستة وأربعٌن نوعا، الرإٌا نوع ألن الوحً كان ٌؤتٌه : وأربعٌن جزءا، وقٌل

"من ذلك 
(1)

 . 

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً الباب السابق
(2)

.  
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َِ : باب ]  دالمََّب

277 ًَّ بِ ًَ هللاُ َعْنُهَما ـ َقالَ َسِمْعُت النَّ قُولُ  ـ َعْن اْبِن ُعَمَر ـ َرِض ٌّ َنا أََنا َنائٌِم أُتٌُِت )):   ٌْ  َب

ُت َفْضلًِ  ٌْ ْخُرُج ِمْن أَْ َفاِري ُثمَّ أَْعَط ٌَ يَّ  ْعنًِ - بَِقَدِح لََبٍن َفَشِرْبُت ِمْنُه َحتَّى إِنًِّ أَلََرى الرِّ ٌَ -

ا َرُسولَ هللاِ؟ َقالَ :  َقالُوا((ُعَمَر  ٌَ ْلُتُه  (( اْلِعْلُم )): َفَما أَوَّ

(1)
 

================================================= 

َنا ):      قوله ٌْ  .بدون مٌم  ( َب

 . أتانً آت من عند ربً :  بالبناء للمجهول أي( أَتٌُِت ):      قوله

 . بقدح فٌه لبن: أي ( بَِقَدِح لََبٍن ):      قوله

 .  بكسر الهمزة  على أن حتى ابتدابٌة وبفتحها على أنها ؼاببة ( َحتَّى إِنًِّ ):      قوله

 . الالم للتؤكٌد والهمزة مفتوحة ( أَلََرى):      قوله

يِّ ):      قوله أثره أو نزله منزلة المربً فهو استعارة فاندفع ما ٌقال :  بكسر الراء أي( الرِّ

 .أن الري معنى من المعانً ال ٌري 

ْخُرُج ِمْن أَْ َفاِري ):      قوله ٌَ  فً موضع نصب مفعول ثان ألرى إن قدرت علمٌة أو ( 

( فً أظفاري )حاال أن قدرت بصرٌة وفً رواٌة 

(2)
  . 

 . الذي فضل من لبن القدح الذي شربت منه :  أي( َفْضلًِ ):      قوله

ْعنًِ ُعَمَر ):      قوله ٌَ  هو من كالم الراوي وفهم هذا من القرابن أنه عمر أو كان عمر ( 

  .جالسا وأشار له المصطفى 

 .من حوله من الصحابة :  أي(َقالُوا  ):      قوله

ْلَتُه ):      قوله  . عبرته وفسرته:  أي( َفَما أَوَّ
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بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوؾ والتقدٌر المإول به العلم وبالنصب  (اْلِعْلُم  ):      قوله

على أنه مفعول لفعل محذوؾ والتقدٌر أولته العلم الشتراك اللبن والعلم
(1)

فً  [ب  / 31  ] 

كثرة النفع بهما وكونهما سببً الصالح ذلك فً األشباح واآلخر فً األرواح وقال القاضً 

الذي خلص اللبن من بٌن فرث ودم قادر على أن ٌخلق المعرفة من بٌن :"  أبو بكر بن العربً

"شك وجهل 
(2)

ٌَنَوِريّ   لكن خص  الدِّ
(3)

اللبن المذكور هنا بلبن اإلبل قال ولبن البقر : " 

خصب السنة ومال حالل ولبن الشاة مال وسرور وصحة جسم وألبان الوحش شك فً الدٌن 

وألبان السباع ؼٌر محمودة إال أن لبن اللبوة مال مع عداوة لذي أمر
(4)

، قال أبو سهل لبن 

األسد ٌدل على الظفر بالعدو ولبن الكلب ٌدل على الخوؾ ولبن السنور والثعلب ٌدل على 

الرضا ولبن النمر ٌدل على إظهار العداوة 
 

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب اللبن. 
(5)

. 
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ًِ : باب ] ٍَا  داِلَكٔىِٗص ٔف٘ اِلَى

 ـ َعْن أَبًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِري278
(1)

  ُقُول ٌَ اَس )): َقالَ َرُسولُ هللاِ :   ُت النَّ ٌْ َنَما أََنا َنائٌِم َرأَ ٌْ  َب

ًَّ ُعَمُر  ْبلُُػ ُدوَن َذلَِك َوَمرَّ َعلَ ٌَ ِدي َوِمْنَها َما  ْبلُُػ الثَّ ٌَ ِهْم َقُمٌص، ِمْنَها َما  ٌْ ًَّ َوَعلَ ٌُْعَرُضوَن َعلَ

ٌَن  ا َرُسولَ هللاِ؟ َقالَ الدِّ ٌَ ْلَت  هُ َقالُوا َما أَوَّ ُجرُّ ٌَ ِه َقِمٌٌص  ٌْ اِب َوَعلَ  ((ْبُن اْلَخطَّ
(2)

 

================================================= 

َنَما ):      قوله ٌَ  . بالمٌم ( َب

ُت ):      قوله ٌْ  من الرإٌا العلمٌة على األظهر أو من البصٌرة فٌطلب األول مفعولٌن ( َرأَ

 .والثانً مفعوال واحدا 

ٌُْعِرُضوَن ):      قوله  بضم أوله وفتح ثالثه جملة حالٌة أن جعلت رأي بصرٌة ومفعول ثان ( 

 .ٌظهرون لً: إن جعلت علمٌة أي

ًَّ  ):      قوله   .( علً )  بدل ( لً ) وفً رواٌة (َعلَ

 .بضم القاؾ والمٌم جمع قمٌص  ( َقُمٌص ):      قوله

ِدي ):      قوله   بضم المثلثة وكسر المهملة وتشدٌد التحتٌة وفً رواٌة ( الثَّ

ْدَي ) ( الثَّ

( 3)
بفتح المثلثة وسكون المهملة والمراد قصره جدا بحٌث ال ٌصل من الحلق إلى  

 .نحو السرة بل فوقها 

أقل من ذلك فلم ٌصل إلى الثدي لقلته فلٌس المراد دونه :  أي( َما ٌْبلَُػ ُدوَن َذلَِك ):      قوله

 .من جهة السفلً فٌكون أطول 

هُ ):      قوله ُجرُّ ٌَ  .لطوله : أي ( 
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 . الصحابة : أي ( َقالُوا ):      قوله

ْلَت ):      قوله ْلّتُه ) بدون ضمٌر وفً رواٌة ما ( َما أَوَّ ( أَوَّ

(1 )
 . بضمٌر المفعول

ٌَن  ):      قوله أولته الدٌن لُِعَمَر وذلك ألن القمٌص ٌستر العورة فً الدنٌا والدٌن :  أي(الدِّ

 وال ٌلزم منه تفضٌله على ٌسترها فً اآلخرة وٌحجبها من كل مكروه وفٌه فضٌلة عمر 

أبً بكر ولعل السر فً السكوت عن ذكره االكتفاء بما علم من أفضلٌته أو ذكر وذهل الراوي 

التصرٌح بانحصار ذلك فً عمر فالمراد التنبٌه على أنه  [أ  / 32 ]عنه ولٌس فً الحدٌث 

قال رسول :   قالممن حصل له الفضل البالػ فً الدٌن وفً الحدٌث عن عمر بن الخطاب 

َنا أََنا َعلَى بِْئٍر أَْنِزُع ِمْنَها )) : هللا  ٌْ إِْذ َجاَء أَُبو َبْكٍر َوُعَمُر  ))أستخرج منها الماء :  أي(( َب

ْلَو َفَنَزَع َذُنوباً  نِ  )دلوا ممتلا ماء :  أي(( َفؤََخَذ أَُبو َبْكٍر الدَّ ٌْ   هو الشك من الراوي ( أَْو َذُنوَب

بفتح أوله وضمه ولٌس فً هذا حط من قدر أبً بكر وإنما هو إشارة  ( َوفًِ َنْزِعِه َضْعؾٌ  )

اِب  )الدلو :  أي(  َفَؽَفَر هللاُ لَُه ُثمَّ أََخَذَها)إلى قصر مدة خالفته  ِد أَبًِ ُعَمُر بُن اْلَخطَّ ٌَ  ِمْن 

 فٌه إشارة إلى أن عمر ٌلً الخالفة من أبً بكر بعهد منه ولذا قال من ٌده  فلم ٌقل ذلك ( َبْكرٍ 

ِدِه َؼْرًبا )فً أخذ أبً بكر الذنوب  ٌَ : تحولت الدلو فً ٌد عمر ؼربا أي:   أي( َفاْسَتَحالَْت فًِ 

ا  )دلوا عظٌما ٌتخذ من جلود البقر ًٌّ اِس  )كامال حاذقا فً عمله :  أي( َفلَْم أََر َعْبَقِر ِمْن النَّ

هُ  ٌَ ْفِري َفْر اُس بَِعَطنٍ  )ٌعمل عمال صالحا عجٌبا :  أي( ٌَ ( َحتَّى َضَرَب النَّ
(2)

روٌت لهم :  أي

إبلهم حتى بركت وأقامت فً مكانها وهذا كناٌة عما حصل فً زمن عمر للمسلمٌن فً 

الخصب والسعة ورحمة المإمنٌن فؤولت تلك الرإٌا بؤنه ٌفتح على ٌد أبً بكر فتح لطٌؾ 

وعلى ٌد عمر تنتشر الفتوحات فالفتوحات على ٌد عمر أكثر من الفتوحات على ٌد أبً بكر 

وذلك لكثرة الفتن فً زمن أبً بكر الصدٌق وراقت  فً زمن عمر وانتشر الدٌن
(3)

وهذا .  

الحدٌث ذكره البخاري فً باب القمٌص
(4)

. 
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ًِ : باب ] ٍَا ِٗٔد ٔف٘ اِلَى  داِلَك

َرَة 279 ٌْ قُولُ َقالَ َرُسولُ هللاِ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر ٌَ   (( ا ٌَ  إَِذا اْقَتَرَب الَزَماُن لَْم َتَكْد َتْكِذُب ُرْإ

ُه اَل  ِة َفإِنَّ ُبوَّ ِة َوَما َكاَن ِمَن النُّ ُبوَّ ٍة َوأَْرَبِعٌَن ُجْزءاً ِمَن النُّ ا اْلُمْإِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستَّ ٌَ اْلُمْإِمِن َوُرْإ

ْكِذُب  ٌَ))

(1)
  . 

================================================= 

َماُن ):      قوله  بؤن ٌعتدل لٌله ونهاره وقت اعتدال الطبابع ألربع ؼالبا ( إَِذا اْقَتَرَب الزَّ

وانفتح ألزهار وإدراك الثمار والمعبرون ٌقولون أصدق الرإٌا ما كان وقت اعتدال اللٌل 

 والنهار وقٌل معناه قرب زمن القٌامة وهو الصواب لكن األول أشهر عند أهل الرإٌا 

ا اْلُمْإِمنِ ):      قوله ٌَ ماُن لَْم َتَكْد ُرإٌا : "  وفً الجامع (  لَْم َتَكْد َتْكِذُب ُرْإ إِذا اْقَتَرَب الزَّ

ُجِل الُمْسلِِم َتْكِذُب وأْصَدقُُهْم ُرْإٌا أْصَدقُُهْم َحِدٌثا  "الرَّ
(2)

وظاهره أنه على : "   قال النووي

إطالقه وعن بعضهم إن هذا ٌكون فً آخر الزمان عند انقطاع العلم وموت العلماء 

والصالحٌن فجعله هللا تعالى جابرا وعوضا قال واألول أظهر ألن ؼٌر الصادق فً حدٌثه 

"ٌتطرق الخلل فً رإٌاه وحكاٌته إٌاها 
(3)

  فإن قلت إن أول الحدٌث ٌناقض آخره فإن أوله 

ٌقتضً أن رإٌا المإمن ال تكذب وتارة تكذب قبل تقارب الزمان وآخره تقتضً أنها ال تكذب 

أصال وأجاب المصنؾ بؤن  أول الحدٌث دل على أن الرإٌا ال تكذب فً آخر الزمان لقلة 

العلم وأهله فٌقذؾ هللا الرإٌا الصالحة فً قلوب المإمنٌن فتؤتً واضحة ٌعرفها كل أحد وأما 

أول الزمان فؤهل العلم فٌه كثٌر والذي ٌرى الرإٌا تارة ٌقصها على عارؾ فتؤتً واضحة 

وتارة ٌقصها على ؼٌر عارؾ فال توافق معناها فال تكون واضحة وهً على كل حال لم 

لمجٌبها واضحة وما : تكذب فال مناقضة بٌن أول الحدٌث وآخره فقوله فً أوله لم تكذب أي

 .أول الزمان وآخره : كان من النبوة فإنه ال ٌكذب أي

ا اْلُمْإِمنِ ):      قوله ٌَ  .بواو العطؾ على المرفوع السابق فهو مرفوع أٌضا  (  َوُرْإ
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ِة  ):      قوله ُبوَّ وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب القٌد فً .  من أجزابها:  أي(ِمَن النَّ

المنام
(1)

.  
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ْٔ : باب ] َِ َكَرَب ٔف٘ ُحُمٔى  دَو

ًَ هللاُ َعْنُهَما ـ َعِن النبً 280 اٍس ـ َرِض َرهُ ُكلَِّؾ )):  َقالَ  ـ َعْن اْبِن َعبَّ ٌَ  َمْن َتَحلََّم بُِحلٍُم لَْم 

وَن  فِرُّ ٌَ ْفَعلَ َوَمِن اْسَتَمَع إِلَى َحِدٌِث َقْوٍم َوُهْم لَُه َكاِرُهوَن أَْو  ٌَ ِن َولَْن  ٌْ َن َشِعٌَرَت ٌْ ْعقَِد َب ٌَ  أَْن 

ْنفَُخ فٌَِها  ٌَ َب َوُكلَِّؾ أَْن  َر ُصوَرًة ُعذِّ اَمِة َوَمْن َصوَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ِه اْْلُنُك  ٌْ  ِمْنُه ُصبَّ فًِ أُُذَن

َس بَِنافٍِخ  ٌْ ((َولَ

(1)
. 

================================================= 

 .بتشدٌد الالم من باب التفعل  ( َتَحلََّم ):      قوله

 . بضم الالم وسكونها ( بِِحْلمٍ ):      قوله

َرهُ   لَمْ ):      قوله  . صفة لقوله ٌحلم (ٌَ

بضم الكاؾ وتشدٌد الالم المكسورة جواب الشرط وزاد الترمذي من  ( ُكلَِّؾ ):      قوله

ًٍّر ٌوم القٌامة حدٌث َعلِ
(2 )

. 

ِن  ): قوله      ٌْ َن َشِعٌَرَت ٌْ ْعقَِد َب ٌَ  .ٌربطها :  أي(أَْن 

ْفَعلَ ):      قوله ٌَ ولن ٌقدر على الفعل وذلك ألن إٌصال أحدهما فً األخرى ؼٌر :  أي( َولَْن 

ممكن عادة وهو كناٌة عن شدة التعذٌب وطوله وهذا ٌدل على أن الكذب فً المنام من الكبابر 

وال داللة فً الحدٌث على جواز التكلٌؾ بما ال ٌطاق ألنه لٌس فً دار التكلٌؾ وعند أحمد 

من رواٌة عباد بن عباد
(3)

َس َعاقِداَ )) عن أٌوب  ٌْ ِن َولَ ٌْ َن َشِعٌَرَت ٌْ ْعقَِد َب ٌَ َب َحتَّى  (( ُعذِّ

( 4)
 

ْعقِدَ  ))وعنده فً رواٌة همام عن قتادة  ٌَ َب َحتَّى  ِه َشِعٌَرةٌ َوُعذِّ ٌْ   َوَمْن َتَحلََّم َكاِذًبا ُدفَِع إِلَ

                                         
  (. 7042 ) رقم الحدٌث –من كذب فً حلمه :  باب– كتاب التعبٌر –  43، 42 / 9 –أخرجه البخاري -  1

 رقم –رإٌا المإمن جزء من ستة وأربعٌن جزءا من النبوة :  باب– كتاب الرإٌا – 43 / 9أخرجه الترمذي فً سننه -  2

  (  2452 )الحدٌث 

، كان محدثا،أدٌبا، ثقة صدوق، كان معروفا  عباد بن عباد بن حبٌب بن المهلب بن أبً صفرة األزديأبو معاوٌة،: هو-  3

  ،  83 / 5 ، وتهذٌب التهذٌب 161 / 7 ، الثقات البن حبان 290 / 7الطبقات الكبرى : ٌنظر ( 181ت  )بالطب، 

  . 428 / 12، وفتح الباري ( 1866 )رقم الحدٌث  -  359 / 3 –مسند أحمد -  4
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َس بَِعاقِدٍ [أ  / 33]  ٌْ َها َولَ ٌْ َن َطَرَف ٌْ  ((  َب

(1 )
وفً اختصاص الشعٌر دون ؼٌره لما فً المنام من 

الشعور ما دلت علٌه، فحصلت المناسبة من جهة االشتقاق وإنما اشتد الوعٌد مع أن الكذب فً 

الٌقظة قد ٌكون أشد مفسدة منه إذ وقد ٌكون شهادة فً قتل  واحد ألن الكذب فً المنام كذب 

ٱ:على هللا أنه أراه ما لم ٌره والكذب على هللا أشد من الكذب على المخلوقٌن قال تعالى

(2)َّ  مل خل حل جل مك لكخك  حك جك مق حق مف خف ُّٱ
 وإنما كان كذبا على هللا 

قال الطبري - تعالى - لحدٌث رإٌا جزء من النبوة وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبٌل هللا 

فٌما نقله عنه فً الفتح 
(3)

  .   

 . أسترق السمع :  أي( َوَمِن اْسَتَمَع ):      قوله

 .  سرا :  أي(إِلَى َحِدٌِث َقْوٍم  ): قوله     

 . القوم : أي ( َوُهْم ):      قوله

 . لمن استمع :  أي(لَُه  ): قوله     

 . والحال أنهم ٌكرهون أن ٌسمع كالمهم : ال ٌرٌدون استماعه أي:  أي(َكاِرُهوَن  ):      قوله

خالص :  بفتح الهمزة ممدودا وضم النون بعدها الرصاص المذاب وقٌل( اْْلُنُك ):      قوله

الرصاص وهل أصله أفعل وعلٌه  فهو شاذا إذ لم ٌجًء واحد على أفعل ؼٌر هذا أو هو 

فاعل وهو أٌضا شاذ وفً المصباح اآلنك بوزن أفلس ومنهم من ٌقول اآلنك فاعل قال ولٌس 

فً العربٌة فاعل بالضم وأما اآلنك واآلجر فٌمن خفؾ وآمل وكابل فؤعجمٌات
(4)

 وهذا جزاء 

 . من جنس عمله 

 . حٌوانٌة :  أي( ُصَوَرةٌ ):      قوله

                                         
  . 428 / 12، وفتح الباري ( 10549 )رقم الحدٌث  -  323 / 16- مسند أحمد  -  1

  ( . 18 )سورة هود من اآلٌة -  2

  . 428 / 12فتح الباري -  3

  . 26ص  (اآلنك  )المصباح مادة -  4
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ٌُْنَفَخ فٌَِها):      قوله ٌنفخ الروح فً تلك الصورة وهذا من قبٌل عطؾ : أي (  َوُكلَِّؾ أَْن 

ْوَم  ))التفسٌر وٌحتمل أن ٌكون نوعا آخر وفً أبً داود  ٌَ ُ بَِها 
َبُه هللاَّ َر ُصوَرًة َعذَّ َمْن َصوَّ

َس بَِنافِخٍ  ٌْ ْنفَُخ فٌَِها َولَ ٌَ اَمِة َحتَّى  ٌَ ((   اْلقِ

(1)
 

َس بَِنافٍِخ ):      قوله ٌْ ولٌس له قدرة على نفخ الروح وهذا كناٌة عن إطالة العذاب :  أي( َولَ

 ىك ُّٱ: إن كان مإمنا وأما إن كان كافرا بؤن استحل ذلك خلد فً النار فهو على حد قوله

 اآلٌةَّ  ىل  مل يك
( 2)

 وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب من كذب فً حلمه
(3)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
مسلم أخرجه : ، قال ابن حجر( 5026 ) رقم الحدٌث –فً الرإٌا :  باب–كتاب األدب  -  465 / 4-  سنن أبً داود -  1

  .  418 / 3تلخٌص الحبٌر : ، ٌنظرمن حدٌث النضر بن أنس عن ابن عباس
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َِا : باب ] َِٖرُكِس ََٔلا  َّا  ُِٖدٔبِس ٔب ُٓ َفَما  َِٖكَس  دِإَذا َزَأٝ َوا 

 ـ َعْن أَبًِ َقَتاَدةَ 281
(1)

  ًَّ بِ ُه َسِمَع النَّ قُولُ  أَنَّ ٌَ ا اْلَحَسَنُة ِمَن هللاِ َفإَِذا َرأَى )):   ٌَ ْإ  الرُّ

َها َوِمْن َشرِّ  ْذ بِاهللِ ِمْن َشرِّ َتَعوِّ ٌَ ْكَرهُ َفْل ٌَ ٌُِحبُّ َوإَِذا َرأَى َما  ْث بِِه إاِلَّ َمْن  ٌَُحدِّ ٌُِحبُّ َفاَل  أََحُدُكْم َما 

هُ  َها لَْن َتُضرُّ ْث بَِها أََحداً َفإِنَّ ٌَُحدِّ ْتفُلْ َثاَلثاً َواَل  ٌَ َطاِن َوْل ٌْ ((الشَّ

(2)
.  

================================================= 

المبشرة المفرحة كؤن رأى أنه فً روضة أو ؼشً زوجة حسناء :  أي( اْلَحَسَنُة ):      قوله

 . أو أصاب ماال وأنه ٌصلً 

ٌُِحبَّ ):      قوله ألن الحبٌب أن عرؾ خٌرا قاله وأن جهله أو شك سكت :  أي( إاِلَّ َمْن 

له بؽٌر ما ٌحب بؽضا وحسدا فربما وقع ما فسر به    [ب  / 33 ]بخالؾ ؼٌره فإنه ٌعبرها 

[وفً الترمذي  ]إذ الرإٌا ألول عابر 
(3)

ُث إاِلَّ لَبٌِباً أَْو َحبٌِباً ))  ٌَُحدِّ (( اَل 

( 4)
 . 

َها ):      قوله  . أي الرإٌا ( ِمْن َشرِّ

َطانِ ):      قوله ٌْ ٌّل  فٌها : أي (  َوِمْن َشرِّ الشَّ  .ألنه الذي ٌخ

ْتفُلْ ):      قوله ٌَ  بضم الفاء ولؽٌر أَِبً َذٍر بكسرها( َوْل
(5)

عن ٌساره استقذارا للشٌطان :  أي

واحتقارا له كما ٌفعله اإلنسان عند الشًء  القذر ٌراه أو ٌذكره وال شًء أقدر من الشٌطان 

 .فؤمر بالتفل عند ذكره 

 . ثالث مرات إنما كان التفل ثالثا مبالؽة فً خسته : أي (  َثاَلثاً ):      قوله

                                         
 ، اسمه الحارث، األنصاري، الخزرجً، السلمً، الصحابً، شهد ؼزوة أحد مع أبو قتادة بن ربعً األنصاري: هو-  1

 الطبقات : ٌنظر ( هـ 54ت  ) ، ، توفً بالكوفة فً خالفة علً  ، وكان ٌقال له فارس رسول هللا النبً 

  . 329 – 327 / 7 ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة 479، 478 / 1 ، وأسد الؽابة 15 / 6الكبرى 
  رقم الحدٌث –إذا رأى ما ٌكره فال ٌخبر بها وال ٌذكرها :  باب– كتاب التعبٌر – 43 / 9 –أخرجه البخاري -  2

 (7044.  )  
  (أ  ) ـ ما بٌن المعقوفتٌن ساقط من 3

 رقم الحدٌث – ما جاء فً تعبٌر الرإٌا : باب - كتاب الرإٌا عن رسول هللا  – 536 / 4– أخرجه الترمذي فً سننه -  4

 (2278 . )  

  .43 / 9صحٌح البخاري -  5
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ُث بَِها أََحداً ):      قوله ٌَُحدِّ سواء كان محبا أو ؼٌره لما ورد أن الرإٌا كجناح : أي ( َواَل 

طابر فإذا قصت وقعت على ما قصت علٌه والمراد بالقص اإلخبار ال التؤوٌل فتقع على 

 الوجه الذي أخبر به الرابً

َها ):      قوله الرإٌا المكروهة ال تضره ألن ما ذكره من التعوذ وؼٌره سبب : أي ( َفإِنَّ

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب إذا رأى ما ٌكره فال ٌخبر بها وال .  السالمة من ذلك

ٌذكرها
(1)

.  
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ِّ : باب ] ٍٖٔب ِِٕه ال َّا َق ٌَ ٍِٔكُسٔ َُ َبِعٔدٙ ُأُوٕزّا ُت ِٔ  د َضَتَس

282 ًِّ بِ ًَ هللاُ َعْنُهَما ـ َعِن النَّ اٍس ـ َرِض ئاً )):  َقالَ  ـ َعْن اْبِن َعبَّ ٌْ  َمْن َرأَى ِمْن أَِمٌِرِه َش

َتًة  ٌْ ُه َمْن َفاَرَق اْلَجَماَعَة ِشْبراً َفَماَت إاِلَّ َماَت َم ِه َفإِنَّ ٌْ ْصبِْر َعلَ ٌَ ْكَرُهُه َفْل ٌَ 

ًة  ٌَّ ((َجاِهلِ

(1)
. 

================================================= 

ئاً ):      قوله ٌْ  .من أمور الدٌن :  أي( َش

ْكَرُهُه ):      قوله ٌَ  . ٌبؽضه :  أي( 

ِه ):      قوله ٌْ ْصبِْر َعلَ ٌَ  على ذلك المكروه وال ٌخرج عن طاعة اإلمام :  أي( َفْل

ُه ):      قوله  . الشؤن : أي( َفإِنَّ

 .جماعة اإلسالم وخرج عن طاعة اإلمام :  أي( َمْن َفاَرَق اْلَجَماَعَة ):      قوله

 قدر شبر وهذا كناٌة عن معصٌة السلطان ولو بؤدنى شًء :  أي( ِشْبراً ):      قوله

 .فً حال تلبسه بمعصٌة السلطان القلٌلة :  أي( َفَماَت ):      قوله

ًة ):      قوله ٌَّ  بكسر المٌم كجلسة( ِمٌَتًة َجاِهلِ
(2)

 بٌان لهٌبة الموت وحالته التً ٌكون علٌها 

كما ٌموت أهل الجاهلٌة علٌه من الضاللة والتفرق ولٌس لهم إمام مطاع ولٌس المراد أنه : أي

ٌموت كافرا بل عاصٌا وفً الحدٌث أن السلطان ال ٌنعزل بالفسق إذ فً عزله  سبب للفتنة 

وإراقة الدماء وتفرٌق ذات البٌن والمفسدة فً عزله أكثر منها فً بقابه، وهذا الحدٌث حجة 

لترك الخروج على أبمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم وقد أجمع الفقهاء على أن اإلمام 

المتؽلب تلزم طاعته ما أقام الجماعات والجهاد إال إذا وقع منه كفر صرٌح فال تجوزه طاعة 

                                         
  ( . 7054 ) رقم الحدٌث – قول النبً :  باب– كتاب الفتن – 47 / 9 –أخرجه البخاري -  1

  . 289 / 1الصحاح -  2
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فً ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر
(1)

  وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب قول النبً 

سترون بعدي أمورا تنكرونها
(2)

.  
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َِ : باب ] ُِّٕز اِلٔفَت  دُظ

َرَة 283 ٌْ ًِّ  ـ َعْن أَبًِ ُهَر بِ ٌُْلَقى الشُّحَّ )):  َقالَ  َعِن النَّ ْنقُُص اْلَعَملُ َو ٌَ َماُن َو َتَقاَرُب الزَّ ٌَ  

ْكُثُر اْلَهْرُج  ٌَ ا َرُسولَ هللاِ (( َوَتْ َهُر اْلفَِتُن َو ٌَ َم ُهَو َقالَ اْلَقْتلُ اْلَقْتلُ : َقالُوا  ٌُّ أَ
(1)

. 

================================================= 

َماُن ): قوله [أ  / 34]  َتَقاَرُب الزَّ ٌَ بؤن ٌعتدل اللٌل والنهار أو ٌدنو قٌام الساعة أو :  أي( 

تقصر األٌام واللٌالً أو ٌتقارب فً الشر والفساد حتى ال ٌبقى من ٌقول هللا هللا أو المراد 

بتقاربه تسارع الدول فً االنقضاء فٌتقارب زمانهم وتتوالى أٌامهم أو تتقارب أحواله فً أهله 

فً قلة الدٌن حتى ال ٌكون فٌهم من ٌؤمر بمعروؾ وال ٌنهى عن منكر لؽلبة الفسق وظهور 

أهله أو المراد قصر األعمار بالنسبة إلى كل طبقة والطبقة األخٌرة أقصر عمرا من الطبقة 

َماُن ))التً قبلها وفً حدٌث أنس عند الترمذي مرفوعا  َتَقاَرُب الزَّ ٌَ اَعُة َحتَّى   اَل َتقُوُم السَّ

اَعُة  اَعِة، َوالسَّ ْوُم َكالسَّ ٌَ ُكوُن اْل ٌَ ْوِم، َو ٌَ ْهُر َكاْلُجُمَعِة، َواْلُجُمَعُة َكاْل ْهِر َوالشَّ َنُة َكالشَّ َفَتُكوُن السَّ

َعِؾ  (( َكاْحتَِراِق السَّ

(2)
وما تضمنه هذا الحدٌث قد وجد فً هذا الزمان فإنا نجد من سرعة  

األٌام ما لم نجده فً العصر الذي قبله فالحق أن المراد نزع البركة من كل شًء حتى من 

المراد بقصره عدم البركة فٌه وأن : " الزمن وهذا من عالمات قرب الساعة وقال النووي

"الٌوم مثال ٌصٌر االنتفاع به بقدر االنتفاع بالساعة الواحدة
( 3)

ِوي   وألَِبً َذرٍّر عن اْلَحمُّ

َمُن )واْلَمْسَتْملًِ  َتَقاَرُب الزَّ ٌَ  )

(4)
 بإسقاط األلؾ بعد المٌم وهً لؽة فٌه شاذة ألن فعال بالفتح ال 

 ٌجمع على أفعل إال حروفا ٌسٌرة، زمن و أزمن وجبل وأجبل وعصب و أعصب 

ْنقُُص اْلَعَملُ ):      قوله ٌَ  بتحتٌة( َو
(5)

  فنون ساكنة فقاؾ مضمومة فصاد مهملة والعمل

 

                                         
  (. 7061 ) رقم –ظهور الفتن :  باب– كتاب الفتن – 48 / 9 –أخرجه البخاري -  1
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ٌُْقَبُض اْلِعْلُم ) بالعٌن والمٌم بعدها الم، وأِلَِبً اْلَوْقت وأِلَِبً َذرٍّر عن اْلُكْشِمٌَهِنً  ( َو

(1)
 بضم 

: التحتٌة بعدها قاؾ ساكنة فموحدة فضاد معجمه، والعلم بتقدٌم الالم على المٌم، وقال فً الفتح

"قوله وٌنقص العلم ٌعنً بالنون والصاد المهملة كدا لألكثر " 
(2)

وفً رواٌة اْلُمْسَتْملًِ و . 

َرْخِسً السَّ
(3 )

( اْلَعْمُل )

(4)
 ٌعنً بدل العلم قال ومثله فً رواٌة شعٌب

 ،
عن الزهري، عن حمٌد 

ابن عبد الرحمن
(5)

 عن أبً هرٌرة عند مسلم انتهى
(6)

وقد قٌل أن نقصان العمل الحسً ٌنشؤ . 

وأما المعنوي فبسبب ما ٌدخل من خلل بسبب سوء المطعم . ٌنشؤ عن نقص الدٌن ضرورة 

وتحن إلى جنسها ولكثرة  [ب  / 34 ]وقلة المساعدة على العمل والنفس مٌالة  إلى الراحة 

 . شٌاطٌن األنس الذٌن هم أضر من شٌاطٌن الجن

ْلَقى الشُّحَّ ):      قوله ٌَ  بتثلٌث الشٌن وهو البخل( َو
(7)

ٌلقٌه هللا فً قلوب الناس على :  أي

اختالؾ أحوالهم حتى ٌبخل العالم بعلمه فٌترك التعلٌم والفتوى وٌبخل الصانع بصناعته حتى 

ٌترك تعلٌم ؼٌره وٌبخل الؽنً بماله حتى ٌهلك الفقٌر ولٌس المراد أصل الشح ألنه لم ٌزل 

موجودا فالمراد ؼلبته وكثرته ولٌس بٌنه وبٌن قوله وٌفٌض المال حتى ال ٌقبله أحد تعارض 

 . إذ كل منهما فً زمان ؼٌر زمان اآلخر

ٌُْلَقى ):      قوله وقال الحمٌدي.  بضم فسكون ففتح( َو
(8 )

ولم ٌضبط الرواة هذا الحرؾ 

وٌحتمل أن ٌكون بتشدٌد القاؾ بمعنى ٌتلقى وٌتعلم وٌتواصى به وٌدعى إلٌه
(9)

 من قوله 

                                         
  . 48 / 9صحٌح البخاري -  1

  . 14 / 13فتح الباري -  2

 ( هـ 241ت  )، كان حافظا محدثا، ثقة، عبٌد هللا بن سعٌد بن ٌحٌى بن برد الٌشكري موالهمأبو قدامة السرخسً،: هو-  3

  . 16 / 7 ، وتهذٌب التهذٌب 51، 50 / 19 ، وتهذٌب الكمال 406 / 8الثقات البن حبان : ٌنظر

  . 14 / 13فتح الباري -  4

الطبقات : ، ٌنظر( هـ 95ت  )، كان كثٌر الحدٌث، ثقة، حمٌد بن عبد الرحمن بن عوؾ الزهريأبو إبراهٌم، : هو-  5

  . 40 / 3 ، وتهذٌب التهذٌب 381 ، 380 / 7 ، وتهذٌب الكمال 154 ، 153 / 5الكبرى 

  –رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن فً آخر الزمان :  باب– كتاب العلم – 2056 / 4 –أخرجه مسلم -  6

  14 / 13، وفتح الباري ( 157 )رقم 

  .  401 / 2الصحاح -  7

  بن زهٌر الحمٌدي القرشً األسدي، كان محدثا، عبد هللا بن الزبٌر بن عٌسى بن عبد هللا بن حمٌدأبو بكر، : هو-  8

  ، وتهذٌب 515، 512 / 14 ، وتهذٌب الكمال 341 / 8الثقات البن حبان : ، ٌنظر( هـ 219ت  )ثقة مؤمون، 

  .189 / 5التهذٌب 
  . 17 / 13فتح الباري -  9
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(1)َّ  ىل مل يك ىك  ٱُّٱ:تعالى
ما ٌعلمها وٌنبه علٌها ولو قٌل ٌلقى بتخفٌؾ القاؾ :  أي

لكان أبعد ألنه لو ألقى لترك ولم ٌكن موجودا
(2)

وهذا ؼٌر الزم إذ : اهـ  قال فً المصابٌح . 

 .ٌطرح فٌها فٌكون حٌنبذ موجودا ال معدوما : ٌمكن أن المراد ٌلقى الشح فً القلوب أي

 .كثرتها :  أي( َوَتْ َهُر اْلفَِتُن ):      قوله

ْكَثُر اْلَهْرُج ):      قوله ٌَ  . بفتح الهاء وسكون الراء بعدها جٌم ( َو

َم ):      قوله ٌَّ أي شًء واألكثر على : بفتح الهمزة وتشدٌد التحتٌة وفتح المٌم مخففة أي  ( أَ

َما )ألؾ بعد مٌم ما تخفٌؾ وأِلَِبً َذرٍّر  ٌُّ ( أَ

(3 )
بضم التحتٌة وبعد المٌم ألؾ، وضبطه بعضهم 

بحذؾ الٌاء الثانٌة كما قالوا أٌش فً موضع أي شًء وفً رواٌة عنبسة : بتخفٌؾ التحتٌة أي

بن خالد
(4)

( أٌَْش ُهَو ):  عن ٌونس عند أبً داود قٌل ٌا رسول هللا 

(5 )
.  

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب . هو القتل:  بالتكرار مرتٌن أي( اْلَقْتلُ اْلَقْتلُ ):      قوله

ظهور الفتن
(6)

.  

 

 

 

 

 

 

                                         
  ( . 80 )سورة القصص من اآلٌة -  1

  . 17 / 13فتح الباري -  2

  . 48 / 9صحٌح البخاري -  3

  ، وتهذٌب 515 / 8الثقات : ، ٌنظر( هـ 198ت  ) عنبسة بن خالد بن ٌزٌد بن أبً النجاد األموي: هو-  4

   137 / 8 ، وتهذٌب التهذٌب 405 ،404 / 22الكمال 

  . 14 / 13فتح الباري -  5

  . 180سبق تخرٌجه ص -  6
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ْٛ : باب ] َِ َدَىاَع َِٗف اِلَأِوُس ِإَذا َلِي َتُك  دَك

َمانِ 284 ٌَ َفَة ْبَن اْل ٌْ  ـ َعْن ُحَذ
 

 ََقول ٌَ ْسؤَلُوَن َرُسولَ هللاِ :   ٌَ اُس  ِر َوُكْنُت َكاَن النَّ ٌْ  َعِن اْلَخ

ٍة َوَشرٍّ َفَجاَءَنا هللاُ  ٌَّ ا فًِ َجاِهلِ ا ُكنَّ ا َرُسولَ هللاِ إِنَّ ٌَ ٌُْدِرَكنًِ َفقُْلُت  رِّ َمَخاَفًة أَْن  أَْسؤَلُُه َعِن الشَّ

ِر ِمْن َشرِّ َقالَ  ٌْ ِر َفَهلْ َبْعَد َهَذا اْلَخ ٌْ ٍر؟ َقالَ :  قُْلتُ (( َنَعْم )):بَِهَذا اْلَخ ٌْ ِر ِمْن َخ : َوَهلْ َبْعَد َذلَِك الشَّ

ِر َهْديٍ َتْعِرُؾ ِمْنُهْم َوُتْنِكُر )): َوَما َدَخُنُه؟ َقالَ :  قُْلتُ (( َنَعْم َوفٌِِه َدَخٌن )) ٌْ ْهُدوَن بَِؽ ٌَ  (( َقْوٌم 

؟ َقالَ : قُْلتُ  ِر ِمْن َشرِّ ٌْ َها َقَذفُوهُ )): َفَهلْ َبْعَد َذلَِك اْلَخ ٌْ َم َمْن أََجاَبُهْم إِلَ  َنَعْم ُدَعاةٌ َعلَى أَْبَواِب َجَهنَّ

ا َرُسولَ هللاِ ِصْفُهْم لََنا َقالَ :  قُْلتُ ((فٌَِها  َتَكلَُّموَن بِؤَْلِسَنتَِنا )): ٌَ ٌَ َفَما :  قُْلتُ (( ُهْم ِمْن ِجْلَدتَِنا َو

ُكْن لَُهْم :  قُْلتُ (( َتْلَزُم َجَماَعَة اْلُمْسلِِمٌَن َوإَِماِمُهْم )): َتؤُْمِرنًِ إِْن أَْدَرَكنًِ َذلَِك؟ َقالَ  ٌَ َفإِْن لَْم 

ٌُْدِرَكَك )): َجَماَعٌة َواَل إَِماٌم؟ َقالَ   َفاْعَتِزلْ  تِْلَك اْلفَِرَق ُكلَُّها َولَْو أَْن َتَعضَّ بِؤَْصِل َشَجَرٍة َحتَّى 

((اْلَمْوُت َوأَْنَت َعلَى َذلَِك 

(1)
. 

================================================= 

ِر ):      قوله ٌْ  . أفعال البر من صالة وؼٌرها من العبادات :  أي( َعِن اْلَخ

رِ ):      قوله الفتنة ووهن: أي (  َعِن الشَّ
(2)

  عرى اإلسالم وفشوا الفتنة واستٌالء الضالل 

ٌُْدِرْكنًِ ):      قوله ألجل مخافة أن ٌدركنً وكلمة : علة لقوله وكنت أسؤل أي ( َمَخاَفَة أَْن 

 .أن مصدرٌة 

 .من كفر وقتل  ونهب وإتٌان الفواحش :  أي( َوَشرٍّ ):      قوله

ِر   َفَجاَءَنا هللاُ بَِهَذا):      قوله ٌْ  أعطانا هللا هذا الخٌر وهو النبوة وما ٌتبعها :  أي(اْلَخ

من تشٌٌد [أ  / 35] 
(3)

 .  مبانً اإلسالم  وهدم قواعد الكفر والضالل 

رِ ):      قوله ٌْ  .الذي نحن فٌه :  أي( َبْعَد َهَذا اْلَخ

                                         
  (. 7084 ) رقم الحدٌث –كٌؾ األمر إذا لم تكن جماعة :  باب– كتاب الفتن – 52، 51 / 9 –أخرجه البخاري -  1

 .ورهن  (أ   )ـ  فً  2

 تسدٌد (أ ، ب  )ـ فً  3
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   .بعده شر إشارة إلى وقعة عثمان بن عفان :  أي( َنَعٌم ):      قوله

 هو من كالم حذٌفة( قُْلُت ):      قوله
 
 . 

 َقالَ َنَعْم َوفٌِِه َدَخنٌ ):      قوله
(1)

 إشارة إلى والٌة عمر بن عبد العزٌز (
(2)

 فكان فٌها الخٌر 

أن الخٌر الذي بعد الشر : ولكن مشوبا بفتن وتلك الفتن شبهة بدخان النار فهً  فتن قلٌلة أي

لٌس خٌر خالصا بل فٌه كدورة بمنزلة الدخان من النار وقٌل المراد بدخن عدم صفوة القلوب 

المراد بالشر األول الفتن الذي وقعت بعد عثمان : " بعضها لبعض قال القاضً عٌاض

وبالخٌر الذي بعده ما وقع فً خالفة عمر بن عبد العزٌز ومن اللذٌن تعرؾ منهم وتنكر 

األمراء بعده فكان فٌهم من ٌتمسك بالسنة والعدل وفٌهم من ٌدعو إلى البدعة وٌعمل بالجور 

وٌحتمل أن ٌراد بالشر زمان قتل عثمان وبالخٌر بعده زمان خالفة علً 
( 3)

 والدخن 

الخوارج ونحوهم والشر بعده زمان اللذٌن ٌلعنونه على المنابر وقٌل  فتنكر خبر بمعنى األمر 

" أنكروا علٌهم صدور المنكر عنهم : أي 
(4)

. 

ِر َهْديٍ ):      قوله ٌْ ْهُدوَن بَِؽ ٌَ استهداء ودلٌل فتارة : ٌدلون الناس بؽٌر هدى أي:   أي( 

ٌصبون وتارة ٌخطبون وكل هذا بسبب عدم التمسك بالسنة عن القوم الذٌن كانوا مع عمر بن 

 .عبد العزٌز 

بؽٌر :  بزٌادة اإلضافة بعد أخرى أي( هدًٌ ) بٌاء واحدة وفً رواٌة (هدي  ): قوله     

 . طرٌقتً 

 .الحق تارة : أي ( َتْعِرُؾ ِمْنُهْم ):      قوله

 الحق تارة أخرى بحٌث ال تعرؾ أنه وقع منهم حق بل ال ٌقولوا إال ( َوُتْنِكُر ):      قوله

 .بالباطل 

                                         
  . 149 / 13 (دخن)لسان العرب مادة : ٌنظر. واحدته ُدْخَنة وجمعه أَْدِخنة وَدواِخن وَدواِخٌنُ ، دخان النار معروؾ: دخن-  1

 ، كان فقٌها، كثٌر  أمٌر المإمنٌن، القرشً األموي،عمر بن عبد العزٌز بن مروان بن الحكمأبو حفص، : هو-  2

  ، وتهذٌب 253 / 5 ، وحلٌة األولٌاء 151 / 5الثقات البن حبان : ، ٌنظر( هـ 101ت  )الحدٌث رواٌة، ثقة، 

  .419 ، 418 /  7التهذٌب 

  .عمر   (أ ، د  )ـ فً  3

  . 36 / 13فتح الباري -  4
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 . هو  من كالم حذٌفة ( قُْلُت ):      قوله

َم ):      قوله جماعة ٌدعون الناس إلى :  بضم الدال جمع داع أي( ُدَعاةٌ َعلَى أَْبَواِب َجَهنَّ

الضاللة وٌصدونهم
(1 )

عن الهدي بؤنواع من التلبس وأطلق علٌهم ذلك باعتبار ما ٌإول إلٌه 

حالهم كما ٌقال لمن أمر بفعل محرم وقؾ على شفٌر جهنم وهذا إشارة إلى الفرق الضالة 

 . الذٌن كانوا فً زمن األبمة األربعة المجتهدٌن الحاملٌن لهم على القول بخلق القرآن 

َم ):      قوله إلى أبواب  [ب  / 35 ] كناٌة عن تمسكهم بؤسباب موصلة ( َعلَى أَْبَواِب َجَهنَّ

 .جهنم فٌدخلون منها 

َها ):      قوله ٌْ  من تبعهم فً ضاللتهم التً هً سبب فً دخول جهنم :  أي( َمْن أََجاَبُهْم إِلَ

 . تسببوا فً قذفه فٌها :  أي( َقَذفُوهُ فٌَِها ):      قوله

من أنفسنا وعشٌرتنا فهم منسبون إلٌنا :  بكسر الجٌم وسكون الالم أي( ِجْلَدتَِنا ):      قوله

 .لكونهم من العرب 

َتَكلَُّموَن بِؤَْلِسَنتَِنا ):      قوله ٌَ بلؽتنا وهم فً الظاهر على ملتنا وفً الباطن :   أي( َو

 .مخالفون

وهو أبو الحسن األشعري ( َجَماَعُة اْلُمْسلِِمٌَن ):      قوله
(2)

 وجماعته أهل السنة وقٌل أبمة 

العلماء ألن هللا جعلهم حجة على خلقه وإلٌهم تفزع العامة فً دٌنها وهم
(3)

  المعنٌون بقوله 

تًِ َعلَى َضاَللٍَة )) ْجَمَع أُمَّ ٌَ ((  إِنَّ هللاَ لَْن 

(4)
 وقال آخرون هم جماعة الصحابة الذٌن قاموا 

جماعة أهل اإلسالم  ما كانوا مجتمعٌن على : بالدٌن وقوموا عماده وثبتوا أوتاده وقال آخرون

 .      أمر فواجب على أهل الملل اتباعه فإذا كان فٌهم مخالؾ فلٌسوا مجتمعٌن 

                                         
 . وٌبعدونهم  (أ  )ـ فً  1

مإسس مذهب : علً بن إسماعٌل بن إسحاق، من نسل الصح أبً أبً موسى االشعريأبو الحسن األشعري،  : هو-  2

. وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فٌهم ثم رجع وجاهر بخالفهم. ولد فً البصرة.  المتكلمٌن المجتهدٌناألبمةكان من . األشاعرة
 - واالبانة عن أصول الدٌانة  -  اإلسالمٌٌن و مقاالت - والرد على المجسمة - إمامة الصدٌق : ) منهاوله مصنفات كثٌرة

  ، وطبقات 212 / 11البداٌة والنهاٌة : ، ٌنظر( هـ 324ت  ) (ومقاالت الملحدٌن  - و رسالة فً االٌمان 

  . 263 / 4 ، واألعالم 114 ، 113 / 1الشافعٌة 

 .دنٌاهم، والمثبت هو الصواب  (ج  )ـ فً  3

  ( . 394 ) رقم الحدٌث – كتاب العلم – 200 / 1- أخرجه الحاكم فً المستدرك -  4
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أمٌرهم وإن جار وعند مسلم من طرٌق أبً األسود:  أي( َوإَِماِمِهْم ):      قوله
(1)

 عن حذٌفة 

(( َتْسَمْع َوُتِطٌْع َوإِْن َضَرَب َ ْهَرَك َوأََخَذ َمالََك ))

( 2)
 وعند الطبرانً فً رواٌة َخالِِد بِن 

عٍ  ٌْ ُسَب
(3)

َت َخلٌَِفًة َفؤَْكِرْمُه َوإِْن َضَرَب َ ْهَرَك ))  ٌْ (( َفإِْن َرأَ

( 4)
  

 هو بفتح التاء الفوقٌة والعٌن المهملة والضاد (َشَجَرٍة   َولَْو أَْن َتَعضَّ بِؤَْصلِ ):      قوله

تمسك بما ٌصبرك وتقوي به عزابمك على اعتزالهم وهذا كناٌة عن : المعجمة المشددة أي

شدة األلم كقولهم فالن ٌعض على الحجارة من شدة األلم أو المراد به اللزوم كقوله فً 

َواِجِذ ))الحدٌث اآلخر  َها بِالنَّ ٌْ وا َعلَ ((  َعضُّ

(5)
 والمراد كما قال الطبري من الخٌر لزوم 

الجماعات الذٌن فً طاعة من اجتمعوا على تؤمٌره فمن نكث بنٌته خرج عن الجماعة فإذا لم 

وهذا . ٌكن ثم أمام وافترق الناس فرقا فلٌعتزل الجمٌع إن استطاع خشٌة الوقوع فً الشر

الحدٌث ذكره البخاري، فً باب كٌؾ األمر إذا لم تكن جماعة
(6)

. 

 

 

 

 

 

                                         
 المدنً، ٌتٌم عروة، كان محدثا، ثقة،  ،محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن األسودأبو األسود، : هو-  1

  .   273 / 9 ، وتهذٌب التهذٌب 120 / 4 ، والطبقات الكبرى 364 / 7الثقات البن حبان : ، ٌنظر( هـ 131ت  )

 رقم ... وجوب مالزمة جماعة المسلمٌن عند ظهور الفتن :  باب–كتاب اإلمارة  -  1475 / 3- أخرجه مسلم -  2

  (. 52 )الحدٌث 

، كان سبٌع بن خالد وٌقال خالد بن خالد وٌقال خالد بن سبٌع وقٌل فٌه سبٌعة بن خالد وال ٌصح الٌشكري البصري: هو-  3

   . 394 / 3 ، تهذٌب التهذٌب 205 / 10 ، وتهذٌب الكمال 347 / 4الثقات البن حبان : محدثا، ثقة، ٌنظر

 بدال من " فؤلزمه " لم أجد هذه الرواٌة، وإنما الرواٌة التً وردت فً الفتح، عند الطبرانً من رواٌة خالد بن سبٌع  -  4

  .     36 / 13فتح الباري : ٌنظر" فؤكرمه " 

 –ما جاء فً األخذ بالسنة واجتناب البدع : باب -  كتاب العلم عن رسول هللا – 44 / 5 –أخرجه الترمذي فً سننه -  5

 كاب فً اإلٌمان وفضابل – 15 / 1 –أخرجه ابن ماجه فً سننه . وقال هذا حدٌث صحٌح  . ( 2676 )رقم الحدٌث 

 أخرجه الطبرانً فً المعجم . ( 42 ) رقم الحدٌث –اتباع سنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن :  باب–الصحابة والعلم 

  (.  618 ) رقم – 246 / 18 –الكبٌر 

  . 183سبق تخرٌجه ص -  6
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ًٍ َعَرابّا : باب ] ِٕ ٌَِصَه اهلُل ٔبَك  دِإَذا َأ

 إََذا أَْنَزلَ هللاُ بَِقْوٍم َعَذاباً أََصاَب )) : َقالَ َرُسولُ هللاِ :  َقالَ  ـ َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر 285

((اْلَعَذاُب َمْن َكاَن فٌِِهْم ُثمَّ ُبِعُثوا َعلَى أَْعَمالِِهْم 

(1)
.  

================================================= 

 . على سٌا أعمالهم [أ  / 36 ]عقوبة لهم : أي ( إَِذا أَْنَزلَ هللاُ بَِقْوٍم َعَذاباً ):       قوله

 من صٌػ ( من )ممن لٌس له على منهاجهم و:  أي(أََصاَب اْلَعَذاُب َمْن َكاَن فٌِِهْم  ): قوله     

العموم والمعنى أن العذاب ٌصٌب حتى الصالحٌن منهم وعند اإْلِْسِماِعٌلًِ من طرٌق أبً 

النعمان
(2)

 عن ابن المبارك
 :

ِن أَْ ُهِرِهْم )) ٌْ  (( أََصاَب بِِه ِمْن َب
(3)

.  

إن كانت صالحة فعقباهم صالحة وإال فسٌبة :  أي(ُثمَّ ُبِعُثوا َعلَى َحَسِب أَْعَمالِِهْم  ):      قوله

 إِنَّ هللاَ َتَعالَى إَِذا أَْنَزلَ ))فذلك العذاب طهرة للصالح ونقمة على الفاسق وعن عابشة مرفوعا 

اتِِهْم َوأَْعَمالِِهْم  ٌَّ   صححه ((َسْطَوَتُه بِؤَْهِل نِْقَمتِِه َوفٌِِهْم َصالُِحوَن قُبُِضوا َمَعُهْم ُثمَّ ُبِعُثوا َعلَى نِ

ابن حبان
(4)

، وأخرجه البٌهقً فً شعبه
(5)

، فال ٌلزم من االشتراك فً الموت فً الثواب أو 

العقاب بل ٌجازى كل أحد بعمله على حسب نٌته وهذا من الحكم العدل ألن أعمالهم الصالحة 

إنما ٌجازون بها فً اآلخرة وأما فً الدنٌا فما أصابهم من بالء كان تكفٌرا لما قدموه من عمل 

 سمع رسول سٌا كترك األمر بالمعروؾ وفً السنن األربعة من حدٌث أبً بكر الصدٌق 

ُهُم هللاُ بَِعَذاٍب )):   ٌقولهللا  ُعمَّ ٌَ ُروهُ أَْوَشَك أَْن  ٌِّ ٌَُؽ اَس إَِذا َرأَْوا اْلُمْنَكَر َفلَْم   وكذا (( إِنَّ النَّ

                                         
  ( . 7109 ) رقم الحدٌث –إذا أنزل هللا بقوم عذابا :  باب– كتاب الفتن – 56 / 9 –أخرجه البخاري -  1

، كان حافظا للحدٌث مكثرا،  " بعارم "محمد بن الفضل السدوسً أبو النعمان البصري المعروؾأبو النعمان، : هو-  2

، ومٌزان 292 – 287 / 26تهذٌب الكمال : ، ٌنظر( هـ 223ت  ) تؽٌر عارم فً آخر عمره،: قال البخاريو صدوق ثقة،

  . 358 ، 357 / 9 ، وتهذٌب التهذٌب 8، 7 / 4االعتدال 

  .60 / 13فتح الباري -  3

  رقم الحدٌث – ذكر البٌان بؤن الخلق ٌبعثون ٌوم القٌامة على نٌاتهم – 305 / 16 –صحٌح ابن حبان -  4

 (7314 . )  

أحادٌث فً وجوب األمر – ... فصل فً فضل الجماعة واأللفة وكراهٌة االختالؾ  – 98 / 6-  شعب اإلٌمان -  5

  ( .  7599 )رقم الحدٌث – ... بالمعروؾ والنهً عن المنكر 
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رواه ابن حبان وصححه
(1)

، فكان العذاب المرسل فً الدنٌا على الذٌن ظلموا ٌتناول من كان 

معهم ولم ٌنكر علٌهم فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم ثم ٌوم القٌامة ٌبعث كل منهم فٌجازى 

بعمله فؤما من أمر ونهى فال ٌرسل هللا علٌهم العذاب بل ٌدفع هللا بهم العذاب وٌإٌده قوله 

( 2)َّ  جن مم خم حم جم هل مل  خل  ُّٱ:تعالى
وٌدل على التعمٌم لمن لم ٌنه عن 

ٱٱَّ   جمهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق  ٱُّٱ: المنكر وإن كان ال ٌتعاطاه قوله تعالى

(3)
 وٌستفاد منه مشروعٌة الهرب من الظلمة ألن اإلقامة معهم من إلقاء النفس إلى المهلكة 

وفً الحدٌث تحذٌر عظٌم لمن سكت عن النهً فكٌؾ بمن داهن : " قال فً بهجة النفوس

"فكٌؾ بمن رضً فكٌؾ بمن أعان نسؤل هللا العافٌة والسالمة 
(4)

 وعند ابن أبً  الدنٌا
(5)

 فً 

عن إبراهٌم بن عمرو الصنعانً [ب  / 36 ]كتاب األمر بالمعروؾ 
(6)

أوحى هللا إلى : "   قال

إلى ٌوشع بن نون إنً مهلك من قومك أربعٌن ألفا من خٌارهم وستٌن ألفا من شرارهم قال ٌا 

رب هإالء األشرار فما بال األخٌار فقال إنهم لن ٌؽضبوا لؽضبً وكانوا ٌواكلوهم 

" وٌشاربوهم 
(7)

 وقال مالك بن دٌنار
(8)

 أوحى هللا تعالى إلى ملك من المالئكة أن أقلب )): 

المدٌنة كذا وكذا على أهلها قال ٌا رب إن فٌهم عبدك فالنا لم ٌعصك طرفة عٌن فقال أقلبها 

ورواه الطبرانً وؼٌره من حدٌث جابر  ((علٌه وعلٌهم فإن وجهه لم ٌتؽٌر  لً ساعة قط 

مرفوعا،
 

والمحفوظ كما  قال البٌهقً ما ذكر
(9)

 واعلم أنه قد تقوم كثرة رإٌة المنكرات مقام 

ارتكابها فً سلب القلوب نور التمٌز واألفكار ألن المنكرات إذا كثر على القلوب ورودها 

                                         
  (. 305 )رقم  - 540 / 1- صحٌح ابن حبان -  1

  ( . 59 )سورة القصص من اآلٌة -  2
  ( . 140 )سورة النساء من اآلٌة -  3
  . 267 ، 266 / 4بهجة النفوس -  4

 أبً موالهم، البؽدادي، المعروؾ بابن األمويقٌس القرشً،  عبد هللا بن محمد بن عبٌد بن سفٌان بنأبو بكر، : هو-  5

- و الشكر - و  ٌقٌقن -  و  ذم المالهً -  و مكارم االخالق - الفرج بعد الشدة ) :منها، كان محدثا، وله مصنفات كثٌرة الدنٌا

  ، وتذكرة 194 / 1طبقات الحنابلة : ، ٌنظر( هـ 281ت  ) (و قصر االمل - العقل وفضله - وقرى الضٌؾ 

  . 131 / 6 ، ومعجم المإلفٌن 182 ، 181 / 2الحفاظ 

 تارٌخ : ، كان محدثا، ثقة، ٌنظر بن كٌسان الٌمانً الصنعانًوإبراهٌم بن عمرأبو إسحاق، : هو-  6

  .  128 / 1 ، وتهذٌب التهذٌب 157 ، 156 / 2 ، وتهذٌب الكمال 86 / 7دمشق 

  .  37كتاب األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ص -  7

 مالك بن دٌنار البصري، وهو من موالً بنً سامة بن لإي القرشً، كان عالما زاهدا كثٌر الورع قنوعا ،بو ٌحٌىأ: هو-  8

  ، وتهذٌب 357 / 2حلٌة األولٌاء : ٌنظر ( هـ 131ت  ) ال ٌؤكل إال من كسبه، وكان ٌكتب المصاحؾ باألجرة،

  .  140 ، 139 / 4 ، وفٌات األعٌان 141 / 2التهذٌب 

، وقال ( 7595 ) رقم الحدٌث – 97 / 6 –، وشعب اإلٌمان ( 7661 ) رقم الحدٌث – 336 / 7- المعجم األوسط -  9

  . رواٌة عبٌد بن إسحاق العطار عن عمار بن سٌؾ وكالهما ضعٌؾ الطبرانً فً األوسط منأخرجه : الهٌثمً
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وتكرر فً العٌن شهودها ذهبت عظمتها من القلوب شٌبا فشٌبا إلى أن ٌراها اإلنسان فال 

ٌخطر بباله أنها منكرات وال ٌفكر أنها معاصً لما أحدث تكرارها من تؤلؾ القلوب وفً 

القوت ألبً طالب المكً
(1)

أنه مر ٌوما فً السوق فرأى بدعة فبال الدم من "   عن بعضهم 

شدة إنكاره لها بقلبه وتؽٌر مزاجه لرإٌتها فلما كان الٌوم الثانً مر فرآها فبال دما صافٌا فلما 

كان الٌوم الثالث مر فرآها فبال بوله المعتاد ألن حدة اإلنكار التً أثرت فً بدنه ذلك األثر 

وهذا ". ذهبت فعاد المزاج إلى حاله األول وصارت البدعة كؤنها مؤلوفة عنده معروفة 

الحدٌث ذكره البخاري فً باب إذا أنزل هللا بقوم عذابا
(2)

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
، كان فقٌها، واعظا، نشؤ واشتهر بمكة، ثم حط رحله فً المعروؾ بالمكى، محمد بن على بن عطٌةأبو طالب، : هو-  1

  أخرجها ،وأربعون حدٌثا- علم القلوب وفً التصوؾ، -  قوت القلوب  ): بؽداد إلى أن وافاه األجل، وله مصنفات منها

  . 303 / 4 ، وفٌات األعٌان 655 / 3 ، ومٌزان االعتدال 89 / 3تارٌخ بؽداد : ، ٌنظر( 386ت ) ، ( لنفسه

  . 187سبق تخرٌجه ص -  2
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ٖ٘ : باب ] ٍٖٔب َِٖبعََُح ال  َُ َٔأحٕد َوا َكا َٔأحدّا َبِعَد  َٔالٗسُضِن   ٔٞ ََ اِلُأَوَسا  د ٔو

  ـ  َعْن َسلََمَة ْبِن اأْلَْكَوَع 286
(1)

ْن فًِ َقْوِمَك ))لَِرُجٍل ِمْن أَْسلََم :  َقالَ  أَنَّ َرُسولَ هللاِ   أَذِّ

اِس  ْوَم َعاُشوَراَء - أَْو فًِ النَّ ُصْم - ٌَ ٌَ ُكْن أََكلَ َفْل ٌَ ْوِمِه َوَمْن لَْم  ٌَ َة  ٌَّ ٌُتِمَّ َبقِ ((أَنَّ َمْن أََكلَ َفْل

(2)
.  

================================================= 

 اسمه هند بن أسماء بن حارثة(لَِرُجٍل  ): قوله     
(3)

.  

 .  اسم قبٌلة (ِمْن أَْسلََم  ): قوله     

ْن فًِ َقْوِمَك  ): قوله       . أعلمهم :  أي(أَذِّ

اِس  ): قوله       . شك من الراوي (أَْو فًِ النَّ

ْوَم  ): قوله       . متعلق بؤذن (ٌَ

 . بالمد (َعاُشوَرا  ): قوله     

 .بؤن  من أكل فً أول الٌوم :  أي(أَنَّ َمْن أََكلَ  ): قوله     

ٌُتِمَّ  ):      قوله  .فلٌمسك عن المفطر حرمة للٌوم :  أي(َفْل

      

 

 

                                         
األسلمً سلَمة بن َعْمرو بن األكوع ، واسم األكوع ِسّنان بن عبد هللا بن قشٌر : َسلَمة بُن األكوع ، وقٌل أبو إٌاس، : هو-  1

ٌِّراً فاضالً ، روى عنه جماعة من أهل المدٌنة  الصحابً،  وؼزا مع رسول ، كان شجاعاً رامٌاً ُمْحِسناً َخ

 ، واإلصابة فً تمٌز 495 / 2 ، وأسد الؽابة 1339 / 3معرفة الصحابة : ،  ٌنظر( هـ 74ت  )،  سبع ؼزوات  هللا

  .  151 / 3الصحابة  

 رقم – من األمراء والرسل واحدا بعد واحد ما كان ٌبعث النبً :  باب– كتاب التمنً – 90 / 9 –أخرجه البخاري -  2

 (7265 . )  

 المشاهد العظٌمة والتً منها بٌعة  الصحابً، كان قد شهد مع النبً هند بن أسماء بن حارثة بن هند األسلمً: هو-  3

فَّة، توفً بالمدٌنة فً خالفة معاوٌةالرضوان، وكان خادما للنبً  معرفة : ٌنظر.   وال زم خدمته، وكان من أهل الصُّ

  .  556 / 6 ، واإلصابة فً تمٌز الصحابة 433، 432 / 5 ، وأسد الؽابة 2759 / 5الصحابة 
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ُصْم  ): قوله       ٌَ  فلٌنو الصوم نهارا وكانوا ٌعتقدون أن الصوم واجب علٌهم :  أي(َفْل

ا َدَخلَ )) وأخذ من ذلك أن النٌة تكفً فً النقل نهارا والحاصل أن النبً  [أ  / 37]   لَمَّ

ْوَم َعاُشوَرا َفَسؤَلَُهْم َعْنُه أَيْ  ٌَ ُهوَد َصائِِمٌَن  ٌَ ْوَم : اْلَمِدٌَنَة َوَجَد اْل ٌَ َعْن َصْوِمِه َفَقالُوا َهَذا اْل

ى هللاُ فٌِِه ُموَسى َوأَْؼَرَق فِْرَعْوَن َفَقالَ  ًُّ : الِذي َنجَّ بِ  أََنا أََحقُّ بُِموَسى ِمْنُكْم َفَصاَمُه النَّ

اِمِه  ٌَ (( َوأََمَر بِِص

(1)
 وما ذكر فً الحدٌث ٌدل على أن صٌامه كان واجبا قبل ذلك فنسخ وصار 

 من األمراء والرسل مستحّبا وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب ما كان ٌبعث النبً 

واحدا بعد واحد
(2)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  ( . 2004 ) رقم الحدٌث –صٌام ٌوم عاشوراء :  باب– كتاب الصوم – 44 / 3 –أخرجه البخاري -  1
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ْٔ َتَعاَلٜ: باب ] ِٕٔل ََٔضطّا : َق  ّٛ ٍَاُكِي ُأٖو ََٔكَرٔلَك َدَعِم  د  

ٌَُجاُء  بُِنوٍح )) : َقالَ َرُسولُ هللاِ :  َقالَ  ـ َعْن أَبًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِري 287   ْوَم اْلقٌِاَمِة ٌَ  

ٌَُقالُ  قُولُ : َف ٌَ قُولُوَن َما َجاَءَنا ِمْن : لَُه َهلْ َبلَّْؽَت َف ٌَ ُتُه َهلْ َبلََّؽُكْم َف ا َربِّ َفُتْسؤَلُ أُمَّ ٌَ  َنَعْم 

قُولُ  ٌَ قُولُ : َنِذٌٍر َف ٌَ ٌَُجاُء بُِكْم َفَتْشَهُدوَن ُثمَّ َقَرأَ َرُسولُ : َمْن ُشُهوُدَك َف ُتُه َف ٌد َوأُمَّ  ُمَحمَّ

ًة َوَسطاً  هللاِ  - َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 

ُكوُن - ُعُدواًل : َقالَ  ٌَ اِس َو لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّ

ُكْم َشِهٌداً  ٌْ ُسولُ َعلَ الرَّ
(1)

 ))

(2)
 .  

================================================= 

  وؼٌره من ) بضم التحتٌة وفتح الجٌم وفً رواٌة (ٌَُجاُء بُِنوٍح  ): قوله     

 . وخص نوح بالذكر ألنه أول نبً أرسل إلى الكفار (األنبٌاء 

ٌَُقالُ لَُه  ): قوله       .ٌقال لنوح من قبل هللا :  أي(َف

 .رسالتً إلى قومك :  أي(َهلْ َبلََّؽْت  ): قوله     

 .بلؽتها :  أي(َنَعْم  ): قوله     

 . بضم الفوقٌة (َفُتْسؤَلُ  ): قوله     

قُولُ  ):      قوله ٌَ ٌَُقاُل ) وألبً ذر الوقت  أي هللا تبارك وتعالى لنوح (َف ( َف

(3)
.  

 .الذٌن ٌشهدون لك أنك بلؽتهم :  أي(َمْن ُشُهوُدَك  ): قوله     

قُولُ  ):      قوله ٌَ  .نوح :  أي(َف

ُتُه  ): قوله      ٌد َوأُمَّ  .ٌشهد محمد وأمته :  أي(ُمَحمَّ
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ٌَُجاُء بُِكْم  ): قوله      ( فٌجاء بكم  فقال رسول هللا ) ألبً َذرٍّر الوقت (َف

(1)
.  

 ٌشهدون تقول أمة بؤنه بلؽهم ورد أنه  حٌن تؤتً أمته نبٌا :  أي(َفَتْشَهُدوَن  ): قوله     

نوح إن أمة محمد بعدنا فكٌؾ ٌشهدون علٌنا فٌقول الرب جل جالله ألمة محمد هل لكم من 

 .معدل فٌقولون أرسلت إلٌنا الصادق المصدوق بكتابك وأنت ال تقول إال صدقا 

 .فً تفسٌر وسطا :  أي(َقالَ  ):      قوله

اِس  ): قوله       ُعُدواًل إِلَى َقْولِِه لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعلَى ) وألَِبً َذرٍّر (لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّ

اِس  (النَّ

(2)
  فالالم فً لتكونوا الم لكً فتفٌد العلٌة أو هً الم الصٌرورة وأتى بشهداء الذي 

هو جمع شهٌد لٌدل على المبالؽة دون شاهدٌن وشهود جمعً  شاهد وفً على  [ب  / 37] 

أنها على بابها وهو الظاهر أو بمعنى الالم بمعنى إنكم تنقلون إلٌهم ما علمتموه من : قوالن

  . الوحً والدٌن كما نقله الرسول 

(3) َّ   مئزئ رئ ّٰ ِّ ٱُّ: قوله     
ٌزكٌكم  وٌعلم :  أي( لتكونوا ) عطؾ على 

بعدالتكم والشهادة قد تكون بال مشاهدة كالشهادة بالتسامع فً األشٌاء المعروفة ولما كان 

- تعالى - الشهٌد كالرقٌب جًء بكلمة االستعالء واستدل باآلٌة على أن اإلجماع حجة ألن هللا 

وصؾ هذه األمة بالعدالة والعدل هو المستحق للشهادة وقبولها فإذا اجتمعوا على شًء 

 يي ٱُّٱٱ:وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب قول هللا تعالى.  وشهدوا به لزم قبوله

(5) (4)َّ  ٰى ٰر ٰذ
 . 
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ِِٕه اهلٔل َتَعاَلٜ : باب ] ْٔ َأَحدّا َق ِٗٔب ُِّس َعَمٜ َغ ُِٖظ ِٗٔب َفَما    د َعألُي اِلَغ

ًِّ َعْن اْبِن ُعَمَر   ـ288 بِ ْعلَُم )):  َقالَ  َعِن النَّ ٌَ ْعلَُمَها إاِلَّ هللاُ، اَل  ٌَ ِب َخْمٌس اَل  ٌْ  َمَفاتٌُِح اْلَؽ

ؤْتًِ اْلَمَطُر أََحٌد إاِلَّ هللاُ،  ٌَ ْعلَُم َمَتى  ٌَ ْعلَُم َما فًِ َؼٍد إاِلَّ هللاُ، َواَل  ٌَ َما َتِؽٌُض اأْلَْرَحاُم إاَلَّ هللاُ، َواَل 

اَعُة إاِلَّ هللاُ  ْعلَُم َمَتى َتقُوُم السَّ ٌَ ((َواَل َتْدِري َنْفٌس بِؤَيِّ أَْرٍض َتُموُت إاِلَّ هللاُ، َواَل 

(1)
 .  

================================================= 

ْعلَُمَها إاِلَّ هللاُ  ): قوله      ٌَ ِب َخْمٌس اَل  ٌْ ٌعلم ما ؼاب عن - تعالى - أنه :  أي(َمَفاتٌُِح اْلَؽ

العباد وجعل للؽٌب مفاتٌح على طرٌق االستعارة ألن المفاتٌح ٌتوصل بها إلى ما فً المخازن 

المستوثق منها باإلؼالق واألقفال ومن علم المفاتٌح وكٌفٌة فتحها توصل إلٌها فؤراد أنه 

المتوصل إلى المؽٌبات المحٌط علمه بها فٌعلم أوقاتها وما فً تعجٌلها وتؤخٌرها من الحكم 

ٌعلم األشٌاء - تعالى - فٌظهرها على ما اقتضته حكمته وتعلقت  به مشٌبته وفٌه دلٌل على أنه 

 قبل وقوعها والحكمة فً كونها خمسا اإلشارة إلى حصر العوالم فٌها 

ْعلَُم َما َتِؽٌُض اأْلَْرَحاُم إاِلَّ هللاُ (: قوله      ٌَ :  هذا إشارة إلى ما ٌزٌد فً النفس وٌنقص أي( اَل 

حال هو من ذكورة وأنوثة وعدد فإنها تشتمل على واحد واثنٌن : ما تحمله من الولد على أي

وثالثة وأربعة وهذا الحصر ٌنافً أن بعض األولٌاء وأجٌب بؤن هذا الحصر بالنسبة للعامة ال 

 على كل شًء   [أ  / 38 ] من الدنٌا حتى أطلعه للخاصة وقد ورد أن هللا لم ٌخرج النبً 

ْعلَُم َما فًِ َؼٍد إاِلَّ هللاُ  ): قوله      ٌَ  هذا إشارة إلى أنواع الزمان وما فٌها من الحوادث (َواَل 

ال ٌعلم ما فً ؼد من خٌر وشر إال هللا وعبر بلفظ ؼد ألن حقٌقته أقرب األزمنة وإذا كان : أي

 مع قربة ال ٌعلم حقٌقته ما ٌقع فٌه فما بعده أحرى 

ؤْتًِ اْلَمَطُر أََحٌد إاِلَّ هللاُ  ): قوله      ٌَ ْعلَُم َمَتى  ٌَ ال ٌعلم :  هذا إشارة إلى العالم العلوي أي(َواَل 

علمته المالبكة الموكلون  [ب  / 38 ]وقت إتٌان المطر من لٌل أو نهار إال هللا نعم إذا أمر به 

به ومن شاء هللا من خلقه والمطر بالرفع فاعل ٌؤتً وأحد فاعل ٌعلم ، وإال هللا بدل من أحد 
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ال تعلم نفس المكان : وال تدري نفس بؤي أرض تموت إال هللا هذا إشارة إلى العالم السفلً أي

الذي تموت فٌه فربما أقامت بؤرض وضربت أوتادها وقالت ال أبرح منها فترمى بها مرامً 

َماَن َفَجَعلَ ))القدر حتى تموت فً مكان ال ٌخطر ببالها كما روي  ٌْ  أَنَّ َملََك اْلَمْوِت َمرَّ َعلَى ُسلَ

ُجلُ  ِه َفَقالَ الرَّ ٌْ َ َر إِلَ ِدٌُم النَّ ٌَ ْنُ ُر إِلَى َرُجٍل ِمْن ُجلََسائِِه  ُه : َمْن َهَذا َفَقالَ َملَُك اْلَمْوتِ : ٌَ َفَقالَ َكؤَنَّ

ٌَح أَيْ  ِه : ٌُِرٌُدنًِ َفُمِر الرِّ ٌْ ْلقٌِنًِ بِاْلِهْنِد َفَفَعلَ َفَقالَ َملَُك اْلَمْوِت َكاَن َدَواُم َنَ ِري إِلَ ٌَ ْحِمْلنًِ َو ٌَ

باً ِمْنُه إِْذ أُِمْرُت أَْن أَْقبَِض ُروَحُه بِاْلِهْنِد َوْهَو ِعْنَدَك  ((َتَعجُّ

( 1)
 وفً الطبرانً الكبٌر عن أسامة 

َة َعْبٍد بِؤَْرٍض إاِل َجَعلَ له فٌها َحاَجًة  )) :قال رسول هللا : بن زٌد قال ٌَّ ُ َمنِ (( َما َجَعلَ هللاَّ

( 2)
 

وأما المنجم الذي ٌخبر بوقت الؽٌث والموت فإنه ٌقول بالقٌاس والنظر فً الطالع بالدلٌل ال 

ٌكون ؼٌبا أنه مجرد الظن والظن ؼٌر العلم، وال ٌعلم متى تقوم الساعة إال هللا هذا إشارة إلى 

علوم اآلخرة فال ٌعلم ذلك نبً مرسل وال ملك مقرب  قال بعض المفسرٌن ال ٌعلم هذه 

الخمس علما لدنٌا ذاتٌا بال واسطة إال هللا فالعلم بهذه الصفة ما اختص هللا به وأما بواسطة فال 

 مك لك  خك حك جك ُّٱ:وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب قول هللا تعالى. ٌختص به تعالى 

( .4) (3)َّ خل حل جل
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ِِٕه اهلٔل َتَعاَلٜ: باب ] ُْ : َق ٌَِفَط َُٖخرُِّزُكُي اهلُل  َٔ   د  

َرَة   ـ289 ٌْ قُولُ َقالَ َرُسولُ هللاِ :  َقالَ َعْن أَبًِ ُهَر ٌَ  هللاُ ـ َعزَّ َوَجلَّ ـ أََنا ِعْنَد َ نِّ )):  

َعْبِدي بًِ َوأََنا َمَعُه إَِذا َذَكَرنًِ َفإِْن َذَكَرنًِ فًِ َنْفِسِه َذَكْرُتُه فًِ َنْفِسً، َوإِْن َذَكَرنًِ فًِ َمإٍل 

ْبُت  ًَّ ِذَراعاً َتَقرَّ َب إِلَ ِه ِذَراعاً َوإِْن َتَقرَّ ٌْ ْبُت إِلَ ًَّ بِِشْبٍر َتَقرَّ َب إِلَ ٍر ِمْنُهْم َوإِْن َتَقرَّ ٌْ َذَكْرُتُه فًِ َمإٍل َخ

ُتُه َهْرَولًَة  ٌْ ْمِشً أََت ٌَ ِه َباعاً َوإِْن أََتانًِ  ٌْ ((إِلَ

(1)
 .  

================================================= 

عند رجاء عبدي فإن ظن أنً :  الظن بمعنى الرجاء أي(أََنا ِعْنَد َ نِّ َعْبِدي بًِ  ): قوله     

أعفوا عنه فؤؼفر له فله ذلك وإن ظن أنً أعاقبه وأواخذه فكذلك فٌنبؽً للمرء أن ٌجتهد بقٌام 

وظابؾ العبادات موقنا بؤن هللا ٌقبله وٌؽفر له ألنه وعده بذلك وهو ال ٌخلؾ المٌعاد فإن اعتقد 

أو ظن خالؾ ذلك فهو آٌس من رحمة هللا وهو من الكبابر ومن مات على ذلك وكل إلى ظنه 

ه وفٌه إشارة إلى  وأما ظن المؽفرة مع اإلصرار على المعصٌة فذلك محض الجهل واْلِؽرِّ

ترجٌح جانب الرجاء على الخوؾ وقٌده بعض أهل التحقٌق بالمحتضر وأما قبل ذلك فؤقوال 

قال الشٌخ الشعرانً [أ  / 39 ]ثالثها االعتدال 
(2)

أنا دابما مقدم الرجاء وذلك ألنه كلما  " 

خرج منً نفس أجزم بؤنه ال ٌعود فؤنا دابما فً االحتضار وهذا شؤن الخواص وأنا معه إذا 

معه بالرحمة والتوفٌق والهداٌة والرعاٌة واإلعانة فهو ؼٌر : ذكرنً هذه معٌة خصوصٌة أي

فإن معناها العلم واإلحاطة فإن  (3)َّ  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ   ٱُّٱ: المعٌة المعلومة فً قوله تعالى

 "  بالتنزٌه والتقدٌس وؼٌرهما : ذكرنً أي
رضٌت عنه وأعددته له من النعٌم ما : سرا ذكرته فً نفسً أي:  أي(فًِ َنْفِسِه  ):      قوله

ال عٌن رأت وال أذن سمعت وإن ذكرنً فً مإل خٌر منهم وهم المأل األعلى وال ٌلزم منه 
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تفضٌل المالبكة على األنبٌاء الحتمال أن ٌكون المراد بالمال الذٌن هم خٌر من مإل الذاكرٌن 

كاألنبٌاء والشهداء فلم ٌنحصر ذلك فً المالبكة وأٌضا فإن الخٌرٌة إنما حصلت بالذاكر 

والمال معا فالجانب الذي فٌه رب العزة خٌر من الجانب الذي لٌس فٌه بال ارتٌاب فالخٌرٌة 

 حصلت بالنسبة للمجموع وإن تقرب إلً بتشدٌد الٌاء 

( ِشْبراً ) ألَِبً َذرٍّر عن اْلُكْشِمٌَهِنً (بِِشْبٍر  ): قوله     

(1)
مقدار :  بإسقاط الخافض والنصب أي

 شبر 

 بقدر ذراع :  بكسر الذال المعجمة أي(ِذَراعاً  ): قوله     

ِه  ):      قوله ٌْ ْبُت إِلَ ( منه ) وألبً ذر عن الحموي (َتَقرَّ

(2 )
 

 بقدر باع وهو طول ذراعً اإلنسان وعضدٌه وعرض صدره :  أي(َباعاً  ):      قوله

ِوي واْلُمْسَتْملًِ (َوإِْن  ): قوله      ( َوَمْن ) وألَِبً َذرٍّر عن اْلَحمُّ

(3) 

إسراعا ٌعنً أن من تقرب إلً بطاعة قلٌلة جازٌته بمثوبة عظٌمة :  أي(َهْرَولًَة  ): قوله     

وكلما زاد فً الطاعة زدت فً ثوابه وإن كان كٌفٌة إتٌانه بالطاعة على التؤنًِّ فإتٌانً بالثواب 

وهذا الحدٌث ذكره . له على السرعة والتقرب والهرولة مجاز على سبٌل المشاكلة واالستعارة

  وٌحذركم هللا نفسه : البخاري فً باب قوله تعالى
(4)
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ٚٔ : باب ] َٔاِلِإَزاَد  ٔٛ  دٔف٘ اِلَىٔػ٠َٗ

ًِّ ْبِن َطالٍِب   ـ290 لًَة  َطَرَقُه َوَفاِطَمَة بِْنَت َرُسوِل هللاِ ))  أَنَّ َرُسولَ هللاِ َعْن َعلِ ٌْ  لّ

ًٌّ َفقُْلتُ : َفَقالَ لَُهْم أاََل ُتَصلُّوَن؟ َقالَ  ْبَعَثَنا : َعلِ ٌَ ِد هللاِ َفإَِذا َشاَء أَْن  ٌَ َما أَْنفُُسَنا بِ ا َرُسولَ هللاِ إِنَّ ٌَ

ئاً ُثمَّ َسِمْعُتُه َوْهَو ُمْدبٌِر :  ِحٌَن قُْلتُ َبَعَثَنا َفاْنَصَرَؾ َرُسولُ هللاِ  ٌْ ًَّ َش ْرِجْع إِلَ ٌَ لَُه َذلَِك َولَْم 

قُولُ  ٌَ ْضِرُب َفِخَذهُ َو ٌَ: ًٍء َجَدال ًْ  َوَكاَن اإْلِْنَساُن أَْكَثَر َش
(1) ))

(2.)
 

================================================= 

 لعلً النبً :  بالنصب على الضمٌر المنصوب فً طرقه لٌلة أي(َوَفاِطَمَة  ): قوله     

 لعلً وفاطمة ومن عندهما : وفاطمة فً لٌلة فقال لهم أي

 ذواتنا :  بالتخفٌؾ أن أنفسنا أي(أاََل  ): قوله     

 أٌقظنا : ٌوقظنا للصالة بعثنا أي: قدرته أن ٌبطشنا أي:  أي(بٌد هللا  ): قوله     

مدبرا ولم ٌرجع بفتح أوله وكسر ثالثه من رجع المتعدي قال هللا :  أي(َفاْنَصَرَؾ  ): قوله     

(3)َّ  مم  ام يل ىل مل يك ٱُّٱ: تعالى
  [ب  / 39 ] 

ًَّ  ):     قوله فً حال : لم ٌجبنً بشًء ٌضرب فخذه  جملة حالٌة أي:  بتشدٌد الٌاء أي(إِلَ

كونه ٌضرب فخذه متعجبا من سرعة جوابه قال العلماء كان األولى لسٌدنا علً االمتثال 

وترك هذا الجواب ولم ٌقل له المصطفى أنت لك اختٌار وكسب ولم ٌحثه على ترك 

االستؽراق فً النوم لمكارم األخالق واأللٌق بمقام سٌدنا علً أنه أجاب بهذا الجواب ألنه كان 

 تحته وٌحتمل أن ٌكون علً جنبا فاستحٌا أن ٌقول له أنا جنب خصوصا وفاطمة بنته 

امتثل  ذلك إذ لٌس فً القصة تصرٌح  بؤن علٌا امتنع وإنما أجاب علً بما ذكر اعتذارا عن 

تركه القٌام لؽلبة النوم وال ٌمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة أكثر شًء جدال نصب على 

التمٌٌز ٌعنً أن جدل اإلنسان أكثر من جدل كل شًء وقراءة اآلٌة إشارة إلى أن الشخص 
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وهذا . ٌجب علٌه متابعة أحكام الشرٌعة ال مالحظة الحقٌقة ولذا جعل جوابه من باب الجدل 

الحدٌث ذكره البخاري فً باب فً المشٌبة واإلرادة 
(1)

.  
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 دكالً السب ـ عص ٔدن  ـ وع دربٖن : باب ]

َرَة   ـ291 ٌْ  إِنَّ هللاَ َتَباَرَك َوَتَعالَى إَِذا أََحبَّ َعْبداً َناَدى )) َقالَ َرُسولُ هللاِ :  َقالَ َعْن أَبًِ ُهَر

َماِء إِنَّ هللاَ َقْد ِجْبِرٌلُ  ٌَُناِدي ِجْبِرٌلُ فًِ السَّ ُه ِجْبِرٌلُ ُثمَّ  ٌُِحبُّ ُه َف  إِنَّ هللاَ َقْد أََحبَّ فاَُلناً َفؤَِحبَّ

ٌُوَضُع لَُه اْلَقُبولُ فًِ أَْهِل اأْلَْرِض  َماِء َو ُه أَْهلُ السَّ ِحبُّ ٌَ ((أََحبَّ فاَُلناً َفؤَِحبُّوهُ َف

(1)
 .  

================================================= 

محبة هللا لعبده إرادته الخٌر له وإنعامه علٌه :  قال العلماء(إَِذا أََحبَّ َعْبداً إلخ  ):      قوله

استؽفارهم له وثناإهم علٌه ودعاإهم له، : وأما حب جبرٌل والمالبكة فٌحتمل وجهٌن أحدهما

إن على ظاهره المعروؾ من الخلق وهو مٌل القلب واشتٌاقهم إلى لقابه وسبب ذلك : والثانً

كونه مطٌعا هلل محبوبا له نادى جبرٌل بالنصب على المفعولٌة والفاعل ضمٌره مستتر عابد 

إن هللا فٌه التفات- تعالى - على هللا 
(2)

 من اإلضمار إلى اإلظهار فكان مقتضى الظاهر أن 

 ٌقال أنً 

ُه  ): قوله        بفتح الهمزة وكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ثم ٌنادي بكسر الدال (َفؤَِحبَّ

وٌوضع له القبول فً - تعالى -  بالرفع على الفاعلٌة ونداإه بؤمر هللا (ِجْبِرٌلُ  ): قوله     

 ىل مل خل ُّٱ: ٌوضع له الحب فً قلوب الناس ورضاهم عنه قال تعالى: أهل األرض أي

(3)َّ يم ىم مم  خم حم جم يل
ٌحبهم وٌحببهم للناس فمحبة األولٌاء و :  أي

العلماء والصالحٌن ناشبة عن محبة هللا ـ عز وجل ـ وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب 

كالم الرب ـ عز وجل ـ مع جبرٌل ونداء هللا المالبكة
(4)

.  
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ِِٕه اهلٔل َتَعاَلٜ: باب ] ًَ اهلَل : َق َُٖبدُِّلٕا َكَما  ُِ َُ َأ ُِٖسُٖدٔ  د   

َرَة   ـ292 ٌْ َئًة )): ٌُقُولُ :  َقالَ  أَنَّ َرُسولَ هللاِ َعْن أَبًِ ُهَر ٌِّ ْعَملَ َس ٌَ  هللاُ إَِذا أََراَد َعْبِدي أَْن 

ْعَملََها َفإِْن َعِملََها َفاْكُتُبوَها بِِمْثلَِها َوإِْن َتَرَكَها ِمْن أَْجلًِ َفاْكُتُبوَها لَُه  ٌَ ِه َحتَّى  ٌْ َفاَل َتْكُتُبوَها َعلَ

ْعَملََها َفاْكُتُبوَها لَُه َحَسَنًة َفإِْن َعِملََها َفاْكُتُبوَها لَُه بَِعْشِر  ٌَ ْعَملَ َحَسَنًة َفلَْم  ٌَ َحَسَنًة، َوإَِذا أََراَد أَْن 

((أَْمَثالَِها إِلَى َسْبِعَماَئٍة 

(1)
.  

================================================= 

  عبر فً هذا الحدٌث بؤراد وفً حدٌث آخر (إَِذا أََراَد َعْبِدي إلخ  ): قوله [أ  / 40 ] 

َئٍة َفلَْم )) ٌِّ ْعِمْلَها ُكتَِبْت لَُه َحَسَنًة َفإِْن َعِملََها ُكتَِبْت لَُه َعْشراً َوَمْن َهمَّ بَِس ٌَ  َمْن َهمَّ بَِحَسَنٍة َولَْم 

ِه  ٌْ ْعَمْلَها لَْم ُتْكَتْب َعلَ ٌَ))

(2)
(( َكَتَبَها هللاُ ِعْنَدهُ َحَسَنًة َكاِملًَة )) وفً رواٌة لمسلم 

(3)
زاد فً  

اي )) أخرى َما َتَرَكَها ِمْن َجرَّ (( إِنَّ

(4)
من أجلً والهم هو القصد والحاصل أن المراتب :  أي

وهو ما ٌجول فً النفس بعد : والثانٌة الخاطر. وهو ما ٌلقى فً القلب : خمس األولى الهاجس

وهو قصد الفعل : والرابعة الهم. وهو التردد هل ٌفعل أو ال ٌفعل: إلقابه والثالثة حدٌث النفس

الجزم وهو مإاخذ به عند المحققٌن : أي: وهذه المراتب األربعة ال ٌإاخذ بها  والخامسة العزم

واعلم أن كال من الهاجس والخاطر وحدٌث النفس ال ٌتعلق به ثواب وال مإاخذة والهم الذي 

هو القصد ٌوجب الثواب وال ٌحصل به مإاخذة والعزم ٌحصل به كال منهما فإن قلت إذا هم 

بالسٌبة فلم ٌعملها فعاتبه إن ال تكتب علٌه سٌبة فمن أٌن ٌكتب له حسنة قلت الكؾ عن السٌا 

 .حسنة 

( َفإَِذا َعِملََها ) بكسر المٌم وألبً َذرٍّر عن الحموي واْلُمْسَتْملًِ (َفإِْن َعِملََها  ):      قوله

(5)
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 من ؼٌر تضعٌؾ :  أي(َفاْكُتُبوَها بِِمْثلَِها  ):      قوله

 .خوفا منً وأما إذا تركها كسال فال ٌكتب علٌه  وال له :  أي(ِمْن أَْجلًِ  ): قوله     

 كاملة ال نقص فٌها : كاملة من ؼٌر مضاعفة فاكتبوها له حسنة أي:  أي(َحَسَنًة  ): قوله     

ِوي واْلُمْسَتْملًِ (إِلَى َسْبِعِماَئِة  ):      قوله ( إِلَى َسْبِعِماَبِة ِضْعٍؾ ) وألبً َذرٍّر عن اْلَحمُّ

(1)
 إلى 

وهذا الحدٌث ذكره البخاري فً باب قول . بحسب الزٌادة فً اإلخالص: أضعاؾ كثٌرة أي

(2) َّ  حكجك مق  حق مف خف ٱُّٱ: هللا تعالى
.  
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ٛٔ : باب ] ٍٖ ِِِن اِلٔذ ًِ الٖسبِّ َوَع َأ  دَكَما

ةِ )) َقالَ َرُسولُ هللاِ :  َقالَ َعْن أَبًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِري   ـ293 قُولُ أِلَْهِل اْلَجنَّ ٌَ ا أَْهلَ :  إِنَّ هللاَ  ٌَ

قُولُونَ  ٌَ ِة، َف قُولُ : اْلَجنَّ ٌَ َك، َف ٌْ َد ٌَ ُر ُكلُُّه فًِ  ٌْ َك َواْلَخ ٌْ َنا َوَسْعَد َك َربَّ ٌْ قُولُونَ : لَبَّ ٌَ : َهلْ َرِضٌُتْم؟ َف

قُولُ  ٌَ َتَنا َما لَْم ُتْعِط أََحداً ِمْن َخْلقَِك، َف ٌْ َنا َوَقْد أَْعَط ا َربَّ ٌَ أاََل أُْعِطٌُكْم أَْفَضلَ : َوَما لََنا اَل َنْرَضى 

قُولُونَ  ٌَ قُولُ : ِمْن َذلَِك؟ َف ٌَ ٍء أَْفَضلُ ِمْن َذلَِك، َف ًْ ا َربِّ َوأَيُّ َش ُكْم ِرْضَوانًِ َفاَل أَْسَخُط : ٌَ ٌْ أُِحلَّ َعلَ

ُكْم َبْعَدهُ أََبداً  ٌْ ((َعلَ

(1)
 .  

================================================= 

 ختم المصنِّؾ كتابه بهذا الحدٌث الشرٌؾ إشارة إلى (إلخ .... َعْن أَبًِ َسِعٌٍد  ): قوله     

حسن الخاتمة، وإلى أن مال األعمال الصالحة، النعٌم الذي ال ٌنقطع، مع رإٌة المحب األكبر 

واعلم أنه ورد أن أهل الجنة ٌكونون أوال فً ضٌافة هللا ـ عز . التً هً مجمع اإلنعامات 

، ثم فً ضٌافة عمر ، ثم فً ضٌافة أبً بكر الصدٌق وجل ـ ثم فً ضٌافة رسول هللا 

 ًثم فً ضٌافة عل ، عذاب  [ب  / 40 ]، اللهم ِمتِّعنا بهذه الضٌافات من ؼٌر سابقة. 

َك ): قوله      ٌْ  .أجبناك إجابة بعد إجابة :  أي( لَبَّ

َك  ): قوله      ٌْ ، َوَسْعَدْي )أجبناك إجابة سرٌعة، واعلم أن :  أي(َوَسْعَد ًْ  ال ٌضافان إلى ( لَبَّ

االسم الظاهر، وال إلى ضمٌر الؽابب، فال ٌضافان إال إلى ضمٌر المخاطب، فتقول لبٌك 

وسعدٌك، فمعنى لبٌك إقامة على إجابتك بعد إجابة
(2)

، من لبَّ بالمكان إذا أقام به، ومعنى 

ٌُستعمل سعدٌك . إجابة لك بعد إجابة، فهو بمعنى لبٌك : إسعادا لك بعد إسعاد، أي: سعدٌك وال 

إال بعد لبٌك؛ ألن لبٌك هو األصل فً اإلجابة، وسعدٌك كالتؤكٌد لها، وقد شذَّ إضافة لبَّى إلى 

 :االسم الظاهر فً قوله
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ا َناَبِنً ِمْسَوراً  ِدي ِمْسَوُر ***              َدَعْوُت لَمَّ ٌَ  ًْ َفلَبَّى َفلَبَّ
(1)

. 

 :وكذلك شذ إضافته إلى ضمٌر الؽابب فً قوله

ْدُعوِنً ٌَ ِه لَِمْن  ٌْ                                       َفقُْلُت لَبَّ
(2 )

 

ِه أن لبٌك مصدر مثنى لفظا، ومعناه التكثٌر، وهو نصٌب على المصدرٌة  ٌْ ومذهب ِسٌَبَو

والعامل فٌه محذوؾ ٌقدر من معناه ال من لفظه، وذهب ٌونس إلى أن لبٌك اسم مفرد 

ِه  ٌْ ا، قلبت ألفه ٌاء لإلضافة إلى الضمٌر، كما فً َعلَى ولََدى ورد علٌه ِسٌَبَو مقصور أصله لَبَّ

وذهب األعلم إلى أن  . ( فلبً ٌدي مسور ): بؤنه لو كان كذلك لما قلبت مع الظاهر فً قوله

لبٌه :  وُردَّ بقولهم( ذلك )الكاؾ فً لبٌك حرؾ خطاب ال موضع له من اإلعراب مثلها فً 

 وبؤنها ال تلحق األسماء ( ذلك )ولَبَّْى ٌدي مسور، وبحذفهم النون ألجلها، ولم ٌحذفوها فً 

أجٌب بخالؾ إخوانه، : التً ال تشبه الحرؾ، والعامل فً لبٌك محذوؾ ٌقدر من معناه، أي

ك أي ٌْ ك وَدوالَ ٌْ ُن وأََتَداول: فٌقدر من لفظها نحو سعدٌك وحَناَن  .أسعد وأََتَحنَّ

َك  ): قوله      ٌْ َد ٌَ ُر ُكلَُّه فًِ  ٌْ :  خصه رعاٌة لألدب، وإال فالشرَّ فً ٌدٌه أٌضا، أي(َواْلَخ

اإلنعامات بقدرتك وإرادتك، وإنما عبر بالٌدٌن نظرا لعادة اإلنسان من أنه إذا كان عنده خٌر 

 .ٌكون بٌن ٌدٌه أو أن هلل ٌدٌن ال ٌعلم حقٌقتهما إال هو سبحانه وتعالى 

 الذي أعطٌتكم من نعٌم الجنة :  أي( أَْفَضلُ ِمْن َذلَِك ): قوله     

الخلق الذٌن لم ٌدخلوا الجنة، إن كان الخطاب فً :  المراد بالخلق(أََحداً ِمْن َخْلقَِك  ):     قوله

 جمٌعا فالمراد بالخلق ماعدا  ألهل الجنة جمٌعا، وإن كان الخطاب ألمة محمد  ( رضٌتم )

 .أمة محمد من أهل الجنة 

 .الذي أعطٌتكم من نعٌم الجنة :  أي(أَْفَضلُ ِمْن َذلَِك  ):      قوله

                                         
، 81 / 2، وخزانة األدب 874شرح دٌوان الحماسة ص : البٌت ألعرابً من بنً أسد، وهو من بحر المتقارب، ٌنظر-  1

    . 932 / 2شرح الكافٌة الشافٌة البن مالك 
: لم ٌنسب البٌت ألحد،  والبٌت من بحر مشطور الرجز، ٌنظر. لقلت لبٌه لمن ٌدعونً *** إنك لو دعوتنً : كمال البٌت-  2

  . 52 / 3 ، وشرح ابن عقٌل 122 / 3أوضح المسالك 
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ُكْم ِرْضَوانًِ  ): قوله      ٌْ  .أنزله علٌكم : أي [أ  / 41 ] (أُِحلُّ  َعلَ

ُكْم َبْعَدهُ أََبداً  ):      قوله ٌْ فهذا الرضى ال ٌشوبه وال ٌخالطه سخط وال :  أي(َفاَل أَْسَخُط َعلَ

ؼصب، بل هو رضًى محٌض ومفهومه أن هللا لن ٌسخط على أهل الجنة ألنه متفضل علٌهم 

باإلنعامات كلها، سواء دنٌوٌة أو أخروٌة، وكٌؾ ال، والعمل المتناهً ال ٌقتضً إالجزاء 

وهو مؤخوذ من كالم ابن : وبالجملة ال ٌجب على هللا شًء أصال،  قال الكرمانً. متناهٌا 

: وأجٌب. وظاهر الحدٌث أن الرضى أفضل من اللقاء، مع أن اللقاء أفضل من الرضى: بطال

بؤنه لم ٌقل فإن الرضى أفضل من كل شًء، بل أفضل من اإلعطاء، فجاز أن ٌكون اللقاء 

أفضل من الرضى وهو من اإلعطاء، أو اللقاء مستلزم الرضى، فهو من باب إطالق الالزم، 

وإرادة الملزوم، وكذا نقله فً الكواكب
(1)

وٌحتمل أن ٌقال المراد حصول أنواع :  قال فً الفتح

الرضوان ومن جملتها اللقاء وحٌنبذ  فال إشكال
(2)

.  

اِر ))فإن قلت جاء فً الحدٌث  ْعَمِة َواْلَفْوِز ِمَن النَّ ِة َتَماُم النِّ (( ُدُخولُ اْلَجنَّ

(3)
 وقد ثبت أنه ال 

ٌجاب بؤنه تمام النعمة، مقول بالتشكٌك، فؤجل : شًء أفضل من النظر إلى وجه هللا، قلت

اإلنعامات وأعظمها رإٌة المحب األعظم، كما هو مذهب أهل السنة خالفا لمن منعها من أهل 

 .البدع 

 ذي اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، واجعلنا من الذٌن لهم الحسنى وزٌادة، بجاه سٌدنا محمد 

. الشفاعة، وآله وصحبه ذوي السٌادة، وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

وكان الفراغ من تؤلٌؾ ذلك ٌوم األحد تاسع شهر شوال الذي هو من شهور سنة اثنٌن ومابتٌن 

 .     وألؾ من الهجرة النبوٌة على صاحبها أفضل الصالة والسالم 

 

 

 

                                         
  .  210، 209 / 25الكواكب الدراري : ٌنظر-  1

  . 488 / 13فتح الباري -  2

 . حدٌث حسن : ، وقال ( 3527 )رقم الحدٌث  -  كتاب دعوات عن رسول هللا – 541 / 5 –أخرجه الترمذي -  3
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 فهرس اْلٌات القرآنٌة

 " برواٌة حفص عن عاصم " 

رقم الصفحة رقم اآلية اسم السورة اآليـــــــــــــة 

 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ

َّٱ ىيني مي
 43 28 البقرة

 193 143 البقرةٱٱَّ  ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ

 193 143 البقرةٱٱٱَّ   مئزئ رئ ّٰ ِّ ٱُّ

 56 189 البقرة  َّ  جغ  مع جع مظ ٱُّٱ

 175 93 النساءٱٱَّ  ىل  مل يك ىك ُّٱ

  مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق  ٱُّٱ
ٱٱٱٱٱَّ جمهل

 188 140 النساء

 148 94 األنعام   َّ  خك حك جك مق  حق مف خف ٱُّٱ

 83 108 األنعامٱٱَّٱ حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱ

 84 172 األعراؾ   َّ   رئّٰ ِّ   ٱُّٱ

 41 37 التوبـــــةٱٱَّ  حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 198 83 التوبـــــة   َّ  مم  ام يل ىل مل يك ٱُّٱ

 حل جل مك لكخك  حك جك مق حق مف خف ُّٱ

 َّ  مل خل
 174 18 هود

 146 48 إبراهٌمٱٱَّ  ىي ني مي زي ري ُّٱ

 53 32 النحلٱ  َّ حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ

 88 58 النحلٱٱَّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ

  خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

  َّ يم ىم مم
 200 96 مرٌم

 خص حص مس خسحس جس  مخ جخ مح جح ُّٱ
  َّ جغ مع جع مظ حطمض خض  حض جض مص

 66 58 القصص

 188 59 القصصٱٱَّ  جن مم خم حم جم هل مل  خل  ُّٱ

 182 80 القصص  َّ  ىل مل يك ىك  ٱُّٱ
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 160 4 األحــزاب  ٱَّ ىث نث مث زث  ٱُّ

 160 5 األحـــزابٱٱٱَّ  ام يل ٱُّٱ

 130 30 الشورى  َّ  جن مم  خم حم جم هل مل ٱُّٱ

 53 72 الزخرؾَّٱ حق مف  خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ

 111 41 الرحمن  َّ  جن مم خم ٱُّٱ

 101 60 الرحمــن ٱَّ مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ

 196 4 الحدٌد َّ  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ   ٱُّٱ

 195 26 الجـــــــنٱٱَّ خل حل جل مك لك  خك حك جك ُّٱ

 148 37 عبس  َّ حي جي  ٰه مه جه هن من ُّٱ

 122 1 األعــــلى ٱَّ مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ
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                                           فهرس األحادٌث واْلثار

رقم الصفحة  الحديــــــــــــــــــــــــــــث  

ْلَو َفَنَزَع َذُنوباً  ))  170 (( إِْذ َجاَء أَُبو َبْكٍر َوُعَمُر َفؤََخَذ أَُبو َبْكٍر الدَّ

ٌَُقالَ َماَت )) ٌَُوفَِّقُه، َحتَّى  َدهُ َو ٌَُسدِّ ٌََّض لَُه َقْبلَ َمْوتِِه بَِعاٍم َملَكاً  راً، َق ٌْ  إَِذا أََراَد هللاُ بَِعْبٍد َخ

ٍر، َفإَِذا َحَضَر َوَرأَى َثَواَبُه اْشَتاَقْت َنْفُسُه، َفَذلَِك ِحٌَن أََحبَّ لَِقاَء هللاِ، َوأََحبَّ هللاُ لَِقاَءهُ،  ٌْ بَِخ

ٌَُقالَ َماَت  َطاناً َفؤََضلَُّه َوَفَتَنُه َحتَّى  ٌْ ٌََّض هللاُ لَُه َقْبلَ َمْوتِِه بَِعاٍم َش َوإَِذا أََراَد هللاُ بَِعْبٍد َشّراً، َق

، َفإَِذا َحَضَر َوَرأَى َما أََعدَّ هللاُ لَُه ِمَن اْلَعَذاِب َجَزَعْت َنْفُسُه َفَذلَِك ِحٌَن َكِرَه لَِقاَء هللاِ  بَِشرٍّ

 ((                                                                                                                                                                                                                     َوَكِرَه هللاُ لَِقاَءهُ 

141 

لُوا )) ْرُتْم َفاْمُضوا ، َوَعلَى هللاَّ َفَتَوكَّ ٌَّ  64  ((  إَِذا َتَط

لَْت اْلِؽٌاَلُن َفَناُدوا بِاأْلََذاِن  ))  67  (( إَِذا َتَؽوَّ

ُتوهُ  )) َ َفَشمِّ
ُتوهُ َفإِنْ إَِذا َعَطَس أََحُدُكْم َفَحِمَد هللاَّ َ َفالَ ُتَشمِّ

ْحَمِد هللاَّ ٌَ  122                                                                                                           ((       لَْم 

ْخُرُج ِمْن فٌِِه )) ٌَ  120 ((    إَِذا َكَذَب اْلَعْبُد ِكْذَبًة َتَباَعَد َعْنُه اْلَملَُك ِمٌاًل لَِنْتِن َما 

هِ  )) ٌْ َد ٌَ ِن  ٌْ َساِرِه َوِمْن َخْلَفُه َوِمْن َب ٌَ ِمٌنِه َوَعْن  ٌَ  105 ((                                                                                                               أَْرَبُعوَن َداًرا َعْن 

ِهُنوا بِِه ))  34  (( اْسَتْصبُِحوا بِِه َوادَّ

ِن أَْ ُهِرِهْم )) ٌْ  187 ((  أََصاَب بِِه ِمْن َب

 105 ((                                                                                                                                                                                    أاَل إِنَّ أَْرَبِعٌَن َداًرا َجارٌ  ))

َتَداَرَكنًِ هللاُ بَِرْحَمتِِه )) ٌَ  ((  إاِلَّ أّْن 
54 

ؤَْمنْ )) ٌَ  102                                                                                          ((َجاُرهُ َبَوائَِقُه   اإْلٌَِماَن َعْن َمْن لَْم 

َوْهَو اْلُمْسلُِم : َجاُر لَُه َحقٌّ َوْهَو اْلُمْشِرُك لَُه َحقُّ اْلِجَواِر، َوَجاٌر لَُه َحقَّانِ :  اْلِجٌَراُن َثاَلَثةٌ ))

لَُه َحقُّ اْلَجَواِر َوَحقُّ اإْلِْساَلِم َوَجاٌر لَُه َثاَلَثُة ُحقُوٍق َجاٌر ُمْسلٌِم َرِحٌم لَُه َحقُّ اْلِجَواِر 

ِحِم  ((َواإْلِْساَلِم َوالرَّ

                                                                                      

102 

ا َقْنَطَرةٌ َفاْعُبُروَها َواَل َتْعُمُروَها )) ٌَ ْن  100                                                                                            (( الدُّ

(( ِ اَلُم ِاْسُم هللاَّ ة، السَّ ة أَْهل اْلَجنَّ ٌَّ  126                                                                                                                                                         ((   َوُهَو َتِح

اَلُم ِمْن أَْسَماِء هللاِ، )) َنُكمْ  السَّ ٌْ  126                                                                                                                 ((        َوَضَعُه هللاَّ فًِ اأْلَْرض ، َفؤَْفُشوهُ َب
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َمُه هللا َعلَى )) ُجِل اْلُمْإِمِن فً اْلُكُتِب اْلَكْرُم من أَْجِل ما َكرَّ ُكْم   اْلَحقٌَِقِة إِنَّ اْسَم الرَّ َوإِنَّ

 ((                                                                                                                                                                                                                      َتْدُعوَن اْلَحائَِط ِمَن اْلِعَنِب اْلَكْرمَ 
117 

َناِة )) ِن، َفاَشَتدَّ َؼَضُب هللاِ َعلَى الزُّ ٌْ َت ًَّ فًِ ُكلِّ ُجْمَعِة َمرَّ تًِ ُتْعَرُض َعلَ  131 ((                                                                        إِنَّ أَْعَمالَ أُمَّ

قُولَ )) ٌَ اَمِة َحتَّى  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ْلِجَمُه اْلَعَرُق  ٌَ ُجلَ لَ اِر :  أَنَّ الرَّ ا َربِّ أَِرْحنًِ َولَْو إِلَى النَّ ٌَ )) 150 

 إِنَّ هللاَ َتَعالَى إَِذا أَْنَزلَ َسْطَوَتُه بِؤَْهِل نِْقَمتِِه َوفٌِِهْم َصالُِحوَن قُبُِضوا َمَعُهْم ُثمَّ ُبِعُثوا َعلَى ))

اتِِهْم َوأَْعَمالِِهْم  ٌَّ     ((نِ
185 

َماِء )) َن السَّ ٌْ َمَواِت َواأْلََرَض ُكلُّ َرْحَمٍة ِطَباُق َما َب ْوَم َخلََق السَّ ٌَ  إِنَّ هللاَ َخلََق ِماَئَة َرْحَمٍة 

                                           ((َواأْلَْرِض 
95 

تًِ َعلَى َضاَللٍَة )) ْجَمَع أُمَّ ٌَ  185  (( إِنَّ هللاَ لَْن 

ُهُم هللاُ بَِعَذاٍب )) ُعمَّ ٌَ ُروهُ أَْوَشَك أَْن  ٌِّ ٌَُؽ اَس إَِذا َرأَْوا اْلُمْنَكَر َفلَْم   185  (( إِنَّ النَّ

ِن َوَسؤَْلَنا :  أَنَّ َطائَِفًة ِمْن َبنًِ إِْسَرائٌِلَ أََتْوا َمْقَبَرًة ِمْن َمَقابِِرِهْم َفَقالُوا )) ٌْ َنا َرْكَعَت ٌْ لَْو َصلَّ

َنَما ُهْم َكَذلَِك إِْذ َطلََع - َتَعالَى - هللاَ  ٌْ ٌُْخبُِرَنا َعِن اْلَمْوِت، َفَفَعلُوا َفَب ٌُْخِرُج لََنا َبْعَض اأْلَْمَواِت 

ُجوِد َفَقالَ  ِه ِمْن أََثِر السُّ ٌْ َن ٌْ َن َع ٌْ ٍء َب ًْ ا َهُإاَلِء َما : لَُهْم َرُجلٌ ِمْن َقْبِرِه أَْسَوُد اللَّْوِن َخاَل َش ٌَ

؟ لََقْد ِمتُّ ُمْنُذ ِماَئِة َسَنٍة َفَما َسَكَنْت َعنًِّ َحَراَرَة اْلَمْوِت إِلَى اْْلِن  ًَّ  ((                                     أََرْدُتْم إِلَ

143 

ْمُن َمائِعاً ))  34 ((اْنَتفُِعوا بِِه َواَل َتؤُْكلُوهُ   إِْن َكاَن السَّ

  33 ((، َوُكلُوهُ، َوإِْن َكاَن َذائِباً َفاَل َتْقَرُبوهُ َجاِمًدا َفؤَْلقُوَها َوَما َحْولََها إِْن َكاَن ))

 143 ((                                                                                                                                                                                              إِنَّ لِْلَمْوِت لََسَكَراتٍ  ))

 أن ملك الموت مر على سلٌمان فجعل ٌن ر إلى رجل من جلسائه ٌدٌم الن ر إلٌه فقال ))

ٌحملنً وٌلقٌنً بالهند : الرجل من هذا فقال ملك الموت فقال كؤنه ٌرٌدنً فمر الرٌح أي

ففعل فقال ملك الموت كان دوام ن ري إلٌه تعجبا منه إذا أمرت أن أقبض روحه بالهند 

  ((وهو عندك 

195 

َن اْلِجنِّ َواإْلِْنِس َواْلَبَهائِِم )) ٌْ  96                                                                                   (( أَْنَزلَ ِمْنَها َرْحَمًة َواِحَدًة َب

اي )) َما َتَرَكَها ِمْن َجرَّ (( إِنَّ

   201 

 أوحى هللا تعالى إلى ملك من المالئكة أن أقلب المدٌنة كذا وكذا على أهلها قال ٌا رب ))

إن فٌهم عبدك فالنا لم ٌعصك طرفة عٌن فقال أقلبها علٌه وعلٌهم فإن وجهه لم ٌتؽٌر  

  ((لً ساعة قط 
188 

ٌُْكَسى إِْبَراِهٌُم ٌقول))  لَ من  اُس َفْضلَُه  اْكُسوا َخلٌِلًِ: هللاأَوَّ ْعلََم النَّ ٌَ  147 ((                                                                                                           لِ
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اُكْم َواْلَكِذَب َفإِنَّ اْلَكِذبَ ))  ٌَّ ي إِ ٌَُإدِّ ارِ ، إِلَى اْلفُُجورِ   ْهِدى إِلَى النَّ ٌَ ْوا َوإِنَّ اْلفُُجوَر  ، َوَتَحرَّ

ِة  ْهِدي إِلَى اْلَجنَّ ٌَ ، َواْلبِرُّ  ْهِدي إِلَى اْلبِرَّ ٌَ ْدَق  ْدَق َفإِنَّ الصِّ  ((                                                                                                                                                                                         الصِّ
120 

 54 (( بَِمْؽفَِرٍة َوَرْحَمٍة ))

َنا أََنا َعلَى بِْئٍر أَْنِزُع ِمْنَها )) ٌْ  170                                                                                                         (( َب

ْفَرُؼوا ِمَن اْلِحَساِب )) ٌَ ؤُْكلُ ِمْنَها أَْهلُ اإْلِْساَلِم َحتَّى  ٌَ لُ اأْلَْرُض ِمْثلَ  اْلُخْبَزِة   146 ((                                                                                       َتَبدَّ

 186  (( َتْسَمْع َوُتِطٌْع َوإِْن َضَرَب َ ْهَرَك َوأََخَذ َمالََك ))

اَمِة َحرَّ َعْشِر ِسنٌَِن ، ُثمَّ ُتْدنُ  )) ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ْمُس  اِس َحتَّى َتُكوَن واُتْعِطً الشَّ  ِمْن َجَماِجِم النَّ

ِن، ٌْ ْرَتفُِع َحتَّى  َقاَب َقْوَس ٌَ ْرَشَح اْلَعَرُق فًِ األَْرِض َقاَمًة ، ُثمَّ  ٌَ ْعَرقُوَن َحتَّى  ٌَ َجاِل َف  ((                                                                                                                              َعِن الرِّ

150 

ِه )) ٌْ ؤُْكلُ اْلُمْإِمُن ِمْن َتْحِت َقَدَم ٌَ َضاَء  ٌْ ُن اأْلَْرُض ُخْبَزًة َب  146 ((                                                                                                                        َتَكوَّ

ِه )) ٌْ  68 ((  ثَِقًة باهللِ َوَتَوُكالً َعلَ

َت فٌِِه  )) ٌْ ا َرُسولَ هللاِ َقْد لَبِْسَتُه َوَصلَّ ٌَ  73  ((ُثمَّ أَْلَقاهُ َفقُْلَنا 

 70  ((...   ثم رأٌت بالال))

 72  (( ُثمَّ َصلَّى فٌِِه اْلَمْؽِرَب ))

ِن لََها َفؤَْطَعْمُتَها َثالََث َتَمَراٍت َفؤَْعَطْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما َتْمَرًة  )) ٌْ َجاَءْتنِى ِمْسِكٌَنٌة َتْحِملُ اْبَنَت

ْمَرَة الَّتِى َكاَنْت ُتِرٌُد أَْن َتؤُْكلََها  َوَرَفَعْت إِلَى فٌَِها َتْمَرًة لَِتؤُْكلََها َفاْسَتْطَعَمْتَها اْبَنَتاَها َفَشقَِّت التَّ

َنُهَما َفؤَْعَجَبنِى ٌْ  (( َشؤُْنَها َب

87 

 104 ((                                                                                                                                                         َحّد اْلِجَوار أَْرَبُعوَن َداًرا ِمْن ُكلّ َجانِب ))

اِر )) ْعَمِة َواْلَفْوِز ِمَن النَّ ِة َتَماُم النِّ  205 ((  ُدُخولُ اْلَجنَّ

 46 ((ْو أَْخَبثُ  أَ َذاَك أََشرُّ  ))

ْشَرُب َقائًِما )) ٌَ ْشَرَب َمَعَك اْلِهرُّ : َقالَ ؟ لَِمهْ : َقالَ . قِه: َفَقالَ لَهُ ،َرأَى َرُجاًل  ٌَ َك أَْن  ُسرُّ ٌَ  ؟ أَ

ُه َقْد َشِرَب َمَعَك َمْن ُهَو َشرٌّ ِمْنه: َقالَ ، اَل :َقالَ  َطانُ ،ُ َفإِنَّ ٌْ   ((  الشَّ
46 

 70  ((... من أََدٍم   فً قبة حمراء رأٌت رسول هللا ))

بِىُّ  )) ًئا َزَجَر النَّ ٌْ  77  ((  أَْن َتِصلَ اْلَمْرأَةُ بَِرْأِسَها َش

 ((  َزَجَر َعِن الشُّْرِب َقائًِما ))
46 

َس َعاقِداَ )) ٌْ ِن َولَ ٌْ َن َشِعٌَرَت ٌْ ْعقَِد َب ٌَ َب َحتَّى   173  (( ُعذِّ
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َواِجِذ )) َها بِالنَّ ٌْ وا َعلَ  186  (( َعضُّ

َت َخلٌَِفًة َفؤَْكِرْمُه َوإِْن َضَرَب َ ْهَرَك )) ٌْ  186  (( َفإِْن َرأَ

ِهنَّ َوَزَوَجُهنَّ َوأَْحَسَن أََدَبُهنَّ )) ٌْ  89                                                                                        (( َفؤَْنَفَق َعلَ

َتَراَحُموَن ، َوبَِها َتْعِطؾ اْلَوْحش َعلَى َولَدَهابِ ؾَ ))  ٌَ َتَعاَطفُوَن ، َوبَِها  ٌَ  97                                                        (( َها 

 90      ((  َفَرأَى َبْعُض اْلَقْوِم أَْن لَْو َقالَ َوَواِحَدة لََقالَ َوَواِحَدة ))

 50  ((َفَشِرَب ِمْن فِى قِْرَبٍة ُمَعلََّقٍة  ))

ِهنَّ )) ٌْ  89                                                                                                                    (( َفَصَبَر َعلَ

ِن ؟ َفَقالَ : َفَقالَ َرُجل ِمْن اأْلَْعَراب  )) ٌْ نِ : أَْو ِاْثَنَت ٌْ  90                                                                       ((  أَْو ِاْثَنَت

َر َتْمَرٍة َواِحَدةٍ   َفلَْم َتِجْد ِعْنِدي)) ٌْ  ((   َؼ
88 

((

ا َسلََّم ِمْن َصاَلتِِه    73  ((َفلَمَّ

ا َقَضى َصاَلَتُه ))  ((  َفلَمَّ
73 

ِة )) ؤَْس ِمَن اْلَجنَّ ٌْ ٌَ ْحَمِة لَْم  ْعلَُم اْلَكافُِر بُِكلِّ َما ِعْنَد هللاِ ِمَن الرَّ ٌَ  97 ((                                                                                                         َفلَْو 

ْبلُُػ َخاِصَرَتُه، َوِمْنُهْم )) ٌَ ِه، َوِمْنُهْم َمْن  ٌْ ْبلُُػ ُرْكَبَت ٌَ ْبلُُػ نِْصَؾ َساقِِه، َوِمْنُهْم َمْن  ٌَ  َفِمْنُهْم َمْن 

ِدِه َفْوَق َرْأِسِه  ٌَ ْضِرُب بِ ٌَ ُه َعَرقُُه َف ٌَ ٌَُؽطِّ ْبلُُػ َفاهُ، َوِمْنُهْم َمْن  ٌَ  ((                                                                                                                                                                        َمْن 
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ر َبْعضَها َعلَى َبْعض )) ٌْ  97                                                                  (( فٌَِها َتْعِطؾ اْلَوالَِدة َعلَى َولَدَها ، َواْلَوْحش َوالطَّ

ا َرُسول هللاَّ َما َحقُّ اْلَجار َعلَى اْلَجار ؟ َقالَ  )) ٌَ إِْن ِاْسَتْقَرَضك أَْقَرْضته ، َوإِْن : َقالُوا 

ته ، َوإِْن ِاْفَتَقَر  ٌْ ِه ، َوإِْن جُ ِاْسَتَعاَنك أََعْنته ، َوإِْن َمِرَض ُعْدته ، َوإِْن ِاْحَتاَج أَْعَط ٌْ ْدت َعلَ

َبَعْت ِجَناَزته ، َواَل َتْسَتِطٌل  ته ، َوإَِذا َماَت ِاتَّ ٌْ ته ، َوإِْن أََصاَبْتُه ُمِصٌَبة َعزَّ ٌْ ر َهنَّ ٌْ أََصاَبُه َخ

ٌح إاِلَّ بِإِْذنِِه ، َواَل ُتْإِذٌه بِِرٌِح قِْدرك إاِلَّ أَْن َتْؽِرؾ لَُه ، َوإِْن  ِه بِاْلبَِناِء َفَتْحُجب َعْنُه الرِّ ٌْ َعلَ

ا َواَل  ت َفاِكَهة َفؤَْهِد لَُه ، َوإِْن لَْم َتْفَعل َفؤَْدِخْلَها ِسّرً ٌْ ِؽٌَ  بَِها َولَدهيَ ِاْشَتَر ٌَ                                               (( ْخُرْج بَِها َولَدك لِ

103 

ِن ؟ َقالَ : قُْلَنا  )) ٌْ ِن : َوثِْنَت ٌْ  90     ((  َوَواِحَدة: َقالَ  َوَواِحَدة ؟: قُْلَنا . َوثِْنَت

ٌُْحِدَث َتْوَبةً ))  َزلْ ُمْعِرضاً َعْنُه َحتَّى  ٌَ تِِه َكَذَب َكْذَبًة لَْم  ٌْ لَع َعلَى أََحٍد ِمْن أَْهِل َب  120  ((                                                                  كاَن إَِذا اطَّ

 67 (( َكاَن لًِ َتْمٌر فًِ َسْهَوٍة، َوَكاَنْت اْلُؽولُ َتِجًُء َفَتؤُْكلُ ِمْنهُ  ))

((  َكَتَبَها هللاُ ِعْنَدهُ َحَسَنًة َكاِملًَة ))

  201 



212 
 

ُدَها َوأُْبلٌَِها)) الًِ لًِ  أَُجدِّ ٌَ اُم َواللَّ ٌَّ ْهُر، اأْلَ ْهَر، َفإِنَّ هللاَ َقالَ أََنا الدَّ َوآتِى بَِمْملُوٍك   اَل َتُسبُّوا الدَّ

 ((                                                   َبْعَد َمْملُوٍك 
115 

ْهُر َكاْلُجُمَعِة، َواْلُجُمَعُة )) ْهِر َوالشَّ َنُة َكالشَّ َماُن َفَتُكوُن السَّ َتَقاَرُب الزَّ ٌَ اَعُة َحتَّى   اَل َتقُوُم السَّ

َعِؾ  اَعُة َكاْحتَِراِق السَّ اَعِة، َوالسَّ ْوُم َكالسَّ ٌَ ُكوُن اْل ٌَ ْوِم، َو ٌَ  (( َكاْل
180 

ئاً )) ٌْ ٌُْؽنًِ ِمَن اْلَقَدِر َش ْذَر اَل   156 (( اَل َتْنَذُروا َفإِنَّ النَّ

رَ ))  ٌَّ َرةُ َعلَى َمْن َتَط ٌَ َرَة ، َوالطِّ ٌَ  64  (( اَل ِط

ُث إاِلَّ لَبٌِباً أَْو َحبٌِباً )) ٌَُحدِّ  176  (( اَل 

اِر، َواَل أََنا إاِلَّ بَِرْحَمٍة ِمَن هللاِ )) ٌُِجٌُرهُ ِمَن النَّ َة، َواَل  ٌُْدِخلُ أََحداً ِمْنُكْم َعَملُُه اْلَجنَّ  54  (( اَل 

ْشَرَبنَّ أََحٌد ِمْنُكْم َقائًِما َفَمْن َنسِ  )) ٌَ ْسَتقِ ْ يَ الَ  ٌَ  46  (( َفْل

 148 ((                                                                                                                                      ال ٌن ر الرجال إلى النساء وال النساء إلى الرجال ))

ْمَتلَِ   )) ٌَ  108    ((من َعاَنتِِه إلى لَُهاَمتِهِ  َجْوُؾ أََحِدُكمْ أَلَْن 

ُجلِ   لََعَن رُسولُ هللاِ )) ْلَبُس لِْبَسَة اْلَمْرأَِة َواْلَمْرأََة َتْلَبُس لِْبَسَة الرَّ ٌَ ُجلَ   75  (( الرَّ

عن صومه فقالوا :  لما دخل المدٌنة وجد الٌهود صائمٌن ٌوم عاشورا فسؤلهم عنه أي))

ى هللا فٌه موسى وأؼرق فرعون فقال   أنا أحق بموسى منكم هذا الٌوم الذي نجَّ

  (( وأمر بصٌامه فصامه النبً 
191 

ًرا))  ٌُّ َن ، أَْو ِاْسَتْقَسَم ، أَْو َرَجَع ِمْن َسَفر َتَط َرَجات اْلُعاَل َمْن َتَكهَّ َنال الدَّ ٌَ  64   ((لَْن 

ْشَربُ  )) ٌَ ْعلَُم الَِّذي  ٌَ  ((   اَلْسَتَقاءَ  وهو قائم لَْو 
46 

َة َعْبٍد بِؤَْرٍض إاِل َجَعلَ له فٌها َحاَجًة  )) ٌَّ ُ َمنِ  195  (( َما َجَعلَ هللاَّ

ًْ َقَراَبةٍ  )) ِن أَْو َذَواَت ٌْ ِن أَْو أُْخَت ٌْ ِهَما ْحَتِسبٌ  مَمْن أَْنَفَق َعلَى اْبَنَت ٌْ  89                                                                                                               (( َعلَ

َداء َفُهَو َجار ))  104                                                                                                       ((  َمْن َسِمَع النِّ

ْبح فًِ اْلَمْسِجد َفُهَو َجار ))  104                                                                                                                                            ((          َمْن َصلَّى َمَعك َصاَلة الصُّ

َس بَِنافِخٍ  )) ٌْ ْنفَُخ فٌَِها َولَ ٌَ اَمِة َحتَّى  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ُ بَِها  َبُه هللاَّ َر ُصوَرًة َعذَّ  175  ((  َمْن َصوَّ

نِ )) ٌْ َت ٌَ  89                                                                                                                  (( َمْن َعالَ َجاِر

قُلْ  )) ٌَ ء َفْل ًْ َرة َش ٌَ ر إاِلَّ : َمْن َعَرَض لَُه ِمْن َهِذِه الطِّ ٌْ رك ، َواَل َخ ٌْ ر إاِلَّ َط ٌْ اللَُّهمَّ اَل َط

رك ٌْ رك، َواَل إِلَه َؼ ٌْ    ((َخ
 

64 



213 
 

َها ِمْن نِْعَمة َمْن َكاَنْت لَُه اْبَنٌة  )) ٌْ َبَها َوأَْحَسَن أََدبَها َوَعلََّمَها َفؤَْحَسَن َتْعلٌِمَها َوأَْوَسَع َعلَ َفؤَدَّ
ِه  ٌْ   ((  هللاَّ الَّتًِ أَْوَسَع َعلَ

90 

َئٍة )) ٌِّ ْعِمْلَها ُكتَِبْت لَُه َحَسَنًة َفإِْن َعِملََها ُكتَِبْت لَُه َعْشراً َوَمْن َهمَّ بَِس ٌَ  َمْن َهمَّ بَِحَسَنٍة َولَْم 

ِه  ٌْ ْعَمْلَها لَْم ُتْكَتْب َعلَ ٌَ ((َفلَْم 
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ُجلُ َقائًِما )) ْشَرَب الرَّ ٌَ  46  (( َنَهى أَْن 

تًِ ))  ((  َهَذا َحَراٌم َعلَى ُذُكوِر أُمَّ
74 

َر ِعْنَدهُ تِْسعاً َوتِْسِعٌَن َرْحَمًة ))  96                                                                                                                                                         (( َوأَخَّ

 89                                                                                                   (( َوأَْطَعَمُهنَّ َوَسَقاُهنَّ َوَكَساُهنَّ ))

ْوِم :  َواَكْرَباهُ َعلَى أَبًِ َفَقالَ )) ٌَ  143 ((                                                                                                                       اَل َكْرَب َعلَى أَبٌِِك َبْعَد اْل

ِدِه )) ٌَ ِؾ لَُمَعاٌنُة َملَِك الموِت أشدُّ ِمْن ألِؾ َضْرَبٍة  َوالِذي َنْفِسً َب ٌْ  143 ((                                                                                                 بِالسَّ

 33  (( َوإِْن َكاَن َمائِعاً َفاَل َتْقَرُبوهُ ))

 96                                                                                                       (( َوأَْنَزلَ فًِ َخْلقِِه ُكلِِّهْم َرْحَمًة ))

ِدٌُد ـ أَيِ )) َما الشَّ ْملُِك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَؽَضِب :  َوإِنَّ ٌَ  43  ((اْلَكاِملُ ـ الِذي 

ؤَ ِعْنَدهُ ِماَئًة إاِلَّ َواِحَدًة ))  96                                                                                                                                                                                     (( َوَخبَّ

ُه )) ٌَ ؤْتِ ٌَ ْدُعو بِِه ِمْن َقْبِل أَْن  ٌَ  55  (( َواَل 

ْوَمئٍِذ ُمْإِمناً َواَل ُمْإِمَنًة )) ٌَ َها  ٌَُضرُّ َحرُّ  150 ((                                                                                                                                                        َواَل 

ُجلُ َعلَى أَْهلِِه ُكتَِب لَُه بِِه َصَدَقٌة، َوَما َوَقى اْلَمْرُء بِِه ِعْرَضُه َفْهَو َصَدَقةٌ ))  107  ((                                                                    َوَما أَْنَفَق الرَّ

 107 ((                                                                           ومن المعروؾ أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تكف  من دلوك فً إناء أخٌك ))

َس بَِعاقِدٍ  )) ٌْ َها َولَ ٌْ َن َطَرَف ٌْ ْعقَِد َب ٌَ َب َحتَّى  ِه َشِعٌَرةٌ َوُعذِّ ٌْ  174 ، 173  (( َوَمْن َتَحلََّم َكاِذًبا ُدفَِع إِلَ

ُجُهنَّ )) ٌَُزوِّ  89                                                                                                                                                                                                          (( َو

ا )) ا َوَثاَلٌث فًِ اْْلِخِرِة، َفؤَمَّ ٌَ ْن َنا َفإِنَّ فٌِِه ِستَّ ِخَصاٍل َثاَلٌث فًِ الدُّ قُوا الزِّ اِس اتَّ ا َمْعَشَر النَّ ٌَ  

ا ٌَ ْن ا اللََّواتًِ فًِ اْْلِخِرِة : اللََّواتًِ فًِ الدُّ ٌُْنقُِص اْلُعْمَر َوأَمَّ ٌُوِرُث اْلَفْقَر َو ٌُْذِهُب اْلَبَهاَء، َو َف

ٌُوِجبُ  ارِ : َف َخَط َوُسوَء اْلِحَساِب، َواْلُخلُوَد فًِ   النَّ  ((                السَّ

130 ، 131 

ٌُْلِجَم اْلَكافَِر اْلْعَرُق  قٌِلَ لِْلُمْصَطَفى)) ْوِم َحتَّى  ٌَ اِس فًِ َذلَِك اْل ْشَتدُّ َكْرُب النَّ ٌَ َن :   ٌْ َفؤَ

ِهُم اْلَؽَماُم : اْلُمْإِمُنوَن ؟ َقالَ  ٌْ ٌَُ لِّلُ َعلَ  ((                                                                                                                                                                                                    َعلَى َكَراِسً ِمْن َذَهٍب َو

149 
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ا )) ٌَ ْن ْحَمِة التًِ فًِ الدُّ اَمِة ِماَئَة َرْحَمٍة بِالرَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ لََها  ٌَُكمِّ  ))                                                                      97 

ُبُهنَّ )) ٌَُإدِّ  
ْكفُلُهنَّ   ٌَ ْرَحمُهنَّ َو ٌَ  89 ((                                                                                                                                                                          َو
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 فهرس األبٌات الشعرٌة 

الصفحة  البحر  ت  ــــــــــــــالبي

اُم َما ُكْنَت َجاِهاًل    ٌَّ  َسُتْبَدي لََك اأْلَ

د  ؤِْتٌَك ِباأْلَْخَباِر َمْن لَْم ُتَزوَّ ٌَ                      َو
 110 الطوٌل

ِر ُتْدِنً ِمَن اْلَفَتى  ٌْ  َوَما َعاِجاَلُت الطَّ

ِثِهنَّ قُُصورُ  ٌْ                     َنَجاحاً َواَل َعْن َر
 64 الطوٌل

  دعوت لما نابنً مسورا  

ًْ ٌدي مسور                                فلبى فلبَّ
 203 المتقارب

 قد جاء ٌعطس مضموما ومنكسرا 

                       وجاء ؼابره بالفتح ال ؼٌر
 123 البسٌط

   ُرْمَت َتْشَرُب َفاْقُعْد َتفُزْ إَِذا 

ةِ                            َصْفَوِة أَْهِل اْلِحَجازِ  ِبُسنَّ
ُحوا ُشْرَبُه َقاِبًما   َوَقْد َصحَّ

اِن اْلجَ                              ٌَ ُه لَِب  َوازِ ــــَولَِكنَّ

 47 المتقارب

   لََعْمُرَك ما َتْدِري الّطواِرُق باْلَحصى

وال َزاجراُت الّطٌر ما هللاُ َصاِنُع                 
 64 الطوٌل

نِ  ٌْ ًَ اْثَن    ِفً اْلَؽاِر اْلُمِنٌِؾ، َوَقدْ  َوَثاِن

َد الَجَبال                    َطاَؾ الَعُدوُّ ِبِه إِْذ َصعَّ

  وكان ِحبَّ رسوِل هللِا َقْد َعلِموا

ٌّة ِ لْم ٌعِدْل بِه َرُجال                      من الَبِر

 110 البسٌط

ٌُْسَتْسَقى الَؽماُم بوجههِ    وأبٌَض 

ِثماُل الٌتامى ِعْصمة ٌ لألرامِل                   
 109 الطوٌل

 109 البسٌط بانْت سعاُد َفَقْلبً الٌوَم َمْتُبولُ 

 118 البسٌط َواْلَخْمُر ُمْشَتقَُّة اْلَمْعَنى ِمَن اْلَكَرمِ 
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 اْلَحْمُد هلِلِ اَل َشِرٌَك لَهُ 

قُْلَها َفنْفَسُه َظْلماً  ٌَ                   َمْن لَْم 
 109 السرٌع

 فقلت لبٌه لمن ٌدعونً
مشطور 

 الرجز
204 

  ٌا َعْمُرو إالّ َتَدْع َشْتِمً وَمْنَقَصِتً

اْسقُونً : أْضِرْبَك َحّتى َتقوَل الهاَمةُ              
 65 البسٌط
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 فهرس األعالم 

 

رقـــــم الصفحـــــة اســـــــم العلـــــــــــم م  . ر 

 62 .أبو إسحاق : إبراهٌم الحربً 1

 146 .إبراهٌم المتبولً  2

 188 . أبو إسحاق : إبراهٌم عمرو الصنعانً  3

 188 . أبو بكر : ابن أبً الدنٌا  4

 أبو محمد: ابن أبً جمرة  5

49 ، 60 ، 83، 84 ، 85 ، 97 ، 98 ، 99  

101، 102 ، 106 ، 108 ، 113 ، 149 

 59 . أبو محمد : ابن أبً حاتم  6

 150 ، 34 .ابن أبً شٌبة، أبوبكر   7

 50 عبد الرحمن : ابن أبً عمرة  8

 61 . أبو محمد : ابن األعرابً  9

 118 .أبو بكر : ابن األنباري 10

 74 .أبو عمرو : ابن الصالح  11

 49 . أبو بكر : ابن العربً  12

 130 .أبو عبد هللا : ابن القاسم  13

 107 . أبو عبد هللا : ابن المنكدر  14

ٌِّر  15  50 . أبو العباس : ابن المن

 129 ، 90 ، 88 ، 50  . أبو الحسن : ابن بطال  16

 188 ، 186 ، 150 ، 64 ، 43 . محمد بن حبان : ابن حبان  17

 .أبو الفضل : ابن حجر  18

47  ،50 ، 87 ، 92 ، 93 ، 97 ، 107 ،

108 ، 123 ، 145 ، 148 
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 34 .أبو محمد، علً بن أحمد : ابن حزم  19

 . أحمد بن محمد : ابن حنبل  20

43 ، 46 ، 55 ، 72 ، 73 ، 77 ، 89 ، 

107 ، 115 ، 127 ، 162 ، 173 

 33  عبد الرحمن بن أبً بكرابن داود،   21

 67 .أبو بكر : ابن درٌد  22

 43 . محمد : ابن سٌرٌن  23

 61 .ابن شهاب الزهري   24

 127 ، 126 ، 90 ، 89 ، 59 ، 57 . عبد هللا : ابن عباس  25

 64 .أبو أحمد : ابن عدي  26

 44 ، 41 . أبو القاسم : ابن عساكر  27

 34 . عبد هللا : ابن عمر  28

 65 . أبو الحسٌن : ابن فارس  29

 59 . أبو الفداء : ابن كثٌر  30

 40 . أبو بكرة : ابن كلدة  31

 89 ، 39 . أبو عبد هللا : ابن ماجه  32

 136 ، 135 ، 127 ، 125 ، 90 ، 66 .عبد هللا : ابن مسعود  33

 81 .أبو عبد هللا : ابن منده  34

 105 .أبو محمد : ابن وهب  35

 186 .محمد عبد الرحمن : أبو األسود  36

 148 .أبو الحسن الشاذلً   37

 120 .الولٌد بن ٌزٌد : أبو العباس  38

 187 . محمد بن الفضل : أبو النعمان  39

 193 ، 192،  82 . عبد األول بن عٌسى : أبو الوقت  40
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 173 ، 39 أبو أٌوب األنصاري   41

42  
أبو جعفر، المنصور، عبد هللا بن محمد 

. 
120 

 185 .أبو حسن األشعري   43

 127 ، 43 . النعمان بن ثابت : أبو حنٌفة  44

 182 ، 175 ، 124 .  سلٌمان بن األشعث : أبو داود  45

 64 .عوٌمر بن عامر : أبو درداء  46

 . عبد هللا بن أحمد : أبو ذر الهروي  47

40 ، 44 ، 51 ، 52 ، 72 ، 80 ، 86 87 ، 

95 ، 100 ، 111 ، 119 ، 120 ، 122 ، 

129 ، 130 ، 136 ، 154 ، 176 ، 180 ، 

181 ، 182 ، 192 ، 193 ، 197 201 ، 

202 

 65 .سعٌد بن أوس : أبو زٌد  48

 168 .أبو سعٌد الخدري   49

 189 .محمد بن علً : أبو طالب المكً  50

 154 ، 109 .عبد مناؾ بن عبد المطلب : أبو طالب  51

 77 ، 62 .أبو عبٌد الهروي   52

 107 . مالك بن إسماعٌل : أبو ؼسان  53

 124 .أبو موسى األشعري   54

 66 . أحمد بن عبد هللا : أبو نعٌم  55

 129 ، 90 ، 89 ، 64 ، 55 ، 54 ، 46 . عبد الرحمن : أبو هرٌرة  56

 195 ، 81 .أسامة بن زٌد بن حارثة    57

 73 ، 33 . إسحاق بن راهوٌه   58



220 
 

 125 ، 94 . أبو بكر : اإلسماعٌلً  59

 130 . أبو عمرو : أشهب  60

 82 ، 38 .  أبو عبد هللا : األصٌلً  61

 125 .أبو محمد : األعمش  62

 32 . أنس بن إٌاس   63

 126 ، 46 . أبو حمزة : أنس بن مالك  64

 104 ، 37 . أبو عمرو : األوزاعً  65

 .أبو عبد هللا : البخاري  66

35 ، 37 ، 39 ، 44 ، 48 ، 52 ، 56 ، 59  

62 ، 69 ، 71 ، 74 ، 76 ، 78 ، 81 ، 83  

86 ، 91 ، 94 ، 97 ، 99 ، 100 ، 101 ، 

103 ، 104 ، 105 ، 107 ، 110 ، 112 ، 

114 ، 116 ، 118 ، 121 ، 122 ، 124 ، 

128 ، 131 ، 132 ، 134 ، 136 ، 138 ، 

143 ، 146 ، 148 ، 150 ، 152 ، 153 ، 

155 ، 156 ، 157 ، 158 ، 159 ، 161 ، 

162 ، 164 ، 166 ، 168 ، 170 ، 172 ، 

175 ، 177 ، 179 ، 181 ، 182 ، 186 ، 

189 ، 191 ، 193 ، 197 ، 199 ، 200 ، 

202 

 36 .البراء بن عازب   67

 164 . بن أحمد بن عٌسى ىعٌس: البراوي  68

 117 .أبو بكر : البزار  69

 54 . أبو عمرو : بشر بن حرب  70
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71  
 . بالل بن رباح الحبشً 

 
70 

 42 . عبد هللا بن عمر : البٌضاوي  72

 188 ، 186 ، 146 ، 34 . أبوبكر، أحمد بن الحسٌن : البٌهقً  73

 . أبو عٌسى: الترمذي  74

39 ، 51 ، 88 ، 82 ، 125 ، 148 ، 173 

176 ، 180 

 188 ، 143 ، 102 ، 90 ، 54 .جابر بن عبد هللا   78

 120 .جعفر بن سلٌمان بن علً   79

 149 ، 89 ، 72 .عقبة بن عامر : الجهنً  80

 51 . أبو الفضل : الحافظ العراقً  81

 148،  106 .أبو عبد هللا : الحاكم  82

 73 .أبو أرطؤة :حجاج  83

 106 .أبو عبد هللا : حذٌفة بن الٌمان  84

 110 ، 109 .أبو الولٌد : حسان بن ثابت  85

 62 .الحسن البصري   86

 87 .الحسن بن علً بن أبً طالب   87

 . عبد هللا بن أحمد : الحموي  88

42 ، 54 ، 129 ، 180 ، 197 ، 201 ، 

202 

 181 . أبو إبراهٌم : حمٌد بن عبد الرحمن  89

 181 .عبد هللا بن الزبٌر : الحمٌدي  90

 136 .أبو شهاب : الحناط  91

 37 . خلٌل بن إسحاق   92

 106 .أبو الحسن : الدار قطنً  93
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 168 . أحمد بن داود : الدٌنوري  94

 106 . أبو القاسم : الراؼب األصفهانً  95

 74 .أبو القاسم : الرافعً 96

 37 ربٌعة بن عثمان  97

 65 .أبو عبد هللا : الزبٌر بن بكار 98

 181 ، 105 ، 54 . أبو محمد : الزهري 99

 186 .سبٌع بن خالد  100

 164 .أحمد بن محمد : السحٌمً 101

 107 .أبو الخٌر : السخاوي 102

 181 .أبو قدامة : السرخسً 103

 140 .سعد بن هشام بن عامر  104

 186 ، 174،  77 . أبو عبد هللا : سعٌد بن جبٌر 105

 150 ، 95 .أبو عبد هللا : سلمان الفارسً 106

 190 . أبو إٌاس : سلمة بن األكوع 107

 117 .أبو سلٌمان : سمرة بن جندب 108

 145 .سهل بن سعد بن مالك  109

 54 .سهٌل بن أبً صالح  110

 127 .أبو عبد هللا : الشافعً 111

 133 . شداد بن أوس  112

 196 .  أبو محمد : الشعرانً 113

 181 ، 88 . أبو بشر : شعٌب بن أبً حمزة 114

 15 .أبو الحسن، علً بن أحمد : الصعٌدي 115

 63 .ضابا بن الحارث  116
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 .أبو القاسم : الطبرانً 117

64  ،89 ، 102 ، 104 ، 117 ، 146 ، 

186 ، 188 ، 194 

 186 ، 174 ، 77 .أبو جعفر : الطبري 118

 39 . أبو جعفر: الطحاوي 119

 123 .عامر بن الطفٌل  120

 173 .أبو معاوٌة : عباد بن عباد 121

 139 .أبو الولٌد : عبادة بن الصامت 122

 107 .عبد الحمٌد بن الحسن الهاللً  123

 149 ، 89 ، 72 . أبو الفضل : عبد الحمٌد بن جعفر 124

 55 . عبد الرزاق بن همام  125

 150 .عبد هللا بن المبارك  126

 109 .أبو محمد : عبد هللا بن رواحة 127

 64 .عبد هللا بن عمرو بن العاص  128

 89 .عبد المجٌد بن عبد العزٌز  129

 151 .أبو طرٌؾ : عدي بن حاتم 130

 87 .عراك بن عامر الؽفاري  131

 88 ، 87 . أبو عبد هللا : عروة بن الزبٌر 132

 96 ، 34 . عطاء بن ٌسار  133

 96 .أبو شبل : العالء بن عبد الرحمن 134

 127 .أبو الحسن : علً بن مسهر 135

 184 . أبو حفص : عمر بن عبد العزٌز 136

 182  .عنبسة بن خالد بن ٌزٌد بن أبً النجاد 137

 108 ، 95 .عوؾ بن مالك بن أبً عوؾ  138
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 184 ، 115 ، 99 ، 88 ، 61 . أبو الفضل : عٌاض بن موسى 139

 93 . العٌنً  140

 81 . الفضل بن العباس  141

 173 ، 77 ، 47 .أبو الخطاب : قتادة 142

 150 ، 95 ، 85 ، 75 ، 61 ، 42 ، 38 .أبو العباس : القرطبً 143

 65 . أبو عبد هللا : القزاز 144

 107 .القسطالنً، أبو العباس  145

 32  .قٌس بن سعد بن عبادة 146

 50 .كبشة بنت ثابت بن المنذر  147

 165 ، 134 ، 34 .محمد بن ٌوسؾ : الكرمانً 148

 . أبو هٌثم : الكشمٌهنً 149

55 ، 88 ، 92 ، 93 ، 100 ، 119 ، 129 

130 ، 181 ، 197 

 66 . أبو إسحاق : كعب األحبار 150

 109 .كعب بن زهٌر بن أبً سلمى  151

 77 ، 37 . أبو الحارث: اللٌث بن سعد 152

 188 .أبو ٌحًٌ : مالك بن دٌنار 153

 . أبو عبد هللا، مالك بن أنس : مالك 154

34 ، 39 ، 50 ، 61 ، 77 ، 79 ، 127 

128 

 83 .أبو الحسن : الماوردي 155

 72 .أبو بكر : محمد بن إسحاق 156

 163 .أبو العباس : الُمرسً 157

 . إبراهٌم بن أحمد : المستملً 158

42 ، 44 ، 53 ، 54 ، 80 ، 87 ، 129 ، 

180 ، 181 ، 201 ، 202 
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 . أبو الحسٌن : مسلم 159

46 ، 53 ، 54 ، 77 ، 87 ، 89 ، 95 ، 96 

106 ، 124 ، 156 ، 181 ، 186 

 103 ، 80 .معاذ بن جبل  160

 65 .أبو عبٌد : معمر بن المثنى 161

 88 ، 87 .أبو عروة : معمر بن راشد 162

 96 .  أبو سعٌد : المقبري 163

 160 .أبو معبد : المقداد بن األسود 164

 143 .أبو عبد هللا بن أبً مسلم : مكحول 165

 98 .أبو عبد هللا : النعمان بن بشٌر 166

 .أبو زكرٌاء : النووي 167

47 ، 50 ، 87 ، 92 ، 93 ، 97 ، 107 ، 

108 ، 123 ، 145 ، 148 

 73 .أبو النضر : هاشم 168

 173،  55 .أبو عقبة : همام بن منبه 169

 196 .هند بن أسماء بن حارثة  170

 143 .أبو قرضافة : واثلة 171

 70 . أبو جحٌفة : وهب بن عبد هللا 172

 72 .ٌزٌد بن أبً حبٌب  173

 182 .أبو زٌد : ٌونس بن زٌد 174
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  فهرس المصادر والمراجع 
 

 . برواية حفص عن عاصم: القرآن الكريم
عبد ادللك : أليب عبد اهلل زلمد بن عبد الواحد ادلقدسي، تح     األحاديث المختارة للضياء المقدسي،  .1

 .  ه 1410 – 1 مكة ادلكرمة ، ط –بن عبد اهلل بن دهيش، دار مكتبة النهضة احلديثة 
دار  ،  زلمد فؤاد عبدالباقي:تح - مد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، دلحرد األدب المف      .2

 . م 1989  /3 ط  بًنوت،البشائر اإلسالمية 
 عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري أليب، االستذكار الجامع لمذاىب فقهاء األمصار     .3

 .  م 2000/  بًنوت ط– دار الكتب العلمية - زلمد علي معوض - سادل زلمد عطا:تح ، القرطيب
 علي زلمد : تح -  يوسف بن عبد اهلل بن زلمد بن عبد الرب،  االستيعاب في معرفة األصحاب    .4

 . ه 1412/ ط- بًنوت  - دار اجليل - البجاوي
  - عادل أمحد الرفاعي :تح – عز الدين بن األثًن بن زلمد اجلزري-  أسد الغابة في معرفة الصحابة    .5

  . م1996-  /ط، دار إحياء الرتاث العريب
 دار  -  علي زلمد البجاوي -تح – العسقالين  أمحد بن علي بن حجر:اإلصابة في تمييز الصحابة   .6

 .  ه 1412/  1 ط،  بًنوت-اجليل 
، دار العلم للماليٌن، خًن الدين بن زلمود بن زلمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي : األعالم   .7

 .  م 2002/ 15ط
 . بًنوت – دار الفكر  -  ومسًن جابر، علي مهنا:تح - األصبهاين  ..... الفرجأبو: األغاني   .8
حييي إمساعيل : تح. أليب الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب: إكمال المعلم بفوائد مسلم .9

 . 3 ط – دار الوفاء –
عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور ادلقدسي ل: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .10

 . م 1995/ 1، ط دار السلف، مسًن بن أمٌن الزهًني: تحاجلماعيلي الدمشقي احلنبلي، 
 عبد اهلل عمر :تح – أيب سعيد عبد الكرمي بن زلمد ابن منصور التميمي السمعاين: األنساب .11

  .م1998/ طبًنوت  -  دار الفكر -البارودي
دار ، بن هشام األنصاريايب زلمد عبداهلل بن يوسف بن أمحد أل، أوضح المسالك إلى ألفية إبن مالك .12

 . م 1979 /5 ط بًنوت- اجليل 
/  ط بًنوت،  دار إحياء العلوم، الشيخ هبيج غزاوي:تح،  خلطيب القزويين، لإليضاح في علوم البالغةا .13

   . م1998
  . بًنوت - دار ادلعرفة، زين الدين ابن جنيم احلنفي، لالبحر الرائق شرح كنز الدقائق .14



227 
 

زلفوظ الرمحن : ، تحيب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزارأل ،مسند البزار- البحر الزخار  .15
 /1 ط، ادلدينة ادلنورة- مكتبة العلوم واحلكم ، دار  وصربي عبد اخلالق الشافعي،وعادل بن سعد زين اهلل،
م  2009

دار إحياء الرتاث ،  علي شًني: تح. بن كثًن الدمشقيإمساعيليب الفداء أل، البداية والنهاية .16
 . م1988 /1، طالعريب

 مصر – دار السعادة –حملمد بن علي الشوكاين : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .17
 . ه 1/1348ط

 زلمد أبو :تح، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .18
 . صيدا- ة ادلكتبة العصري، الفضل إبراهيم

 - زلمد ادلصري: تح - أبادي مد بن يعقوب الفًنوزدلح - البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة .19
  . 1الكويت ط - دار مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي 

أليب زلمد : بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري .20
 . م 1972/ 2 ط – بًنوت – دار اجليل –عبد اهلل بن أيب مجرة األزدي األندلسي 

 – زلّمد بن زلّمد بن عبد الرزّاق احلسيين مرتضى الزَّبيدي: اج العروس من جواىر القاموست .21
 .دار اذلداية - رلموعة من احملققٌن: تح

: ، تحمشس الدين زلمد بن أمحد بن عثمان الذهيب: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم .22
.   م1/1987 ط  بًنوت -دار الكتاب العريبعمر عبد السالم تدمري، 

 - مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثمان الذهيبل: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم .23
 م 1987/ 1 بًنوت ط–  دار الكتاب العريب -عمر عبد السالم تدمري:  تح

مطبعة  -  زلمد زلي الدين عبد احلميد:تح – عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطيل: تاريخ الخلفاء .24
  م 1952-  مصر – السعادة

 .بًنوت–  دار الكتب العلمية ،محد بن علي أبو بكر اخلطيب البغداديأل: تاريخ بغداد .25
  -علي شًني: تح –  القاسم علي بن احلسن ابن هبة اهلل ابن عساكرو أب:تاريخ مدينة دمشق .26

 .م 1/1998 طدار الفكر
 -  مد عبد الرمحن بن عبد الرحيم ادلباركفوري أبو العالدلح: تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .27

  .بًنوت– دار الكتب العلمية 
دار الكتب العلمية  -  زكريا عمًنات:تح – زلمد بن أمحد بن عثمان الذهىب-  تذكرة الحفاظ .28

 .م1/1998ط بًنوت –
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للقاضي عياض، حتقيق أمحد : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذىب مالك .29
 . بكًن زلمود، دار مكتبة احلياة بًنوت، دار مكتبة الفكر طرابلس

أمين بن صاحل : تح- القاسم إمساعيل بن زلمد بن الفضل األصبهاين أليب : لترغيب والترىيبا .30
 م 1/1993 ط القاهرة–  دار احلديث  -بن شعبان

 - أسعد زلمد الطيب: تح - يب زلمد عبد الرمحن بن أيب حاًب الرازيأل :تفسير ابن أبى حاتم .31
  . صيدا- ادلكتبة العصرية 

 دار إحياء الرتاث ،عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثًن الدمشقيل-  تقسير القرآن العظيم .32
  .العرىب

كمال : تح، مد بن عبد الغين البغدادي أبو بكر، دلحلتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيدا .33
 . هـ 1408/ ط بًنوت،  دار الكتب العلمية،يوسف احلوت

 الفضل أمحد بن علي بن زلمد بن أليب، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .34
. م1989  -1، طدار الكتب العلمية، أمحد بن حجر العسقالين

يب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب أل ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .35
وزارة عموم األوقاف والشؤون مصطفى بن أمحد العلوي، زلمد عبد الكبًن البكري، : ، تحالنمري

 . ه 1387ادلغرب - اإلسالمية 
. م 1/1996 ط  بًنوت،دار الفكر - لإلمام النووي:تهذيب األسماء واللغات  .36
مؤسسة الرسالة : الناشربشار عواد معروف، : ، تحالرمحن ادلزي يوسف بن عبدل ،تهذيب الكمال .37

 . م  1/1980 ط بًنوت– 
 مكتبة  - رلدي السيد إبراهيم:تح، عبد اهلل بن زلمد بن جعفر بن حيانل، التوبيخ والتنبيو .38

  .القاهرة- ان الفرق
ليل بن إسحاق بن موسى اجلندي خل، التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب .39

 .  م 1/2008القاهرة ط -  مركز جنيبويه،أمحد بن عبد الكرمي جنيب: ، تحادلالكي
– دارمكتبة اإلمام الشافعي - زين الدين عبد الرؤوف ادلناويل-  التيسير بشرح الجامع الصغير .40

  .م3/1988، ط الرياض
 - السيد شرف الدين أمحد: تح - مد بن حبان بن أمحد أبو حاًب التميمي البسيتدلح-  الثقات .41

 . م 1/1975 ط دار الفكر
أبو عبد الرمحن األخضر :  تح– جلمال الدين بن عمر بن احلاجب ادلالكي –جامع األمهات  .42

 .   م 2000 - 2 ط –بًنوت - األخضري، دار اليمامة 
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أمحد زلمد : تح، مد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلميدلح، الجامع الصحيح سنن الترمذي .43
  .بًنوت–  دار إحياء الرتاث العريب ،شاكر وآخرون

عن نسخة  (النسخة السلطانية  )أليب عبد اهلل زلمد بن إمساعيل البخاري، الجامع الصحيح،  .44
 – 1أيب يعقوب نشأت بن كمال ادلصري، مكتبة الطربي، ط : أيب احلسٌن شرف الدين الُيونْييِن، تقدمي

 .    م 2010
عباس أمحد صقر و : جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي، مجع وترتيبالجامع الصغير وزوائده،  .45

 . أمحد عبد اجلواد، دار الفكر
  .م1988/طبًنوت -  دار الفكر-يب هالل العسكري أل :جمهرة األمثال .46
عبد القادر بن أيب الوفاء زلمد بن أيب الوفاء القرشي أبو ، لالجواىر المضية في طبقات الحنفية .47

  .كراتشي، مًن زلمد كتب خانه، زلمد
يوسف : تح، علي الصعيدي العدوي ادلالكيل، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني .48

 .  ه 1412/ ط بًنوت، – دار الفكر، زلمد البقاعي
 . م 1994 – 1، ط  دار الكتب العلمية، احلسن ادلاوردى، أليبالحاوي في فقو الشافعي .49
–  دار الكتاب العريب ،نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين يبأل، حلية األولياء وطبقات األصفياء .50

 .  ه 1405  -4، ط بًنوت
 زلمد نبيل :تح – عبد القادر بن عمر البغداديل-  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .51

 . م 1998/ ط-   بًنوت – دار الكتب العلمية - اميل بديع اليعقوب/طريفي
حلافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن زلمد  ل،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .52

 صيدر ، دارم1972  -/ط، رللس دائرة ادلعارف العثمانية، الناشرزلمد عبد ادلعيد ضان:  تح،العسقالين
  . اذلند/ اباد

براهيم بن علي بن زلمد بن فرحون  إل،لديباج المذىب في معرفة أعيان علماء المذىبا .53
 .، بال تخ مكان النشر بًنوت،الناشر دار الكتب العلمية،اليعمري ادلالكي

.  اذلند–صيد ، آياد / ط . السيد أبو الفضل :  مجعه وصححه وعلق عليهديوان ابن حجر ، .54
  م  1962

 ، 2هبجة عبد الغفور احلديثي، دار الشؤون الثقافية العامة، ط: تحديوان أمية بن أبي الصلت،  .55
 . بال تخ 

بدر الدين حاضري زلمد محامي، دار الشرق العريب، : ، تحديوان حسان بن ثابت األنصاري .56
 .          م 2/1998بًنوت  ط
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 ، 1ط .  لبنان –، اعتىن به عبد الرمحن ادلصطاوي، دار ادلعرفة، بًنوت ديوان طرفة بن العبد .57
 .  م 2003

عمر فاروق الطباع، دار األرقم بن أيب : شرحه وضبط نصوصه وقدم له: ديوان كعب بن زىير .58
 . األرقم، بًنوت

 .   م 2004 /  1 لبنان ، ط– بًنوت –اعتىن به محدو طماس، دار ادلعرفة : ديوان لبيد بن ربيعة .59
 . م2002 ، 1 بًنوت، ط –أليب زكرياَّ حيٍن بن شرف النووي، دار ابن حزم روضة الطالبين،  .60
  - مد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللدلح-  زاد المعاد في ىدي خير العباد .61
 ،حاًب صاحل الضامن: تح، يب بكر زلمد بن القاسم األنباريأل ،الزاىر فى معانى كلمات الناس .62

  م 1/1992ط بًنوت - مؤسسة الرسالة 
 دار الكتب ، حبيب الرمحن األعظمي:تح، عبد اهلل بن ادلبارك بن واضح ادلرزويلالزىد والرقائق،  .63

  . بًنوت– العلمية
، ط مكتبة مصطفى البايب احلليب، دار مد بن إمساعيل األمًن الكحالين الصنعاين، دلحسبل السالم .64

 .  م 1960 – 4
– دار الفكر ، زلمد فؤاد عبد الباقي: تح، مد بن يزيد أبو عبداهلل القزوييندلح، سنن ابن ماجو .65

 . ، بال تخ بًنوت
زلمد زليي الدين : تح - سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزديل-  سنن أبي داود .66

 .دار الفكر   - عبد احلميد
زلمد عبد : تح ، محد بن احلسٌن بن علي بن موسى أبو بكر البيهقيأل، سنن البيهقي الكبرى .67

 .  م 1994– مكة ادلكرمة - مكتبة دار الباز ، القادر عطا
دار ، عبد ادلعطي أمٌن قلعجي : ، تحيب بكر أمحد بن احلسٌن بن علي البيهقيأل ،السنن الصغير .68

  . م1989  -:1، ط  كراتشي ـ باكستان -جامعة الدراسات اإلسالمية
عبد الغفار سليمان .د: تح - محد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائيأل-  سنن النسائي الكبرى .69

 م 1991 – 1:  ط– بًنوت– دار الكتب العلمية  - سيد كسروي حسن، البنداري 
 رلموعة من  /ح ت–مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد الذهيب ل-  سير أعالم النبالء .70

  . م1985  /3 ط –  مؤسسة الرسالة -احملققٌن بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط
حملمد  بن زلمد بن عمر بن قاسم سللوف ، خرج شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،  .71

 . بًنوت، لبنان- حواشيه وعلق عليه عبد اجمليد خيايل، دار الكتب العلمية
 دار الكتب ،لعبد احلي بن أمحد العكري الدمشقي، شذرات الذىب في أخبار من ذىب .72

 . بًنوت - العلمية
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زلمد زليي الدين : تح، هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي ادلصري اذلمذاينل، بن عقيلاشرح  .73
 . م 1985  -2ط ، دمشق- دار الفكر  ، عبد احلميد

 دار  - مد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقايندلح-  شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك .74
 .  ه 1411/ ط-  بًنوت  – الكتب العلمية

، مد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو عبد اهلل، مجال الدين، دلحشرح الكافية الشافية .75
جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي كلية : الناشر، عبد ادلنعم أمحد هريدي: حت

 . ، بال تخ 1، ط الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة ادلكرمة
دار إحياء  -  حيٍن بن شرف بن مري النوويء زكرياأليب- صحيح مسلم النووي على شرح  .76

 .  هـ 1392   /2 ط – بًنوت– الرتاث العريب 
غريد : ، تح على أمحد بن زلمد بن احلسن ادلرزوقي األصفهاينأليب شرح ديوان الحماسة،  .77

 م 2003 / 1، ط لبنان– دار الكتب العلمية، بًنوت ، الشيخ
يب احلسن علي بن خلف بن عبد ادللك بن بطال  أل–ل شرح صحيح البخارى البن بطا .78

   /2، طالرياض/ السعودية - مكتبة الرشد : دار النشر ، أبو متيم ياسر بن إبراهيم: تح، البكري القرطيب
  .م2003

زلمد سيد وزلمد زهري النجار : ، تحيب جعفر أمحد بن زلمد الطحاويأل: شرح معاني اآلثار .79
  . م1/1994بًنوت ط -  عادل الكتبدار  -جاد احلق

 دار  - زلمد السعيد بسيوين زغلول: تح -  بكر أمحد بن احلسٌن البيهقيأليب :شعب اإليمان .80
 .  ه 1/1410 طبًنوت– الكتب العلمية 

 ،أمحد عبد الغفور عطار :ح ت،نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايبأليب  الصحاح في اللغة، .81
 م 1987   -4، ط  بًنوت–دار العلم للماليٌن 

: تح - مد بن حبان بن أمحد أبو حاًب التميمي البسيتدلح: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .82
 . م 2/1993 ط بًنوت– مؤسسة الرسالة  - شعيب األرنؤوط

 دار  - علي حسن علي عبد احلميد: تح - مام بن منبه الصنعاينله-  صحيفة ىمام بن منبو .83
 .  م1/1987 ط عمان– عمار 

زلمود فاخوري، وزلمد :  ابن اجلوزي، تحعبد الرمحن بن علي بن زلمد أبو الفرجل، صفة الصفوة .84
 . م 1979 – 2، ط بًنوت–  دار ادلعرفة رواس قلعة جي،

عبد ادلعطي أمٌن قلعجي ، : ، أليب جعفر زلمد عمرو بن موسى العقيلي ، تح الضعفاء الكبير  .85
 . م1998 – 2 لبنان ، ط– بًنوت –دار الكتب العلمية 
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- مشس الدين أبو اخلًن زلمد بن عبد الرمحن السخاوي ل:   ألىل القرن التاسعالضوء الالمع .86
  .بًنوت- دار مكتبة احلياة 

 ، بًنوت– دار الكتب العلمية ،عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطيل :طبقات الحفاظ .87
 . هـ  1403  -1ط

 احلافظ عبد العليم :تح، يب بكر بن أمحد بن زلمد بن عمر بن قاضي شهبةأل: طبقات الشافعية .88
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