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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلجج والرباه أهلمه  مؤيداً له ابملعجزات و   إلينا نبينا حممد  وأرسل  ،هلل الذى علم اإلنسان ما مل يعلم  احلمد
على آله وصاحبته ومن تبعهم إىل يوم الدو ،وخامت األنبياء واملرسلنيفصار إمام املهتدين    وأفاض هللا عليه،ين
سراج بن حممود بن عبد احلاف   احلبيب فضيلة الشيخ  الكرمي  أطلعىن أخيوبعُد فقد  ،وإليه املرجع واملئاب،ين

وهو  ،جيداً ىف اببه  ،ضمونهفوجدته مفيداً ىف معلى كتابه املوسوم بشفاء العليل  ظ بن حممود احلنبلي املصري  
عهللا    أنعمالسيما وقد    ،أخينا احلبيب بني العلم الدنيوى والعلم الديىن  امجع فيهحيث  موسوعة علمية مجيلة  

مما جعله يبحر يف علم احلديث فأختار عدة احاديث متعلقة ابلش ،الغزيرة واحلكم الباهرة الكثرية    لنعمليه اب
وقسم ه ،فاء وأخذ يتعرض لبعض اإلحاديث بتعليق وجيز مع ذكر ما ذكره العلماء يف شرح هذة اإلحاديث

كل  أن ينفع هبذا الكتاب    هللا  فأسال،جزءاً متناوال يف كل جزء سبعة احاديثتسعة واربعون    ذا الكتاب إىل
   .من قرأه أو اطلع عليه
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 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم علي رسول هللا صل هللا عليه وسلم  ...بسم هللا الرمحن الرحيم
 اهداء 

 لكل مسلم ومسلمة حيب رسول هللا صل هللا عليه وسلم قوال وعمال  
 الوالدى

 .لزوجاتى حفظهم هللا تعاىل و 
 .لقبيلىت وعائلىتو 
 .لكل من عرفىنو 

 ولكافة الناس أمجعني  
 واالهداء والنسخ وحقوق الطبع والنقل 
 لكافة الناس أمجعني  

 .قدمه لكمأ قل ماأهذا ..  .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،حتية طيبة مباركة
 وهللا وىل التوفيق

 وكتب 
 سراج بن حممود 

 عفا هللا عنه وعن والديه وعن مشاخيه 
 

 



  

 .والثناء على نبيه صلى هللا عليه وسلم،هو محد هللابدء به هذا الكتاب ا خري ما
وعلى ىله وصحبه و ،والصالة والسالم على املبعوث ابلرمحة حممد صلى هللا عليه وسلم،احلمد هلل رب العاملني

ب وبدئت  ،قد جعلت املقدمة لعدد من مشاخيى حفظهم هللا تعاىل ف :وبعدُ ،من إهتدى هبدائهم إىل يوم التناد
سراج السراج )ملوسوعىت  كمفردات لكى اضمه،من اهلجرة1439عام  األول اجلزء وبدئت ىف ،تون احلديث

 تفصيال  مث ااتبع بقية االجزاء،تون اجلزء االول. واجلزء الثاىنوكتبت م(ابملغرب واملشرق
 متون احلديث  

 االحاديث ابلرتتيب  
 .حسب االعجاز العلمى

 ..شرب العسل ابملاء.حديث
 . حديث....الذاببة

 ..احلجامة حديث
 حديث احلجامة اايم احلجامة 

 الصيام .حديث
 السنا  .حديث

 حديث احلبة السوداء

 .من الكتاب اجلزء األول هذه هى احاديث 
 .التلبينه .حديث
 .ثلث وثلث وثلث  .حديث
 .الرقية ابلفاحتة.حديث
 . الية اخلروف وعرق النسا.حديث

 .حديث الكماة
 .السواك.حديث
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 .اكل الساخن حىت ينخفض البخار عدم.حديث
 .وهبذا يكون انتهى اجلزء الثاىن من الكتاب

 اة العامة)موسوعة سراج السراج ابملغرب واملشرق(يتم رفع اجلزئني على القن،ومبشيئة هللا
 خادم الكتاب والسنة بفهم سلف االمة 

 { العشاب سراج اجلعفرى}

 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع  اجلزء األول
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 احلديث األول  
 44، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم
ثَ َنا فَ ْرَوُة ْبُن َأِبي اْلَمْغرَاءي   5268 ثَ َنا َعلييُّ ْبُن ُمْسهير    ،َحدَّ َعْن َعائيَشَة َرضي   ،َعْن أَبييهي   ،َعْن هيَشامي ْبني ُعْرَوةَ   ،َحدَّ

َها قَاَلتْ  ُ َعن ْ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم حيُيبُّ اْلَعَسَل َواحْلَْلَواَء، وََكاَن إيَذا اْنَصَرَف ميَن اْلَعصْ   :َي اَّللَّ ري َكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
َتبيُس، َفغيرْ َدَخَل َعَلى نيَسائيهي، فَ َيْدنُو ميْن إيْحَداُهنَّ، َفَدَخَل َعَلى َحْفَصَة بيْنتي ُعَمَر، فَاْحتَ َبَس َأْكثَ َر َما َكاَن حيَْ 

ُ َعَلْيهي وَ   :ُت، َفَسأَْلُت َعْن َذليَك، َفقييَل لي  َّ َصلَّى اَّللَّ ، َفَسَقتي النَِّبي َأْهَدْت هَلَا اْمَرأٌَة ميْن قَ ْوميَها ُعكًَّة ميْن َعَسل 
ْنُه َشْربًَة. فَ ُقْلتُ  ، فَإيَذا َدََن ميْنكي فَ ُقو   :ْنتي َزْمَعةَ أََما َواَّللَّي لََنْحَتاَلنَّ َلُه. فَ ُقْلُت ليَسْوَدَة بي   :َسلََّم مي إينَُّه َسَيْدنُو ميْنكي

ُد ميْنكَ   :" اَل ". فَ ُقولي َلهُ   :فَإينَُّه َسيَ ُقوُل َلكي   ؟َأَكْلَت َمَغافيريَ   :لي  "   :فَإينَُّه َسيَ ُقوُل َلكي   ؟َما َهذيهي الر ييُح الَِّتي َأجي
، قَالَ   .َجَرَسْت ََنُْلُه اْلُعْرُفطَ   :ولي َلهُ َسَقْتِني َحْفَصُة َشْربََة َعَسل  ". فَ قُ  ، َوُقولي أَْنتي اَي َصفييَُّة َذاكي َوَسأَُقوُل َذليكي

، فَ لَ   :تَ ُقوُل َسْوَدةُ   :تْ  َا أََمْرتيِني بيهي فَ َرقًا ميْنكي ، فََأَرْدُت َأْن أاَُبدييَُه مبي ا َدََن مي مَّ فَ َواَّللَّي َما ُهَو إيالَّ َأْن قَاَم َعَلى اْلَبابي
ُد ميْنكَ  :" اَل ". قَاَلتْ   :قَالَ   ؟اَي َرُسوَل اَّللَّي، َأَكْلَت َمَغافيريَ   :ْْنَا قَاَلْت َلُه َسْوَدةُ    : قَالَ   ؟َفَما َهذيهي الر ييُح الَِّتي َأجي

َلَّ قُ ْلُت َلُه ََنَْو َذليَك، فَ َلمَّا َداَر إيلَ َجَرَسْت ََنُْلُه اْلُعْرُفَط. فَ َلمَّا َداَر إي   :" َسَقْتِني َحْفَصُة َشْربََة َعَسل  ". فَ َقاَلتْ 
ْثَل َذليَك، فَ َلمَّا َداَر إيىَل َحْفَصَة قَاَلتْ  ْنهُ   :ى َصفييََّة قَاَلْت َلُه مي " اَل َحاَجَة   : قَالَ   ؟اَي َرُسوَل اَّللَّي، َأاَل َأْسقييَك مي

 اْسُكِتي  :َرْمَناُه. قُ ْلُت هَلَاَواَّللَّي َلَقْد حَ  :تَ ُقوُل َسْوَدةُ  :لي فييهي ". قَاَلتْ 
 صحيح البخارى. 

 الشرح 
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري



  

قد أفرد هذا القدر من هذا احلديث كما (  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيب العسل واحللوى)  قوله:
سيأيت يف األطعمة ويف األشربة ويف غريمها من طريق أِب أسامة عن هشام بن عروة، وهو عنده بتقدمي احللو 
ى على العسل، ولتقدمي كل منهما على اآلخر جهة من جهات التقدمي، فتقدمي العسل لشرفه وألنه أصل م

مركبة، وتقدمي احللوى لشموهلا وتنوعها ألْنا تتخذ من العسل ومن غري ن أصول احللوى وألنه مفرد واحللوى  
ه، وليس ذلك من عطف العام على اخلاص كما زعم بعضهم وإمنا العام الذي يدخل اجلميع فيه، احللو ب 
ضم أوله وليس بعد الواو شيء، ووقعت احللواء يف أكثر الرواايت عن أِب أسامة ابملد ويف بعضها ابلقصر و 

ية علي بن مسهر، وذكرت عائشة هذا القدر يف أول احلديث متهيدا ملا سيذكره من قصة العسل، و هي روا
سأذكر ما يتعلق ابحللوى والعسل مبسوطا يف كتاب األطعمة إن شاء هللا تعاىل. قوله: )وكان إذا انصرف م 

جه عبد بن محيد  ن العصر( كذا لألكثر، وخالفهم محاد بن سلمة عن هشام بن عروة فقال " الفجر " أخر 
يف تفسريه عن أِب النعمان عن محاد، ويساعده رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس ففيها " وكان رسول هللا  
صلى هللا عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس يف مصاله وجلس الناس حوله حىت تطلع الشمس، مث يدخل  

حداهن كان عندها " احلديث أخرجه ابن مرعلى نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو هلن، فإذا كان يوم إ
دويه، وميكن اجلمع أبن الذي كان يقع يف أول النهار سالما ودعاء حمضا، والذي يف آخره معه جلوس واس 

دخل على  )  تئناس وحمادثة، لكن احملفوظ يف حديث عائشة ذكر العصر ورواية محاد بن سلمة شاذة. قوله: 
نسائه أي مشى، وجييء مبعىن قطع املسافة ومنه فأكون أَن وأمِت أول م   يف رواية أِب أسامة أجاز إىل(  نسائه

أي فيقبل ويباشر من غري مجاع كما يف الروا(  فيدنو منهن)  ن جييز أي أول من يقطع مسافة الصراط. قوله:
حدي ووقع يف  (  فسألت عن ذلك)  أي أقام، زاد أبو أسامة " عندها ". قوله:(  فاحتبس)  ية األخرى. قوله:

ث ابن عباس بيان ذلك ولفظه " فأنكرت عائشة احتباسه عند حفصة فقالت جلويرية حبشية عندها يقال  
أهدت هلا امرأة من قومها ع )  هلا خضراء: إذا دخل على حفصة فادخلي عليها فانظري ما يصنع ". قوله:

صة عكة فيها عسل  مل أقف على اسم هذه املرأة ووقع يف حديث ابن عباس: " أْنا أهديت حلف(  كة عسل
يف رواية أِب أسامة: " فذكرت ذلك لسود (  فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك)  من الطائف ". قوله:

ة وقلت هلا: إنه إذا دخل عليك سيدنو منك " ويف رواية محاد بن سلمة: " إذا دخل على إحداكن فلتأخذ  
سقتِن حفصة شربة )  م شرح املغافري قبل. قوله:فقول: ريح املغافري " وقد تقد  ؟أبنفها، فإذا قال: ما شأنك 

بفتح اجليم والراء بعده (  جرست)  يف رواية محاد بن سلمة " إمنا هي عسيلة سقتنيها حفصة ". قوله:(  عسل
ا مهملة أي رعت َنل هذا العسل الذي شربته الشجر املعروف ابلعرفط، وأصل اجلرس الصوت اخلفي، وم 

س الطري " وال يقال جرس مبعىن رعى إال للنحل، وقال اخلليل جرست  نه يف حديث صفة اجلنة " يسمع جر 
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النحل العسل جترسه جرسا إذا حلسته، ويف رواية محاد بن سلمة " جرست َنلها العرفط إذا " والضمري للع 
بضم املهملة والفاء بينهما راء ساكنة وآخره طاء مهملة هو ال (  العرفط)  سيلة على ما وقع يف روايته. قوله:

ر الذي صمغه املغافري، قال ابن قتيبة: هو نبات مر له ورقة عريضة تفرش ابألرض وله شوكة ومثرة بيضا شج
ء كالقطن مثل زر القميص، وهو خبيث الرائحة. قلت: وقد تقدم يف حكاية عياض عن املهلب ما يتعلق  

املؤمنني، ويف رواية أِب أأي بنت حيي أم ( وقول أنت اي صفية) برائحة العرفط والبحث معه فيه قبل. قوله:
سامة " وقوليه أنت اي صفية " أي قول، الكالم الذي علمته لسودة، زاد أبو أسامة يف روايته: " وكان رسو 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح " أي الغري الطيب، ويف رواية يزيد بن رومان عن  
د منه ريح سيئ " ويف رواية محاد بن سلمة " وكان يكره أن يوج ابن عباس " وكان أشد شيء عليه أن يوج 

د منه ريح كريهة ألنه أيتيه امللك " ويف رواية ابن أِب مليكة عن ابن عباس " وكان يعجبه أن يوجد منه الري
قالت تقول سودة: فوهللا ما هو إال أن قام على الباب فأردت أن أابدئه ابلذي أمرتِن )  ح الطيب ". قوله:

أي خوفا، ويف رواية أِب أسامة " فلما دخل على سودة قالت تقول سودة: وهللا لقد كدت أ (  فرقا منك  به
ن أابدره ابلذي قلت ل " وضبط " أابدئه " يف أكثر الرواايت ابملوحدة من املبادأة وهي ابهلمزة، ويف بعضه

املبادرة، ووقع فيها عند الكشميهِن واألص  ا ابلنون بغري مهزة من املناداة، وأما أابدره يف رواية أِب أسامة فمن
فلما دار إل قلت َنو ذلك ) يلي وأِب الوقت كاألول ابهلمزة بدل الراء، ويف رواية ابن عساكر ابلنون. قوله:

كذا يف هذه الرواية بلفظ " َنو " عند إسناد القول لعائشة وبلفظ  (  ، فلما دار إىل صفية قالت له مثل ذلك
ية، ولعل السر فيه أن عائشة ملا كانت املبتكرة لذلك عربت عنه أبي لفظ حسن بباله مثل عند إسناده لصف

ا حينئذ فلهذا قالت َنو ومل تقل مثل، وأما صفية فإْنا مأمورة بقول شيء فليس هلا فيه تصرف، إذ لو تصر 
أوال، مث فت فيه خلشيت من غضب اآلمرة هلا، فلهذا عربت عنه بلفظ "مثل"، هذا الذي ظهر ل يف الفرق 

راجعت سياق أِب أسامة فوجدته عرب ابملثل يف املوضعني، فغلب على الظن أن تغيري ذلك من تصرف الرواة  
كأنه اجتنبه ملا وقع عن (  ال حاجة ل فيه)  أي يف اليوم الثاين. قوله:(  فلما دار إىل حفصة)  وهللا أعلم. قوله:

تقول سودة ) ريح منكرة فرتكه حسما للمادة. قوله:ده من توارد النسوة الثالث على أنه نشأت من شربه له 
)   بتخفيف الراء أي منعناه. قوله:(  وهللا لقد حرمناه)   زاد ابن أِب أسامة يف روايته: " سبحان هللا ". قوله:(  

كأْنا خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته من كيدها حلفصة. ويف احلديث من الفوائد (  قلت هلا اسكِت
ء من الغرية، وأن الغرياء تعذر فيما يقع منها من االحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرهتا عما جبل عليه النسا

ليها أبي وجه كان، وترجم عليه املصنف يف كتاب ترك احليل " ما يكره من احتيال املرأة من الزوج والضرائر  
وقوع يف احملذور. وفيه ما يشه " وفيه األخذ ابحلزم يف األمور وترك ما يشتبه األمر فيه من املباح خشية من ال



  

د بعلو مرتبة عائشة عند النِب صلى هللا عليه وسلم حىت كانت ضرهتا هتاهبا وتطيعها يف كل شيء أتمرها به  
حىت يف مثل هذا األمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرا.وفيه إشارة إىل ورع سودة ملا ظهر منها من التند 

على دفع ترفع حفصة عليهن مبزيد اجللوس عندها بسبب العسل، ورأت  م على ما فعلت ألْنا وافقت أوال  
أن التوصل إىل بلوغ املراد من ذلك حلسم مادة شرب العسل الذي هو سبب اإلقامة، لكن أنكرت بعد ذل 
ك أنه يرتتب عليه منع النِب صلى هللا عليه وسلم من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل مع ما تقدم من اع 

آلمرة هلا بذلك يف صدر احلديث، فأخذت سودة تتعجب مما وقع منهن يف ذلك، ومل جتسر  تراف عائشة ا 
على التصريح ابإلنكار، وال راجعت عائشة بعد ذلك ملا قالت هلا " اسكِت " بل أطاعتها وسكتت ملا تقد

عليه وسلم هلا أك   م من اعتذارها يف أْنا كانت هتاهبا وإمنا كانت هتاهبا ملا تعلم من مزيد حب النِب صلى هللا
ثر منهن، فخشيت إذا خالفتها أن تغضبها، وإذا أغضبتها ال أتمن أن تغري عليها خاطر النِب صلى هللا عل
يه وسلم وال حتتمل ذلك، فهذا معىن خوفها منها. وفيه أن عماد القسم الليل، وأن النهار جيوز االجتماع يف

لِت هو يف نوبتها كما تقدم تقريره. وفيه استعمال الكنااي ه ابجلميع لكن بشرط أن ال تقع اجملامعة إال مع ا
ت فيما يستحيا من ذكره لقوله يف احلديث " فيدنو منهن " واملراد فيقبل وَنو ذلك، وحيقق ذلك قول عائ 
شة لسودة: " إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقول له إين أجد كذا " وهذا إمنا يتحقق بقرب الفم من ا 

إذا مل تكن الرائحة طافحة، بل املقام يقتضي أن الرائحة مل تكن طافحة ألْنا لو كانت طا   ألنف، وال سيما
فحة لكانت حبيث يدركها النِب صلى هللا عليه وسلم وألنكر عليها عدم وجودها منه، فلما أقر على ذلك د

السة واحملادثة من غل على ما قررَنه أْنا لو قدر وجودها لكانت خفية وإذا كانت خفية مل تدرك مبجرد اجمل
 ير قرب الفم من األنف، وهللا أعلم. 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 احلديث الثاىن 
 124، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم
ثَ َنا حَيََْي ْبُن ُبَكرْي    5688 ثَ َنا اللَّْيثُ   ،َحدَّ َهاب    ،َعْن ُعَقْيل    ،َحدَّ َأْخرَبَيني أَبُو َسَلَمَة َوَسعييُد ْبُن    :قَالَ   ،َعني اْبني شي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ   ،اْلُمَسيَّبي  َع َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َفاٌء ميْن   :َأنَّ َأاَب ُهَريْ َرَة َأْخرَبمَُهَا، أَنَُّه َسَي " يفي احْلَبَّةي السَّْوَداءي شي
َهاب  ُكل ي َداء ، إيالَّ السَّاَم ". قَاَل اْبُن   الشُّونييُز.  :اْلَمْوُت، َواحْلَبَُّة السَّْوَداءُ  :َوالسَّامُ  :شي

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري
وسعيد هو ابن املسيب (، كذا يف رواية عق) هو ابن عبد الرمحن بن عوف. قوله:( أخربين أبو سلمة) قوله:

أخرجه مسلم أيضا من رواية العالء يل، وأخرجه مسلم من وجهني اقتصر يف كل منهما على واحد منهما، و 
بن عبد الرمحن عن أبيه عن أِب هريرة بلفظ: " ما من داء إال ويف احلبة السوداء منه شفاء إال السام ". قوله

كذا عطفه على تفسري ابن شهاب للسام، فاقتضى ذلك أن تفسري احلبة السود (  واحلبة السوداء: الشونيز)  :
املعجمة وسكون الواو وكسر النون وسكون التحتانية بعدها زاي، وقال الق   اء أيضا له، و " الشونيز " بضم

رطِب: قيد بعض مشاخينا الشني ابلفتح، وحكى عياض عن ابن األعراِب أنه كسرها فأبدل الواو ايء، فقال: 
حلبة ا الشينيز، وتفسري احلبة السوداء ابلشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاك، وأما اآلن فاألمر ابلعكس، وا

لسوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثري، وتفسريها ابلشونيز هو األكثر األشهر، وهي الكمو 
ن األسود، ويقال له أيضا: الكمون اهلندي، ونقل إبراهيم احلرِب يف " غريب احلديث " عن احلسن البصري 

بطم، بضم املوحدة وسكون املهملة، واسم ش أْنا اخلردل، وحكى أبو عبيد اهلروي يف " الغريبني " أْنا مثرة ال
جرهتا: الضرو، بكسر املعجمة وسكون الراء. وقال اجلوهري: هو صمغ شجرة تدعى " الكمكام " جتلب م 
ن اليمن، ورائحتها طيبة، وتستعمل يف البخور. قلت: وليست املراد هنا جزما. وقال القرطِب: تفسريها ابل 

 ول األكثر، والثاين: كثرة منافعها خبالف اخلردل والبطم. شونيز أوىل من وجهني: أحدمها أنه ق
 25، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم
ري (  88)  2215 ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن ُرْمحي ْبني اْلُمَهاجي َهاب    ،َعْن ُعَقْيل    ،َأْخرَبَََن اللَّْيثُ   ،َحدَّ َأْخرَبَيني أَبُو سَ   ،َعني اْبني شي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقو   ،عييُد ْبُن اْلُمَسيَّبي َوسَ   ،َلَمَة ْبُن َعْبدي الرَّمْحَني  َع َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َأنَّ َأاَب ُهَريْ َرَة َأْخرَبمَُهَا، أَنَُّه َسَي
َفاًء ميْن ُكل ي َداء  إيالَّ السَّاَم ". َوالسَّامُ  :لُ   الشُّونييُز.  :سَّْوَداءُ اْلَمْوُت، َواحْلَبَُّة ال  :" إينَّ يفي احْلَبَّةي السَّْوَداءي شي

ثَنييهي أَبُو الطَّاهيري (  )... َهاب    ،َأْخرَبَيني يُوُنسُ   ،َأْخرَبَََن اْبُن َوْهب    :قَااَل   ،َوَحْرَمَلةُ   ،َوَحدَّ َعْن َسعييدي ْبني    ،َعني اْبني شي
َبةَ   ،َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ   ،اْلُمَسيَّبي  ثَ َنا أَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، ح َوَحدَّ وَ   ،َوَعْمٌرو النَّاقيدُ   ،َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ



  

َنةَ   :قَاُلوا  ،َواْبُن َأِبي ُعَمرَ   ،ُزَهرْيُ ْبُن َحْرب   ثَ َنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ ثَ َنا َعْبُد ْبُن مُحَْيد    ،َحدَّ رَبَََن َعْبُد الرَّزَّاقي َأخْ   ،ح َوَحدَّ
ثَ َنا َعْبُد اَّللَّي ْبُن َعْبدي الرَّمْحَني الدَّاريمييُّ   ،َأْخرَبَََن َمْعَمرٌ   ، ُكلُُّهْم َعني ال   ،َأْخرَبَََن ُشَعْيبٌ   ،َأْخرَبَََن أَبُو اْلَيَماني   ،ح َوَحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، مبييْثلي َحدييثي ُعَقْيل  َويفي َحدييثي ُسْفَياَعني النَِّبي ي   ،َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ   ،َعْن َأِبي َسَلَمةَ   ،زُّْهريي ي   َصلَّى اَّللَّ
  احلديث الثالثالشُّونييزُ  :احْلَبَُّة السَّْوَداُء، َوملَْ يَ ُقلي  :َن َويُوُنسَ 
 1، الصفحة رقم:2:اجلزء رقم

88 

  احلديث الثالث
َبةُ   839 ثَ َنا قُ تَ ي ْ َنةَ   :قَالَ   ،َحدَّ ثَ َنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ َعني اْبني َعبَّا   ،َوَعطَاء    ،َعْن طَاُوس    ،َعْن َعْمريو ْبني دييَنار    ، َحدَّ

، َوَعْبدي اَّللَّي ابْ   ،س   ُ َعَلْيهي َوَسلََّم اْحَتَجَم َوُهَو حُمْريٌم. َويفي اْلَبابي َعْن أََنس  َّ َصلَّى اَّللَّ َنَة، وَ َأنَّ النَِّبي َجابير . َحدي ني حُبَي ْ
، قَاُلوا يٌح. َوَقْد َرخََّص قَ ْوٌم ميْن َأْهلي اْلعيْلمي يفي احلْيَجاَمةي ليْلُمْحريمي اَل حَيْليُق    :يُث اْبني َعبَّاس  َحدييٌث َحَسٌن َصحي

ُم اْلُمْحريُم إيالَّ ميْن َضُرورَة . َوقَاَل ُسْفَياُن الث َّْوري   :َشْعرًا. َوقَاَل َماليكٌ  َم املُْ   :يُّ، َوالشَّافيعييُّ اَل حَيَْتجي اَل أَبَْس َأْن حَيَْتجي
 ْحريُم، َواَل يَ ْنزيُع َشَعرًا. 

 حكم احلديث: صحيح 
 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

.احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (أي يف رأسه كما يف رواية البخاري) وهو حمرم (مجلة حالية: )قوله
قال احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم على ظهر القدم من وجع ويف الباب عن أنس (: )قوله

. أخرجه أبو داود والنسائي) وعبد هللا بن حبينة (أخرجه البخاري ومسلم) وجابر (ينظر من أخرجه  ،كان به
وقد رخص قوم من أهل  : ) قوله.حديث ابن عباس حديث حسن صحيح (وأخرجه البخاري ومسلم: )قوله

إذا أراد احملرم احلجامة لغري حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي    : احلجامة للمحرم إخل (قال النوويالعلم يف  
فيها الفدية إن مل يقطع   :وكرهها مالك وعن احلسن  ، حرام لقطع الشعر وإن مل تتضمنه جازت عند اجلمهور

واستدل هبذ   ،الرأسوجتب الفدية وخص أهل الظاهر الفدية بشعر    ،شعرا وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر
ا احلديث على جواز الفصد وربط اجلرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغري ذلك من وجوه التداوي إذا  

من تناول الطيب وقطع الشعر وال فدية عليه يف شيء من ذلك    ،مل يكن يف ذلك ارتكاب ما ْني عنه احملرم 
 . كذا يف الفتح

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 احلديث الرابع 
 147الصفحة رقم:، 5:جلزء رقم
ثَ َنا ُسَوْيُد ْبُن َسعييد    3486 ثَ َنا ُعْثَماُن ْبُن َمَطر    :قَالَ   ،َحدَّ عَ   ،َعني الن َّهَّاسي ْبني قَ ْهم    ،َعْن زََكريايَّ ْبني َمْيَسَرةَ   ،َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  ،ْن أََنسي ْبني َماليك   َعَة َعَشَر، أَْو تيسْ " َمْن أَ  :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ رَاَد احلْيَجاَمَة فَ ْليَ َتَحرَّ َسب ْ
ُم فَ يَ ْقتُ َلُه ". َحديُكُم الدَّ  َعَة َعَشَر، أَْو إيْحَدى َوعيْشرييَن، َواَل يَ تَ بَ يَّْغ أبَي

 حكم احلديث: صحيح 
 حاشية السندي على ابن ماجه

احلكمة يف ذلك أن الدم يغلب يف أوائل الشهر ويقل يف أواخره فأوساط فليتحر سبعة عشر إخل (قالوا) قوله
ه يكون أوىل وأوفق) ال يتبيغ (قال السيوطي ابلغني املعجمة أي فار الدم على اإلنسان يقال تبيغ الدم إذا 

 . تردد فيه ويف الزوائد أن اإلسناد ضعيف لضعف النهاس بن فهم وأشار إىل أن املنت صحيح

  ساحلديث اخلام
 129، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم
3457   ُّ يُم ْبُن حُمَمَّدي ْبني يُوُسَف ْبني َسرْج  اْلفيْراَيِبي ثَ َنا إيبْ رَاهي ثَ َنا َعْمُرو ْبُن َبْكر  السَّْكَسكييُّ   :قَالَ   ،َحدَّ  : قَالَ   ،َحدَّ

َلةَ  يُم ْبُن َأِبي َعب ْ ثَ َنا إيبْ رَاهي ْعُت َأاَب ُأَِب ي اْبَن أُم ي َحرَام    :قَالَ   ،َحدَّ ُ َعَلْيهي وَ   ،َسَي وََكاَن َقْد َصلَّى َمَع َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
، يَ ُقولُ  َلَتنْيي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ   :َسلََّم اْلقيب ْ ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ لسَّىَن َوالسَّنُّوتي   :َسَي َما  فَإي   ؛" َعَلْيُكْم ابي نَّ فييهي

َفاًء ميْن ُكل ي َداء ، إيالَّ السَّاَم ". قييلَ  َلةَ  :اْلَمْوُت. قَاَل َعْمٌرو  :قَالَ  ؟اَي َرُسوَل اَّللَّي، َوَما السَّامُ  : شي قَاَل اْبُن َأِبي َعب ْ
. َوقَاَل آَخُرونَ  :السَّنُّوتُ  : بيتُّ   : لسَّْمني. َوُهَو قَ ْوُل الشَّاعيري َبْل ُهَو اْلَعَسُل الَّذيي َيُكوُن يفي زيقَاقي ا :الش ي

ُم َوُهْم مَيْنَ ُعوَن َجاَرُهْم َأْن يَ تَ َقرََّدا لسَّنُّوتي اَل أَْلَس فييهي  ُهُم السَّْمُن ابي
 حكم احلديث: صحيح 

 حاشية السندي على ابن ماجه
م السني وال والسنوت (نقل السيوطي عن النهاية أنه العسل وقيل الرب وقيل هو الكمون ويروى بض)  قوله

فتح أفصح قول الشاعر السن بينهم ضبط بضم مهزة فسكون الم وفسر ابخليانة أن يتفردا قيل التفريد اخلدا 
ع ويف الزوائد يف إسناده عمرو بن بكر السكسكي قال فيه ابن حبان روى عن إبراهيم بن أِب علية األوابد  



  

مقلوبة ال حيل االحتجاج به لكن قال احلاك   والطامات الذي ال يشك يف هذا الشأن صناعه أْنا معلولة أو
 .م إنه إسناد صحيح

 

   احلديث السادس
 .الصيام

 371، الصفحة رقم:11:جلزء رقم
ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّاقي   6760 ثَ َنا َمْعَمرٌ   ،َحدَّ َعْن    ،َوَأِبي َسَلَمَة ْبني َعْبدي الرَّمْحَني   ،َعني اْبني اْلُمَسيَّبي   ،َعني الزُّْهريي ي   ،َحدَّ

ي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقالَ   :قَالَ   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني َعْمريو ْبني اْلَعاصي " أملَْ ُأَحدَّْث أَنََّك تَ ُقوُم ا   :َلقيَيِني َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ُبُه قَالَ   :". قَالَ   ؟أَلَُقوَمنَّ اللَّْيَل، َوأَلَُصوَمنَّ الن ََّهارَ   :" أَْنَت الَّذيي تَ ُقولُ   :". أَوْ   ؟للَّْيلَ  نَ َعْم اَي َرُسوَل اَّللَّي،   :َأْحسي

َيامي الدَّْهري ". ُقلْ   :َقْد قُ ْلُت َذليَك. قَالَ  ْثُل صي ، َوَلَك مي م  " فَ ُقْم َوََنْ، َوُصْم َوأَْفطيْر، َوُصْم ميْن ُكل ي َشْهر  َثاَلثََة َأايَّ
إيين ي أُطييُق أَْفَضَل مي   :" َفُصْم يَ ْوًما، َوأَْفطيْر يَ ْوَمنْيي ". قُ ْلتُ   :ْن َذليَك. قَالَ اَي َرُسوَل اَّللَّي، إيين ي أُطييُق َأْكثَ َر مي   :تُ 

َياُم َداُوَد ". قُ ْلتُ   :ْن َذليَك. قَالَ  ، َوُهَو صي َيامي إيين ي أُطييُق أَْفَضَل ميْن    :" َفُصْم يَ ْوًما، َوأَْفطيْر يَ ْوًما، َوُهَو َأْعَدُل الص ي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ َذليَك. فَ َقا  " اَل أَْفَضَل ميْن َذليَك ". :َل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 
 50، الصفحة رقم:2:اجلزء رقم
ثَ َنا َعلييُّ ْبُن َعْبدي اَّللَّي   1131 ثَ َنا ُسْفَيانُ   :قَالَ   ،َحدَّ ثَ َنا َعْمُرو ْبُن    :قَالَ   ،َحدَّ َأنَّ َعْمَرو ْبَن أَْوس  َأخْ   ، دييَنار  َحدَّ

ُهَما َأْخرَبَُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ  ُ َعن ْ َي اَّللَّ "    : َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل َلهُ بَ َرُه، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعْمريو ْبني اْلَعاصي َرضي
َياُم َداُوَد، وََكاَن يَ َناُم نيْصَف اللَّْيلي وَ َأَحبُّ الصَّاَلةي إيىَل اَّللَّي َصاَلُة َداُوَد َعلَ  َيامي إيىَل اَّللَّي صي ْيهي السَّاَلُم، َوَأَحبُّ الص ي

 يَ ُقوُم ثُ لَُثُه َويَ َناُم ُسُدَسُه، َوَيُصوُم يَ ْوًما َويُ ْفطيُر يَ ْوًما 
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري
أي ابن أِب أوس الثقفي الطائفي، وهو اتبعي  (  هأن عمرو بن أوس أخرب )  قوله يف حديث عبد هللا بن عمر:

قال املهل (  أحب الصالة إىل هللا صالة داود )  كبري، ووهم من ذكره يف الصحابة، وإمنا الصحبة ألبيه. قوله:
ب: كان داود عليه السالم جيم نفسه بنوم أول الليل، مث يقوم يف الوقت الذي ينادي هللا فيه: هل من سائل  

يستدرك ابلنوم ما يسرتيح به من نصب القيام يف بقية الليل، وهذا هو النوم عند السحر ك  فأعطيه سؤله. مث
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ما ترجم به املصنف، وإمنا صارت هذه الطريقة أحب من أجل األخذ ابلرفق للنفس الِت خيشى منها السآمة 
وال إحسانه، وإمنا كا، وقد قال صلى هللا عليه وسلم )إن هللا ال ميل حىت متلوا( وهللا حيب أن يدمي فضله وي

ن ذلك أرفق؛ ألن النوم بعد القيام يريح البدن، ويذهب ضرر السهر، وذبول اجلسم، خبالف السهر إىل ال 
صباح. وفيه من املصلحة أيضا: استقبال صالة الصبح، وأذكار النهار بنشاط وإقبال، وأنه أقرب إىل عدم ا

ليم القوى، فهو أقرب إىل أن خيفي عمله املاضي عل لرايء ألن من َنم السدس األخري أصبح ظاهر اللون س 
ى من يراه، أشار إىل ذلك ابن دقيق العيد، وحكي عن قوم أن معىن قوله: " أحب الصالة "؛ هو ابلنسبة  
إىل من حاله مثل حال املخاطب بذلك، وهو من يشق عليه قيام أكثر الليل، قال: وعمدة هذا القائل اقت 

سبب زايدة العمل، لكن يعارضه هنا اقتضاء العادة واجلبلة التقصري يف حقوق يعضاء القاعدة زايدة األجر ب
ارضها طول القيام، ومقدار ذلك الفائت مع مقدار احلاصل من القيام غري معلوم لنا. فاألوىل أن جيري احلد 

و املنع  يث على ظاهره وعمومه، وإذا تعارضت املصلحة واملفسدة، فمقدار أتثري كل واحد منهما يف احلث أ
غري حمقق لنا، فالطريق أننا نفوض األمر إىل صاحب الشرع، وجنري على ما دل عليه اللفظ مع ما ذكرَنه م 

تنبيه (: قال ابن التني: هذا املذكور إذا أجريناه على ظاهره فهو يف حق األ)  ن قوة الظاهر هنا. وهللا أعلم.
ىل بقيام أكثر الليل، فقال: }اي أيها املزمل قم الليل إال مة، وأما النِب صلى هللا عليه وسلم فقد أمره هللا تعا

قليال { انتهى. وفيه نظر؛ ألن هذا األمر قد نسخ كما سيأيت، وقد تقدم يف حديث ابن عباس: " فلما كا 
ن نصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل " وهو َنو املذكور هنا. نعم سيأيت بعد ثالثة أبواب أنه صلى  

وأحب الصيام إىل هللا صيا )  ه وسلم مل يكن جيري األمر يف ذلك على وترية واحدة. وهللا أعلم. قوله:هللا علي
كان )  أييت فيه ما تقدم يف الصالة، وستأيت بقية مباحثه يف كتاب الصيام، إن شاء هللا تعاىل. قوله:(  م داود

كان يرقد شطر الليل، مث يقوم ثل )  مسلميف رواية ابن جريج، عن عمرو بن دينار عند  (  ينام نصف الليل إخل
قال ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار عمرو بن أوس هو الذي يقول: يقوم ثلث الليل (  ث الليل بعد شطره

قال: نعم. انتهى. وظاهره أن تقدير القيام ابلثلث من تفسري الراوي فيكون يف الرواية األوىل إدراج، وحيتم   ؟
س ذكره " أي بسنده فال يكون مدرجا. ويف رواية ابن جريج من الفائدة تر ل أن يكون قوله: " عمرو بن أو 

تيب ذلك بثم، ففيه رد على من أجاز يف حديث الباب أن حتصل السنة بنوم السدس األول مثال، وقيام ال 
تنبيه (: قال ابن رشيد: الظاهر من سياق )  ثلث، ونوم النصف األخري، والسبب يف ذلك أن الواو ال ترتب.

، وهو قول عا احلديث الثالثث عبد هللا بن عمرو مطابقة ما ترجم له، إال أنه ليس نصا فيه، فبينه بحدي
 ئشة: " ما ألفاه السحر عندي إال َنئما ".

  



  

 .احلديث السابع
 حديث الذاببة 

 117، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم
َبل    3844 ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن َحن ْ ثَ َنا بيْشٌر    ،َحدَّ   ، َعْن َسعييد  اْلَمْقرُبيي ي   ،َعني اْبني َعْجاَلنَ   -  اْبَن اْلُمَفضَّلي  يَ ْعِني   -َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة قَالَ  فَإينَّ يفي   ؛" إيَذا َوَقَع الذُّاَبُب يفي إيََنءي َأَحديُكْم فَاْمُقُلوهُ   :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
اُء، فَ ْليَ ْغميْسُه ُكلَّهُ  هي الَّذيي فييهي الدَّ ََناحي َفاًء، َوإينَُّه يَ تَّقيي ِبي   ".َأَحدي َجَناَحْيهي َداًء َويفي اآْلَخري شي

 حكم احلديث: صحيح 
 46، الصفحة رقم:12:اجلزء رقم
ثَ َنا بيْشُر ْبُن ُمَفضَّل    7141 قَاَل َرُسوُل اَّللَّي    :قَالَ   ،َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ   ،َعْن َسعييد  اْلَمْقرُبيي ي   ،َعني اْبني َعْجاَلنَ   ،َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َفاًء، َوإينَّ   :َصلَّى اَّللَّ ُه يَ " إيَذا َوَقَع الذُّاَبُب يفي إيََنءي َأَحديُكْم، فَإينَّ يفي َأَحدي َجَناَحْيهي َداًء َويفي اآْلَخري شي
اُء، فَ ْليَ ْغميْسُه ُكلَُّه ". هي الَّذيي فييهي الدَّ ََناحي  تَّقيي ِبي

 حكم احلديث
 عون املعبود شرح سنن أِب داود

)إذا وقع الذابب( قيل: َسي به ألنه كلما ذب آب. )فامقلوه( بضم القاف أي: اغمسوه يف الطعام أو الش 
يف بعض النسخ مكانه: دواء. )وإنه يتقي ِبناحه ا راب، واملقل الغمس. )ويف اآلخر شفاء( بكسر الشني و 

لذي فيها الداء( أي: إنه يقدم ِبناحه، يقال: اتقى حبق عمر إذا استقبله به وقدمه إليه، وجيوز أن يكون م 
عناه: إنه حيفظ نفسه بتقدمي ذلك اجلناح من أذية تلحقه من حرارة ذلك الطعام. ذكره ابن امللك. )فليغمس 

ابب ليتعادل داؤه ودواؤه. واحلديث دليل ظاهر على جواز قتله دفعا لضرره، وأنه يطرح  ه كله( أي: كل الذ
وال يؤكل وأن الذابب إذا مات يف ماء فإنه ال ينجسه ألنه صلى هللا عليه وسلم أمر بغمسه ومعلوم أنه ميوت 

إمنا أمر إبصالحه مث    من ذلك وال سيما إذا كان الطعام حارا فلو كان ينجسه لكان أمرا إبفساد الطعام، وهو 
أدى هذا احلكم إىل كل ما ال نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك. قال املنذري: وأخر
جه البخاري وابن ماجه بنحوه من حديث عبيد بن حنني عن أِب هريرة، وأخرجه النسائي وابن ماجه من ح 

 ديث أِب سعيد اخلدري. 
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 احاديث  توى على سبعاجلزء الثاىن من الكتاب وحي
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 احلديث األول 
 75، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم
ثَ َنا حَيََْي ْبُن ُبَكرْي    5417 ثَ َنا اللَّْيثُ   ،َحدَّ َهاب    ،َعْن ُعَقْيل    ،َحدَّ َعْن َعائيَشَة َزْوجي النَِّبي ي   ،َعْن ُعْرَوةَ   ،َعني اْبني شي

َا َكاَنْت إيَذا َماَت اْلَمي يُت ميْن َأْهليَها فَاْجَتَمَع ليَذليَك الن يَساُء مُثَّ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َأْنَّ  تَ َفرَّْقَن إيالَّ َأْهَلَها َوَخا َصلَّى اَّللَّ
َها، مُثَّ قَاَلتْ صَّتَ َها، أََمَرْت بيرُبَْمة  ميْن تَ ْلبييَنة  َفطُبيَخْت، مُثَّ  َها   : ُصنيَع ثَرييٌد، َفُصبَّتي الت َّْلبييَنُة َعَلي ْ ن ْ فَإيين ي َسمي   ؛ُكْلَن مي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ  ، َتْذَهُب بيبَ ْعضي احْلُْزني ".  :ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  " الت َّْلبييَنُة ََمَمٌَّة ليُفَؤادي اْلَمرييضي

 26، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم
ثَ َنا َعْبُد اْلَمليكي ْبُن ُشَعْيبي ْبني اللَّْيثي ْبني َسْعد  ( 90) 2216 َحدََّثِني ُعَقْيُل ْبُن   ،َعْن َجد يي ،َحدََّثِني َأِبي  ،َحدَّ

َهاب    ،َخاليد   ُ َعَلْيهي َوسَ   ،َعْن ُعْرَوةَ   ،َعني اْبني شي َا َكاَنْت إيَذا َماَت اْلَمي يُت مي َعْن َعائيَشَة َزْوجي النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ لََّم، َأْنَّ
أََمَرْت بيرُبَْمة  ميْن تَ ْلبييَنة  َفطُبيَخْت، مُثَّ ُصنيَع    - ْن َأْهليَها، فَاْجَتَمَع ليَذليَك الن يَساُء، مُثَّ تَ َفرَّْقَن إيالَّ َأْهَلَها َوَخاصَّتَ َها  

َها، مُثَّ  َها  : قَاَلتْ ثَرييٌد، َفُصبَّتي الت َّْلبييَنُة َعَلي ْ ن ْ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ   ؛ُكْلَن مي ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " التَّلْ   : فَإيين ي َسَي
 ُتْذهيُب بَ ْعَض احْلُْزني  ؛بييَنُة َمُيمٌَّة ليُفَؤادي اْلَمرييضي 

 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج  
أما " َممة " فبفتح امليم واجلي (  وتذهب بعض احلزن  ،لفؤاد املريض  التلبينة َممة: )قوله صلى هللا عليه وسلم

املسرتيح كأهل النشاط  :واجلمام ،وتزيل عنه اهلم وتنشطه ،تريح فؤاده :أي ،ويقال بضم امليم وكسر اجليم ،م
قال اهلروي وغري   ،ورمبا جعل فيها عسل  :قالوا  ،" فبفتح التاء وهي حساء من دقيق أو خنالة  وأما " التلبينة  ،
 . وفيه استحباب التلبينة للمحزون .َسيت تلبينة تشبيها ابللنب لبياضها ورقتها :ه

 احلديث الثاىن 
 188، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم
ْقَدامي ْبني َمْعديي َكريَب قَالَ   2380 ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ َسَيعْ   :َعْن مي " َما َمأَلَ آَدمييٌّ ويَعا  :ُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َْسبي اْبني آَدَم أُُكاَلٌت يُقيْمَن ُصْلَبُه، فَإيْن َكاَن اَل حَمَاَلَة، فَ ثُ ُلٌث ليَطَعاميهي، وَ  ثُ ُلٌث ليَشرَابيهي، َوثُلُ ًء َشرًّا ميْن َبْطن ، حبي
هي ".   ٌث لينَ َفسي



  

 حكم احلديث: صحيح 
 حفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

حدثِن أبو سلمة احلمصي (اَسه سليمان بن سليم الكلِب الشامي القاضي حبمص ثقة عابد من السا : )قوله
بعة) وحبيب بن صاحل (الطائي أبو موسى احلمصي ويقال حبيب بن أِب موسى ثقة من السابعة) عن حيَي  

احلمصي القاضي ثقة من السادسة وأرسل كثريا) عن مقدام بن معد يكرب (بن  بن جابر الطائي (أِب عمرو  
  ، ما مأل آدمي وعاء (أي ظرفا) شرا من بطن (صفة وعاء : )قوله.صحاِب مشهور نزل الشام   ،عمرو الكندي 

تع جعل البطن أوال وعاء كاألوعية الِت تتخذ ظروفا حلوائج البيت توهينا لشأنه مث جعله شر األوعية ألْنا اس
ملت فيما هي له والبطن خلق ألن يتقوم به الصلب ابلطعام وامتالؤه يفضي إىل الفساد يف الدين والدنيا يف 
كون شرا منها) حبسب ابن آدم (مبتدأ أو الباء زائدة أي يكفيه وقوله) أكالت (بضمتني خربه َنو قوله بح 

إمساك القوة) يقمن (من اإلقامة) ص سبك درهم واألكلة ابلضم اللقمة أي يكفيه هذا القدر يف سد الرمق و 
كناية عن أنه ال يتجاوز ما حيفظه من السقوط ويتقوى به على الط   ،لبه (أي ظهره تسمية للكل ابسم جزئه

أي إن كان ال بد من التجاوز عما ذكر فلتكن أثالاث) فثلث (أي    ، اعة) فإن كان ال حمالة (بفتح امليم ويضم
ثلث (جيعله) لشرابه (أي مشروبه) وثلث (يدعه) لنفسه (بفتح الفاء أ فثلث جيعله) لطعامه (أي مأكوله) و 

ي يبقي من ملئه قدر الثلث ليتمكن من التنفس وحيصل له نوع صفاء ورقة وهذا غاية ما اختري لألكل وي 
أي احلق الواجب أن ال يتجاوز عما يقام به صلبه ليتقوى به   :وقال الطيِب رمحه هللا  .حرم األكل فوق الشبع

هذا حديث حسن صحيح (وأخ: )قوله.طاعة هللا فإن أراد البتة التجاوز فال يتجاوز عن القسم املذكور  على
 .رجه أمحد وابن ماجه واحلاكم وقال صحيح 
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  احلديث الثالث
 92، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم
ثَ َنا أَبُو الن ُّْعَماني   2276 ثَ َنا أَبُو َعَوانَةَ   ،َحدَّ ُ َعْنهُ   ،َعْن َأِبي اْلُمتَ وَك يلي   ،َعْن َأِبي بيْشر    ،َحدَّ َي اَّللَّ َعْن َأِبي َسعييد  َرضي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي َسْفَرة  َسافَ ُروَها، َحىتَّ نَ زَُلوا َعَلى    :، قَالَ  ْن َأْحَيا َحي   مي اْنطََلَق نَ َفٌر ميْن َأْصَحابي النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
، َفَسَعْوا َلُه بيُكل ي َشْيء   َفُعُه َشْيٌء، َفقَ ءي اْلَعَربي فَاْسَتَضاُفوُهْم، فَأَبَ ْوا َأْن ُيَضي يُفوُهْم، فَ ُلديَغ َسي يُد َذليَك احلَْي ي ، اَل يَ ن ْ

ُتْم َهُؤاَلءي الرَّْهَط الَّذييَن نَ زَُلوا  :اَل بَ ْعُضُهمْ  هيْم َشْيٌء. َفأَتَ ْوُهْم فَ َقاُلواَلَعلَُّه َأْن َيكُ   ؛َلْو أَتَ ي ْ اَي أَي َُّها الرَّ  :وَن عيْنَد بَ ْعضي
ْنُكْم ميْن َشْيء   َفُعُه، فَ َهْل عيْنَد َأَحد  مي َنا َلُه بيُكل ي َشْيء  اَل يَ ن ْ نَ َعْم،   :فَ َقاَل بَ ْعُضُهمْ   ؟ْهُط، إينَّ َسي يَدََن ُلديَغ َوَسَعي ْ

وهُ ْن َواَّللَّي َلَقدي اْسَتَضْفَناُكْم فَ َلْم ُتَضي يُفوََن، َفَما َأََن بيرَاق  َلُكْم َحىتَّ جَتَْعُلوا لََنا ُجْعاًل. َفَصاحلَُ َواَّللَّي إيين ي أَلَْرقيي، َوَلكي 
، فَاْنطََلَق يَ ْتفيُل َعَلْيهي َويَ ْقَرأُ  َن اْلَغَنمي َط ميْن عيَقال  } احلَْْمُد َّلليَّي َرب ي اْلَعاَلمينَي {، َفَكَأمنََّ   :ْم َعَلى َقطييع  مي فَانْ   ،ا ُنشي

ي َوَما بيهي قَ َلَبةٌ  ُموا. فَ َقاَل الَّذيي رَ   :فََأْوفَ ْوُهْم ُجْعَلُهُم الَّذيي َصاحَلُوُهْم َعَلْيهي، فَ َقاَل بَ ْعُضُهمُ   :قَالَ   .طََلَق مَيْشي اْقسي
ُ َعَلْيهي َوسَ   :َقى َّ َصلَّى اَّللَّ َ النَِّبي لََّم فَ َنْذُكَر َلُه الَّذيي َكاَن، فَ نَ ْنظَُر َما أَيُْمُرََن. فَ َقديُموا َعَلى َرُسو اَل تَ ْفَعُلوا َحىتَّ ََنْيتي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َفذََكُروا َلُه فَ َقالَ  َا رُقْ َيةٌ   :لي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُموا َواْضري   :". مُثَّ قَالَ   ؟" َوَما يُْدرييَك َأْنَّ ُتُم، اْقسي " َقْد َأَصب ْ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم. َوقَاَل ُشْعَبةُ بُوا لي مَ  َك َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ثَ َنا أَبُو بيْشر   :َعُكْم َسْهًما ". َفَضحي ْعُت َأاَب املُْ   ،َحدَّ َسَي

ََذا.   تَ وَك يلي هبي
 580، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم
ثَ َنا أَبُو ُموَسى حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثىنَّ   2064 ثَ َنا ُشْعَبةُ   :قَالَ   ،َحدََّثِني َعْبُد الصََّمدي ْبُن َعْبدي اْلَواريثي   :قَالَ   ، َحدَّ قَا   ،َحدَّ

ثَ َنا أَبُو بيْشر    :لَ  ْعُت َأاَب اْلُمتَ وَك يلي حُيَد يُث َعْن َأِبي َسعييد    :قَالَ   ،َحدَّ ُ عَ   ،َسَي َأنَّ ََنًسا ميْن َأْصَحابي النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
، فَ َلْم يَ ْقُروُهْم، َوملَْ ُيَضي يُفوُهْم، فَاْشَتَكى َسي يُدُهْم، فَأَتَ ْوََن، فَ َقاُلوالَْيهي َوَسلَّ  َي   ميَن اْلَعَربي َهْل عيْندَُكْم َدَوا   :َم َمرُّوا حبي

ُجْعاًل، َفَجَعُلوا َعَلى َذليَك َقطييًعا ميَن انَ َعْم. َوَلكيْن ملَْ تُ ْقُروََن، َوملَْ ُتَضي يُفوََن، َفاَل نَ ْفَعُل َحىتَّ جَتَْعُلوا لََنا    :قُ ْلَنا  ؟ءٌ 
، قَالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، ذََكْرََن َذلي   ؛َفَجَعَل َرُجٌل مينَّا يَ ْقَرأُ َعَلْيهي بيَفاحتيَةي اْلكيَتابي   :ْلَغَنمي َّ َصلَّى اَّللَّ َنا النَِّبي َفرَبَأَ، فَ َلمَّا أَتَ ي ْ
ْنُه، َوقَالَ   ؟ ا رُقْ َيةٌ " َوَما يُْدرييَك َأْنََّ   :َك َلُه، قَالَ  " ُكُلوا، َواْضريبُوا لي َمَعُكْم بيَسْهم  ". َهَذا حَ   : ". َوملَْ َيْذُكْر َْنًْيا مي

د  َهَذا احلَْ  ، َوَهَكَذا َرَوى َغرْيُ َواحي ، َعْن َجْعَفري ْبني إياَيس  يٌح. َوَهَذا َأَصحُّ ميْن َحدييثي اأْلَْعَمشي دييثَ دييٌث َصحي
، َعْن َأِبي َسعييد . َوَجْعَفُر ْبُن إياَيس  ُهوَ ، َعْن أَ  يََّة، َعْن َأِبي اْلُمتَ وَك يلي َجْعَفُر ْبُن َأِبي   :ِبي بيْشر  َجْعَفري ْبني َأِبي َوْحشي

يََّة.  َوْحشي
 حكم احلديث: صحيح 



  

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري
ر من اَسه كأبيه اَسه إايس وهو مشهور  هو جعفر بن أِب وحشية مشهور بكنيته أكث(  عن أِب بشر)  قوله:

هو الناجي، وقد ذكر املصنف يف آخر الباب تصريح أِب بشر ابلسماع منه،  (  عن أِب املتوكل)  بكنيته.قوله:
واتبع أاب عوانة على هذا اإلسناد شعبة كما يف آخر الباب وهشيم كما أخرجه مسلم والنسائي، وخالفهم ال 

شية عن أِب نضرة عن أِب سعيد جعل بدل أِب املتوكل أاب نضرة، أخرجه  أعمش فرواه عن جعفر بن أِب وح
الرتمذي والنسائي وابن ماجه من طريقه، فأما الرتمذي فقال: طريق شعبة أصح من طريق األعمش. وقال ا 
بن ماجه: إْنا الصواب، ورجحها الدارقطِن يف " العلل " ومل يرجح يف " السنن " شيئا وكذا النسائي، والذ 

رتجح يف نقدي أن الطريقني حمفوظان الشتمال طريق األعمش على زايدات يف املنت ليست يف رواية ش ي ي
عبة ومن اتبعه، فكأنه كان عند أِب بشر عن شيخني، فحدث به اترة عن هذا واترة عن هذا، ومل يصب ا

ن كما سيأيت يف  بن العرِب يف دعواه أن هذا احلديث مضطرب، فقد رواه عن أِب سعيد أيضا معبد بن سريي
فضائل القرآن، وسليمان بن قتة، وهو بفتح القاف وتشديد املثناة كما أخرجه أمحد والدارقطِن، وسأذكر ما  

مل أقف على اسم أحد منهم سوى أِب سعيد، وليس يف سياق ه( انطلق نفر) قوله:يف رواايهتم من الفوائد.  
رواية األعمش " أن النِب صلى هللا عليه وسلم بعثهم   ذه الطريق ما يشعر أبن السفر كان يف جهاد، لكن يف 

". ويف رواية سليمان بن قتة عند أمحد: " بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثا ". زاد الدارقطِن فيه: " 
بعث سرية عليها أبو سعيد ". ومل أقف على تعيني هذه السرية يف شيء من كتب املغازي، بل مل يتعرض لذ 

فا )  قوله:نهم، وهي واردة عليهم، ومل أقف على تعيني احلي الذين نزلوا هبم من أي القبائل هم.  كرها أحد م
أي طلبوا منهم الضيافة، ويف رواية األعمش عند غري الرتمذي: " بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه ( ستضافوهم

رية، ووقت النزول كما أفادت رواية  وسلم ثالثني رجال، فنزلنا بقوم ليال فسألناهم القرى ". فأفادت عدد الس
ابلت (  فأبوا أن يضيفوهم)  قوله:: الضيافة.  -بكسر القاف مقصور    -الدارقطِن تعيني أمري السرية، والقرى  

بضم الالم على البناء للمجهول، واللدغ ابلدال ا (  فلدغ)  قوله:شديد لألكثر وبكسر الضاد املعجمة خمففا.  
املعجمة وهو اللسع وزَن ومعىن، وأما اللذع ابلذال املعجمة والعني املهملة فهو اإلحراق اخلفيملهملة والغني  

ف، واللدغ املذكور يف احلديث هو ضرب ذات احلمة من حية أو عقرب وغريمها، وأكثر ما يستعمل يف الع
ئي أنه مصاب يف ع قرب. وقد أفادت رواية األعمش تعيني العقرب، وأما ما وقع يف رواية هشيم عند النسا

قله، أو لديغ فشك من هشيم، وقد رواه الباقون فلم يشكوا يف أنه لديغ، وال سيما تصريح األعمش ابلعقر 
ب، وكذلك ما سيأيت يف فضائل القرآن من طريق معبد بن سريين عن أِب سعيد بلفظ: " إن سيد احلي س 

". والسليم هو اللديغ. نعم وقعت للص ليم ". وكذا يف الطب من حديث ابن عباس: " أن سيد احلي سليم  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

حابة قصة أخرى يف رجل مصاب بعقله، فقرأ عليه بعضهم فاحتة الكتاب، فربأ. أخرجه أبو داود والرتمذي و 
النسائي من طريق خارجة بن الصلت عن عمه أنه " مر بقوم وعندهم رجل َمنون موثق يف احلديد، فقالوا:  

لنا هذا الرجل ". احلديث. فالذي يظهر أْنما قصتان، لكن الوا  إنك جئت من عند هذا الرجل خبري، فارق
أي مما جرت به العادة أن يتداوى به من لدغ(  فسعوا له بكل شيء)  قوله:قع يف قصة أِب سعيد أنه لديغ.  

ة العقرب، كذا لألكثر من السعي؛ أي طلبوا له ما يداويه، وللكشميهِن: فشفوا ابملعجمة والفاء، وعليه ش 
طاِب فقال: معناه طلبوا الشفاء، تقول: شفى هللا مريضي؛ أي: أبرأه، وشفى له الطبيب؛ أي: عاجله  رح اخل

قا (  لو أتيتم هؤالء الرهط)  قوله:مبا يشفيه أو وصف له ما فيه الشفاء، لكن ادعى ابن التني أْنا تصحيف.  
العشرة والثالثة، والرهط ما دون العشرة، و ل ابن التني: قال اترة: " نفرا "، واترة: " رهطا "، والنفر ما بني  

يف رواية معبد بن سريين أن الذي  فأتوهم (.  )  قوله:قيل: يصل إىل األربعني. قلت: وهذا احلديث يدل له.  
جاء يف هذه الرسالة جارية منهم، فيحمل على أنه كان معها غريها، زاد البزار يف حديث جابر: " فقالوا له 

يف رواية الكشميهِن: " وشفينا  (  وسعينا)  قوله:م جاء ابلنور والشفاء. قالوا: نعم ".  م: قد بلغنا أن صاحبك
زاد أبو داود يف روايته من ه (  فهل عند أحد منكم من شيء) قوله:". ابملعجمة والفاء، وقد تقدم ما فيها. 

قال رجل من القوم: نعم، وهللا،  يف رواية أِب داود: " ففقال بعضهم (.  )  قوله:ذا الوجه: " ينفع صاحبنا ".  
إين ألرقي ". بكسر القاف، وبني األعمش أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد راوي اخلرب، ولفظه: " قلت: 
نعم أَن. ولكن ال أرقيه حىت تعطوَن غنما ". فأفاد بيان جنس اجلعل، وهو بضم اجليم وسكون املهملة ما يع

بو سعيد راوي اخلرب مع ما وقع يف رواية معبد بن سريين: "  طى على عمل، وقد استشكل كون الراقي هو أ
فقام معها رجل ما كنا نظنه حيسن رقية ". وأخرجه مسلم، وسيأيت للمصنف يف فضائل القرآن بلفظ آخر و 
فيه: " فلما رجع قلنا له: أكنت حتسن رقية ". ففي ذلك إشعار أبنه غريه، واجلواب أنه ال مانع من أن يك 

فسه، فلعل أاب سعيد صرح اترة وكىن أخرى ومل ينفرد األعمش بتعيينه، وقد وقع أيضا يف روا ين الرجل عن ن
ية سليمان بن قتة بلفظ: " فأتيته فرقيته بفاحتة الكتاب ". ويف حديث جابر عند البزار: " فقال رجل من ا 

بعض الشارحني ذلك    فإن أاب سعيد أنصاري، وأما محل  ؛ألنصار: أَن أرقيه " وهو مما يقوي رواية األعمش
على تعدد القصة وأن أاب سعيد روى قصتني كان يف إحدامها راقيا، ويف األخرى كان الراقي غريه فبعيد جدا 

، وال سيما مع احتاد املخرج والسياق والسبب، ويكفي يف رد ذلك أن األصل عدم التعدد وال حامل عليه،  
فإن    ؛ا قدمته من حديث خارجة بن الصلت عن عمهفإن اجلمع بني الروايتني ممكن بدونه، وهذا خبالف م

قو أي: وافقوهم.  فصاحلوهم (.  )  قوله:السياقني خمتلفان، وكذا السبب، فكان احلمل على التعدد فيه قريبا.  
قال ابن التني: القطيع هو الطائفة من الغنم، وتعقب أبن القطيع هو الشيء املعلى قطيع من الغنم (. ) له:



  

كان أو غريها، وقد صرح بذلك ابن قرقول وغريه، وزاد بعضهم أن الغالب استعماله فيما بني  قتطع من غنم  
ووقع يف رواية األعمش: " فقالوا: إَن نعطيكم ثالثني شاة ". وكذا ثبت ذكر عدد الشياه    ؛العشرة واألربعني

م اعتربوا عددهم، فجعيف رواية معبد بن سريين، وهو مناسب لعدد السرية كما تقدم يف أول احلديث، وكأْن 
بضم الفاء وبكسرها، وهو نفخ معه قليل بزاق، وقد تقدم البحث فيه ( فانطلق يتفل) قوله:لوا اجلعل إبزائه.  

يف أوائل كتاب الصالة. قال ابن أِب محزة: حمل التفل يف الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة يف ال 
يف ويقرأ: احلمد هلل رب العاملني (.  )  قوله:حصل الربكة يف الريق الذي يتفله.  جوارح الِت مير عليها الريق، فت

رواية شعبة: " فجعل يقرأ عليها بفاحتة الكتاب ". وكذا يف حديث جابر، ويف رواية األعمش: " فقرأت عل 
هذه الطريق عدد م  يه: احلمد هلل ". ويستفاد منه تسمية الفاحتة احلمد، واحلمد هلل رب العاملني، ومل يذكر يف

ا قرأ الفاحتة، لكنه بينه يف رواية األعمش وأنه سبع مرات، ووقع يف حديث جابر ثالث مرات، واحلكم للزا 
كذا للجميع بضم النون وكسر املعجمة من الثالثي. قال اخلطاِب: وهو لغة، واملفكأمنا نشط (. ) قوله:ئد. 

وطة بضم اهلمزة واملعجمة، بينهما نون ساكنة، وهي ال شهور نشط إذا عقد، وأنشط إذا حل، وأصله األنش
حبل. وقال ابن التني: حكى بعضهم أن معىن أنشط: حل، ومعىن نشط: أقيم بسرعة، ومنه قوهلم: رجل ن

)   قوله:أي: حل شيئا فشيئا.    ؛شيط. وحيتمل أن يكون معىن نشط: فزع، ولو قرئ ابلتشديد لكان له وجه
حبركات؛  ( وما به قلبة) قوله: بعدها قاف، هو احلبل الذي يشد به ذراع البهيمة. بكسر املهملة، ( من عقال

ألن الذي تصيبه يقلب من جنب إىل جنب ليعلم موضع الداء. قاله ابن األعرا  ؛ أي: علة، وقيل للعلة: قلبة
األعراِب: القِب، ومنه قول الشاعر: وقد برئت فما يف الصدر من قلبة ويف نسخة الدمياطي خبطه: قال ابن 

مل أقفقال بعضهم: اقسموا (.  )  قوله:لبة داء مأخوذ من القالب أيخذ البعري، فيأمل قلبه فيموت من يومه.  
بفتح القاف، ويف رواية األعمش: " فلما قبضنا الغنم عرض يف أن فقال الذي رقى (.  )  قوله:ف على اَسه.  

مر لنا بثالثني شاة وسقاَن لبنا ". ويف رواية سليمان بن  فسنا منها شيء ". ويف رواية معبد بن سريين: " فأ
قتة: " فبعث إلينا ابلشياه والنزل فأكلنا الطعام، وأبوا أن أيكلوا الغنم حىت أتينا املدينة ". وبني يف هذه الروا 

(. أي: فنتفننطر ما أيمرَن ) قوله:ية أن الذي منعهم من تناوهلا هو الراقي، وأما يف ابقي الرواايت فأهبمه. 
قال الداودي: معناه: وما أدراك، وقد رووما يدريك أْنا رقية (.  )  قوله: بعه، ومل يريدوا أْنم خيريون يف ذلك.

ي كذلك، ولعله هو احملفوظ؛ ألن ابن عيينة قال: إذا قال: وما يدريك فلم يعلم، وإذا قال: وما أدراك فقد  
ل ذلك فيما وقع يف القرآن كما تقدم يف أواخر الصيام وإال فال أعلم، وتعقبه ابن التني أبن ابن عيينة إمنا قا

فرق بينهما يف اللغة؛ أي: يف نفي الدراية، وقد وقع يف رواية هشيم: " وما أدراك ". وَنوه يف رواية األعمش 
. ويف رواية معبد بن سريين: " وما كان يدريه ". وهي كلمة تقال عند التعجب من الشيء، وتستعمل يف تع 
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الشيء أيضا، وهو الئق هنا. زاد شعبة يف روايته: " ومل يذكر منه ْنيا ". أي: من النِب صلى هللا عليه و   ظيم
سلم عن ذلك، وزاد سليمان بن قتة يف روايته بعد قوله: وما يدريك أْنا رقية: " قلت: ألقي يف روعي ". و

". وهو ظاهر يف أنه مل يكن عنده ع   للدارقطِن من هذا الوجه: " فقلت: اي رسول هللا، شيء ألقي يف روعي 
مل متقدم مبشروعية الرقى ابلفاحتة، وهلذا قال له أصحابه ملا رجع: " ما كنت حتسن رقية ". كما وقع يف رواية 

حيتمل أن يكون صوب فعلهم يف الرقية، وحيتمل أن ذلك يف  مث قال: قد أصبتم (.  )  قوله:معبد بن سريين.  
أي واضربوا ل معكم سهما (.  )  قوله:ل حىت استأذنوه، وحيتمل أعم من ذلك.  توقفهم عن التصرف يف اجلع

قوله : اجعلوا ل منه نصيبا، وكأنه أراد املبالغة يف أتنيسهم كما وقع له يف قصة احلمار الوحشي وغري ذلك.  
مذي، وقد أخرج هذه الطريق هبذه الصيغة وصلها الرت وقال شعبة: حدثنا أبو بشر، َسعت أاب املتوكل (.  )  :

ه املصنف يف الطب من طريق شعبة لكن ابلعنعنة، وهذا هو السر يف عزوه إىل الرتمذي مع كونه يف البخار
ي، وغفل بعض الشراح عن ذلك، فعاب على من نسبه إىل الرتمذي. ويف احلديث جواز الرقية بكتاب هللا 

مما ال خيالف ما يف املأثور، وأما الرقى مبا سوى  ، ويلتحق به ما كان ابلذكر والدعاء املأثور، وكذا غري املأثور
ذلك فليس يف احلديث ما يثبته، وال ما ينفيه، وسيأيت حكم ذلك مبسوطا يف كتاب الطب. وفيه مشروعية  
الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو الشراء، وفيه مقا 

مة بنظري صنيعه ملا صنعه الصحاِب من االمتناع من الرقية يف مقابلة امتناع أولئك من  بلة من امتنع من املكر 
ضيافتهم، وهذه طريق موسى عليه السالم يف قوله تعاىل: } لو شئت الختذت عليه أجرا {. ومل يعتذر اخل

ن يرقي، وأن يضر عن ذلك إال أبمر خارجي. وفيه إمضاء ما يلتزمه املرء على نفسه؛ ألن أاب سعيد التزم أ
كون اجلعل له وألصحابه، وأمره النِب صلى هللا عليه وسلم ابلوفاء بذلك. وفيه االشرتاك يف املوهوب إذا كا
ن أصله معلوما، وجواز طلب اهلدية ممن يعلم رغبته يف ذلك وإجابته إليه. وفيه جواز قبض الشيء الذي ظ 

االجتهاد عند فقد النص وعظمة القرآن يف صدور  اهره احلل وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه شبهة. وفيه  
الصحابة خصوصا الفاحتة، وفيه أن الرزق املقسوم ال يستطيع من هو يف يده منعه ممن قسم له؛ ألن أولئك  
منعوا الضيافة، وكان هللا قسم للصحابة يف ماهلم نصيبا، فمنعوهم فسبب هلم لدغ العقرب حىت سيق هلم ما  

لبالغة حيث اختص ابلعقاب من كان رأسا يف املنع؛ ألن من عادة الناس االئتمار أب قسم هلم. وفيه احلكمة ا
مر كبريهم، فلما كان رأسهم يف املنع اختص ابلعقوبة دوْنم جزاء وفاقا، وكأن احلكمة فيه أيضا إرادة اإلجابة 

مل يكن يقدر على ال   إىل ما يلتمسه املطلوب منه الشفاء ولو كثر؛ ألن امللدوغ لو كان من آحاد الناس لعله
 قدر املطلوب منهم. 

  



  

 احلديث الرابع  
 134، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم
ثَ َنا هيَشاُم ْبُن َعمَّار    3463 ُد ْبُن َسعييد  الرَّْملييُّ   ،َحدَّ ثَ َنا اْلَولييُد ْبُن ُمْسليم    :قَااَل   ،َورَاشي ثَ َنا هيَشاُم    :قَالَ   ،َحدَّ َحدَّ

رييينَ   :قَالَ   ،ْبُن َحسَّانَ  ثَ َنا أََنُس ْبُن سي َع أََنَس ْبَن َماليك  يَ ُقولُ   ،َحدَّ ُ َعَلْيهي وَ   :أَنَُّه َسَي ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َسَي
َفاُء عيْرقي النََّسا أَْلَيُة َشاة  َأْعرَابييَّة  ُتَذاُب، مُثَّ   : َسلََّم يَ ُقولُ  ، يفي ُكل ي يَ وْ " شي  جُتَزَّأُ َثاَلثََة َأْجزَاء ، مُثَّ ُيْشَرُب َعَلى الر ييقي
 م  ُجْزٌء ".

 حكم احلديث: صحيح 
 حاشية السندي على ابن ماجه

عرق النسا (يف النهاية بوزن العصا عرق خيرج يف الورك فيستبطن الفخذ واألفصح أن يقال له النسا ال  )  قوله
بد اللطيف يف هذا احلديث رد على من أنكر ذلك فإن أهل اللغة منعوا أن يقال  عرق النسا وقال املوفق ع

ألية شاة أعرابية إخل (قال املوفق  )  عرق النسا ألن النسا هو العرق نفسه فتكون إضافة الشيء إىل نفسهقوله
ظة لزجة  هذه املعاجلة تصلح لألعراب والذين يعرض هلم هذا املرض من يبس وقد تنفع ما كان من مادة غلي

ابإلنضاج واإلسهال فإن األلية تنضخ وتلني وتسهل وقصد ابلشاة األعرابية ما قلت فضوهلا وشحومها ورعيه 
 . ا يكون يف الرب ترعى مثل القيصوم والشيح وأمثال ذلك ويف الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات وهللا أعلم

 حاشية السندي على ابن ماجه
زن العصا عرق خيرج يف الورك فيستبطن الفخذ واألفصح أن يقال له النسا ال  عرق النسا (يف النهاية بو )  قوله

عرق النسا وقال املوفق عبد اللطيف يف هذا احلديث رد على من أنكر ذلك فإن أهل اللغة منعوا أن يقال  
ملوفق  ألية شاة أعرابية إخل (قال ا)  عرق النسا ألن النسا هو العرق نفسه فتكون إضافة الشيء إىل نفسهقوله

هذه املعاجلة تصلح لألعراب والذين يعرض هلم هذا املرض من يبس وقد تنفع ما كان من مادة غليظة لزجة  
ابإلنضاج واإلسهال فإن األلية تنضخ وتلني وتسهل وقصد ابلشاة األعرابية ما قلت فضوهلا وشحومها ورعيه 

 . إسناده صحيح رجاله ثقات وهللا أعلم ا يكون يف الرب ترعى مثل القيصوم والشيح وأمثال ذلك ويف الزوائد
 193، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم
ثَ َنا َعْبُد اَّللَّي ْبُن َعْبدي الرَّمْحَني   3117 وََكاَن َيُكوُن يفي َبِني    ،َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني اْلَولييدي   ، َأْخرَبَََن أَبُو نُ َعْيم    :قَالَ   ،َحدَّ

َهاب   ، َعْن ُبَكرْيي ْبني شي ُ َعلَ   :َعني اْبني َعبَّاس  قَالَ   ،َعْن َسعييدي ْبني ُجَبرْي    ، عيْجل  أَقْ بَ َلْت يَ ُهوُد إيىَل النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
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ََْن َعني الرَّْعدي َما ُهوَ   :ْيهي َوَسلََّم فَ َقاُلوا  ، َأْخربي مي ، َمَعُه مَ   :قَالَ   ؟اَي َأاَب اْلَقاسي لسََّحابي َن اْلَماَلئيَكةي ُموَكٌَّل ابي " َمَلٌك مي
ُ ". فَ َقاُلوا َا السََّحاَب َحْيُث َشاَء اَّللَّ َزْجَرٌة ابي   :قَالَ   ؟َفَما َهَذا الصَّْوُت الَّذيي َنْسَمعُ   :َخارييُق ميْن ََنر  َيُسوُق هبي

َتهيَي إي  َر " قَاُلوا لسََّحابي إيَذا َزَجَرُه، َحىتَّ يَ ن ْ ََْن َعمَّا َحرََّم إيْسرَائييُل َعَلى َنفْ   :َصَدْقَت. فَ َقاُلوا  :ىَل َحْيُث أُمي فََأْخربي
هي  بيلي َوأَْلَباَْنَا، َفليَذليَك َحرََّمَها ".    :قَالَ   ؟سي ًئا ُياَلئيُمُه إيالَّ حُلُوَم اإْلي ْد َشي ْ َصَدْقتَ   :قَاُلوا اْشَتَكى عيْرَق النََّسا فَ َلْم جيَي

 . َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َغرييٌب.
 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

وع   ،عن عبد هللا بن الوليد وكان يكون يف بِن عجل (أي كان يسكن فيهم ولذلك يقال له العجلي: )قوله
  ، روى عن بكري بن شهاب وغريه   .وهذا هو ابن عبد هللا بن معقل بن مقرن املزين الكويف  ،بد هللا بن الوليد

فقالوا اي أاب  : )قوله.ثقة من السابعة) عن بكري بن شهاب (الكويف مقبول من السادسة  ،نه أبو نعيم وغريهوع 
وهو يف األصل ثوب يلف ويضرب به   .القاسم (هو كنية النِب صلى هللا عليه وسلم) معه خماريق (مجع خمراق

سوق "أي امللك املوكل ابلسحاب" به وأراد به هنا آلة تزجر هبا املالئكة السحاب" ي   ،الصبيان بعضهم بعضا
} فالزاجرات زجرا { يع   :قال هللا تعاىل  .ا "أي بتلك املخاريق) زجرة (أي هو زجرة) إذا زجره (أي إذا ساقه

أي تسوقه" حىت ينتهي "أي يصل السحاب) إىل حيث أمر (بصيغة اجملهول)    ،ين املالئكة تزجر السحاب 
نبينا السالم) قال اشتكى (أي يعقوب) عرق النساء (بفتح النون  عما حرم إسرائيل (هو يعقوب عليه وعلى 

ورمبا امتد إىل ا ،هو وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من جانب الوحشي على الفخذ :واأللف املقصورة
وريد ميتد على الفخذ من الوحشي   :ألن النسا ابلفتح والقصر  ؛وَسى املرض ابسم احملل  ،لركبة وإىل الكعب

وجع العرق الذي هو النسا"    :وتقدير الكالم  ،وجرى العادة أبن يسمى وجع النسا بعرق النسا  .إىل الكعب
صفة لقوله شيئا" حرمها "أي حلوم اإلبل   ،فلم جيد شيئا "أي من املأكوالت واملشروابت" يالئمه "أي يوافقه

لقاسم عن عبد احلميد عن  إمجال توضحه رواية أمحد من طريق هاشم بن ا  ،ويف رواية الرتمذي هذه  ،وألباْنا
حدثنا عن خالل    :فقالوا  ،حضرت عصابة من اليهود نِب هللا صلى هللا عليه وسلم  :شهر عن ابن عباس قال

فقال أنشدكم ابلذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون    :وفيه  ،احلديث  .نسألك عنهن ال يعلمهن إال نِب
نذرا لئن شفاه هللا من سقمه لينحر من أحب الطعام  فنذر هلل  ،أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه

هذا  : )قوله.اللهم نعم  :فقالوا  ، وأحب الشراب إليه ألباْنا  ،وكان أحب الطعام إليه حلم اإلبل  ، والشراب إليه
 حديث حسن صحيح غريب (وأخرجه أمحد والنسائي اا 

  



  

   احلديث اخلامس
 18، الصفحة رقم:6:اجلزء رقم
ثَ َنا أَبُ   4478 ثَ َنا ُسْفَيانُ   ،و نُ َعْيم  َحدَّ َي ا  ،َعْن َعْمريو ْبني ُحَرْيث    ،َعْن َعْبدي اْلَمليكي   ،َحدَّ َعْن َسعييدي ْبني َزْيد  َرضي

ُ َعْنُه، قَالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :َّللَّ َفاٌء ليْلَعنْيي  ،" اْلَكْمَأُة ميَن اْلَمن ي  :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  َوَماُؤَها شي
 124، الصفحة رقم:6:اجلزء رقم
ثَ َنا إيْسَحاُق ْبُن إيبْ رَاهييمَ ( 160) 2049 َبةَ  ،َعْن ُمَطر يف   ،َأْخرَبَََن َجرييرٌ  ،َوَحدَّ َعني احلََْسني ا  ،َعني احلََْكمي ْبني ُعتَ ي ْ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  ،َزْيد  َعْن َسعييدي ْبني    ،َعْن َعْمريو ْبني ُحَرْيث    ،ْلُعَريني ي  َن اْلَمن ي الَّذي   : َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ " اْلَكْمَأُة مي
َفاٌء ليْلَعنْيي ". ُ َعَلى ُموَسى، َوَماُؤَها شي  ي أَنْ َزَل اَّللَّ

 171، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم
ثَ َنا ُسْفَيانُ   1626 َعني النَِّبي ي َصلَّ   ،َعْن َسعييدي ْبني َزْيد    ،َعْن َعْمريو ْبني ُحَرْيث    ،َعْن َعْبدي اْلَمليكي ْبني ُعَمرْي    ،َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َفاٌء ليْلَعنْيي ". ،" اْلَكْمَأُة ميَن اْلَمن ي  :ى اَّللَّ  َوَماُؤَها شي
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري
عمرو بن حر )   هو ابن عمري، وصرح به أمحد يف روايته عن حممد بن جعفر غندر، و(  امللكعن عبد  )  قوله:
أي: ابن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة،  (  َسعت سعيد بن زيد)  هو املخزومي له صحبة. قوله:(  يث

السائ   وعمر بن اخلطاب بن نفيل ابن عم أبيه. كذا قال عبد امللك بن عمري ومن اتبعه، وخالفهم عطاء بن
ب من رواية عبد الوارث عنه فقال: " عن عمرو بن حريث عن أبيه "، أخرجه مسدد يف مسنده، وابن الس 
كن يف الصحابة، والدارقطِن يف " األفراد "، وقال يف " العلل ": الصواب: رواية عبد امللك. وقال ابن الس 

و بن حريث، فكأنه قال: " حدثن كن: أظن عبد الوارث أخطأ فيه. وقيل: كان سعيد بن زيد تزوج أم عمر 
بفتح الكاف وسكون امليم بعدها ه (  الكمأة)  ي أِب "، وأراد زوج أمه َمازا، فظنه الراوي أابه حقيقة. قوله:

مزة مفتوحة، قال اخلطاِب: ويف العامة من ال يهمزه: واحدة الكمء الواحد بفتح مث سكون مث مهزة مثل مترة و
متر، وعكس ابن األعراِب فقال: الكمأة: اجلمع، والكمء: الواحد على غري قياس، قال: ومل يقع يف كالمهم 

لكمأة قد تطلق على الواحد وعلى اجلمع، وقد مجعوها على أكمؤ، نظري هذا سوى خبأة وخبء. وقيل: ا
الشراب، وكأنه أشار إىل أن   -مبهملتني وقاف والم    -قال الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقالوالعساقل  
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األكمؤ حمل وجداْنا الفلوات، والكمأة: نبات ال ورق هلا وال ساق، توجد يف األرض من غري أن تزرع. قيل 
لك الستتارها، يقال: كمأ الشهادة، إذا كتمها. ومادة الكمأة من جوهر أرض خبارى حيتقن َنو  : َسيت بذ

سطح األرض بربد الشتاء وينميه مطر الربيع، فيتولد ويندفع متجسدا، ولذلك كان بعض العرب يسميها ج
الرتعرع ويف ابتداء ا دري األرض، تشبيها هلا ابجلدري مادة وصورة؛ ألن مادته رطوبة دموية تندفع غالبا عند  

ستيالء احلرارة ومناء القوة، ومشاهبتها له يف الصورة ظاهر. وأخرج الرتمذي من حديث أِب هريرة: " أن َنسا  
من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا: الكمأة: جدري األرض، فقال النِب صلى هللا عليه وسلم 

يق ابن املنكدر عن جابر قال: " كثرت الكمأة على عهد ر .." احلديث، وللطربي من طر .: الكمأة من املن
سول هللا صلى هللا عليه وسلم فامتنع قوم من أكلها وقالوا: هي جدري األرض، فبلغه ذلك فقال: إن الكم 
أة ليست من جدري األرض، أال إن الكمأة من املن "، والعرب تسمي الكمأة أيضا بنات الرعد؛ ألْنا تك 

عنها األرض، وهي كثرية أبرض العرب، وتوجد ابلشام ومصر، فأجودها ما كانت أرض   ثر بكثرته، مث تنفطر
ه رملة قليلة املاء، ومنها صنف قتال يضرب لونه إىل احلمرة. وهي ابردة رطبة يف الثانية رديئة للمعدة بطيئة  

من اليابس، وإذا   اهلضم، وإدمان أكلها يورث القولنج والسكتة والفاجل وعسر البول، والرطب منها أقل ضررا
دفنت يف الطني الرطب مث سلقت ابملاء وامللح والسعرت وأكلت ابلزيت والتوابل احلارة قل ضررها، ومع ذلك 

قيل: يف املراد ابملن  (  من املن)  ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خفتها، فلذلك كان ماؤها شفاء للعني. قوله:
الذي أنزل على بِن إسرائيل، وهو الطل الذي يسقط على الشج ثالثة أقوال: أحدها: أن املراد أْنا من املن  

ر فيجمع ويؤكل حلوا، ومنه الرتجنبني، فكأنه شبه به الكمأة ِبامع ما بينهما من وجود كل منهما عفوا بغري 
عالج. قلت: وقد تقدم بيان ذلك واضحا يف تفسري سورة البقرة، وذكرت من زاد يف منت هذا احلديث: " ا 

ن الذي أنزل على بِن إسرائيل ". والثاين: أن املعىن أْنا من املن الذي امنت هللا به على عباده  لكمأة من امل
عفوا بغري عالج. قاله أبو عبيد ومجاعة، وقال اخلطاِب: ليس املراد أْنا نوع من املن الذي أنزل على بِن إس 

ى الشجر، وإمنا املعىن: أن الكمأة ش رائيل، فإن الذي أنزل على بِن إسرائيل كان كالرتجنبني الذي يسقط عل
يء ينبت من غري تكلف ببذر وال سقي، فهو من قبيل املن الذي كان ينزل على بِن إسرائيل فيقع على ال 
شجر فيتناولونه. مث أشار إىل أنه حيتمل أن يكون الذي أنزل على بِن إسرائيل كان أنواعا، منها ما يسقط ع 

فتكون الكمأة منه، وهذا هو القول الثالث، وبه جزم املوفق عبد الل   ىل الشجر، ومنها ما خيرج من األرض
طيف البغدادي ومن تبعه فقالوا: إن املن الذي أنزل على بِن إسرائيل ليس هو ما يسقط على الشجر فقط 
، بل كان أنواعا من هللا عليهم هبا من النبات الذي يوجد عفوا، ومن الطري الِت تسقط عليهم بغري اصطياد 

ن الطل الذي يسقط على الشجر. واملن مصدر مبعىن املفعول، أي: ممنون به، فلما مل يكن للعبد فيه ش ، وم



  

ائبة كسب كان منا حمضا، وإن كانت مجيع نعم هللا تعاىل على عبيده منا منه عليهم، لكن خص هذا ابسم 
هي تقوم مقام اخلبز، وأدمهم املن؛ لكونه ال صنع فيه ألحد، فجعل سبحانه وتعاىل قوهتم يف التيه الكمأة، و 

السلوى، وهي تقوم مقام اللحم، وحلواهم الطل الذي ينزل على الشجر، فكمل بذلك عيشهم. ويشري إىل 
" من املن "، فأشار إىل أْنا فرد من أفراده، فالرتجنبني كذلك فرد من أفراد ا   :ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم

انتهى، وال يعكر على هذا قوهلم: } لن نصرب على طعام واحد{؛  ملن، وإن غلب استعمال املن عليه عرفا.  
ألن املراد ابلوحدة دوام األشياء املذكورة من غري تبدل، وذلك يصدق على ما إذا كان املطعوم أصنافا لكنها  

ع وماؤها شفاء للعني (، كذا لألكثر وكذا عند مسلم، ويف رواية املستملي: " من ال)  ال تتبدل أعياْنا. قوله:
ين " أي: شفاء من داء العني، قال اخلطاِب: إمنا اختصت الكمأة هبذه الفضيلة؛ ألْنا من احلالل احملض ال 
ذي ليس يف اكتسابه شبهة، ويستنبط منه أن استعمال احلالل احملض جيلو البصر، والعكس ابلعكس. قال ا 

يقة، إال أن أصحاب هذا القول اتفق بن اجلوزي: يف املراد بكوْنا شفاء للعني قوالن: أحدمها: أنه ماؤها حق 
وا على أنه ال يستعمل صرفا يف العني، لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيني: أحدمها: أنه خيلط يف األدو 

ية الِت يكتحل هبا، حكاه أبو عبيد، قال: ويصدق هذا الذي حكاه أبو عبيد أن بعض األطباء قالوا: أكل  
ذ فتشق وتوضع على اجلمر حىت يغلي ماؤها، مث يؤخذ امليل فيجعل يف  الكمأة جيلو البصر، اثنيهما: أن تؤخ

ذلك الشق وهو فاتر فيكتحل مبائها؛ ألن النار تلطفه وتذهب فضالته الرديئة ويبقى النافع منه، وال جيعل ا 
بل  مليل يف مائها وهي ابردة ايبسة فال ينجع، وقد حكى إبراهيم احلرِب عن صاحل وعبد هللا ابِن أمحد بن حن 

أْنما اشتكت أعينهما، فأخذا كمأة وعصراها واكتحال مبائها فهاجت أعينهما ورمدا. قال ابن اجلوزي: وح 
كى شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي أن بعض الناس عصر ماء كمأة فاكتحل به فذهبت عينه. والقول الثاين

األكحال. حكاه ابن اجلوزي عن أ : أن املراد ماؤها الذي تنبت به؛ فإنه أول مطر يقع يف األرض فرتىب به  
ِب بكر بن عبد الباقي أيضا، فتكون اإلضافة إضافة الكل ال إضافة جزء. قال ابن القيم: وهذا أضعف الو 
جوه. قلت: وفيما ادعاه ابن اجلوزي من االتفاق على أْنا ال تستعمل صرفا نظر، فقد حكى عياض عن بع 

وهو إن كان لتربيد ما يكون ابلعني من احلرارة فتستعمل م ض أهل الطب يف التداوي مباء الكمأة تفصيال،  
فردة، وإن كان لغري ذلك فتستعمل مركبة، وهبذا جزم ابن العرِب فقال: الصحيح أنه ينفع بصورته يف حال، 
وإبضافته يف أخرى، وقد جرب ذلك فوجد صحيحا. نعم، جزم اخلطاِب مبا قال ابن اجلوزي فقال: ترىب هبا  

ا من األكحال. قال: وال تستعمل صرفا؛ فإن ذلك يؤذي العني. وقال الغافقي يف " املفردات التوتياء وغريه 
": ماء الكمأة أصلح األدوية للعني إذا عجن به اإلمثد واكتحل به؛ فإنه يقوي اجلفن، ويزيد الروح الباصر ح 

ا، فيعصر ماؤها وجيعل يف  دة وقوة، ويدفع عنها النوازل. وقال النووي: الصواب: أن ماءها شفاء للعني مطلق
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العني منه، قال: وقد رأيت أَن وغريي يف زماننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة فكحل عينه مباء الكمأة 
َمردا فشفي وعاد إليه بصره، وهو الشيخ العدل األمني الكمال بن عبد الدمشقي صاحب صالح ورواية يف  

حلديث وتربكا به فنفعه هللا به. قلت: الكمال املذكور هو ك احلديث، وكان استعماله ملاء الكمأة اعتقادا يف ا
احلارثي الدمشقي من    -بغري إضافة    -مال الدين بن عبد العزيز بن عبد املنعم بن اخلضر، يعرف اببن عبد  

أصحاب أِب طاهر اخلشوعي، َسع منه مجاعة من شيوخ شيوخنا، عاش ثالاث ومثانني سنة ومات سنة اثنتني  
ة، قبل النووي أبربع سنني، وينبغي تقييد ذلك مبن عرف من نفسه قوة اعتقاد يف صحة احل وسبعني وستمائ

ديث والعمل به كما يشري إليه آخر كالمه، وهو ينايف قوله أوال مطلقا، وقد أخرج الرتمذي يف جامعه بسند  
هتن، فجعلت  صحيح إىل قتادة قال: حدثت أن أاب هريرة قال: أخذت ثالثة أكمؤ أو مخسا أو سبعا فعصر 

ماءهن يف قارورة، فكحلت به جارية ل فربئت. وقال ابن القيم: اعرتف فضالء األطباء أن ماء الكمأة جيل 
و العني، منهم املسبحي وابن سينا وغريمها. والذي يزيل اإلشكال عن هذا االختالف أن الكمأة وغريها من  

آلفات أبمور أخرى من َماورة أو امتزاج أو املخلوقات خلقت يف األصل سليمة من املضار، مث عرضت هلا ا
غري ذلك من األسباب الِت أرادها هللا تعاىل، فالكمأة يف األصل َنفعة ملا اختصت به من وصفها أبْنا من ا 

هلل، وإمنا عرضت هلا املضار ابجملاورة، واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله، ويدفع 
وقال شعبة (، كذا ألِب ذر بواو يف أوله، وصور )  ه، والعكس ابلعكس، وهللا أعلم. قوله:هللا عنه الضرر بنيت

ته صورة التعليق، وسقطت الواو لغريه، وهو أوىل فإنه موصول ابإلسناد املذكور، وقد أخرجه مسلم عن حمم 
د عن حممد بن جعفر اب د بن املثىن شيخ البخاري فيه، فأعاد اإلسناد من أوله للطريق الثانية، وكذا أورده أمح 

بضم املهم (  احلسن العرين)  هو ابن عتيبة، مبثناة مث موحدة مصغرا، و(  وأخربين احلكم)  إلسنادين معا. قوله:
لة وفتح الراء بعدها نون هو ابن عبد هللا البجلي، كويف، وثقه أبو زرعة والعجلي وابن سعد، وقال ابن معني 

قال شعبة: ملا حدثِن به احلكم مل أنكره من ح ) املوضع. قوله: : صدوق. قلت: وما له يف البخاري إال هذا
ديث عبد امللك (، كأنه أراد أن عبد امللك كرب وتغري حفظه، فلما حدث به شعبة توقف فيه، فلما اتبعه ا 
حلكم بروايته ثبت عند شعبة فلم ينكره، وانتفى عنه التوقف فيه. وقد تكلف الكرماين لتوجيه كالم شعبة أ

ها نظر. أحدها: أن احلكم مدلس، وقد عنعن، وعبد امللك صرح بقوله: " َسعته "، فلما تقوى بروا شياء في
ية عبد امللك مل يبق به حمل لإلنكار. قلت: شعبة ما كان أيخذ عن شيوخه الذين ذكر عنهم التدليس إال م 

تقدير تسليمه كان يلزم  ا يتحقق َساعهم فيه، وقد جزم بذلك اإلَساعيلي وغريه ببعد هذا االحتمال، وعلى  
األمر ابلعكس أبن يقول: ملا حدثِن عبد امللك مل أنكره من حديث احلكم. اثنيها: مل يكن احلديث منكورا  
ل؛ ألين كنت أحفظه. اثلثها: حيتمل العكس أبن يراد مل ينكر شيئا من حديث عبد امللك، وقد ساق مس



  

يف املتنا من املن الذي أنزل على بِن إسرائيل، ويف ل مل هذه الطريق من أوجه أخرى عن احلكم، ووقع عنده  
فظ: " على موسى "، وقد أشرت إىل ما يف هذه الزايدة من الفائدة يف الكالم على هذا احلديث يف تفسري  

 سورة البقرة. 

   احلديث السادس
، َويُْذَكُر َعْن َعاميري ْبني َربيي َواكي الرَّْطبي َواْلَيابيسي ليلصَّائيمي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َيْسَتاُك   :َعَة قَالَ اَبُب سي َّ َصلَّى اَّللَّ َرأَْيُت النَِّبي

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ي أَْو َأُعدُّ. َوقَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ " َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَِّتي    :َوُهَو َصائيٌم َما اَل ُأْحصي
لس ي  ُ َعَلْيهي أَلََمْرهُتُْم ابي  َوَسلََّم، وَ َواكي عيْنَد ُكل ي ُوُضوء  ". َويُ ْرَوى ََنُْوُه َعْن َجابير ، َوَزْيدي ْبني َخاليد ، َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ، َمْرَضاٌة ليلرَّب ي  " الس ي   :ملَْ خَيُصَّ الصَّائيَم ميْن َغرْييهي. َوقَاَلْت َعائيَشُة َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ َواُك َمْطَهَرٌة ليْلَفمي
َتليُع رييَقُه.  :". َوقَاَل َعطَاٌء َوقَ َتاَدةُ   يَ ب ْ

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله: )ابب سواك الرطب واليابس للصائم( كذا لألكثر، وهو كقوهلم: مسجد اجلامع، ووقع يف رواية الكش 

" وأشار هبذه الرتمجة إىل الرد على من كره للصائم االستياك ابلسواك  ميهِن: " ابب السواك الرطب واليابس  
الرطب كاملالكية والشعِب، وقد تقدم قبل بباب قياس ابن سريين السواك الرطب على املاء الذي يتمضمض  
به، ومنه تظهر النكتة يف إيراد حديث عثمان يف صفة الوضوء يف هذا الباب، فإن فيه أنه متضمض واستنش

ل فيه: " من توضأ وضوئي هذا " ومل يفرق بني صائم ومفطر، ويتأيد ذلك مبا ذكر يف حديث أِب هر ق وقا
ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النِب صلى هللا عليه وسلم يستاك وهو صائم ما  )  يرة يف الباب. قوله:
، عن عبد هللا بن عامر  وصله أمحد، وأبو داود، والرتمذي من طريق عاصم بن عبيد هللا(  ال أحصي أو أعد

بن ربيعة، عن أبيه، وأخرجه ابن خزمية يف صحيحه، وقال: كنت ال أخرج حديث عاصم، مث نظرت فإذا ش 
عبة والثوري قد رواي عنه، وروى حيَي وعبد الرمحن عن الثوري عنه، وروى مالك عنه خربا يف غري " املوطأ " 

د، ومناسبته للرتمجة إشعاره مبالزمة السواك ومل خيص  . قلت: وضعفه ابن معني والذهلي والبخاري وغري واح
رطبا من ايبس، وهذا على طريقة املصنف يف أن املطلق يسلك به مسلك العموم، أو أن العام يف األشخا
ص عام يف األحوال، وقد أشار إىل ذلك بقوله يف أواخر الرتمجة املذكورة: " ومل خيص صائما من غريه " أي 

من ايبس، وهبذا التقرير تظهر مناسبة مجيع ما أورده يف هذا الباب للرتمجة، واجلامع ل   : ومل خيص أيضا رطبا
ذلك كله قوله يف حديث أِب هريرة: " ألمرهتم ابلسواك عند كل وضوء " فإنه يقتضي إابحته يف كل وقت و 

اص، مث انتزعه معلى كل حال، قال ابن املنري يف احلاشية: أخذ البخاري شرعية السواك للصائم ابلدليل اخل
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ن أعم األدلة العامة الِت تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يستاك به، مث انتزع ذلك من أعم من ال 
  : وقالت عائشة عن النِب صلى هللا عليه وسلم )  سواك وهو املضمضة إذ هي أبلغ من السواك الرطب. قوله:

ي وابن خزمية وابن حبان من طريق عبد الرمحن بن  وصله أمحد والنسائ( " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب "
عبد هللا بن أِب عتيق حممد بن عبد الرمحن بن أِب بكر الصديق عن أبيه عنها، رواه عن عبد الرمحن هذا يز 

يد بن زريع والدراوردي وسليمان بن بالل وغري واحد، وخالفهم محاد بن سلمة فرواه عن عبد الرمحن بن أِب  
ِب بكر الصديق أخرجه أبو يعلى والسراج يف مسنديهما عن عبد األعلى بن محاد عن ح عتيق عن أبيه عن أ

وقال عطا )  ماد بن سلمة. قال أبو يعلى يف روايته: قال عبد األعلى: هذا خطأ، إمنا هو عن عائشة. قوله:
مي املثناة بعدها  كذا لألكثر وللمستملي: " يبلع " بغري مثناة، وللحموي " يتبلع " بتقد(  ء وقتادة يبتلع ريقه

موحدة مث مشددة، فأما قول عطاء فوصله سعيد بن منصور وسيأيت يف الباب الذي بعده، وأما أثر قتادة فو 
صله عبد بن محيد يف التفسري عن عبد الرزاق عن معمر عنه َنوه، ومناسبته للرتمجة من جهة أن أقصى ما  

الشيء كماء املضمضة، فإذا قذفه من فيه ال   خيشى من السواك الرطب أن يتحلل منه يف الفم شيء، وذلك
" لوال أن أشق على أم   :يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه.قوله: )وقال أبو هريرة عن النِب صلى هللا عليه وسلم 

وصله النسائي من طريق بشر بن عمر، عن مالك، عن ابن شهاب،  (  يت ألمرهتم ابلسواك عند كل وضوء"
لفظ، ووقع لنا بعلو يف " جزء الذهلي "، وأخرجه ابن خزمية من طريق روح  عن محيد، عن أِب هريرة هبذا ال

بن عبادة عن مالك بلفظ: " ألمرهتم ابلسواك مع كل وضوء " واحلديث يف الصحيحني بغري هذا اللفظ من  
غري هذا الوجه، وقد أخرجه النسائي أيضا من طريق عبد الرمحن السراج عن سعيد املقربي عن أِب هريرة بل 

ويروى َنوه عن جابر وزيد  )  قوله:  .: " لوال أن أشق على أمِت لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء "فظ
أما حديث جابر فوصله أبو نعيم يف كتاب السواك من طريق عبد  (  بن خالد عن النِب صلى هللا عليه وسلم

صله ابن عدي من وجه هللا بن حممد بن عقيل عنه بلفظ: " مع كل صالة سواك " وعبد هللا خمتلف فيه، وو 
آخر عن جابر بلفظ: " جلعلت السواك عليهم عزمية " وإسناده ضعيف، وأما حديث زيد بن خالد فوصله أ 

صحاب السنن، وأمحد من طريق حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أِب سلمة عنه بلفظ: "  
مد بن عمرو عن أِب سلمة عن أِب هرعند كل صالة " وحكى الرتمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية حم

يرة، ورواية حممد بن إبراهيم عن أِب سلمة عن زيد بن خالد فقال: رواية حممد بن إبراهيم أصح. قال الرتمذ 
ي: كال احلديثني صحيح عندي. قلت: رجح البخاري طريق حممد بن إبراهيم ألمرين: أحدمها: أن فيه قص 

د يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إىل  ة وهي قول أِب سلمة، فكان زيد بن خال 
الصالة استاك. اثنيهما: أنه توبع فأخرج اإلمام أمحد من طريق حيَي بن أِب كثري حدثنا أبو سلمة عن يزيد  



  

بن خالد فذكر َنوه. )تنبيه(: وقع يف رواية غري أِب ذر يف سياق هذه اآلاثر واألحاديث تقدمي وأتخري، واخل
فيه يسري، مث أورد املصنف يف الباب حديث عثمان يف صفة الوضوء وقد تقدم الكالم عليه مستوىف يف    طب

 كتاب الوضوء، ويف أوائل الصالة وذكرت ما يتعلق مبناسبته للرتمجة قبل.

   احلديث السابع
 521، الصفحة رقم:44:اجلزء رقم
ثَ َنا َحَسنٌ   26958 ثَ َنا اْبُن هلَييَعةَ   :قَالَ   ،َحدَّ ثَ َنا ُعَقْيُل ْبُن َخاليد    :قَالَ   ،َحدَّ َهاب    ،َحدَّ   ، َعْن ُعْرَوةَ   ،َعني اْبني شي

ًئا َحىتَّ َيْذَهَب فَ ْورُُه، مُثَّ تَ ُقولُ  ،َعْن َأَْسَاَء بيْنتي َأِبي َبْكر   َا َكاَنْت إيَذا ثَ َرَدْت َغطَّْتُه َشي ْ ْعُت َرُسوَل  :َأْنَّ اَّللَّي إيين ي َسَي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، يَ ُقولُ   " إينَُّه َأْعَظُم ليْلرَبََكةي ".  : َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: حديث حسن
 

َبُة ْبُن َسعييد    26959 ثَ َنا قُ تَ ي ْ ثَ َنا اْبُن هلَييَعةَ   :قَالَ   ،َحدَّ ثَ َنا َعتَّابٌ   .َعْن ُعَقْيل    ،َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اَّللَّي   :قَالَ   ،َوَحدَّ   ، َحدَّ
َهاب    ،َحدََّثِني ُعَقْيُل ْبُن َخاليد    : قَالَ   ،َأْخرَبَََن اْبُن هلَييَعةَ   :قَالَ  أَ   ،َعْن َأَْسَاَء بيْنتي َأِبي َبْكر    ،َعْن ُعْرَوةَ   ،َعني اْبني شي

ثْ َلُه.  َا َكاَنْت إيَذا ثَ َرَدْت َغطَّْتُه. َفذََكَر مي  ْنَّ
 حكم احلديث: إسناده حسن

 . بعة عشر متناهبذا نكون قد ذكرَن ار 
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 احاديث   من الكتاب وحيتوى على سبع لثاجلزء الثا
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 احلديث األول 
ثَ َنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر النََّمرييُّ   3855 ثَ َنا ُشْعَبةُ   ،َحدَّ أَتَ ْيُت    :َعْن ُأَساَمَة ْبني َشرييك  قَالَ   ،َعْن زياَيدي ْبني عياَلَقةَ   ،َحدَّ

ُم الطَّرْيُ، َفَسلَّْمُت مُثَّ قَ َعْدتُ  هي َا َعَلى ُرُءوسي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه َكَأمنَّ َّ َصلَّى اَّللَّ ، َفَجاَء اأْلَْعرَاُب ميْن َهاُهَنا  النَِّبي
فَإينَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ملَْ َيَضْع َداًء إيالَّ َوَضَع َلُه َدَواًء، َغرْيَ   ؛" َتَداَوْوا  :فَ َقالَ   ؟اَي َرُسوَل اَّللَّي، أَنَ َتَداَوى  :َوَهاُهَنا فَ َقاُلوا

د    اهْلََرُم ".   :َداء  َواحي
 حكم احلديث: صحيح 

 الشرح  
 عون املعبود شرح سنن أِب داود

رءوسهم الطري( قال يف النهاية: وصفهم ابلسكون والوقار وأْنم مل يكن  )وأصحابه( الواو للحال )كأمنا على  
فيهم طيش وال خفة؛ ألن الطري ال تكاد تقع إال على شيء ساكن )أنتداوى( أي: أنرتك ترك املعاجلة فنطلب  

هللا  الدواء إذا عرض الداء ونتوكل على خالق األرض والسماء واالستفهام للتقرير. قاله القاري )فقال( رسول 
صلى هللا عليه وسلم )تداووا( قال يف فتح الودود: الظاهر أن األمر لإلابحة والرخصة وهو الذي يقتضيه املقام  
فإن السؤال كان عن اإلابحة قطعا فاملتبادر يف جوابه أنه بيان لإلابحة ويفهم من كالم بعضهم أن األمر 

وكال على هللا. نعم قد تداوى رسول هللا صلى هللا  للندب وهو بعيد فقد ورد مدح من ترك الدواء واالسرتقاء ت
عليه وسلم بياَن للجواز فمن نوى موافقته صلى هللا عليه وسلم يؤجر على ذلك )مل يضع( أي: مل خيلق )داء( 
أي: مرضا ومجعه أدواء )إال وضع له( أي: خلق له )اهلرم( بفتح اهلاء والراء وهو ابجلر على أنه بدل من داء  

بتدأ حمذوف هو اهلرم أو منصوب بتقدير أعِن واملراد به الكرب. قاله القاري. وقال اخلطاِب: يف وقيل: خرب م
هذا احلديث إثبات الطب والعالج وأن التداوي مباح غري مكروه كما ذهب إليه بعض الناس وفيه أنه جعل  

ن من قبل اختالف الطبائع  اهلرم داء وإمنا هو ضعف الكرب وليس هو من األدواء الِت هي أسقام عارضة لألبدا
قال   انتهى.  املوت واهلالك.  يتعقبها  قد  الِت  التلف كاألدواء  األمزجة وإمنا شبهه ابلداء ألنه جالب  وتغري 
العيِن: فيه إابحة التداوي وجواز الطب وهو رد على الصوفية أن الوالية ال تتم إال إذا رضي ِبميع ما نزل به  

هو خالف ما أابحه الشارع. انتهى. وقال املنذري: واحلديث أخرجه الرتمذي من البالء وال جيوز له مداواته و 
 والنسائي وابن ماجه. وقال الرتمذي: حسن صحيح.



  

 احلديث الثاىن 
 25، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ري (  88) 2215 ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن ُرْمحي ْبني اْلُمَهاجي َهاب  َعني   ،َعْن ُعَقْيل    ،َأْخرَبَََن اللَّْيثُ   ،َحدَّ َأْخرَبَيني أَبُو    ، اْبني شي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم    ،َوَسعييُد ْبُن اْلُمَسيَّبي   ،َسَلَمَة ْبُن َعْبدي الرَّمْحَني  َع َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َأنَّ َأاَب ُهَريْ َرَة َأْخرَبمَُهَا، أَنَُّه َسَي

َفاًء مي  " :يَ ُقولُ    .الشُّونييزُ  :اْلَمْوُت، َواحْلَبَُّة السَّْوَداءُ  : َوالسَّامُ  ."ْن ُكل ي َداء  إيالَّ السَّاَم إينَّ يفي احْلَبَّةي السَّْوَداءي شي

ثَنييهي أَبُو الطَّاهيري (  )... َهاب    ،َأْخرَبَيني يُوُنسُ   ،َأْخرَبَََن اْبُن َوْهب    :قَااَل   ،َوَحْرَمَلةُ   ،َوَحدَّ َعْن َسعييدي ْبني    ،َعني اْبني شي
َبةَ   ،َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ   ،اْلُمَسيَّبي  ثَ َنا أَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، ح َوَحدَّ   ، َوَعْمٌرو النَّاقيدُ   ،َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

ثَ َنا ُسْفَياُن بْ   :قَاُلوا  ،َواْبُن َأِبي ُعَمرَ   ،َوُزَهرْيُ ْبُن َحْرب   َنةَ َحدَّ ثَ َنا َعْبُد ْبُن مُحَْيد    ،ُن ُعيَ ي ْ  ،َأْخرَبَََن َعْبُد الرَّزَّاقي   ،ح َوَحدَّ
َمْعَمرٌ  الدَّاريمييُّ   ،َأْخرَبَََن  الرَّمْحَني  َعْبدي  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  ثَ َنا  َوَحدَّ اْلَيَماني   ،ح  أَبُو  ُشَعْيبٌ   ،َأْخرَبَََن  َعني    ، َأْخرَبَََن  ُكلُُّهْم 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، مبييْثلي َحدييثي ُعَقْيل  َويفي َحدييثي ُسْفَياَن   ،َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ   ،َعْن َأِبي َسَلَمةَ   ،الزُّْهريي ي  َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
 الشُّونييُز. :احْلَبَُّة السَّْوَداُء، َوملَْ يَ ُقلي  :َويُوُنسَ 

 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج  
فيحمل أيضا على العلل  (  إن يف احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام: )ى هللا عليه وسلموأما قوله صل

وهو صلى هللا عليه وسلم قد يصف حبسب ما شاهده من غالب أحوال   ،الباردة على َنو ما سبق يف القسط
ألطباء يف منفعة وذكر ا  :مث قال  ،وذكر القاضي عياض كالم املازري الذي قدمناه  ،أصحابه رضي هللا عنهم

فذكر   ،يصدقها قوله صلى هللا عليه وسلم فيها  ،وخواص عجيبة  ،احلبة السوداء الِت هي الشونيز أشياء كثرية 
وتنفي الزكام إذا قلي وصر يف    ،وتقل ديدان البطن إذا أكل أو وضع على البطن  ،جالينوس أْنا حتل النفخ

وشم اجللد  ،خرقة  منها  تقشر  الِت  العلة  واخليالنوتق   ،وتزيل  واملنكسة  املتعلقة  الثآليل  الطمث    ،لع  وتدر 
 ،وتقلع البثور واجلرب  ،وينفع الصداع إذا طلي به اجلبني   ،املنحبس إذا كان اَنباسه من أخالط غليظة لزجة

وتنفع من املاء العارض يف العني إذا استعط به مسحوقا بدهن    ،وحتلل األورام البلغمية إذا تضمد به مع اخلل
وتنفع من ْنشة    ،وتدر البول واللنب  ،ويتمضمض به من وجع األسنان  ،وتنفع من انتصاب النفس  ،األرليا
 ،خاصيته إذهاب محى البلغم والسوداء  :وقال غري جالينوس  :قال القاضي  ،وإذا خبر به طرد اهلوام  ،الرتيال

وال يبعد منفعة احلار من أدواء    :قال  .وينفع من محى الربع   ،وإذا علق يف عنق املزكوم نفعه  ،لقرعوتقتل حب ا
ويكون استعماله   ،فيكون الشونيز منها لعموم احلديث  ،فقد جند ذلك يف أدوية كثرية  ؛حارة خبواص فيها

وصحة    ، من علوم الدين والدنياويف مجلة هذه األحاديث ما حواه    :قال القاضي  .وأحياَن مركبا  ،أحياَن منفردا
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 ، والسعوط  ،وشرب األدوية  ،واستحبابه ابألمور املذكورة من احلجامة  ،وجواز التطبب يف اجلملة  ،علم الطب
هذا إعالم  (  أنزل الدواء الذي أنزل الداء: )قوله صلى هللا عليه وسلم  :قال  ،والرقى  ،وقطع العروق  ،واللدود

وذكر    ،نزاله إنزال املالئكة املوكلني مبباشرة خملوقات األرض من داء ودواءوقد يكون املراد إب  ،هلم وإذن فيه
أنه إشارة إىل مجيع  (  شرطة حمجم أو شربة عسل أو لذعة بنار: )بعض األطباء يف قوله صلى هللا عليه وسلم 

  ، ره اجلمهورهذا هو الصواب املشهور الذي ذك(  واحلبة السوداء الشونيز: )قوله  . وهللا أعلم  ،ضروب املعافاة
القاضي أْنا اخلردل  :قال  البطم  ،هي احلبة اخلضراء  :وقيل  :قال  .وذكر احلرِب عن احلسن  والعرب    ، وهي 

 . وتسمي األسود أيضا أخضر ،خلضرته ابألشجار  ؛ومنه سواد العراق  ،تسمي األخضر أسود

  احلديث الثالث
 122، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا   5678 اْلُمَثىنَّ َحدَّ ْبُن  الزَُّبرْيييُّ   ،حُمَمَُّد  َأمْحََد  أَبُو  ثَ َنا  ْبُن َسعييدي ْبني َأِبي ُحَسنْي    ،َحدَّ ُعَمُر  ثَ َنا   :قَالَ   ،َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوسَ  ،َحدََّثِني َعطَاُء ْبُن َأِبي َراَبح   ُ َعْنُه، َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ َي اَّللَّ ُ   " :لََّم قَالَ َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي َما أَنْ َزَل اَّللَّ

َفاًء   ."َداًء إيالَّ أَنْ َزَل َلُه شي

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري
هو حممد بن عبد هللا بن الزبري األسدي، نسب جلده وهو أسد من بِن أسد بن (  أبو أمحد الزبريي)  قوله:

بِن أسد بن عبد العزى، وهذا من فنون علم  خزمية، فقد يلتبس مبن ينسب إىل الزبري بن العوام؛ لكوْنم من  
احلديث، وصنفوا فيه األنساب املتفقة يف اللفظ املفرتقة يف الشخص، وقد وقع عند أِب نعيم يف الطب من  
طريق أِب بكر وعثمان بن أِب شيبة: " قاال: حدثنا حممد بن عبد هللا األسدي أبو أمحد الزبريي "، وعند  

(  عن أِب هريرة)  ن عبد هللا احلمال: " حدثنا حممد بن عبد هللا الزبريي ". قوله:اإلَساعيلي من طريق هارون ب
كذا قال عمر بن سعيد عن عطاء، وخالفه شبيب بن بشر فقال: " عن عطاء عن أِب سعيد اخلدري "، 
أخرجه احلاكم وأبو نعيم يف الطب، ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس، هذه رواية عبد بن محيد 
عن حممد بن عبيد عنه، وقال معتمر بن سليمان: " عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أِب هريرة "، أخرجه  

ما أنزل هللا داء (، وقع يف )  ابن عاصم يف الطب وأبو نعيم، وهذا مما يرتجح به رواية عمر بن سعيد. قوله:
" أنزل " حمذوفا، فال تكون " من رواية اإلَساعيلي: " من داء "، و" من " زائدة، وحيتمل أن يكون مفعول  

إال أنزل له شفاء (، يف رواية طلحة بن عمرو من الزايدة  )  " زائدة بل لبيان احملذوف، وال خيفى تكلفه. قوله:
يف أول احلديث: " اي أيها الناس تداووا "، ووقع يف رواية طارق بن شهاب عن ابن مسعود رفعه: " إن هللا مل  



  

ينزل داء إال أنزل له شفاء فتداووا "، وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان واحلاكم، وَنوه للطحاوي وأِب  
حديث ابن عباس، وألمحد عن أنس: " إن هللا حيث خلق الداء خلق الدواء، فتداووا "، ويف حديث  نعيم من  

أسامة بن شريك: " تداووا اي عباد هللا؛ فإن هللا مل يضع داء إال وضع له شفاء، إال داء واحدا اهلرم "، أخرجه 
مية واحلاكم، ويف لفظ: " إال السام  أمحد والبخاري يف " األدب املفرد "، واألربعة، وصححه الرتمذي وابن خز 

" مبهملة خمففة: يعِن املوت. ووقع يف رواية أِب عبد الرمحن السلمي عن ابن مسعود َنو حديث الباب يف  
آخره: " علمه من علمه، وجهله من جهله "، أخرجه النسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان واحلاكم، 

ذا أصيب دواء الداء برأ إبذن هللا تعاىل "، وألِب داود من حديث  وملسلم عن جابر رفعه: " لكل داء دواء، فإ
أِب الدرداء رفعه: " إن هللا جعل لكل داء دواء فتداووا، وال تداووا حبرام "، ويف َمموع هذه األلفاظ ما يعرف 

م مثال، منه املراد ابإلنزال يف حديث الباب، وهو إنزال علم ذلك على لسان امللك للنِب صلى هللا عليه وسل 
أو عرب ابإلنزال عن التقدير، وفيها التقييد ابحلالل فال جيوز التداوي ابحلرام. ويف حديث جابر منها اإلشارة 
إىل أن الشفاء متوقف على اإلصابة إبذن هللا، وذلك أن الدواء قد حيصل معه َماوزة احلد يف الكيفية أو  

بن مسعود اإلشارة إىل أن بعض األدوية ال يعلمها  الكمية فال ينجع، بل رمبا أحدث داء آخر، ويف حديث ا
كل أحد، وفيها كلها إثبات األسباب، وأن ذلك ال ينايف التوكل على هللا ملن اعتقد أْنا إبذن هللا وبتقديره،  
وأْنا ال تنجع بذواهتا بل مبا قدره هللا تعاىل فيها، وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر هللا ذلك، وإليه اإلشارة  

قوله يف حديث جابر: " إبذن هللا "، فمدار ذلك كله على تقدير هللا وإرادته. والتداوي ال ينايف التوكل كما ب
ال ينافيه دفع اجلوع والعطش ابألكل والشرب، وكذلك جتنب املهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع املضار 

 تعاىل. ويدخل يف عمومها أيضا الداء  وغري ذلك، وسيأيت مزيد هلذا البحث يف " ابب الرقية " إن شاء هللا
القاتل الذي اعرتف حذاق األطباء أبن ال دواء له، وأقروا ابلعجز عن مداواته، ولعل اإلشارة يف حديث ابن  
مسعود بقوله: " وجهله من جهله " إىل ذلك، فتكون ابقية على عمومها، وحيتمل أن يكون يف اخلرب حذف 

اء إال أنزل له شفاء، واألول أوىل. ومما يدخل يف قوله: " جهله من جهله " ما تقديره: مل ينزل داء يقبل الدو 
يقع لبعض املرضى أنه يتداوى من داء بدواء فيربأ، مث يعرتيه ذلك الداء بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه فال  

با ال ينجع ينجع، والسبب يف ذلك اجلهل بصفة من صفات الدواء، فرب مرضني تشاهبا ويكون أحدمها مرك
فيه ما ينجع يف الذي ليس مركبا فيقع اخلطأ من هنا، وقد يكون متحدا لكن يريد هللا أن ال ينجع فال ينجع، 
ومن هنا ختضع رقاب األطباء، وقد أخرج ابن ماجه من طريق أِب خزامة وهو مبعجمة وزاي خفيفة: " عن  

داوى به، هل يرد من قدر هللا شيئا؟ قال: هي من أبيه قال: قلت اي رسول هللا، أرأيت رقى نسرتقيها ودواء نت
قدر هللا تعاىل "، واحلاصل أن حصول الشفاء ابلدواء إمنا هو كدفع اجلوع ابألكل والعطش ابلشرب، وهو  
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ينجع يف ذلك يف الغالب، وقد يتخلف ملانع، وهللا أعلم، مث الداء والدواء كالمها بفتح الدال وابملد، وحكي 
"، واستثناء املوت يف حديث أسامة بن شريك واضح، ولعل التقدير: إال داء املوت، كسر دال " الدواء  

أي: املرض الذي قدر على صاحبه املوت. واستثناء اهلرم يف الرواية األخرى إما ألنه جعله شبيها ابملوت،  
نقطعا، والتقدير: واجلامع بينهما نقص الصحة، أو لقربه من املوت وإفضائه إليه، وحيتمل أن يكون االستثناء م

 لكن اهلرم ال دواء له، وهللا أعلم 
 الرابع  احلديث

 122، الصفحة رقم:7:.اجلزء رقم
 122، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم
َسنْيُ  5680 ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن َمنييع    ،َحدََّثِني احلُْ ثَ َنا َمْرَواُن ْبُن ُشَجاع    ،َحدَّ ٌ اأْلَْفَطسُ   ،َحدَّ ثَ َنا َساملي َسعييدي   َعنْ   ،َحدَّ
ُهَما قَالَ   ،ْبني ُجَبرْي   ُ َعن ْ َي اَّللَّ َفاُء يفي َثاَلثَة   " :َعني اْبني َعبَّاس  َرضي ، َوَشْرَطةي حميَْجم   :الش ي وََكيَّةي ََنر ،   ،َشْربَةي َعَسل 

  .َرَفَع احلَْدييثَ  ."َوَأْْنَى أُمَِّتي َعني اْلَكي ي 

. ،َعني اْبني َعبَّاس   ،َُمَاهيد  َعْن  ،َعْن لَْيث    ،َوَرَواُه اْلُقم ييُّ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي اْلَعَسلي َواحلَْْجمي  َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

كذا هلم غري منسوب، وجزم مجاعة أبنه ابن حممد بن زايد النيسابوري املعروف ابلقباين،  (  حدثِن احلسني)  قوله:
البخاري ملا كان بنيسابور، وكان عنده مسند أمحد بن منيع َسعه منه، يعِن: قال الكالابذي: ك ان يالزم 

شيخه يف هذا احلديث، وقد ذكر احلاكم يف اترخيه من طريق احلسني املذكور أنه روى حديثا فقال: كتب 
عاش    عِن حممد بن إَساعيل هذا احلديث. ورأيت يف كتاب بعض الطلبة: قد َسعه منه عِن. انتهى، وقد

احلسني القباين بعد البخاري ثالاث وثالثني سنة، وكان من أقران مسلم، فرواية البخاري عنه من رواية األكابر 
عن األصاغر، وأمحد بن منيع شيخ احلسني فيه من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري، فلو رواه عنه بال  

سنة أربع وأربعني ومائتني وله أربع    -أبو جعفر  وكنيته:    -واسطة مل يكن عاليا له، وكانت وفاة أمحد بن منيع  
ومثانون سنة، واسم جده عبد الرمحن وهو جد أِب القاسم البغوي ألمه، ولذلك يقال له: املنيعي وابن بنت  
منيع، وليس له يف البخاري سوى هذا احلديث، وجزم احلاكم أبن احلسني املذكور هو ابن حيَي بن جعفر  

اري الرواية عن أبيه حيَي بن جعفر، وهو من صغار شيوخه، واحلسني أصغر من  البيكندي، وقد أكثر البخ
البخاري بكثري، وليس يف البخاري عن احلسني سواء كان القباين أو البيكندي سوى هذا احلديث، وقول  
البخاري بعد ذلك: " حدثنا حممد بن عبد الرحيم " هو املعروف بصاعقة، يكىن أاب حيَي، وكان من كبار  



  

البخاري بسنة واحدة، وسريج بن يونس شيخه  احل البخاري، ومات قبل   -فاظ، وهو من أصاغر شيوخ 
من طبقة أمحد بن منيع، ومات قبله بعشر سنني، وشيخهما مروان بن شجاع هو احلراين    -مبهملة مث جيم  

وغريه، وقال أبو  أبو عمرو، وأبو عبد هللا موىل حممد بن مروان بن احلكم نزل بغداد، وقواه أمحد بن حنبل  
حامت الرازي: يكتب حديثه وليس ابلقوي، وليس له يف البخاري سوى هذا احلديث وآخر تقدم يف الشهادات،  
ومل يتفق وقوع هذا احلديث للبخاري عاليا؛ فإنه قد َسع من أصحاب مروان بن شجاع هذا، ومل يقع له هذا  

ع  ابن  هو  األفطس  سامل  وشيخه  بواسطتني،  إال  عنه  احلديثني  احلديث  البخاري سوى  يف  له  وما  جالن، 
حدثِن سامل األفطس (، ويف الرواية الثانية عن سامل وقع )  املذكورين من رواية مروان بن شجاع عنه. قوله:

حدثنا مروان بن شجاع قال: ما أحفظه   -هو أمحد بن منيع    -عند اإلَساعيلي: " عن املنيعي، حدثنا جدي  
فذكره، قال اإلَساعيلي: صار احلديث عن مروان بن شجاع ابلشك منه    إال عن سامل األفطس، حدثِن "

فيمن حدثه به. قلت: وكذا أخرجه أمحد بن حنبل عن مروان بن شجاع سواء، وأخرجه ابن ماجه عن أمحد  
بن منيع مثل رواية البخاري األوىل بغري شك، وكذا أخرجه اإلَساعيلي أيضا عن القاسم بن زكراي عن أمحد  

وكذا رويناه يف " فوائد أِب طاهر املخلص": " حدثنا حممد بن حيَي بن صاعد، حدثنا أمحد بن    بن منيع،
عن سعيد بن جبري (، وقع يف " مسند دعلج " من طريق حممد بن الصباح: " حدثنا مروان )  منيع ". قوله:

َساعيلي أن  بن شجاع عن سامل األفطس، أظنه عن سعيد بن جبري "، كذا ابلشك أيضا، وكان ينبغي لإل
عن ابن عباس قال:  )  يعرتض هبذا أيضا، واحلق أنه ال أثر للشك املذكور، واحلديث متصل بال ريب. قوله:

الشفاء يف ثالث (، كذا أورده موقوفا، لكن آخره يشعر أبنه مرفوع؛ لقوله: " وأْنى أمِت عن الكي "، وقوله: 
س حيث قال فيه: " عن ابن عباس عن النِب صلى  " رفع احلديث "، وقد صرح برفعه يف رواية سريج بن يون 

هللا عليه وسلم "، ولعل هذا هو السر يف إيراد هذه الطريق أيضا مع نزوهلا، وإمنا مل يكتف هبا عن األوىل 
بضم القاف  (  رواه القمي)  للتصريح يف األوىل بقول مروان: " حدثِن سامل "، ووقعت يف الثانية ابلعنعنة. قوله:

وتشديد امليم، هو يعقوب بن عبد هللا بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر بن أِب عامر األشعري، جلده  
أِب عامر صحبة، وكنية يعقوب: أبو احلسن، وهو من أهل قم، ونزل الري، قواه النسائي، وقال الدارقطِن: 

ابن سليم الكويف: سيئ احلفظ، وقد ليس ابلقوي، وما له يف البخاري سوى هذا املوضع، وليث شيخه هو  
وقع لنا هذا احلديث من رواية القمي موصوال يف " مسند البزار " ويف " الغيالنيات " يف " جزء ابن خبيت  
"، كلهم من رواية عبد العزيز بن اخلطاب عنه هبذا السند، وقصر بعض الشراح فنسبه إىل ختريج أِب نعيم يف  

نعيم هبذا أِب  الدم    الطب، والذي عند  بكم  يتبيغ  احتجموا ال   " لفظه:  احلجامة  السند حديث آخر يف 
يف العسل واحلجم (، يف رواية الكشميهِن: " واحلجامة "، ووقع يف رواية عبد العزيز بن  )  فيقتلكم ". قوله:
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اخلطاب املذكورة: " إن كان يف شيء من أدويتكم شفاء ففي مصة من احلجام، أو مصة من العسل "، وإىل 
أشار البخاري بقوله: " يف العسل واحلجم "، وأشار بذلك إىل أن الكي مل يقع يف هذه الرواية، وأغرب هذا  

عشر عن طاوس عن ابن عباس من رواية   احلديث اخلامساحلميدي يف " اجلمع " فقال يف أفراد البخاري:  
هللا عليه وسلم: " يف َماهد عنه، قال: وبعض الرواة يقول فيه: عن َماهد عن ابن عباس عن النِب صلى  

العسل واحلجم الشفاء "، وهذا الذي عزاه للبخاري مل أره فيه أصال، بل وال يف غريه، واحلديث الذي اختلف  
الرواة فيه هل هو عن َماهد عن طاوس عن ابن عباس، أو عن َماهد عن ابن عباس بال واسطة إمنا هو يف  

عليه يف كتاب الطهارة، وأما حديث الباب فلم أره من رواية  القربين اللذين كاَن يعذابن، وقد تقدم التنبيه  
طاوس أصال، وأما َماهد فلم يذكره البخاري عنه إال تعليقا كما بينته، وقد ذكرت من وصله، وسياق لفظه: 
قال اخلطاِب: انتظم هذا احلديث على مجلة ما يتداوى به الناس، وذلك أن احلجم يستفرغ الدم وهو أعظم  

حلجم أجنحها شفاء عند هيجان الدم، وأما العسل فهو مسهل لألخالط البلغمية، ويدخل يف  األخالط، وا
املعجوَنت ليحفظ على تلك األدوية قواها وخيرجها من البدن، وأما الكي فإمنا يستعمل يف اخللط الباغي  

كرهه؛ ملا فيه من األمل    الذي ال تنحسم مادته إال به، وهلذا وصفه النِب صلى هللا عليه وسلم مث ْنى عنه، وإمنا
الشديد واخلطر العظيم، وهلذا كانت العرب تقول يف أمثاهلا: " آخر الدواء الكي "، وقد كوى النِب صلى هللا  
عليه وسلم سعد بن معاذ وغريه، واكتوى غري واحد من الصحابة. قلت: ومل يرد النِب صلى هللا عليه وسلم  

الشفاء قد يكون   الثالثة؛ فإن  العالج، وذلك أن األمراض احلصر يف  نبه هبا على أصول  يف غريها، وإمنا 
االمتالئية تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية، وشفاء الدموية إبخراج الدم، وإمنا خص احلجم ابلذكر؛  
لكثرة استعمال العرب وإلفهم له، خبالف الفصد؛ فإنه وإن كان يف معىن احلجم لكنه مل يكن معهودا هلا  

على أن يف التعبري بقوله: " شرطة حمجم " ما قد يتناول الفصد، وأيضا فاحلجم يف البالد احلارة أجنح   غالبا،
من الفصد، والفصد يف البالد الِت ليست حبارة أجنح من احلجم، وأما االمتالء الصفراوي وما ذكر معه فدواؤه  

لذي بعده. وأما الكي، فإنه يقع آخرا ابملسهل، وقد نبه عليه بذكر العسل، وسيأيت توجيه ذلك يف الباب ا
إلخراج ما يتعسر إخراجه من الفضالت؛ وإمنا ْنى عنه مع إثباته الشفاء فيه إما لكوْنم كانوا يرون أنه حيسم  
املادة بطبعه فكرهه لذلك، ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء؛ لظنهم أنه حيسم الداء، فيتعجل  

ألمر مظنون، وقد ال يتفق أن يقع له ذلك املرض الذي يقطعه الكي، ويؤخذ    الذي يكتوي التعذيب ابلنار 
من اجلمع بني كراهته صلى هللا عليه وسلم للكي وبني استعماله له أنه ال يرتك مطلقا وال يستعمل مطلقا، 

لتفسري  بل يستعمل عند تعينه طريقا إىل الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء إبذن هللا تعاىل، وعلى هذا ا
حيمل حديث املغرية رفعه: " من اكتوى أو اسرتقى فقد برئ من التوكل "، أخرجه الرتمذي والنسائي، وصححه  



  

ابن حبان واحلاكم، وقال الشيخ أبو حممد بن أِب مجرة: علم من َمموع كالمه يف الكي أن فيه نفعا وأن فيه  
نه إخبار هللا تعاىل أن يف اخلمر منافع مث  مضرة، فلما ْنى عنه علم أن جانب املضرة فيه أغلب، وقريب م 

انتهى ملخصا، وسيأيت الكالم على كل من هذه األمور  املنافع.  حرمها؛ ألن املضار الِت فيها أعظم من 
الثالثة يف أبواب مفردة هلا، وقد قيل: إن املراد ابلشفاء يف هذا احلديث: الشفاء من أحد قسمي املرض؛ ألن  

أو غريها، واملادية كما تقدم: حارة وابردة، وكل منهما وإن انقسم إىل رطبة وايبسة    األمراض كلها إما مادية
ومركبة فاألصل احلرارة والربودة، وما عدامها ينفعل من إحدامها، فنبه ابخلرب على أصل املعاجلة بضرب من  

باردة بتناول العسل ملا فيه من  املثال، فاحلارة تعاجل إبخراج الدم؛ ملا فيه من استفراغ املادة وتربيد املزاج، وال
الكي  وأما  برفق،  املادة  استفراغ  بذلك  فيحصل  والتليني،  واجلالء  والتلطيف  والتقطيع  واإلنضاج  التسخني 
فخاص ابملرض املزمن؛ ألنه يكون عن مادة ابردة، فقد تفسد مزاج العضو، فإذا كوي خرجت منه، وأما 

جها حبديث: " احلمى من فيح جهنم، فأبردوها ابملاء "، وسيأيت  األمراض الِت ليست مبادية فقد أشري إىل عال
الكالم عليه عند شرحه إن شاء هللا تعاىل. وأما قوله: " وما أحب أن أكتوي "، فهو من جنس تركه أكل 

 الضب مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره أبنه يعافه. 

   احلديث اخلامس
 انه قال   عن ابن عباس عن النىب صل هللا عليه وسلم

 الشفاء ىف ثالثة 
 ىف 

 شربة عسل  
 او 

 شرطة حمجم 
 او كية بنار واْنى امىت عن الكى 

 وورد على مثله احاديث اخرى
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

من كبار شيوخ    -أو أبو إبراهيم    -هو الوراق األزدي الكويف أبو إسحاق  (  حدثنا إَساعيل بن أابن)  قوله:
البخاري، وهو صدوق، تكلم فيه اجلوزجاين ألجل التشيع، قال ابن عدي: وهو مع ذلك صدوق، ويف عصره  
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 إَساعيل بن أابن آخر يقال له: الغنوي، قال ابن معني: الغنوي كذاب والوراق ثقة. وقال ابن املديِن: الوراق
ال أبس به، والغنوي كتبت عنه وتركته. وضعفه جدا، وكذا فرق بينهما أمحد وعثمان بن أِب شيبة ومجاعة،  

هو  (  حدثنا ابن الغسيل)  وغفل من خلطهما، وكانت وفاة الغنوي قبل الوراق بست سنني، وهللا أعلم. قوله:
 عبد الرمحن بن سليمان، تقدم شرح حاله قريبا. 

 

   احلديث السادس
 ، الصفحة رقم:7:رقماجلزء 

 عن اىب سعيد قال  
 جاء رجل اىل رسول هللا صل هللا عليه وسلم 

 فقال ان اخى استطلق بطنه  
 فقال اسقه عسال

 فسقاه 
 فقال اىن سقيته فلم يزده اال استطالقا 

 فقال  
 صدق هللا وكذب بطن اخيك  

 
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

لشعبة وسعيد بن أِب عروبة. وخالفهما شيبان فقال: " عن قتادة، عن    قتادة عن أِب املتوكل (، كذا )  قوله:
أِب بكر الصديق، عن أِب سعيد "، أخرجه النسائي ومل يرجح، والذي يظهر ترجيح طريق أِب املتوكل التفاق  
الشيخني عليها شعبة وسعيد أوال، مث البخاري ومسلم اثنيا، ووقع يف رواية أمحد عن حجاج عن شعبة: " 

مل أقف على  (  جاء رجل إىل النِب صلى هللا عليه وسلم فقال: إن أخي)  تادة، َسعت أاب املتوكل ". قوله:عن ق
بضم املثناة وسكون الطاء املهملة وكسر الالم بعدها قاف، أي:  (  استطلق بطنه)  اسم واحد منهما. قوله:

كثر خروج ما فيه، يريد اإلسهال، ووقع يف رواية سعيد بن أِب عروبة يف رابع ابب من كتاب الطب: " هذا 



  

ابن أخي يشتكي بطنه "، وملسلم من طريقه: " قد عرب بطنه "، وهي ابلعني املهملة والراء املكسورة مث  
قوله: املوحدة،   ومعىن.  وزَن  العني  بدل  املعجمة  ابلذال  ذرب،  ومثله:  املعدة،  فسد هضمه العتالل   أي: 

فقال: اسقه عسال (، وعند اإلَساعيلي من طريق خالد بن احلارث عن شعبة: " اسقه العسل "، والالم )
ون ممزوجا.  عهدية، واملراد: عسل النحل، وهو مشهور عندهم، وظاهره األمر بسقيه صرفا، وحيتمل أن يك 

فسقاه فقال: إين سقيته فلم يزده إال استطالقا (، كذا فيه، ويف السياق حذف تقديره: فسقاه فلم  )  قوله:
يربأ، فأتى النِب صلى هللا عليه وسلم فقال: إين سقيته. ووقع يف رواية مسلم: " فسقاه، مث جاء فقال: إين  

ار الذي أخرجه البخاري عنه، ولكن قرنه مبحمد سقيته فلم يزدد إال استطالقا "، أخرجه عن حممد بن بش
" مث جاء   :بن املثىن وقال: إن اللفظ حملمد بن املثىن. نعم، أخرجه الرتمذي عن حممد بن بشار وحده بلفظ

كذا اختصره،  (  فقال: صدق هللا)  فقال: اي رسول هللا، إين قد سقيته عسال فلم يزده إال استطالقا ". قوله:
.. "، فذكر مثله، فقال: " صدق هللا "، ويف رواية ." فقال: اسقه عسال، فسقاه، مث جاء  ويف رواية الرتمذي:

الرابعة فقال: اسقه عسال. فقال: سقيته فلم يزده إال استطالقا،   :مسلم " فقال له ثالث مرات، مث جاء 
ه فلم يزده  " فذهب مث جاء فقال: قد سقيت  :فقال: صدق هللا "، وعند أمحد عن يزيد بن هارون عن شعبة

إال استطالقا، فقال: اسقه عسال فسقاه، كذلك ثالاث "، وفيه: " فقال يف الرابعة: اسقه عسال "، وعند  
اإلَساعيلي من رواية خالد بن احلارث: " ثالث مرات يقول فيهن ما قال يف األوىل "، وتقدم يف رواية سعيد 

فقال: صدق هللا، وكذب )  مث أاته الثالثة ". قوله:  بن أِب عروبة بلفظ: " مث أاته الثانية فقال: اسقه عسال.
بطن أخيك (، زاد مسلم يف روايته: " فسقاه فربأ "، وكذا للرتمذي، ويف رواية أمحد عن يزيد بن هارون: "  
فقال يف الرابعة: اسقه عسال "، قال: فأظنه قال: " فسقاه فربأ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

، وكذب بطن أخيك "، كذا وقع ليزيد ابلشك، ويف رواية خالد بن احلارث: " فقال يف الرابعة: صدق هللا
الرابعة: صدق هللا، وكذب بطن أخيك "، والذي اتفق عليه حممد بن جعفر ومن اتبعه أرجح، وهو أن هذا  

ربأ. وقد وقع يف القول وقع منه صلى هللا عليه وسلم بعد الثالثة، وأمره أن يسقيه عسال، فسقاه يف الرابعة ف
  رواية سعيد بن أِب عروبة: " مث أاته الثالثة فقال: اسقه عسال، مث أاته فقال: قد فعلت، فسقاه فربأ ". قوله:

وصله إسحاق بن راهويه يف مسنده عن النضر، (  عن شعبة)  يعِن: ابن مشيل ابملعجمة، مصغر،(  اتبعه النضر)
خالد بن احلارث ويزيد بن هارون. قلت: رواية حيَي عند النسائي  قال اإلَساعيلي: واتبعه أيضا حيَي بن سعيد و 

يف " الكربى "، ورواية خالد عند اإلَساعيلي عن أِب يعلى، ورواية يزيد عند أمحد، واتبعهم أيضا حجاج بن 
حممد وروح بن عبادة، وروايتهما عند أمحد أيضا، قال اخلطاِب وغريه: أهل احلجاز يطلقون الكذب يف موضع  

طأ، يقال: كذب َسعك أي: زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له، فمعىن كذب بطنه، أي: مل يصلح لقبول  اخل
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الشفاء، بل زل عنه، وقد اعرتض بعض املالحدة فقال: العسل مسهل، فكيف يوصف ملن وقع به اإلسهال؟  
{؛ فقد اتفق األطباء  واجلواب: أن ذلك جهل من قائله، بل هو كقوله تعاىل: } بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه  

على أن املرض الواحد خيتلف عالجه ابختالف السن والعادة والزمان والغذاء املألوف والتدبري وقوة الطبيعة، 
وعلى أن اإلسهال حيدث من أنواع، منها اهليضة الِت تنشأ عن ختمة، واتفقوا على أن عالجها برتك الطبيعة  

ما دام ابلعليل قوة، فكأن هذا الرجل كان استطالق بطنه  وفعلها، فإن احتاجت إىل مسهل معني أعينت  
املعدة  نواحي  اجملتمعة يف  الفضول  لدفع  العسل  عليه وسلم  النِب صلى هللا  له  فوصف  أصابته،  عن ختمة 
واألمعاء ملا يف العسل من اجلالء ودفع الفضول الِت تصيب املعدة من أخالط لزجة متنع استقرار الغذاء فيها، 

كخمل املنشفة، فإذا علقت هبا األخالط اللزجة أفسدهتا وأفسدت الغذاء الواصل إليها، فكان    وللمعدة مخل
دواؤها ابستعمال ما جيلو تلك األخالط، وال شيء يف ذلك مثل العسل، ال سيما إن مزج ابملاء احلار، وإمنا 

قصر عنه مل يدفعه ابلكلية،  مل يفده يف أول مرة؛ ألن الدواء جيب أن يكون له مقدار وكمية حبسب الداء، إن  
وإن جاوزه أوهى القوة وأحدث ضررا آخر، فكأنه شرب منه أوال مقدارا ال يفي مبقاومة الداء، فأمره مبعاودة  
سقيه، فلما تكررت الشرابت حبسب مادة الداء برأ إبذن هللا تعاىل. ويف قوله صلى هللا عليه وسلم: " وكذب 

ء َنفع، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء يف نفسه ولكن لكثرة املادة  بطن أخيك " إشارة إىل أن هذا الدوا
الفاسدة، فمن مث أمره مبعاودة شرب العسل الستفراغها، فكان كذلك، وبرأ إبذن هللا. قال اخلطاِب: والطب  

يه  نوعان؛ طب اليوَنن وهو قياسي، وطب العرب واهلند وهو جتارِب، وكان أكثر ما يصفه النِب صلى هللا عل
وسلم ملن يكون عليال على طريقة طب العرب، ومنه ما يكون مما اطلع عليه ابلوحي، وقد قال صاحب "  
كتاب املائة يف الطب ": إن العسل اترة جيري سريعا إىل العروق وينفذ معه جل الغذاء ويدر البول فيكون  

بطن فيكون مسهال، فإنكار وصفه قابضا، واترة يبقى يف املعدة فيهيجها بلذعها حىت يدفع الطعام ويسهل ال
الربء؛ لصدوره عن   النِب صلى هللا عليه وسلم متيقن  املنكر. وقال غريه: طب  للمسهل مطلقا قصور من 
الوحي، وطب غريه أكثره حدس أو جتربة، وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل طب النبوة، وذلك  

ابلقبول، وأظهر األمثلة يف ذلك القرآن الذي هو    ملانع قام ابملستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه
والتلقي   االعتقاد  لقصوره يف  الناس شفاء صدره؛  لبعض  فقد ال حيصل  ذلك  الصدور، ومع  ملا يف  شفاء 
ابلقبول، بل ال يزيد املنافق إال رجسا إىل رجسه ومرضا إىل مرضه، فطب النبوة ال يناسب إال األبدان الطيبة، 

ال يناسب إال القلوب الطيبة، وهللا أعلم. وقال ابن اجلوزي: يف وصفه صلى هللا عليه كما أن شفاء القرآن  
وسلم العسل هلذا املنسهل أربعة أقوال: أحدها: أنه محل اآلية على عمومها يف الشفاء، وإىل ذلك أشار 

ا ابلقبول فشفي  بقوله: " صدق هللا " أي: يف قوله: } فيه شفاء للناس {، فلما نبهه على هذه احلكمة تلقاه 



  

إبذن هللا. الثاين: أن الوصف املذكور على املألوف من عادهتم من التداوي ابلعسل يف األمراض كلها. الثالث:  
أن املوصوف له ذلك كانت به هيضة كما تقدم تقريره. الرابع: حيتمل أن يكون أمره بطبخ العسل قبل شربه؛ 

انتهى. والثاين والرابع ضعيفان، ويف كالم اخلطاِب احتمال آخر،  فإنه يعقد البلغم، فلعله شربه أوال بغري طبخ.  
وهو أن يكون الشفاء حيصل للمذكور بربكة النِب صلى هللا عليه وسلم وبركة وصفه ودعائه، فيكون خاصا  
بذلك الرجل دون غريه، وهو ضعيف أيضا. ويؤيد األول حديث ابن مسعود: " عليكم ابلشفاءين: العسل  

جه ابن ماجه واحلاكم مرفوعا، وأخرجه ابن أِب شيبة واحلاكم موقوفا، ورجاله رجال الصحيح. والقرآن "، أخر 
وأثر علي: " إذا اشتكى أحدكم فليستوهب من امرأته من صداقها فليشرت به عسال، مث أيخذ ماء السماء  

بطال: يؤخذ من    فيجمع هنيئا مريئا شفاء مباركا "، أخرجه ابن أِب حامت يف التفسري بسند حسن، قال ابن
قوله: " صدق هللا، وكذب بطن أخيك "، أن األلفاظ ال حتمل على ظاهرها؛ إذ لو كان كذلك لربئ العليل  
من أول شربة، فلما مل يربأ إال بعد التكرار دل على أن األلفاظ تقتصر على معانيها. قلت: وال خيفى تكلف  

الشفاء قد يتخلف لتتم املدة الِت قدر هللا تعاىل فيها    هذا االنتزاع. وقال أيضا: فيه أن الذي جيعل هللا فيه
الداء. وقال غريه: يف قوله يف رواية سعيد بن أِب عروبة: " فسقاه فربأ " بفتح الراء واهلمز بوزن قرأ وهي لغة 
أهل احلجاز، وغريهم يقوهلا بكسر الراء بوزن علم، وقد وقع يف رواية أِب الصديق الناجي يف آخره: " فسقاه  

 فعافاه هللا "، وهللا أعلم. 

 احلديث األخري
ي ي ْبني َأِبي رَافيع   

، َعْن َمْواَلُه ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َعلي ي ي ْبني َأِبي رَافيع 
ُ    ،َعلي َعْن َجدَّتيهي َسْلَمى َخاديمي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

هي إيالَّ قَالَ َما َكاَن َأَحٌد َيْشَتكيي إيىَل   :َعَلْيهي َوَسلََّم، قَاَلتْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَجًعا يفي َرْأسي ْم    : َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " اْحَتجي
ُهَما ". :". َواَل َوَجًعا يفي ريْجَلْيهي إيالَّ قَالَ  ب ْ  " اْخضي

 حكم احلديث: حسن 
 عون املعبود شرح سنن أِب داود

: َنشئا من كثرة الدم )إال قال( أي: له )وال وجعا يف  )خادم( يطلق على الذكر واألنثى )وجعا يف رأسه( أي
وقال   الودود.  فتح  قاله يف  البخاري يف اترخيه: }ابحلناء{  زاد  )أخضبهما(  احلرارة  أي: َنشئا من  رجليه( 
الرجل   ينبغي للرجل أن يكتفي ابختضاب كفوف  الرجال والنساء لكن  القاري: واحلديث إبطالقه يشمل 

رتازا من التشبه ابلنساء ما أمكن. انتهى. قال املنذري: واحلديث أخرجه الرتمذي وجيتنب صبغ األظفار اح
وابن ماجه خمتصرا يف احلناء وقال الرتمذي: حديث غريب إمنا نعرفه من حديث فائد. هذا آخر كالمه. وفائد 
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امت الرازي: ال أبس  هذا موىل عبيد هللا بن علي بن أِب رافع، وقد وثقه حيَي بن معني وقال اإلمام أمحد وأبو ح
به ويف إسناده عبيد هللا بن علي بن أِب رافع موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ابن معني: ال أبس به. 
وقال أبو حيَي الرازي: ال حيتج حبديثه. هذا آخر كالمه. وقد أخرجه الرتمذي من حديث علي بن عبيد هللا  

ال غريه: علي بن عبيد هللا بن أِب رافع ال يعرف حبال ومل يذكره عن جدته وقال: وعبيد هللا بن علي أصح، وق
أحد من األئمة يف كتاب وذكر بعده حديث عبيد هللا بن علي بن أِب رافع هذا الذي ذكرَنه. وقال: فانظر  
يف اختالف إسناده بغري لفظه هل جيوز ملن يدعي السنة أو ينسب إىل العلم أنه حيتج هبذا احلديث على هذا  

 ال ويتخذه سنة وحجة يف خضاب اليد والرجل. احل
 
  



  

 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع  رابع اجلزء ال
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 احلديث األول 
 115، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم
 حَ  3436

 عن اسامة بن شريك قال شهدت االعراب يسالون النىب صل هللا عليه وسلم  
 كذا اعلينا حرج ىف كذا    اعلينا حرج ىف

ًئا، َفَذاَك الَّذيي َحريَج ". فَ قَ   :فَ َقاَل هَلُمْ   يهي َشي ْ ُ احْلَرََج إيالَّ َمني اْقرَتََض ميْن عيْرضي َأخي اَي    :اُلوا" عيَباَد اَّللَّي، َوَضَع اَّللَّ
َنا ُجَناٌح َأْن اَل نَ َتَداَوى فَإينَّ اَّللََّ ُسْبَحانَُه ملَْ َيَضْع َداًء إيالَّ َوَضَع   ؛" َتَداَوْوا عيَباَد اَّللَّي   :قَالَ   ؟َرُسوَل اَّللَّي، َهْل َعَلي ْ

َفاًء، إيالَّ اهْلََرَم ". قَاُلوا  " ُخُلٌق َحَسٌن ". :قَالَ  ؟َعْبدُ اَي َرُسوَل اَّللَّي، َما َخرْيُ َما أُْعطيَي الْ  : َمَعُه شي
 حكم احلديث: صحيح 

 حاشية السندي على ابن ماجه
أي اإلمث أي عما سألتموه من األشياء وكأْنم ما سألوا إال عن املباحات وقوله إال من (  وضع هللا احلرج)  قوله

تضمن املبتدأ معىن  اقرتض حيتمل أن إال ابلتخفيف حرف استفتاح وما بعده مبتدأ خربه فذلك إخل والفاء ل
الشرط وحيتمل أن يكون ابلتشديد مبعىن لكن وما بعده مبتدأ وخربه كما تقدم وحيتمل أن يكون استثناء مما  
تقدم على أن املعىن وضع هللا احلرج عمن فعل شيئا مما ذكرمت إال عمن اقرتض إخل وعلى هذا ال بد من اعتبار  

ىن إىل تقدير حرف اجلر كما ال خيفى ونقل عن شارح يف معناه أْنم سألوه عما اقرتض أيضا وحيتاج هذا املع
أي إال من اغتاب أخاه أو سبه أو آذاه يف نفسه عرب عنها ابالقرتاض ألنه يسرتد منه يف العقىب وحيتمل أن 

هكذا يف النسخ  (  أن ال نتداوى)  يكون اقرتض مبعىن قطع وقال السيوطي أي َنل منه وقطعه ابلغيبة وقوله
 والظاهر أن األمر لإلابحة والرخصة وهو الذي يقتضيه املقام فإن السؤال عن اإلابحة ويفهم من  بزايدة ال

كالم بعضهم أن األمر للندب وهو املوافق لظاهر رواية املصنف أن ال نتداوى بزايدة ال النافية لكنه بعيد فقد 
هللا صلى هللا عليه وسلم بياَن للجواز    ورد مدح من ترك الدواء واالسرتقاء توكال على هللا نعم قد تداوى رسول

أي دواء شافيا ِبري العادة  (  شفاء)  مل خيلق(  مل يضع)  فمن نوى موافقته صلى هللا عليه وسلم يؤجر على ذلك 
بفتحتني أي كرب السن وعده من اإلسقام وإن مل يكن منها ألنه من أسباب اهلالك ومقدماته  (  إال اهلرم)  اإلهلية
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يعامل به مع هللا أحسن معاملة ومع (  خلق حسن )   البدن عن القوة واالعتدال كالدواء كالداء أو ألنه يفرت
 .اخللق كذلك ويف الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات وقد روى بعضه أبو داود والرتمذي أيضا

 احلديث الثاىن 
َبةَ   ثَ َنا أَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ ثَ َنا َأْسَوُد ْبُن عَ   :قَالَ   ،َحدَّ ثَ َنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ   :قَالَ   ،امير  َحدَّ   ، َعْن حُمَمَّدي ْبني َعْمر و   ،َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ   ،َعْن َأِبي َسَلَمةَ  " إيْن َكاَن يفي َشْيء  مميَّا َتَداَوْوَن بيهي َخرْيٌ    :َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
 فَاحلْيَجاَمُة ".

 احلديث: صحيح حكم 

  احلديث الثالث
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة قَالَ   ، َواْلَكْمَأُة   : قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َفاٌء ميَن السُّم ي " اْلَعْجَوُة ميَن اجْلَنَّةي، َوفييَها شي

َفاٌء ليْلَعنْيي ".  ،ميَن اْلَمن ي   َوَماُؤَها شي
يٌح َغرييٌب. َوُهَو ميْن َحدي  يثي َويفي اْلَبابي َعْن َسعييدي ْبني َزْيد ، َوَأِبي َسعييد ، َوَجابير . َوَهَذا َحدييٌث َحَسٌن َصحي

 حُمَمَّدي ْبني َعْمر و، َواَل نَ ْعريفُُه إيالَّ ميْن َحدييثي َسعييدي ْبني َعامير ، َعْن حُمَمَّدي ْبني َعْمر و. 
 حكم احلديث: حسن صحيح

 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي
ضرب  هي نوع من متر املدينة ي(  العجوة: )قوله  .هو الضبعي أبو حممد البصري(  حدثنا سعيد بن عامر: )قوله

يعِن هذه العجوة   :قال املناوي  (.من اجلنة)  إىل السواد من غرس النِب صلى هللا عليه وسلم كذا يف النهاية
واملقصود بيان فضل العجوة على سائر أنواع   .تشبه عجوة اجلنة يف الشكل واالسم ال يف اللذة والطعم انتهى

 ملذذ متني للجسم والقوة من ألني التمر  وهو صنف كرمي  ،التمر ألْنا من أنفع متر احلجاز على اإلطالق
والكمأة من )  إما خلاصية هذا النوع أو بربكة دعائه صلى هللا عليه وسلم(  وفيها شفاء من السم)   وأطيبه وألذه

فقال أبو عبيد وكثريون شبهها ابملن الذي كان ينزل على بِن إسرائيل   ،اختلف يف معناه  :قال النووي  (.املن
 ، والكمأة حتصل بال عالج وال كلفة وال زرع بزر وال سقي وال غريه  ،بال كلفة وال عالج ألنه كان حيصل هلم

وماؤها شفاء )  وقيل هي من املن الذي أنزل هللا تعاىل على بِن إسرائيل حقيقة عمال بظاهر اللفظ انتهى
اه أن خيلط ماؤها  وقيل معن  .قيل هو نفس املاء َمردا  .يف شرح مسلم للنووي  ،أي شفاء لداء العني   (:للعني

وإن كان لغري ذلك    ،وقيل إن كان لتربيد ما يف العني من حرارة فماؤها َمردا شفاء  ،بدواء ويعاجل به العني



  

فيعصر ماؤها وجيعل يف العني    .والصحيح بل الصواب أن ماءها َمردا شفاء للعني مطلقا  ،فمركب مع غريه
فكحل عينه مباء الكمأة َمردا فشفي    ،وقد رأيت أَن وغريي يف زمننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة  .منه

 ،وهو الشيخ العدل األمني الكمال بن عبد هللا الدمشقي صاحب صالح ورواية للحديث  ،وعاد إليه بصره
اب عن سعيد بن زيد وأِب ويف الب: )قوله   .وكان استعماله ملاء الكمأة اعتقادا يف احلديث وتربكا به انتهى

وأما حديث أِب سعيد وحديث جابر    .أما حديث سعيد بن زيد فأخرجه الرتمذي بعد هذا(  سعيد وجابر
 . وأخرجه أمحد وابن ماجه( هذا حديث حسن غريب: )قوله  .فأخرجهما أمحد والنسائي وابن ماجه

 احلديث الرابع  
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقاُلوا  ،َعْن أََنس    ،َعْن قَ َتاَدةَ   ،َأْخرَبَََن َسعييدٌ   َّ َصلَّى اَّللَّ اَي   :َأنَّ َرْهطًا ميْن ُعْكل  َوُعَريْ َنَة أَتَ ُوا النَِّبي

ُ َعَلْيهي  اْستَ ْومَخَْنا اْلَمدييَنَة. فََأَمَر هَلُْم َرُسوُل اَّللَّي َصلَّ   ، َرُسوَل اَّللَّي، إيَنَّ ُكنَّا ََنًسا َأْهَل َضرْع  َوملَْ َنُكْن َأْهَل رييف   ى اَّللَّ
َا، فَاْنطََلُقوا َا َوأَبْ َواهلي ، َوأََمَرُهْم َأْن خَيُْرُجوا فييَها، فَ َيْشَربُوا ميْن أَْلَباْني َيةي احْلَرَّةي َوَسلََّم بيَذْود  َورَاع  ، َحىتَّ إيَذا َكانُوا يفي ََنحي

ُ َعَلْيهي َوَسلَّ  َم، َواْسَتاُقوا الذَّْوَد، وََكَفُروا بَ ْعَد إيْساَلميهيْم، فَ بَ َعَث َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى  قَ تَ ُلوا رَاعيَي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
َ هبييْم، فَ َقطََّع أَْيدييَ ُهْم َوأَْرُجَلُهْم، َوََسََر َأْعيُ نَ ُهْم، َوت َ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي طََلبيهيْم، فَُأيتي َيةي احْلَرَّةي حَ اَّللَّ ىتَّ َماتُوا  رََكُهْم يفي ََنحي

ْم.  :َوُهْم َكَذليَك، قَاَل قَ َتاَدةُ   َوذُكيَر لََنا َأنَّ َهذيهي اآْليََة أُْنزيَلْت فييهي
 حكم احلديث: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي

 احلديث 
 اخلامس 

ثَ َنا أَبُو طَاهير  َأمْحَُد ْبُن َعْمريو ْبني السَّرْحي اْلميْصرييُّ  ثَ َنا َعْبُد اَّللَّي ْبُن َوْهب    :قَالَ   ،َحدَّ َواْبُن   ،أَنْ َبَأََن يُوُنسُ   :قَالَ   ،َحدَّ
َهاب    ،ََسَْعانَ  َبةَ   ،َعني اْبني شي قَاَل َرُسوُل اَّللَّي   :َعْن أُم ي قَ ْيس  بيْنتي حميَْصن  قَاَلتْ   ،َعْن ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعت ْ

ُ َعَلْيهي َوسَ  َعَة َأْشفيَية    :لَّمَ َصلَّى اَّللَّ ْلُعودي اهلْيْنديي ي ". يَ ْعِني بيهي اْلُكْسَت، " فَإينَّ فييهي َسب ْ َها َذاُت اجْلَْنبي   ؛" َعَلْيُكْم ابي ن ْ مي
َها َذاُت اجْلَْنبي ".  :". قَاَل اْبُن ََسَْعاَن يفي احلَْدييثي  ن ْ َعةي أَْدَواء ، مي َفاًء ميْن َسب ْ  " فَإينَّ فييهي شي

 حكم احلديث: صحيح 
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   احلديث السادس
ي   اجْلَْهَضمييُّ  

ثَ َنا َنْصُر ْبُن َعلي ثَ َنا زياَيُد ْبُن الرَّبييعي   :قَالَ   ،َحدَّ ثَ َنا َعبَّاُد ْبُن َمْنُصور    :قَالَ   ،َحدَّ  ، َمةَ َعْن عيْكري   ،َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،َعني اْبني َعبَّاس   أََل  ميَن اْلَماَلئيَكةي، إيالَّ   :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َلَة ُأْسريَي ِبي مبي " َما َمَرْرُت لَي ْ
حلْيَجاَمةي ".  :ُكلُُّهْم يَ ُقوُل لي   َعَلْيَك اَي حُمَمَُّد ابي

 حكم احلديث: صحيح 

   رياحلديث األخ 
َبةَ  ثَ َنا أَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ ثَ َنا َزْيُد ْبُن احْلَُبابي  :قَالَ  ،َحدَّ ي ي ْبني َأِبي   :قَالَ  ،َحدَّ

ثَ َنا فَائيٌد َمْوىَل ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َعلي َحدَّ
، قَالَ  ُعبَ ْيُد اَّللَّي   :رَافيع  ثَ ْتِني َجدَّيتي َسْلمَ   :قَالَ   ،َحدََّثِني َمْواَلَي  َعَلْيهي  َحدَّ  ُ ى أُمُّ رَافيع  َمْواَلُة َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَ ْرَحٌة َواَل َشوَْكٌة إيالَّ َوَضَع َعَلْيهي احلْينَّاَء.   :َوَسلََّم، قَاَلتْ  َّ َصلَّى اَّللَّ يُب النَِّبي حكم احلديث:    َكاَن اَل ُيصي
 حسن 

  



  

 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع امساجلزء اخل
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 احلديث األول 
، َعْن حَيََْي ْبني َسعييد  قَالَ   ُ    :َوَحدََّثِني َعْن َماليك  بَ َلَغِني َأنَّ َأْسَعَد ْبَن ُزرَارََة اْكتَ َوى يفي َزَماني َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 ةي َفَماَت.َعَلْيهي َوَسلََّم ميَن الذُّحبَْ 
 املنتقى شرح موطأ مالك 

قوله إن سعد بن زرارة اكتوى يف زمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الذحبة وهو ملكانه وحاله ال يشك  
وقد روى أبو قالبة عن أنس بن مالك كويت من ذات    .أن النِب صلى هللا عليه وسلم قد علم به فلم ينكره

ليه وسلم حي وشهدين أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن اثبت وأبو طلحة  اجلنب ورسول هللا صلى هللا ع 
كواين يريد بذلك شهرة األمر وأنه مل خيف على النِب صلى هللا عليه وسلم ومل ينكره وذلك يدل على إابحته  

ثة  الشفاء يف ثال :وما روي عن سعيد بن جبري عن عبد هللا بن عباس عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال
أو كية بنار وأَن أْنى أمِت عن الكي فإمنا هذا ْني كراهية وحض على األخذ   ،أو شربة عسل  ،يف شرطة حمجم

مبا هو أفضل منه من التوكل على هللا تبارك وتعاىل ملا روى عبد هللا بن عباس عن النِب صلى هللا عليه وسلم  
 يكتوون وعلى  هم الذين ال يتطريون وال يسرتقون وال   :مث قال   ،يدخل اجلنة سبعون ألفا بغري حساب  :أنه قال

رهبم يتوكلون فنهى على هذا الوجه عن االسرتقاء وقد أمر به يف غري ما حديث وقد رقى نفسه بقل هو هللا  
أحد واملعوذات ومل يكن اسرتقاء النِب صلى هللا عليه وسلم وال مداواته مباء سبع قرب مل حتلل أوكيتهن تركا 

لكنه حيتمل أن يؤمر بذلك ويعلم أنه سيقوى بذلك على  للتوكل وإمنا كان أيخذ يف نفسه أبفضل األحوال و 
ما أمر به من عبادة أو طاعة وإمنا كان التوكل أفضل من التعاين أبمر ال يتيقن به الربء ويكون ذلك الذي 

إن أخي   :رجا ال لعبادة أمر هبا وقد روى أبو سعيد اخلدري جاء رجل إىل النِب صلى هللا عليه وسلم فقال
صلى هللا عليه وسلم    :إين سقيته فلم يزده إال استطالقا فقال   :اسقه عسال فسقاه فقال  :قالاستطلق بطنه ف

صدق هللا وكذب بطن أخيك ومعىن ذلك أنه أعلم أنه قد جعل شفاؤه يف شرب العسل فكان عليه أن يكرر  
أمرين به من أن ذلك حىت يربأ فإنه مل يعني له برأه يف أول شربه فيحتمل أن يكون معناه وصدق هللا فيما  

يسقى عسال فيربأ وكذب بطن أخيك مبعىن أن هذا الذي يذكره عنه ليس بصحيح وال صدق إذا كان مبعىن 
ويغسل القرحة ابلبول واخلمر إذا غسل بعد ذلك ابملاء ويف  (  مسألة. )وهللا أعلم  ،اخلرب فروي أنه سقاه فربأ

مالك إين ألكره اخلمر يف الدواء وغريه وبلغِن    :ملاء قالرواية ابن القاسم أنه كره التعاجل ابخلمر وإن غسله اب
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مالك وال يشرب بول اإلنسان    :أنه إمنا يدخل هذه األشياء من يريد الطعن يف الدين والبول عندي أخف قال
مل أقل    :ليتداوى به وال أبس بشرب أبوال األنعام الثمانية الِت ذكرها هللا سبحانه قيل أكل ما يؤكل حلمه قال

 أبوال األنعام الثمانية بل وال خري يف أبوال اآلدمي  إال

 احلديث الثاىن 
َبَة َوحُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبني َأِبي َخَلف   ثَ َنا ُسْفَيانُ   :قَااَل   ، .َأْخرَبَََن ُعْثَماُن ْبُن حُمَمَّدي ْبني َأِبي َشي ْ َعْن أَيُّوَب ْبني    ،َحدَّ

نَ ْيهي   ،َعْن أَبييهي   ،ْن َأاَبني ْبني ُعْثَمانَ عَ   ، َعْن نُ بَ ْيهي ْبني َوْهب    ،ُموَسى َّ قَاَل يفي اْلُمْحريمي إيَذا اْشَتَكى َعي ْ "    :َأنَّ النَِّبي
لصَّربيي ".  ُدُه ابي  ُيَضم ي

 حكم احلديث: إسناده صحيح 

  احلديث الثالث
ُر ْبُن ُسَلْيَمانَ  ثَ َنا ُمْعَتمي ْعُت َعْبَد اْلَمليكي ْبَن ُعَمرْي    :قَالَ   ،َحدَّ َعْن َسعييدي ْبني َزْيدي ْبني    ، َعْن َعْمريو ْبني ُحَرْيث    ،َسَي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، قَالَ  ،َعْمريو ْبني نُ َفْيل   َّ اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َفاٌء ليْلَعنْيي ". ،" اْلَكْمَأُة ميَن اْلَمن ي   :َأنَّ َنِبي  َوَماُؤَها شي
 احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني حكم 

 احلديث الرابع  
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ   ،َعْن َعْبدي اَّللَّي  َفاًء،    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " إينَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ملَْ يُ ْنزيْل َداًء إيالَّ أَنْ َزَل َلُه شي

َلُه َمْن   َلُه ".َعليَمُه َمْن َعليَمُه، َوَجهي  َجهي
 حكم احلديث: صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن. 

   احلديث اخلامس
 
ثَ َنا ُسْفَيانُ   ُ    -َعْن َأِبي َسَلَمَة    ، َعني الزُّْهريي ي   ،َحدَّ ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   ،َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ   -إيْن َشاَء اَّللَّ   :َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

َذيهي احْلَبَّ  َفاًء ميْن ُكل ي َداء ، إيالَّ السَّاَم ". قَاَل ُسْفَيانُ   ؛ةي السَّْوَداءي " َعَلْيُكْم هبي السَّاُم اْلَمْوُت، َوهيَي    :فَإينَّ فييَها شي
 الشُّونييُز.

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 
  



  

   احلديث السادس
ثَ َنا ُحَجنْيٌ  ثَ َنا اللَّْيُث ْبنُ   :قَااَل   ،َويُوُنسُ   ،َحدَّ َأنَّ أُمَّ َسَلَمَة   ،َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللَّي   ،َعْن َأِبي الزَُّبرْيي   ،  َسْعد  َحدَّ

َعلَ   ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي احلْيَجاَمةي، فََأَمَر َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  ُ َأْن  اْسَتْأَذَنْت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َبَة  َأاَب طَي ْ ْيهي َوَسلََّم 
ْبُت أَنَُّه َكاَن َأَخاَها ميَن الرََّضاَعةي، أَْو ُغاَلًما ملَْ حَيَْتليْم. :َمَها. قَالَ حَيْجُ   َحسي

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط مسلم 

 احلديث األخري
مٌ  ثَ َنا َهاشي   ، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيَّبي   ،َعْن َسعييدي ْبني َخاليد    ،اْبُن َأِبي ذيْئب    :قَالَ   ،َويَزييدُ   .َعني اْبني َأِبي ذيْئب    ،َحدَّ

َعَلْيهي َوَسلََّم، َوذََكَر الضُّْفدََع   :قَالَ   ، َعْن َعْبدي الرَّمْحَني ْبني ُعْثَمانَ   ُ َواَء عيْنَد َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ذََكَر طَبييٌب الدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعْن قَ ْتليَها. َتُكوُن يفي الدََّواءي، فَ نَ َهى َرُسوُل اَّللَّي    َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: إسناده صحيح 
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 احاديث  من الكتاب وحيتوى على سبع سداساجلزء ال
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 

 احلديث األول 
ثَ َنا َعلييُّ ْبُن َعْبدي اَّللَّي  ثَ َنا ُمَعاذٌ   ،َحدَّ ْعُت   :َعْن َزْيدي ْبني أَْرَقَم قَالَ   ،َعْن َأِبي َعْبدي اَّللَّي   ،َعْن قَ َتاَدةَ   ،َحدََّثِني َأِبي   ،َحدَّ َسَي

َعُت الزَّْيَت َواْلَوْرَس ميْن َذاتي اجْلَْنبي  َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ن ْ  ُ ُه ميْن َجانيبيهي الَّذيي   :قَاَل قَ َتاَدةُ   .َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ   يَ ُلدُّ
 َيْشَتكييهي.

 حكم احلديث: أبو عبد هللا ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غري أن معاذاً صدوق

 احلديث الثاىن 
ثَ َنا َعْبُد الصََّمدي   ثَ َنا َجرييُر ْبُن َحازيم    ،َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اْلَمليكي ْبُن ُعَمرْي    ،َحدَّ َعْن ََسَُرَة   ،َعْن ُحَصنْيي ْبني َأِبي احْلُر ي   ،َحدَّ

، َفدَ   :قَالَ   ،ْبني ُجْنُدب   ك يني  ، َوُهَو ُيْشَرُط بيَطَرفي سي ُم بيَقْرن  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوُهَو حَيَْتجي َخَل  َرأَْيُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
َ مُتَك يُن َظهْ   :َرُجٌل ميْن مَشَْخ، فَ َقاَل َلهُ  َا َما أََرى  -أَْو ُعنُ َقَك    -َرَك  ملي " َهَذا احلَْْجُم،   :فَ َقالَ   ؟ميْن َهَذا يَ ْفَعُل هبي

 َوُهَو ميْن َخرْيي َما َتَداَويْ ُتْم بيهي ". 
 حكم احلديث: إسناده صحيح، رجاله ثقات 

  احلديث الثالث
ثَ َنا حَيََْي ْبُن آَدمَ  ثَ َنا إيْسرَائييلُ   ،َحدَّ َدَخْلُت َعَلى َخبَّاب     :قَالَ   ،َعْن َحاريثََة ْبني ُمَضر يب    ،َعْن َأِبي إيْسَحاقَ   ،َحدَّ

ًعا. فَ َقالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ   :َوَقدي اْكتَ َوى َسب ْ ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " اَل يَ َتَمىنَّ َأَحدُُكُم اْلَمْوَت    :َلْواَل َأين ي َسَي
ُتهُ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َما أَْمليُك ديْرمَهًا، َوإينَّ يفي َجانيبي ب َ " لََتَمن َّي ْ ْيِتي اآْلَن أَلَْربَعينَي  ، َوَلَقْد َرأَيْ ُتِني َمَع َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

. قَالَ  َ بيَكَفنيهي فَ َلمَّا َرآُه َبَكى، َوقَالَ   :أَْلَف ديْرَهم  إيَذا ُجعيَلْت   ؛َجْد َلُه َكَفٌن إيالَّ بُ ْرَدٌة َمْلَحاءُ َلكينَّ مَحَْزَة ملَْ يُو   :مُثَّ ُأيتي
هي، َحىتَّ ُمدَّْت َعَلى َرْأسي  هي قَ َلَصْت َعْن َقَدَمْيهي، َوإيَذا ُجعيَلْت َعَلى َقَدَمْيهي قَ َلَصْت َعْن َرْأسي هي، َوُجعيَل َعَلى َرْأسي

رُ  ْذخي  .َعَلى َقَدَمْيهي اإْلي
 حكم احلديث: إسناده صحيح 

  



  

 ديث الرابع  احل
ثَ َنا ريْبعييُّ ْبُن إيبْ رَاهييمَ   ثَ َنا َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن إيْسَحاقَ   ،َحدَّ َرأَْيُت    :قَالَ   ،َأنَّ َسْهَل ْبَن َسْعد    ،َعْن َأِبي َحازيم    ،َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ْوَم ُأُحد  َأْحَرَقْت قي  ري ، مُثَّ َأَخَذْت جَتَْعُلُه َعَلى ُجرْحي  فَاطيَمَة بيْنَت َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ْطَعًة ميْن َحصي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم الَّذيي بيَوْجهيهي، قَالَ  َ بيرُتْس  فييهي َماٌء، فَ َغَسَلْت َعْنُه الدََّم. :َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  َوُأيتي

 حكم احلديث: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن 

   احلديث اخلامس
ثَ نَ  ثَ َنا َمْعَمرٌ   :قَالَ   ،ا َعْبُد الرَّزَّاقي َحدَّ َبةَ   ،َعني الزُّْهريي ي   ،َحدَّ َعْن أُم ي قَ ْيس  بيْنتي    ،َعْن ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعت ْ

ْبن  لي َقْد َأْعَلْقُت َعْنُه، َأَخاُف    :ُأْختي ُعكَّاَشَة، قَاَلتْ   ،حميَْصن  اأْلََسدييَّةي  ْئُت ابي فَ َقاَل   .َأْن َيُكوَن بيهي اْلُعْذرَةُ جي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ َذيهي اْلَعاَلئيقي   :النَِّبي ََذا اْلُعودي اهلْيْنديي ي    ؟" َعاَلَم َتْدَغْرَن َأْواَلدَُكنَّ هبي  يَ ْعِني اْلُكْستَ   -َعَلْيُكنَّ هبي

َها   - ن ْ َعَة َأْشفيَية  مي ْجريهي   :فَإينَّ فييهي َسب ْ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َصبيي ََّها، فَ َوَضَعُه يفي حي ُّ َصلَّى اَّللَّ َذاُت اجْلَْنبي ". مُثَّ َأَخَذ النَِّبي
ُّ بَ َلَغ َأْن أَيُْكَل الطَّعَ  َاء  فَ َنَضَحُه َوملَْ َيُكني الصَِّبي ْن يُ َرشَّ    :اَم. قَاَل الزُّْهرييُّ فَ َباَل َعَلْيهي، َفَدَعا مبي َفَمَضتي السُّنَُّة أبَي

، َويُ ْغَسَل بَ ْوُل اجْلَارييَةي. قَاَل الزُّْهرييُّ  . :بَ ْوُل الصَِّبي ي  فَ ُيْسَتْسَعُط ليْلُعْذرَةي، َويُ َلدُّ ليَذاتي اجْلَْنبي
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 

   احلديث السادس
ثَ َنا   ثَ َنا َسعييُد ْبُن َأِبي أَيُّوبَ   :قَالَ   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن يَزييدَ َحدَّ َعْن ُسَوْيدي ْبني    ،َحدََّثِني يَزييُد ْبُن َأِبي َحبييب    :قَالَ   ،َحدَّ

يِبي ي   ُ عَ   :َعْن ُمَعاوييََة ْبني ُحَدْيج  قَالَ   - ميْن كيْنَدَة    -قَ ْيس  التُّجي " إيْن َكاَن يفي    :َلْيهي َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
َفاٌء َففيي َشْرَطةي حميَْجم   بُّ َأْن َأْكَتويَي ". ،َشْيء  شي يُب أََلًما، َوَما ُأحي ، أَْو َكيَّة  بيَنار  ُتصي  أَْو َشْربَة  ميْن َعَسل 

 حكم احلديث: حديث صحيح، رجاله ثقات

 احلديث األخري
ثَ َنا َعْبُد الرَّمْحَني ْبنُ  ثَ َنا ُسْفَيانُ   ،َمْهديي     َحدَّ َهاب    ،َعْن قَ ْيسي ْبني ُمْسليم    ،َعْن يَزييَد َأِبي َخاليد    ،َحدَّ   ، َعْن طَاريقي ْبني شي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  َّ َصلَّى اَّللَّ َفاًء، فَ َعلَ   :َأنَّ النَِّبي َْلَباني اْلبَ َقري " إينَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ملَْ َيَضْع َداًء إيالَّ َوَضَع َلُه شي  ؛ ْيُكْم أبي
َا تَ ُرمُّ ميْن ُكل ي الشََّجري ".  فَإيْنَّ

 حكم احلديث: حديث حسن لغريه، وهذا إسناد اختلف فيه على قيس بن مسلم 
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 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع  سابعاجلزء ال
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 احلديث األول 
ثَ َنا َعلييٌّ   ثَ َنا حَيََْي  ،َحدَّ َبةَ  ،َعْن ُموَسى ْبني َأِبي َعائيَشةَ  ،َعْن ُسْفَيانَ   ،َحدَّ َوزَاَد   ،َعْن ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعت ْ

َنا، َأْن اَل تَ ُلدُّويني   : قَاَلْت َعائيَشةُ  رُي إيلَي ْ هي، َفَجَعَل ُيشي َيُة اْلَمرييضي ليلدََّواءي. فَ َلمَّا أَفَاَق    :َنافَ ُقلْ   ،َلَدْدََنُه يفي َمَرضي َكرَاهي
َيَة اْلَمرييضي ليلدََّواءي. فَ َقالَ   :" قُ ْلَنا  ؟" أملَْ َأْْنَُكْم َأْن تَ ُلدُّويني   :قَالَ  َوَأََن    -اَل يَ ب َْقى َأَحٌد يفي اْلبَ ْيتي إيالَّ ُلدَّ    :َكرَاهي

َعني النَِّبي ي َصلَّى    ،َعْن َعائيَشةَ   ،َعْن أَبييهي   ،َعْن هيَشام    ،ملَْ َيْشَهْدُكْم. َرَواُه اْبُن َأِبي الز يََندي إيالَّ اْلَعبَّاَس فَإينَُّه    -أَْنظُُر  
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   اَّللَّ

 احلديث الثاىن 
ثَ َنا حَيََْي ْبُن حَيََْي التَّمييمييُّ   َبةَ   ،َحدَّ   - َواْبُن َأِبي ُعَمَر    ،َوُزَهرْيُ ْبُن َحْرب    ،َوَعْمٌرو النَّاقيدُ   ،َوأَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ

َنةَ   :َأْخرَبَََن، َوقَاَل اآْلَخُرونَ   :قَاَل حَيََْي   -َواللَّْفُظ ليُزَهرْي    ثَ َنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ  ْبني َعْن ُعبَ ْيدي اَّللَّي   ،َعني الزُّْهريي ي   ،َحدَّ
ْبن  لي َعَلى َرُسولي اَّللَّي َصلَّى    :َعْن أُم ي قَ ْيس  بيْنتي حميَْصن  ُأْختي ُعَكاَشَة ْبني حميَْصن ، قَاَلتْ   ،َعْبدي اَّللَّي  َدَخْلُت ابي

َاء  فَ َرشَُّه.   ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ملَْ أَيُْكلي الطََّعاَم، فَ َباَل َعَلْيهي، َفَدَعا مبي  اَّللَّ
2214  

ْبن  لي َقْد َأْعَلْقُت َعَلْيهي ميَن اْلُعْذرَةي   :قَاَلتْ (  ..). ََذا اْلعياَلقي   :فَ َقالَ   ،َوَدَخْلُت َعَلْيهي ابي   ؟" َعاَلَم َتْدَغْرَن أَْواَلدَُكنَّ هبي
ََذا اْلُعودي اهلْيْنديي ي  َها َذاُت اجْلَْنبي   ؛َعَلْيُكنَّ هبي ن ْ َعَة َأْشفيَية ، مي ُيْسَعُط ميَن اْلُعْذرَةي، َويُ َلدُّ ميْن َذاتي اجْلَْنبي   ،فَإينَّ فييهي َسب ْ

" 

  احلديث الثالث
ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّاقي   ثَ َنا َمْعَمرٌ   :قَالَ   ،َحدَّ َأْخرَبَيني أَبُو َبْكري ْبُن َعْبدي الرَّمْحَني ْبني احْلَاريثي ْبني    :قَالَ   ،َعني الزُّْهريي ي   ،َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي بَ ْيتي َمْيُمونََة، فَاْشَتدَّ    :َعْن َأَْسَاَء بيْنتي ُعَمْيس  قَاَلتْ   ،هيَشام   أَوَُّل َما اْشَتَكى َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
َهَذا فيْعُل نيَساء    :" فَ ُقْلَنا  ؟" َما َهَذا   :هي، فَ َتَشاَوَر نيَساُؤُه يفي َلد يهي، فَ َلدُّوُه، فَ َلمَّا أَفَاَق قَالَ َمَرُضُه َحىتَّ أُْغميَي َعَليْ 

ْئَن ميْن َهاُهَنا. َوَأَشاَر إيىَل أَْرضي احْلََبَشةي، وََكاَنْت َأَْسَاُء بيْنُت ُعَمْيس  فييهينَّ، قَاُلوا ُم فيي  :جي َك َذاَت اجْلَْنبي  ُكنَّا نَ تَّهي
َقنَيَّ يفي َهَذا اْلبَ ْيتي َأَحٌد إيالَّ    :اَي َرُسوَل اَّللَّي. قَالَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ لييَ ْقريَفِني بيهي، اَل يَ ب ْ اْلَتدَّ،  " إينَّ َذليَك َلَداٌء َما َكاَن اَّللَّ



  

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ". يَ ْعِني   َا َلَصائيَمةٌ   :اْلَعبَّاَس، قَالَ إيالَّ َعمَّ َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ليَعْزَمةي    ؛فَ َلَقدي اْلَتدَّْت َمْيُمونَُة يَ ْوَمئيذ  َوإيْنَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم.  َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: هذا إسناد الصواب فيه أنه مرسل

 احلديث الرابع  
ثَ َنا أَبُو َسعييد    ثَ َنا ُوَهْيبٌ   ،َحدَّ ثَ َنا اْبُن طَاُوس  حَ   ،َحدَّ ُ َعَلْيهي    ،َعْن أَبييهي   ،دَّ َعني اْبني َعبَّاس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 َوَسلََّم اْحَتَجَم، َوَأْعَطى احلَْجَّاَم َأْجَرُه، َواْستَ َعَط.
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط البخاري

   احلديث اخلامس
ثَ َنا أَبُو اْلَيَماني   َأنَّ أُمَّ قَ ْيس  بيْنَت حميَْصن     ،َأْخرَبَيني ُعبَ ْيُد اَّللَّي ْبُن َعْبدي اَّللَّي   :قَالَ   ،َعني الزُّْهريي ي   ،ْخرَبَََن ُشَعْيبٌ أَ   ،َحدَّ

َعلَ   ُ َّ َصلَّى اَّللَّ النَِّبي اَبيَ ْعَن  يتي  الالَّ اأْلَُولي  رَاتي  اْلُمَهاجي َأَسَد ُخَزمْيََة، وََكاَنْت ميَن  ُأْخُت اأْلََسدييََّة  َي  َوَسلََّم، َوهي ْيهي 
ْبن  هَلَا َقْد َأْعَلَقْت َعلَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ابي َا أََتْت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُّ    ، ْيهي ميَن اْلُعْذرَةي ُعكَّاَشَة، َأْخرَبَْتُه َأْنَّ فَ َقاَل النَِّبي

َوَسلَّمَ  َعَلْيهي   ُ َتْدَغْرَن    :َصلَّى اَّللَّ َما  َعَلى  اْلعياَلقي "  ََذا  اهلْيْنديي ي   ؟أَْواَلدَُكنَّ هبي اْلُعودي  ََذا  َعَة   ؛َعَلْيُكْم هبي َسب ْ فييهي  فَإينَّ 
َها َذاُت اجْلَْنبي ". يُرييُد اْلُكْسَت، َوُهَو اْلُعوُد اهلْيْندييُّ. َوقَاَل يُوُنُس َوإيْسَحاُق ْبُن رَاشي  ن ْ  :َعني الزُّْهريي ي   ،د  َأْشفيَية ، مي

 ْت َعَلْيهي َعلَّقَ 
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

إخل، يشبه أن يكون الوصف من كالم الزهري فيكون مدرجا، وحيتمل أن  (  ...وكانت من املهاجرات)  قوله:
اببن هلا (، تقدم يف " ابب السعوط " أنه االبن )  يكون من كالم شيخه فيكون موصوال، وهو الظاهر. قوله:

تقدم قبل بباب من رواية سفيان بن  (  قد أعلقت عليه)  صلى هللا عليه وسلم. قوله:الذي ابل يف حجر النِب  
عيينة عن الزهري بلفظ: " أعلقت عنه "، وفيه: " قلت لسفيان: فإن معمرا يقول: أعلقت عليه، قال: مل 

يزي ابن  الزهري "، ووقع هنا معلقا من رواية يونس وهو  أعلقت عنه. حفظته من يف  إمنا قال:  د،  حيفظ، 
وإسحاق بن راشد عن الزهري: " علقت عليه " بتشديد الالم، والصواب: " أعلقت "، واالسم: العالق،  
بفتح املهملة. وكذا وقع يف رواية سفيان املاضية: " هبذا العالق "، كذا للكشميهِن، ولغريه: " األعالق "،  

وصلها املؤلف يف " ابب ذات اجلنب  ورواية يونس املعلقة هنا وصلها أمحد ومسلم، ورواية إسحاق بن راشد  
" وسيأيت قريبا، ورواية معمر الِت سأل عنها علي بن عبد هللا سفيان أخرجها أمحد عن عبد الرزاق عنه لكن  
والعالق،   أعلقت، وعلقت،  البخاري:  وقع يف  عياض:  قال   ،" عنه  أعلقت  قد  " جئت اببن ل  بلفظ: 
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وذكر العالق يف رواية، واإلعالق يف رواية، والكل مبعىن جاءت   واإلعالق، ومل يقع يف مسلم إال: " أعلقت "،
اللهاة   وهي  العذرة  غمز  وتفسريه:  رابعي،  واإلعالق  أعلقت؛  يذكرون:  إمنا  اللغة  أهل  لكن  الرواايت،  به 
ابألصبع، ووقع يف رواية يونس عند مسلم: " قال: أعلقت: غمزت "، وقوله يف احلديث: " عالم " أي:  

 خطاب للنسوة، وهو ابلغني املعجمة والدال املهملة، والدغر: غمز احللق. قوله:(  تدغرن) :ألي شيء. قوله
هبذا العود اهلندي، يريد الكست (، يف رواية إسحاق  )  عليكم (، يف رواية الكشميهِن: " عليكن ". قوله:)

ابلقسط اهلندي   بن راشد: " يعِن: القسط، قال: وهي لغة "، قلت: وقد تقدم ما فيها يف " ابب السعوط
"، ووقع يف رواية سفيان املاضية قريبا: " قال: فسمعت الزهري يقول: بني لنا اثنتني، ومل يبني لنا مخسة "، 
يعِن: من السبعة يف قوله: " فإن فيه سبعة أشفية "، فذكر منها ذات اجلنب ويسعط من العذرة. قلت: وقد  

 ه يؤخذ منه اخلمسة املشار إليها.قدمت يف " ابب السعوط " من كالم األطباء ما لعل 

   احلديث السادس
ثَ َنا أَبُو َعامير    ،َحدََّثِني َعْبُد اَّللَّي ْبُن حُمَمَّد    ثَ َنا مَهَّامٌ   ،َحدَّ ُكْنُت ُأَجاليُس اْبَن    :قَالَ   ، َعْن َأِبي مَجَْرَة الضَُّبعيي ي   ،َحدَّ

َكََّة، َفَأَخَذْتِني احْلُمَّى، فَ َقالَ  َاءي َزْمَزمَ أَ   :َعبَّاس  مبي َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ؛ْبريْدَها َعْنَك مبي  ُ "    : فَإينَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ْلَماءي " أَْو قَالَ  ؛احْلُمَّى ميْن فَ ْيحي َجَهنَّمَ  َاءي َزْمَزَم ". َشكَّ مَهَّامٌ  :فَأَْبريُدوَها ابي  " مبي

   احلديث األخري
ثَ َنا هيَشاُم ْبُن َعمَّ   ثَ َنا اْلَولييُد ْبُن ُمْسليم    :قَالَ   ،ار  َحدَّ َع َأاَب الزَُّبرْيي يَ ُقولُ   :قَالَ   ،َحدَّ  :قَاَل َعْبُد اَّللَّي ْبُن اْلُمَؤمَّلي أَنَُّه َسَي

ْعُت َجابيَر ْبَن َعْبدي اَّللَّي يَ ُقولُ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ  :َسَي ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  ُء َزْمَزَم ليَما ُشريَب َلُه.َما  :َسَي
 حكم احلديث: صحيح 

 حاشية السندي على ابن ماجه
له)  قوله أو اختلف  (  ملا شرب  الكتاب هذا احلديث مشهور على األلسنة كثري  السيوطي يف حاشية  قال 

احلفاظ فيه فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه واملعتمد األول وجار من قال إن حديث  
الباذجنان ملا أكل له أصح منه فإن حديث الباذجنان موضوع كذب ويف الزوائد هذا إسناده ضعيف لضعف  
عبد هللا بن املؤمل وقد أخرجه احلاكم يف املستدرك من طريق ابن عباس وقال هذا حديث صحيح اإلسناد 

 . قلت وقد ذكر العلماء أْنم جربوه فوجدوه كذلك وهللا أعلم
 



  

 
 

 احاديث الكتاب وحيتوى على سبع  من ثامن اجلزء ال
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 احلديث األول 
ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن عييَسى اْلميْصرييُّ  ثَ َنا َعْبُد اَّللَّي ْبُن َوْهب    :قَالَ   ،َحدَّ َعْن َسْهلي ْبني ُمَعاذي ْبني    ،َعْن حَيََْي ْبني أَيُّوبَ   ،َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،َعْن أَبييهي   ،أََنس   َّ َصلَّى اَّللَّ ُقُص ميْن َأْجري    :َأنَّ النَِّبي " َمْن َعلََّم عيْلًما فَ َلُه َأْجُر َمْن َعميَل بيهي، اَل يَ ن ْ
 اْلَعاميلي ".

 حكم احلديث: حسن 

 احلديث الثاىن 
ثَ َنا   ثَ َنا َعْبُد اأْلَْعَلى  :قَالَ   ،َبْكُر ْبُن َخَلف  أَبُو بيْشر  َحدَّ   ، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيَّبي   ،َعني الزُّْهريي ي   ،َعْن َمْعَمر    ،َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ، َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ  ُ بيهي َخرْيًا :قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  يُ َفق يْهُه يفي الد ييني ". " َمْن يُريدي اَّللَّ
 حكم احلديث: صحيح 

  احلديث الثالث
َبَة َوَعلييُّ ْبُن حُمَمَّد   ثَ َنا أَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ ثَ َنا وَكييعٌ   :قَااَل   ،َحدَّ ثَ َنا اأْلَْعَمشُ   :قَالَ   ،َحدَّ َعْن َسامليي ْبني َأِبي   ،َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :ي ي قَالَ َعْن َأِبي َكْبَشَة اأْلَمْنَاري   ،اجْلَْعدي    : " َمَثُل َهذيهي اأْلُمَّةي َكَمَثلي أَْربَ َعةي نَ َفر    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ُ َمااًل َوعيْلًما، فَ ُهَو يَ ْعَمُل بيعيْلميهي يفي َماليهي، يُ ْنفيُقُه يفي َحق يهي، َوَرُجٌل آاَتُه اَّللَُّ  ًما َوملَْ يُ ْؤتيهي َمااًل، فَ ُهَو   عيلْ َرُجٌل آاَتُه اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :يَ ُقولُ  ْثَل الَّذيي يَ ْعَمُل ". قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ْلُت فييهي مي ْثُل َهَذا َعمي " فَ ُهَما يفي    :َلْو َكاَن لي مي
ُ َمااًل َوملَْ يُ ْؤتيهي عيْلمً  ُ اأْلَْجري َسَواٌء، َوَرُجٌل آاَتُه اَّللَّ ا، فَ ُهَو خَيْبيُط يفي َماليهي، يُ ْنفيُقُه يفي َغرْيي َحق يهي، َوَرُجٌل ملَْ يُ ْؤتيهي اَّللَّ

ُ َعَلْيهي    :عيْلًما َواَل َمااًل، فَ ُهَو يَ ُقولُ  ْثَل الَّذيي يَ ْعَمُل ". قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ْلُت فييهي مي ْثُل َهَذا َعمي َلْو َكاَن لي مي
 " فَ ُهَما يفي اْلويْزري َسَواٌء ". :مَ َوَسلَّ 

 حكم احلديث: صحيح 
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 احلديث الرابع  
ثَ َنا إيْسَحاُق ْبُن َمْنُصور  اْلَمْرَوزييُّ (  م)  4228 ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّاقي   :قَالَ   ،َحدَّ  ، َعْن َمْنُصور    ،أَنْ َبَأََن َمْعَمرٌ   :قَالَ   ،َحدَّ

ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن    ،َعْن أَبييهي   ،َعني اْبني َأِبي َكْبَشةَ   ،َعْن َسامليي ْبني َأِبي اجْلَْعدي  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، ح َوَحدَّ َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
ثَ َنا أَبُو ُأَساَمةَ   :قَالَ   ،إيَْسَاعييَل ْبني ََسَُرةَ  َعني اْبني َأِبي    ، َسامليي ْبني َأِبي اجْلَْعدي َعنْ   ، َعْن َمْنُصور    ،َعْن ُمَفضَّل    ،َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، ََنَْوُه. ،َعْن أَبييهي  ،َكْبَشةَ   َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
 حكم احلديث: صحيح 

   احلديث اخلامس
ثَ َنا اْبُن مَيَان    ،َأْخرَبَََن َعْبُد اَّللَّي ْبُن حُمَمَّد    : َعْن َكْعب  قَالَ   ،َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َضْمَرةَ   ،َعْن أَبييهي   ،َعني اْبني ثَ ْواَبنَ   ، َحدَّ

نْ َيا َمْلُعونٌَة، َمْلُعوٌن َما فييَها، إيالَّ ُمتَ َعل يَم َخرْي    أَْو ُمَعل يَمُه. الدُّ
 حكم احلديث: إسناده حسن

   احلديث السادس
َنةَ  ْري ْبني َعطييَّةَ   ،َعني اأْلَْعَمشي   ،َعْن َأِبي إيْسَحاَق اْلَفزَاريي ي   ،َأْخرَبَََن حُمَمَُّد ْبُن ُعيَ ي ْ َعني    ،َعْن َسعييدي ْبني ُجَبرْي    ،َعْن مشي

ُهَما قَالَ  ُ َعن ْ َي اَّللَّ  ُمَعل يُم اخلَْرْيي َيْستَ ْغفيُر َلُه ُكلُّ َشْيء ، َحىتَّ احْلُوُت يفي اْلَبْحري. :اْبني َعبَّاس  َرضي
 : إسناده جيد وهو موقوف على ابن عباسحكم احلديث

 احلديث األخري
 

ثَ َنا زَائيَدةُ  ،َأْخرَبَََن َأمْحَُد ْبُن َعْبدي اَّللَّي  يُب اْلَباَب ميَن اْلعيْلمي    :َعني احلََْسني قَالَ  ،َعْن هيَشام   ،َحدَّ إيْن َكاَن الرَُّجُل لَُيصي
َرةي. فَ يَ ْعَمُل بيهي، فَ َيُكوُن َخرْيًا َلُه ميَن الدُّ   نْ َيا َوَما فييَها َلْو َكاَنْت َلُه َفَجَعَلَها يفي اآْلخي

 حكم احلديث: إسناده صحيح 
 
 
 
 



  

 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع  تاسعاجلزء ال
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 

 احلديث األول 
ثَ َنا َعْبُد اَّللَّي ْبُن َمْسَلَمةَ   ثَ َنا َحامتيُ ْبُن إيَْسَاعييلَ   ، َحدَّ ْعُت َسَلَمَة ْبَن اأْلَْكوَعي    :قَالَ   ،َعْن يَزييَد ْبني َأِبي ُعبَ ْيد    ،َحدَّ َسَي

ُ َعْنُه، قَالَ  َي اَّللَّ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعَلى نَ َفر  مينْ   :َرضي ُّ َصلَّى اَّللَّ ُلونَ   َمرَّ النَِّبي ُ َعَلْيهي   ،َأْسَلَم يَ ن َْتضي ُّ َصلَّى اَّللَّ فَ َقاَل النَِّبي
ًيا، اْرُموا َوَأََن َمَع َبِني ُفاَلن  ". قَالَ   ؛ " اْرُموا َبِني إيَْسَاعييلَ   :َوَسلَّمَ  فََأْمَسَك َأَحُد اْلَفرييَقنْيي    :فَإينَّ َأاَبُكْم َكاَن رَامي

َْيدييهيْم، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي  ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ أبي َكْيَف نَ ْرميي َوأَْنَت َمَعُهْم. قَاَل    :" قَاُلوا  ؟" َما َلُكْم اَل تَ ْرُمونَ   : َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ  " اْرُموا فََأََن َمَعُكْم ُكل يُكْم ".  :النَِّبي

 احلديث الثاىن 
ثَ َنا يَزييدُ  اتَّزيُروا، َواْرَتُدوا، َوانْ َتعيُلوا،    :َعْن ُعَمَر ْبني اخلَْطَّابي أَنَُّه قَالَ   ،َعْن َأِبي ُعْثَماَن الن َّْهديي ي   ، مٌ َأْخرَبَََن َعاصي   ،َحدَّ

الرُُّكبَ  َوأَْلُقوا   ، َوالسَّرَاويياَلتي اأْلَْغرَ   ،َوأَْلُقوا اخلْيَفاَف  َواْرُموا  ْلَمَعد ييَّةي،  َوَعَلْيُكْم ابي نَ ْزًوا،  الت َّنَ عَُّم،  َوانْ ُزوا  َوَذُروا  اَض، 
ُكْم َواحْلَرييرَ  ، َوإيايَّ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َقْد َْنَى َعْنُه، َوقَالَ  ؛ َوزييَّ اْلَعَجمي " اَل تَ ْلَبُسوا ميَن احْلَرييري   :فَإينَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم إبييْصبَ َعْيهي.إيالَّ َما َكاَن َهَكَذا ". َوَأَشاَر َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى ا  َّللَّ
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 

  احلديث الثالث
ثَ َنا أَبُو َصاليح  اأْلَْنطَاكييُّ حَمُْبوُب ْبُن ُموَسى   ، َعْن هيَشامي ْبني ُعْرَوةَ   -يَ ْعِني اْلَفزَارييَّ    -َأْخرَبَََن أَبُو إيْسَحاَق    ،َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي َسَفر .    ،َوَعْن َأِبي َسَلَمَة    ،َعْن أَبييهي  َا َكاَنْت َمَع النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ َها، َأْنَّ ُ َعن ْ َي اَّللَّ َعْن َعائيَشَة َرضي
، فَ َقالَ  :قَاَلتْ  ، فَ َلمَّا مَحَْلُت اللَّْحَم َسابَ ْقُتُه َفَسبَ َقِني َقةي "." َهذيهي بيتيْلكي السَّ  :َفَسابَ ْقُتُه، َفَسبَ ْقُتُه َعَلى ريْجَليَّ  ب ْ

 حكم احلديث: صحيح 

 احلديث الرابع  
مي   ُم ْبُن اْلَقاسي ثَ َنا َهاشي ثَ َنا عيْكريَمُة ْبُن َعمَّار    ،َحدَّ ثَ َنا إياَيُس ْبُن َسَلَمَة ْبني اأْلَْكوَعي   :قَالَ   ،َحدَّ   : قَالَ   ،َعْن أَبييهي   ،َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َفَخَرْجَنا َأََن َوَراَبٌح  َقديْمَنا اْلَمدييَنَة َزَمَن احْلَُديْبيَيةي َمَع َرُسولي   ُغاَلُم َرُسولي اَّللَّي َصلَّى    -اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم   ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوَخَرْجُت بيَفَرس  ليطَْلَحَة ْبني ُعبَ ْيدي اَّللَّي ُكْنُت أُري   -اَّللَّ يُد َأْن بيَظْهري َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
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َنَة َعَلى إيبيلي َرُسولي اَّللَّي َصلَّ  ، َغاَر َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن ُعيَ ي ْ ، فَ َلمَّا َكاَن بيَغَلس  بيلي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوقَ َتَل  أُْبدييَُه َمَع اإْلي ى اَّللَّ
، فَ ُقْلتُ  ُهَو َوأََُنٌس َمَعُه يفي َخْيل  َيْطُرُدَها  ، فََأحلْيْقُه بيطَْلَحَة،    ايَ   :رَاعييَ َها، َوَخرََج  اْلَفَرسي َهَذا  اقْ ُعْد َعَلى  َراَبُح، 

هي، قَالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَنَُّه َقْد أُغيرَي َعَلى َسْرحي ْ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ، َفَجَعْلُت َوْجهيي ميْن    : َوَأْخربي َوُقْمُت َعَلى َتل  
ْم َوَأْعقيُر    ،اَي َصَباَحاهْ   :اَلَث َمرَّات  قيَبلي اْلَمدييَنةي، مُثَّ ََنَدْيُت ثَ  مُثَّ ات َّبَ ْعُت اْلَقْوَم َمعيي َسْيفيي َونَ ْبليي، َفَجَعْلُت أَْرمييهي

نَي َيْكثُ ُر الشََّجُر، فَإيَذا َرَجَع إيَلَّ فَاريٌس، َجَلْسُت َلُه يفي َأْصلي َشَجَرة ، مُثَّ َرَمْيُت، َفاَل ي ُ   ،هبييمْ  ُل َعَليَّ  ْقبي َوَذليَك حي
ْم َوَأََن أَُقولُ    :فَاريٌس، إيالَّ َعَقْرُت بيهي، َفَجَعْلُت أَْرمييهي

َلتيهي، فَ ي َ  ُهْم، فََأْرمييهي َوُهَو َعَلى رَاحي ن ْ ، َحىتَّ  َأََن اْبُن اأْلَْكوَعي َواْليَ ْوُم يَ ْوُم الرُّضَّعي فََأحلَُْق بيَرُجل  مي َقُع َسْهميي يفي الرَُّجلي
  :َكتيَفُه، فَ ُقْلتُ انْ َتَظْمُت  

 ُخْذَها َوَأََن اْبُن اأْلَْكوَعي َواْليَ ْوُم يَ ْوُم الرُّضَّعي 
، فَإيَذا َتَضايَ َقتي الث ََّناايَ  لن َّْبلي حلْيَجارَةي   ،فَإيَذا ُكْنُت يفي الشََّجري َأْحَرقْ تُ ُهْم ابي َفَما زَاَل َذاَك   ،َعَلْوُت اجْلََبَل، فَ َرَديْ تُ ُهْم ابي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، إي   ؛ْأَْنُمْ َشْأيني َوشَ  ًئا ميْن َظْهري َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُ َشي ْ الَّ َخلَّْفُتُه  أَتْ بَ ُعُهْم فََأْرجتَيُز، َحىتَّ َما َخَلَق اَّللَّ
ْن أَْيدييهيْم، مُثَّ ملَْ أََزْل أَْرمييهيْم، َحىتَّ أَْلَقْوا أَ  َقْذتُُه مي ْن َثاَلثينَي  َورَاَء َظْهريي، فَاْستَ ن ْ ْكثَ َر ميْن َثاَلثينَي ُرحْمًا، َوَأْكثَ َر مي

َجارًَة، َومَجَْعُت َعَلى طَ  ًئا، إيالَّ َجَعْلُت َعَلْيهي حي َها، َواَل يُ ْلُقوَن ميْن َذليَك َشي ْ ن ْ فُّوَن مي رييقي َرُسولي اَّللَّي  بُ ْرَدًة َيْسَتخي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َحىتَّ إيَذا ا َنُة ْبُن َبْدر  اْلَفزَارييُّ َمَدًدا هَلُْم، َوُهْم يفي ثَنييَّة  َضي يَقة ، مُثَّ  َصلَّى اَّللَّ ْمَتدَّ الضَُّحى، َأاَتُهْم ُعيَ ي ْ

َنةُ  ا بيَسَحر  َحىتَّ َلقييَنا ميْن َهَذا اْلرَبَْح َما فَاَرقَ نَ   :قَاُلوا  ؟َما َهَذا الَّذيي أََرى  :َعَلْوُت اجْلََبَل، فََأََن فَ ْوقَ ُهْم، فَ َقاَل ُعيَ ي ْ
َنةُ  َلْواَل َأنَّ َهَذا يَ َرى َأنَّ َورَاَءُه طََلًبا َلَقْد تَ رََكُكْم،  :اآْلَن، َوَأَخَذ ُكلَّ َشْيء  يفي أَْيدييَنا، َوَجَعَلُه َورَاَء َظْهريهي. قَاَل ُعيَ ي ْ

ُهْم َأْربَ عَ  ن ْ ْنُكْم، فَ َقاَم إيلَْيهي نَ َفٌر مي ، فَ َلمَّا َأَْسَْعتُ ُهُم الصَّْوَت، قُ ْلتُ لييَ ُقْم إيلَْيهي نَ َفٌر مي   ؟ أَتَ ْعريُفويني   :ٌة، َفَصعيُدوا يفي اجْلََبلي
ْنُكْم َرُجلٌ   :قُ ْلتُ   ؟َوَمْن أَْنتَ   :قَاُلوا ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، اَل َيْطلُُبِني مي ، َوالَّذيي َكرََّم َوْجَه حُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ   َأََن اْبُن اأْلَْكوَعي
ُهمْ فَ ُيْدري  ن ْ . قَاَل َرُجٌل مي فَ يَ ُفوُتِني َأْطلُُبُه  ، َواَل  َأُظنُّ. قَالَ   :ُكِني َنَظْرُت إيىَل   :إيْن  َمْقَعديي َذليَك، َحىتَّ  َفَما بَريْحُت 

َعَلْيهي َوَسلََّم يَ َتَخلَُّلوَن الشََّجَر، َوإيَذا أَوَّهُلُُم اأْلَْخَرُم اأْلَسَ   ُ دييُّ، َوَعَلى أَثَريهي أَبُو قَ َتاَدَة  فَ َواريسي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ْقَداُد اْلكيْندييُّ، فَ َوىلَّ اْلُمْشريُكوَن ُمْدبيرييَن، َوأَنْ فَاريُس َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ  زيُل   َعَلْيهي َوَسلََّم، َوَعَلى أَثَري َأِبي قَ َتاَدَة اْلمي

هي  ، َفآُخُذ عيَناَن فَ َرسي ، فََأْعريُض ليأْلَْخَرمي فَإيين ي اَل   -ُهْم  اْحَذرْ   :يَ ْعِني   -اَي َأْخَرُم، اْئَذني اْلَقْوَم    :فَ ُقْلتُ   ،ميَن اجْلََبلي
َعَلْيهي َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه. قَالَ   ُ اَي َسَلَمُة، إيْن ُكْنَت   :آَمُن َأْن يَ ْقَطُعوَك، فَاتَّئيْد، َحىتَّ يَ ْلَحَق َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ري، َوتَ ْعَلُم َأنَّ اجْلَنََّة َحقٌّ، َوالنَّارَ  َّللَّي َواْليَ ْومي اآْلخي َفَخلَّْيُت عيَناَن    : َحقٌّ، َفاَل حَتُْل بَ ْيِني َوَبنْيَ الشََّهاَدةي. قَالَ تُ ْؤميُن ابي
 ، َنَة، َويَ ْعطيُف َعَلْيهي َعْبُد الرَّمْحَني، فَاْختَ َلَفا َطْعنَ َتنْيي هي، فَ يَ ْلَحُق بيَعْبدي الرَّمْحَني ْبني ُعيَ ي ْ فَ َعَقَر اأْلَْخَرُم بيَعْبدي الرَّمْحَني،    فَ َرسي

، فَ يَ ْلَحُق أَبُو قَ َتاَدَة بيَعبْ َوَطَعنَ  دي الرَّمْحَني، فَاْختَ َلَفا  ُه َعْبُد الرَّمْحَني، فَ َقتَ َلُه، فَ َتَحوََّل َعْبُد الرَّمْحَني َعَلى فَ َرسي اأْلَْخَرمي



  

ِبي قَ َتاَدَة، َوقَ تَ َلُه أَبُو قَ َتاَدَة، َوحَتَوََّل أَبُو قَ َتاَدَة َعلَ  ، مُثَّ إيين ي َخَرْجُت َأْعُدو يفي أَثَري  َطْعنَ َتنْيي فَ ُعقيَر أبَي ى فَ َرسي اأْلَْخَرمي
ًئا، َويُ ْعريُضوَن قَ ْبلَ  َعَلْيهي َوَسلََّم َشي ْ  ُ ، َحىتَّ َما أََرى ميْن ُغَباري َصَحابَةي النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ ُبوبَةي الشَّْمسي إيىَل   اْلَقْومي َغي ْ

ْعب  فييهي َماٌء، يُ َقاُل َلُه ُذو ق َ  ْنُه، فَأَْبَصُرويني َأْعُدو َورَاَءُهْم، فَ َعَطُفوا َعْنُه، َواْشَتدُّوا يفي شي َرد ، فََأرَاُدوا َأْن َيْشَربُوا مي
ْوُم يَ ْوُم الرُّضَّعي ُخْذَها َوَأََن اْبُن اأْلَْكوَعي َواْلي َ   :ثَنييَّةي ذيي نَ ْثر ، َوَغَرَبتي الشَّْمُس، فََأحلَُْق َرُجاًل، فََأْرمييهي، فَ ُقْلتُ   ؛الثَّنييَّةي 
ُتُه ُبْكَرًة، فَأَتْ بَ ْعُتُه َسْهًما    :اَي ُثْكَل أُم ي َأْكوََع ُبْكَرًة. قُ ْلتُ   :فَ َقالَ   :قَالَ  هي، وََكاَن الَّذيي َرَمي ْ نَ َعْم، َأْي َعُدوَّ نَ ْفسي

ْئُت هبييَما َأُسوق ُ  ، َوخَيُْلُفوَن فَ َرَسنْيي، َفجي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوُهَو َعَلى  آَخَر، فَ َعليَق بيهي َسْهَماني ُهَما إيىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ائَ  مي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي مَخْسي تُ ُهْم َعْنُه ُذو قَ َرد ، فَإيَذا بيَنِبي ي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ة ، َوإيَذا بياَلٌل َقْد ََنََر َجُزورًا مميَّا  اْلَماءي الَّذيي َحلَّي ْ

َها، فَأَتَ ْيُت َرُسوَل اَّللَّي َخلَّْفتُ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ميْن َكبيديَها َوَسَنامي ُ َعَلْيهي    ، فَ ُهَو َيْشويي ليَرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ
اَئًة، َفآُخَذ َعَلى ا  : َوَسلََّم، فَ ُقْلتُ  َب ميْن َأْصَحابيَك مي ، فَأَنْ َتخي ْلَعْشَوةي اَي َرُسوَل اَّللَّي، َخل يِني َفاَل يَ ب َْقى    ،ْلُكفَّاري ابي

ُهْم خُمْربيٌ، إيالَّ قَ تَ ْلُتُه. قَالَ  ن ْ َك َرُسوُل    :". قَالَ   ؟" َأُكْنَت فَاعياًل َذليَك اَي َسَلَمةُ   :مي نَ َعْم، َوالَّذيي َأْكَرَمَك. َفَضحي
َذُه يفي  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َحىتَّ َرأَْيُت نَ َواجي َْرضي َغَطَفاَن ".    : ُضوءي النَّاري، مُثَّ قَالَ اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُْم يُ ْقَرْوَن اآْلَن أبي " إيْنَّ

فَ َقالَ  َغَطَفاَن،  ميْن  َرُجٌل  قَالَ   :َفَجاَء  َجُزورًا،  هَلُْم  فَ َنَحَر   ، اْلَغَطَفايني ي ُفاَلن   َعَلى  طُوَن    :َمرُّوا  َيْكشي َأَخُذوا  فَ َلمَّا 
ْلَدَها، َرأَْوا َغرَبًَة، فَ  ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ جي " َخرْيُ فُ ْرَسانيَنا    :رَتَُكوَها، َوَخَرُجوا ُهرَّااًب، فَ َلمَّا َأْصَبْحَنا، قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّ  يًعا،  اْليَ ْوَم أَبُو قَ َتاَدَة، َوَخرْيُ َرجَّالَتيَنا َسَلَمُة ". فََأْعطَايني َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ لي َواْلَفاريسي مجَي َم َسْهَم الرَّاجي
نَ َها َقرييًبا   نَ َنا َوبَ ي ْ عينَي إيىَل اْلَمدييَنةي، فَ َلمَّا َكاَن بَ ي ْ ميْن َضْحَوة ، َويفي اْلَقْومي َرُجٌل  مُثَّ أَْرَدَفِني َورَاَءُه َعَلى اْلَعْضَباءي، رَاجي

، َأاَل َرُجٌل ُيَسابيُق إيىَل اْلَمدييَنةي   :َناديي ميَن اأْلَْنَصاري، َكاَن اَل ُيْسَبُق، َجَعَل ي ُ  فََأَعاَد َذليَك ميرَارًا،    ؟َهْل ميْن ُمَسابيق 
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ، قُ ْلُت َلهُ   ؛َوَأََن َورَاَء َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  اَل، إيالَّ   :قَالَ   ؟أََما ُتْكريُم َكريميًا، َواَل هَتَاُب َشرييًفا  :ُمْردييفي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم. قَالَ  ، َفأَلَُسابيُق الرَُّجَل. قَالَ  :قُ ْلتُ  :َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ِبي أَْنَت َوأُم يي، َخل يِني "  :اَي َرُسوَل اَّللَّي، أبَي
ْئَت ". قُ ْلتُ  ، َفَطَفرْ   :إيْن شي َلتيهي، َوثَ نَ ْيُت ريْجَليَّ َها  أَْذَهُب إيلَْيَك، َفَطَفَر َعْن رَاحي ُت َعني النَّاَقةي، مُثَّ إيين ي َرَبْطُت َعَلي ْ

ي    :يَ ْعِني   -أَْو َشَرَفنْيي    ،َشَرفًا َقْيُت نَ َفسي   : مُثَّ إيين ي َعَدْوُت، َحىتَّ َأحْلََقُه، فََأُصكَّ َبنْيَ َكتيَفْيهي بيَيَديَّ، قُ ْلتُ   -اْستَ ب ْ
َك، َوقَالَ  :َسبَ ْقُتَك َواَّللَّي، أَْو َكليَمًة ََنَْوَها، قَالَ   إيْن َأُظنُّ. َحىتَّ َقديْمَنا اْلَمدييَنَة. :َفَضحي

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط مسلم 

   احلديث اخلامس
ثَ َنا ُسْفَيانُ   ،َحدََّثِني حَيََْي ْبُن آَدمَ  َعْن َأِبي أَُماَمَة ْبني    ،َعْن َحكييمي ْبني َحكييم    ،َعْن َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َعيَّاش    ،َحدَّ

َأْن َعل يُموا غيْلَماَنُكُم اْلَعْوَم، َوُمَقاتيَلَتُكُم الرَّْمَي. َفَكانُوا خَيَْتليُفوَن    :َكَتَب ُعَمُر إيىَل َأِبي ُعبَ ْيَدَة ْبني اجْلَرَّاحي   :قَالَ   ،َسْهل  
، َفَجاَء َسْهٌم َغرْ  ْجري َخال  َلُه، َفَكَتَب فييهي أَبُو  إيىَل اأْلَْغرَاضي ٌب إيىَل ُغاَلم  فَ َقتَ َلُه، فَ َلْم يُوَجْد َلُه َأْصٌل، وََكاَن يفي حي
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ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَن يَ ُقولُ   :ُعبَ ْيَدَة إيىَل ُعَمَر َفَكَتَب إيلَْيهي ُعَمرُ  ُ َوَرُسولُُه َموْ   :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ىَل َمْن اَل  " اَّللَّ
 َمْوىَل َلُه، َواخْلَاُل َواريُث َمْن اَل َواريَث َلُه ".

 حكم احلديث: إسناده حسن

   احلديث السادس
ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدي اَّللَّي اأْلَْنَصارييُّ   ثَ َنا هيَشاُم ْبُن َحسَّانَ   ،َحدَّ رييينَ   ،َحدَّ نَّ  أَ   ،َعْن أََنسي ْبني َماليك    ،َعْن أََنسي ْبني سي

ُف ميْن عيْرقي النََّسا أَْلَيَة َكْبش  َعَرِبي   َأْسَوَد، لَْيَس ابي  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَن َيصي َّ َصلَّى اَّللَّ لصَّغيريي، جُيَزَّأُ  النَِّبي ْلَعظييمي َواَل ابي
 َثاَلثََة َأْجزَاء ، فَ ُيَذاُب، فَ ُيْشَرُب ُكلَّ يَ ْوم  ُجْزًءا. 

 إسناده صحيح على شرط الشيخني حكم احلديث: 

   احلديث األخري
ثَ َنا وَكييعٌ  ثَ َنا هيَشامٌ   ،َحدَّ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، يَ ُقولُ   :قَاَلتْ   ،َعْن َعائيَشةَ   ،َعْن أَبييهي   ،َحدَّ ُّ َصلَّى اَّللَّ " اْمَسحي   :َكاَن النَِّبي

َف َلُه  َفاُء، اَل َكاشي ، بيَيديكي الش ي  إيالَّ أَْنَت ".اْلَباَس َربَّ النَّاسي
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 

 
 
 
 
 
 
 
  



  

 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع  عاشراجلزء ال 
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 

 احلديث األول 
ثَ َنا ُسْفَيانُ  ُ َعَلْيهي   :َعْن َأِبي َعْبدي الرَّمْحَني قَالَ  ،َعْن َعطَاء   ،َحدَّ َّ َصلَّى اَّللَّ ُلُغ بيهي النَِّبي ْعُت َعْبَد اَّللَّي ْبَن َمْسُعود  يَ ب ْ َسَي

َلُه ". :َوَسلَّمَ  َلُه َمْن َجهي َفاًء، َعليَمُه َمْن َعليَمُه، َوَجهي ُ َداًء إيالَّ َقْد أَنْ َزَل َلُه شي  " َما أَنْ َزَل اَّللَّ
 حكم احلديث: صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن 

 احلديث الثاىن 
ثَ َنا َسلييُم ْبُن َحيَّانَ   :َوقَاَل َعفَّانُ   يَناءَ   ،َحدَّ ثَ َنا َسعييُد ْبُن مي ْعُت َأاَب ُهَريْ َرَة يَ ُقولُ   :قَالَ   ،َحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي   :َسَي

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   َوفيرَّ ميَن اْلَمْجُذومي َكَما َتفيرُّ ميَن اأْلََسدي  ،َواَل َهاَمَة َواَل َصَفرَ  ،" اَل َعْدَوى َواَل طيرَيَةَ  :َصلَّى اَّللَّ
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

هو ابن مسلم الصفار، وهو من شيوخ البخاري، لكن أكثر ما خيرج عنه بواسطة، وهو  (  فانوقال ع)  قوله:
من املعلقات الِت مل يصلها يف موضع آخر، وقد جزم أبو نعيم أنه أخرجه عنه بال رواية، وعلى طريقة ابن  

قتيبة كالمها عن    الصالح يكون موصوال، وقد وصله أبو نعيم من طريق أِب داود الطيالسي وأِب قتيبة سلم بن
سليم بن حيان شيخ عفان فيه، وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق عن سليم لكن موقوفا ومل يستخرجه  
اإلَساعيلي، وقد وصله ابن خزمية أيضا، و " سليم " بفتح أوله وكسر اثنيه، و " حيان " مبهملة مث حتتانية  

كذا مجع األربعة يف هذه الرواية، وأييت مثله سواء بعد    (ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر)  ثقيلة. قوله:
عدة أبواب يف " ابب ال هامة " من طريق أِب صاحل عن أِب هريرة، وأييت بعد مخسة أبواب من طريق أِب  
سلمة عن أِب هريرة مثله لكن بدون قوله: " وال طرية "، وأعاده بعد أبواب كثرية بزايدة قصة، وبعد عدة  

ال طرية " من طريق عبيد هللا بن عتبة عن أِب هريرة: " ال طرية " حسب، ويف " ابب ال    أبواب يف " ابب
عدوى " من طريق سنان بن أِب سنان عن أِب هريرة بلفظ: " ال عدوى " حسب، وملسلم من طريق حممد  

عبد    وأخرج مسلم من طريق العالء بن  ،بن سريين عن أِب هريرة بلفظ: " ال عدوى وال هامة وال طرية "
الرمحن عن أبيه عن أِب هريرة مثل رواية أِب سلمة وزاد: " وال نوء "، وأييت يف " ابب ال عدوى " من حديث  

وملسلم وابن حبان من طريق ابن جريج أخربين أبو    ،" ال عدوى وال طرية "   :ابن عمر، ومن حديث أنس
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ابن حبان من طريق َساك عن عكرمة " ال عدوى وال صفر وال غول "، وأخرج    :الزبري أنه َسع جابرا بلفظ
عن ابن عباس مثل رواية سعيد بن ميناء وأِب صاحل عن أِب هريرة، وزاد فيه القصة الِت يف رواية أِب سلمة 
عن أِب هريرة، وهو يف ابن ماجه ابختصار، فاحلاصل من ذلك ستة أشياء: العدوى والطرية واهلامة والصفر  

أفرد البخاري لكل واحد منها ترمجة فنذكر شرحها فيه، وأما الغول فقال    والغول والنوء، واألربعة األول قد
اجلمهور: كانت العرب تزعم أن الغيالن يف الفلوات، وهي جنس من الشياطني ترتاءى للناس وتتغول هلم  
تغوال، أي: تتلون تلوَن فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، وقد كثر يف كالمهم " غالته الغول " أي: أهلكته أو  
أضلته، فأبطل صلى هللا عليه وسلم ذلك، وقيل: ليس املراد: إبطال وجود الغيالن، وإمنا معناه: إبطال ما  
كانت العرب تزعمه من تلون الغول ابلصور املختلفة، قالوا: واملعىن: ال يستطيع الغول أن يضل أحدا. ويؤيده  

بذكر هللا. ويف حديث أِب أيوب عند قوله:   حديث: " إذا تغولت الغيالن فنادوا ابألذان "، أي: ادفعوا شرها
.." احلديث، وأما النوء فقد تقدم القول فيه يف  ." كانت ل سهوة فيها متر، فكانت الغول جتيء فتأكل منه

كتاب االستسقاء، وكانوا يقولون: " مطرَن بنوء كذا "، فأبطل صلى هللا عليه وسلم ذلك أبن املطر إمنا يقع  
كواكب، وإن كانت العادة جرت بوقوع املطر يف ذلك الوقت، لكن إبرادة هللا تعاىل  إبذن هللا ال بفعل ال

مل أقف عليه من  (  وفر من اجملذوم كما تفر من األسد)  وتقديره ال صنع للكواكب يف ذلك، وهللا أعلم. قوله:
ج ابن خزمية  حديث أِب هريرة إال من هذا الوجه، ومن وجه آخر عند أِب نعيم يف الطب، لكنه معلول، وأخر 

يف " كتاب التوكل " له شاهدا من حديث عائشة، ولفظه: " ال عدوى، وإذا رأيت اجملذوم ففر منه كما تفر 
من األسد "، وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه قال: " كان يف وفد ثقيف رجل  

ك، فارجع "، قال عياض: اختلفت اآلاثر  َمذوم، فأرسل إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إَن قد ابيعنا
يف اجملذوم، فجاء ما تقدم عن جابر: " أن النِب صلى هللا عليه وسلم أكل مع َمذوم وقال: ثقة ابهلل وتوكال 
عليه "، قال: فذهب عمر ومجاعة من السلف إىل األكل معه، ورأوا أن األمر ابجتنابه منسوخ، وممن قال  

كية، قال: والصحيح الذي عليه األكثر ويتعني املصري إليه أن ال نسخ، بل  بذلك عيسى بن دينار من املال
جيب اجلمع بني احلديثني ومحل األمر ابجتنابه والفرار منه على االستحباب واالحتياط، واألكل معه على  

هو  بيان اجلواز. انتهى، هكذا اقتصر القاضي ومن تبعه على حكاية هذين القولني، وحكى غريه قوال اثلثا و 
الرتجيح، وقد سلكه فريقان: أحدمها سلك ترجيح األخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف األخبار الدالة 
على عكس ذلك مثل حديث الباب فأعلوه ابلشذوذ، وأبن عائشة أنكرت ذلك، فأخرج الطربي عنها: " 

ى األول؟ قالت: وكان أن امرأة سألتها عنه فقالت: ما قال ذلك، ولكنه قال: ال عدوى، وقال: فمن أعد
ل موىل به هذا الداء فكان أيكل يف صحايف ويشرب يف أقداحي، وينام على فراشي "، وأبن أاب هريرة تردد  



  

يف هذا احلكم كما سيأيت بيانه فيؤخذ احلكم من رواية غريه، وأبن األخبار الواردة من رواية غريه يف نفي 
 ذلك، ومثل حديث: " ال تدميوا النظر إىل اجملذومني "، وقد  العدوى كثرية شهرية خبالف األخبار املرخصة يف

أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف، ومثل حديث عبد هللا بن أِب أوىف رفعه: " كلم اجملذوم وبينك وبينه قيد  
رحمني "، أخرجه أبو نعيم يف الطب بسند واه، ومثل ما أخرجه الطربي من طريق معمر عن الزهري: " أن 

يب: اجلس مِن قيد رمح "، ومن طريق خارجة بن زيد: كان عمر يقول، َنوه، ومها أثران  عمر قال ملعيق 
منقطعان، وأما حديث الشريد الذي أخرجه مسلم فليس صرحيا يف أن ذلك بسبب اجلذام، واجلواب عن  

ا يف ذلك أن طريق الرتجيح ال يصار إليها إال مع تعذر اجلمع، وهو ممكن، فهو أوىل. الفريق الثاين سلكو 
الرتجيح عكس هذا املسلك، فردوا حديث: " ال عدوى " أبن أاب هريرة رجع عنه إما لشكه فيه وإما لثبوت  
عكسه عنده، كما سيأيت إيضاحه يف " ابب ال عدوى " قالوا: واألخبار الدالة على االجتناب أكثر خمارج 

ِب صلى هللا عليه وسلم أخذ بيد َمذوم وأكثر طرقا، فاملصري إليها أوىل، قالوا: وأما حديث جابر: " أن الن
فوضعها يف القصعة وقال: كل، ثقة ابهلل وتوكال عليه "، ففيه نظر، وقد أخرجه الرتمذي وبني االختالف فيه 
على راويه، ورجح وقفه على عمر، وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه صلى هللا عليه وسلم أكل معه، وإمنا فيه  

اله الكالابذي يف " معاين األخبار "، واجلواب أن طريق اجلمع أوىل كما تقدم، أنه وضع يده يف القصعة، ق
وأيضا فحديث: " ال عدوى " ثبت من غري طريق أِب هريرة، فصح عن عائشة وابن عمر وسعد بن أِب 
وقاص وجابر وغريهم، فال معىن لدعوى كونه معلوال، وهللا أعلم. ويف طريق اجلمع مسالك أخرى: أحدها: 

العدوى مجلة ومحل األمر ابلفرار من اجملذوم على رعاية خاطر اجملذوم؛ ألنه إذا رأى الصحيح البدن  نفي  
" ال تدميوا النظر إىل اجملذومني "؛ فإنه حممول    :السليم من اآلفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته، وَنوه حديث

تلفتني، فحيث جاء: " ال عدوى " على هذا املعىن. اثنيها: محل اخلطاب ابلنفي واإلثبات على حالتني خم
كان املخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله حبيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى، كما  
يستطيع أن يدفع التطري الذي يقع يف نفس كل أحد، لكن القوي اليقني ال يتأثر به، وهذا مثل ما تدفع قوة  

جابر يف أكل اجملذوم من القصعة وسائر ما ورد من جنسه، الطبيعة العلة فتبطلها، وعلى هذا حيمل حديث  
" فر من اجملذوم "، كان املخاطب بذلك من ضعف يقينه، ومل يتمكن من متام التوكل فال يكون    :وحيث جاء

له قوة على دفع اعتقاد العدوى، فأريد بذلك سد ابب اعتقاد العدوى عنه أبن ال يباشر ما يكون سببا  
هذا كراهيته صلى هللا عليه وسلم الكي مع إذنه فيه كما تقدم تقريره، وقد فعل هو صلى    إلثباهتا، وقريب من

هللا عليه وسلم كال من األمرين ليتأسى به كل من الطائفتني. اثلث املسالك: قال القاضي أبو بكر الباقالين: 
ه: " ال عدوى "،  إثبات العدوى يف اجلذام وَنوه خمصوص من عموم نفي العدوى، قال: فيكون معىن قول
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أي: إال من اجلذام والربص واجلرب مثال، قال: فكأنه قال: ال يعدي شيء شيئا إال ما تقدم تبييِن له أن فيه  
العدوى. وقد حكى ذلك ابن بطال أيضا. رابعها: أن األمر ابلفرار من اجملذوم ليس من ابب العدوى يف 

الداء من جسد جل انتقال  الرائحة، شيء، بل هو ألمر طبيعي وهو  املالمسة واملخالطة وشم  سد بواسطة 
ولذلك يقع يف كثري من األمراض يف العادة انتقال الداء من املريض إىل الصحيح بكثرة املخالطة، وهذه طريقة 
ابن قتيبة فقال: اجملذوم تشتد رائحته حىت يسقم من أطال َمالسته وحمادثته ومضاجعته، وكذا يقع كثريا ابملرأة 

كسه، وينزع الولد إليه، وهلذا أيمر األطباء برتك خمالطة اجملذوم ال على طريق العدوى بل على  من الرجل وع
" ال يورد    :طريق التأثر ابلرائحة؛ ألْنا تسقم من واظب اشتمامها، قال: ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم 

ككها وأوى إىل مباركها  ممرض على مصح "؛ ألن اجلرب الرطب قد يكون ابلبعري، فإذا خالط اإلبل أو ح
وصل إليها ابملاء الذي يسيل منه، وكذا ابلنظر َنو ما به. قال: وأما قوله: " ال عدوى " فله معىن آخر، وهو  
أن يقع املرض مبكان كالطاعون فيفر منه خمافة أن يصيبه؛ ألن فيه نوعا من الفرار من قدر هللا. املسلك  

: " ال عدوى " أن شيئا ال يعدي بطبعه، نفيا ملا كانت اجلاهلية  اخلامس: أن املراد بنفي العدوى يف قوله
تعتقده أن األمراض تعدي بطبعها من غري إضافة إىل هللا، فأبطل النِب صلى هللا عليه وسلم اعتقادهم ذلك،  
وأكل مع اجملذوم؛ ليبني هلم أن هللا هو الذي ميرض ويشفي، وْناهم عن الدنو منه؛ ليبني هلم أن هذا من  

سباب الِت أجرى هللا العادة أبْنا تفضي إىل مسبباهتا، ففي ْنيه إثبات األسباب، ويف فعله إشارة إىل أْنا األ
ال تستقل، بل هللا هو الذي إن شاء سلبها قواها فال تؤثر شيئا، وإن شاء أبقاها فأثرت، وحيتمل أيضا أن  

 ال يعدي مثله يف العادة، إذ ليس اجلذمى يكون أكله صلى هللا عليه وسلم مع اجملذوم أنه كان به أمر يسري
كلهم سواء، وال حتصل العدوى من مجيعهم، بل ال حيصل منه يف العادة عدوى أصال كالذي أصابه شيء 
من ذلك ووقف فلم يعد بقية جسمه فال يعدي. وعلى االحتمال األول جرى أكثر الشافعية، قال البيهقي  

ام والربص يزعم أهل العلم ابلطب والتجارب أنه يعدي الزوج كثريا، بعد أن أورد قول الشافعي ما نصه: اجلذ
وهو داء مانع للجماع ال تكاد نفس أحد تطيب مبجامعة من هو به وال نفس امرأة أن جيامعها من هو به، 
وأما الولد فبني أنه إذا كان من ولده أجذم أو أبرص أنه قلما يسلم، وإن سلم أدرك نسله. قال البيهقي: وأما 
ما ثبت عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " ال عدوى "، فهو على الوجه الذي كانوا يعتقدونه يف  
اجلاهلية من إضافة الفعل إىل غري هللا تعاىل، وقد جيعل هللا مبشيئته خمالطة الصحيح من به شيء من هذه  

ذوم فرارك من األسد "، وقال: " " فر من اجمل  :العيوب سببا حلدوث ذلك، وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم
ال يورد ممرض على مصح "، وقال يف الطاعون: " من َسع به أبرض فال يقدم عليه "، وكل ذلك بتقدير هللا  
تعاىل. وتبعه على ذلك ابن الصالح يف اجلمع بني احلديثني ومن بعده وطائفة ممن قبله. املسلك السادس: 



  

ألمر ابجملانبة على حسم املادة وسد الذريعة؛ لئال حيدث للمخالط  العمل بنفي العدوى أصال ورأسا، ومحل ا
شيء من ذلك فيظن أنه بسبب املخالطة فيثبت العدوى الِت نفاها الشارع، وإىل هذا القول ذهب أبو عبيد  
وتبعه مجاعة، فقال أبو عبيد: ليس يف قوله: " ال يورد ممرض على مصح " إثبات العدوى، بل؛ ألن الصحاح 

ت بتقدير هللا تعاىل رمبا وقع يف نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتنت ويتشكك يف ذلك، فأمر  لو مرض
ابجتنابه. قال: وكان بعض الناس يذهب إىل أن األمر ابالجتناب إمنا هو للمخافة على الصحيح من ذوات 

ارع، ولكن وجه احلديث العاهة، قال: وهذا شر ما محل عليه احلديث؛ ألن فيه إثبات العدوى الِت نفاها الش
عندي ما ذكرته. وأطنب ابن خزمية يف هذا يف " كتاب التوكل " فإنه أورد حديث: " ال عدوى " عن عدة 
من الصحابة، وحديث: " ال يورد ممرض على مصح " من حديث أِب هريرة، وترجم لألول: " التوكل على  

بعض العلماء، وأثبت العدوى الِت نفاها النِب  هللا يف نفي العدوى "، وللثاين: " ذكر خرب غلط يف معناه  
صلى هللا عليه وسلم "، مث ترجم: " الدليل على أن النِب صلى هللا عليه وسلم مل يرد إثبات العدوى هبذا القول 

.. فقال أعراِب: فما ابل اإلبل خيالطها األجرب فتجرب؟ قال:  ." ال عدوى   :"، فساق حديث أِب هريرة
مث ذكر طرقه عن أِب هريرة، مث أخرجه من حديث ابن مسعود، مث ترجم: " ذكر خرب فمن أعدى األول؟ "، 

 :روي يف األمر ابلفرار من اجملذوم قد خيطر لبعض الناس أن فيه إثبات العدوى وليس كذلك "، وساق حديث
  " فر من اجملذوم فرارك من األسد "، من حديث أِب هريرة ومن حديث عائشة، وحديث عمرو بن الشريد 

عن أبيه يف أمر اجملذوم ابلرجوع، وحديث ابن عباس: " ال تدميوا النظر إىل اجملذومني "، مث قال: إمنا أمرهم 
صلى هللا عليه وسلم ابلفرار من اجملذوم كما ْناهم أن يورد املمرض على املصح شفقة عليهم، وخشية أن  

فيسبق إىل بعض املسلمني أن ذلك من    يصيب بعض من خيالطه اجملذوم اجلذام، والصحيح من املاشية اجلرب
العدوى فيثبت العدوى الِت نفاها صلى هللا عليه وسلم، فأمرهم بتجنب ذلك شفقة منه ورمحة ليسلموا من  
التصديق إبثبات العدوى، وبني هلم أنه ال يعدي شيء شيئا. قال: ويؤيد هذا أكله صلى هللا عليه وسلم مع  

ساق حديث جابر يف ذلك مث قال: وأما ْنيه عن إدامة النظر إىل اجملذوم اجملذوم ثقة ابهلل وتوكال عليه، و 
فيحتمل أن يكون ألن اجملذوم يغتم ويكره إدمان الصحيح نظره إليه؛ ألنه قل من يكون به داء إال وهو يكره  
أن يطلع عليه. انتهى، وهذا الذي ذكره احتماال سبقه إليه مالك، فإنه سئل عن هذا احلديث فقال: ما 
َسعت فيه بكراهية، وما أدري ما جاء من ذلك إال خمافة أن يقع يف نفس املؤمن شيء. وقال الطربي:  
الصواب عندَن: القول مبا صح به اخلرب، وأن ال عدوى، وأنه ال يصيب نفسا إال ما كتب عليها، وأما دنو  

دنو من صاحب العاهة  عليل من صحيح فغري موجب انتقال العلة للصحيح، إال أنه ال ينبغي لذي صحة ال 
الِت يكرهها الناس، ال لتحرمي ذلك، بل خلشية أن يظن الصحيح أنه لو نزل به ذلك الداء أنه من جهة دنوه  
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من العليل، فيقع فيما أبطله النِب صلى هللا عليه وسلم من العدوى. قال: وليس يف أمره ابلفرار من اجملذوم 
لى سبيل اإلرشاد أحياَن وعلى سبيل اإلابحة أخرى، وإن كان معارضة ألكله معه؛ ألنه كان أيمر ابألمر ع 

أكثر األوامر على اإللزام، وإمنا كان يفعل ما ْنى عنه أحياَن لبيان أن ذلك ليس حراما، وقد سلك الطحاوي 
" ال يورد ممرض على مصح "، مث قال:    :يف " معاين اآلاثر " مسلك ابن خزمية فيما ذكره، فأورد حديث

ملصح قد يصيبه ذلك املرض فيقول الذي أورده: لو أين ما أوردته عليه مل يصبه من هذا املرض معناه أن ا
شيء، والواقع أنه لو مل يورده ألصابه؛ لكون هللا تعاىل قدره، فنهى عن إيراده هلذه العلة الِت ال يؤمن غالبا  

حو ما مجع به ابن خزمية،  من وقوعها يف قلب املرء، مث ساق األحاديث يف ذلك فأطنب، ومجع بينها بن
ولذلك قال القرطِب يف " املفهم ": إمنا ْنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن إيراد املمرض على املصح 
خمافة الوقوع فيما وقع فيه أهل اجلاهلية من اعتقاد العدوى، أو خمافة تشويش النفوس وأتثري األوهام، وهو  

ألسد "، وإن كنا نعتقد أن اجلذام ال يعدي، لكنا جند يف أنفسنا نفرة  َنو قوله: " فر من اجملذوم فرارك من ا
وكراهية ملخالطته، حىت لو أكره إنسان نفسه على القرب منه وعلى َمالسته لتأذت نفسه بذلك، فحينئذ  
فاألوىل للمؤمن أن ال يتعرض إىل ما حيتاج فيه إىل َماهدة، فيجتنب طرق األوهام، ويباعد أسباب اآلالم، 

أنه يعتقد أنه ال ينجي حذر من قدر، وهللا أعلم. قال الشيخ أبو حممد بن أِب مجرة: األمر ابلفرار من    مع
األسد ليس للوجوب، بل للشفقة؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر أبي وجه  

يف األبدان خلال، فكان  كان، ويدهلم على كل ما فيه خري، وقد ذكر بعض أهل الطب أن الروائح حتدث  
هذا وجه األمر ابجملانبة، وقد أكل هو مع اجملذوم، فلو كان األمر مبجانبته على الوجوب ملا فعله. قال: وميكن  
اجلمع بني فعله وقوله أبن القول هو املشروع من أجل ضعف املخاطبني، وفعله حقيقة اإلميان، فمن فعل  

عل الثاين كان أقوى يقينا؛ ألن األشياء كلها ال أتثري هلا إال األول أصاب السنة وهي أثر احلكمة، ومن ف
مبقتضى إرادة هللا تعاىل وتقديره، كما قال تعاىل: } وما هم بضارين به من أحد إال إبذن هللا {، فمن كان  

ه قوي اليقني فله أن يتابعه صلى هللا عليه وسلم يف فعله وال يضره شيء، ومن وجد يف نفسه ضعفا فليتبع أمر 
الِت يتوقع منها الضرر وقد  التهلكة. فاحلاصل أن األمور  إلقاء نفسه إىل  الفرار؛ لئال يدخل بفعله يف  يف 
أابحت احلكمة الرابنية احلذر منها فال ينبغي للضعفاء أن يقربوها، وأما أصحاب الصدق واليقني فهم يف 

لناس هو الضعف، فجاء األمر ابلفرار  ذلك ابخليار. قال: ويف احلديث أن احلكم لألكثر؛ ألن الغالب من ا
حبسب ذلك، واستدل ابألمر ابلفرار من اجملذوم إلثبات اخليار للزوجني يف فسخ النكاح إذا وجده أحدمها 
ابآلخر، وهو قول مجهور العلماء، وأجاب فيه من مل يقل ابلفسخ أبنه لو أخذ بعمومه لثبت الفسخ إذا 

الف اثبت، بل هو الراجح عند الشافعية، وقد تقدم يف النكاح اإلملام  حدث اجلذام، وال قائل به، ورد أبن اخل



  

بشيء من هذا، واختلف يف أمة األجذم: هل جيوز هلا أن متنع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ واختلف  
العلماء يف اجملذومني إذا كثروا: هل مينعون من املساجد واجملامع؟ وهل يتخذ هلم مكان منفرد عن األصحاء؟ 

 ومل خيتلفوا يف النادر أنه ال مينع وال يف شهود اجلمعة. 

  احلديث الثالث
ثَ َنا بُ ْنَدارٌ   ثَ َنا َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن َمْهديي     :قَالَ   ،َحدَّ ثَ َنا ُسْفَيانُ   :قَالَ   ،َحدَّ ثَ َنا    :قَالَ   ،َعْن ُعَمارََة ْبني اْلَقْعَقاعي   ،َحدَّ َحدَّ

ٌب لََنا  :قَالَ   ،أَبُو ُزْرَعَة ْبُن َعْمريو ْبني َجريير   ثَ َنا َصاحي ُ    :َعني اْبني َمْسُعود  قَالَ   ، َحدَّ قَاَم فييَنا َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ٌّ   :َعَلْيهي َوَسلََّم فَ َقالَ  ًئا ". فَ َقاَل َأْعرَاِبي نُْدبيُنُه فَ َتْجَرُب    ،، اْلَبعيرُي َأْجَرُب احلََْشَفةي اَي َرُسوَل اَّللَّي   :" اَل يُ ْعديي َشْيٌء َشي ْ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  بيُل ُكلَُّها. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُ ُكلَّ   ،اَل َعْدَوى َواَل َصَفرَ   ؟" َفَمْن َأْجَرَب اأْلَوَّلَ   :اإْلي َخَلَق اَّللَّ
ْعُت حُمَمََّد ْبَن َعْمريو  نَ ْفس  وََكَتَب َحَياهَتَا َوريْزقَ َها   ، َوَسَي َوَمَصائيبَ َها ". َويفي اْلَبابي َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َواْبني َعبَّاس  َوأََنس 

ْعُت َعلييَّ ْبَن اْلَمدييِني ي يَ ُقولُ   :ْبني َصْفَواَن الث ََّقفييَّ اْلَبْصرييَّ قَالَ  َلْفُت َأين ي ملَْ َلْو ُحل يْفُت َبنْيَ الرُّْكني َواْلَمَقامي حلََ   :َسَي
.  أََر َأَحًدا َأْعَلَم ميْن َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َمْهديي  

 حكم احلديث: صحيح 

 احلديث الرابع  
ثَ َنا َعْبُد اَّللَّي ْبُن يُوُسفَ  َهاب    ، َأْخرَبَََن َماليكٌ   ،َحدَّ ،    ،َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َعامير    ،َعني اْبني شي َأنَّ ُعَمَر َخرََج إيىَل الشَّْأمي

، فََأْخرَبَُه َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن َعْوف  َأنَّ  لشَّْأمي ُ َعَلْيهي   فَ َلمَّا َكاَن بيَسرَْغ، بَ َلَغُه َأنَّ اْلَواَبَء َقْد َوَقَع ابي َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
َا َفاَل خَتُْرُجوا فيرَارًا   " :َوَسلََّم قَالَ  َْرض  َوأَنْ ُتْم هبي َْرض  َفاَل تَ ْقَدُموا َعَلْيهي، َوإيَذا َوَقَع أبي ْعُتْم بيهي أبي ْنُه ".إيَذا َسَي  مي

   احلديث اخلامس
َهاب    ،َأْخرَبَيني يُوُنسُ   ،َوْهب  َأْخرَبَََن اْبُن    :قَااَل   ،َوَحْرَمَلُة ْبُن حَيََْي   ،َحدََّثِني أَبُو الطَّاهيري َأمْحَُد ْبُن َعْمر و    ، َعني اْبني شي

ُر ْبُن َسْعد   ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ   ،َعْن ُأَساَمَة ْبني َزْيد    ،َأْخرَبَيني َعامي " إينَّ َهَذا اْلَوَجَع،   :َعْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
، فَ َيْذَهُب اْلَمرََّة َوأيَْ  أْلَْرضي َلُكْم، مُثَّ بَقيَي بَ ْعُد ابي َع  أَوي السََّقَم، ريْجٌز ُعذ يَب بيهي بَ ْعُض اأْلَُممي قَ ب ْ يتي اأْلُْخَرى، َفَمْن َسَي

َْرض  َوُهَو هبيَ  َْرض  َفاَل يَ ْقَدَمنَّ َعَلْيهي، َوَمْن َوَقَع أبي ْنُه ". بيهي أبي  ا َفاَل خُيْريَجنَُّه اْلفيرَاُر مي
اجلَْْحَدرييُّ (  )... أَبُو َكاميل   ثَ َناُه  دي    ،َوَحدَّ اْلَواحي َعْبُد  ثَ َنا  اْبَن زياَيد     -َحدَّ َمْعَمرٌ   - يَ ْعِني  ثَ َنا  الزُّْهريي ي   ،َحدَّ  ،َعني 

 إبييْسَنادي يُوُنَس، ََنَْو َحدييثيهي 
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   احلديث السادس
يدي   ، حُمَمَُّد ْبُن َبشَّار  َحدََّثِني  ثَ َنا َعْبُد اْلَوهَّابي ْبُن َعْبدي اْلَمجي ثَ َنا اْبُن َعْون    ،َحدَّ مي ْبني حُمَمَّد    ،َحدَّ َأنَّ    ،َعني اْلَقاسي

ْدق    : فَ َقالَ   ،َعائيَشَة اْشَتَكْت َفَجاَء اْبُن َعبَّاس   ُ    ؛اَي أُمَّ اْلُمْؤمينينَي، تَ ْقَدمينَي َعَلى فَ َرطي صي َعَلى َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
 َعَلْيهي َوَسلََّم، َوَعَلى َأِبي َبْكر . 

   احلديث األخري
َبةَ  ثَ َنا أَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ ثَ َنا أَبُو ُمَعاوييَةَ   :َوَعلييُّ ْبُن حُمَمَّد  قَااَل   ،َحدَّ َعْن أُم ي   ،َعْن َشقييق    ،َعني اأْلَْعَمشي   ،َحدَّ

َوَسلَّمَ   :قَاَلتْ   ،َسَلَمةَ  َعَلْيهي   ُ َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ فَإينَّ    :قَاَل  َخرْيًا،  فَ ُقوُلوا  اْلَمي يَت  أَوي  اْلَمرييَض،  إيَذا َحَضْرمُتُ   "
َّ َصلَّى اَّللَُّ  ُنوَن َعَلى َما تَ ُقوُلوَن ". فَ َلمَّا َماَت أَبُو َسَلَمَة أَتَ ْيُت النَِّبي اَي َرُسوَل    : َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ ُقْلتُ اْلَماَلئيَكَة يُ َؤم ي

ْنُه ُعْقىَب َحَسَنًة ". قَاَلتْ   :" ُقولي   :اَّللَّي، إينَّ َأاَب َسَلَمَة َقْد َماَت. قَالَ  فَ َفَعْلُت،   :اللَُّهمَّ اْغفيْر لي َوَلُه، َوَأْعقيْبِني مي
ْنُه حُمَمٌَّد َرسُ  ُ َمْن ُهَو َخرْيٌ مي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم. فََأْعَقَبِني اَّللَّ  وُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: صحيح 
 
 
 
  



  

 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع ادى عشراجلزء احل
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 احلديث األول 
ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنسَ   ثَ َنا ُعبَ ْيُد اَّللَّي    ،َحدَّ ثَ َنا إياَيدٌ   :قَالَ   -يَ ْعِني اْبَن إياَيد     -َحدَّ اْنطََلْقُت    : َعْن َأِبي ريْمَثَة قَالَ   ،َحدَّ

نَّاء ، َوَعَلْيهي ب ُ  َا َردُْع حي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَإيَذا ُهَو ُذو َوفْ َرة  هبي .ْرَداني أَ َمَع َأِبي ََنَْو النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ  ْخَضرَاني
 حكم احلديث: صحيح 

 احلديث الثاىن 
م  اأْلَْنطَاكييُّ َوحُمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاحي ْبني ُسْفَيانَ   ثَ َنا َنْصُر ْبُن َعاصي   ، َأنَّ اْلَولييَد ْبَن ُمْسليم  َأْخرَبَُهْم َعني اْبني ُجَرْيج    ،َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،َعْن َجد يهي   ،َعْن أَبييهي   ،َعْن َعْمريو ْبني ُشَعْيب   " َمْن َتطَبََّب َواَل يُ ْعَلُم    :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ْنُه طيبٌّ فَ ُهَو َضاميٌن ". قَاَل َنْصرٌ  .   :قَالَ  :مي  َحدََّثِني اْبُن ُجَرْيج 

يٌح أَْم اَل.َهَذا ملَْ يَ ْرويهي إيالَّ اْلَولييُد، اَل َنْدريي ُهَو صَ  : قَاَل أَبُو َداُودَ   حي
 حكم احلديث: حسن 

 عون املعبود شرح سنن أِب داود
)من تطبب( بتشديد املوحدة األوىل أي: تعاطى علم الطب وعاجل مريضا. )وال يعلم منه طب( أي: معاجلة 
صحيحة غالبة على اخلطأ فأخطأ يف طبه وأتلف شيئا من املريض. )فهو ضامن( ألنه تولد من فعله اهلالك 

: ال أعلم خالفا يف أن وهو متعد فيه إذ ال يعرف ذلك فتكون جنايته مضمونة على عاقلته. قال اخلطاِب
املعاجل إذا تعدى فتلف املريض كان ضامنا واملتعاطي علما أو عمال ال يعرفه متعد فإذا تولد من فعله التلف  
ضمن الدية وسقط القود عنه؛ ألنه ال يستبد بذلك دون إذن املريض. وجناية الطبيب يف قول عامة الفقهاء 

يف روايته عن الوليد بن مسلم حدثِن ابن جريج، وأما حممد بن  على عاقلته. انتهى. )قال نصر( ابن عاصم  
الصباح فقال: عن ابن جريج. )مل يروه( أي: احلديث مسندا. )إال الوليد( ابن مسلم. )ال ندري أصحيح هو  
أم ال( أي: ال ندري هو صحيح مسند أم ال. ورواه الدارقطِن من طريقني عن عبد هللا بن عمرو وقال: مل  

بن جريج غري الوليد بن مسلم وغريه يرويه مرسال. وأخرجه احلاكم يف املستدرك يف الطب وقال:  يسنده عن ا
 صحيح. وأقره الذهِب. قاله املناوي. قال املنذري: وأخرجه النسائي مسندا ومنقطعا وأخرجه ابن ماجه. انته

 ى.
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  احلديث الثالث
ثَ َنا اْلَولييدُ   :قَااَل   ،َصفًّىَأْخرَبَيني َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن َوحُمَمَُّد ْبُن مُ   َعْن    ،َعْن َعْمريو ْبني ُشَعْيب   ،َعني اْبني ُجَرْيج    ،َحدَّ

َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :َعْن َجد يهي قَالَ   ،أَبييهي   ُ ْنُه طيبٌّ قَ ْبَل َذليَك فَ ُهَو    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " َمْن َتطَبََّب َوملَْ يُ ْعَلْم مي
 َضاميٌن ". 

 حكم احلديث: حسن 

 احلديث الرابع  
ثَ َنا يَ ْعُقوبُ  ثَ َنا َأِبي   ،َحدَّ َهاب    :قَالَ   ، َعْن َصاليح    ،َحدَّ   : َفَسميْعُت َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر يَ ُقولُ   :فَ َقاَل َسامليٌ   :اْبُن شي

ي َهَذا. قَالَ   :ُعَمرُ قَاَل   ُلوا إيَلَّ طَبييًبا يَ ْنظُُر إيىَل ُجْرحي ، َفَسَقى ُعَمَر نَبييًذا    :أَْرسي فََأْرَسُلوا إيىَل طَبييب  ميَن اْلَعَربي
نَي َخرََج ميَن الطَّْعَنةي الَِّتي حَتَْت السُّرَّةي، قَالَ  لدَّمي حي َخَر ميَن اأْلَْنَصاري ميْن َبِني ُمَعاوييََة َفَدَعْوُت طَبييًبا آ  :َفُشب يَه النَّبييُذ ابي

نينَي، اْعَهْد. فَ َقاَل ُعَمرُ   :َفَسَقاُه لَبَ ًنا، َفَخرََج اللَّنَبُ ميَن الطَّْعَنةي َصْلًدا أَبْ َيَض، فَ َقاَل َلُه الطَّبييبُ   : اَي أَميرَي اْلُمْؤمي
بْ ُتَك. قَالَ َصَدَقِني َأُخو َبِني ُمَعاوييََة، َوَلْو قُ ْلَت َغرْيَ َذلي  ُعوا َذليَك، فَ َقالَ   :َك َكذَّ نَي َسَي اَل    :فَ َبَكى َعَلْيهي اْلَقْوُم حي

َعَلْيهي َوسَ   ُ َنا، َمْن َكاَن اَبكيًيا فَ ْلَيْخرُْج، أملَْ َتْسَمُعوا َما قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " يُ َعذَُّب    : قَالَ   ؟لَّمَ تَ ْبُكوا َعَلي ْ
هي َواَل اءي َأْهليهي َعَلْيهي ". َفميْن َأْجلي َذليَك َكاَن َعْبُد اَّللَّي اَل يُقيرُّ َأْن يُ ْبَكى عيْنَدُه َعَلى َهاليك  ميْن َوَلدي اْلَمي يُت بيُبكَ 

 َغرْييهيْم. 
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 

   احلديث اخلامس
ثَ َنا ُسْفَيانُ   ثَ َنا حَيََْي   ،َحدَّ ي َعْمَرَة  َعني اْبني    ،َحدَّ اْشَتَكْت   :َعْن َعْمَرَة قَاَلتي   -َواَل أَْدريي َهَذا، أَْو َغرْيَُه    -َأخي

يَها َيْسأَُلونَُه َعْن َوَجعيَها، فَ َقالَ   ،َعائيَشةُ  َواَّللَّي،    :َفطَاَل َشْكَواَها، فَ َقديَم إيْنَساٌن اْلَمدييَنَة يَ َتطَبَُّب، َفَذَهَب بَ ُنو َأخي
َعُتو  نَ َعْم، أََرْدُت َأْن مَتُويتي    :َهذيهي اْمَرأٌَة َمْسُحورٌَة َسَحَرهْتَا َجارييٌَة هَلَا. قَاَلتْ   :َن نَ ْعَت اْمَرأَة  َمْطُبوبَة . قَالَ إينَُّكْم تَ ن ْ
ْثليَها. بييُعوَها يفي َأَشد ي اْلَعَربي َمَلَكًة، َواْجَعُلوا مَثَنَ َها يفي  :وََكاَنْت ُمَدب ََّرًة. قَاَلتْ  :فَُأْعَتَق. قَالَ   مي

 حكم احلديث: هذا األثر صحيح، رجاله ثقات
  



  

   احلديث السادس
ُهَما،    ،َعْن ََنفيع    ،َحدََّثِني َماليكٌ   :قَالَ   ،َحدََّثِني اْبُن َوْهب    ،َحدََّثِني حَيََْي ْبُن ُسَلْيَمانَ  ُ َعن ْ َي اَّللَّ َعني اْبني ُعَمَر َرضي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  ْلَماءي ". قَاَل ََنفيعٌ   : َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ وََكاَن َعْبُد اَّللَّي    :" احْلُمَّى ميْن فَ ْيحي َجَهنََّم، فََأْطفيُئوَها ابي
ْف َعنَّا الر يْجَز.   :يَ ُقولُ   اْكشي

 حيح البخاريفتح الباري بشرح ص
ابن عمر، أخرجه من طريق عبد هللا بن وهب عن مالك، وكذا مسلم، وأخرجه   احلديث األول: حديث 
النسائي من طريق عبد الرمحن بن القاسم عن مالك، قال الدارقطِن يف " املوطآت ": مل يروه من أصحاب  

بن عفري وسعيد بن داود، قال:   مالك يف " املوطأ " إال ابن وهب وابن القاسم، واتبعهما الشافعي وسعيد
ومل أيت به معن وال القعنِب، وال أبو مصعب وال ابن بكري. انتهى، وكذا قال ابن عبد الرب يف " التقصي "،  
وقد أخرجه شيخنا يف تقريبه من رواية أِب مصعب عن مالك، وهو ذهول منه؛ ألنه اعتمد فيه على امللخص  

من طريق ابن القاسم عن مالك، وهذا اثين حديث عثرت عليه يف  للقابسي، والقابسي إمنا أخرج امللخص  
تقريب األسانيد لشيخنا عفا هللا تعاىل عنه من هذا اجلنس، وقد نبهت عليه نصيحة هلل تعاىل، وهللا أعلم،  
الدارقطِن من طريق سعيد بن   الشافعي، وأخرجه  الدارقطِن واإلَساعيلي من رواية حرملة عن  وقد أخرجه 

طريق سعيد بن داود، ومل خيرجه ابن عبد الرب يف " التمهيد "؛ ألنه ليس يف رواية حيَي بن حيَي  عفري، ومن  
هبمزة قطع مث طاء مهملة وفاء مكسورة مث مهزة، أمر ابإلطفاء، وتقدم  (  فأطفئوها)  الليثي، وهللا أعلم. قوله:

" فأبردوها "، واملشهور يف ضبطها  يف رواية عبيد هللا بن عمر عن َنفع يف صفة النار من بدء اخللق بلفظ:  
هبمزة وصل والراء مضمومة، وحكي كسرها، يقال: بردت احلمى أبردها بردا بوزن قتلتها أقتلها قتال، أي: 
أسكنت حرارهتا، قال شاعر احلماسة: إذا وجدت هليب احلب يف كبدي أقبل ت َنو سق اء الق وم أبرتد هبِن  

عل ى األحشاء تتقد وحكى عياض رواية هبمزة قطع مفتوحة وكسر الراء، من بردت بربد امل اء ظاهره فم ن لن ار  
أبرد الشيء، إذا عاجله فصريه ابردا، مثل: أسخنه، إذا صريه سخنا، وقد أشار إليها اخلطاِب، وقال اجلوهري: 

حديث َسرة عند    يف حديث أِب هريرة عند ابن ماجه: " ابملاء البارد "، ومثله يف(  ابملاء)   إْنا لغة رديئة. قوله:
أمحد، ووقع يف حديث ابن عباس: " مباء زمزم "، كما مضى يف صفة النار من رواية أِب مجرة ابجليم قال: "  
عباس،   ابن  للناس عن  أدفع  " كنت  أمحد:  رواية  "، ويف  احلمى  فأخذتِن  عباس مبكة  ابن  أجالس  كنت 

زمزم؛ فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    فاحتبست أايما فقال: ما حبسك؟ قلت: احلمى، قال: أبردها مباء
قال: احلمى من فيح جهنم، فأبردوها ابملاء، أو مباء زمزم "، شك مهام، كذا يف راوية البخاري من طريق أِب 
عامر العقدي عن مهام، وقد تعلق به من قال أبن ذكر ماء زمزم ليس قيدا لشك راويه فيه. وممن ذهب إىل  
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نه وقع يف رواية أمحد عن عفان عن مهام: " فأبردوها مباء زمزم "، ومل يشك، وكذا ذلك ابن القيم، وتعقب أب
أخرجه النسائي وابن حبان واحلاكم من رواية عفان، وإن كان احلاكم وهم يف استدراكه، وترجم له ابن حبان  

و أن شدة احلمى بعد إيراده حديث ابن عمر فقال: ذكر اخلرب املفسر للماء اجململ يف احلديث الذي قبله، وه 
على تقدير أن ال شك يف ذكر    -تربد مباء زمزم دون غريه من املياه، وساق حديث ابن عباس، وقد تعقب  

أبن اخلطاب ألهل مكة خاصة؛ لتيسر ماء زمزم عندهم، كما خص اخلطاب أبصل األمر   -ماء زمزم فيه  
بعه: اعرتض بعض سخفاء األطباء أبهل البالد احلارة، وخفي ذلك على بعض الناس، قال اخلطاِب ومن ت 

على هذا احلديث أبن قال: اغتسال احملموم ابملاء خطر يقربه من اهلالك؛ ألنه جيمع املسام وحيقن البخار  
ويعكس احلرارة إىل داخل اجلسم فيكون ذلك سببا للتلف، قال اخلطاِب: غلط بعض من ينسب إىل العلم،  

ت احلرارة يف ابطن بدنه فأصابته علة صعبة كادت هتلكه، فلما فانغمس يف املاء ملا أصابته احلمى فاحتقن 
خرج من علته قال قوال سيئا ال حيسن ذكره، وإمنا أوقعه يف ذلك جهله مبعىن احلديث، واجلواب أن هذا 
اإلشكال صدر عن صدر مراتب يف صدق اخلرب، فيقال له أوال: من أين محلت األمر على االغتسال، وليس  

ح بيان الكيفية فضال عن اختصاصها ابلغسل، وإمنا يف احلديث اإلرشاد إىل تربيد احلمى يف احلديث الصحي
ابملاء، فإن أظهر الوجود أو اقتضت صناعة الطب أن انغماس كل حمموم يف املاء أو صبه إايه على مجيع بدنه 

فليبحث عن ذلك  يضره فليس هو املراد، وإمنا قصد صلى هللا عليه وسلم استعمال املاء على وجه ينفع،  
الوجه ليحصل االنتفاع به، وهو كما وقع يف أمره العائن ابالغتسال وأطلق، وقد ظهر من احلديث اآلخر أنه 
مل يرد مطلق االغتسال، وإمنا أراد االغتسال على كيفية خمصوصة، وأوىل ما حيمل عليه كيفية تربيد احلمى ما 

ن احملموم شيئا من املاء بني يديه وثوبه فيكون ذلك من  صنعته أَساء بنت الصديق؛ فإْنا كانت ترش على بد
ابب النشرة املأذون فيها، والصحاِب وال سيما مثل أَساء الِت هي ممن كان يالزم بيت النِب صلى هللا عليه  
وسلم أعلم ابملراد من غريها، ولعل هذا هو السر يف إيراد البخاري حلديثها عقب حديث ابن عمر املذكور، 

ديع ترتيبه. وقال املازري: وال شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إىل التفصيل، حىت إن  وهذا من ب
املريض يكون الشيء دواءه يف ساعة، مث يصري داء له يف الساعة الِت تليها لعارض يعرض له من غضب  

حالة ما مل   حيمي مزاجه مثال فيتغري عالجه، ومثل ذلك كثري، فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء يف 
الواحد خيتلف   املرض  أن  أو بغريه يف سائر األحوال، واألطباء َممعون على  له  به  الشفاء  يلزم منه وجود 
عالجه ابختالف السن والزمان والعادة والغذاء املتقدم والتأثري املألوف وقوة الطباع. مث ذكر َنو ما تقدم، 

يع اجلسد، فيجاب أبنه حيتمل أن يكون أراد أنه يقع  قالوا: وعلى تقدير أن يريد التصريح ابالغتسال يف مج 
بعد إقالع احلمى، وهو بعيد، وحيتمل أن يكون يف وقت خمصوص بعدد خمصوص فيكون من اخلواص الِت 



  

اطلع صلى هللا عليه وسلم عليها ابلوحي، ويضمحل عند ذلك مجيع كالم أهل الطب، وقد أخرج الرتمذي 
فليطفئها عنه ابملاء، يستنقع   -وهي قطعة من النار    - اب أحدكم احلمى  من حديث ثوابن مرفوعا: " إذا أص

يف ْنر جار ويستقبل جريته وليقل: بسم هللا، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك، بعد صالة الصبح قبل  
طلوع الشمس، ولينغمس فيه ثالث غمسات ثالثة أايم، فإن مل يربأ فخمس، وإال فسبع، وإال فتسع؛ فإْنا  

اوز تسعا إبذن هللا "، قال الرتمذي: غريب. قلت: ويف سنده سعيد بن زرعة خمتلف فيه. قال: ال تكاد جت
وحيتمل أن يكون لبعض احلميات دون بعض، يف بعض األماكن دون بعض، لبعض األشخاص دون بعض.  

" ال وهذا أوجه؛ فإن خطابه صلى هللا عليه وسلم قد يكون عاما، وهو األكثر، وقد يكون خاصا كما قال:  
تستقبلوا القبلة بغائط وال بول، ولكن شرقوا أو غربوا "، فقوله: " شرقوا أو غربوا "، ليس عاما جلميع أهل  
األرض بل هو خاص ملن كان ابملدينة النبوية وعلى َستها كما تقدم تقريره يف كتاب الطهارة، فكذلك هذا،  

ر احلميات الِت تعرض هلم من العرضية احلادثة حيتمل أن يكون خمصوصا أبهل احلجاز وما واالهم؛ إذ كان أكث
عن شدة احلرارة، وهذه ينفعها املاء البارد شراب واغتساال؛ ألن احلمى حرارة غريبة تشتعل يف القلب وتنتشر  
منه بتوسط الروح والدم يف العروق إىل مجيع البدن، وهي قسمان: عرضية؛ وهي احلادثة عن ورم أو حركة أو 

أو القيظ الشديد وَنو ذلك، ومرضية؛ وهي ثالثة أنواع، وتكون عن مادة، مث منها ما   إصابة حرارة الشمس
يسخن مجيع البدن، فإن كان مبدأ تعلقها ابلروح فهي محى يوم؛ ألْنا تقع غالبا يف يوم وْنايتها إىل ثالثة، 

َسيت عفنية    وإن كان تعلقها ابألعضاء األصلية فهي محى دق وهي أخطرها، وإن كان تعلقها ابألخالط
وهي بعدد األخالط األربعة، وحتت هذه األنواع املذكورة أصناف كثرية بسبب اإلفراد والرتكيب، وإذا تقرر 
املربد ابلثلج   املاء  البارد وشرب  املاء  فإْنا تسكن ابالنغماس يف  النوع األول؛  املراد:  هذا فيجوز أن يكون 

جالينوس يف كتاب " حيلة الربء ": لو أن شااب حسن    وبغريه، وال حيتاج صاحبها إىل عالج آخر، وقد قال 
اللحم خصب البدن ليس يف أحشائه ورم استحم مباء ابرد أو سبح فيه وقت القيظ عند منتهى احلمى النتفع  
بذلك. وقال أبو بكر الرازي: إذا كانت القوى قوية واحلمى حادة والنضج بني، وال ورم يف اجلوف وال فتق  

نفع شربه، فإن كان العليل خصب البدن والزمان حارا وكان معتادا ابستعمال املاء البارد فإن املاء البارد ي
اغتساال فليؤذن له فيه. وقد نزل ابن القيم حديث ثوابن على هذه القيود فقال: هذه الصفة تنفع يف فصل  

ء من األعراض الرديئة،  الصيف يف البالد احلارة يف احلمى العرضية أو الغب اخلالصة الِت ال ورم معها وال شي
واملراد: الفاسدة، فيطفئها إبذن هللا، فإن املاء يف ذلك الوقت أبرد ما يكون؛ لبعده عن مالقاة الشمس ووفور  
القوى يف ذلك الوقت؛ لكونه عقب النور والسكون وبرد اهلواء، قال: واألايم الِت أشار إليها هي الِت يقع 

وال سيما يف البالد احلارة، وهللا أعلم. قالوا: وقد تكرر يف احلديث استعماله فيها حبرارة األمراض احلادة غالبا،  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

صلى هللا عليه وسلم املاء البارد يف علته كما قال: " صبوا علي من سبع قرب مل حتلل أوكيتهن "، وقد تقدم  
على قرنه فاغتسل    شرحه، وقال َسرة: " كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها

"، أخرجه البزار وصححه احلاكم، ولكن يف سنده راو ضعيف، وقال أنس: " إذا حم أحدكم فليشن عليه  
من املاء البارد من السحر ثالث ليال "، أخرجه الطحاوي وأبو نعيم يف الطب، والطرباين يف " األوسط "، 

أم خالد بنت س عيد أخرجه احلسن بن سفيان يف  وصححه احلاكم وسنده قوي، وله شاهد من حديث 
مسنده، وأبو نعيم يف الطب من طريقه، وقال عبد الرمحن بن املرقع رفعه: " احلمى رائد املوت، وهي سجن  
هللا يف األرض، فربدوا هلا املاء يف الشنان، وصبوه عليكم فيما بني األذانني املغرب والعشاء. قال: ففعلوا، 

ذه األحاديث كلها ترد التأويل الذي نقله اخلطاِب عن ابن األنباري أنه  فذهب عنهم "، أخرجه الطرباين، وه 
قال: املراد بقوله: " فأبردوها ": الصدقة به، قال ابن القيم: أظن الذي محل قائل هذا أنه أشكل عليه استعمال 

العطشان    املاء يف احلمى فعدل إىل هذا، وله وجه حسن؛ ألن اجلزاء من جنس العمل، فكأنه ملا أمخد هليب
املراد به ابألصل فهو   فقه احلديث وإشارته، وأما  ابملاء أمخد هللا هليب احلمى عنه، ولكن هذا يؤخذ من 

يقول:  )  أي: ابن عمر(  قال َنفع: وكان عبد هللا )  استعماله يف البدن حقيقة كما تقدم، وهللا أعلم. قوله:
ه، وكأن ابن عمر فهم من كون أصل احلمى  أي: العذاب، وهذا موصول ابلسند الذي قبل (  اكشف عنا الرجز

من جهنم أن من أصابته عذب هبا، وهذا التعذيب خيتلف ابختالف حمله؛ فيكون للمؤمن تكفريا لذنوبه  
الثواب؛   من  فيه  ما  مع  ابن عمر كشفه  وإمنا طلب  وانتقاما،  عقوبة  وللكافر  أجوره كما سبق،  وزايدة يف 

إذ هو قادر على أن يكفر سيئات عبده ويعظم ثوابه، من غري أن    ملشروعية طلب العافية من هللا سبحانه؛
 يصيبه شيء يشق عليه، وهللا أعلم. 

   احلديث األخري
َبل  َوحُمَمَُّد ْبُن حَيََْي  ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن َحن ْ ثَ َنا أَبُو اْلُمغيريَةي   :قَااَل   ،َحدَّ ثَ َنا َعْمُرو ْبُن ُعثْ   ،َحدَّ ثَ َنا َصْفَواُن ح َوَحدَّ   ، َمانَ َحدَّ

ثَ َنا بَقييَّةُ  َعْن    ،َعْن َأِبي َعامير  اهْلَْوَزيني ي   ،َحدََّثِني أَْزَهُر ْبُن َعْبدي اَّللَّي احْلَرَازييُّ   :ََنَْوُه، قَالَ   ،َحدََّثِني َصْفَوانُ   :قَالَ   ،َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَم فييَنا فَ َقالَ   :أَنَُّه قَاَم فييَنا فَ َقالَ   ،ُمَعاوييََة ْبني َأِبي ُسْفَيانَ  " َأاَل إينَّ َمْن    :َأاَل إينَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

لََّة َستَ ْفرَتيقُ  لًَّة، َوإينَّ َهذيهي اْلمي َتنْيي َوَسْبعينَي مي ْن َأْهلي اْلكيَتابي اْفرَتَُقوا َعَلى ثين ْ َلُكْم مي َتاني    ؛َعَلى َثاَلث  َوَسْبعينيَ   قَ ب ْ ثين ْ
َما َدٌة يفي اجْلَنَّةي، َوهيَي اجلََْماَعُة ". زَاَد اْبُن حَيََْي َوَعْمٌرو يفي َحدييثَ ْيهي ُعوَن يفي النَّاري َوَواحي " َوإينَُّه َسَيْخرُُج ميْن    :َوَسب ْ

بيهي  أُمَِّتي أَقْ َواٌم جَتَاَرى هبييْم تيْلَك اأْلَْهَواُء َكَما يَ تَ  بيهي    :َوقَاَل َعْمٌرو  -َجاَرى اْلَكَلُب ليَصاحي اَل يَ ب َْقى    -اْلَكَلُب بيَصاحي
ٌل إيالَّ َدَخَلُه ".  ْنُه عيْرٌق َواَل َمْفصي  مي

 حكم احلديث: حسن 



  

 عون املعبود شرح سنن أِب داود
بن عوف. وقيل: هو    )احلرازي( قال يف املغِن: احلرازي مبفتوحة وخفة راء وبزاي بعد ألف منسوب إىل حراز

حران بشدة راء وبنون منه أزهر بن عبد هللا. انتهى. )اهلوزين( مبفتوحة وسكون واو وبزاي ونون، نسبة إىل  
هوزن بن عوف. كذا يف املغِن. )فقال أال( ابلتخفيف للتنبيه. )وإن هذه امللة( يعِن أمته صلى هللا عليه وسلم.  

ماعة( أي: أهل القرآن واحلديث والفقه والعلم الذين اجتمعوا على  )وهي( أي: الواحدة الِت يف اجلنة. )اجل
اتباع آاثره صلى هللا عليه وسلم يف مجيع األحوال كلها ومل يبتدعوا ابلتحريف والتغيري ومل يبدلوا ابآلراء الفاسدة. 
الكلب(  البدع. )كما يتجارى  األهواء( أي:  )تلك  التاءين أي: تدخل وتسري.    )جتارى( حبذف إحدى 

ابلكاف والالم املفتوحتني داء يعرض لإلنسان من عض الكلب الكلب، وهو داء يصيب الكلب فيصيبه  
شبه اجلنون فال يعض أحدا إال كلب ويعرض له أعراض ردية، وميتنع من شرب املاء حىت ميوت عطشا. كذا 

وأما ابن حيَي فقال:   يف النهاية. )قال عمرو: الكلب بصاحبه( أي: قال عمرو بن عثمان: بصاحبه ابملوحدة،
 ابلالم. )منه( أي: من صاحبه. )عرق( بكسر العني. واحلديث سكت عنه املنذري.
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 احاديث  من الكتاب وحيتوى على سبع ثاين عشراجلزء ال
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 
 أمراض القلوب  

 احلديث األول 
ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن  (  231)  144 ثَ َنا أَبُو َخاليد     ،َعْبدي اَّللَّي ْبني مُنرَْي  َوَحدَّ َعْن َسْعدي   -يَ ْعِني ُسَلْيَماَن ْبَن َحيَّاَن    -َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم    :ُكنَّا عيْنَد ُعَمَر، فَ َقالَ   :َعْن ُحَذيْ َفَة قَالَ   ،َعْن ريْبعيي     ،ْبني طَاريق   َع َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َيْذُكُر  أَيُُّكْم َسَي
قَ ْومٌ   ؟اْلفينَتَ  فَ َقالَ   :فَ َقاَل  ْعَناُه،  قَاُلوا  :ََنُْن َسَي َوَجاريهي.  َأْهليهي  الرَُّجلي يفي  َنَة  فيت ْ تَ ْعُنوَن  قَالَ   :َلَعلَُّكْم  تيْلَك    :َأَجْل. 

َّ َصلَّى  َع النَِّبي َياُم َوالصََّدَقُة، َوَلكيْن أَيُُّكْم َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َيْذُكُر الَِّتي مَتُوُج َمْوَج اْلَبْحري   ُتَكف يُرَها الصَّاَلُة َوالص ي  ؟ اَّللَّ
ُ َعَلْيهي    :قَاَل ُحَذيْ َفةُ   .أَْنَت َّلليَّي أَبُوكَ   :َأََن. قَالَ   :فََأْسَكَت اْلَقْوُم، فَ ُقْلتُ   :قَاَل ُحَذيْ َفةُ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َسَي
ريي ُعوًدا ُعوًدا، فََأيُّ قَ ْلب  ُأْشريهَبَا ُنكيَت فييهي ُنْكَتٌة َسْوَداُء، " تُ ْعَرُض    :َوَسلََّم يَ ُقولُ  اْلفينَتُ َعَلى اْلُقُلوبي َكاحلَْصي

، َعَلى أَبْ َيَض ميْثلي الصََّفا فَ  رَي َعَلى قَ ْلَبنْيي َنٌة َما  اَل َتُضرُُّه في َوَأيُّ قَ ْلب  أَْنَكَرَها ُنكيَت فييهي ُنْكَتٌة بَ ْيَضاُء َحىتَّ َتصي ت ْ
ًيا اَل يَ ْعريُف َمْعُروفًا، َواَل يُ ْنكيُر ُمْنَكرًا، إيالَّ َما    ،َداَمتي السََّماَواُت َواأْلَْرُض، َواآْلَخُر َأْسَوَد ُمْراَبدًّا َكاْلُكوزي َُمَخ ي

نَ َها اَباًب مُ   :ُأْشريَب ميْن َهَواُه ". قَاَل ُحَذيْ َفةُ  َنَك َوبَ ي ْ ثْ ُتُه َأنَّ بَ ي ْ ُك َأْن ُيْكَسَر. قَاَل ُعَمرُ َوَحدَّ َأَكْسرًا اَل   :ْغَلًقا يُوشي
ثْ ُتُه َأنَّ َذليَك اْلَباَب َرُجٌل يُ ْقَتُل أَْو مَيُوُت َحدييثًا    :َأاَب َلَك، فَ َلْو أَنَُّه فُتيَح َلَعلَُّه َكاَن يُ َعاُد. قُ ْلتُ  اَل َبْل ُيْكَسُر. َوَحدَّ

. قَاَل أَبُو خَ  أْلََغالييطي ، َما َأْسَوَد ُمْراَبدًّا  :فَ ُقْلُت ليَسْعد    :اليد  لَْيَس ابي ُة اْلبَ َياضي يفي َسَواد .    :قَالَ   ؟اَي َأاَب َماليك  دَّ شي
ًيا :قُ ْلتُ  :قَالَ   َمْنُكوًسا.  :قَالَ  ؟َفَما اْلُكوُز َُمَخ ي
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ثَ َنا َمْرَواُن اْلَفزَارييُّ   ،َوَحدََّثِني اْبُن َأِبي ُعَمرَ (  )... ثَ َنا أَبُو َماليك  اأْلَْشَجعييُّ   ،َحدَّ َلمَّا َقديَم   :قَالَ   ،َعْن ريْبعيي     ،َحدَّ
ثَ َنا، فَ َقالَ  أَيُُّكْم   إينَّ أَميرَي اْلُمْؤمينينَي أَْمسي َلمَّا َجَلْسُت إيلَْيهي َسَأَل َأْصَحابَُه،  :ُحَذيْ َفُة ميْن عيْندي ُعَمَر َجَلَس، َفَحدَّ

، َوَساَق احلَْدييَث مبييْثلي َحدييثي َأِبي خَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي اْلفينَتي رَي  حَيَْفُظ قَ ْوَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ اليد ، َوملَْ َيْذُكْر تَ ْفسي
ًيا.  :َأِبي َماليك  ليَقْوليهي   ُمْراَبدًّا َُمَخ ي
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 احلجاج   املنهاج شرح صحيح مسلم بن

بكسر الراء وهو  (  ربعي)  و  ، ابملثناة(  سليمان بن حيان: )ففي إسناده  ،يف عرض الفنت  احلديث الثاينوأما  
قال (  فتنة الرجل يف أهله وجاره تكفرها الصالة والصيام والصدقة: )وقوله  .ابن حراش بكسر احلاء املهملة

اللغة االبتالء واالمتحان  :أهل  العرب  الفتنة يف كالم  القاضي  .واالختبار  أصل  مث صارت يف عرف    :قال 
وحتول من    ،فنت الرجل يفنت فتوَن إذا وقع يف الفتنة   .قال أبو زيد  .الكالم لكل أمر كشفه االختبار عن سوء

وشغله   ،وشحه عليهم   ، وفتنة الرجل يف أهله وماله وولده ضروب من فرط حمبته هلم  .حال حسنة إىل سيئة
} إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة { أو لتفريطه مبا يلزم من القيام حبقوقهم    :كما قال تعاىل  ،هبم عن كثري من اخلري

هذا فهذه كلها فنت  وكذلك فتنة الرجل يف جاره من    ،وأتديبهم وتعليمهم فإنه راع هلم ومسئول عن رعيته
  . } إن احلسنات يذهنب السيئات {  :ومنها ذنوب يرجى تكفريها ابحلسنات كما قال تعاىل  ،تقتضي احملاسبة

 ، وشبهها مبوج البحر لشدة عظمها  .أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا(  الِت متوج كما ميوج البحر: )وقوله
سكت وأسكت    :قال مجهور أهل اللغة  .فتوحةهو بقطع اهلمزة امل(  فأسكت القوم: )وقوله  . وكثرة شيوعها

وإمنا سكت القوم ألْنم مل يكونوا   .وأسكت أطرق  ،سكت صمت  :وقال األصمعي  .لغتان مبعىن صمت
  ، كلمة مدح تعتاد العرب الثناء هبا(  هلل أبوك: )وقوله . وإمنا حفظوا النوع األول  ،حيفظون هذا النوع من الفتنة 

فإذا وجد من   :قال صاحب " التحرير "  .بيت هللا وَنقة هللا  :وهلذا يقال  ،فإن اإلضافة إىل العظيم تشريف
تعرض الفنت على القلوب  : )وقوله صلى هللا عليه وسلم  .حيث أتى مبثلك  ،هلل أبوك  :الولد ما حيمد قيل له
م أظهرها وأشهرها عودا عودا بض  ؛هذان احلرفان مما اختلف يف ضبطه على ثالثة أوجه(  كاحلصري عودا عودا

ومل    ،بفتح العني وابلذال املعجمة  :والثالث  ،بفتح العني وابلدال املهملة أيضا  :والثاين  ،العني وابلدال املهملة
واختار   ،وأما القاضي عياض فذكر هذه األوجه الثالثة عن أئمتهم   .يذكر صاحب " التحرير " غري األول

ومعىن " تعرض " أْنا    :قال  .واختار شيخنا أبو احلسني بن سراج فتح العني والدال املهملة  :قال  .األول أيضا
 ومعىن   :قال  .ويؤثر فيه شدة التصاقها به  ،تلصق بعرض القلوب أي جانبها كما يلصق احلصري ِبنب النائم

فمعناه سؤال االستعاذة ومن رواه ابلذال املعجمة    :قال ابن سراج  .أي تعاد وتكرر شيئا بعد شيء(  عودا عودا)
وقال األستاذ أبو عبد    .وأن تغفر لنا  ،أي نسألك أن تعيذَن من ذلك  ، وغفرانك  ،غفرا غفرا  :كما يقال  ،منها

أي كما ينسج  ( كاحلصري: )وقوله .تظهر على القلوب أي تظهر هلا فتنة بعد أخرى :معناه :هللا بن سليمان
وذلك أن َنسج    ،وعلى هذا يرتجح رواية ضم العني  :ضيقال القا  .احلصري عودا عودا وشظية بعد أخرى

احلصري عند العرب كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجه فشبه عرض الفنت على القلوب واحدة بعد أخرى  
وهذا معىن احلديث عندي وهو الذي    :قال القاضي  .بعرض قضبان احلصري على صانعها واحدا بعد واحد
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فأي قلب أشرهبا نكت فيه  : )قوله صلى هللا عليه وسلم  . أعلموهللا  .يدل عليه سياق لفظه وصحة تشبيهه
 ، معىن " أشرهبا " دخلت فيه دخوال اتما وألزمها  (.وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء  ،نكتة سوداء

ثوب    :ومنه قوهلم  ،} وأشربوا يف قلوهبم العجل { أي حب العجل  :ومنه قوله تعاىل  .وحلت منه حمل الشراب
وهي ابلتاء املثناة    ،نقط نقطة  :ومعىن نكت نكتة  .أي خالطته احلمرة خمالطة ال انفكاك هلا   ؛ ةمشرب حبمر 

وهللا    .ومعىن " أنكرها " ردها  ،كل نقطة يف شيء خبالف لونه فهو نكت  :قال ابن دريد وغريه  .يف آخره
على أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة ما دامت    ،حىت تصري على قلبني: )وقوله صلى هللا عليه وسلم  .أعلم

( السموات واألرض واآلخر أسود مرابدا كالكوز َمخيا ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال ما أشرب من هواه
لكن صفة أخرى لشدته على عقد اإلميان    ،ليس تشبيهه ابلصفا بياَن لبياضه  :قال القاضي عياض رمحه هللا

 . ومل تؤثر فيه كالصفا وهو احلجر األملس الذي ال يعلق به شيء  ،الفنت مل تلصق به وأن    ،وسالمته من اخللل
وذكر القاضي عياض رمحه    . فكذا هو يف روايتنا وأصول بالدَن وهو منصوب على احلال(  مرابدا: )وأما قوله

عد الباء قال  هبمزة مكسورة ب( مربئد)  ومنهم من رواه .وأن منهم من ضبطه كما ذكرَنه ،هللا خالفا يف ضبطه
وكذا ذكره أبو عبيد    ،مثل مسود وحممر(  مربد)  وأصله أن ال يهمز ويكون  .وهذه رواية أكثر شيوخنا  :القاضي

هبمزة   ،امحأر  :واهلروي وصححه بعض شيوخنا عن أِب مروان بن سراج ألنه من اربد إال على لغة من قال
فيقال الساكنني  امليم اللتقاء  والدال    :بعد  القولنيارأبد ومربئد  تفسريه  ،مشددة على  قوله  .وسيأيت  : وأما 

  . كذا قاله اهلروي وغريه  ،فهو مبيم مضمومة مث جيم مفتوحة مث خاء معجمة مكسورة معناه مائال(  َمخيا)
 : قال ل ابن سراج  :قال القاضي عياض  . منكوسا وهو قريب من معىن املائل  :وفسره الراوي يف الكتاب بقوله

ا تشبيها ملا تقدم من سواده بل هو وصف آخر من أوصافه أبنه قلب ونكس حىت كالكوز َمخي  :ليس قوله
ومثله ابلكوز اجملخي وبينه بقوله: " ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا ". قال   .ال يعلق به خري وال حكمة

وقال صاحب "    .شبه القلب الذي ال يعي خريا ابلكوز املنحرف الذي ال يثبت املاء فيه  :القاضي رمحه هللا
  ،معىن احلديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب املعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة  :التحرير "

والقلب مثل الكوز فإذا انكب انصب ما فيه ومل يدخله شيء   .وإذا صار كذلك افتنت وزال عنه نور اإلسالم
فقال القاضي  (  شدة البياض يف سواد  :فقال  ؟اما أسود مرابد  :قلت لسعد: )وأما قوله يف الكتاب  .بعد ذلك

أرى أن    :وهو قول القاضي أِب الوليد الكناين قال  ،إنه تصحيف  :كان بعض شيوخنا يقول  :عياض رمحه هللا
" بلق "   :وإمنا يقال هلا  ،وذلك أن شدة البياض يف سواد ال يسمى ربدة  ،صوابه " شبه البياض يف سواد "

والربدة إمنا هو شيء من بياض يسري خيالط السواد كلون أكثر    .ا كان يف العنيوحورا إذ  ،إذا كان يف اجلسم
  : قال أبو عبيد عن أِب عمرو وغريه  .شبه البياض ال شدة البياض  :ربداء فصوابه  :ومنه قيل للنعامة  ،النعام



  

 .السواد بكدرةهي أن خيتلط    :وقال غريه  .الربدة لون أكدر  :وقال ابن دريد  .الربدة لون بني السواد والغربة 
املربد    :وقال نفطويه  .ومنه اربد لونه إذا تغري ودخله سواد  ،لون النعام بعضه أسود وبعضه أبيض  :وقال احلرِب

حدثته أن بينك وبينها اباب مغلقا يوشك  : )قوله  .وهللا أعلم   .ومنه تربد لونه أي تلون  ،امللمع بسواد وبياض
" إن بينك وبينها    :أما قوله(  فلو أنه فتح لعله كان يعاد  ،اب لكقال عمر رضي هللا عنه أكسرا ال أ  ،أن يكسر

" يوشك " بضم الياء وكسر    :وأما قوله  .اباب مغلقا " فمعناه أن تلك الفنت ال خيرج شيء منها يف حياتك
وألن   ،" أكسرا " أي أيكسر كسرا فإن املكسور ال ميكن إعادته خبالف املفتوح  :وقوله  .الشني ومعناه يقرب

 :" ال أاب لك " قال صاحب " التحرير "  :وقوله  .الكسر ال يكون غالبا إال عن إكراه وغلبة وخالف عادة
ة  هذه كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء ومعناها أن اإلنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع يف شد

عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكل فال حيتاج من اجلد واالهتمام إىل ما حيتاج إليه حالة االنفراد وعدم األب  
  . وهللا أعلم   . جد يف هذا األمر ومشر وأتهب أتهب من ليس له معاون  :فإذا قيل ال أاب لك فمعناه  .املعاون

أما الرجل الذي يقتل فقد جاء (  غاليطوحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو ميوت حديثا ليس ابأل : )قوله
حيتمل أن يكون حذيفة رضي  (  يقتل أو ميوت: )وقوله  .مبينا يف الصحيح أنه عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

وحيتمل    .هللا عنه َسعه من النِب صلى هللا عليه وسلم هكذا على الشك واملراد به اإلهبام على حذيفة وغريه
فإن عمر رضي هللا عنه كان    ؛لكنه كره أن خياطب عمر رضي هللا عنه ابلقتلأن يكون حذيفة علم أنه يقتل و 

فأتى   ،يعلم أنه هو الباب كما جاء مبينا يف الصحيح أن عمر كان يعلم من الباب كما يعلم أن قبل غد الليلة
يثا ليس  " حد  :وأما قوله  .حذيفة رضي هللا عنه بكالم حيصل منه الغرض مع أنه ليس إخبارا لعمر أبنه يقتل

ابألغاليط " فهي مجع أغلوطة وهي الِت يغالط هبا فمعناه حدثته حديثا صدقا حمققا ليس هو من صحف  
واحلاصل أن احلائل بني الفنت    .بل من حديث النِب صلى هللا عليه وسلم  ،الكتابيني وال من اجتهاد ذي رأي

  ،وكذا كان  ،فإذا مات دخلت الفنت  ، واإلسالم عمر رضي هللا عنه وهو الباب فما دام حيا ال تدخل الفنت
ملا قدم حذيفة من عند عمر رضي هللا عنهما جلس    :عن ربعي قال: )وأما قوله يف الرواية األخرى  . وهللا أعلم

أيكم حيفظ قول رسول هللا صلى هللا    :إن أمري املؤمنني أمس ملا جلست إليه سأل أصحابه   : فحدثنا فقال
وهو اليوم الذي يلي    ،" أمس " الزمان املاضي ال أمس يومه  :املراد بقولهإىل آخره ف؟(  عليه وسلم يف الفنت

ويف "   .ألن مراده ملا قدم حذيفة الكوفة يف انصرافه من املدينة من عند عمر رضي هللا عنهما  ؛يوم حتديثه
واختلف العرب فيه فأكثرهم   .أمس اسم حرك آخره اللتقاء الساكنني  :قال اجلوهري  ،أمس " ثالث لغات

وكلهم يعربه إذا دخلت عليه األلف والالم أو صريه نكرة أو    ،ومنهم من يعربه معرفة  ،يبنيه على الكسر معرفة
مذ   :جاء يف الشعر  :وقال سيبويه  ،وكل غد صائر أمسا  ،ومضى أمسنا  ،مضى األمس املبارك  : تقول  ،أضافه
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ومن العرب من خيفض األمس وإن أدخل عليه    :قال الفراء  :وقال األزهري  .هذا كالم اجلوهري  .أمس ابلفتح
 وهللا أعلم   . األلف والالم

 احلديث الثاىن 
ثَ َنا بيْشُر ْبُن هياَلل  الصَّوَّاُف اْلَبْصرييُّ   ثَ َنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَمانَ   :قَالَ   ،َحدَّ َعْن    ،َعني احلََْسني   ،َعْن َأِبي طَاريق    ،َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :لَ َأِبي ُهَريْ َرَة قَا  " َمْن أَيُْخُذ َعِن ي َهُؤاَلءي اْلَكليَماتي فَ يَ ْعَمُل هبيينَّ أَْو يُ َعل يُم    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
" اتَّقي اْلَمَحاريَم   :ًسا َوقَالَ َأََن اَي َرُسوَل اَّللَّي. فََأَخَذ بيَيديي فَ َعدَّ مخَْ   : فَ ُقْلتُ   :" فَ َقاَل أَبُو ُهَريْ َرةَ   ؟َمْن يَ ْعَمُل هبيينَّ 

نً  ْن إيىَل َجاريَك َتُكْن ُمْؤمي ، َوَأْحسي ُ َلَك َتُكْن َأْغىَن النَّاسي َا َقَسَم اَّللَّ ، َواْرَض مبي بَّ ليلنَّاسي َما  َتُكْن َأْعَبَد النَّاسي ا، َوَأحي
كَ  َك َتُكْن ُمْسليًما، َواَل ُتْكثيري الضَّحي كي متُييُت اْلَقْلَب ". فَإي  ؛حتُيبُّ لينَ ْفسي  نَّ َكثْ َرَة الضَّحي

ًئا، َهَكَذا َهَذا َحدييٌث َغرييٌب، اَل نَ ْعريفُُه إيالَّ ميْن َحدييثي َجْعَفري ْبني ُسَلْيَماَن، َواحلََْسُن ملَْ َيْسَمْع ميْن َأِبي ُهرَ  يْ َرَة َشي ْ
ي ي ْبني 

يُّ َعني احلََْسني َهَذا احلَْدييَث قَ ْوَلهُ   ُرويَي َعْن أَيُّوَب، َويُوُنَس ْبني ُعبَ ْيد ، َوَعلي  :َزْيد ، َوَرَوى أَبُو ُعبَ ْيَدَة النَّاجي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم.  َوملَْ َيْذُكْر فييهي َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: حسن 
 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

)قوله بن  :  بشر  الصوافحدثنا  النون(  هالل  بضم  النمريي  العاشرة  ،أبو حممد  أِب طارق )  ثقة من  (  عن 
وقال يف هتذيب التهذيب يف ترمجته روى احلسن عن    .السعدي البصري َمهول من السابعة كذا يف التقريب

 :وقال يف امليزان  .وعنه جعفر بن سليمان الضبعي انتهى(  من أيخذ عِن هؤالء الكلمات: )أِب هريرة حديث
البصري(  عن احلسن)  ال يعرف أي األحكام اآلتية للسامع (  من أيخذ عِن هؤالء الكلمات: )قوله  .هو 

أو يف احلديث مبعىن الواو كما (  فيعمل هبن أو يعلم من يعمل هبن)  املصورة يف ذهن املتكلم ومن لالستفهام
والظاهر أن أو يف اآلية للتنويع كما   :قال القاري وتبعه غريه  .يف قوله تعاىل } عذرا أو نذرا { ذكره الطيِب

أشار إليه البيضاوي بقوله عذر للمحققني أو نذر للمبطلني وميكن أن تكون أو يف احلديث مبعىن بل إشارة 
للتنويع له وجه وجيه التكميل على أن كوْنا  الكمال إىل منصة  الرتقي من مرتبة  نبيه على أن    ،إىل  وتنبيه 

( قلت أَن)  لغريه على مثله كقوله فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه انتهى  العاجز عن محله قد يكون ابعثا
وكان إذا وقع سوطه   .ونظريه ما عهد بعض أصحابه أبنه ال يسأل خملوقا  ،أي آخذ عنك وهذه مبايعة خاصة

أي لعد الكلمات  (  فأخذ بيدي)  من يده وهو راكب نزل وأخذه من غري أن يستعني أبحد من أصحابه
أي من اخلصائل أو  (  فعد مخسا)  ألنه صلى هللا عليه وسلم كان أيخذ عند التعليم بيد من يعلمه  اخلمس أو 



  

  أي احذر الوقوع فيما حرم هللا عليك (  وقال اتق احملارم)  من األصابع على ما هو املتعارف واحدة بعد واحدة
أي (  ارض مبا قسم هللا لكو . )أي من أعبدهم ألنه يلزم من ترك احملارم فعل الفرائض(  تكن أعبد الناس)

ليس الغىن    ،فإن من قنع مبا قسم له ومل يطمع فيما يف أيدي الناس استغىن عنهم(  تكن أغىن الناس)  أعطاك
سأل شخص السيد أاب احلسن الشاذل رمحه   :قال القاري يف املرقاة  .بكثرة العرض ولكن الغىن غِن النفس

واقطع طمعك عن هللا أن يعطيك غري ما قسم    .ق عن نظركاطرح اخلل   ،هي كلمتان  :هللا عن الكيماء فقال
وأحب للناس ما حتب  )  أي كامل اإلميان(  تكن مؤمنا)   أي َماورك ابلقول والفعل(  وأحسن إىل جارك)  لك

( وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك متيت القلب)   أي كامل اإلسالم(  تكن مسلما)  من اخلري(  لنفسك
وذا من جوامع   ،مبنزلة امليت الذي ال ينفع نفسه بنافعة وال يدفع عنها مكروها  ،أي تصريه مغمورا يف الظلمات

رواه الرتمذي وغريه من رواية   :وقال املنذري بعد ذكر هذا احلديث  .وأخرجه أمحد(  هذا حديث غريب)  الكلم
حوه يف كتاب  ورواه البزار والبيهقي بن  .احلسن مل يسمع من أِب هريرة  :وقال الرتمذي  .احلسن عن أِب هريرة

فيه  إسناده  بقية  الرتمذي وغريه لكن  قاله  الزهد عن مكحول معن واثلة عنه وقد َسع مكحول من واثلة 
 .ضعف

  احلديث الثالث
ثَ َنا َعلييُّ ْبُن حُمَمَّد   ثَ َنا أَبُو ُمَعاوييَةَ   :قَالَ   ،َحدَّ َنان    ،َعْن َأِبي َرَجاء    ،َحدَّ َعْن َواثيَلَة    ، َعْن َمْكُحول    ،َعْن بُ ْردي ْبني سي

َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة قَالَ   ،ْبني اأْلَْسَقعي   ُ " اَي َأاَب ُهَريْ َرَة، ُكْن َوريًعا َتُكْن َأْعَبَد    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
بَّ ليلنَّاسي َما حتُيبُّ   ، َوَأحي ، وَُكْن قَنيًعا َتُكْن َأْشَكَر النَّاسي َواَر َمْن َجاَوَرَك  النَّاسي ْن جي ًنا، َوَأْحسي َك َتُكْن ُمْؤمي لينَ ْفسي

كَ  كي متُييُت اْلَقْلَب ". ؛َتُكْن ُمْسليًما، َوأَقيلَّ الضَّحي  فَإينَّ َكثْ َرَة الضَّحي
 حكم احلديث: صحيح 

 احلديث الرابع  
ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّاقي  ثَ َنا َجْعَفٌر    ،َحدَّ  :قَالَ   ،َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ   ،َعني احلََْسني   ،َعْن َأِبي طَاريق    -اَن  يَ ْعِني اْبَن ُسَلْيمَ   -َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َصال  فَ يَ ْعَمُل هبيينَّ، أَْو يُ َعل يُمُهنَّ، َمْن يَ ْعَمُل هبيينَّ   :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ   ؟ " َمْن أَيُْخُذ ميِن ي مَخَْس خي
،    :فََأَخَذ بيَيديي فَ َعدَُّهنَّ فييَها، مُثَّ قَالَ   : َرُسوَل اَّللَّي. قَالَ َأََن ايَ   : قُ ْلتُ   :" قَالَ  " اتَّقي اْلَمَحاريَم َتُكْن َأْعَبَد النَّاسي

بَّ ليلنَّاسي َما  ًنا، َوَأحي ْن إيىَل َجاريَك َتُكْن ُمْؤمي ، َوَأْحسي َلَك َتُكْن َأْغىَن النَّاسي  ُ َا َقَسَم اَّللَّ َك    َواْرَض مبي حتُيبُّ لينَ ْفسي
كَ  كي متُييُت اْلَقْلَب ".فَإينَّ َكثْ َرَة ا ؛َتُكْن ُمْسليًما، َواَل ُتْكثيري الضَّحي  لضَّحي

 حكم احلديث: حديث جيد، وهذا إسناد ضعيف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

   احلديث اخلامس
ثَ َنا َعفَّانُ  ثَ َنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ   ،َحدَّ َأنَّ الضَّحَّاَك ْبَن قَ ْيس  َكَتَب إيىَل   ،َعني احلََْسني   ،َأْخرَبَََن َعلييُّ ْبُن َزْيد    :قَالَ   ،َحدَّ
نَي َماَت يَزييُد ْبُن ُمَعاوييَةَ قَ ْيسي ْبني اهْلَي ْ  َعَلْيهي    :َثمي حي  ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َساَلٌم َعَلْيَك، أَمَّا بَ ْعُد، فَإيين ي َسَي
، فيتَ ًنا َكقيَطعي الدَُّخاني    : َوَسلََّم، يَ ُقولُ  ،  " إينَّ َبنْيَ َيَديي السَّاَعةي فيتَ ًنا َكقيَطعي اللَّْيلي اْلُمْظليمي مَيُوُت فييَها قَ ْلُب الرَُّجلي

ًنا َوُيْصبيُح َكافيرًا، يَبييُع أَق ْ  ي ُمْؤمي ي َكافيرًا، َومُيْسي ًنا َومُيْسي َواٌم َخاَلقَ ُهْم َوديينَ ُهْم  َكَما مَيُوُت َبَدنُُه، ُيْصبيُح الرَُّجُل ُمْؤمي
نْ َيا ". َوإينَّ يَزييَد ْبَن ُمَعاوييََة َقْد مَ  َنا. بيَعَرض  ميَن الدُّ َنْ ُفسي قَّاُؤََن، َفاَل َتْسبيُقوََن َحىتَّ خَنَْتاَر ألي  اَت. َوأَنْ ُتْم إيْخَوانُ َنا َوَأشي

حكم احلديث: مرفوعه صحيح لغريه، دون قوله: "فتناً كقطع الدخان، ميوت فيها قلب الرجل كما ميوت  
 بدنه" وهذا إسناد ضعيف 

   احلديث السادس
ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن ُمَقا   : َعْن َعْبدي اَّللَّي قَالَ   ،َعْن َساملي    ،َأْخرَبَََن ُموَسى ْبُن ُعْقَبةَ   ،َأْخرَبَََن َعْبُد اَّللَّي   ،تيل  أَبُو احلََْسني َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم حَيْليفُ  ُّ َصلَّى اَّللَّ  " اَل َوُمَقل يبي اْلُقُلوبي  :َكثيريًا مميَّا َكاَن النَِّبي

 احلديث األخري
ثَ َنا   َكاَنْت ميَينُي النَِّبي ي    :َعني اْبني ُعَمَر قَالَ   ،َعْن َساملي    ،َعْن ُموَسى ْبني ُعْقَبةَ   ،َعْن ُسْفَيانَ   ،حُمَمَُّد ْبُن يُوُسفَ َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   " اَل َوُمَقل يبي اْلُقُلوبي ". :َصلَّى اَّللَّ
 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

هو الثوري، وقد أخرج البخاري (  سفيان)  وهو الفرايِب،  (  ا حممد بن يوسفحدثن)  : قوله:احلديث الثالث
وليس هو املراد هنا، وقد أخرج    -وهو ابن عيينة    -عن سفيان    -  وهو البيكندي  -عن حممد بن يوسف  

الثوري "،  الفرايِب: " حدثنا سفيان وهو  أبو نعيم يف املستخرج هذا احلديث من طريق حممد بن يوسف 
وأخرجه اإلَساعيلي وابن ماجه من رواية وكيع، والنسائي من رواية حممد بن بشر، كالمها عن سفيان الثوري  

زاد اإلَساعيلي من رواية وكيع: " الِت حيلف عليها "،  كانت ميني النِب صلى هللا عليه وسلم (،  )   له:قو أيضا.  
تقدم يف أواخر كتاب القدر من رواية ابن املبارك  ال، ومقلب القلوب (،  )  ويف أخرى له: " حيلف هبا ". قوله:

طريقه بلفظ: " أكثر ما كان النِب صلى  عن موسى بن عقبة بلفظ: " كثريا ما كان "، وأييت يف التوحيد من  
وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن الزهري بلفظ: " كان أكثر أميان رسول  هللا عليه وسلم حيلف "، فذكره.  



  

هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال، ومصرف القلوب "، وقوله: " ال " نفي للكالم السابق، " ومقلب القلوب "  
ب القلوب: تقليب أعراضها وأحواهلا ال تقليب ذات القلب. ويف احلديث داللة  هو املقسم به، واملراد بتقلي

على أن أعمال القلب من اإلرادات والدواعي وسائر األعراض خبلق هللا تعاىل، وفيه جواز تسمية هللا تعاىل  
مبا ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به، ويف هذا احلديث حجة ملن أوجب الكفارة على من حلف  
بصفة من صفات هللا فحنث، وال نزاع يف أصل ذلك، وإمنا اخلالف يف أي صفة تنعقد هبا اليمني، والتحقيق  
أْنا خمتصة ابلِت ال يشاركه فيها غريه كمقلب القلوب، قال القاضي أبو بكر بن العرِب: يف احلديث جواز 

ني القدرة والعلم فقالوا: إن حلف بقدرة احللف أبفعال هللا إذا وصف هبا، ومل يذكر اَسه. قال: وفرق احلنفية ب 
هللا انعقدت ميينه، وإن حلف بعلم هللا مل تنعقد؛ ألن العلم يعرب به عن املعلوم، كقوله تعاىل: } قل هل عندكم  
من علم فتخرجوه لنا {، واجلواب أنه هنا َماز إن سلم أن املراد به املعلوم، والكالم إمنا هو يف احلقيقة. قال 

تق أو الراغب:  تعاىل: }  قال  التصرف.  والتقلب:  رأي،  إىل  رأي  واألبصار: صرفها عن  القلوب  ليب هللا 
أيخذهم يف تقلبهم {. قال: وَسي قلب اإلنسان لكثرة تقلبه، ويعرب ابلقلب عن املعاين الِت خيتص هبا من  

} ملن كان له قلب الروح والعلم والشجاعة، ومن قوله: } وبلغت القلوب احلناجر {، أي: األرواح، وقوله:  
{ أي: علم وفهم، وقوله: } ولتطمئن به قلوبكم {. أي: نثبت به شجاعتكم. وقال القاضي أبو بكر بن  
العرِب: القلب جزء من البدن، خلقه هللا وجعله لإلنسان حمل العلم والكالم وغري ذلك من الصفات الباطنة، 

هبا ملكا أيمر ابخلري وشيطاَن أيمر ابلشر، فالعقل    وجعل ظاهر البدن حمل التصرفات الفعلية والقولية، ووكل 
بنوره يهديه، واهلوى بظلمته يغويه، والقضاء والقدر مسيطر على الكل، والقلب ينقلب بني اخلواطر احلسنة  

 والسيئة، واللمة من امللك اترة ومن الشيطان أخرى، واحملفوظ من حفظه هللا تعاىل.
 
 
 

 احاديث توى على سبعمن الكتاب وحي  ثاين عشراجلزء ال
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 
 

 احلديث األول 
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ثَ َنا أَبُو ُموَسى اأْلَْنَصارييُّ  ثَ َنا ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاذ  َعْن َأِبي َكْعب     :قَالَ   ،َحدَّ بي احْلَرييري    -َحدَّ َحدََّثِني   :قَالَ   -َصاحي
ُم ي َسَلَمةَ   :َشْهُر ْبُن َحْوَشب  قَالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم    :قُ ْلُت ألي اَي أُمَّ اْلُمْؤمينينَي، َما َكاَن َأْكثَ ُر ُدَعاءي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

، ثَ ب يْت قَ ْلِبي َعَلى ديينيَك ". قَاَلتْ   :َكاَن َأْكثَ ُر ُدَعائيهي   :قَاَلتْ   ؟إيَذا َكاَن عيْنَدكي  اَي    :فَ ُقْلتُ   :" اَي ُمَقل يَب اْلُقُلوبي
، ثَ ب يْت قَ ْلِبي َعَلى ديينيكَ   :، َما أَلْكَثري ُدَعاَءكَ َرُسوَل اَّللَّي  اَي أُمَّ َسَلَمَة، إينَُّه لَْيَس    :". قَالَ   ؟" اَي ُمَقل يَب اْلُقُلوبي

 ُمَعاٌذ } َرب ََّنا اَل تُزيْغ قُ ُلوبَ َنا  آَدمييٌّ إيالَّ َوقَ ْلُبُه َبنْيَ ُأْصبُ َعنْيي ميْن َأَصابيعي اَّللَّي، َفَمْن َشاَء أَقَاَم، َوَمْن َشاَء أَزَاَغ، فَ َتاَل 
 بَ ْعَد إيْذ َهَديْ تَ َنا {. 

َونُ َعْيمي ْبني مَهَّ  َعْمر و  َوَعْبدي اَّللَّي ْبني  َوالن َّوَّاسي ْبني ََسَْعاَن َوأََنس  َوَجابير   َعائيَشَة  َعْن  اْلَبابي  َوَهَذا َحدييٌث َويفي  ار ، 
 َحَسٌن. 

 حكم احلديث: صحيح 
 احلديث الثاىن 

ثَ َنا أَبُو َعْبدي الرَّمْحَني  َوةُ  ،َحدَّ ثَ َنا َحي ْ َع َأاَب َعْبدي الرَّمْحَني احْلُُبلييَّ  ، أَبُو َهانيئ  َأْخرَبَيني  ،َحدَّ َع َعْبَد اَّللَّي ْبَن   ،أَنَُّه َسَي أَنَُّه َسَي
َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ   ،َعْمر و  ُ َع َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ابيعي  " إينَّ قُ ُلوَب َبِني آَدَم ُكلََّها َبنْيَ إيْصبَ َعنْيي ميْن َأصَ   : أَنَُّه َسَي

ُ َعَلْيهي وَ  د ، ُيَصر يُف َكْيَف َيَشاُء ". مُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " اللَُّهمَّ ُمَصر يَف    :َسلَّمَ الرَّمْحَني َعزَّ َوَجلَّ َكَقْلب  َواحي
، اْصريْف قُ ُلوبَ َنا إيىَل طَاَعتيَك ".   اْلُقُلوبي

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط مسلم 

  ث الثالثاحلدي
ثَ َنا يُوُنسُ  ثَ َنا مَحَّاٌد    :قَالَ   ، َحدَّ َأنَّ    ،َعني احلََْسني   ،َويُوُنسَ   ،َوهيَشام    ،َعني اْلُمَعلَّى ْبني زياَيد    -يَ ْعِني اْبَن َزْيد     -َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ُيْكثيُر َيْدعُ   : َعائيَشَة قَاَلتْ  َاَدَعَواٌت َكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ، ثَ ب يْت قَ ْلِبي    :و هبي " اَي ُمَقل يَب اْلُقُلوبي

َعاءي. فَ َقالَ   :فَ ُقْلتُ   :َعَلى ديينيَك ". قَاَلتْ  ََذا الدُّ " إينَّ قَ ْلَب اآْلَدميي ي َبنْيَ    :اَي َرُسوَل اَّللَّي، إينََّك ُتْكثيُر َتْدُعو هبي
ْن َأَصابيعي اَّللَّي َعزَّ َوَجلَّ، فَإيذَ   ا َشاَء أَزَاَغُه، َوإيَذا َشاَء أَقَاَمُه ". ُأْصبُ َعنْيي مي

 حكم احلديث: صحيح لغريه، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه 
  



  

 احلديث الرابع  
ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّاقي ْبُن مَهَّام   ثَ َنا َمْعَمرٌ   ،َحدَّ ثَ َنا بيهي أَبُو ُهَريْ َرَة َوقَاَل َرُسوُل    : قَالَ   ،َعْن مَهَّامي ْبني ُمنَ ب يه    ،َحدَّ َهَذا َما َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  يٌب ميَن الز يىَن، أَْدَرَك اَل حَمَاَلَة، فَاْلَعنْيُ زينْ يَ تُ َها النََّظُر َوُيَصد يقُ َها    :اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " ُكتيَب َعَلى اْبني آَدَم َنصي
ْعرَاُض، َوالل يَساُن زين ْ  ، َواْلَفرُْج ُيَصد يُق َما مَثَّ َوُيَكذ يُب ". اإْلي  يَ ُتُه اْلَمْنطيُق، َواْلَقْلُب التََّمِن ي

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 

   احلديث اخلامس
ثَ َنا َحَسنٌ   ثَ َنا اْبُن هلَييَعةَ   ،َحدَّ ثَ َنا َبْكُر ْبُن َعْمر و  ،َحدَّ ي ي َعْن َأِبي َعْبدي الرَّمْحَني   ،َحدَّ

  ، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َعْمر و  ، احْلُُبلي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  ، فَإيَذا َسأَْلُتُم اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ    :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " اْلُقُلوُب أَْوعيَيٌة، َوبَ ْعُضَها أَْوَعى ميْن بَ ْعض 

َجابَةي أَي َُّها النَّاُس، فَاْسأَُلوُه َوأَنْ ُتْم مُ  إْلي يُب ليَعْبد  َدَعاُه َعْن َظْهري قَ ْلب  َغافيل  ".  ؛وقيُنوَن ابي  فَإينَّ اَّللََّ اَل َيْسَتجي
 حكم احلديث: إسناده ضعيف

   احلديث السادس
ثَ َنا أَبُو النَّْضري   ثَ َنا أَبُو ُمَعاوييََة  ،َحدَّ َباَن  -َحدَّ َعْن   ،َعْن َأِبي اْلَبْخرَتيي ي  ،رَّةَ َعْن َعْمريو ْبني مُ  ،َعْن لَْيث    -يَ ْعِني َشي ْ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ   ،َأِبي َسعييد   رَاجي يُ ْزهيُر،    :" اْلُقُلوُب أَْربَ َعةٌ   : قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ْثُل الس ي قَ ْلٌب َأْجَرُد فييهي مي
رَاُجُه   .َوقَ ْلٌب َأْغَلُف َمْربُوٌط َعَلى غياَلفيهي، َوقَ ْلٌب َمْنُكوٌس، َوقَ ْلٌب ُمْصَفحٌ  فََأمَّا اْلَقْلُب اأْلَْجَرُد، فَ َقْلُب اْلُمْؤميني سي

، َعَرَف، مُثَّ أَْنَكَر، َوأَمَّا فييهي نُورُُه، َوأَمَّا اْلَقْلُب اأْلَْغَلُف، فَ َقْلُب الْ  َكافيري، َوأَمَّا اْلَقْلُب اْلَمْنُكوُس، فَ َقْلُب اْلُمَنافيقي
َها اْلَماءُ  ميَاني فييهي َكَمَثلي اْلبَ ْقَلةي، مَيُدُّ    الطَّي يُب، َوَمَثُل الن يَفاقي اْلَقْلُب اْلُمْصَفُح، فَ َقْلٌب فييهي إيميَاٌن َونيَفاٌق، َفَمَثُل اإْلي

َتنْيي َغَلَبْت َعَلى اأْلُْخَرى َغَلَبْت َعَلْيهي  َها اْلَقْيُح َوالدَُّم، فََأيُّ اْلميدَّ   ". فييهي َكَمَثلي اْلَقْرَحةي، مَيُدُّ
 حكم احلديث: إسناده ضعيف

 احلديث األخري
ثَ َنا أَبُو َكاميل    ثَ َنا مَحَّادٌ   ،َحدَّ َأنَّ َرُجاًل َشَكا إيىَل َرُسولي    ، َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ   ، َرُجل  َعنْ   ،َعْن َأِبي عيْمرَاَن اجْلَْويني ي   ،َحدَّ

َعَلْيهي َوَسلََّم َقْسَوَة قَ ْلبيهي، فَ َقاَل َلهُ   ُ " إيْن أََرْدَت َأْن يَلينَي قَ ْلُبَك فََأْطعيمي اْلميْسكينَي، َواْمَسْح َرْأَس   :اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
 اْلَيتييمي "
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 احاديث الكتاب وحيتوى على سبع من عشر  الثالثاجلزء 
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 

 احلديث األول 
 57، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  2996 اْلَفْضلي  َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  ،َمَطُر  َهاُرونَ  َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  ،يَزييُد  ثَ َنا  ،اْلَعوَّامُ  َحدَّ إيَْسَاعييَل   َحدَّ أَبُو  يُم  إيبْ رَاهي
ْعُت َأاَب بُ ْرَدَة، َواْصَطَحَب ُهَو َويَزييُد ْبُن َأِبي َكْبَشَة يفي َسَفر ، َفَكاَن يَزييُد َيُصوُم يفي السََّفري،   :قَالَ   ،السَّْكَسكييُّ  َسَي

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :ميرَارًا يَ ُقولُ  َأاَب ُموَسى َسَيْعتُ   :أَبُو بُ ْرَدةَ  فَ َقاَل َلهُ  " إيَذا َمريَض اْلَعْبُد َأْو    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
يًحا ". ْثُل َما َكاَن يَ ْعَمُل ُمقييًما َصحي  َسافَ َر، ُكتيَب َلُه مي

 ..... 
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

العوام)  قوله: هو ابن أِب  (  َسعت أاب بردة)  جعفر. قوله:هو ابن حوشب مبهملة مث معجمة وزن  (  أخربَن 
أي مع يزيد، ويزيد بن أِب كبشة هذا  (  واصطحب هو ويزيد بن أِب كبشة يف سفر)  موسى األشعري. قوله:

شامي، واسم أبيه حيويل بفتح املهملة وسكون التحتانية وكسر الواو بعدها حتتانية أخرى ساكنة مث الم، وهو  
بن عبد امللك ومات يف خالفته، وليس له يف البخاري ذكر إال يف هذا املوضع. ثقة ول خراج السند لسليمان  

فكان يزيد يصوم يف السفر (، يف رواية هشيم عن العوام بن حوشب " وكان يزيد بن أِب كبشة يصوم  )  قوله:
عند أِب    يف رواية هشيم عن العوام(  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)  الدهر " أخرجه اإلَساعيلي. قوله:

يف  (  إذا مرض العبد أو سافر)  داود: " َسعت النِب صلى هللا عليه وسلم يقول غري مرة وال مرتني ". قوله:
كتب له مثل ما كان )  رواية هشيم: " إذا كان العبد يعمل عمال صاحلا فشغله عن ذلك مرض ". قوله:

ل السفر والصحة يف مقابل املرض،  هو من اللف والنشر املقلوب، فاإلقامة يف مقاب(  يعمل مقيما صحيحا
وهو يف حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لوال املانع أن يدوم عليها كما ورد ذلك صرحيا عند  
أِب داود من طريق العوام بن حوشب هبذا اإلسناد يف رواية هشيم، وعنده يف آخره: " كأصلح ما كان يعمل 

عبد هللا بن عمرو بن العاص مرفوعا: " إن العبد إذا كان على وهو صحيح مقيم " ووقع أيضا يف حديث  
طريقة حسنة من العبادة مث مرض قيل للملك املوكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حىت أطلقه أو  
أكفته إل "، أخرجه عبد الرزاق وأمحد وصححه احلاكم، وألمحد من حديث أنس رفعه: " إذا ابتلى هللا العبد  



  

بالء يف جسده قال هللا: اكتب له صاحل عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه  املسلم ب
غفر له ورمحه "، ولرواية إبراهيم السكسكي عن أِب بردة متابع أخرجه الطرباين من طريق سعيد بن أِب بردة  

دام يف واثقه " احلديث، " إن هللا يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل يف صحته ما    :عن أبيه عن جده بلفظ
ويف حديث عائشة عند النسائي: " ما من امرئ تكون له صالة من الليل يغلبه عليها نوم أو وجع إال كتب 
له أجر صالته وكان نومه عليه صدقة "، قال ابن بطال: وهذا كله يف النوافل، وأما صالة الفرائض فال تسقط  

ري أبنه حتجر واسعا، وال مانع من دخول الفرائض يف ذلك، مبعىن  ابلسفر واملرض وهللا أعلم. وتعقبه ابن املن
أنه إذا عجز عن اإلتيان هبا على اهليئة الكاملة أن يكتب له أجر ما عجز عنه، كصالة املريض جالسا يكتب  
املريض   أن  على  به  يتواردا على حمل واحد، واستدل  مل  اعرتاضه ِبيد ألْنما  انتهى. وليس  القائم  أجر  له 

افر إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم. ويف هذه األحاديث تعقب على من زعم  واملس
أن األعذار املرخصة لرتك اجلماعة تسقط الكراهة واإلمث خاصة من غري أن تكون حمصلة للفضيلة، وبذلك  

حديث أِب هريرة جزم النووي يف " شرح املهذب، وابألول جزم الروايين يف " التلخيص "، ويشهد ملا قال  
رفعه: " من توضأ فأحسن وضوءه مث خرج إىل املسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه هللا مثل أجر من صلى  
وحضر، ال ينقص ذلك من أجره شيئا " أخرجه أبو داود والنسائي واحلاكم، وإسناده قوي، وقال السبكي  

انفرد كتب له ثواب اجلماعة؛ ومن مل تكن  الكبري يف " احللبيات ": من كانت عادته أن يصلي مجاعة فتعذر ف
اجلماعة، ألنه وإن كان قصده   ثواب  ثواب قصده ال  له  فانفرد يكتب  فتعذر  اجلماعة  أراد  له عادة لكن 
اجلماعة لكنه قصد َمرد، ولو كان يتنزل منزلة من صلى مجاعة كان دون من مجع واألوىل سبقها فعل، ويدل  

الفعل يضاعف وأجر القصد ال يضاعف بدليل: " من هم حبسنة    لألول حديث الباب، وللثاين أن أجر
كتبت له حسنة واحدة " كما سيأيت يف كتاب الرقاق، قال وميكن أن يقال: إن الذي صلى منفردا ولو كتب  
له أجر صالة اجلماعة لكونه اعتادها فيكتب له ثواب صالة منفرد ابألصالة وثواب َممع ابلفضل. انتهى  

 ملخصا.
 ..... 

 ديث الثاىن احل
 1823، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  ،يَزييُد ْبُن َهاُرونَ  َأْخرَبَنَ   2812 َرةَ  َعني   ،َعْلَقَمَة ْبني َمْرَثد   َعنْ   ،ُسْفَيانُ  َحدَّ مي ْبني خُمَْيمي َعْبدي اَّللَّي ْبني   َعنْ   ،اْلَقاسي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ  َعْمر و " َما ميْن َأَحد  ميَن اْلُمْسليمينَي ُيَصاُب بيَباَلء  يفي َجَسديهي، إيالَّ   :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
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ُ احْلََفَظَة الَّذييَن حَيَْفظُونَُه فَ َقالَ  ْثَل َما كَ   :أََمَر اَّللَّ َلة  مي اَن يَ ْعَمُل ميَن اخلَْرْيي َما َكاَن اْكتُ ُبوا ليَعْبديي يفي ُكل ي يَ ْوم  َولَي ْ
 حَمُْبوًسا يفي َواَثقيي ".

 حكم احلديث: إسناده صحيح إذا كان القاسم َسعه من عبد هللا بن عمرو

  احلديث الثالث
 455، الصفحة رقم:11:اجلزء رقم

ثَ َنا  6870 الرَّزَّاقي  َحدَّ َمرْ  َعنْ   ،ُسْفَيانُ  َأْخرَبَنَ   ،َعْبُد  ْبني  َرةَ  َعني   ،َثد  َعْلَقَمَة  خُمَْيمي ْبني  مي  ْبني   َعنْ   ،اْلَقاسي اَّللَّي  َعْبدي 
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ   ،َعْمر و ُّ َصلَّى اَّللَّ " َما ميْن َأَحد  ميَن اْلُمْسليمينَي ُيَصاُب بيَباَلء  يفي َجَسديهي إيالَّ أََمَر   :قَاَل النَِّبي

ُ تَ َعاىَل احْلََفَظَة الَّذييَن حَيَْفظُونَُه، قَالَ  ْثَل َما َكاَن يَ ْعَمُل ميَن اخلَْرْيي، َما َداَم   :اَّللَّ َلة  مي اْكتُ ُبوا ليَعْبديي يفي ُكل ي يَ ْوم  َولَي ْ
 يفي َواَثقيي ".حَمُْبوًسا 

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط مسلم، وروى له البخاري تعليقا 
 ...... 

 احلديث الرابع  
 563، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  2040 ثَ َنا  :قَالَ   ،أَبُو ُكَرْيب   َحدَّ ُعْقَبَة ْبني   َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،ُموَسى ْبني ُعَلي    َعنْ   ،َبْكُر ْبُن يُوُنَس ْبني ُبَكرْي   َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ   ،َعامير  اجْلَُهِني ي  ، فَإينَّ اَّللََّ تَ َباَرَك    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " اَل ُتْكريُهوا َمْرَضاُكْم َعَلى الطََّعامي

 ُه إيالَّ ميْن َهَذا اْلَوْجهي.َوتَ َعاىَل يُْطعيُمُهْم َوَيْسقييهيْم ". َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َغرييٌب اَل نَ ْعريفُ 
 حكم احلديث: صحيح 

 ....... 
 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

التقريب ضعيف(  حدثنا بكر بن يونس بن بكري: )قوله الكويف قال يف  قال   .الشيباين  وقال يف اخلالصة 
رمبا أخطأ قاله  ابلتصغري رابح بن اللخمي البصري صدوق  (  عن موسى بن علي)  البخاري منكر احلديث

قال يف التقريب علي بن    ،هو علي بن رابح(  عن أبيه)  ووثقه النسائي وأبو حامت وابن معني وغريهم   ،احلافظ
 : وقال يف اخلالصة  .رابح بن قصري اللخمي البصري ثقة واملشهور فيه علي ابلتصغري وكان يغضب منها انتهى

على  )  مجع مريض(  مرضاكم)  ْني من اإلكراه(  تكرهوا  ال: )قوله  .لقبه علي ابلضم   :قال علي بن عمر احلافظ



  

أي ميدهم مبا يقع موقع  (  فإن هللا تبارك وتعاىل يطعمهم ويسقيهم)  أي على تناول األكل والشرب(  الطعام
ال من الطعام وال   ،فإن احلياة والقوة من هللا حقيقة  ،الطعام والشراب ويرزقهم صربا على أمل اجلوع والعطش

وميدهم مبا يفيد فائدة الطعام والشراب يف    ،أي حيفظ قواهم  :قال القاضي  .جهة الصحةالشراب وال من  
وإن كان  ." أبيت عند رِب يطعمِن ويسقيِن " :ونظريه قوله صلى هللا عليه وسلم ،حفظ الروح وتقومي البدن

 . اجه واحلاكموأخرجه ابن م(  هذا حديث حسن غريب إخل: )قوله  .ما بني اإلطعامني والطعامني بوَن بعيدا
 . وقد عرفت أن يف سنده بكر بن يونس وهو ضعيف

   احلديث اخلامس
 117، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا   3440 لُ  َحدَّ ي   اخلَْالَّ
ثَ َنا  :قَالَ   ،احلََْسُن ْبُن َعلي ثَ َنا  :قَالَ   ، َصْفَواُن ْبُن ُهَبرْيَةَ  َحدَّ  ، عيْكريَمةَ  َعنْ  ،أَبُو َمكيني   َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعاَد َرُجاًل فَ َقاَل َلهُ   ،اْبني َعبَّاس   َعني  َّ َصلَّى اَّللَّ َز بُ ر  .    :" فَ َقالَ   ؟" َما َتْشَتهيي  :َأنَّ النَِّبي َأْشَتهيي ُخب ْ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ ُز بُ ر     :فَ َقاَل النَِّبي ُ َعَلْيهي  " َمْن َكاَن عيْنَدُه ُخب ْ ُّ َصلَّى اَّللَّ يهي ". مُثَّ قَاَل النَِّبي َعْث إيىَل َأخي  فَ ْليَ ب ْ

ًئا فَ ْلُيْطعيْمُه ".  :َوَسلَّمَ   " إيَذا اْشتَ َهى َمرييُض َأَحديُكْم َشي ْ
 حكم احلديث: ضعيف 

 ....... 
 حاشية السندي على ابن ماجه

اجلنائز مشروحا وقيل هذا احلديث فيه حكمة طبية فاضلة تشهد قد تقدم احلديث يف أبواب  (  فليطعمه)  قوله
لقانون شريف يف أن املريض مينع ما يشتهيه ألن كان َنفعا وال سيما إذا كان ما يشتهيه غداء ذكره السيوطي  

 . نقال عن عبد اللطيف البغدادي امللقب ابملوقف ويف الزوائد هذا إسناده حسن

   احلديث السادس
 ى ابن ماجهحاشية السندي عل 

قد تقدم احلديث يف أبواب اجلنائز مشروحا وقيل هذا احلديث فيه حكمة طبية فاضلة تشهد (  فليطعمه)  قوله
لقانون شريف يف أن املريض مينع ما يشتهيه ألن كان َنفعا وال سيما إذا كان ما يشتهيه غداء ذكره السيوطي  

 . ائد هذا إسناده حسننقال عن عبد اللطيف البغدادي امللقب ابملوقف ويف الزو 
 ...... 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

كذا لألكثر ابأللف والالم يف أوله، وهو اسم بلفظ النسب وهو من الطبقة العليا من  (  أخربَن املكي)  قوله:
الضمري لسعيد ال لعبد  (  هو ابن أِب هند)  شيوخ البخاري، وقد أخرج أمحد عنه هذا احلديث بعينه. قوله:

هللا، وهو من تفسري املصنف، ووقع يف رواية أمحد عن مكي ووكيع مجيعا: " حدثنا عبد هللا بن سعيد بن أِب 
هند " وعبد هللا املذكور من صغار التابعني؛ ألنه لقي بعض صغار الصحابة وهو أبو أمامة بن سهل. قوله:  

 بن سعيد: " حدثِن أِب " أخرجه اإلَساعيلي. قوله: )عن ابن  يف رواية حيَي القطان عن عبد هللا(  )عن أبيه
نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس: الصحة )  يف الرواية الِت بعدها " َسعت ابن عباس ". قوله:(  عباس
كذا لسائر الرواة لكن عند أمحد " الفراغ والصحة "، وأخرجه أبو نعيم يف " املستخرج " من طريق  (  والفراغ

بن جعفر وابن املبارك ووكيع، كلهم عن عبد هللا بن سعيد بسنده: " الصحة والفراغ نعمتان مغبون    إَساعيل
فيهما كثري من الناس " ومل يبني ملن اللفظ، وأخرجه الدارمي عن مكي بن إبراهيم شيخ البخاري فيه كذلك 

وهذه الزايدة وهي قوله: " من نعم  بزايدة، ولفظه: " إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم هللا ". والباقي سواء،  
هللا "، وقعت يف رواية ابن عدي املشار إليها، وقوله: " نعمتان " تثنية نعمة وهي احلالة احلسنة، وقيل هي  
املنفعة املفعولة على جهة اإلحسان للغري، والغنب ابلسكون وابلتحريك، وقال اجلوهري: هو يف البيع ابلسكون،  

ى هذا فيصح كل منهما يف هذا اخلرب؛ فإن من ال يستعملهما فيما ينبغي فقد غنب؛  ويف الرأي ابلتحريك؛ وعل 
لكونه ابعهما ببخس ومل حيمد رأيه يف ذلك، قال ابن بطال: معىن احلديث أن املرء ال يكون فارغا حىت  
يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على أن ال يغنب؛ أبن يرتك شكر هللا على ما  

م به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط يف ذلك فهو املغبون، وأشار بقوله: " كثري  أنع
من الناس " إىل أن الذي يوفق لذلك قليل، وقال ابن اجلوزي: قد يكون اإلنسان صحيحا وال يكون متفرغا  

عليه الكسل عن الطاعة فهو    لشغله ابملعاش، وقد يكون مستغنيا وال يكون صحيحا، فإذا اجتمعا فغلب
املغبون، ومتام ذلك أن الدنيا مزرعة اآلخرة، وفيها التجارة الِت يظهر رحبها يف اآلخرة، فمن استعمل فراغه 
الفراغ يعقبه الشغل   املغبون؛ ألن  استعملهما يف معصية هللا فهو  املغبوط، ومن  وصحته يف طاعة هللا فهو 

الفىت طول السالمة والبقا فكيف ترى طول  والصحة يعقبها السقم، ولو مل يكن إ ال اهلرم كما قيل: يسر 
السالمة يفعل يرد الفىت بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيام وحيمل وقال الطيِب: ضرب النِب صلى هللا عليه  
  وسلم للمكلف مثال ابلتاجر، الذي له رأس مال فهو يبتغي الربح مع سالمة رأس املال، فطريقه يف ذلك أن 

يتحرى فيمن يعامله ويلزم الصدق واحلذق؛ لئال يغنب، فالصحة والفراغ رأس املال، وينبغي له أن يعامل هللا  
ابإلميان وَماهدة النفس وعدو الدين؛ لريبح خريي الدنيا واآلخرة، وقريب منه قول هللا تعاىل: } هل أدلكم  



  

اوعة النفس ومعاملة الشيطان؛ لئال يضيع  على جتارة تنجيكم من عذاب أليم { اآلايت؛ وعليه أن جيتنب مط
رأس ماله مع الربح، وقوله يف احلديث: " مغبون فيهما كثري من الناس " كقوله تعاىل: } وقليل من عبادي  
الشكور {، فالكثري يف احلديث يف مقابلة القليل يف اآلية، وقال القاضي وأبو بكر بن العرِب: اختلف يف  

قيل: اإلميان، وقيل: احلياة، وقيل: الصحة، واألول أوىل فإنه نعمة مطلقة، وأما أول نعمة هللا على العبد، ف
احلياة والصحة فإْنما نعمة دنيوية، وال تكون نعمة حقيقة إال إذا صاحبت اإلميان، وحينئذ يغنب فيها كثري  

الر  إىل  اخلالدة  األمارة ابلسوء  ينقص، فمن اسرتسل مع نفسه  أو  الناس؛ أي يذهب رحبهم  احة فرتك من 
له   إذا كان فارغا، فإن املشغول قد يكون  الطاعة فقد غنب، وكذلك  احملافظة على احلدود، واملواظبة على 

هو ابملهملة  (  وقال عباس العنربي:)  معذرة خبالف الفارغ؛ فإنه يرتفع عنه املعذرة وتقوم عليه احلجة. قوله: 
وخ البخاري، وقد أخرجه ابن ماجه عن العباس واملوحدة ابن عبد العظيم أحد احلفاظ، بصري من أوساط شي

املذكور، فقال يف كتاب الزهد من السنن يف " ابب احلكمة منه: " حدثنا العباس بن عبد العظيم العنربي  
بن سعيد هبذا  عبد هللا  فأخرجه عن  املبارك كتابه،  ابن  به  احلديث صدر  هذا  احلاكم:  قال  فذكره سواء، 

ي والنسائي من طريقه، قال الرتمذي: رواه غري واحد عن عبد هللا بن سعيد  اإلسناد، قلت: وأخرجه الرتمذ
فرفعوه، ووقفه بعضهم على ابن عباس، ويف الباب عن أنس. انتهى. وأخرجه اإلَساعيلي من طرق عن ابن  
املبارك مث من وجهني عن إَساعيل بن جعفر عن عبد هللا بن سعيد، مث من طريق بندار عن حيَي بن سعيد  

ان عن عبد هللا به، مث قال: قال بندار: رمبا حدث به حيَي بن سعيد ومل يرفعه، وأخرجه ابن عدي من القط
 وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا. 

 .احلديث األخري
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

يا من  كذا لألكثر ابأللف والالم يف أوله، وهو اسم بلفظ النسب وهو من الطبقة العل (  أخربَن املكي)  قوله:
الضمري لسعيد ال لعبد  (  هو ابن أِب هند)  شيوخ البخاري، وقد أخرج أمحد عنه هذا احلديث بعينه. قوله:

هللا، وهو من تفسري املصنف، ووقع يف رواية أمحد عن مكي ووكيع مجيعا: " حدثنا عبد هللا بن سعيد بن أِب 
ر الصحابة وهو أبو أمامة بن سهل. قوله:  هند " وعبد هللا املذكور من صغار التابعني؛ ألنه لقي بعض صغا

يف رواية حيَي القطان عن عبد هللا بن سعيد: " حدثِن أِب " أخرجه اإلَساعيلي. قوله: )عن ابن  (  )عن أبيه
نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس: الصحة )  يف الرواية الِت بعدها " َسعت ابن عباس ". قوله:(  عباس
كذا لسائر الرواة لكن عند أمحد " الفراغ والصحة "، وأخرجه أبو نعيم يف " املستخرج " من طريق  (  والفراغ

إَساعيل بن جعفر وابن املبارك ووكيع، كلهم عن عبد هللا بن سعيد بسنده: " الصحة والفراغ نعمتان مغبون  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

اهيم شيخ البخاري فيه كذلك فيهما كثري من الناس " ومل يبني ملن اللفظ، وأخرجه الدارمي عن مكي بن إبر 
بزايدة، ولفظه: " إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم هللا ". والباقي سواء، وهذه الزايدة وهي قوله: " من نعم  
هللا "، وقعت يف رواية ابن عدي املشار إليها، وقوله: " نعمتان " تثنية نعمة وهي احلالة احلسنة، وقيل هي  

حسان للغري، والغنب ابلسكون وابلتحريك، وقال اجلوهري: هو يف البيع ابلسكون،  املنفعة املفعولة على جهة اإل 
ويف الرأي ابلتحريك؛ وعلى هذا فيصح كل منهما يف هذا اخلرب؛ فإن من ال يستعملهما فيما ينبغي فقد غنب؛  

غا حىت  لكونه ابعهما ببخس ومل حيمد رأيه يف ذلك، قال ابن بطال: معىن احلديث أن املرء ال يكون فار 
يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على أن ال يغنب؛ أبن يرتك شكر هللا على ما  
أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط يف ذلك فهو املغبون، وأشار بقوله: " كثري  

ن اإلنسان صحيحا وال يكون متفرغا  من الناس " إىل أن الذي يوفق لذلك قليل، وقال ابن اجلوزي: قد يكو 
لشغله ابملعاش، وقد يكون مستغنيا وال يكون صحيحا، فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو  
املغبون، ومتام ذلك أن الدنيا مزرعة اآلخرة، وفيها التجارة الِت يظهر رحبها يف اآلخرة، فمن استعمل فراغه 

املغبوط، و  الفراغ يعقبه الشغل  وصحته يف طاعة هللا فهو  املغبون؛ ألن  استعملهما يف معصية هللا فهو  من 
الفىت طول السالمة والبقا فكيف ترى طول   والصحة يعقبها السقم، ولو مل يكن إال اهلرم كما قيل: يسر 

ه  السالمة يفعل يرد الفىت بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيام وحيمل وقال الطيِب: ضرب النِب صلى هللا علي
وسلم للمكلف مثال ابلتاجر، الذي له رأس مال فهو يبتغي الربح مع سالمة رأس املال، فطريقه يف ذلك أن  
يتحرى فيمن يعامله ويلزم الصدق واحلذق؛ لئال يغنب، فالصحة والفراغ رأس املال، وينبغي له أن يعامل هللا  

، وقريب منه قول هللا تعاىل: } هل أدلكم  ابإلميان وَماهدة النفس وعدو الدين؛ لريبح خريي الدنيا واآلخرة
على جتارة تنجيكم من عذاب أليم { اآلايت؛ وعليه أن جيتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان؛ لئال يضيع  
رأس ماله مع الربح، وقوله يف احلديث: " مغبون فيهما كثري من الناس " كقوله تعاىل: } وقليل من عبادي  

ث يف مقابلة القليل يف اآلية، وقال القاضي وأبو بكر بن العرِب: اختلف يف  الشكور {، فالكثري يف احلدي
أول نعمة هللا على العبد، فقيل: اإلميان، وقيل: احلياة، وقيل: الصحة، واألول أوىل فإنه نعمة مطلقة، وأما 

غنب فيها كثري  احلياة والصحة فإْنما نعمة دنيوية، وال تكون نعمة حقيقة إال إذا صاحبت اإلميان، وحينئذ ي
الراحة فرتك  إىل  اخلالدة  األمارة ابلسوء  ينقص، فمن اسرتسل مع نفسه  أو  الناس؛ أي يذهب رحبهم  من 
له   إذا كان فارغا، فإن املشغول قد يكون  الطاعة فقد غنب، وكذلك  احملافظة على احلدود، واملواظبة على 

هو ابملهملة  (  وقال عباس العنربي:)  جة. قوله: معذرة خبالف الفارغ؛ فإنه يرتفع عنه املعذرة وتقوم عليه احل
واملوحدة ابن عبد العظيم أحد احلفاظ، بصري من أوساط شيوخ البخاري، وقد أخرجه ابن ماجه عن العباس 



  

املذكور، فقال يف كتاب الزهد من السنن يف " ابب احلكمة منه: " حدثنا العباس بن عبد العظيم العنربي  
احلاكم:   قال  بن سعيد هبذا فذكره سواء،  عبد هللا  فأخرجه عن  املبارك كتابه،  ابن  به  احلديث صدر  هذا 

اإلسناد، قلت: وأخرجه الرتمذي والنسائي من طريقه، قال الرتمذي: رواه غري واحد عن عبد هللا بن سعيد  
فرفعوه، ووقفه بعضهم على ابن عباس، ويف الباب عن أنس. انتهى. وأخرجه اإلَساعيلي من طرق عن ابن  

ملبارك مث من وجهني عن إَساعيل بن جعفر عن عبد هللا بن سعيد، مث من طريق بندار عن حيَي بن سعيد  ا
القطان عن عبد هللا به، مث قال: قال بندار: رمبا حدث به حيَي بن سعيد ومل يرفعه، وأخرجه ابن عدي من 

 وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا. 
 ........... 

 ذيحتفة األحوذي بشرح جامع الرتم

( وحممود بن خداش البغدادي)  الراسِب أبو عثمان البصري ضعيف من العاشرة(  حدثنا عمرو بن مالك: )قوله
بغداد   نزيل  الطالقاين  مهملة خفيفة وآخره معجمة  املعجمة مث  بن خداش بكسر  التقريب حممود  قال يف 

ي املدين القبائي بضم القاف  مبعجمة مصغرا األنصار (  أخربَن عبد الرمحن بن أِب مشيلة)  صدوق من العاشرة
بكسر امليم وسكون احلاء  (  عن سلمة بن عبيد هللا بن حمصن)  ممدود مقبول من السابعة  .وختفيف املوحدة

سلمة بن عبد هللا ويقال ابن عبيد هللا بن حمصن األنصاري   :قال احلافظ يف التقريب  .وفتح الصاد املهملتني
وروى   .روى عن أبيه ويقال له صحبة  :يف هتذيب التهذيب يف ترمجتهوقال    .اخلطمي املدين َمهول من الرابعة

من أصبح  : )عنه عبد الرمحن بن أِب مشيلة األنصاري ذكره ابن حبان يف الثقات له يف السنن حديث واحد
عن  . )ال يتابع على حديثه انتهى  :وقال العقيلي  .ال أعرفه  :قال وقال أمحد  .احلديث(  منكم آمنا يف سربه

 ، أي عبيد هللا بن حمصن قال يف التقريب عبد هللا بن حمصن األنصاري يقال عبيد هللا ابلتصغري ورجح(  أبيه
قال ابن عبد   : قال يف هتذيب التهذيب يف ترمجته(  وكانت له صحبة. )خمتلف يف صحبته له حديث انتهى

وذكره البخاري وغري    .أدرك النِب صلى هللا عليه وسلم ورآه  :وقال أبو نعيم  .الرب أكثرهم يصحح صحبته
انتهى املؤمنون(  من أصبح منكم: )قوله  .واحد فيمن اَسه عبيد هللا يعِن مصغرا  أيها  أي غري (  آمنا)  أي 

  ، فاملعىن يف أهله وعياله   ،السرب اجلماعة  :وقيل  ،ملشهور كسر السني أي يف نفسه(  يف سربه)  خائف من عدو
  . كذا ذكره القاري عن بعض الشراح   .بفتحتني أي يف بيته   :وقيل  ،ح السني أي يف مسلكه وطريقه وقيل بفت

ولو سلم له قوله    :وقال التوربشِت رح أىب بعضهم إال السرب بفتح السني والراء أي يف بيته ومل يذكر فيه رواية
 أن السرب يقال للبيت  أن يطلق السرب على كل بيت كان قوله هذا حراب أبن يكون أقوى األقاويل إال

األرض يف  هو  القاموس  .الذي  واجلماعة  :ويف  والنفس  والقلب  والبال  الطريق  وابلكسر  الطريق   ،السرب 
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فيكون املراد من احلديث املبالغة يف حصول األمن    .انتهى   ،وابلتحريك جحر الوحشي واحلفري حتت األرض
اسم مفعول  (  معاىف)   خفائه وعدم ضياعهولو يف بيت حتت األرض ضيق كجحر الوحش أو التشبيه به يف 

العلل واألسقام عنده قوت  )  أي بدنه ظاهرا وابطنا(  يف جسده )  من ابب املفاعلة أي صحيحا ساملا من 
( له)  بصيغة اجملهول من احليازة وهي اجلمع والضم(  فكأمنا حيزت)  أي كفاية قوته من وجه احلالل(  يومه

قال القاري أي بتمامها    .وزاد يف املشكاة حبذافريها(  الدنيا)  مجعت لهالضمري عائد ملن رابط للجملة أي  
: قوله  .واملعىن فكأمنا أعطي الدنيا أبسرها انتهى  .وقيل األعال واحدها حذفار أو حذفور  ،واحلذافري اجلوانب

(  يلحدثنا حممد بن إَساع : )قوله  .وأخرجه البخاري يف األدب املفرد وابن ماجه(  هذا حديث حسن غريب)
هو عبد هللا بن الزبري بن عيسى القرشي املكي أبو بكر ثقة حافظ  (  أخربَن احلميدي)  هو اإلمام البخاري رح

كان البخاري إذا وجد احلديث عند احلميدي ال   :قال احلاكم  .فقيه أجل أصحاب ابن عيينة من العاشرة 
 .يعدوه إىل غريه كذا يف التقريب

  



  

 احاديث  توى على سبعمن الكتاب وحي عشر  الرابع اجلزء 
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 احلديث األول 
 175، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم .

ثَ َنا  3473 َمْوىَل   َأِبي النَّْضري  َوَعنْ   ،حُمَمَّدي ْبني اْلُمْنَكديري  َعنْ   ،َماليكٌ  َحدََّثِني   :قَالَ   ،َعْبُد اْلَعزييزي ْبُن َعْبدي اَّللَّي  َحدَّ
َعُه َيْسَأُل ُأَساَمَة ْبَن َزْيد    ،َعاميري ْبني َسْعدي ْبني َأِبي َوقَّاص   ُعَمَر ْبني ُعبَ ْيدي اَّللَّي، َعنْ  ْعَت    :َعْن أَبييهي، أَنَُّه َسَي َماَذا َسَي

الطَّاُعوني  َوَسلََّم يفي  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  َوَسلَّمَ   :ُأَساَمةُ  فَ َقالَ   ؟ميْن  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  "   :قَاَل 
َل َعَلى طَائيَفة  ميْن َبِني إيْسرَائييَل   ريْجسٌ  الطَّاُعونُ  َلُكْم    - أُْرسي ، َفاَل   -أَْو َعَلى َمْن َكاَن قَ ب ْ َْرض  ْعُتْم بيهي أبي فَإيَذا َسَي

ْنُه ". قَاَل أَبُ  َا َفاَل خَتُْرُجوا فيرَارًا مي َْرض  َوأَنْ ُتْم هبي ْنُه ".  :و النَّْضري تَ ْقَدُموا َعَلْيهي، َوإيَذا َوَقَع أبي  " اَل خُيْريُجُكْم إيالَّ فيرَارًا مي
 ........ 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

احلديث احلادي والعشرون: حديث أسامة بن زيد يف الطاعون، وسيأيت شرحه مستوىف يف الطب، والغرض  
" رجس " ابلسني املهملة    منه هنا قوله يف احلديث: " الطاعون رجز أرسل على بِن إسرائيل ". ووقع هنا:

بدل الزاي، واحملفوظ ابلزاي، ووجهه القاضي أبن الرجس يقع على العقوبة أيضا، وقد قال الفاراِب واجلوهري: 
يريد  (  فال خترجوا فرارا منه، قال أبو النضر: ال خيرجكم إال فرارا منه)  الرجس: العذاب. قوله يف آخر احلديث:

در، والثانية رواية أِب النضر، فأما رواية ابن املنكدر فال إشكال فيها، وأما رواية أن األوىل رواية حممد بن املنك 
أِب النضر فروايتها ابلنصب كالذي هنا مشكلة، ورواها مجاعة ابلرفع وال إشكال فيها، قال عياض يف الشرح:  

 غري ذلك؛ ألن اخلروج وقع ألكثر رواة املوطأ ابلرفع، وهو بني أن السبب الذي خيرجكم الفرار وَمرد قصده ال
إىل األسفار واحلوائج مباح، ويطابق الرواية األخرى: " فال خيرجوا فرارا منه " قال: ورواه بعضهم: " إال فرارا  
منه " قال: وقال ابن عبد الرب: جاء ابلوجهني. ولعل ذلك كان من مالك، وأهل العربية يقولون: دخول "  

في قبل من اخلروج، فكأنه ْنى عن اخلروج إال للفرار خاصة، وهو  إال " هنا بعد النفي إلجياب بعض ما ن 
ضد املقصود؛ فإن املنهي عنه إمنا هو اخلروج للفرار خاصة ال لغريه، قال: وجوز ذلك بعضهم وجعل قوله: " 
إال " حاال من االستثناء، أي: ال خترجوا إذا مل يكن خروجكم إال للفرار، قال عياض: ووقع لبعض رواة 

: " ال خيرجكم اإلفرار "، أبداة التعريف وبعدها إفرار بكسر اهلمزة وهو وهم وحلن. وقال يف " املشارق  املوطأ
" ما حاصله: جيوز أن تكون اهلمزة للتعدية، يقال: أفره كذا من كذا، ومنه قوله عليه الصالة والسالم لعدي 
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 خيرجكم إفراره إايكم، وقال القرطِب يف  بن حامت: " إن كان ال يفرك من هذا إال ما ترى " فيكون املعنىك ال 
" املفهم ": هذه الرواية غلط؛ ألنه ال يقال: أفر وإمنا يقال: فرر، قال: وقال مجاعة من العلماء: إدخال " إال 
" فيه غلط، وقال بعضهم: هي زائدة، وجتوز زايدته كما تزاد " ال "، وخرجه بعضهم أبْنا لإلجياب فذكر َنو 

قرب أن تكون زائدة. وقال الكرماين: اجلمع بني قول ابن املنكدر: " ال خترجوا فرارا منه  ما مضى قال: واأل
"، وبني قول أِب النضر: " ال خيرجكم إال فرارا منه " مشكل؛ فإن ظاهره التناقض، مث أجاب أبجوبة: أحدها: 

اخلروج املنهي هو الذي يكون  أن غرض الراوي أن أاب النضر فسر " ال خترجوا " أبن املراد منه احلصر، يعِن:  
جملرد الفرار ال لغرض آخر فهو تفسري للمعلل املنهي عنه ال للنهي. قلت: وهو بعيد؛ ألنه يقتضي أن هذا 
اللفظ من كالم أِب النضر زاده بعد اخلرب وأنه موافق البن املنكدر على اللفظ األول رواية، واملتبادر خالف 

والز  الثاين كاألول،  أيضا.  ذلك. واجلواب  مرفوعا  التفسري  اللفظني، ويكون  فيكون روى  أيضا  مرفوعة  ايدة 
 الثالث: " إال " زائدة بشرط أن تثبت زايدهتا يف كالم العرب.

 احلديث الثاىن 
 130، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا  5728 ثَ َنا  ،َحْفُص ْبُن ُعَمرَ  َحدَّ يَم ْبَن   َسَيْعتُ   :قَالَ   ،َحبييُب ْبُن َأِبي اَثبيت   َأْخرَبَيني   :قَالَ   ،ُشْعَبةُ  َحدَّ إيبْ رَاهي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  ُأَساَمَة ْبَن َزْيد   َسَيْعتُ   :قَالَ   ،َسْعد   لطَّاُعوني    :حُيَد يُث َسْعًدا، َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ ْعُتْم ابي " إيَذا َسَي

َتْدُخُلوهَ  َفاَل  َْرض   فَ ُقْلتُ أبي َها ".  ن ْ مي خَتُْرُجوا  َفاَل  َا  َوأَنْ ُتْم هبي َْرض   َوَقَع أبي َوإيَذا  َواَل   :ا،  َسْعًدا  حُيَد يُث  ْعَتُه  أَْنَت َسَي
 ؟ يُ ْنكيرُهُ 

 ....... 
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

وقاص،   أي: ابن أِب(  حبيب بن أِب اثبت، َسعت إبراهيم بن سعد)  األول: حديث أسامة بن زيد: قوله:
وقع يف سياق أمحد فيه قصة عن حبيب قال: " كنت ابملدينة، فبلغِن أن الطاعون ابلكوفة، فلقيت إبراهيم  

.."، فذكر  .بن سعد فسألته "، وأخرجه مسلم أيضا من هذا الوجه وزاد: " فقال ل عطاء بن يسار وغريه
لوا: غائب، فلقيت أخاه إبراهيم بن  احلديث املرفوع: " فقلت: عمن؟ قالوا: عن عامر بن سعد، فأتيته فقا

أي: والد إبراهيم املذكور. ووقع يف رواية األعمش  (  َسعت أسامة بن زيد حيدث سعدا)  سعد فسألته ". قوله:
عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن أسامة بن زيد وسعد، أخرجه مسلم، ومثله يف رواية الثوري عن حبيب،  
وزاد: " وخزمية بن اثبت "، أخرجه أمحد ومسلم أيضا، وهذا االختالف ال يضر؛ الحتمال أن يكون سعد 



  

سبت الرواية إىل سعد لتصديقه أسامة، وأما خزمية فيحتمل أن يكون إبراهيم بن  تذكر ملا حدثه به أسامة أو ن 
إذا َسعتم ابلطاعون (، وقع يف رواية )  سعد َسعه منه بعد ذلك فضمه إليها اترة وسكت عنه أخرى. قوله: 

يف    عامر بن سعد بن أِب وقاص عن أسامة يف هذا احلديث زايدة على رواية أخيه إبراهيم، أخرجها املصنف
" ترك احليل " من طريق شعيب عن الزهري: " أخربين عامر بن سعد أنه َسع أسامة بن زيد حيدث سعدا، 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر الوجع فقال: رجز أو عذاب عذب به بعض األمم، مث بقي منه بقية،  

يزيد عن الزهري، وقال فيه: " .." احلديث، وأخرجه مسلم من رواية يونس بن  .فيذهب املرة وأييت األخرى
.."، وأخرجه البخاري يف ذكر بِن إسرائيل، ومسلم أيضا والنسائي من طريق مالك،  .إن هذا الوجع أو السقم

ومسلم أيضا من طريق الثوري ومغرية بن عبد الرمحن، كلهم عن حممد بن املنكدر، زاد مالك: وسامل أِب 
أابه يسأل أسامة بن زيد: ماذا َسعت من رسول هللا صلى هللا    النضر، كالمها عن عامر بن سعد: " أنه َسع

عليه وسلم يف الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة  
من بِن إسرائيل، أو على من كان قبلكم " احلديث، كذا وقع ابلشك، ووقع ابجلزم عند ابن خزمية من طريق  

ينار عن عامر بن سعد بلفظ: " فإنه رجز سلط على طائفة من بِن إسرائيل "، وأصله عند مسلم،  عمرو بن د 
ووقع عند ابن خزمية ابجلزم أيضا من رواية عكرمة بن خالد عن ابن سعد عن سعد لكن قال: " رجز أصيب  

، والذي ابلزاي هو  تنبيه (: وقع " الرجس " ابلسني املهملة موضع " الرجز " ابلزاي)  به من كان قبلكم ".
املعروف، وهو العذاب، واملشهور يف الذي ابلسني أنه اخلبيث أو النجس أو القذر، وجزم الفاراِب واجلوهري 
أبنه يطلق على العذاب أيضا، ومنه قوله تعاىل: } وجيعل الرجس على الذين ال يعقلون {، وحكاه الراغب  

ك املراد فكأنه أشار بذلك إىل ما جاء يف قصة بلعام، أيضا. والتنصيص على بِن إسرائيل أخص، فإن كان ذل
فأخرج الطربي من طريق سليمان التيمي أحد صغار التابعني عن سيار: أن رجال كان يقال له بلعام كان 
َماب الدعوة، وأن موسى أقبل يف بِن إسرائيل يريد األرض الِت فيها بلعام، فأاته قومه فقالوا: ادع هللا عليهم،  

أؤامر رِب. فمنع، فأتوه هبدية فقبلها، وسألوه اثنيا، فقال: حىت أؤامر رِب، فلم يرجع إليه بشيء،    فقال: حىت
فقالوا: لو كره لنهاك، فدعا عليهم فصار جيري على لسانه ما يدعو به على بِن إسرائيل فينقلب على قومه، 

كرهم ومروهن أن ال ميتنعن من  فالموه على ذلك فقال: سأدلكم على ما فيه هالكهم، أرسلوا النساء يف عس
أحد، فعسى أن يزنوا فيهلكوا، فكان فيمن خرج بنت امللك، فأرادها رأس بعض األسباط وأخربها مبكانه  
فمكنته من نفسها، فوقع يف بِن إسرائيل الطاعون، فمات منهم سبعون ألفا يف يوم، وجاء رجل من بِن  

ا مجيعا. وهذا مرسل جيد، وسيار: شامي موثق. وقد ذكر  هارون ومعه الرمح فطعنهما، وأيده هللا فانتظمهم
الطربي هذه القصة من طريق حممد بن إسحاق عن سامل أِب النضر، فذكر َنوه، وَسى املرأة " كشتا " بفتح  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

الكاف وسكون املعجمة بعدها مثناة، والرجل " زمري " بكسر الزاي وسكون امليم وكسر الراء؛ رأس سبط 
ابن هارون،    -بكسر الفاء وسكون النون بعدها مهملة مث مهملة    - نهما " فنحاص "  مشعون، وَسي الذي طع

وقال يف آخره: فحسب من هلك من الطاعون سبعون ألفا، واملقلل يقول: عشرون ألفا. وهذه الطريق تعضد  
عشرون  األوىل، وقد أشار إليها عياض فقال: قوله: أرسل على بِن إسرائيل، قيل: مات منهم يف ساعة واحدة  

ألفا، وقيل: سبعون ألفا. وذكر ابن إسحاق يف " املبتدأ " أن هللا أوحى إىل داود أن بِن إسرائيل كثر عصياْنم،  
فخريهم بني ثالث: إما أن أبتليهم ابلقحط، أو العدو شهرين، أو الطاعون ثالثة أايم. فأخربهم، فقالوا: اخرت  

شمس سبعون ألفا، وقيل: مائة ألف، فتضرع داود إىل هللا لنا. فاختار الطاعون، فمات منهم إىل أن زالت ال
تعاىل، فرفعه. وورد وقوع الطاعون يف غري بِن إسرائيل، فيحتمل أن يكون هو املراد بقوله: " من كان قبلكم  
"، فمن ذلك ما أخرجه الطربي وابن أِب حامت من طريق سعيد بن جبري قال: " أمر موسى بِن إسرائيل أن  

منهم كبشا، مث ليخضب كفه يف دمه، مث ليضرب به على اببه، ففعلوا، فسأهلم القبط عن  يذبح كل رجل  
ذلك فقالوا: إن هللا سيبعث عليكم عذااب، وإمنا ننجو منه هبذه العالمة. فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون  

جز {. اآلية، سبعون ألفا، فقال فرعون عند ذلك ملوسى: } ادع لنا ربك مبا عهد عندك لئن كشفت عنا الر 
فدعا فكشفه عنهم "، وهذا مرسل جيد اإلسناد، وأخرج عبد الرزاق يف تفسريه والطربي من طريق احلسن يف  
قوله تعاىل: } أمل تر إىل الذين خرجوا من دايرهم وهم ألوف حذر املوت {، قال: فروا من الطاعون، }  

خرج ابن أِب حامت من طريق السدي عن أِب مالك  فقال هلم هللا موتوا مث أحياهم {، ليكملوا بقية آجاهلم. وأ
قصتهم مطولة. فأقدم من وقفنا عليه يف املنقول ممن وقع الطاعون به من بِن إسرائيل يف قصة بلعام، ومن  
غريهم يف قصة فرعون، وتكرر بعد ذلك لغريهم، وهللا أعلم. وسيأيت شرح قوله: " إذا َسعتم ابلطاعون أبرض  

  شرح احلديث الذي بعده.فال تدخلوها " اخل، يف

  احلديث الثالث
 130، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا  5729 َهاب   َعني   ، َماليكٌ  َأْخرَبَنَ   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن يُوُسفَ  َحدَّ َعْبدي احلَْمييدي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َزْيدي  َعنْ   ،اْبني شي
َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّابي    ،َعْبدي اَّللَّي ْبني َعبَّاس   َعنْ   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني احْلَاريثي ْبني نَ ْوَفل   َعنْ   ،ْبني اخلَْطَّابي 

ُ َعْنُه َخرََج إيىَل الشَّأْ  َي اَّللَّ ، َحىتَّ إيَذا َكاَن بيَسرَْغ َلقيَيُه أَُمرَاُء اأْلَْجَنادي َرضي أَبُو ُعبَ ْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاحي َوَأْصَحابُُه، فََأْخرَبُوُه   ؛مي
، قَاَل اْبُن َعبَّاس   اْلَواَبءَ  َأنَّ  َْرضي الشَّْأمي رييَن اأْلَوَّلينَي.  :فَ َقاَل ُعَمرُ   :َقْد َوَقَع أبي َ اْلُمَهاجي َفَدَعاُهْم فَاْسَتَشاَرُهْم،    ادُْع لي

، فَاْختَ َلُفوا، فَ َقاَل بَ ْعُضُهمْ  لشَّْأمي َع َعْنُه. َوقَاَل    :َوَأْخرَبَُهْم َأنَّ اْلَواَبَء َقْد َوَقَع ابي َْمر ، َواَل نَ َرى َأْن تَ ْرجي َقْد َخَرْجَت ألي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َواَل نَ َرى َأْن تُ ْقديَمُهْم َعَلى َهَذا اْلَواَبءي. َمَعَك بَقييَُّة النَّاسي َوَأْصَحاُب َرُسولي اَّللَّي صَ  :بَ ْعُضُهمْ  لَّى اَّللَّ



  

. مُثَّ قَالَ   :فَ َقالَ  رييَن، َواْختَ َلُفوا    :اْرَتفيُعوا َعِن ي َ اأْلَْنَصاَر. َفَدَعْوهُتُْم فَاْسَتَشاَرُهْم، َفَسَلُكوا َسبييَل اْلُمَهاجي اْدُعوا لي
فَ َقالَ َكاْختياَلفيهيمْ  قَالَ   :،  مُثَّ   . َعِن ي .   : اْرَتفيُعوا  اْلَفْتحي َرةي  ُمَهاجي ميْن  قُ َرْيش   َمْشَيَخةي  ميْن  َهاُهَنا  َمْن َكاَن  لي  ادُْع 

، فَ َقاُلوا ُهْم َعَلْيهي َرُجاَلني ن ْ لنَّاسي َواَل تُ ْقديَمُهْم َعَلى  :َفَدَعْوهُتُْم، فَ َلْم خَيَْتليْف مي َع ابي َهَذا اْلَواَبءي. فَ َناَدى    نَ َرى َأْن تَ ْرجي
فَ َقاَل    ؟أَفيرَارًا ميْن َقَدري اَّللَّي   :فََأْصبيُحوا َعَلْيهي. قَاَل أَبُو ُعبَ ْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاحي  ُمَصب يٌح َعَلى َظْهر   إيين ي   :ُعَمُر يفي النَّاسي 

َقَدري اَّللَّي إيىَل َقَدري اَّللَّي، أََرأَْيَت َلْو َكاَن َلَك إيبيٌل َهَبَطْت َوادياًي  َلْو َغرْيَُك قَاهَلَا اَي َأاَب ُعبَ ْيَدَة، نَ َعْم نَفيرُّ ميْن    :ُعَمرُ 
تَ َها بيَقَدري اَّللَّي، َوإيْن َرَعْيتَ   ؛ُعْدَواَتني  َلهُ  َبٌة، َواأْلُْخَرى َجْدبٌَة، أَلَْيَس إيْن َرَعْيَت اخلَْْصَبَة َرَعي ْ  اجلَْْدبََة إيْحَدامُهَا َخصي

تَ هَ  إينَّ عيْنديي يفي َهَذا  :وََكاَن ُمتَ َغي يًبا يفي بَ ْعضي َحاَجتيهي، فَ َقالَ  َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن َعْوف   َفَجاءَ  :قَالَ  ؟ا بيَقَدري اَّللَّي َرَعي ْ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َْرض  َفاَل   :عيْلًما، َسَي ْعُتْم بيهي أبي َْرض   " إيَذا َسَي  تَ ْقَدُموا َعَلْيهي، َوإيَذا َوَقَع أبي

ْنُه ". قَالَ  َا َفاَل خَتُْرُجوا فيرَارًا مي  َفَحميَد اَّللََّ ُعَمُر مُثَّ اْنَصَرَف. :َوأَنْ ُتْم هبي
 ......... 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

ذكره من وجهني مطوال وخمتصرا. : حديث عبد الرمحن بن عوف، وفيه قصة عمر وأِب عبيدة،  احلديث الثاين 
هو بتقدمي احلاء املهملة على امليم، وروايته عن شيخه فيه من رواية األقران، ويف  (  عن عبد احلميد)  قوله:

عن عبد هللا بن عبد هللا بن  )  السند ثالثة من التابعني يف نسق، وصحابيان يف نسق، وكلهم مدنيون. قوله:
بن عبد املطلب، جلد أبيه نوفل ابن عم النِب صلى هللا عليه وسلم صحبة،  أي: ابن نوفل بن احلارث  (  احلارث

وكذا لولده احلارث، وولد عبد هللا بن احلارث يف عهد النِب صلى هللا عليه وسلم فعد لذلك يف الصحابة، 
ثقلة، فهم ثالثة من الصحابة يف نسق، وكان عبد هللا بن احلارث يلقب " ببة " مبوحدتني مفتوحتني الثانية م

ومعناه: املمتلئ البدن من النعمة، ويكىن: أاب حممد، ومات سنة أربع ومثانني، وأما ولده راوي هذا احلديث  
فهو ممن وافق اَسه اسم أبيه، وكان يكىن: أاب حيَي، ومات سنة تسع وتسعني، وما له يف البخاري سوى هذا 

وغريه، وخالفهم يونس، فقال: عن ابن    احلديث، وقد وافق مالكا على روايته عن ابن شهاب هكذا معمر
شهاب، عن عبد هللا بن احلارث، أخرجه مسلم ومل يسق لفظه، وساقه ابن خزمية وقال: قول مالك ومن اتبعه  
أصح. وقال الدارقطِن: اتبع يونس صاحل بن نصر عن مالك. وقد رواه ابن وهب عن مالك ويونس مجيعا  

لصواب: األول، وأظن ابن وهب محل رواية مالك على رواية  عن ابن شهاب عن عبد هللا بن احلارث، وا
يونس، قال: وقد رواه إبراهيم بن عمر بن أِب الوزير عن مالك كاجلماعة، لكن قال: " عن عبد هللا بن عبد  
هللا بن احلارث، عن أبيه، عن ابن عباس "، زاد يف السند: " عن أبيه "، وهو خطأ. قلت: وقد خالف هشام  

أصحاب ابن شهاب فقال: " عن ابن شهاب، عن محيد بن عبد الرمحن، عن أبيه وعمر "،  بن سعد مجيع  
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أخرجه ابن خزمية، وهشام صدوق سيئ احلفظ، وقد اضطرب فيه فرواه اترة هكذا ومرة أخرى: " عن ابن  
شهاب، عن أِب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف، عن أبيه وعمر "، أخرجه ابن خزمية أيضا، والبن شهاب  

أن عمر بن اخلطاب خرج إىل الشام (، ذكر سيف  )  شيخ آخر قد ذكره البخاري إثر هذا السند. قوله:  فيه
بن عمر يف " الفتوح " أن ذلك كان يف ربيع اآلخر سنة مثاين عشرة، وأن الطاعون كان وقع أوال يف احملرم  

أنه أشد ما كان، فذكر القصة،   ويف صفر مث ارتفع، فكتبوا إىل عمر فخرج، حىت إذا كان قريبا من الشام بلغه
وذكر خليفة بن خياط أن خروج عمر إىل سرغ كان يف سنة سبع عشرة، فاهلل أعلم. وهذا الطاعون الذي  
وقع ابلشام حينئذ هو الذي يسمى طاعون عمواس بفتح املهملة وامليم وحكي تسكينها وآخره مهملة، قيل:  

بفتح املهملة وسكون الراء بعدها معجمة، وحكي (  بسرغحىت إذا كان  )  َسي بذلك؛ ألنه عم وواسى. قوله:
عن ابن وضاح حتريك الراء، وخطأه بعضهم: مدينة افتتحها أبو عبيدة، وهي والريموك واجلابية متصالت، 
وبينها وبني املدينة ثالث عشرة مرحلة، وقال ابن عبد الرب: قيل: إنه واد بتبوك، وقيل: بقرب تبوك، وقال  

  احلجاز، وهي من منازل حاج الشام، وقيل: بينها وبني املدينة ثالث عشرة مرحلة. قوله:احلازمي: هي أول  
هم خالد بن الوليد ويزيد بن أِب سفيان وشرحبيل بن  (  لقيه أمراء األجناد أبو عبيدة بن اجلراح وأصحابه)

، مث رده عمر إىل حسنة وعمرو بن العاص، وكان أبو بكر قد قسم البالد بينهم، وجعل أمر القتال إىل خالد
أِب عبيدة، وكان عمر رضي هللا تعاىل عنه قسم الشام أجنادا: األردن جند، ومحص جند، ودمشق جند،  
وفلسطني جند، وقنسرين جند، وجعل على كل جند أمريا، ومنهم من قال: إن قنسرين كانت مع محص  

وه أن الوابء قد وقع أبرض الشام (،  فأخرب )  فكانت أربعة، مث أفردت قنسرين يف أايم يزيد بن معاوية. قوله:
يف رواية يونس: " الوجع " بدل " الوابء "، ويف رواية هشام بن سعد: " أن عمر ملا خرج إىل الشام َسع 

قوله: غري عكس.  من  ووجع  وابء  طاعون  فإن كل  بينها؛  خمالفة  وال   ،" ل  )  ابلطاعون  ادع  عمر:  فقال 
ارتفعوا عِن (، يف رواية يونس: " فأمرهم فخرجوا )  امجع ل ". قوله:   املهاجرين األولني (، يف رواية يونس: "

من مشيخة قريش (، ضبط " مشيخة " بفتح امليم والتحتانية بينهما معجمة ساكنة، وبفتح  )  عنه ". قوله:
وأشياخ،    -ابلضم، وابلكسر    -امليم وكسر املعجمة وسكون التحتانية: مجع شيخ، وجيمع أيضا على شيوخ  

بفتح مث سكون مث ضم    - ومشايخ، ومشيخاء    -بكسر مث سكون    -وشيخان    - بكسر مث فتح    -وشيخة  
أي: الذين هاجروا إىل املدينة  (  من مهاجرة الفتح)  وقد تشبع الضمة حىت تصري واوا فتتم عشرا. قوله:  -ومد  

مهاجرا صورة، وإن  عام الفتح، أو: املراد: مسلمة الفتح، أو أطلق على من حتول إىل املدينة بعد فتح مكة  
كانت اهلجرة بعد الفتح حكما قد ارتفعت، وأطلق عليهم ذلك احرتازا من مشيخة قريش ممن أقام مبكة ومل  
يهاجر أصال، وهذا يشعر أبن ملن هاجر فضال يف اجلملة على من مل يهاجر وإن كانت اهلجرة الفاضلة يف  



  

ه وسلم: " ال هجرة بعد الفتح "، وإمنا كان كذلك؛  األصل إمنا هي ملن هاجر قبل الفتح؛ لقوله صلى هللا علي
ألن مكة بعد الفتح صارت دار إسالم، فالذي يهاجر منها للمدينة إمنا يهاجر لطلب العلم أو اجلهاد ال  

أي: الصحابة، أطلق عليهم  (  بقية الناس)  للفرار بدينه، خبالف ما قبل الفتح، وقد تقدم بيان ذلك. قوله:
ليس الناس إال هم، وهلذا عطفهم على الصحابة عطف تفسري، وحيتمل أن يكون املراد  ذلك تعظيما هلم أي:  

ببقية الناس أي: الذين أدركوا النِب صلى هللا عليه وسلم عموما، واملراد ابلصحابة: الذين الزموه وقاتلوا معه. 
يته: " فإين ماض ملا  فنادى عمر يف الناس: إين مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه (، زاد يونس يف روا)  قوله:

فقال أبو عبيدة (، وهو إذ ذاك أمري  )  أرى، فانظروا ما آمركم به فامضوا له، قال: فأصبح على ظهر ". قوله:
أي: أترجع فرارا من قدر هللا؟ ويف رواية هشام بن سعد: " وقالت طائفة منهم  (  أفرارا من قدر هللا؟)  الشام

فقال عمر: لو غريك قاهلا  )  ر، لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا ". قوله:أبو عبيدة: أمن املوت نفر؟ إمنا َنن بقد
أي: لعاقبته، أو لكان أوىل منك بذلك، أو مل أتعجب منه، ولكِن أتعجب منك مع علمك  (  اي أاب عبيدة

وفضلك كيف تقول هذا؟ وحيتمل أن يكون احملذوف: ألدبته، أو: هي للتمِن فال حيتاج إىل جواب، واملعىن 
ريك ممن ال فهم له إذا قال ذلك يعذر. وقد بني سبب ذلك بقوله: " وكان عمر يكره خالفه "، أي: أن غ 

نعم، نفر من قدر هللا إىل قدر هللا (، يف رواية هشام بن سعد: " إن تقدمنا فبقدر هللا، وإن  )  خمالفته. قوله:
ليس فرارا شرعيا، واملراد: أن هجوم املرء   أتخرَن فبقدر هللا "، وأطلق عليه فرارا؛ لشبهه به يف الصورة وإن كان

على ما يهلكه منهي عنه، ولو فعل لكان من قدر هللا، وجتنبه ما يؤذيه مشروع، وقد يقدر هللا وقوعه فيما فر 
منه، فلو فعله أو تركه لكان من قدر هللا، فهما مقامان: مقام التوكل، ومقام التمسك ابألسباب كما سيأيت  

عمر: " نفر من قدر هللا إىل قدر هللا ": أنه أراد أنه مل يفر من قدر هللا حقيقة، وذلك    تقريره، وحمصل قول
أن الذي فر منه أمر خاف على نفسه منه فلم يهجم عليه، والذي فر إليه أمر ال خياف على نفسه منه إال  

املهملة وبكسرها    بضم العني(  له عدواتن)  األمر الذي ال بد من وقوعه سواء كان ظاعنا أو مقيما. قوله:
(  إحدامها خصيبة)  أيضا وسكون الدال املهملة: تثنية عدوة، وهو املكان املرتفع من الوادي، وهو شاطئه. قوله:

بوزن عظيمة، وحكى ابن التني سكون الصاد بغري ايء، زاد مسلم يف رواية معمر: " وقال له أيضا: أرأيت لو 
قال: نعم. قال: فسر إذا، فسار حىت    - وهو بتشديد اجليم    -معجزه؟  أنه رعى اجلدبة وترك اخلصبة أكنت  

وكان )  هو موصول عن ابن عباس ابلسند املذكور. قوله:(  فجاء عبد الرمحن بن عوف)  أتى املدينة ". قوله:
إن عندي يف هذا علما (، يف  )  أي: مل حيضر معهم املشاورة املذكورة لغيبته. قوله:(  متغيبا يف بعض حاجته

..( إخل، هو موافق .إذا َسعتم به أبرض فال تقدموا عليه)  ية مسلم: " لعلما " بزايدة الم التأكيد. قوله:روا
فال )  للمنت الذي قبله عن أسامة بن زيد وسعد وغريمها، فلعلهم مل يكونوا مع عمر يف تلك السفرة. قوله:
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حديث أسامة عند النسائي: " فال تفروا منه    خترجوا فرارا منه (، يف رواية عبد هللا بن عامر الِت بعد هذه ويف
"، ويف رواية ألمحد من طريق ابن سعد عن أبيه مثله، ووقع يف ذكر بِن إسرائيل: " إال فرارا منه "، وتقدم 

 الكالم على إعرابه هناك.

 احلديث الرابع  
 130، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا  5730 َهاب   َعني   ،َماليكٌ  رَبَنَ َأخْ   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن يُوُسفَ  َحدَّ َأنَّ ُعَمَر َخرََج إيىَل   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني َعامير   َعنْ   ،اْبني شي
، فَ َلمَّا َكاَن بيَسرَْغ، بَ َلَغُه َأنَّ  ، فََأْخرَبَهُ  اْلَواَبءَ  الشَّْأمي لشَّْأمي ُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي   َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن َعْوف   َقْد َوَقَع ابي َصلَّى اَّللَّ

َا َفاَل خَتُْرُجوا فيرَارً  :َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  َْرض  َوأَنْ ُتْم هبي َْرض  َفاَل تَ ْقَدُموا َعَلْيهي، َوإيَذا َوَقَع أبي ْعُتْم بيهي أبي ْنُه ". " إيَذا َسَي  ا مي
 ..... 

 

   احلديث اخلامس
 175، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  3473 َمْوىَل   َأِبي النَّْضري  َوَعنْ   ،حُمَمَّدي ْبني اْلُمْنَكديري  َعنْ   ،َماليكٌ  َحدََّثِني   :قَالَ   ،َعْبُد اْلَعزييزي ْبُن َعْبدي اَّللَّي  َحدَّ
َعُه َيْسأَ   ،َعاميري ْبني َسْعدي ْبني َأِبي َوقَّاص   ُعَمَر ْبني ُعبَ ْيدي اَّللَّي، َعنْ  ْعَت    :ُل ُأَساَمَة ْبَن َزْيد  َعْن أَبييهي، أَنَُّه َسَي َماَذا َسَي

الطَّاُعوني  َوَسلََّم يفي  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  َوَسلَّمَ   :ُأَساَمةُ  فَ َقالَ   ؟ميْن  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  "   :قَاَل 
َل َعَلى طَائيَفة  ميْن َبِني إيْسرَائي  ريْجسٌ  الطَّاُعونُ  َلُكْم    - يَل  أُْرسي ، َفاَل   -أَْو َعَلى َمْن َكاَن قَ ب ْ َْرض  ْعُتْم بيهي أبي فَإيَذا َسَي

ْنُه ". قَاَل أَبُو النَّْضري  َا َفاَل خَتُْرُجوا فيرَارًا مي َْرض  َوأَنْ ُتْم هبي ْنُه ".  :تَ ْقَدُموا َعَلْيهي، َوإيَذا َوَقَع أبي  " اَل خُيْريُجُكْم إيالَّ فيرَارًا مي
 27، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا(  93)  2218 َبُة ْبُن َسعييد   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن َمْسَلَمَة ْبني قَ ْعَنب   َحدَّ َوَنَسَبُه اْبُن    - اْلُمغيريَةُ  َأْخرَبَنَ   :قَااَل   ،َوقُ تَ ي ْ
يُّ    :قَ ْعَنب  فَ َقالَ  ُأَساَمَة ْبني   َعنْ   ،َعاميري ْبني َسْعدي ْبني َأِبي َوقَّاص   َعنْ   ،َأِبي النَّْضري  َعنْ   -اْبُن َعْبدي الرَّمْحَني اْلُقَرشي

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ   ،َزْيد   ُ َعزَّ وَ   :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َجلَّ بيهي ََنًسا ميْن عيَباديهي،  " الطَّاُعوُن آيَُة الر يْجزي، ابْ تَ َلى اَّللَّ
ْنُه ". َهَذا حَ  َا َفاَل َتفيرُّوا مي َْرض  َوأَنْ ُتْم هبي ْعُتْم بيهي َفاَل َتْدُخُلوا َعَلْيهي، َوإيَذا َوَقَع أبي َبَة ََنُْوُه. فَإيَذا َسَي ، َوقُ تَ ي ْ  دييُث اْلَقْعَنِبي ي

  



  

   احلديث السادس
 27، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا(  93)  2218 َبُة ْبُن َسعييد   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن َمْسَلَمَة ْبني قَ ْعَنب   َحدَّ َوَنَسَبُه اْبُن    - اْلُمغيريَةُ  َأْخرَبَنَ   :قَااَل   ،َوقُ تَ ي ْ
يُّ    :قَ ْعَنب  فَ َقالَ  ُأَساَمَة ْبني   َعنْ   ،َأِبي َوقَّاص  َعاميري ْبني َسْعدي ْبني   َعنْ   ،َأِبي النَّْضري  َعنْ   -اْبُن َعْبدي الرَّمْحَني اْلُقَرشي

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ   ،َزْيد   ُ َعزَّ َوَجلَّ بيهي ََنًسا ميْن عيَباديهي،    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " الطَّاُعوُن آيَُة الر يْجزي، ابْ تَ َلى اَّللَّ
ْعُتْم بيهي َفاَل َتْدُخُلوا َعَلْيهي، َوإيَذا َبَة ََنُْوُه.   فَإيَذا َسَي ، َوقُ تَ ي ْ ْنُه ". َهَذا َحدييُث اْلَقْعَنِبي ي َا َفاَل َتفيرُّوا مي َْرض  َوأَنْ ُتْم هبي  َوَقَع أبي

 
 

   احلديث األخري
 2128، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا   3424 ثَ َنا  ،أَبُو نُ َعْيم   َحدَّ م  الث ََّقفييُّ  َحدَّ ثَ َنا  ،أَبُو َعاصي ُّ  َحدَّ َلقيَي َرُجٌل   :َعْبُد اَّللَّي ْبُن َمْسُعود   قَالَ   :الَ قَ   ،الشَّْعِبي
يُّ  ْنسي ، فَ َقاَل َلُه اإْلي يُّ ْنسي يًتا،   :ميْن َأْصَحابي حُمَمَّد  َرُجاًل ميَن اجلْين ي َفَصاَرَعُه، َفَصَرَعُه اإْلي إيين ي أَلَرَاَك َضئيياًل َشخي

َفَكذَ   ، ُذَري يَعَتا َكْلب  ُذَري يَعتَ ْيَك  بَ ْينيهيْم َكَذليكَ َكَأنَّ  ميْن  أَْنَت  أَْم  اجلْين ي  َمْعَشَر  أَنْ ُتْم  إيين ي    :قَالَ   ؟ليَك  َواَّللَّي،  اَل 
ُهمْ  ن ْ َفُعَك. فَ َعاَوَدُه َفَصَرَعُه، قَالَ   ،َلَضلييعٌ  مي ًئا يَ ن ْ .   :َوَلكيْن َعاويْديني الثَّانيَيَة، فَإيْن َصَرْعَتِني َعلَّْمُتَك َشي ْ َهاتي َعل يْمِني
ُ اَل إيَلَه إيالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم { :تَ ْقَرأُ   :نَ َعْم. قَالَ   :قَالَ  اَل تَ ْقَرُؤَها يفي بَ ْيت  إيالَّ  فَإينََّك    :نَ َعْم. قَالَ   :قَالَ   ؟} اَّللَّ

ْنُه الشَّْيطَاُن َلهُ   َكَخَبجي احلْيَماري، مُثَّ اَل َيْدُخُلُه َحىتَّ ُيْصبيَح.  َخَبجٌ  َخرََج مي
يتُ  :الضَّئييلُ  : قَاَل أَبُو حُمَمَّد   . َواخْلََبجُ  :اْلَمْهُزوُل. َوالضَّلييعُ  :الدَّقييُق. َوالشَّخي  الر ييُح.  :َجي يُد اأْلَْضاَلعي

 حكم احلديث: رجاله ثقات ولكن عامرا الشعِب قال احلاكم والدارقطِن وأبو حامت: " مل يسمع من ابن مسعود 
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 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع اخلامس عشر اجلزء 
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 

 احلديث األول 
 51، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  2965 حُمَمَّد   َحدَّ ْبُن  اَّللَّي  ثَ َنا  ،َعْبُد  َعْمر و َحدَّ ْبُن  ثَ َنا   ،ُمَعاوييَُة  إيْسَحاقَ  َحدَّ ُعْقَبةَ  َعنْ   ،أَبُو  ْبني    ، ُموَسى 
ُ    ْبُن َأِبي أَْوىفَ َعْبُد اَّللَّي  َكَتَب إيلَْيهي   :َمْوىَل ُعَمَر ْبني ُعبَ ْيدي اَّللَّي، وََكاَن َكاتيًبا َلُه، قَالَ  َساملي  َأِبي النَّْضري  َعنْ  َي اَّللَّ َرضي

ميهي الَِّتي َلقيَي فييَها   ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي بَ ْعضي َأايَّ ُهَما، فَ َقَرأْتُُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  انْ َتَظَر َحىتَّ َماَلتي الشَّْمُس.َعن ْ
، قَالَ   2966 ُوا، " أَي َُّها النَّا   :مُثَّ قَاَم يفي النَّاسي ُس، اَل تَ َتَمن َّْوا ليَقاَء اْلَعُدو ي، َوَسُلوا اَّللََّ اْلَعافيَيَة، فَإيَذا َلقييُتُموُهْم فَاْصربي

، َوَهازيَم اأْلَْحزَا :َواْعَلُموا َأنَّ اجْلَنََّة حَتَْت ظياَللي السُُّيوفي ". مُثَّ قَالَ  ، َوَُمْريَي السََّحابي ،  " اللَُّهمَّ ُمْنزيَل اْلكيَتابي بي
 اْهزيْمُهْم َواْنُصْرََن َعَلْيهيْم ".

 ....... 
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

أورد فيه حديث عبد هللا بن أِب أوىف مبعىن ما ترجم به؛ لكن ليس فيه: " إذا مل يقاتل أول النهار " وكأنه 
هبذا اإلسناد: " أنه كان  أشار بذلك إىل ما ورد يف بعض طرقه، فعند أمحد من وجه آخر عن موسى بن عقبة  

ولسعيد بن منصور من وجه آخر عن    ،صلى هللا عليه وسلم حيب أن ينهض إىل عدوه عند زوال الشمس "
ابن أِب أوىف: " كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميهل إذا زالت الشمس مث ينهض إىل عدوه "، وللمصنف  

يقاتل أول النهار انتظر حىت هتب األرواح وحتضر الصلوات  يف اجلزية من حديث النعمان بن مقرن " كان إذا مل  
وأخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن حبان من وجه آخر وصححاه، ويف روايتهم: " حىت تزول الشمس    ،"

وهتب األرواح وينزل النصر "، فيظهر أن فائدة التأخري لكون أوقات الصالة مظنة إجابة الدعاء، وهبوب  
صر به يف األحزاب فصار مظنة لذلك وهللا أعلم. وقد أخرج الرتمذي حديث النعمان بن  الريح قد وقع الن

مقرن من وجه آخر عنه لكن فيه انقطاع، ولفظه يوافق ما قلته قال: " غزوت مع النِب صلى هللا عليه وسلم  
زول  فكان إذا طلع الفجر أمسك حىت تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حىت ت

الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل، فإذا دخل وقت العصر أمسك حىت يصليها مث يقاتل، وكان يقال: عند  
تنبيه (: وقع يف رواية اإلَساعيلي من هذا  )  ذلك هتيج رايح النصر ويدعو املؤمنون جليوشهم يف صالهتم ".



  

ء العدو " مع بقية الكالم على شرحه إن الوجه زايدة يف الدعاء، وسيأيت التنبيه عليها يف " ابب ال تتمنوا لقا
 شاء هللا تعاىل.

 احلديث الثاىن 
 314، الصفحة رقم:2:اجلزء رقم

ثَ َنا  1057 ي    َعنْ   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني َسليَمةَ  َعنْ   ،َعْمريو ْبني ُمرَّةَ  َعنْ   ،ُشْعَبةَ  َعنْ   ،وَكييعٌ  َحدَّ
ُ َعْنُه، قَالَ  َعلي َي اَّللَّ   : َرضي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَأََن أَُقولُ اْشَتَكْيُت، فَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ رًا    :َأاَتيني النَِّبي ، َوإيْن َكاَن ُمَتَأخ ي اللَُّهمَّ إيْن َكاَن َأَجليي َقْد َحَضَر فََأريْحِني
ُ َعَلْيهي   ُّ َصلَّى اَّللَّ . فَ َقاَل النَِّبي ْيني ، َوإيْن َكاَن َباَلًء َفَصرب ي فََأَعْدُت    :قَالَ   :" قُ ْلتَ   ؟" َكْيفَ   :َوَسلَّمَ فَاْشفيِني أَْو َعافيِني

 َفَما اْشَتَكْيُت َوَجعيي َذاَك بَ ْعُد. :" اللَُّهمَّ اْشفيهي، أَْو َعافيهي ". قَالَ  :َفَمَسَح بيَيديهي، مُثَّ قَالَ  :َعَلْيهي، قَالَ 
 حكم احلديث: إسناده حسن

 

  احلديث الثالث
 109رقم:، الصفحة 35:اجلزء رقم

ثَ َنا  21177 َحدَّ اَّللَّي،  َعْبُد  ثَ َنا  اْلَبْصرييُّ  َحدَّ السَّبَّاُك  ْهرَاَن  مي ْبُن  ثَ َنا   ،َجْعَفُر  اْلَواريثي  َحدَّ ْبني   َعنْ   ،َعْبُد  حُمَمَّدي 
َلى َعنْ   ،َُمَاهيد   َعنْ   ،احلََْكمي  َعني   ،ُجَحاَدةَ  َّ َصلَّى    ،َكْعب    ُأَِب ي ْبني  َعنْ   ،َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َأِبي لَي ْ رْبييَل أََتى النَِّبي َأنَّ جي

َضاةي َبِني غيَفار ، فَ َقالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوُهَو أبَي د . فَ َقالَ   :اَّللَّ  : إينَّ اَّللََّ أَيُْمُرَك َأْن تُ ْقريَئ أُمََّتَك اْلُقْرآَن َعَلى َحْرف  َواحي
َعةي    :. َفذََكَر احلَْدييَث، إيىَل َأْن قَالَ " َأْسَأُل اَّللََّ ُمَعافَاَتُه َوَمْغفيَرَتُه " إينَّ اَّللََّ أَيُْمُرَك َأْن تُ ْقريَئ أُمََّتَك اْلُقْرآَن َعَلى َسب ْ

َها فَ ُهَو َكَما قَاَل.  ن ْ ، َفَمْن قَ َرأَ َحْرفًا مي  َأْحُرف 
 حكم احلديث: صحيح، وهذا إسناد حسن يف املتابعات والشواهد 

 ..... 
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 احلديث الرابع  
 483، الصفحة رقم:42:اجلزء رقم

ثَ َنا  25740 ثَ َنا  ،وَكييعٌ  َحدَّ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، يَ ُقولُ   :قَاَلتْ   ،َعائيَشةَ  َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،هيَشامٌ  َحدَّ ُّ َصلَّى اَّللَّ   : َكاَن النَِّبي
فَ  َفاُء، اَل َكاشي ، بيَيديكي الش ي   َلُه إيالَّ أَْنَت "." اْمَسحي اْلَباَس َربَّ النَّاسي
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 

 ........ 
 

   احلديث اخلامس
 101، الصفحة رقم:45:اجلزء رقم

ثَ َنا  27131 ثَ َنا  :قَالَ   ،ُحَسنْيُ ْبُن حُمَمَّد   َحدَّ   -يَ ْعِني اْبَن َأِبي زياَيد     - يَزييدَ  َعنْ   -يَ ْعِني اْبَن َعطَاء     -  يَزييدُ  َحدَّ
ثَ ْتِني   :قَالَ   ،ُسَلْيَماَن ْبني َعْمريو ْبني اأْلَْحَوصي اأْلَْزديي ي  َعنْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم    ،أُم يي َحدَّ َا َرَأْت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َأْنَّ

حلْيَجارَةي َوُهوَ يَ ْرميي مجَْ  يُبوُه ابي " أَي َُّها    :يَ ُقولُ   َرَة اْلَعَقَبةي ميْن َبْطني اْلَواديي، َوَخْلَفُه إيْنَساٌن َيْسرُتُُه ميَن النَّاسي َأْن ُيصي
ُتْم فَاْرُموا مبييْثلي  ْبن  هَلَا، فَ َقاَلتْ ". مُثَّ أَق ْ  َحَصى اخلَْْذفي  النَّاُس، اَل يَ ْقُتْل بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا، َوإيَذا َرَمي ْ  :َبَل، فَأَتَ ْتُه اْمَرأٌَة ابي

َاء  يفي   :اَي َرُسوَل اَّللَّي، إينَّ اْبِني َهَذا َذاهيُب اْلَعْقلي فَادُْع اَّللََّ َلُه. قَاَل هَلَا َاء  ". فَأَتَ ْتُه مبي َجارَة ،  تَ ْور   " اْئتييِني مبي ميْن حي
لييهي بيهي، َواْسَتْشفيي اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ". فَ ُقْلُت هَلَا  :َدَعا فييهي، مُثَّ قَالَ فَ تَ َفَل فييهي، َوَغَسَل َوْجَهُه، مُثَّ     : " اْذَهِبي فَاْغسي

َفَكاَن مينْ  اْبِني  َا َشَفَة  َفَمَسْحُت هبي َصابيعيي،  ْنُه قَليياًل أبَي َهَذا. فََأَخْذُت مي ْبِني  َقليياًل الي ْنُه  ،  َهِبي لي مي النَّاسي أَبَ ر ي   
 بَريَئ َأْحَسَن بُ ْرء .  :قَاَلتْ  ؟َسأَْلُت اْلَمْرأََة بَ ْعُد َما فَ َعَل ابْ نُ َهافَ 

 حكم احلديث: حسن لغريه دون قوله: "فأتته مباء... إخل "، وهذا إسناد ضعيف. 
 .......... 

  



  

   احلديث السادس
 50، الصفحة رقم:6:اجلزء رقم

ثَ َنا  3578 َّ َصلَّى   َعْبَد اَّللَّي ْبَن َمْسُعود   َسَيْعتُ   :قَالَ  َأِبي َعْبدي الرَّمْحَني  َعنْ   ،َعطَاء   َعنْ   ،ُسْفَيانُ  َحدَّ ُلُغ بيهي النَِّبي يَ ب ْ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َلُه َمْن جَ  :اَّللَّ َفاًء، َعليَمُه َمْن َعليَمُه، َوَجهي ُ َداًء إيالَّ َقْد أَنْ َزَل َلُه شي َلُه "." َما أَنْ َزَل اَّللَّ  هي

 حكم احلديث: صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن 
 

   احلديث األخري
 460، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا   4586 م  اأْلَْنطَاكييُّ  َحدَّ اْبني   َأْخرَبَُهْم َعني  اْلَولييَد ْبَن ُمْسليم   َأنَّ   ، َوحُمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاحي ْبني ُسْفَيانَ  َنْصُر ْبُن َعاصي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،َجد يهي  َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،َعْمريو ْبني ُشَعْيب   َعنْ   ،ُجَرْيج   " َمْن َتطَبََّب َواَل    : َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ْنُه طيبٌّ فَ ُهوَ  .  :قَالَ  :ْصرٌ ". قَاَل نَ  َضامينٌ  يُ ْعَلُم مي  َحدََّثِني اْبُن ُجَرْيج 
يٌح أَْم اَل. : قَاَل أَبُو َداُودَ   َهَذا ملَْ يَ ْرويهي إيالَّ اْلَولييُد، اَل َنْدريي ُهَو َصحي

 حكم احلديث: حسن 
 ........ 

 عون املعبود شرح سنن أِب داود

 يعلم منه طب( أي: معاجلة )من تطبب( بتشديد املوحدة األوىل أي: تعاطى علم الطب وعاجل مريضا. )وال
صحيحة غالبة على اخلطأ فأخطأ يف طبه وأتلف شيئا من املريض. )فهو ضامن( ألنه تولد من فعله اهلالك 
وهو متعد فيه إذ ال يعرف ذلك فتكون جنايته مضمونة على عاقلته. قال اخلطاِب: ال أعلم خالفا يف أن 

عاطي علما أو عمال ال يعرفه متعد فإذا تولد من فعله التلف  املعاجل إذا تعدى فتلف املريض كان ضامنا واملت
ضمن الدية وسقط القود عنه؛ ألنه ال يستبد بذلك دون إذن املريض. وجناية الطبيب يف قول عامة الفقهاء 
على عاقلته. انتهى. )قال نصر( ابن عاصم يف روايته عن الوليد بن مسلم حدثِن ابن جريج، وأما حممد بن  

ل: عن ابن جريج. )مل يروه( أي: احلديث مسندا. )إال الوليد( ابن مسلم. )ال ندري أصحيح هو  الصباح فقا
أم ال( أي: ال ندري هو صحيح مسند أم ال. ورواه الدارقطِن من طريقني عن عبد هللا بن عمرو وقال: مل  

تدرك يف الطب وقال:  يسنده عن ابن جريج غري الوليد بن مسلم وغريه يرويه مرسال. وأخرجه احلاكم يف املس

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

ماجه.  ابن  وأخرجه  ومنقطعا  مسندا  النسائي  وأخرجه  املنذري:  قال  املناوي.  قاله  الذهِب.  وأقره  صحيح. 
 انتهى. 

 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع عشر السادساجلزء 
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 

 احلديث األول 
 52، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ُعْثَمانَ  َأْخرَبَيني   4830 ْبُن  ُمَصفًّى َعْمُرو  ْبُن  ثَ َنا   :قَااَل   ،َوحُمَمَُّد  ُجَرْيج   َعني   ،اْلَولييدُ  َحدَّ ْبني   َعنْ   ،اْبني  َعْمريو 
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ  َجد يهي  َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،ُشَعْيب   ْنُه طيبٌّ قَ ْبَل    " َمْن َتطَبََّب َوملَْ   :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ يُ ْعَلْم مي

 ". َضامينٌ  َذليَك فَ ُهوَ 
 حكم احلديث: حسن 

 
ثَ َنا  :قَالَ   ،حَمُْموُد ْبُن َخاليد   َأْخرَبَيني   4831  ، َجد يهي  َعنْ   ،َعْمريو ْبني ُشَعْيب   َعنْ   ،اْبني ُجَرْيج   َعني  ،اْلَولييدُ  َحدَّ

ثْ َلُه َسَواًء.  مي
 حكم احلديث: صحيح 

 السندي على النسائيحاشية 

 احلديث الثاىن 7 .أي تكلف يف الطب وهو ال يعلمه فهو ضامن ملا أتلفه بطبه ( من تطبب) قوله 
 390، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا   294 ثَ َنا  ، يَ ْعُقوبُ  َحدَّ َهاب   : قَالَ   ،َصاليح   َعنْ   ،َأِبي  َحدَّ شي ْبَن   َفَسميْعتُ   :َسامليٌ  فَ َقالَ   : اْبُن  اَّللَّي  َعْبَد 
ي َهَذا. قَالَ   :ُعَمرُ  قَالَ   :يَ ُقولُ  ُعَمرَ  ُلوا إيَلَّ طَبييًبا يَ ْنظُُر إيىَل ُجْرحي ، َفَسَقى    :أَْرسي َن اْلَعَربي فََأْرَسُلوا إيىَل طَبييب  مي

نَي َخرََج ميَن الطَّْعَنةي ا النَّبييذُ  ُعَمَر نَبييًذا َفُشب يهَ  لدَّمي حي َن اأْلَْنَصاري    :لَِّتي حَتَْت السُّرَّةي، قَالَ ابي َفَدَعْوُت طَبييًبا آَخَر مي
اَي أَميرَي اْلُمْؤمينينَي، اْعَهْد.    :ميْن َبِني ُمَعاوييََة َفَسَقاُه لَبَ ًنا، َفَخرََج اللَّنَبُ ميَن الطَّْعَنةي َصْلًدا أَبْ َيَض، فَ َقاَل َلُه الطَّبييبُ 

بْ ُتَك. قَالَ َصَدقَ  :فَ َقاَل ُعَمرُ  ُعوا َذليَك،   :ِني َأُخو َبِني ُمَعاوييََة، َوَلْو قُ ْلَت َغرْيَ َذليَك َكذَّ نَي َسَي فَ َبَكى َعَلْيهي اْلَقْوُم حي
ُ عَ   :فَ َقالَ  َنا، َمْن َكاَن اَبكيًيا فَ ْلَيْخرُْج، أملَْ َتْسَمُعوا َما قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ "   :قَالَ   ؟َلْيهي َوَسلَّمَ اَل تَ ْبُكوا َعَلي ْ



  

ُه َعَلى َهاليك  ميْن َوَلديهي  يُ َعذَُّب اْلَمي يُت بيُبَكاءي َأْهليهي َعَلْيهي ". َفميْن َأْجلي َذليَك َكاَن َعْبُد اَّللَّي اَل يُقيرُّ َأْن يُ ْبَكى عيْندَ 
 َواَل َغرْييهيْم. 

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 
 ...... 

 

  الثالث احلديث 
 154، الصفحة رقم:40:اجلزء رقم

ثَ َنا  24126 ثَ َنا  ،ُسْفَيانُ  َحدَّ َعْمَرةَ  َعني   ،حَيََْي  َحدَّ ي  أَوْ   - اْبني َأخي َهَذا،  أَْدريي   : قَاَلتي  َعْمَرةَ  َعنْ   - َغرْيَهُ  َواَل 
يَها َيْسأَُلونَُه َعْن َوَجعيَها، فَ َقالَ َفطَاَل َشْكَواَها، فَ َقديَم إيْنَساٌن اْلَمدييَنَة يَ َتطَبَّ   ،َعائيَشةُ  اْشَتَكتْ    : ُب، َفَذَهَب بَ ُنو َأخي

َعُتوَن نَ ْعَت اْمَرأَة  َمْطُبوبَة . قَالَ  نَ َعْم، أََرْدُت َأْن    :َهذيهي اْمَرأٌَة َمْسُحورٌَة َسَحَرهْتَا َجارييٌَة هَلَا. قَاَلتْ   :َواَّللَّي، إينَُّكْم تَ ن ْ
ْثليَها.  :َكاَنْت ُمَدب ََّرًة. قَاَلتْ َو  :مَتُويتي فَُأْعَتَق. قَالَ   بييُعوَها يفي َأَشد ي اْلَعَربي َمَلَكًة، َواْجَعُلوا مَثَنَ َها يفي مي

 حكم احلديث: هذا األثر صحيح، رجاله ثقات
 

 احلديث الرابع  
 267، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  4206 ثَ َنا  ،َأمْحَُد ْبُن يُوُنسَ  َحدَّ ثَ َنا   :قَالَ   - يَ ْعِني اْبَن إياَيد     -  ُعبَ ْيُد اَّللَّي  َحدَّ   : قَالَ  َأِبي ريْمَثةَ  َعنْ   ،إياَيدٌ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَإيَذا ُهَو ُذو َا َوفْ َرة   اْنطََلْقُت َمَع َأِبي ََنَْو النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ نَّاء ، َوَعَلْيهي بُ ْرَداني أَ  َردْعُ  هبي .حي  ْخَضرَاني

 حكم احلديث: صحيح 
 

ثَ َنا  4207 ثَ َنا  ،حُمَمَُّد ْبُن اْلَعاَلءي  َحدَّ يفي  َأِبي ريْمَثةَ  َعنْ   ،إياَيدي ْبني َلقييط   َعنْ   ،اْبَن َأِْبَرَ  َسَيْعتُ   :قَالَ   ،اْبُن إيْدرييسَ  َحدَّ
ُ الطَّبييُب، َبْل أَْنَت َرُجٌل    :فَإيين ي َرُجٌل طَبييٌب. قَالَ  ؛أَرييني َهَذا الَّذيي بيَظْهريكَ   :فَ َقاَل َلُه َأِبي   :َهَذا اخلَْرَبي، قَالَ  " اَّللَّ

 َرفييٌق، طَبييبُ َها الَّذيي َخَلَقَها ".
 حكم احلديث: صحيح 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 عون املعبود شرح سنن أِب داود

م بعدها مثلثة. )فإذا هو( أي: رسول هللا  )يعِن ابن إايد( بكسر أوله. )عن أِب رمثة( بكسر أوله وسكون املي
صلى هللا عليه وسلم. )ذو وفرة( هي شعر الرأس إذا وصل إىل شحمة األذن. )هبا( أي: ابلوفرة. )ردع حناء(  
بفتح الراء املهملة وسكون الدال املهملة بعدها عني مهملة، أي: لطخ حناء يقال: به ردع من دم أو زعفران،  

وعليه بردان أخضران وشيبه أمحر{، ويف رواية له: }ورأيت الشيب أمحر{. واحلديث  وعند أمحد يف مسنده: }
سكت عنه املنذري. )فقال له( أي: لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. )أرين( أمر من اإلراءة. )هذا الذي 

جلة ومل يعرف بظهرك( املشار إليه هو خامت النبوة الذي كان بني كتفي النِب صلى هللا عليه وسلم مثل زر احل
أبو أِب رمثة أنه خامت النبوة ولذا قال ما قال. )قال( أي: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. )هللا الطبيب(: 
مبتدأ وخرب. )بل أنت رجل رفيق( أي: أنت ترفق ابملريض وتتلطفه وهللا هو يربئه ويعافيه. )طبيبها( مبتدأ. 

ت مع أِب وأَن غالم إىل النِب صلى هللا عليه وسلم، قال:  )الذي خلقها( خرب. ويف مسند أمحد قال: }انطلق
فقال له أِب: إين رجل طبيب فأرين هذه السلعة الِت بظهرك. قال: وما تصنع هبا؟ قال: أقطعها. قال: لست  
بطبيب ولكنك رفيق، طبيبها الذي وضعها{. ويف رواية له: }فقلت له: اي نِب هللا إين رجل طبيب من أهل  

رين ظهرك فإن تكن سلعة أبطها وإن تك غري ذلك أخربتك فإنه ليس من إنسان أعلم ِبرح  بيت أطباء فأ
ويف رواية أخرى له: }فقلت: اي رسول هللا إين رجل طبيب وإن أِب كان طبيبا وإَن    .مِن. قال: طبيبها هللا{

ن كانت سلعة  أهل بيت طب وهللا ما خيفى علينا من اجلسد عرق وال عظم، فأرين هذه الِت على كتفك فإ
قطعتها مث داويتها. قال: ال طبيبها هللا. مث قال: من هذا الذي معك؟ قلت: ابِن، قال: ابنك هذا ال جيِن  
املنذري: وأخرجه الرتمذي والنسائي خمتصرا ومطوال. وقال الرتمذي: حديث   عليك وال جتِن عليه{. قال 

ثة التيمي اَسه حبيب بن حيان، ويقال: اَسه حسن غريب ال نعرفه إال من حديث عبيد هللا بن إايد أبو رم
رفاعة بن يثرِب. هذا آخر كالمه. وقد قيل يف اَسه غري ذلك، وقوله: التيمي يريد تيم الرابب. وذكر أبو  
موسى األصبهاين حديث أِب رمثة وفيه }رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له شعر خمضوب ابحلناء  

واه الثوري وغري واحد عن إايد، وقد قيل: إن أاب رمثة هذا متيمي من ولد  والكتم{ قال: وهذا حديث اثبت ر 
امرئ القيس بن زيد مناة بن متيم. )ال جتِن عليه( أي: على ابنك، واجلناية الذنب واجلرم مما يوجب العقاب  

وهذا  أو القصاص، أي: ال يطالب ابنك ِبنايتك، وال جيِن جان إال على نفسه }وال تزر وازرة وزر أخرى{  
رد ملا اعتادته العرب من مؤاخذة أحد املتوالدين ابآلخر. قال املنذري: وأخرجه الرتمذي والنسائي إبسناد ما  

 قبله.
  



  

   احلديث اخلامس
 92، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا(  78)  1028 ثَ َنا  ،اْبُن َأِبي ُعَمرَ  َحدَّ َأِبي   َعنْ   -َوُهَو اْبُن َكْيَساَن    - يَزييدَ  يَ ْعِني اْلَفزَارييَّ، َعنْ   ،َمْرَوانُ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ   ،َأِبي ُهَريْ َرةَ  َعنْ   ،َحازيم  اأْلَْشَجعيي ي  ْنُكُم اْليَ ْوَم َصائيًما  :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ   ؟" َمْن َأْصَبَح مي

ُ َعْنهُ ". قَاَل أَبُو َبْكر  َرضي  ْنُكُم اْليَ ْوَم َجَنازَةً   :َأََن. قَالَ   :َي اَّللَّ ُ َعْنهُ   ؟ " َفَمْن تَبيَع مي َي اَّللَّ َأََن.    :". قَاَل أَبُو َبْكر  َرضي
اْليَ ْوَم ميْسكييًنا  :قَالَ  ْنُكُم  َأْطَعَم مي َفَمْن  َعْنهُ   ؟"   ُ َي اَّللَّ أَبُو َبْكر  َرضي اْليَ ْوَم    :َأََن. قَالَ   :". قَاَل  ْنُكُم  َفَمْن َعاَد مي

ُ َعْنهُ   ؟َمرييًضا َي اَّللَّ ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَاَل أَبُو َبْكر  َرضي " َما اْجَتَمْعَن يفي اْمريئ  إيالَّ    :َأََن. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
 نََّة ". َدَخَل اجلَْ 

 

   احلديث السادس
 12، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ثَ َنا(  40)  2568 التَّمييمييُّ  َحدَّ حَيََْي  ْبُن  قياَلبَةَ  َعنْ   ،َخاليد   َعنْ   ،ُهَشْيمٌ  َأْخرَبَنَ   ،حَيََْي  َأَْسَاءَ  َعنْ   ،َأِبي    ،َأِبي 
ُ َعَلْيهي وَ  ثَ ْواَبنَ  َعنْ  ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :َسلََّم، قَالَ َمْوىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " َمْن َعاَد َمرييًضا    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َع " ُخْرَفةي  ملَْ يَ َزْل يفي   اجْلَنَّةي َحىتَّ يَ ْرجي
. 

   احلديث األخري
 311، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا   3097 ثَ َنا  ،حُمَمَُّد ْبُن َعْوف  الطَّائييُّ  َحدَّ ثَ َنا  ،الرَّبييُع ْبُن َرْوحي ْبني ُخَلْيد   َحدَّ ثَ َنا  ،حُمَمَُّد ْبُن َخاليد   َحدَّ اْلَفْضُل   َحدَّ
طييُّ  ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ  أََنسي ْبني َماليك   َعنْ   ،اَثبيت  اْلبُ َنايني ي  َعنْ   ،ْبُن َدهْلَم  اْلَواسي ْن " مَ   :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ريََة َسْبعينيَ  ًبا بُوعيَد ميْن َجَهنََّم َمسي اَي َأاَب مَحَْزَة،    :". قُ ْلتُ  َخرييًفا تَ َوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء، َوَعاَد َأَخاُه اْلُمْسليَم حُمَْتسي
 اْلَعاُم. :قَالَ  ؟َوَما اخْلَرييفُ 

ْنهُ َوالَّذيي تَ َفرََّد بيهي اْلَبْصرييُّوَن  : قَاَل أَبُو َداُودَ  ٌئ. :مي  اْلعيَياَدُة َوُهَو ُمتَ َوض ي
 حكم احلديث: ضعيف 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع عشر السابعاجلزء 
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 

 احلديث األول 
 29، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  ،حُمَمَُّد ْبُن َبشَّار   َحدََّثِني   3771 يدي  َحدَّ ثَ َنا  ،َعْبُد اْلَوهَّابي ْبُن َعْبدي اْلَمجي مي ْبني حُمَمَّد   َعني   ،اْبُن َعْون   َحدَّ  ،اْلَقاسي
ْدق   اَي أُمَّ اْلُمْؤمينينَي، تَ ْقَدمينَي َعَلى  :فَ َقالَ   ،اْبُن َعبَّاس   َأنَّ َعائيَشَة اْشَتَكْت َفَجاءَ  ى  َعَلى َرُسولي اَّللَّي َصلَّ   ؛فَ َرطي صي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوَعَلى َأِبي َبْكر .  اَّللَّ
 

 احلديث الثاىن 
 39، الصفحة رقم:6:اجلزء رقم

ثَ َنا  4566 َي   ُأَساَمَة ْبَن َزْيد   َأنَّ   ،ُعْرَوُة ْبُن الزَُّبرْيي  َأْخرَبَيني   :قَالَ   ،الزُّْهريي ي  َعني   ،ُشَعْيبٌ  َأْخرَبَنَ   ،أَبُو اْلَيَماني  َحدَّ َرضي
َار  َعَلى َقطييَفة  فَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم رَكيَب َعَلى محي ُهَما َأْخرَبَُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُ َعن ْ دَكييَّة ، َوأَْرَدَف ُأَساَمَة ْبَن اَّللَّ

َْجليس  فييهي َعْبُد اَّللَّي    :حْلَاريثي ْبني اخْلَْزرَجي قَ ْبَل َوقْ َعةي َبْدر  قَالَ َزْيد  َورَاَءُه يَ ُعوُد َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة يفي َبِني ا َحىتَّ َمرَّ مبي
، فَإيَذا يفي اْلَمْجليسي َأْخاَلٌط ميَن    اْلُمْسليمينَي َواْلُمْشريكينيَ ْبُن ُأَِب   اْبُن َسُلوَل َوَذليَك قَ ْبَل َأْن ُيْسليَم َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُأَِب  

اْلمَ  َيتي  َغشي فَ َلمَّا  َرَواَحَة،  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  اْلَمْجليسي  َويفي  َواْلُمْسليمينَي،  َواْليَ ُهودي   ، اأْلَْواَثني َعَجاَجُة  َعَبَدةي  ْجليَس 
ابَّةي  َنا.    :َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُأَِب   أَنْ َفُه بيريَدائيهي، مُثَّ قَالَ  مَخَّرَ  الدَّ ُوا َعَلي ْ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعَلْيهيْم،  اَل تُ َغرب ي َفَسلََّم َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُم اْلُقْرآَن، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُأَِب   اْبُن   َعَلْيهي اْلَمْرُء إينَُّه اَل   :َسُلولَ مُثَّ َوَقَف، فَ نَ َزَل، َفَدَعاُهْم إيىَل اَّللَّي، َوقَ َرأَ  أَي َُّها 
ْع إيىَل َرْحليَك، َفَمْن َجاَءَك فَاْقُصْص َعَلْيهي. فَ َقا َأْحَسَن مميَّا تَ قُ  َنا اْرجي َل  وُل، إيْن َكاَن َحقًّا َفاَل تُ ْؤذيََن بيهي يفي ََمْليسي

َنا  :َعْبُد اَّللَّي ْبُن َرَواَحةَ  اْلُمْسليُموَن َواْلُمْشريُكوَن، فَإيَنَّ َنُيبُّ َذليَك. فَاْسَتبَّ    ؛بَ َلى اَي َرُسوَل اَّللَّي، فَاْغَشَنا بيهي يفي ََمَاليسي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ ُّ َصلَّى   خُيَف يُضُهمْ  َواْليَ ُهوُد َحىتَّ َكاُدوا يَ تَ ثَاَوُروَن، فَ َلْم يَ َزلي النَِّبي َحىتَّ َسَكُنوا، مُثَّ رَكيَب النَِّبي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َداب ََّتُه، َفَساَر َحىتَّ َدخَ  ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ اَّللَّ ُّ َصلَّى اَّللَّ " اَي َسْعُد،   :َل َعَلى َسْعدي ْبني ُعَباَدَة، فَ َقاَل َلُه النَِّبي
اَي َرُسوَل    :َكَذا وََكَذا ". قَاَل َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ   :قَالَ   -  ؟يُرييُد َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُأَِب     -أملَْ َتْسَمْع َما قَاَل أَبُو ُحَباب   

حلَْق ي الَّذيي أَنْ َزلَ اَّللَّي  ُ ابي  َعَلْيَك َلَقدي اْصطََلَح  ، اْعُف َعْنُه، َواْصَفْح َعْنُه، فَ َوالَّذيي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلكيَتاَب، َلَقْد َجاَء اَّللَّ



  

َهذيهي  اَّللَُّ  اْلُبَحرْيَةي  َأْهُل  َأىَب  فَ َلمَّا  ْلعيَصابَةي،  ابي ُبوُه  فَ يُ َعص ي يُ تَ و يُجوُه  َأْن  اَّللَُّ َعَلى  َأْعطَاَك  الَّذيي  حلَْق ي  ابي َذليَك  َشريَق   
ُّ َصلَّ  بيَذليكَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، وََكاَن النَِّبي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم  َفَذليَك فَ َعَل بيهي َما َرأَْيَت، فَ َعَفا َعْنُه َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ى اَّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َوَأْصَحابُُه يَ ْعُفوَن َعني اْلُمْشريكي  ُوَن َعَلى اأْلََذى قَاَل اَّللَّ ُ، َوَيْصربي ، َكَما أََمَرُهُم اَّللَّ }  :نَي َوَأْهلي اْلكيَتابي
 َكثيرٌي } َودَّ  :اَل اَّللَُّ َولََتْسَمُعنَّ ميَن الَّذييَن أُوتُوا اْلكيَتاَب ميْن قَ ْبليُكْم َوميَن الَّذييَن َأْشرَُكوا أًَذى َكثيريًا {. اآْليََة، َوقَ 

ري  هيْم {. إيىَل آخي ُّ    ميْن َأْهلي اْلكيَتابي َلْو يَ ُردُّوَنُكْم ميْن بَ ْعدي إيميَانيُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا ميْن عيْندي أَنْ ُفسي اآْليَةي، وََكاَن النَِّبي
ُ بيهي َحىتَّ أَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ َتَأوَُّل اْلَعْفَو َما أََمَرُه اَّللَّ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ ُ فييهيْم، فَ َلمَّا َغزَا َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ذيَن اَّللَّ

ُ بيهي  َهَذا   :ُكفَّاري قُ َرْيش  قَاَل اْبُن ُأَِب   اْبُن َسُلوَل، َوَمْن َمَعُه ميَن اْلُمْشريكينَي، َوَعَبَدةي اأْلَْواَثني  َصَنادييدَ  َبْدرًا، فَ َقَتَل اَّللَّ
. فََأْسَلُموا.  تَ َوجَّهَ  َقدْ أَْمٌر  ْساَلمي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعَلى اإْلي  فَ َبايَ ُعوا الرَُّسوَل َصلَّى اَّللَّ

 ......... 
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

الفاء والدال، وهي بلد مشهور على  (  على قطيفة فدكية)  قوله: أي كساء غليظ منسوب إىل فدك بفتح 
يف بِن  )  فيه عيادة الكبري بعض أتباعه يف داره. وقوله:(  يعود سعد بن عبادة)  املدينة. قوله:مرحلتني من  

اخلزرج بن  قوله:(  احلارث  عبادة.  بن  قوم سعد  احلارث وهم  بِن  منازل  بدر)  أي يف  وقعة  رواية (  قبل  يف 
فإذا )  ر اإلسالم. قوله:أي قبل أن يظه(  وذلك قبل أن يسلم عبد هللا بن أِب)  الكشميهِن: " وقيعة ". قوله:

كذا فيه تكرار لفظ املسلمني آخرا (  يف اجمللس أخالط من املسلمني واملشركني عبدة األواثن واليهود واملسلمني
بعد البداءة به، واألوىل حذف أحدمها، وسقطت الثانية من رواية مسلم وغريه. وأما قوله: " عبدة األواثن ".  

" اليهود ". جيوز أن يكون معطوفا على البدل أو على املبدل منه وهو  فعلى البدل من املشركني، وقوله:  
 - تعاىل هللا عن قوهلم    -أظهر؛ ألن اليهود مقرون ابلتوحيد، نعم من الزم قول من قال منهم عزير ابن هللا  

  اإلشراك، وعطفهم على أحد التقديرين تنويها هبم يف الشر، مث ظهر ل رجحان أن يكون عطفا على املبدل 
منه كأنه فسر املشركني بعبدة األواثن وابليهود، ومنه يظهر توجيه إعادة لفظ املسلمني كأنه فسر األخالط 
بشيئني املسلمني واملشركني، مث ملا فسر املشركني بشيئني رأى إعادة ذكر املسلمني أتكيدا، ولو كان قال:  

ق املشركني على اليهود لكوْنم يضاهون قوهلم  أوالهن املسلمني واملشركني واليهود ما احتاج إىل إعادة، وإطال
ومعاداته وقتاله بعدما تبني    -عليه الصالة والسالم-ويرجحوْنم على املسلمني ويوافقوْنم يف تكذيب الرسول  

هلم احلق، ويؤيد ذلك أنه قال يف آخر احلديث: " قال عبد هللا بن أِب ابن سلول ومن معه من املشركني  
بفتح املهملة وجيمني  ( عجاجة ) عبدة األواثن على املشركني، وابهلل التوفيق. قوله:  وعبدة األواثن ". فعطف

 األوىل خفيفة أي غبارها وقوله: " مخر " أي غطى، وقوله: " أنفه ". يف رواية الكشميهِن: " وجهه ". قوله: 
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كان معهم كفار    يؤخذ منه جواز السالم على املسلمني إذا(  فسلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليهم)
وينوي حينئذ ابلسالم املسلمني، وحيتمل أن يكون الذي سلم به عليهم صيغة عموم فيها ختصيص كقوله: 

إنه ال أحسن مما  ) عرب عن انتهاء مسريه ابلوقوف. قوله:(  مث وقف فنزل) السالم على من اتبع اهلدى. قوله:
تفضيل، وجيوز  (  تقول أفعل  أنه  أوله على  أنه خرب ال واالسم  بنصب أحسن وفتح  الرفع على  يف أحسن 

حمذوف أي ال شيء أحسن من هذا، ووقع يف رواية الكشميهِن بضم أوله وكسر السني وضم النون، ووقع  
يف رواية أخرى: " ألحسن ". حبذف األلف لكن بفتح السني وضم النون على أْنا الم القسم كأنه قال:  

ن أِب علي واستحسنه، وحكى ابن اجلوزي تشديد السني  أحسن من هذا أن تقعد يف بيتك. حكاه عياض ع
مبثلثة أي يتواثبون، أي قاربوا أن يثب  (  يتثاورون)  املهملة بغري نون من احلس أي ال أعلم منه شيئا. قوله:

ابلنون كذا لألكثر، وعند  (  حىت سكنوا)   بعضهم على بعض فيقتتلوا، يقال اثر إذا قام بسرعة وانزعاج. قوله:
ابملثناة، ووقع يف حديث أنس أنه نزل يف ذلك }وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا{ اآلية. وقد الكشميهِن  

الصلح. قوله: فيه من اإلشكال وجوابه عند شرح حديث أنس يف كتاب  يف رواية  (  أاي سعد)  قدمت ما 
هللا بن أِب،   بضم املهملة ومبوحدتني األوىل خفيفة وهي كنية عبد(  أبو حباب)  مسلم: " أي سعد ". قوله: 

قوله: التألف.  أو ملصلحة  هبا  لكونه كان مشهورا  احلالة  تلك  عليه وسلم يف  النِب صلى هللا  ولقد )  وكناه 
يف رواية احلموي: " البحرية ". (  أهل هذه البحرة)  بثبوت الواو لألكثر وحبذفها لبعضهم. قوله: (  اصطلح

ملراد به هنا املدينة النبوية، ونقل ايقوت أن البحرة من ابلتصغري، وهذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد، وا
عليهم ويسودوه، وَسي الرئيس    يعِن يرئسوه(  على أن يتوجوه فيعصبوه ابلعصابة)   أَساء املدينة النبوية. قوله:

معصبا ملا يعصب برأسه من األمور، أو ألْنم يعصبون رءوسهم بعصابة ال تنبغي لغريهم ميتازون هبا، ووقع يف 
غري البخاري: " فيعصبونه ". والتقدير فهم يعصبونه أو فإذا هم يعصبونه؛ وعند ابن إسحاق: " لقد جاءَن 

بفتح املعجمة (  شرق بذلك) ه. فهذا تفسري املراد وهو أوىل مما تقدم. قوله:هللا بك وإَن لننظم له اخلرز لنتوج
وكسر الراء أي غص به، وهو كناية عن احلسد، يقال: غص ابلطعام وشجي ابلعظم وشرق ابملاء إذا اعرتض 

كني وكان النِب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه يعفون عن املشر )  شيء من ذلك يف احللق فمنعه اإلساغة. قوله:
هذا حديث آخر أفرده ابن حامت يف التفسري عن الذي قبله وإن كان اإلسناد متحدا، وقد  (  وأهل الكتاب 

وقال هللا } ود  )  أخرج مسلم احلديث الذي قبله مقتصرا عليه ومل خيرج شيئا من هذا احلديث اآلخر. قوله:
ساق يف (  نفسهم { إىل آخر اآليةكثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند أ

رواية أِب نعيم يف " املستخرج " من وجه آخر عن أِب اليمان ابإلسناد املذكور اآلية ومبا بعدما ساقه املصنف 
أي يف قتاهلم، أي  (  حىت أذن هللا فيهم)   قوله:  .منها تتبني املناسبة وهو قوله تعاىل: } فاعفوا واصفحوا {



  

راد أنه تركه أصال بل ابلنسبة إىل ترك القتال أوال ووقوعه آخرا، وإال فعفوه صلى  فرتك العفو عنهم، وليس امل
هللا عليه وسلم عن كثري من املشركني واليهود ابملن والفداء وصفحه عن املنافقني مشهور يف األحاديث والسري. 

هذا أمر  )  ه. قوله:ابملهملة مث نون خفيفة مجع صنديد بكسر مث سكون وهو الكبري يف قوم(  صناديد)  قوله:
 بلفظ املاضي، وحيتمل أن يكون بلفظ األمر. وهللا أعلم.( فبايعوا) أي ظهر وجهه. قوله:( قد توجه

 

  احلديث الثالث
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ثَ َنا  4458 ثَ َنا   ،َعلييٌّ  َحدَّ َعائيَشةَ  َعنْ   ،ُسْفَيانَ  َعنْ   ،حَيََْي  َحدَّ َأِبي  ْبني  ْبني   َعنْ   ،ُموَسى  َعْبدي اَّللَّي  ْبني  ُعبَ ْيدي اَّللَّي 
َبةَ  َنا، َأْن اَل   :َعائيَشةُ  َوزَاَد قَاَلتْ   ،ُعت ْ رُي إيلَي ْ هي، َفَجَعَل ُيشي َيُة اْلَمرييضي ليلدََّواءي.   :فَ ُقْلَنا  ،تَ ُلدُّويني  َلَدْدََنُه يفي َمَرضي َكرَاهي

َيَة اْلَمرييضي ليلدََّواءي. فَ َقالَ   :" قُ ْلَنا  ؟" أملَْ َأْْنَُكْم َأْن تَ ُلدُّويني   :َق قَالَ فَ َلمَّا أَفَا َقى َأَحٌد يفي اْلبَ ْيتي إيالَّ   :َكرَاهي اَل يَ ب ْ
َعني    ،َعائيَشةَ  َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،هيَشام   َعنْ   ،اْبُن َأِبي الز يََندي  إيالَّ اْلَعبَّاَس فَإينَُّه ملَْ َيْشَهْدُكْم. َرَواهُ   -َوَأََن أَْنظُُر    -ُلدَّ  

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم.   النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

أما علي فهو  (  حدثنا علي حدثنا حيَي وزاد: قالت عائشة: لددَنه يف مرضه)  احلديث التاسع عشر: قوله:
ابن سعيد القطان، ومراده أن عليا وافق عبد هللا بن أِب شيبة يف روايته  ابن عبد هللا بن املديِن، وأما حيَي فهو  

أي جعلنا يف جانب فمه دواء ( لددَنه)  عن حيَي بن سعيد احلديث الذي قبله وزاد عليه قصة اللدود. قوله:
حديث    بغري اختياره، وهذا هو اللدود، فأما ما يصب يف احللق فيقال له: الوجور، وقد وقع عند الطرباين من

فجعل يشري إلينا أن ال تلدوين، فقلنا: كراهية )  قلدوه به ". قوله:  -أي بزيت    -العباس " أْنم أذابوا قسطا  
قال عياض: ضبطناه ابلرفع أي هذا منه كراهية، وقال أبو البقاء: هو خرب مبتدأ حمذوف أي ( املريض للدواء

ل أنه مفعول  النصب على  ه أي ْناَن للكراهية للدواء، وحيتمل أن يكون  هذا االمتناع كراهية، وحيتمل أن 
ال يبقى أحد يف )  مصدرا أي كرهه كراهية الدواء، قال عياض: الرفع أوجه من النصب على املصدر. قوله:

فإنه مل يشهدكم العباس  إال  أنظر  لد وأَن  إال  به  (  البيت  القصاص يف مجيع ما يصاب  فيه مشروعية  قيل: 
اجلميع مل يتعاطوا ذلك، وإمنا فعل هبم ذلك عقوبة هلم لرتكهم امتثال ْنيه عن   اإلنسان عمدا، وفيه نظر، ألن

ذلك، أما من ابشره فظاهر، وأما من مل يباشره فلكوْنم تركوا ْنيهم عما ْناهم هو عنه. ويستفاد منه أن  
أراد   -لعرِب:  قال ابن ا  - التأويل البعيد ال يعذر به صاحبه وفيه نظر أيضا ألن الذي وقع يف معارضة النهي  
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أن ال أيتوا يوم القيامة وعليهم حقه فيقعوا يف خطب عظيم، وتعقب أبنه كان ميكن العفو ألنه كان ال ينتقم  
لنفسه، والذي يظهر أنه أراد بذلك أتديبهم لئال يعودوا، فكان ذلك أتديبا ال قصاصا وال انتقاما. قيل: وإمنا  

ميوت يف مرضه، ومن حقق ذلك كره له التداوي. قلت: وفيه كره اللد مع أنه كان يتداوى ألنه حتقق أنه  
نظر، والذي يظهر أن ذلك كان قبل التخيري والتحقق، وإمنا أنكر التداوي ألنه كان غري مالئم لدائه، ألْنم 
ظنوا أن به ذات اجلنب فداووه مبا يالئمها، ومل يكن به ذلك كما هو ظاهر يف سياق اخلرب كما ترى، وهللا  

وصله حممد بن سعد عن حممد بن الصباح  (  رواه ابن أِب الزَند عن هشام عن أبيه عن عائشة)  له:أعلم. قو 
عن عبد الرمحن بن أِب الزَند هبذا السند ولفظه: " كانت أتخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخلاصرة، 

أشار إىل احلبشة، وإن  فاشتدت به فأغمي عليه فلددَنه، فلما أفاق قال: هذا من فعل نساء جئن من هنا، و 
كنتم ترون أن هللا يسلط علي ذات اجلنب ما كان هللا ليجعل هلا علي سلطاَن، وهللا ال يبقى أحد يف البيت  

ومن طريق أِب بكر بن عبد الرمحن أن    ، إال لد. فما بقي أحد يف البيت إال لد، ولددَن ميمونة وهي صائمة "
يلدو  الرزاق إبسناد صحيح عن أَساء بنت عميس  أم سلمة وأَساء بنت عميس أشارات أبن  ه، ورواه عبد 

قالت: " إن أول ما اشتكى كان يف بيت ميمونة، فاشتد مرضه حىت أغمي عليه، فتشاورن يف لده فلدوه. 
وكانت أَساء منهن فقالوا: كنا نتهم بك    -وأشار إىل احلبشة    -فلما أفاق قال: هذا فعل نساء جئن من هنا  

ا كان هللا ليعذبِن به، ال يبقى أحد يف البيت إال لد. قال: فلقد التدت ميمونة وهي  ذات اجلنب. فقال: م
صائمة " ويف رواية ابن أِب الزَند هذه بيان ضعف ما رواه أبو يعلى بسند فيه ابن هليعة من وجه آخر عن  

ينهما أبن ذات  عائشة " أن النِب صلى هللا عليه وسلم مات من ذات اجلنب " مث ظهر ل أنه ميكن اجلمع ب
اجلنب تطلق إبزاء مرضني كما سيأيت بيانه يف كتاب الطب: أحدمها ورم حار يعرض يف الغشاء املستبطن،  

" ذات    ،واآلخر ريح حمتقن بني األضالع، فاألول هو املنفي هنا، وقد وقع يف رواية احلاكم يف " املستدرك " 
 فيه حمذور كاألول اجلنب من الشيطان " والثاين هو الذي أثبت هنا، وليس 

 احلديث الرابع  
 125، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا   3452 ثَ َنا  :قَالَ   ،َعلييُّ ْبُن َسَلَمةَ  َحدَّ ثَ َنا  : قَالَ   ،َزْيُد ْبُن احْلَُبابي  َحدَّ َأِبي  َعنْ   ،َأِبي إيْسَحاقَ  َعنْ   ،ُسْفَيانُ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  : قَالَ  َعْبدي اَّللَّي  َعنْ  ،اأْلَْحَوصي  َفاَءْيني  :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ لش ي  اْلَعَسلي َواْلُقْرآني ". :" َعَلْيُكْم ابي

 و الصحيح موقوف  -حكم احلديث: ضعيف 
  



  

   احلديث اخلامس
 155، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3501 اْلكيْندييُّ  َحدَّ الرَّمْحَني  َعْبدي  ْبني  َبَة  ُعت ْ ْبني  ُعبَ ْيدي  ْبُن  ثَ َنا  :قَالَ   ،حُمَمَُّد  اَثبيت   َحدَّ ْبُن   : قَالَ   ،َعلييُّ 
ثَ َنا ي    َعنْ   ، احْلَاريثي  َعني   ،َأِبي إيْسَحاقَ  َعنْ   ،َسعَّاُد ْبُن ُسَلْيَمانَ  َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّ   :قَالَ  َعلي   :ى اَّللَّ
َواءي اْلُقْرآُن ".  " َخرْيُ الدَّ
 حكم احلديث: ضعيف 

 حاشية السندي على ابن ماجه

إما ألنه دواء القلب فهو خري من دواء اجلسد وإما ألنه دواء للجسد وتزداد املزية (  خري الدواء القرآن)  قوله
قاد ومراعاة التقوى ويف الزوائد يف إسناده احلرث األعور  إمياَن فوق إميان نعم شرط التداوي به حسن االعت

 وهو ضعيف 

   احلديث السادس
 186، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3549 َحيَّانَ  َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  :قَالَ   ،َهاُروُن  ُموَسى َحدَّ ْبُن  يُم  ُسَلْيَمانَ  أَنْ َبَأَنَ   :قَالَ   ،إيبْ رَاهي ْبُن    : قَالَ   ،َعْبَدُة 
ثَ َنا َلى َعنْ   ،أَبُو َجَناب   َحدَّ َلى  َعْن أَبييهي   ،َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َأِبي لَي ْ ُ    :قَالَ  َأِبي لَي ْ ُكْنُت َجاليًسا عيْنَد النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

ٌّ فَ َقالَ  ًعا. قَالَ إي   :َعَلْيهي َوَسلََّم، إيْذ َجاَءُه َأْعرَاِبي يكَ   :نَّ لي َأًخا َوجي " اْذَهْب   :قَالَ   .َلَممٌ  بيهي   : " قَالَ   ؟" َما َوَجُع َأخي
، َوأَْرَبعي آاَيت  ميْن أَ   :فَاْئتيِني بيهي ". قَالَ  ْعُتُه َعوََّذُه بيَفاحتيَةي اْلكيَتابي وَّلي  َفَذَهَب َفَجاَء بيهي، فََأْجَلَسُه َبنْيَ َيَدْيهي، َفَسمي

َتيَها، َوآيَة  ميْن آلي   :َرةي، َوآيَ َتنْيي ميْن َوَسطيَهااْلبَ قَ  ، َوَثاَلثي آاَيت  ميْن َخامتي ي ي ٌد {، َوآيَةي اْلُكْرسي } َوإيهَلُُكْم إيَلٌه َواحي
قَالَ  ُبُه  َأْحسي اأْلَْعرَافي  :عيْمرَاَن،  ميَن  َوآيَة   ُهَو {،  إيالَّ  إيَلَه  اَل  أَنَُّه   ُ اَّللَّ َشهيَد  َخَلَق  }   :}  الَّذيي   ُ اَّللَّ َربَُّكُم  إينَّ 

} َوأَنَُّه تَ َعاىَل   :} َوَمْن َيدُْع َمَع اَّللَّي إيهَلًا آَخَر اَل بُ ْرَهاَن َلُه بيهي {، َوآيَة  ميَن اجلْين ي  :اآْليََة، َوآيَة  ميَن اْلُمْؤمينينيَ  {
َبًة َواَل َوَلًدا {، َوَعْشري  ري احلَْْشري، وَ َجدُّ َرب يَنا َما اختَََّذ َصاحي ، َوَثاَلثي آاَيت  ميْن آخي ُقْل )   آاَيت  ميْن أَوَّلي الصَّافَّاتي

ُّ َقْد بَ َرأَ لَْيَس بيهي أَبٌْس. ، فَ َقاَم اأْلَْعرَاِبي ُ َأَحٌد (، َواْلُمَعو يَذَتنْيي  ُهَو اَّللَّ
 حكم احلديث: منكر

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

   احلديث األخري
 2122، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ  َعْبدي اْلَمليكي ْبني ُعَمرْي   َعنْ   ،ُسْفَيانُ  َأْخرَبَنَ   ،قَبييَصةُ  َأْخرَبَنَ   3413   : قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
َفاٌء ميْن ُكل ي َداء  ".   " يفي فَاحتيَةي اْلكيَتابي شي

 حكم احلديث: إسناده صحيح غري أنه مرسل
 2122الصفحة رقم:، 4:اجلزء رقم

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ  َعْبدي اْلَمليكي ْبني ُعَمرْي   َعنْ   ،ُسْفَيانُ  َأْخرَبَنَ   ،قَبييَصةُ  َأْخرَبَنَ   3413   : قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
َفاٌء ميْن ُكل ي َداء  ".   " يفي فَاحتيَةي اْلكيَتابي شي

 سلحكم احلديث: إسناده صحيح غري أنه مر 
  



  

 احاديث  من الكتاب وحيتوى على سبع عشر  الثامن اجلزء 
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 احلديث األول 
 487، الصفحة رقم:17:اجلزء رقم

ثَ َنا  11399 ثَ َنا   ،حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفر   َحدَّ َأنَّ   ،َأِبي َسعييد  اخْلُْدريي ي  َعنْ   ،َأِبي اْلُمتَ وَك يلي  َعنْ   ،َأِبي بيْشر   َعنْ   ،ُشْعَبةُ  َحدَّ
، فَ َلْم يَ ْقرُ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَتَ ْوا َعَلى َحي   ميْن َأْحَياءي اْلَعَربي َنا ُهْم َكَذليَك  ََنًسا ميْن َأْصَحابي النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ وُهْم، فَ بَ ي ْ

إينَُّكْم مَلْ تُ ْقُروََن، َواَل نَ ْفَعُل َحىتَّ جَتَْعُلوا لََنا ُجْعاًل،   :فَ َقاُلوا  ؟ اٌء أَْو رَاق  َهْل فييُكْم َدوَ   :إيْذ ُلديَغ َسي يُد أُولَئيَك، فَ َقاُلوا
لشَّ   :َفَجَعُلوا هَلُْم َقطييًعا ميْن َشاء ، قَالَ  ُفُل، َفرَبَأَ الرَُّجُل، فَأَتَ ْوُهْم ابي ، َوجَيَْمُع بُ زَاَقُه، َويَ ت ْ اءي، َفَجَعَل يَ ْقَرأُ أُمَّ اْلُقْرآني

َّ َصلَّى اَّللَُّ   :فَ َقاُلوا ُ َعَلْيهي َوَسلََّم. َفَسأَُلوا النَِّبي َها َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيهي َوَسلََّم َعْن  اَل ََنُْخُذَها َحىتَّ َنْسَأَل َعن ْ
َك، َوقَالَ  َا رُقْ َيةٌ  :َذليَك، َفَضحي   فييَها بيَسْهم  ".ُخُذوَها، َواْضريبُوا لي  ؟" َما أَْدرَاَك َأْنَّ

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 احلديث الثاىن 
 124، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا  5692 َنةَ  َأْخرَبَنَ   ،َصَدَقُة ْبُن اْلَفْضلي  َحدَّ أُم ي قَ ْيس  بيْنتي   َعنْ   ،ُعبَ ْيدي اَّللَّي  َعنْ   ،الزُّْهرييَّ  َسَيْعتُ   :قَالَ   ،اْبُن ُعيَ ي ْ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ   :قَاَلتْ  حميَْصن   َّ َصلَّى اَّللَّ ْعُت النَِّبي ََذا اْلُعودي اهلْيْنديي ي   : َسَي َعَة َأْشفيَية ،   ؛" َعَلْيُكْم هبي فَإينَّ فييهي َسب ْ

 ". َذاتي اجْلَْنبي  َويُ َلدُّ بيهي مينْ  ،اْلُعْذرَةي  ُيْستَ َعُط بيهي مينَ 
، ملَْ أَيُْكلي الطََّعاَم، فَ َباَل َعَلْيهي، َفَدعَ   5693 ْبن  لي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ابي َاء ، فَ َرشَّ َعَلْيهي. َوَدَخْلُت َعَلى النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ  ا مبي

 

  احلديث الثالث
 127، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا   5715 أُمَّ قَ ْيس  بيْنَت   َأنَّ   ،ُعبَ ْيُد اَّللَّي ْبُن َعْبدي اَّللَّي  َأْخرَبَيني   :قَالَ   ،الزُّْهريي ي  َعني   ،ْيبٌ ُشعَ  َأْخرَبَنَ   ،أَبُو اْلَيَماني  َحدَّ
اأْلََسدييَّةَ  َعَلْيهي َوَسلََّم، حميَْصن    ُ َّ َصلَّى اَّللَّ النَِّبي اَبيَ ْعَن  يتي  اأْلَُولي الالَّ رَاتي  اْلُمَهاجي َوهيَي    َأَسَد ُخَزمْيََة، وََكاَنْت ميَن 

َا أََتْت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى ا ْبن  هَلَا َقدْ ُأْخُت ُعكَّاَشَة، َأْخرَبَْتُه َأْنَّ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ابي فَ َقاَل   ،اْلُعْذرَةي  َعَلْيهي مينَ  َأْعَلَقتْ  َّللَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ ََذا اْلعياَلقي  َتْدَغْرنَ  " َعَلى َما  :النَِّبي ََذا اْلُعودي اهلْيْنديي ي   ؟أَْواَلدَُكنَّ هبي عَ   ؛َعَلْيُكْم هبي َة  فَإينَّ فييهي َسب ْ

َها ن ْ د   يُوُنسُ  ". يُرييُد اْلُكْسَت، َوُهَو اْلُعوُد اهلْيْندييُّ. َوقَالَ  َذاُت اجْلَْنبي  َأْشفيَية ، مي  :الزُّْهريي ي  َعني   ،َوإيْسَحاُق ْبُن رَاشي
 َعلََّقْت َعَلْيهي.

 احلديث الرابع  
 39، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا(  62)  1577 َبُة ْبُن َسعييد   ،حَيََْي ْبُن أَيُّوبَ  َحدَّ ثَ َنا  :قَاُلوا  ،َوَعلييُّ ْبُن ُحْجر   ،َوقُ تَ ي ْ يَ ْعُنوَن اْبَن    - إيَْسَاعييلُ  َحدَّ
، فَ َقالَ  أََنُس ْبُن َماليك   ُسئيلَ   : قَالَ   ،مُحَْيد   َعنْ   -َجْعَفر    ُ َعَلْيهي    :َعْن َكْسبي احلَْجَّامي اْحَتَجَم َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
هي، َوقَ َوَسلَّمَ  ، وََكلََّم َأْهَلُه، فَ َوَضُعوا َعْنُه ميْن َخرَاجي َبَة، فََأَمَر َلُه بيَصاَعنْيي ميْن َطَعام  " إينَّ أَْفَضَل  :الَ  َحَجَمُه أَبُو طَي ْ

 َدَوائيُكْم ".  أَْمَثلي  " ُهَو مينْ  :َما َتَداَويْ ُتْم بيهي احلْيَجاَمُة ". أَوْ 
ثَ َنا( 63) 1577 ثَ َنا ،ِبي ُعَمرَ اْبُن أَ  َحدَّ َعْن َكْسبي  أََنسٌ  ُسئيلَ  :قَالَ  ،مُحَْيد   َعنْ   -يَ ْعِني اْلَفزَارييَّ  - َمْرَوانُ  َحدَّ

، َفذََكَر مبييْثليهي، َغرْيَ أَنَُّه قَالَ  َياَنُكْم    :احلَْجَّامي ب ْ " إينَّ أَْفَضَل َما َتَداَويْ ُتْم بيهي احلْيَجاَمُة، َواْلُقْسُط اْلَبْحرييُّ، َواَل تُ َعذ يبُوا صي
ْلَغْمزي ".  ابي



  

   احلديث اخلامس
 137، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3467 ثَ َنا  :قَالَ   ،َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن َعْبدي اْلَوهَّابي  َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ، يَ ْعُقوُب ْبُن إيْسَحاقَ  َحدَّ َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن   َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم مينْ   :قَالَ  َزْيدي ْبني أَْرَقمَ  َعنْ   ،َأِبي  َحدََّثِني   :قَالَ   ،َمْيُمون   َوْرًسا   َذاتي اجْلَْنبي  نَ َعَت َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 َلدُّ بيهي.َوُقْسطًا َوَزيْ ًتا ي ُ 
 حكم احلديث: ضعيف 

 

   احلديث السادس
 589، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا   2078 ثَ َنا  :قَالَ   ،حُمَمَُّد ْبُن َبشَّار   َحدَّ   ، َأِبي َعْبدي اَّللَّي  َعنْ   ،قَ َتاَدةَ  َعنْ   ،َأِبي  َحدََّثِني   :قَالَ   ،ُمَعاُذ ْبُن هيَشام   َحدَّ
َعُت الزَّْيَت َواْلَوْرَس مينْ   ،َزْيدي ْبني أَْرَقمَ  َعنْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَن يَ ن ْ َّ َصلَّى اَّللَّ َويُ َلدُّ    :قَاَل قَ َتاَدةُ   ،َذاتي اجْلَْنبي  َأنَّ النَِّبي

 ميَن اجْلَانيبي الَّذيي َيْشَتكييهي.
يٌح، َوأَبُو َعْبدي اَّللَّي ا  َْسُُه َمْيُموٌن، ُهَو َشْيٌخ َبْصرييٌّ.َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َصحي

 حكم احلديث: ضعيف 

   احلديث األخري
 1303، الصفحة رقم:2:اجلزء رقم

نُ َعْيم   َأْخرَبَنَ   2096 ثَ َنا  ،أَبُو  عييَسى  َعنْ   ،ُسْفَيانُ  َحدَّ ْبني  اَّللَّي  َراَبح     - َعطَاء   َعنْ   ،َعْبدي  َأِبي  ْبني  ابي   -َولَْيَس 
يد   َعنْ  َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ  اأْلَْنَصاريي ي   َأِبي َأسي  ُ فَإينَُّه ُمَباَرٌك، َوائْ َتديُموا بيهي   ؛" ُكُلوا الزَّْيتَ   :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُنوا بيهي   فَإينَُّه خَيْرُُج ميْن َشَجَرة  ُمَبارََكة  ". ؛َوادَّهي
 حكم احلديث: إسناده حسن
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 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع التاسع عشراجلزء 
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 

 احلديث األول 
 127، الصفحة رقم:31:اجلزء رقم

ثَ َنا  18831 ثَ َنا  ،َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن َمْهديي    َحدَّ طَاريقي  َعنْ   ، قَ ْيسي ْبني ُمْسليم   َعنْ   ،يَزييَد َأِبي َخاليد   َعنْ   ،ُسْفَيانُ  َحدَّ
َهاب   ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،ْبني شي َّ َصلَّى اَّللَّ َفاًء، فَ َعَلْيُكْم    :َأنَّ النَِّبي " إينَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ملَْ َيَضْع َداًء إيالَّ َوَضَع َلُه شي
َْلَباني اْلبَ َقري  َا ؛أبي  ميْن ُكل ي الشََّجري ". تَ ُرمُّ  فَإيْنَّ

 ث حسن لغريه، وهذا إسناد اختلف فيه على قيس بن مسلم. حكم احلديث: حدي
 

 احلديث الثاىن 
 157، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  311 ثَ َنا  ،ُزَهرْيٌ  َأْخرَبَنَ   ،َأمْحَُد ْبُن يُوُنسَ  َحدَّ أُم ي  َعنْ   ،ُمسَّةَ  َعنْ   ،َأِبي َسْهل   َعنْ   ،َعلييُّ ْبُن َعْبدي اأْلَْعَلى َحدَّ
َها أَْربَعينَي ي َ   :تْ قَالَ  َسَلَمةَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم تَ ْقُعُد بَ ْعَد نيَفاسي أَْو    -ْوًما  َكاَنتي الن َُّفَساُء َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َلًة  َنا اْلَوْرَس. تَ ْعِني   -أَْربَعينَي لَي ْ . :وَُكنَّا َنْطليي َعَلى ُوُجوهي  ميَن اْلَكَلفي
 حكم احلديث: حسن صحيح

 عون املعبود شرح سنن أِب داود

)عن مسة(: بضم امليم وتشديد السني، هي أم بسة بضم املوحدة. قال الدارقطِن: ال تقوم هبا حجة، وقال  
ابن القطان: ال يعرف حاهلا وال عيبها، وال تعرف يف غري هذا احلديث. وأجاب عنه يف البدر املنري فقال:  

ري بن زايد واحلكم بن عتيبة وزيد بن  وال نسلم جهالة عينها وجهالة حاهلا مرتفعة، فإنه روى عنها مجاعة: كث
علي بن احلسني، ورواه حممد بن عبيد هللا العزرمي عن احلسن عن مسة أيضا، فهؤالء رووا عنها، وقد أثىن  
على حديثها البخاري وصحح احلاكم إسناده، فأقل أحواله أن يكون حسنا. انتهى )كانت النفساء(: قال 

ضعت فهي نفساء ونسوة نفاس وليس يف الكالم فعالء جيمع على فعال  اجلوهري: النفاس والدة املرأة إذا و 
غري نفساء وعشراء وجيمع أيضا على نفساوات وعشروات وامرأاتن نفساوان وعشراوان )تقعد بعد نفاسها  



  

أربعني يوما أو أربعني ليلة(: فيه دليل على أن الدم اخلارج عقيب الوالدة حكمه يستمر أربعني يوما تقعد فيه  
رأة عن الصالة وعن الصوم، وأما إذا رأت الطهر قبل أربعني يوما فطهرت كما سيجيء، وقوله أو أربعني  امل

ليلة الظاهر أنه شك من زهري أو من دونه )وكنا نطلي على وجوهنا(: أي نلطخ، والطلي االدهان )الورس(:  
جه، وورس الثوب توريسا:  يف الصحاح الورس بوزن الفلس: نبت أصفر يكون ابليمن تتخذ منه الغمرة للو 

صبغه ابلورس )تعِن من الكلف(: بفتح الكاف والالم: لون بني السواد واحلمرة، وهي محرة كدرة تعلو الوجه  
وشيء يعلو الوجه كالسمسم. كذا يف الصحاح للجوهري. قال املنذري: وأخرجه الرتمذي وابن ماجه، وقال  

األزدية، وقال حممد بن إَساعيل: علي بن عبد األعلى    الرتمذي: ال نعرفه إال من حديث أِب سهل عن مسة
ثقة وأبو سهل ثقة ومل يعرف حممد هذا احلديث إال من حديث أِب سهل، وقال اخلطاِب: حديث مسة أثىن 
عليه حممد بن إَساعيل قال: مسة هذه أزدية، واسم أِب سهل كثري بن زايد وهو ثقة، وعلي بن عبد األعلى  

 ثقة.

  احلديث الثالث
 56، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا 233 ثَ َنا : قَالَ  ،ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّ َقديَم  :قَالَ  ،أََنس   َعنْ  ،َأِبي قياَلبَةَ  َعنْ  ،أَيُّوبَ  َعنْ  ،مَحَّاُد ْبُن َزْيد   َحدَّ
ُّ  فَاْجتَ َوُوا أََُنٌس ميْن ُعْكل  أَْو ُعَريْ َنةَ  َا،    اْلَمدييَنَة فََأَمَرُهُم النَِّبي ْن أَبْ َواهلي ، َوَأْن َيْشَربُوا مي َعَلْيهي َوَسلََّم بيليَقاح   ُ َصلَّى اَّللَّ

ال َواْسَتاُقوا  َوَسلََّم،  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبي ي  رَاعيَي  قَ تَ ُلوا  فَ َلمَّا َصحُّوا  فَاْنطََلُقوا  َا،  أَوَّلي  َوأَْلَباْني اخلَْرَبُ يفي  َفَجاَء  ن ََّعَم، 
رَ الن ََّهاري  يَء هبييْم فََأَمَر فَ َقَطَع أَْيدييَ ُهْم َوأَْرُجَلُهْم، َوَسُي ْت َأْعيُ نُ ُهْم، َوأُْلُقوا ، فَ بَ َعَث يفي آاَثريهيْم، فَ َلمَّا اْرتَ َفَع الن ََّهاُر جي

 وََكَفُروا بَ ْعَد إيميَاْنييْم، َوَحاَربُوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه.   فَ َهُؤاَلءي َسَرُقوا، َوقَ تَ ُلوا  :يفي احْلَرَّةي َيْسَتْسُقوَن َفاَل ُيْسَقْوَن، قَاَل أَبُو قياَلبَةَ 
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

كذا رواه البخاري واتبعه أبو داود عن سليمان بن حرب، وكذا أخرجه أبو  (  عن أيوب، عن أِب قالبة)  قوله:
عوانة يف صحيحه عن أِب داود السجستاين وأِب داود احلراين، وأبو نعيم يف املستخرج من طريق يوسف  
القاضي، كلهم عن سليمان، وخالفهم مسلم فأخرجه عن هارون بن عبد هللا، عن سليمان بن حرب، وزاد 

أِب قالبة أاب رجاء موىل أِب قالبة، وكذا أخرجه أبو عوانة عن أِب أمية الطرسوسي عن سليمان،  بني أيوب و 
صواب؛ ألن أيوب    - يف حديث محاد بن زيد عن أيوب    -وقال الدارقطِن وغريه: ثبوت أِب رجاء وحذفه  

تصرين عليها، حدث به عن أِب قالبة بقصة العرنيني خاصة، وكذا رواه أكثر أصحاب محاد بن زيد عنه مق
وحدث به أيوب أيضا عن أِب رجاء موىل أِب قالبة عن أِب قالبة، وزاد فيه قصة طويلة ألِب قالبة مع عمر 
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بن عبد العزيز كما سيأيت ذلك يف كتاب الدايت، ووافقه على ذلك حجاج الصواف عن أِب رجاء، فالطريقان  
ولألصيلي  (  قدم أَنس)  ابن مالك ". قوله:  زاد األصيلي "(  عن أنس)  مجيعا صحيحان وهللا أعلم. قوله:

وصرح به املصنف يف الدايت    ،والكشميهِن والسرخسي " َنس " أي: على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
الشك فيه من محاد، وللمصنف يف احملاربني  (  من عكل أو عرينة)  من طريق أِب رجاء عن أِب قالبة. قوله:

كل أو قال: من عرينة، وال أعلمه إال قال: من عكل " وله يف اجلهاد  عن قتيبة، عن محاد " أن رهطا من ع 
عن وهيب، عن أيوب " أن رهطا من عكل " ومل يشك، وكذا يف احملاربني عن حيَي بن أِب كثري، ويف الدايت  
عن أِب رجاء، كالمها عن أِب قالبة، وله يف الزكاة عن شعبة، عن قتادة، عن أنس: " أن َنسا من عرينة "  

 يشك أيضا، وكذا ملسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس، ويف املغازي عن سعيد بن أِب عروبة، عن  ومل
قتادة " أن َنسا من عكل وعرينة " ابلواو العاطفة وهو الصواب، ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطربي من طريق  

ن عكل. وال خيالف هذا ما عند سعيد بن بشري، عن قتادة، عن أنس قال: كانوا أربعة من عرينة وثالثة م
املصنف يف اجلهاد من طريق وهيب عن أيوب، ويف الدايت من طريق حجاج الصواف عن أِب رجاء كالمها 
عن أِب قالبة عن أنس " أن رهطا من عكل مثانية " الحتمال أن يكون الثامن من غري القبيلتني وكان من  

واية أِب يعلى وهي عند البخاري وكذا عند مسلم، وزعم  أتباعهم فلم ينسب، وغفل من نسب عدهتم مثانية لر 
ابن التني تبعا للداودي أن عرينة هم عكل، وهو غلط، بل مها قبيلتان متغايراتن: عكل من عدَنن، وعرينة  
من قحطان. وعكل بضم املهملة وإسكان الكاف: قبيلة من تيم الرابب، وعرينة ابلعني والراء املهملتني والنون  

ن قضاعة وحي من ِبيلة، واملراد هنا الثاين، كذا ذكره موسى بن عقبة يف املغازي، وكذا رواه مصغر: حي م
الطربي من وجه آخر عن أنس، ووقع عند عبد الرزاق من حديث أِب هريرة إبسناد ساقط أْنم من بِن فزارة،  

إسحاق يف املغازي    وهو غلط؛ ألن بِن فزارة من مضر ال جيتمعون مع عكل وال مع عرينة أصال. وذكر ابن
أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد وكانت يف مجادى اآلخرة سنة ست، وذكرها املصنف بعد احلديبية وكانت  
يف ذي القعدة منها، وذكر الواقدي أْنا كانت يف شوال منها، وتبعه ابن سعد وابن حبان وغريمها، وهللا أعلم.  

  م كانوا يف الصفة قبل أن يطلبوا اخلروج إىل اإلبل. قوله: وللمصنف يف احملاربني من طريق وهيب عن أيوب أْن 
زاد يف رواية حيَي بن أِب كثري قبل هذا " فأسلموا " ويف رواية أِب رجاء قبل هذا " فبايعوه (  فاجتووا املدينة)

إذا   على اإلسالم " قال ابن فارس: اجتويت البلد إذا كرهت املقام فيه وإن كنت يف نعمة. وقيده اخلطاِب مبا
العرِب:   ابن  القزاز: اجتووا أي: مل يوافقهم طعامها وقال  القصة، وقال  املناسب هلذه  تضرر ابإلقامة، وهو 

" استومخوا " قال: وهو    -يعِن: رواية أِب رجاء املذكورة    -اجلوى داء أيخذ من الوابء. ويف رواية أخرى  
ية سعيد عن قتادة يف هذه القصة " فقالوا: مبعناه. وقال غريه: اجلوى: داء يصيب اجلوف. وللمصنف من روا



  

اي نِب هللا، إَن كنا أهل ضرع ومل نكن أهل ريف ". وله يف الطب من رواية اثبت عن أنس: " أن َنسا كان  
هبم سقم قالوا: اي رسول هللا، آوَن وأطعمنا، فلما صحوا قالوا: إن املدينة ومخة ". والظاهر أْنم قدموا سقاما 

قم كرهوا اإلقامة ابملدينة لومخها، فأما السقم الذي كان هبم فهو اهلزال الشديد واجلهد فلما صحوا من الس
من اجلوع، فعند أِب عوانة من رواية غيالن عن أنس " كان هبم هزال شديد " وعنده من رواية أِب سعد عنه 

دينة كما عند أمحد  " مصفرة ألواْنم ". وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من محى امل
صلى هللا عليه  -من رواية محيد عن أنس، وسيأيت ذكر محى املدينة من حديث عائشة يف الطب، وأن النِب  

دعا هللا أن ينقلها إىل اجلحفة. ووقع عند مسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس " وقع ابملدينة املوم -وسلم
، أي بكسر املوحدة، سرايين معرب أطلق على اختالل  " أي: بضم امليم وسكون الواو قال: وهو الربسام

العقل وعلى ورم الرأس وعلى ورم الصدر، واملراد هنا األخري، فعند أِب عوانة من رواية مهام، عن قتادة، عن  
أي: فأمرهم أن يلحقوا هبا، وللمصنف يف  (  فأمرهم بلقاح)  أنس يف هذه القصة " فعظمت بطوْنم ". قوله:

ادة " فأمرهم أن يلحقوا براعيه " وله عن قتيبة عن محاد " فأمر هلم بلقاح " بزايدة الالم،  رواية مهام عن قت
فيحتمل أن تكون زائدة، أو للتعليل، أو لشبه امللك، أو لالختصاص وليست للتمليك، وعند أِب عوانة من 

اح فقالوا: اي رسول هللا، قد  رواية معاوية بن قرة الِت أخرج مسلم إسنادها " أْنم بدءوا بطلب اخلروج إىل اللق
وقع هذا الوجع، فلو أذنت لنا فخرجنا إىل اإلبل " وللمصنف من رواية وهيب عن أيوب أْنم قالوا: " اي  
رسول هللا، أبغنا رسال " أي: اطلب لنا لبنا " قال: ما أجد لكم إال أن تلحقوا ابلذود " ويف رواية أِب رجاء:  

". واللقاح ابلالم املكسورة والقاف وآخره مهملة: النوق ذوات األلبان،    " هذه نعم لنا خترج فاخرجوا فيها
واحدها لقحة بكسر الالم وإسكان القاف، وقال أبو عمرو: يقال هلا ذلك إىل ثالثة أشهر مث هي لبون،  

اللقاح كانت للنِب   وصرح بذلك يف احملاربني عن موسى عن  -صلى هللا عليه وسلم-وظاهر ما مضى أن 
" وله من رواية األوزاعي عن  -صلى هللا عليه وسلم-ده فقال: " إال أن تلحقوا إببل رسول هللا  وهيب بسن

حيَي بن أِب كثري بسنده: " فأمرهم أن أيتوا إبل الصدقة " وكذا يف الزكاة من طريق شعبة عن قتادة، واجلمع 
بلقاحه إىل - عليه وسلم صلى هللا-بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج املدينة، وصادف بعث النِب  

املرعى طلب هؤالء النفر اخلروج إىل الصحراء لشرب ألبان اإلبل، فأمرهم أن خيرجوا مع راعيه فخرجوا معه  
" إن املدينة تنفي خبثها " وسيأيت    :إىل اإلبل ففعلوا ما فعلوا وظهر بذلك مصداق قوله صلى هللا عليه وسلم

كانت مخس عشرة، وأْنم َنروا منها -صلى هللا عليه وسلم -يف موضعه. وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه  
واحدة يقال هلا: احلناء، وهو يف ذلك متابع للواقدي، وقد ذكره الواقدي يف املغازي إبسناد ضعيف مرسل.  

أي: وأمرهم أن يشربوا، وله يف رواية أِب رجاء: " فاخرجوا فاشربوا من ألباْنا وأبواهلا "  (  وأن يشربوا)  قوله:
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ة األمر، ويف رواية شعبة عن قتادة: " فرخص هلم أن أيتوا الصدقة فيشربوا " فأما شرهبم ألبان الصدقة بصيغ
فبإذنه املذكور، وأما شرهبم البول  -صلى هللا عليه وسلم-فألْنم من أبناء السبيل، وأما شرهبم لنب لقاح النِب  

مأكول اللحم فبالقياس عليه، وهذا قول    فاحتج به من قال بطهارته أما من اإلبل فبهذا احلديث، وأما من
مالك وأمحد وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزمية وابن املنذر وابن حبان واإلصطخري والروايين، 
وذهب الشافعي واجلمهور إىل القول بنجاسة األبوال واألرواث كلها من مأكول اللحم وغريه، واحتج ابن  

لى الطهارة حىت تثبت النجاسة قال: ومن زعم أن هذا خاص أبولئك األقوام مل  املنذر لقوله أبن األشياء ع 
يصب إذ اخلصائص ال تثبت إال بدليل قال: ويف ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم يف أسواقهم واستعمال 

ألن   أبوال اإلبل يف أدويتهم قدميا وحديثا من غري نكري دليل على طهارهتا. قلت: وهو استدالل ضعيف؛
املختلف فيه ال جيب إنكاره فال يدل ترك إنكاره على جوازه فضال عن طهارته، وقد دل على جناسة األبوال 
كلها حديث أِب هريرة الذي قدمناه قريبا، وقال ابن العرِب: تعلق هبذا احلديث من قال بطهارة أبوال اإلبل،  

ي ليس حال ضرورة بدليل أنه ال جيب فكيف  وعورضوا أبنه أذن هلم يف شرهبا للتداوي، وتعقب أبن التداو 
وأجيب مبنع أنه ليس حال ضرورة بل هو حال ضرورة إذا أخربه بذلك من يعتمد    ؟يباح احلرام ملا ال جيب

على خربه، وما أبيح للضرورة ال يسمى حراما وقت تناوله لقوله تعاىل: } وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال 
يه املرء فهو غري حمرم عليه كامليتة للمضطر، وهللا أعلم. وما تضمنه كالمه من ما اضطررمت إليه { فما اضطر إل

أن احلرام ال يباح إال ألمر واجب غري مسلم، فإن الفطر يف رمضان حرام ومع ذلك فيباح ألمر جائز كالسفر 
 مل جيعل شفاء " إن هللا-صلى هللا عليه وسلم -مثال، وأما قول غريه: لو كان جنسا ما جاز التداوي به لقوله  

أم سلمة، وستأيت له طريق أخرى يف األشربة من هذا   أبو داود من حديث  أمِت فيما حرم عليها " رواه 
الكتاب إن شاء هللا تعاىل، والنجس حرام فال يتداوى به؛ ألنه غري شفاء، فجوابه أن احلديث حممول على  

- صلى هللا عليه وسلم-تة للمضطر وال يرد قوله  حالة االختيار، وأما يف حال الضرورة فال يكون حراما كاملي
يف اخلمر: " إْنا ليست بدواء إْنا داء " يف جواب من سأله عن التداوي هبا فيما رواه مسلم فإن ذلك خاص  
ابخلمر ويلتحق به غريها من املسكر، والفرق بني املسكر وبني غريه من النجاسات أن احلد يثبت ابستعماله  

ن غريه؛ وألن شربه جير إىل مفاسد كثرية، وألْنم كانوا يف اجلاهلية يعتقدون أن يف اخلمر يف حالة االختيار دو 
شفاء فجاء الشرع خبالف معتقدهم. قاله الطحاوي مبعناه. وأما أبوال اإلبل فقد روى ابن املنذر عن ابن  

يقاس ما ثبت أن فيه عباس مرفوعا " أن يف أبوال اإلبل شفاء لذربة بطوْنم " والذرب: فساد املعدة، فال  
دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه، وهللا أعلم. وهبذه الطريق حيصل اجلمع بني األدلة، والعمل مبقتضاها كلها.  

يف السياق حذف تقديره: " فشربوا من أبواهلا وألباْنا فلما صحوا ". وقد ثبت ذلك يف  ( فلما صحوا) قوله:



  

 َسنوا " ولإلَساعيلي من رواية اثبت " ورجعت إليهم ألواْنم ". قوله:رواية أِب رجاء، وزاد يف رواية وهيب " و 
يف رواية وهيب عن أيوب " الصريخ " (  فجاء اخلرب)  من السوق، وهو السري العنيف. قوله:(  واستاقوا النعم)

ا ابخلاء املعجمة، وهو فعيل مبعىن فاعل أي: صرخ ابإلعالم مبا وقع منهم، وهذا الصارخ أحد الراعيني كم
ثبت يف صحيح أِب عوانة من رواية معاوية بن قرة عن أنس، وقد أخرج مسلم إسناده، ولفظه " فقتلوا أحد 

النِب   قتلوا صاحِب وذهبوا ابإلبل " واسم راعي  صلى هللا عليه  -الراعيني وجاء اآلخر قد جزع فقال: قد 
يف املغازي، ورواه الطرباين موصوال    املقتول يسار بياء حتتانية مث مهملة خفيفة، كذا ذكره ابن إسحاق-وسلم

غالم يقال له: يسار "  -صلى هللا عليه وسلم -من حديث سلمة بن األكوع إبسناد صاحل قال: " كان للنِب  
زاد ابن إسحاق " أصابه يف غزوة بِن ثعلبة " قال سلمة: " فرآه حيسن الصالة فأعتقه وبعثه يف لقاح له ابحلرة 

ني وأْنم قتلوه، ومل أقف على تسمية الراعي اآليت ابخلرب، والظاهر أنه راعي إبل  فكان هبا " فذكر قصة العرني
ويف ذكره ابإلفراد، وكذا  -صلى هللا عليه وسلم-الصدقة ومل ختتلف رواايت البخاري يف أن املقتول راعي النِب  

هم " بصيغة اجلمع، ملسلم، لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس: " مث مالوا على الرعاة فقتلو 
وَنوه البن حبان من رواية حيَي بن سعيد عن أنس، فيحتمل أن إبل الصدقة كان هلا رعاة فقتل بعضهم مع  

وذكر بعضهم معه غريه، وحيتمل أن  -صلى هللا عليه وسلم -راعي اللقاح فاقتصر بعض الرواة على راعي النِب  
يغة اجلمع، وهذا أرجح؛ ألن أصحاب املغازي مل يذكر  يكون بعض الرواة ذكره ابملعىن فتجوز يف اإلتيان بص

زاد يف رواية األوزاعي " الطلب " ويف  (  فبعث يف آاثرهم)  أحد منهم أْنم قتلوا غري يسار، وهللا أعلم. قوله:
إسحاق   ابن  ذكره  " وكذا  الفهري  جابر  بن  أمريهم كرز  املسلمني  من  " خيال  األكوع  بن  سلمة  حديث 

لكاف وسكون الراء بعدها زاي، وللنسائي من رواية األوزاعي " فبعث يف طلبهم قافة  واألكثرون، وهو بضم ا
" أي: مجع قائف، وملسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس أْنم شباب من األنصار قريب من عشرين رجال،  

ن يف وبعث معهم قائفا يقتص آاثرهم ومل أقف على اسم هذا القائف وال على اسم واحد من العشرين، لك
مغازي الواقدي أن السرية كانت عشرين رجال، ومل يقل: من األنصار، بل َسى منهم مجاعة من املهاجرين  
منهم بريدة بن احلصيب وسلمة بن األكوع األسلميان، وجندب ورافع ابنا مكيث اجلهنيان، وأبو ذر وأبو  

وغريهم، والواقدي ال حيتج به إذا انفرد  رهم الغفاراين، وبالل بن احلارث وعبد هللا بن عمرو بن عوف املزنيان  
فكيف إذا خالف، لكن حيتمل أن يكون من مل يسمه الواقدي من األنصار فأطلق األنصار تغليبا، أو قيل  
للجميع: أنصار ابملعىن األعم. ويف مغازي موسى بن عقبة أن أمري هذه السرية سعيد بن زيد، كذا عنده  

ابن زيد األشهلي، وهذا أيضا أنصاري، فيحتمل    -بسكون العني    -عد  بزايدة ايء، والذي ذكره غريه أنه س
أنه كان رأس األنصار وكان كرز أمري اجلماعة، وروى الطربي وغريه من حديث جرير بن عبد هللا البجلي أن  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

بعثه يف آاثرهم، لكن إسناده ضعيف، واملعروف أن جريرا أتخر إسالمه عن هذا  -صلى هللا عليه وسلم -النِب  
فيه حذف تقديره: فأدركوا يف ذلك اليوم فأخذوا فلما ارتفع النهار  (  فلما ارتفع)  قت مبدة، وهللا أعلم. قوله:الو 

النِب   إىل  أي:  هبم  وسلم- جيء  عليه  هللا  قوله:-صلى  بقطع)  أسارى.  واملستملي  (  فأمر  لألصيلي  كذا 
يدي كل واحد ورجليه. قلت:   والسرخسي وللباقني: " فقطع أيديهم وأرجلهم " قال الداودي: يعِن: قطع

ترده رواية الرتمذي: " من خالف " وكذا ذكره اإلَساعيلي، عن الفرايِب، عن األوزاعي بسنده، وللمصنف  
 من رواية األوزاعي أيضا: " ومل حيسمهم " أي: مل يكو ما قطع منهم ابلنار لينقطع الدم بل تركه ينزف. قوله: 

بتشديد امليم، ويف رواية أِب رجاء " وَسر " بتخفيف امليم، ومل ختتلف رواايت البخاري يف (  وَسرت أعينهم)
أنه ابلراء، ووقع ملسلم من رواية عبد العزيز " وَسل " ابلتخفيف والالم، قال اخلطاِب: السمل: فقء العني  

ع فهي  بشوك  بعدهم كأن حداقها َسلت  والعني  اهلذل:  ذؤيب  أبو  قال  قال: أبي شيء كان،  تدمع  ور 
والسمر لغة يف السمل، وخمرجهما متقارب. قال: وقد يكون من املسمار، يريد أْنم كحلوا أبميال قد أمحيت. 
قلت: قد وقع التصريح ابملراد عند املصنف من رواية وهيب، عن أيوب، ومن رواية األوزاعي، عن حيَي،  

لهم هبا " فهذا يوضح ما تقدم، وال خيالف ذلك  كالمها عن أِب قالبة ولفظه: " مث أمر مبسامري فأمحيت فكح
هي أرض ذات حجارة سود (  وألقوا يف احلرة)  رواية السمل؛ ألنه فقء العني أبي شيء كان كما مضى. قوله:

(  يستسقون فال يسقون )   معروفة ابملدينة، وإمنا ألقوا فيها؛ ألْنا قرب املكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. قوله:
عي: " حىت ماتوا " ويف رواية أِب رجاء: " مث نبذهم يف الشمس حىت ماتوا " ويف رواية شعبة زاد وهيب واألوزا

عن قتادة " يعضون احلجارة " ويف الطب من رواية اثبت قال أنس: " فرأيت الرجل منهم يكدم األرض 
والشدة ". وزعم  بلسانه حىت ميوت " وألِب عوانة من هذا الوجه " يعض األرض ليجد بردها مما جيد من احلر  

الواقدي أْنم صلبوا، والرواايت الصحيحة ترده. لكن عند أِب عوانة من رواية أِب عقيل عن أنس: " فصلب 
اثنني وقطع اثنني وَسل اثنني " كذا ذكر ستة فقط، فإن كان حمفوظا فعقوبتهم كانت موزعة، ومال مجاعة  

؛ ملا عند مسلم من حديث سليمان التيمي  منهم ابن اجلوزي إىل أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص
أعينهم؛ ألْنم َسلوا أعني الرعاة " وقصر من اقتصر يف عزوه  -صلى هللا عليه وسلم- عن أنس " إمنا َسل النِب  

للرتمذي والنسائي، وتعقبه ابن دقيق العيد أبن املثلة يف حقهم وقعت من جهات وليس يف احلديث إال السمل 
. قلت: كأْنم متسكوا مبا نقله أهل املغازي أْنم مثلوا ابلراعي، وذهب آخرون إىل أن  فيحتاج إىل ثبوت البقية

ذلك منسوخ، قال ابن شاهني عقب حديث عمران بن حصني يف النهي عن املثلة: هذا احلديث ينسخ كل  
اجلهاد من  مثلة. وتعقبه ابن اجلوزي أبن ادعاء النسخ حيتاج إىل اتريخ. قلت: يدل عليه ما رواه البخاري يف  

حديث أِب هريرة يف النهي عن التعذيب ابلنار بعد اإلذن فيه، وقصة العرنيني قبل إسالم أِب هريرة وقد حضر 



  

اإلذن مث النهي، وروى قتادة عن ابن سريين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل احلدود، وملوسى بن عقبة يف  
ك عن املثلة ابآلية الِت يف سورة املائدة، وإىل ْنى بعد ذل- صلى هللا عليه وسلم- املغازي: وذكروا أن النِب  

هذا مال البخاري وحكاه إمام احلرمني يف النهاية عن الشافعي، واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم املاء 
صلى هللا  -لإلمجاع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى ال مينع، وأجاب أبن ذلك مل يقع عن أمر النِب  

اطلع  -صلى هللا عليه وسلم- ْني عن سقيهم.انتهى. وهو ضعيف جدا؛ ألن النِب  وال وقع منه  -عليه وسلم
على ذلك وسكوته كاف يف ثبوت احلكم. وأجاب النووي أبن احملارب املرتد ال حرمة له يف سقي املاء وال 

ت  غريه، ويدل عليه أن من ليس معه ماء إال لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم بل يستعمله ولو ما 
هبم ذلك؛ ألنه أراد هبم املوت بذلك.  - صلى هللا عليه وسلم-املرتد عطشا. وقال اخلطاِب: إمنا فعل النِب  

وقيل: إن احلكمة يف تعطيشهم؛ لكوْنم كفروا نعمة سقي ألبان اإلبل الِت حصل هلم هبا الشفاء من اجلوع 
ل بيته يف قصة رواها النسائي  دعا ابلعطش على من عطش آ-صلى هللا عليه وسلم-والوخم؛ وألن النِب  

- فيحتمل أن يكونوا يف تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللنب الذي كان يراح به إىل النِب  
قال أبو قالبة: فهؤالء  )  من لقاحه يف كل ليلة كما ذكر ذلك ابن سعد، وهللا أعلم قوله:-صلى هللا عليه وسلم

أي: الراعي كما (  وقتلوا)  ن حرز مثلها، وهذا قاله أبو قالبة استنباطا. قوله:أي: ألْنم أخذوا اللقاح م(  سرقوا
هو يف رواية سعيد، عن قتادة، عن أنس يف املغازي، وكذا يف رواية وهيب عن أيوب  (  وكفروا)  تقدم. قوله:

" ثبت عند يف اجلهاد يف أصل احلديث وليس موقوفا على أِب قالبة كما تومهه بعضهم، وكذا قوله: " وحاربوا  
أمحد من رواية محيد عن أنس يف أصل احلديث: " وهربوا حماربني " وستأيت قصة أِب قالبة يف هذا احلديث 
مع عمر بن عبد العزيز يف مسألة القسامة من كتاب الدايت إن شاء هللا تعاىل. ويف هذا احلديث من الفوائد 

ونظره يف مصاحلهم، اإلمام  على  الوفود  قدوم  تقدم:  ما  اإلبل    غري  أبلبان  والتداوي  الطب  مشروعية  وفيه 
وأبواهلا، وفيه أن كل جسد يطبب مبا اعتاده، وفيه قتل اجلماعة ابلواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا: 
إن قتلهم كان قصاصا، وفيه املماثلة يف القصاص وليس ذلك من املثلة املنهي عنها، وثبوت حكم احملاربة يف  

القرى ففيه خالف، وفيه جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة يف الشرب ويف غريه قياسا  الصحراء وأما يف  
 عليه إبذن اإلمام، وفيه العمل بقول القائف وللعرب يف ذلك املعرفة التامة.
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 احلديث الرابع  
 130، الصفحة رقم:2:اجلزء رقم

ثَ َنا  1501 ثَ َنا  ،ُمَسدَّدٌ  َحدَّ ثَ َنا  ،ُشْعَبةَ  َعنْ   ،حَيََْي  َحدَّ ميْن   أََنس   َعنْ   ،قَ َتاَدةُ  َحدَّ ََنًسا  َأنَّ  َعْنُه   ُ اَّللَّ َي  َرضي
َعَلْيهي َوَسلََّم َأْن أَيْتُوا إيبيَل الصََّدَقةي فَ َيْشَربُ  اْجتَ َوُوا ُعَريْ َنةَ   ُ َا  اْلَمدييَنَة، فَ َرخََّص هَلُْم َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ وا ميْن أَْلَباْني

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم فَ  َا، فَ َقتَ ُلوا الرَّاعيَي َواْسَتاُقوا الذَّْوَد، فََأْرَسَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َ هبييْم، فَ َقطََّع أَْيدييَ ُهْم َوأَْرُجَلُهْم  َوأَبْ َواهلي ُأيتي
حْلَرَّةي يَ َعضُّونَ   .أََنس   َعنْ  َواَثبيتٌ  ،َومُحَْيدٌ  ،أَبُو قياَلبَةَ   احلْيَجارََة. اَتبَ َعهُ َوََسََر َأْعيُ نَ ُهْم َوتَ رََكُهْم ابي
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

أما متابعة أِب قالبة فتقدمت يف الطهارة، وأما متابعة محيد  (  اتبعه أبو قالبة ومحيد واثبت، عن أنس)  قوله:
ت فوصلها املصنف يف الطب. وقد سبق الكالم على  فوصلها مسلم والنسائي وابن خزمية، وأما متابعة اثب

 احلديث مستوىف يف كتاب الطهارة. 

   احلديث اخلامس
 121، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا   ،َعْمُرو ْبُن َعبَّاس   َحدََّثِني   3262 ثَ َنا  ،َعْبُد الرَّمْحَني  َحدَّ   : قَالَ   ،َعَبايََة ْبني ريفَاَعةَ  َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،ُسْفَيانُ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ   :قَالَ  رَافيُع ْبُن َخدييج   َأْخرَبَيني  َّ َصلَّى اَّللَّ ْعُت النَِّبي فَأَْبريُدوَها َعْنُكْم    ؛" احْلُمَّى ميْن فَ ْوري َجَهنَّمَ   :َسَي

ْلَماءي ".  ابي

   احلديث السادس
 22، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا(  89)  1204 َبةَ  َحدَّ يًعا، َعني  َوُزَهرْيُ ْبُن َحْرب   ،َوَعْمٌرو النَّاقيدُ  ،أَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ َنةَ  مجَي قَاَل أَبُو    ،اْبني ُعيَ ي ْ
ثَ َنا  :َبْكر   َحدَّ َنَة،  ُعيَ ي ْ ْبُن  ُسْفَياُن  ثَ َنا  ُموَسى َحدَّ ْبُن  َوْهب   َعنْ   ،أَيُّوُب  ْبني  َمعَ   :قَالَ   ،نُ بَ ْيهي  ْبني   َخَرْجَنا  َأاَبَن 

لرَّْوَحاءي  ُعْثَمانَ  نَ ْيهي، فَ َلمَّا ُكنَّا ابي ََلل  اْشَتَكى ُعَمُر ْبُن ُعبَ ْيدي اَّللَّي َعي ْ اْشَتدَّ َوَجُعُه، فََأْرَسَل إيىَل َأاَبَن   ؛َحىتَّ إيَذا ُكنَّا مبي
لصَّربيي، فَإينَّ ْبني ُعْثَماَن َيْسأَلُُه، فَ  ْدمُهَا ابي ُ َعْنُه، َحدََّث َعْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى   ُعْثَمانَ  َأْرَسَل إيلَْيهي َأني اْضمي َي اَّللَّ َرضي

نَ ْيهي، َوُهَو حُمْريمٌ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي الرَُّجلي إيَذا اْشَتَكى َعي ْ لصَّربيي. ؛اَّللَّ  َضمََّدمُهَا ابي
 سلم بن احلجاج املنهاج شرح صحيح م

مع أابن  : ) قوله    .هو بنون مضمومة مث ابء مفتوحة موحدة مث مثناة حتت ساكنة  (  عن نبيه بن وهب: )قوله



  

 ،والصحيح األشهر الصرف  ،الصرف وعدمه  :وجهني(  أابن)  قد سبق يف أول الكتاب أن يف(  بن عثمان
  ، هو بفتح امليم بالمني(  حىت إذا كنا مبلل : )قوله    (.أفعل )  هو  :ومن منعه قال(  فعال )  وزنه  :فمن صرفه قال

 . حكامها القاضي عياض يف املشارق   ، اثنان وعشرون  :وقيل  ،وهو موضع على مثانية وعشرين ميال من املدينة
  ، هو بتخفيف امليم وتشديدها(  ضمدمها ابلصرب: )وقوله بعده  ،هو بكسر امليم (  اضمدمها ابلصرب: )قوله  

  ، معناه اللطخ   ،جاء على لغة التخفيف  (،اضمدها ابلصرب: )وقوله  ،ابلتخفيف والتشديد  ضمد وضمد  :يقال
واتفق العلماء على جواز تضميد العني وغريها ابلصرب وَنوه مما      .وأما الصرب فبكسر الباء وجيوز إسكاْنا

واتفق العلماء على    ،فإن احتاج إىل ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية  ،وال فدية يف ذلك  ،ليس بطيب
وأما االكتحال للزينة فمكروه   ،أن للمحرم أن يكتحل بكحل ال طيب فيه إذا احتاج إليه وال فدية عليه فيه

ويف إجياب    ،ويف مذهب مالك قوالن كاملذهبني  ،ومنعه مجاعة منهم أمحد وإسحاق  ،عند الشافعي وآخرين
  .وهللا أعلم .الفدية عندهم بذلك خالف 

   خرياحلديث األ
 276، الصفحة رقم:2:اجلزء رقم

ثَ َنا  952 ثَ َنا  :قَالَ   ،اْبُن َأِبي ُعَمرَ  َحدَّ َنةَ  َحدَّ ُعيَ ي ْ َأنَّ   ،نُ بَ ْيهي ْبني َوْهب   َعنْ   ،أَيُّوَب ْبني ُموَسى  َعنْ   ،ُسْفَياُن ْبُن 
نَ ْيُه َوُهَو حُمْريٌم، َفَسَألَ  لصَّربيي   : فَ َقالَ   ،َأاَبَن ْبَن ُعْثَمانَ  ُعَمَر ْبَن ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َمْعَمر  اْشَتَكى َعي ْ ْدمُهَا ابي فَإيين ي   ؛اْضمي

َعفَّانَ  َسَيْعتُ  ْبَن  وَ  ُعْثَماَن  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  َعْن  يَ ُقولُ َيْذُكُرَها  َهَذا   :َسلََّم،   ." لصَّربيي  ْدمُهَا ابي اْضمي  "
يٌح، َواْلَعَمُل َعَلى َهَذا عيْنَد َأْهلي اْلعيْلمي  اَل يَ َرْوَن أَبًْسا َأْن يَ َتَداَوى اْلُمْحريُم بيَدَواء ، َما ملَْ َيُكْن    :َحدييٌث َحَسٌن َصحي

 فييهي طييٌب. 
 حكم احلديث: صحيح 

 الرتمذيحتفة األحوذي بشرح جامع 

رمدت    :ويف رواية ملسلم(  اشتكى عينيه: )قوله  .بنون مضمومة وابء موحدة مصغرا(  عن نبيه بن وهب: )قوله
فإن عثمان حدث عن رسول هللا صلى هللا عليه    :ويف رواية ملسلم  ،بكسر امليم(  يقول اضمدمها ابلصرب)  عينه

وأخرجه (  هذا حديث حسن صحيح : ) قوله  .وسلم يف الرجل إذا اشتكى عينيه وهو حمرم ضمدمها ابلصرب
العلم إخل: )قوله  .مسلم النووي(  والعمل على هذا عند أهل  العني   :قال  العلماء على جواز تضميد  اتفق 

 .ال فدية يف ذلك فإن احتاج إىل ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفديةوغريها ابلصرب وَنوه مما ليس بطيب و 
فيه عليه  فدية  إليه وال  احتاج  إذا  فيه  بكحل ال طيب  يكتحل  أن  للمحرم  أن  على  العلماء  وأما    ،واتفق 
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ويف مذهب مالك قوالن    .ومنعه مجاعة منهم أمحد وإسحاق  ،االكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين
 .ويف إجياب الفدية عندهم بذلك خالف انتهى  ،هبنيكاملذ

  



  

 احاديث  من الكتاب وحيتوى على سبع العشروناجلزء 
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 

 احلديث األول 
 1229، الصفحة رقم:2:اجلزء رقم

َبةَ ُعْثَماُن ْبُن حُمَمَّدي ْبني َأِبي   َأْخرَبَنَ   1971 ثَ َنا  :قَااَل   ،َوحُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبني َأِبي َخَلف   َشي ْ أَيُّوَب   َعنْ  ،ُسْفَيانُ  َحدَّ
نَ ْيهي   ،أَبييهي  َعنْ   ،َأاَبني ْبني ُعْثَمانَ  َعنْ   ،نُ بَ ْيهي ْبني َوْهب   َعنْ   ،ْبني ُموَسى َّ قَاَل يفي اْلُمْحريمي إيَذا اْشَتَكى َعي ْ "    :َأنَّ النَِّبي

لصَّربيي ".  ُدُه ابي  ُيَضم ي
 حكم احلديث: إسناده صحيح 

 

 احلديث الثاىن 
 510، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  465 ثَ َنا  ،َعفَّانُ  َحدَّ ثَ َنا  ،َعْبُد اْلَواريثي  َحدَّ َأنَّ ُعَمَر ْبَن ُعبَ ْيدي    ،نُ بَ ْيُه ْبُن َوْهب   َثِني َحدَّ   ،أَيُّوُب ْبُن ُموَسى َحدَّ
َلَها، فَ نَ َهاهُ  ُنُه َوُهَو حُمْريٌم، فََأرَاَد َأْن ُيَكح ي لصَّربيي،   َأاَبُن ْبُن ُعْثَمانَ  اَّللَّي ْبني َمْعَمر  َرميَدْت َعي ْ َدَها ابي َوأََمَرُه َأْن ُيَضم ي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَنَُّه فَ َعَل َذليَك. َحدََّث َعْن رَ  ُعْثَمانَ  َوَزَعَم َأنَّ   ُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط مسلم 

 

  احلديث الثالث
 528، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  497 َأاَبَن   َرُجل  ميَن احلََْجَبةي، َعنْ  نُ بَ ْيهي ْبني َوْهب   َعنْ   ،أَيُّوَب ْبني ُموَسى ْبني َعْمريو ْبني َسعييد   َعنْ   ،ُسْفَيانُ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َرخََّص، أَْو قَالَ  ُعْثَمانَ  أَنَُّه َحدََّث َعنْ   ،ْبني ُعْثَمانَ  يفي اْلُمْحريمي إيَذا اْشَتَكى    :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

لصَّربيي.  َدَها ابي َنُه َأْن ُيَضم ي  َعي ْ
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط مسلم 
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 126، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  3858 الد يَمْشقييُّ  َحدَّ اْلَوزييري  ْبُن  ثَ َنا   ،حُمَمَُّد  َحسَّاَن    - حَيََْي  َحدَّ اْبَن  ثَ َنا  - يَ ْعِني  َأِبي  َعبْ  َحدَّ ْبُن  الرَّمْحَني  ُد 
ثَ َنا  ،اْلَمَوالي  ، َعْن َمْواَلهُ  فَائيدٌ  َحدَّ ي ي ْبني َأِبي رَافيع 

ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َعلي ي ي ْبني َأِبي َرافيع   َمْوىَل 
َعْن    ،ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َعلي

َعَلْيهي َوسَ  َسْلَمى َجدَّتيهي   ُ ُ    :لََّم، قَاَلتْ َخاديمي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َما َكاَن َأَحٌد َيْشَتكيي إيىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
هي إيالَّ قَالَ  ْم ". َواَل َوَجًعا يفي ريْجَلْيهي إيالَّ قَالَ  :َعَلْيهي َوَسلََّم َوَجًعا يفي َرْأسي ُهَما ". :" اْحَتجي ب ْ  " اْخضي

 حكم احلديث: حسن 

 احلديث الرابع  
 120صفحة رقم:، ال4:اجلزء رقم

حُمَمَّد   َحدََّثِني   3261 ْبُن  اَّللَّي  ثَ َنا  ،َعْبُد  َعامير   َحدَّ ثَ َنا  ،أَبُو  الضَُّبعيي ي  َعنْ   ،مَهَّامٌ  َحدَّ مَجَْرَة  ُكْنُت   :قَالَ   ،َأِبي 
َكََّة، فََأَخَذْتِني احْلُمَّى، فَ َقالَ  اْبَن َعبَّاس   ُأَجاليسُ  َاءي َزمْ   :مبي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم    ؛َزمَ أَْبريْدَها َعْنَك مبي فَإينَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ْلَماءي " أَْو قَالَ  ؛" احْلُمَّى ميْن فَ ْيحي َجَهنَّمَ  :قَالَ  َاءي َزْمَزَم ". َشكَّ مَهَّاٌم. :فَأَْبريُدوَها ابي  " مبي
 

   احلديث اخلامس
 506، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  3062 ْبُن َعمَّار   َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،هيَشاُم  ُمْسليم   َحدَّ ْبُن  اْلُمَؤمَّلي  قَالَ   :قَالَ   ،اْلَولييُد  ْبُن  َأاَب  أَنَُّه َسَيعَ  َعْبُد اَّللَّي 
َعْبدي اَّللَّي  َسَيْعتُ   :يَ ُقولُ  الزَُّبرْيي  ْبَن  َعلَ   :يَ ُقولُ  َجابيَر   ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ يَ ُقولُ َسَي َزْمَزَم ليَما    :ْيهي َوَسلََّم  َماُء 

 ُشريَب َلُه.
 حكم احلديث: صحيح 

 

 . احلديث السادس
 124، الصفحة رقم:6:اجلزء رقم

ثَ َنا(  156)  2048 حَيََْي  َوَحدَّ ْبُن  أَيُّوبَ  ،حَيََْي  ْبُن  ُحْجر   ،َوحَيََْي  حَيََْي   ،َواْبُن  ْبُن  حَيََْي  َوقَاَل    :قَاَل  َأْخرَبَََن، 
ثَ َنا  :اآْلَخرَاني    ، َعْبدي اَّللَّي ْبني َأِبي َعتييق   َعنْ   -اْبُن َأِبي منَير     :َوُهوَ   - َشرييك   َعنْ   -اْبُن َجْعَفر     :َوُهوَ   - إيَْسَاعييلُ  َحدَّ



  

ُ َعَليْ   ،َعائيَشةَ  َعنْ  َفاًء "، أَوْ   :هي َوَسلََّم قَالَ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َا تيْراَيٌق أَوََّل    :" إينَّ يفي َعْجَوةي اْلَعاليَيةي شي " إيْنَّ
 اْلُبْكَرةي ".

   احلديث األخري
 134، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  3875 ثَ َنا  ،إيْسَحاُق ْبُن إيَْسَاعييلَ  َحدَّ يح   َعني   ،ُسْفَيانُ  َحدَّ َمريْضُت   : قَالَ  َسْعد   َعنْ   ،َُمَاهيد   َعنْ   ،اْبني َأِبي جنَي
، فَ َوَضَع َيَدُه َبنْيَ َثْدَييَّ َحىتَّ َوَجْدُت بَ ْرَدَها َعلَ   َمَرًضا، فََأاَتيني  َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُعوُديني  ُ ى  َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
فَإينَُّه َرُجٌل يَ َتطَبَُّب، فَ ْلَيْأُخْذ َسْبَع مَتَرَات    ؛اْئتي احْلَاريَث ْبَن َكَلَدَة َأَخا ثَقييف    ،َمْفُئودٌ  " إينََّك َرُجلٌ   : فُ َؤاديي، فَ َقالَ 

 بينَ َواُهنَّ مُثَّ ْليَ ُلدََّك هبيينَّ ".  فَ ْلَيَجْأُهنَّ  ميْن َعْجَوةي اْلَمدييَنةي 
 حكم احلديث: ضعيف 

 
 كتاب شفاء العليل  

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع  والعشرون احلادىاجلزء 
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 

 احلديث األول 
 568، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  2047 َوْيهي  َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،حُمَمَُّد ْبُن َمدُّ ثَ َنا  :قَالَ   ،َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن مَحَّاد  الشَُّعْيثييُّ  َحدَّ  ،َعبَّاُد ْبُن َمْنُصور   َحدَّ
َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ  اْبني َعبَّاس   َعني   ،عيْكريَمةَ  َعنْ   ُ   ، السَُّعوطُ  " إينَّ َخرْيَ َما َتَداَويْ ُتْم بيهي   :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

يُّ ". فَ َلمَّا اْشَتَكى َرسُ  َعَلْيهي َوَسلَّمَ َواللَُّدوُد، َواحلْيَجاَمُة، َواْلَمشي  ُ ُه َأْصَحابُُه، فَ َلمَّا فَ َرُغوا،    ؛وُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َلدَّ
. :" ُلدُّوُهْم ". قَالَ  :قَالَ   فَ ُلدُّوا ُكلُُّهْم َغرْيَ اْلَعبَّاسي

 حكم احلديث: ضعيف 
 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

أخربَن عبد  )  ني بن مدويه مبيم وتثقيل القرشيهو حممد بن أمحد بن احلس(  حدثنا حممد بن مدويه: )قوله
البصري(  الرمحن بن محاد العنربي  أبو سلمة  الشعيثي  التاسعة   ،صدوق  ،بن شعيب  أخطأ من صغار   رمبا 

الناجي أبو سلمة البصري القاضي صدوق رمي ابلقدر وكان يدلس وتغري آبخره (  أخربَن عباد بن منصور)
استعط أي استعمل السعوط هو    :قال احلافظ يف الفتح(  تداويتم به السعوطإن خري ما  : )قوله  .من السادسة

أن يستلقي على ظهره وجيعل بني كتفيه ما يرفعهما لينحدر برأسه ويقطر يف أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد  
ح  بفت(  واللدود)  أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إىل دماغه الستخراج ما فيه من الداء ابلعطاس انتهى 

قال    .الالم هو الدواء الذي يصب يف أحد جانِب فم املريض ويسقاه أو يدخل هناك أبصبع وغريها وحينك به
ويف    ،بفتح فكسر فتشديد حتتية فعيل من املشي(  واملشي)  بكسر أوله مبعىن االحتجام(  احلجامة)  النووي

املغرب وقال املشكاة بضم فبكسر وجوزه يف  أو يشر   :بعض نسخ  ما يؤكل  البطنوهو  قال    .ب إلطالق 
أي (  لده أصحابه)  وإمنا َسي الدواء املسهل مشيا ألنه حيمل شاربه على املشي والرتدد إىل اخلالء  :التوربشِت

وقد وقع  ،فأما ما يصب يف احللق فيقال له الوجود ، جعلوا يف جانب فمه دواء بغري اختياره وهذا هو اللدود
أي رسول هللا صلى  (  فلما فرغوا قال)  وا قسطا أي بزيت فلدوه بهعند الطرباين من حديث العباس أْنم أذاب

ويف حديث عائشة    .بصيغة املاضي اجملهول(  فلدوا)  أي ابن عباس(  قال)  بصيغة األمر(  لدوهم)  هللا عليه وسلم
الشيخني  املريض    :عند  فقلنا كراهية  تلدوين  أن ال  فأشار  لددَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مرضه 



  

  :قال النووي  .اللفظ ملسلم  .فلما أفاق قال ال يبقى منكم أحد إال لد غري العباس فإنه مل يشهدكم  ،اءللدو 
إمنا أمر صلى هللا عليه وسلم بلدهم عقوبة هلم حني خالفوه يف إشارته إليهم ال تلدوين ففيه أن اإلشارة املفهمة 

من فعله الذي تعدى به إال أن يكون فعال   وفيه تعزير املتعدي بنحو  ،كصريح العبارة يف َنو هذه املسألة
ومن حقق ذلك كره له   ،وإمنا كره اللد مع أنه كان يتداوى ألنه حتقق أنه ميوت يف مرضه  :قيل  .حمرما انتهى

وإمنا أنكر التداوي ألنه   .والذي يظهر أن ذلك كان قبل التخيري والتحقق  ،وفيه نظر  :قال احلافظ  .التداوي
ألْنم ظنوا أن به ذات اجلنب فداووه مبا يالئمه ومل يكن به ذلك كما هو ظاهر يف    ؛كان غري مالئم لدائه
 .سياق اخلرب كما ترى

 568، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  2048 حَيََْي  َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  :قَالَ   ،حُمَمَُّد  َهاُرونَ  َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  :قَالَ   ،يَزييُد  َمْنُصور   َحدَّ ْبُن    ، عيْكريَمةَ  َعنْ   ،َعبَّاُد 
َعبَّاس   َعني  َوَسلَّمَ   :قَالَ  اْبني  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  بيهي   :قَاَل  َتَداَويْ ُتْم  َما  َخرْيَ  إينَّ   ،َوالسَُّعوطُ  ،اللَُّدودُ  :" 

، َوَخرْيُ َما اْكَتَحْلتُ  يُّ مثْيُد، فَإينَُّه جَيُْلو اْلَبَصَر، َويُ ْنبيُت الشَّْعَر ". وََكاَن ليَرُسولي اَّللَّي َصلَّى    :ْم بيهي َواحلْيَجاَمُة، َواْلَمشي اإْلي
. َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َغريي َا عيْنَد الن َّْومي َثاَلاًث يفي ُكل ي َعنْي  ُل هبي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ُمْكُحَلٌة َيْكَتحي  ميْن ٌب اَل نَ ْعريفُُه إيالَّ اَّللَّ

 َحدييثي َعبَّادي ْبني َمْنُصور . 
 حكم احلديث: ضعيف إال فقرة االكتحال ابإلمثد فصحيحة

 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

وحكي   .بكسر اهلمزة وامليم بينهما اثء مثلثة ساكنة(  اإلمثد )  ابلنصب وجوز رفعه(  وخري ما أكتحلتم به: )قوله
فيه ضم اهلمزة حجر معروف أسود يضرب إىل احلمرة يكون يف بالد احلجاز وأجوده يؤتى من أصبهان قاله  

التوربشِت  .احلافظ املعدين  :وقال  الدمعة والقروح وحيفظ    ،هو احلجر  الكحل األصفهاين ينشف  وقيل هو 
من (  جيلو البصر)  االكتحال بهأي اإلمثد أو  (  فإنه)  صحة العني ويقوي غصنها ال سيما للشيوخ والصبيان

  من اإلنبات (  ينبت)  اجلالء أي حيسن النظر ويزيد نور العني وينظف الباصرة لدفع الردية النازلة إليها من الرأس
واملراد به هنا اهلدب وهو ابلفارسية شره وهو الذي ينبت    ،بفتح الشني والعني املهملة وجيوز إسكاْنا(  الشعر)

واملراد   ،وهو امليل على خالف القياس  ،بضمتني بينهما ساكنة اسم آلة الكحل(  مكحلة)  على أشفار العني
ويف مجيع رواايت الشمائل " منها "   ،كذا يف النسخ املوجودة هبا(  يكتحل هبا)  منها هاهنا ما فيه الكحل

وأخرجه  (  هذا حديث حسن غريب: )قوله  .} يشرب هبا عباد هللا {  :فالباء مبعىن من كما قيل يف قوله تعاىل
 .الرتمذي يف ابب احلجامة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 571، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  2053 مُحَْيد   َحدَّ ْبُن  مشَُ  َأْخرَبَنَ   :قَالَ   ،َعْبُد  ْبُن  ثَ َنا   :قَالَ   ،ْيل  النَّْضُر  َمْنُصور   َحدَّ ْبُن   : قَالَ   ،َعبَّاُد 
َأْهليهي،    :يَ ُقولُ  عيْكريَمةَ  َسَيْعتُ  َعَلْيهي، َوَعَلى  ني  ُهْم يُغيالَّ ن ْ اثْ َناني مي ْبني َعبَّاس  غيْلَمٌة َثاَلثٌَة َحجَّاُموَن، َفَكاَن  َكاَن الي

ٌد حَيُْجُمُه َوحَيُْجُم َأْهَلُه، قَالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :اْبُن َعبَّاس   َوقَالَ   :َوَواحي ُّ اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " نيْعَم اْلَعْبُد احلَْجَّاُم،    :قَاَل َنِبي
نيَ   :يُْذهيُب الدََّم، َوخيُيفُّ الصُّْلَب، َوجَيُْلو َعني اْلَبَصري ". َوقَالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم حي بيهي،   ُعريجَ  إينَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

حلْي  : َما َمرَّ َعَلى َمأَل  ميَن اْلَماَلئيَكةي إيالَّ قَاُلوا ُموَن فييهي يَ ْوَم َسْبَع َعْشَرَة،   :َجاَمةي، َوقَالَ َعَلْيَك ابي " إينَّ َخرْيَ َما حَتَْتجي
َواحلْيَجاَمُة،    ،َواللَُّدودُ  ،السَُّعوطُ  :" إينَّ َخرْيَ َما َتَداَويْ ُتْم بيهي   :َويَ ْوَم تيْسَع َعْشَرَة، َويَ ْوَم إيْحَدى َوعيْشرييَن ". َوقَالَ 

يُّ ". َوإينَّ   ُ عَ َواْلَمشي ُه اْلَعبَّاُس َوَأْصَحابُُه، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َلدَّ   : َلْيهي َوَسلَّمَ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
، قَاَل َعْبدٌ   إيالَّ ُلدَّ ".  ؛ " اَل يَ ب َْقى َأَحٌد مميَّْن يفي اْلبَ ْيتي   :". َفُكلُُّهْم أَْمَسُكوا، فَ َقالَ   ؟" َمْن َلدَّيني    :َغرْيَ َعم يهي اْلَعبَّاسي
 اْلَوُجوُر. :اللَُّدودُ  :قَاَل النَّْضرُ 

 َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َغرييٌب اَل نَ ْعريفُُه إيالَّ ميْن َحدييثي َعبَّادي ْبني َمْنُصور ، َويفي اْلَبابي َعْن َعائيَشَة. 
إن رسول هللا صلى هللا عليه  )  ضعيف،(  بد..نعم الع)  ضعيف اإلسناد،(  كان البن عباس..)  حكم احلديث:

ال يبقى  )  صحيح،(  إن خري ما تداويتم..)  صحيح،(  إن خري ما حتتجمون..)  صحيح،(  وسلم حني عرج
دون قوله " لده العباس " بل هو منكر ملخالفته لقوله صلى هللا عليه و سلم يف حديث   -صحيح  (  ممن...

 يشهدكم " عائشة َنوه بلفظ " غري العباس، فإنه مل 
 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

بضم التحتية وكسر املعجمة من اإلغالل أي يعطيان الغلة وهي  (  فكان اثنان يغالن عليه وعلى أهله: )قوله
العبد أجرة  من  القاموس  . ما حيصل  انتهى   :قال يف  أرض  وفائدة  وأجرة غالم  دار  من كراء  الدخلة    الغلة 

أي ابن  (  وقال)  القذى والرمص وَنو ذلك(  وجيلو عن البصر)  أي الظهر(  الصلب)  من اإلخفاف(  وخيف)
  أي هو (  ما مر)  أي حني أسري به إىل السماء(  إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني عرج به )  عباس

لفظ  (  يوم سبع عشرة)  أي من األايم(  إن خري ما حتتجمون فيه)  ا لزوما مؤكداأي الزمه(  عليك ابحلجامة)
هذا خمالف ملا يف  (  وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لده العباس)  يوم مضاف مرفوع على أنه خرب إن

يف فما    ،ال يبقى أحد يف البيت إال لد وأَن أنظر إال العباس فإنه مل يشهدكم   :حديث عائشة عند الشيخني
غري عمه  )  أمسك عن الكالم سكت  :ففي القاموس  . أي أسكتوا(  فكلهم أمسكوا )  الصحيحني أصح وأرجح

فإنه    :علة عدم لدود العباس مصرحة يف حديث عائشة بقوله  :قيل ألنه كان صائما أو لتكرميه قلت(  العباس
جعل النضر اللدود والوجود واحدا وفرق بينهما  (  قال النضر اللدود الوجود)  مل يشهدكم فهي املعتمد عليها



  

الصحيح الباب عن عائشة: )قوله  .احلافظ كما عرفت وهو  هذا حديث : )قوله  .لينظر من أخرجه(  ويف 
كذا    ،صحيح اإلسناد  :وقال يف كل منهما   ،بتمامه مفرقا يف ثالثة أحاديث  :وأخرجه احلاكم(  حسن غريب

 .يف الرتغيب للمنذري

 احلديث الثاىن 
 591، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  2081 َبشَّار   َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  : قَالَ   ،حُمَمَُّد  َبْكر   َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  : قَالَ   ،حُمَمَُّد  َجْعَفر   َحدَّ ْبُن  احلَْمييدي    : قَالَ   ،َعْبُد 
َبُة ْبُن َعْبدي اَّللَّي  َحدََّثِني  َعَلْيهي َوَسلََّم َسَأهَلَا َأَْسَاَء بيْنتي ُعَمْيس   َعنْ   ،ُعت ْ  ُ نيَ  بيَ   :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ   ؟ َتْسَتْمشي
لشُّرْبُمي  :قَاَلتْ  لسََّنا مُثَّ اْسَتْمَشْيتُ  :" قَاَلتْ  َجارٌّ  " َحارٌّ  :قَالَ  ،ابي ُ َعَلْيهي َوسَ  ،ابي ُّ َصلَّى اَّللَّ " َلْو َأنَّ   :لَّمَ فَ َقاَل النَِّبي

َفاٌء ميَن اْلَمْوتي  ًئا َكاَن فييهي شي . ؛َشي ْ ي ي  َلَكاَن يفي السََّنا ". َهَذا َحدييٌث َغرييٌب. يَ ْعِني َدَواَء اْلَمشي
 حكم احلديث: ضعيف 

 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

حدثنا عبد  )  صدوق خيطئ من التاسعة  ،أبو عثمان البصري  بن عثمان الربساين(  حدثنا حممد بن بكر: )قوله
 صدوق رمي ابلقدر ورمبا وهم من السادسة  ،بن عبد هللا بن احلكم بن رافع األنصاري(  احلميد بن جعفر

مبا : )قوله  .َمهول من السادسة  ،ويقال اَسه زرعة بن عبد الرمحن  ، أو ابن عبيد هللا(  حدثِن عتبة بن عبد هللا)
وهلذا  ،ي أبي دواء تستطلقني بطنك حىت ميشي وال يصري مبنزلة الواقف فيؤذي ابحتباس النجوأ( تستمشني

وقال اجلزري    .وقيل ألن املسهول يكثر املشي واالختالف للحاجة  ،َسي الدواء املسهل مشيا على وزن فعيل
دواء إىل املخرج  وجيوز أن يكون أراد املشي الذي يعرض عند شرب ال  ، أي مبا تسهلني بطنك  :يف النهاية

  ، بضم شني معجمة فسكون موحدة وراء مضمومة وهو من مجلة األدوية البتوعية(  قالت ابلشربم. )انتهى
وأجوده املائل إىل احلمرة اخلفيف الرقيق الذي يشبه    ، وهو قشر عرق شجرة وهو حار ايبس يف الدرجة الرابعة

وقال    .طباء برتك استعماهلا خلطرها وفرط إسهاهلاوابجلملة فهو من األدوية الِت أوصى األ  .اجللد امللفوف
. وقيل إنه نوع من الشيح انتهى   ،الشربم حب يشبه احلمص يطبخ ويشرب ماؤه للتداوي  :اجلزري يف النهاية

قوله صلى هللا عليه    :ابجليم قال احلافظ ابن القيم  (.جار)  حباء مهملة وتشديد راء بينهما ألف(  قال حار)
أحدمها أن احلار   :قال وفيه قوالن  ،وأكثر كالمهم ابلياء  :قال أبو عبيد  ،ى حار ايرويرو   ،وسلم حار جار

والثاين   .فوصفه ابحلرارة وشدة اإلسهال وكذلك هو ما قاله أبو حنيفة الدينوري  ،اجلار ابجليم الشديد اإلسهال
وهلذا   ،ظي واملعنويوهو الصواب أن هذا من اإلتباع الذي يقصد به أتكيد األول ويكون بني التأكيد اللف
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ومنه  ،حسن قسن ابلقاف :وقوهلم ،أي كامل احلسن  ،يراعون فيه إتباعه يف أكثر حروفه كقوهلم حسن بسن
وحار جار مع أن اجلار معىن آخر وهو الذي جير الشيء الذي يصيبه من شدة حرارته وجذبه   ،شيطان ليطان 

له كأنه ينزعه ويسلخه واير إما لغة يف جار كقوهلم صهري وصهريج والصهاري والصهاريج وإما إتباع مستقل  
واء شريف مأمون  فيه لغتان املد والقصر وهو نبت حجازي أفضله املكي وهو د(  مث استمشيت ابلسنا )  انتهى 

وهذه   ،يسهل الصفراء والسوداء ويقوي جرم القلب  ،الغائلة قريب من االعتدال حار ايبس يف الدرجة األوىل
وينفع العضل   ،و خاصيته النفع من الوسواس السوداوي ومن الشقاق العارض يف البدن  ،فضيلة شريفة فيه

وشرب مائه مطبوخا أصلح من    ،ور واحلكة والصرعواجلرب والبث  ،ومن القمل والصداع العتيق  ،وانتشار الشعر 
وإن طبخ معه شيء من زهر    ،ومقدار الشربة منه إىل ثالثة دراهم ومن مائه إىل مخسة دراهم  ،شربه مدقوقا

أي بعدما سألِن اثنيا  (  فقال النِب صلى هللا عليه وسلم )  البنفسج والزبيب األمحر املنزوع العجم كان أصلح
وأخرجه أمحد وابن (  هذا حديث حسن غريب: )قوله  .ري سؤال استعالما واستكشافاأو حني ذكرت له من غ 

عتبة    :قال احلافظ يف هتذيب التهذيب يف ترمجة عتبة بن عبد هللا الراوي عن أَساء ما لفظه  .ماجه واحلاكم 
وعنه    ،روى عن أَساء بنت عميس حديثا يف االستمشاء ابلسنا  ،بن عبد هللا ويقال ابن عبيد هللا حجازي

وقد رواه ابن ماجه من حديث عبد احلميد    ،روى له الرتمذي هذا احلديث الواحد  ،عبد احلميد بن جعفر
قال   ،فيحتمل أن يكون هذا املبهم هو عتبة هذا  ،عن موىل ملعمر التيمي عن أَساء  ،عن زرعة بن عبد الرمحن

اختلف يف    ،أن زرعة هو عتبة املذكورفإن كالم البخاري يف اترخيه يف ترمجة زرعة يقتضي    ،ليس هو املبهم
 .وعلى هذا فرواية الرتمذي منقطعة لسقوط املوىل منها انتهى  ،اَسه على عبد احلميد

  احلديث الثالث
 132، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3461 َبةَ  َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،أَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ ُزْرَعَة ْبني َعْبدي   َعنْ   ،َعْبدي احلَْمييدي ْبني َجْعَفر   َعنْ   ،أَبُو ُأَساَمةَ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَاَلتْ  َأَْسَاَء بيْنتي ُعَمْيس   َعنْ   ،َمْوىًل ليَمْعَمر  الت َّْيميي ي  َعنْ   ،الرَّمْحَني  "   :قَاَل لي َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
َاَذا   نيَ  ُكْنتي مبي لشُّرْبُمي  :" قُ ْلتُ   ؟َتْسَتْمشي لسَّىَن  ". مُثَّ اْسَتْمَشْيتُ  َجارٌّ  " َحارٌّ   :قَالَ   .ابي " َلْو َكاَن َشْيٌء    :فَ َقالَ  ابي

َفاٌء ميَن اْلَمْوتي ".  َيْشفيي ميَن اْلَمْوتي َكاَن السَّىَن، َوالسَّىَن شي
 حكم احلديث: ضعيف 

  



  

 احلديث الرابع  
 127، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا   5713 ثَ َنا  ،َعلييُّ ْبُن َعْبدي اَّللَّي  َحدَّ َدَخْلُت    : قَاَلتْ  أُم ي قَ ْيس   َعنْ   ،ُعبَ ْيُد اَّللَّي  َأْخرَبَيني   ،الزُّْهريي ي  َعني   ،ُسْفَيانُ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوَقدْ  ْبن  لي َعَلى َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ أَْواَلدَُكنَّ   َتْدَغْرنَ  " َعَلى َما  :فَ َقالَ   ،اْلُعْذرَةي  َعَلْيهي مينَ  َأْعَلْقتُ  ابي

ََذا اْلُعودي اهلْيْنديي ي  ، َعَلْيُكنَّ هبي ََذا اْلعياَلقي َها  ؛هبي ن ْ َعَة َأْشفيَية ، مي ُيْسَعُط ميَن اْلُعْذرَةي، َويُ َلدُّ   ،َذاُت اجْلَْنبي  فَإينَّ فييهي َسب ْ
اجْلَْنبي   يَ ُقولُ ميْن َذاتي  الزُّْهرييَّ  َفَسميْعُت  ليُسْفَيانَ   :".  قُ ْلُت  لََنا مَخَْسًة.   ْ يُ َبني ي ، َوملَْ  اثْ َننْيي لََنا   َ َمْعَمرًا   :َبنيَّ فَإينَّ 

قَالَ   :يَ ُقولُ  َعَلْيهي.  ُسْفَياُن    :َأْعَلْقُت  َوَوَصَف   ، الزُّْهريي ي ميْن يفي  َحفيْظُتُه  َعْنُه.  َأْعَلْقُت  حَيَْفْظ،  حُيَنَُّك  ملَْ  اْلُغاَلَم 
َا يَ ْعِني َرْفَع َحَنكيهي إبييْصَبعيهي، َوملَْ يَ ُقلْ  ، َوأَْدَخَل ُسْفَياُن يفي َحَنكيهي، إيمنَّ ْصَبعي إْلي ًئا. :ابي  َأْعليُقوا َعْنُه َشي ْ

 احلديث احلامس  
 127، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا   5715 أُمَّ قَ ْيس  بيْنَت   َأنَّ   ،ُعبَ ْيُد اَّللَّي ْبُن َعْبدي اَّللَّي  َأْخرَبَيني   :قَالَ   ،الزُّْهريي ي  َعني   ،ُشَعْيبٌ  َأْخرَبَنَ   ،أَبُو اْلَيَماني  َحدَّ
اأْلََسدييَّةَ  عَ  حميَْصن    ُ َّ َصلَّى اَّللَّ النَِّبي اَبيَ ْعَن  يتي  اأْلَُولي الالَّ رَاتي  اْلُمَهاجي َلْيهي َوَسلََّم، َوهيَي  َأَسَد ُخَزمْيََة، وََكاَنْت ميَن 

ْبن  هَلَا َقدْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ابي َا أََتْت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ فَ َقاَل   ،اْلُعْذرَةي  َعَلْيهي مينَ  َأْعَلَقتْ  ُأْخُت ُعكَّاَشَة، َأْخرَبَْتُه َأْنَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ ََذا اْلعياَلقي  َتْدَغْرنَ  " َعَلى َما  :النَِّبي ََذا اْلُعودي اهلْيْنديي ي   ؟أَْواَلدَُكنَّ هبي َعَة    ؛َعَلْيُكْم هبي فَإينَّ فييهي َسب ْ

َها ن ْ د   يُوُنسُ  ". يُرييُد اْلُكْسَت، َوُهَو اْلُعوُد اهلْيْندييُّ. َوقَالَ  َذاُت اجْلَْنبي  َأْشفيَية ، مي  :الزُّْهريي ي  َعني   ،َوإيْسَحاُق ْبُن رَاشي
 َقْت َعَلْيهي.َعلَّ 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

إخل، يشبه أن يكون الوصف من كالم الزهري فيكون مدرجا، وحيتمل أن  (  ...وكانت من املهاجرات)  قوله:
اببن هلا (، تقدم يف " ابب السعوط " أنه االبن )  يكون من كالم شيخه فيكون موصوال، وهو الظاهر. قوله:

تقدم قبل بباب من رواية سفيان بن  (  قد أعلقت عليه)  النِب صلى هللا عليه وسلم. قوله:الذي ابل يف حجر  
عيينة عن الزهري بلفظ: " أعلقت عنه "، وفيه: " قلت لسفيان: فإن معمرا يقول: أعلقت عليه، قال: مل 

ا الزهري "، ووقع هنا معلقا من رواية يونس وهو  أعلقت عنه. حفظته من يف  إمنا قال:  يزيد،  حيفظ،  بن 
وإسحاق بن راشد عن الزهري: " علقت عليه " بتشديد الالم، والصواب: " أعلقت "، واالسم: العالق،  
بفتح املهملة. وكذا وقع يف رواية سفيان املاضية: " هبذا العالق "، كذا للكشميهِن، ولغريه: " األعالق "،  

راشد وصلها املؤلف يف " ابب ذات اجلنب    ورواية يونس املعلقة هنا وصلها أمحد ومسلم، ورواية إسحاق بن
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" وسيأيت قريبا، ورواية معمر الِت سأل عنها علي بن عبد هللا سفيان أخرجها أمحد عن عبد الرزاق عنه لكن  
والعالق،   أعلقت، وعلقت،  البخاري:  وقع يف  عياض:  قال   ،" عنه  أعلقت  قد  " جئت اببن ل  بلفظ: 

لقت "، وذكر العالق يف رواية، واإلعالق يف رواية، والكل مبعىن جاءت واإلعالق، ومل يقع يف مسلم إال: " أع 
اللهاة   وهي  العذرة  غمز  وتفسريه:  رابعي،  واإلعالق  أعلقت؛  يذكرون:  إمنا  اللغة  أهل  لكن  الرواايت،  به 
ابألصبع، ووقع يف رواية يونس عند مسلم: " قال: أعلقت: غمزت "، وقوله يف احلديث: " عالم " أي:  

 خطاب للنسوة، وهو ابلغني املعجمة والدال املهملة، والدغر: غمز احللق. قوله:(  تدغرن) . قوله:ألي شيء
هبذا العود اهلندي، يريد الكست (، يف رواية إسحاق  )  عليكم (، يف رواية الكشميهِن: " عليكن ". قوله:)

السعوط ابلقسط اهلندي بن راشد: " يعِن: القسط، قال: وهي لغة "، قلت: وقد تقدم ما فيها يف " ابب  
"، ووقع يف رواية سفيان املاضية قريبا: " قال: فسمعت الزهري يقول: بني لنا اثنتني، ومل يبني لنا مخسة "، 
يعِن: من السبعة يف قوله: " فإن فيه سبعة أشفية "، فذكر منها ذات اجلنب ويسعط من العذرة. قلت: وقد  

 ما لعله يؤخذ منه اخلمسة املشار إليها.قدمت يف " ابب السعوط " من كالم األطباء 

   احلديث السادس
 128، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ري   َأْخرَبَنَ   ،حُمَمَّدٌ  َحدََّثِني   5718  ،ُعبَ ْيُد اَّللَّي ْبُن َعْبدي اَّللَّي  َأْخرَبَيني   :قَالَ  الزُّْهريي ي  َعني   ،إيْسَحاقَ  َعنْ   ،َعتَّاُب ْبُن َبشي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوهيَي    -  أُمَّ قَ ْيس  بيْنَت حميَْصن   َأنَّ  يتي اَبيَ ْعَن َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ رَاتي اأْلَُولي الالَّ وََكاَنْت ميَن اْلُمَهاجي

حميَْصن    ْبني  ُعكَّاَشَة  أَ   - ُأْخُت  َعَلْيهي  َأْخرَبَْتُه  َعلََّقْت  َقْد  هَلَا،  ْبن   ابي َوَسلََّم  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  أََتْت  َا  ْنَّ
ََذا اْلُعودي اهلْيْنديي ي  َتْدَغُرونَ  " ات َُّقوا اَّللََّ، َعَلى َما  :فَ َقالَ   ،اْلُعْذرَةي  مينَ  ، َعَلْيُكْم هبي َذيهي اأْلَْعاَلقي  فييهي فَإينَّ   ؛أَْواَلدَُكْم هبي

َها ن ْ َعَة َأْشفيَية ، مي  َوهيَي لَُغٌة. :". يُرييُد اْلُكْسَت، يَ ْعِني اْلُقْسَط، قَالَ  َذاُت اجْلَْنبي  َسب ْ
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

أحدمها: حديث أم قيس بنت حمصن يف قصة ولدها واألعالق عليه من العذرة، وقد تقدم شرح ذلك وبيانه  
مبهملة ومثناة ثقيلة وآخره  (  عتاب بن بشري)  هو الذهلي. وقوله:(  حدثنا حممد)   أوله:قبل ببابني. وقوله يف

يريد )  موحدة، وأبوه مبوحدة ومعجمة وزن عظيم، وشيخه إسحاق هو ابن راشد اجلزري. وقوله يف آخره:
غة " هو هو تفسري العود اهلندي أبنه القسط، والقائل: " قال هي ل(  الكست، يعِن القسط، قال: وهي لغة

 الزهري. 
  



  

 احلديث األخري
 24، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا(  86)  287 َبةَ  ،حَيََْي ْبُن حَيََْي التَّمييمييُّ  َحدَّ َواْبُن َأِبي  ،َوُزَهرْيُ ْبُن َحْرب   ،َوَعْمٌرو النَّاقيدُ  ،َوأَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ
ثَ َنا  :َأْخرَبَََن، َوقَاَل اآْلَخُرونَ   :حَيََْي قَاَل    -َواللَّْفُظ ليُزَهرْي     - ُعَمرَ  َنةَ  َحدَّ ُعبَ ْيدي   َعنْ   ،الزُّْهريي ي  َعني   ،ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ

ْبن  لي َعَلى َرُسولي اَّللَّي   :ُأْختي ُعَكاَشَة ْبني حميَْصن ، قَاَلتْ  أُم ي قَ ْيس  بيْنتي حميَْصن   َعنْ   ،اَّللَّي ْبني َعْبدي اَّللَّي  َدَخْلُت ابي
َاء  فَ َرشَُّه. ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ملَْ أَيُْكلي الطََّعاَم، فَ َباَل َعَلْيهي، َفَدَعا مبي  َصلَّى اَّللَّ

2214 
ْبن  لي َقدْ َوَدَخْلُت عَ   :قَاَلتْ (  )... ََذا اْلعياَلقي  َتْدَغْرنَ  " َعاَلمَ   : فَ َقالَ   ،اْلُعْذرَةي  َعَلْيهي مينَ  َأْعَلْقتُ  َلْيهي ابي   ؟ أَْواَلدَُكنَّ هبي

ََذا اْلُعودي اهلْيْنديي ي  َها  ؛َعَلْيُكنَّ هبي ن ْ َعَة َأْشفيَية ، مي ، َويُ َلدُّ ميْن َذاتي اجْلَْنبي  ُيْسَعُط ميَن اْلُعْذرَةي   ،َذاُت اجْلَْنبي  فَإينَّ فييهي َسب ْ
 ." 

 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 

عليكن    ،عالم تدغرن أوالدكن هبذا العالق  :فقال  ،دخلت عليه اببن ل قد أعلقت عليه من العذرة: )قوهلا
ا أم  (.ويلد من ذات اجلنب  ، منها ذات اجلنب يسعط من العذرة  ، فإن فيه سبعة أشفية  ؛هبذا العود اهلندي

ووقع يف صحيح البخاري من رواية    ،فهكذا هو يف مجيع نسخ صحيح مسلم " عليه " (  أعلقت عليه: )قوهلا
وهذا   ،" فأعلقت عنه " ابلنون  :ومن رواية سفيان بن عيينة  ،" فأعلقت عليه " كما هنا  :معمر وغريه عليه

" عنه " وكذا قاله    :والصواب  ،" أعلقت عليه "  :احملدثون يروونه  : قال اخلطاِب  ، هو املعروف عند أهل اللغة
فقال  وأما " العذرة "    ،عاجلت وجع هلاته أبصبعي   :ومعناه   ،وعليه  ،أعلقت عنه  :وحكامها بعضهم لغتني   ،غريه

  ، عذرته  :يقال يف عالجها   ،وهي وجع يف احللق يهيج من الدم  ، هي بضم العني وابلذال املعجمة  :العلماء
  ،تعرض للصبيان غالبا عند طلوع العذرة  ،هي قرحة خترج يف اخلرم الذي بني احللق واألنف  :وقيل  .و معذورفه

وعادة النساء يف معاجلة    ،وتطلع يف وسط احلز  ،وتسمى العذارى  ،وهي مخسة كواكب حتت الشعرى العبور
فينفجر منه    ،طعن ذلك املوضعالعذرة أن أتخذ املرأة خرقة فتفتلها فتال شديدا وتدخلها يف أنف الصِب وت 

أْنا تغمز حلق الولد    :فمعىن " تدغرن أوالدكن "  ،وذلك الطعن يسمى دغرا وغدرا  ،ورمبا أقرحته  ،دم أسود
هكذا هو يف (  عالمه تدغرن أوالدكن: )قوله صلى هللا عليه وسلم  .فرتفع ذلك املوضع وتكبسه  ،أبصبعها

ويف الرواية    ، فبفتح العنيوأما " العالق "    .ثبتت هنا يف الدرج  ،وهي هاء السكت  ،مجيع النسخ " عالمه "
 ، وأن " العالق " ال جيوز  ،حىت زعم بعضهم أنه الصواب  ،وهو األشهر عند أهل اللغة  ،" اإلعالق "  :األخرى

الق هو معاجلة  واإلع   ،وهي اآلفة والداهية  ،أزلت عنه العلوق  :ومعناه  ،واإلعالق مصدر أعلقت عنه  :قالوا
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والعود   .وجيوز أن يكون العالق هو االسم منه  :قال ابن األثري  ،وهي وجع حلقه كما سبق  ،عذرة الصِب
فقد (  فيه سبعة أشفية: )قوله صلى هللا عليه وسلم   . لغتان مشهوراتن  ،والكست  ،القسط  :اهلندي يقال له

ويقتل الدود   ، وحيرك شهوة اجلماع  ،ن السموموينفع م  ،أطبق األطباء يف كتبهم على أنه يدر الطمث والبول
بعسل  إذا شرب  األمعاء  القرع يف  عليه  ،وحب  إذا طلي  الكلف  والكبد  ،ويذهب  املعدة  برد   ، وينفع من 

وهو    ،والبحري هو القسط األبيض  ،وهو صنفان حبري وهندي  ،وغري ذلك  ،ومن محى الورد والربع  ،ويردمها
مها حاران ايبسان    :وقيل  ،وهو أقل حرارة منه  ،أفضل من اهلندي  ونص بعضهم أن البحري  ،أكثر من صنفني
القسط حار يف الثالثة ايبس    :وقال ابن سينا  ،واهلندي أشد حرا يف اجلزء الثالث من احلرارة  ،يف الدرجة الثالثة

وإمنا عددَن    ،فصار ممدوحا شرعا وطبا  ،فقد اتفق العلماء على هذه املنافع الِت ذكرَنها يف القسط  ،يف الثانية
(  ذات اجلنب )  وأما   .ألن النِب صلى هللا عليه وسلم ذكر منها عددا َممال  ؛منافع القسط من كتب األطباء

 .فعلة معروفة
  



  

 يثاحاد من الكتاب وحيتوى على سبع ثاين والعشروناجلزء ال
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 

 احلديث األول 
 25، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

حَيََْي  َوَحدََّثِني (  87)  2214 ْبُن  يَزييدَ  َأْخرَبَيني   ،اْبُن َوْهب   َأْخرَبَنَ   ، َحْرَمَلُة  ْبُن  َهاب   َأنَّ   ،يُوُنُس  َأْخرَبَُه،  اْبَن شي
َبَة ْبني َمْسُعود   َأْخرَبَيني   :قَالَ  رَاتي    - أُمَّ قَ ْيس  بيْنَت حميَْصن   َأنَّ   ،ُعبَ ْيُد اَّللَّي ْبُن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعت ْ وََكاَنْت ميَن اْلُمَهاجي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوهيَي ُأْخُت ُعكَّاَشَة بْ  يتي اَبيَ ْعَن َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ني حميَْصن ، َأَحدي َبِني َأَسدي ْبني ُخَزمْيََة  اأْلَُولي الالَّ
ُلْغ َأْن أَيُْكَل الطَّ   :قَالَ   - ْبن  هَلَا ملَْ يَ ب ْ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ابي َا أََتْت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهي   َأْعَلَقتْ  َعاَم، َوَقدْ َأْخرَبَْتِني َأْنَّ

فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى    :قَاَلتْ   -َغَمَزْت، َفهيَي خَتَاُف َأْن َيُكوَن بيهي ُعْذرٌَة    :َلَقتْ َأعْ   :قَاَل يُوُنسُ   - اْلُعْذرَةي  مينَ 
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ْعاَلقي  َتْدَغْرنَ  " َعاَلَمهْ   :اَّللَّ ََذا اإْلي ََذا اْلُعودي اهلْيْنديي ي    ؟أَْواَلدَُكنَّ هبي فَإينَّ   -  يَ ْعِني بيهي اْلُكْستَ   -َعَلْيُكْم هبي

َها ن ْ َعَة َأْشفيَية ، مي  ". َذاُت اجْلَْنبي  فييهي َسب ْ
287 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َفَدَعا َرُسوُل اَّللَّي   :قَاَل ُعبَ ْيُد اَّللَّي (  )...   َوَأْخرَبَْتِني َأنَّ ابْ نَ َها َذاَك اَبَل يفي َحْجري َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوسَ  ْلُه َغْساًل.َصلَّى اَّللَّ َاء  فَ َنَضَحُه َعَلى بَ ْوليهي، َوملَْ يَ ْغسي  لََّم مبي

 احلديث الثاىن 
 229، الصفحة رقم:42:اجلزء رقم

ثَ َنا  25371 ثَ َنا  ،ُهَشْيمٌ  َحدَّ َا قَاَلتْ   ،َعائيَشةَ  َعنْ   ،إيبْ رَاهييمَ  َعنْ   ،ُمغيريَةُ  َحدَّ ُ َعَلْيهي    :َأْنَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
يُد، َوَمَكاَن اْلَعاَلقي  :َوَسلَّمَ   ". اللَُّدودُ  َوَمَكاَن الن َّْفخي  ،السَُّعوطُ  " َمَكاَن اْلَكي ي التَّْكمي

 حكم احلديث: إسناده ضعيف

  احلديث الثالث
 553، الصفحة رقم:44:اجلزء رقم

ثَ َنا  27004 ْبنُ  َحدَّ َجْعَفر  حُمَمَُّد  ثَ َنا  :َوقَالَ   ،  ثَ َنا  :قَالَ   ،َمْعَمرٌ  َحدَّ ْبني   َعنْ   ،الزُّْهرييُّ  َحدَّ َبَة  ُعت ْ ْبني  اَّللَّي  ُعبَ ْيدي 
ْبن  هَلَا َوَقدْ   ،أُم ي قَ ْيس  بيْنتي حميَْصن   َعنْ   ،َمْسُعود   َا َجاَءْت ابي فَ َقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَّي   .اْلُعْذرَةي  َعَلْيهي مينَ  َأْعَلَقتْ  َأْنَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َذيهي اْلعيَلقي  َتْدَغْرنَ  " َعاَلمَ   :َصلَّى اَّللَّ ََذا اْلُعودي اهلْيْنديي ي   ؟أَْواَلدَُكنَّ هبي َعَة َأْشفيَية  فَإينَّ فييهي سَ   ؛َعَلْيُكنَّ هبي ب ْ
َها ن ْ َهاب   َذاُت اجْلَْنبي  :مي َاء  فَ َنَضَحُه. قَاَل اْبُن شي َّ فَ َباَل َعَلْيهي، َفَدَعا مبي  َمَضتي السُّنَُّة بيَذليَك.  :". مُثَّ َأَخَذ الصَِّبي

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 

 احلديث الرابع  
 75، الصفحة رقم:32:اجلزء رقم

ثَ َناحَ   19327 اَّللَّي  دَّ َعْبدي  ْبُن  ثَ َنا  ،َعلييُّ  اَّللَّي  َعنْ   ،قَ َتاَدةَ  َعنْ   ،َأِبي  َحدََّثِني   ،ُمَعاذٌ  َحدَّ َعْبدي  ْبني   َعنْ   ،َأِبي  َزْيدي 
َعُت الزَّْيَت َواْلَوْرَس مينْ   :قَالَ  أَْرَقمَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ن ْ ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُه ميْن    :قَاَل قَ َتاَدةُ   .ْنبي َذاتي اجلَْ  َسَي يَ ُلدُّ

 َجانيبيهي الَّذيي َيْشَتكييهي. 
 حكم احلديث: أبو عبد هللا ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غري أن معاذاً صدوق

   احلديث اخلامس
 131، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا   3870 ثَ َنا  ،َهاُروُن ْبُن َعْبدي اَّللَّي  َحدَّ ثَ َنا   ، حُمَمَُّد ْبُن بيْشر   َحدَّ َأِبي   َعنْ   ،َُمَاهيد   َعنْ   ،يُوُنُس ْبُن َأِبي إيْسَحاقَ  َحدَّ
. :قَالَ  ُهَريْ َرةَ  َواءي اخْلَبييثي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعني الدَّ  َْنَى َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: صحيح 
 عون املعبود شرح سنن أِب داود

لدواء اخلبيث( قيل: هو النجس أو احلرام أو ما يتنفر عنه الطبع وقد جاء تفسريه يف رواية الرتمذي )عن ا
ابلسم. قال اخلطاِب: الدواء اخلبيث قد يكون خبثه من وجهني؛ أحدها: خبث النجاسة وهو أن يدخله احملرم 

األبوال وعذرة بعض احليوان    كاخلمر وَنوها من حلوم احليوان غري املأكولة اللحم وقد يصف األطباء بعض
لبعض العلل وهي كلها خبيثة جنسة وتناوهلا حمرم إال ما خصته السنة من أبوال اإلبل وقد رخص فيها رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم لنفر عرينة وعكل وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها يف موضعه وأن ال يضرب  

هة الطعم واملذاق وال ينكر أن يكون كره ذلك ملا فيه من بعضها ببعض، وقد يكون خبث الدواء أيضا من ج
النفس إايه والغالب أن طعوم األدوية كريهة ولكن بعضها أيسر احتماال وأقل  الطباع ولتكره  املشقة على 
كراهة. انتهى. قال املنذري: واحلديث أخرجه الرتمذي وابن ماجه، ويف حديث الرتمذي وابن ماجه يعِن 

 السم.



  

   ادساحلديث الس
 132، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  3871 ْبُن َكثيري   َحدَّ ذيْئب   َعني   ،ُسْفَيانُ  َأْخرَبَنَ   ،حُمَمَُّد  َأِبي  َخاليد   َعنْ   ،اْبني  ْبني  ْبني   َعنْ   ،َسعييدي  َسعييدي 
ْفديع  جَيَْعُلَها يفي َدَواء ،   ،َعْبدي الرَّمْحَني ْبني ُعْثَمانَ  َعنْ   ،اْلُمَسيَّبي  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعْن ضي َّ َصلَّى اَّللَّ َأنَّ طَبييًبا َسَأَل النَِّبي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعْن قَ ْتليَها. ُّ َصلَّى اَّللَّ  فَ نَ َهاُه النَِّبي
 حكم احلديث: صحيح 
 ِب داودعون املعبود شرح سنن أ

)عن ضفدع( بكسر فسكون فكسر وروي بفتح الدال أيضا. قاله القاري. )جيعلها( أي: هو وغريه )يف دواء( 
أبن جيعلها مركبة مع غريها من األدوية واملعىن يستعملها ألجل دواء وشفاء داء )عن قتلها( أي: وجعلها يف  

م التداوي هبا أيضا وذلك إما ألنه جنس وإما الدواء ألن التداوي هبا يتوقف على القتل فإذا حرم القتل حر 
ألنه مستقذر. قال اخلطاِب: يف هذا دليل على أن الضفدع حمرم األكل وأنه غري داخل فيما أبيح من دواب  
املاء، وكل منهي عن قتله من احليوان فإمنا هو ألحد أمرين: إما حلرمة يف نفسه كاآلدمي، وإما لتحرمي حلمه  

مها، وإذا كان الضفدع ليس مبحرم كاآلدمي كان النهي فيه منصرفا إىل الوجه اآلخر  كالصرد واهلدهد وَنو 
وقد ْنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذبح احليوان إال ملأكله. انتهى. قال املنذري: واحلديث أخرجه  

 النسائي. 

   احلديث األخري
 567، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  2045  ، َُمَاهيد   َعنْ   ،يُوُنَس ْبني َأِبي إيْسَحاقَ  َعنْ   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن اْلُمَباَركي  َأْخرَبَنَ   :قَالَ   ،ُسَوْيُد ْبُن َنْصر   َحدَّ
. يَ ْعِني  :قَالَ  ، َأِبي ُهَريْ َرةَ  َعنْ  َواءي اخْلَبييثي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعني الدَّ  السُّمَّ. :َْنَى َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: صحيح 
 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

هذا تفسري  (  يعِن السم)   أو ما يتنفر عنه الطبع  ،قيل هو النجس أو احلرام(  ْنى عن الدواء اخلبيث: )قوله
 .ومحل احلديث على ما ورد يف بعض طرقه أوىل  :قال احلافظ يف الفتح  .اخلبيث من أِب هريرة أو ممن دونه

 : خبث الدواء يكون من وجهني أحدمها  :وقال اخلطاِب  .وقد ورد يف آخر احلديث متصال به يعِن السم انتهى
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وقد يصف األطباء    ،خبث النجاسة وهو أن يدخله احملرم كاخلمر وَنوها من حلوم احليوان غري املأكول اللحم
احليوان لبعض العلل وهي كلها خبيثة جنسة وتناوهلا حمرم إال ما خصت السنة من  بعض األبوال وعذرة بعض  

وسبيل السنن أن يقر كل   .أبوال اإلبل وقد رخص فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنفر عرينة وعكل
وقد يكون خبث الدواء أيضا من جهة الطعم واملذاق    .شيء منها يف موضعه وأن ال يضرب بعضها ببعض

والغالب أن طعوم األدوية    ، ينكر أن يكون كره ذلك ملا فيه من املشقة على الطباع ولتكره النفس إايهوال
منها    ،السموم على أربعة أضرب  :قال املاوردي وغريه  .كريهة ولكن بعضها أيسر احتماال وأقل كراهة انتهى

تلقوا أبيديكم إىل التهلكة { ومنها ما    } وال  :ما يقتل كثريه وقليله فأكله حرام للتداوي ولغريه كقوله تعاىل
والقليل منه إن كان مما ينفع يف التداوي   ،يقتل كثريه دون قليله فأكل كثريه الذي يقتل حرام للتداوي وغريه

ومنها ما ال يقتل يف    .ومنها ما يقتل يف األغلب وقد جيوز أن ال يقتل فحكمه كما قبله  .جاز أكله تداواي
فذكر الشافعي يف موضع إابحة أكله ويف موضع حترمي أكله فجعله بعض أصحابه    . قتلاألغلب وقد جيوز أن ي

 ، فحيث أابح أكله فهو إذا كان للتداوي وحيث حرم أكله فهو إذا كان غري منتفع به يف التداوي  :على حالني
 . واحلديث أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه واحلاكم

 
  



  

 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع  والعشرون الثالثاجلزء 
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 
 احلديث األول 

 131، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3459 َبةَ  َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،أَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ َأِبي  َعنْ   ،َُمَاهيد   َعنْ   ،يُوُنَس ْبني َأِبي إيْسَحاقَ  َعنْ   ،وَكييعٌ  َحدَّ
. يَ ْعِني السُّمَّ. :قَالَ  ُهَريْ َرةَ  َواءي اخْلَبييثي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعني الدَّ  َْنَى َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: صحيح 
 416، الصفحة رقم:13:اجلزء رقم

ثَ َنا  8048 ثَ َنا  ،أَبُو َقَطن   َحدَّ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم    :قَالَ   ،َريْ َرةَ َأِبي هُ  َعنْ   ،َُمَاهيد   َعنْ   ،يُوُنسُ  َحدَّ َْنَى َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
. َواءي اخْلَبييثي  َعني الدَّ

 حكم احلديث: إسناده حسن.
 470، الصفحة رقم:15:اجلزء رقم

ثَ َنا  9756 ثَ َنا  ،وَكييعٌ  َحدَّ َْنَى َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى   :قَالَ  ةَ َأِبي ُهَريْ رَ  َعنْ   ،َُمَاهيد   َعنْ   ، يُوُنُس ْبُن َأِبي إيْسَحاقَ  َحدَّ
َواءي اخْلَبييثي  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َعني الدَّ  يَ ْعِني السُّمَّ.  -اَّللَّ

 حكم احلديث: إسناده حسن
 152، الصفحة رقم:16:اجلزء رقم

ثَ َنا  10194 ثَ َنا  :قَالَ  وَكييعٌ  َحدَّ َْنَى َرُسوُل اَّللَّي    :قَالَ   ،َأِبي ُهَريْ َرةَ  نْ عَ   ،َُمَاهيد   َعنْ   ،يُوُنُس ْبُن َأِبي إيْسَحاقَ  َحدَّ
. يَ ْعِني السُّمَّ. َواءي اخْلَبييثي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعني الدَّ  َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: إسناده حسن
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 احلديث الثاىن 
 131، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  3869 ْبني   َحدَّ ُعَمَر  ْبُن  اَّللَّي  ثَ َنا  ،َمْيَسَرةَ ُعبَ ْيُد  يَزييدَ  َحدَّ ْبُن  اَّللَّي  ثَ َنا   ،َعْبُد  أَيُّوبَ  َحدَّ َأِبي  ْبُن    ، َسعييُد 
ثَ َنا اْلَمَعافيرييُّ  َحدَّ يَزييَد  ْبُن  ي ي  َعنْ   ، ُشَرْحبييُل  الت َُّنوخي رَافيع   ْبني  الرَّمْحَني  ْبَن   َسَيْعتُ   :قَالَ  َعْبدي  اَّللَّي  َعْبَد 
يَ ُقولُ   :يَ ُقولُ  َعْمر و َوَسلََّم  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  ْعُت  َشريْبتُ   :َسَي َأََن  إيْن  أَتَ ْيُت  َما  أاَُبلي  َما  أَْو   تيْراَيقًا " 

ي ". متَييَمةً  تَ َعلَّْقتُ  ْعَر ميْن قيَبلي نَ ْفسي  َأْو قُ ْلُت الش ي
اَْيَق. : و َداُودَ قَاَل أَبُ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َخاصًَّة، َوَقْد َرخََّص فييهي قَ ْوٌم. يَ ْعِني الرت ي  َهَذا َكاَن ليلنَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: ضعيف 
 عون املعبود شرح سنن أِب داود

)ما أابل ما أتيت( أي: ما فعلت. ما األوىل َنفية والثانية موصولة والراجع حمذوف واملوصول مع الصلة 
مفعول أابل. وقوله )إن أَن شربت ترايقا( إىل آخره شرط جزاؤه حمذوف يدل عليه ما تقدم واملعىن إن صدر  

ال جيوز فعله شرعا. كذا يف املرقاة. وقال    مِن أحد األشياء الثالثة كنت ممن ال يبال مبا يفعل وال ينزجر عما
يف اللمعات: ومعىن احلديث أين إن فعلت هذه األشياء كنت ممن ال يبال مبا فعله من األفعال مشروعة أو  
غريها وال مييز بني املشروع وغريه انتهى. مث الرتايق بكسر أوله وجوز ضمه وفتحه لكن املشهور األول وهو  

ن األدوية واملعاجني وهو معرب ويقال: ابلدال أيضا كذا يف املرقاة. وقال ابن األثري:  ما يستعمل لدفع السم م
إمنا كرهه من أجل ما يقع فيه من حلوم األفاعي واخلمر وهي حرام جنسة والرتايق أنواع فإذا مل يكن فيه شيء 

يمة( أي: أخذهتا عالقة  من ذلك فال أبس به. وقيل: احلديث مطلق فاألوىل اجتنابه كله. انتهى )أو تعلقت مت
واملراد من التميمة ما كان من متائم اجلاهلية ورقاها فإن القسم الذي خيتص أبَساء هللا تعاىل وكلماته غري داخل  
يف مجلته. قال يف النهاية: هي خرزات كانت العرب تعلقها على أوالدهم يتقون هبا العني يف زعمهم فأبطلها  

والرقى من الشرك{ ويف حديث آخر: }من علق متيمة فال أمت هللا له{    اإلسالم. ويف احلديث: }التمائم
كأْنم كانوا يعتقدون أْنا متام الدواء والشفاء وإمنا جعلها شركا ألْنم أرادوا هبا دفع املقادير املكتوبة عليهم  

ل اخلرزات وأظفار وطلبوا دفع األذى من غري هللا الذي هو دافعه انتهى. قال السندي: املراد متائم اجلاهلية مث
السباع وعظامها وأما ما يكون ابلقرآن واألَساء اإلهلية فهو خارج عن هذا احلكم بل هو جائز. وقال القاضي  
أبو بكر بن العرِب يف شرح الرتمذي: تعليق القرآن ليس من طريق السنة وإمنا السنة فيه الذكر دون التعليق.  

صدته وتقولته لقوله تعاىل: }وما علمناه الشعر وما ينبغي  انتهى. )أو قلت: الشعر من قبل نفسي( أي: ق



  

له{ وأما قوله صلى هللا عليه وسلم أَن النِب ال كذب أَن ابن عبد املطلب فذلك صدر ال عن قصد وال 
التفات إليه. وقال اخلطاِب: ليس شرب الرتايق مكروها من أجل التداوي وقد أابح رسول هللا صلى هللا عليه  

والعالج يف عدة أحاديث ولكن من أجل ما يقع فيه من حلوم األفاعي وهي حمرمة والرتايق    وسلم التداوي
أنواع فإذا مل يكن فيه من حلوم األفاعي فال أبس بتناوله. والتميمة يقال: إْنا خرزة كانوا يعلقوْنا يرون أْنا  

 سبحانه وال يدخل يف هذا تدفع عنهم اآلفات واعتقاد هذا الرأي جهل وضالل إذ ال مانع وال دافع غري هللا
التعوذ ابلقرآن والتربك واالستشفاء به؛ ألنه كالم هللا سبحانه واالستعاذة به ترجع إىل االستعاذة ابهلل إذ هو  
صفة من صفات ذاته. ويقال: بل التميمة قالدة يعلق فيها العوذ. وقد قيل: إن املكروه من العوذ هو ما كان 

عناه ولعله قد يكون فيه سحر أو َنوه من احملظور انتهى كالمه )هذا( أي:  بغري لسان العرب فال يفهم م
النهي عن شرب الرتايق. قال املنذري: يف إسناده عبد الرمحن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية. قال البخاري: 

 يف بعض حديثه بعض املناكري حديثه يف املصريني وحكى ابن أِب حامت عن أبيه َنو هذا.

  الثاحلديث الث
 125، الصفحة رقم:11:اجلزء رقم

ثَ َنا   6565 ثَ َنا   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن يَزييدَ  َحدَّ َوةُ  َحدَّ َعْبَد الرَّمْحَني ْبَن   أَنَُّه َسَيعَ   ،ُشَرْحبييُل ْبُن َشرييك  اْلَمَعافيرييُّ  َأْخرَبَنَ   ،َحي ْ
يَّ  ي إينَُّه َسَيعَ   :يَ ُقولُ   ، رَافيع  الت َُّنوخي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم    :يَ ُقولُ   ،َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعْمريو ْبني اْلَعاصي َع َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ إينَُّه َسَي

أَْو قُ ْلُت    ،متَييَمةً  لَّْقتُ " عَ   :" أَْو قَالَ  تيْراَيقًا إيَذا َأََن َشريْبتُ   -أَْو َما أاَُبلي َما رَكيْبُت    - " َما أاَُبلي َما أَتَ ْيُت    :يَ ُقولُ 
ي ". اْلَمَعافيرييُّ َيُشكُّ  ْعرًا ميْن قيَبلي نَ ْفسي  " َما أاَُبلي َما أَتَ ْيُت ". :" َما أاَُبلي َما رَكيْبُت " أَوْ  :شي

 حكم احلديث: إسناده ضعيف
 651، الصفحة رقم:11:اجلزء رقم

ثَ َنا   7081 َعْبدي   َعنْ   ،ُشَرْحبييُل ْبُن َشرييك  اْلَمَعافيرييُّ  َحدََّثِني   ،َسعييُد ْبُن َأِبي أَيُّوبَ  ثَ َنا َحدَّ   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن يَزييدَ  َحدَّ
ي ي  ُ َعَلْيهي   :يَ ُقولُ  َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعْمريو ْبني اْلَعاصي  َسَيْعتُ   :قَالَ   ،الرَّمْحَني ْبني رَافيع  الت َُّنوخي ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ   َسَي

ْعَر ميْن قيَبلي    ، متَييَمةً  أَْو تَ َعلَّْقتُ   ،تيْراَيقًا " َما أاَُبلي َما أَتَ ْيُت أَْو َما رَكيْبُت، إيَذا َأََن َشريْبتُ   :َوَسلََّم يَ ُقولُ  أَْو قُ ْلُت الش ي
ي ".  نَ ْفسي

 حكم احلديث: إسناده ضعيف
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 احلديث الرابع  
 137، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا   3883 ثَ َنا  ،حُمَمَُّد ْبُن اْلَعاَلءي  َحدَّ ثَ َنا  ،أَبُو ُمَعاوييَةَ  َحدَّ  ،حَيََْي ْبني اجْلَزَّاري  َعنْ   ،َعْمريو ْبني ُمرَّةَ  َعنْ   ،اأْلَْعَمشُ  َحدَّ
ي َزيْ َنبَ  َعني  ُ    :قَالَ  َعْبدي اَّللَّي  اْمَرأَةي َعْبدي اَّللَّي، َعنْ  َزيْ َنبَ  اْمَرأَةي َعْبدي اَّللَّي، َعنْ  اْبني َأخي ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َسَي

يَ ُقولُ  َوَسلََّم  َوالتََّمائيمَ   :َعَلْيهي  الرَُّقى  إينَّ  قَاَلتْ  َوالت يَوَلةَ  "  ْرٌك ".  َهَذا   :قُ ْلتُ   :شي تَ ُقوُل   َ َعْيِني    ؟ملي َلَقْد َكاَنْت  َواَّللَّي 
، فَإيَذا َرقَايني َسَكَنْت. فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّي تَ ْقذيُف، وَُكْنُت َأْخَتليُف إيىَل ُفاَلن  اْلي َ  َا َذاكي َعَمُل الشَّْيطَاني   :ُهوديي ي يَ ْرقييِني   ؛ إيمنَّ

َا َكاَن َيْكفييكي َأْن تَ ُقولي َكَما َكاَن َرُسوُل اَّللَّي  َها، إيمنَّ َعَليْ َكاَن يَ ْنَخُسَها بيَيديهي، فَإيَذا َرقَاَها َكفَّ َعن ْ  ُ هي  َصلَّى اَّللَّ
َفاًء اَل يُ َغاديُر َسَقًما   :َوَسلََّم يَ ُقولُ  َفاُؤَك، شي َفاَء إيالَّ شي ، اَل شي ، اْشفي أَْنَت الشَّايفي " أَْذهيبي اْلَباَس، َربَّ النَّاسي

 ." 
 حكم احلديث: صحيح 

   احلديث اخلامس
 72، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  324 ُكنَّا مَنَْنُع    :قَاَلتْ   ،َحْفَصةَ  َعنْ   ،أَيُّوبَ  َعنْ   ، َعْبُد اْلَوهَّابي  َأْخرَبَنَ   :قَالَ   -َساَلم   ُهَو اْبُن    - حُمَمَّدٌ  َحدَّ
، َفَحدََّثْت َعنْ  اْمَرأَةٌ  َعَواتيَقَنا َأْن خَيُْرْجَن يفي اْلعييَدْيني، فَ َقديَمتي    وََكاَن َزْوُج ُأْختيَها   ،ُأْختيَها فَ نَ زََلْت َقْصَر َبِني َخَلف 

ت   قَاَلتْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ثيْنَِتْ َعْشَرَة، وََكاَنْت ُأْخِتي َمَعُه يفي سي َونَ ُقوُم    ،اْلَكْلَمى ُكنَّا نَُداويي  :َغزَا َمَع النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
َعَلْيهي َوَسلَّمَ   ُ َّ َصلَّى اَّللَّ ْلَباٌب َأْن اَل َأَعَلى إيْحَدا  :َعَلى اْلَمْرَضى، َفَسأََلْت ُأْخِتي النَِّبي َيُكْن هَلَا جي ََن أَبٌْس إيَذا مَلْ 

َا، َوْلَتْشَهدي اخلَْرْيَ َوَدْعَوَة اْلُمْسليمينَي ". فَ َلمَّا َقديَمتْ   :قَالَ   ؟خَتْرُجَ  ْلَباهبي بَ تُ َها ميْن جي   : َسأَْلتُ َها  أُمُّ َعطييَّةَ  " ليتُ ْلبيْسَها َصاحي
ُ عَ  َّ َصلَّى اَّللَّ ِبي نَ َعْم    :قَاَلتْ   ؟َلْيهي َوَسلَّمَ َأَسَيْعتي النَِّبي ِبي    :وََكاَنْت اَل َتْذُكرُُه إيالَّ قَاَلتْ   -أبَي ْعُتُه يَ ُقولُ   -أبَي "   :َسَي

ُمْؤمينينَي، َويَ ْعَتزيُل  َوْلَيْشَهْدَن اخلَْرْيَ َوَدْعَوَة الْ   ،َواحْلُيَّضُ  -اْلَعَواتيُق َذَواُت اخْلُُدوري    :أَوي   -خَيْرُُج اْلَعَواتيُق َوَذَواُت اخْلُُدوري  
 ؟ أَلَْيَس َتْشَهُد َعَرَفَة وََكَذا وََكَذا :فَ َقاَلتْ  ؟احْلُيَّضُ  :فَ ُقْلتُ  :احْلُيَُّض اْلُمَصلَّى ". قَاَلْت َحْفَصةُ 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

ولكرمية: " حممد هو ابن  كذا لألكثر غري منسوب، وألِب ذر: " حممد بن سالم "،  (  حدثنا حممد)  قوله:
العواتق: مجع عاتق، وهي من بلغت احللم  (  عواتقنا)   هو الثقفي. قوله:(  حدثنا عبد الوهاب)  سالم ". قوله:

اخلروج  االمتهان يف  عن  عتقت  الِت  أو:  أهلها،  على  الكرمية  هي  أو:  التزويج،  استحقت  أو  قاربت،  أو 
ملا حدث بعد العصر األول من الفساد، ومل تالحظ الصحابة    للخدمة، وكأْنم كانوا مينعون العواتق من اخلروج



  

مل  (  فقدمت امرأة)  قوله:  .ذلك بل رأت استمرار احلكم على ما كان عليه يف زمن النِب صلى هللا عليه وسلم
أقف على تسميتها، وقصر بِن خلف كان ابلبصرة، وهو منسوب إىل طلحة بن عبد هللا بن خلف اخلزاعي  

قيل: هي أم عطية، وقيل  (  فحدثت عن أختها)  طلحات، وقد ول إمرة سجستان. قوله:املعروف بطلحة ال
ثنِت  )  غريها، وعليه مشى الكرماين، وعلى تقدير أن تكون أم عطية فلم نقف على تسمية زوجها أيضا. قوله:

 قوله:  فيه حذف تقديره: قالت املرأة وكانت أخِت.(  وكانت أخِت)  زاد األصيلي: " غزوة ". قوله:(  عشرة
(  من جلباهبا)  بفتح الكاف وسكون الالم: مجع كليم أي: جريح. قوله:(  الكلمى)  أي: األخت، و(  قالت)

قيل: املراد به اجلنس، أي: تعريها من ثياهبا ما ال حتتاج إليه. وقيل: املراد: تشركها معها يف لبس الثوب الذي  
قيل:    -وسكون الالم ومبوحدتني بينهما ألف  وهو بكسر اجليم    - عليها، وهذا ينبِن على تفسري اجللباب  

هو املقنعة أو اخلمار أو أعرض منه، وقيل: الثوب الواسع يكون دون الرداء، وقيل: اإلزار، وقيل: امللحفة، 
يف رواية الكشميهِن: " املؤمنني " وهي موافقة    -(  ودعوة املسلمني )  وقيل: املالءة، وقيل: القميص. قوله:

( إال قالت: أبِب)  أي: النِب صلى هللا عليه وسلم (  ال تذكره)  أي: أم عطية (  وكانت)  ه:لرواية أم عطية. قول
أي: هو مفدى أبِب، ويف رواية عبدوس: " بيِب " بباء حتتانية بدل اهلمزة يف املوضعني، ولألصيلي بفتح  

ستعمال واحدا،  لكن فتح ما بعدها كأنه جعله لكثرة اال  -كعبدوس    -املوحدة الثانية مع قلب اهلمزة ايء  
ونقل عن األصيلي أيضا كاألصل لكنه فتح الثانية أيضا، وقد ذكر ابن مالك هذه األربعة يف شواهد التوضيح،  
وقال ابن األثري: قوله: " أبأب " أصله: " أبِب هو "، يقال: أبأبت الصِب، إذا قلت له: أفديك أبِب، فقلبوا  

بضم اخلاء املعجمة والدال املهملة: مجع خدر بكسرها (  اخلدور  وذوات)  الياء ألفا كما يف: " ويلتا ". قوله:
وسكون الدال، وهو سرت يكون يف َنحية البيت تقعد البكر وراءه، ولألصيلي وكرمية: " العواتق وذوات اخلدور 

ويعتزل احليض  )  أو العواتق ذوات اخلدور " على الشك، وبني العاتق والبكر عموم وخصوص وجهي. قوله:
بضم الالم هو خرب مبعىن األمر، ويف رواية: " ويعتزلن احليض املصلى " وهو َنو " أكلوين الرباغيث  ( املصلى

". ومحل اجلمهور األمر املذكور على الندب؛ ألن املصلى ليس مبسجد فيمتنع احليض من دخوله، وأغرب 
ي تصويب عدم وجوبه، الكرماين فقال: االعتزال واجب، واخلروج والشهود مندوب. مع كونه نقل عن النوو 

املنري: احلكمة يف اعتزاهلن أن يف وقوفهن وهن ال يصلني مع املصليات إظهار استهانة ابحلال،   ابن  وقال 
أي: (  فقالت)  هبمزة ممدودة، كأْنا تتعجب من ذلك(  فقلت: آحليض)  فاستحب هلن اجتناب ذلك. قوله:

وكذا  )  ولألصيلي: " أليس يشهدن ". قوله:  أي: احليض، وللكشميهِن: " أليست "(  أليس تشهد)  أم عطية:
أي: ومزدلفة ومىن وغريمها. وفيه أن احلائض ال هتجر ذكر هللا وال مواطن اخلري كمجالس العلم والذكر  (  وكذا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

سوى املساجد، وفيه امتناع خروج املرأة بغري جلباب، وغري ذلك مما سيأيت استيفاؤه يف كتاب العيدين إن  
 شاء هللا تعاىل.

   ث السادساحلدي
 22، الصفحة رقم:2:اجلزء رقم

ثَ َنا  980 ثَ َنا  :قَالَ   ،أَبُو َمْعَمر   َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،َعْبُد اْلَواريثي  َحدَّ رييينَ  َعنْ   ،أَيُّوبُ  َحدَّ ُكنَّا   :قَاَلتْ   ،َحْفَصَة بيْنتي سي
تُ َها َفَحدََّثْت َأنَّ َزْوجَ  اْمَرأَةٌ  مَنَْنُع َجَوارييَ َنا َأْن خَيُْرْجَن يَ ْوَم اْلعييدي َفَجاَءتي  َغزَا  ُأْختيَها فَ نَ زََلْت َقْصَر َبِني َخَلف  فَأَتَ ي ْ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ثيْنَِتْ َعْشَرَة َغْزَوًة، َفَكاَنْت   ، فَ َقاَلتْ َمَع النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ ت ي َغَزَوات  َفُكنَّا نَ ُقوُم َعَلى    :ُأْختُ َها َمَعُه يفي سي
َونَُداويي خَتْرُجَ   :فَ َقاَلتْ   ،اْلَكْلَمى اْلَمْرَضى  اَل  َأْن  ْلَباٌب  هَلَا جي َيُكْن  ملَْ  إيَذا  أَبٌْس  إيْحَداََن  َأَعَلى  َرُسوَل اَّللَّي،   ؟ اَي 

بَ تُ َها مي   :فَ َقالَ  َا، فَ ْلَيْشَهْدَن اخلَْرْيَ َوَدْعَوَة اْلُمْؤمينينَي ". قَاَلْت َحْفَصةُ " ليتُ ْلبيْسَها َصاحي ْلَباهبي أُمُّ  فَ َلمَّا َقديَمتْ   :ْن جي
تُ َها َفَسأَْلتُ َها َعطييَّةَ  ُ َعلَ   :قَاَلتْ   ؟َأَسَيْعتي يفي َكَذا وََكَذا  :أَتَ ي ْ َّ َصلَّى اَّللَّ ، َوقَ لََّما ذََكَرتي النَِّبي ِبي ْيهي َوَسلََّم إيالَّ نَ َعْم، أبَي
، قَالَ   :قَاَلتْ  ِبي   ، َواحْلُيَّضُ  - اْلَعَواتيُق َوَذَواُت اخْلُُدوري. َشكَّ أَيُّوُب    :أَْو قَالَ   -" ليَيْخرُجي اْلَعَواتيُق َذَواُت اخْلُُدوري    :أبَي

نَ َعْم، أَلَْيَس    :قَاَلتْ   ؟آحْلُيَّضُ   :فَ ُقْلُت هَلَا  :نَي ". قَاَلتْ َويَ ْعَتزيُل احْلُيَُّض اْلُمَصلَّى َوْلَيْشَهْدَن اخلَْرْيَ َوَدْعَوَة اْلُمْؤميني 
 ؟ احْلَائيُض َتْشَهُد َعَرفَات  َوَتْشَهُد َكَذا َوَتْشَهُد َكَذا

   احلديث األخري
 34، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  2882 ثَ َنا  ،َعلييُّ ْبُن َعْبدي اَّللَّي  َحدَّ ثَ َنا   ،بيْشُر ْبُن اْلُمَفضَّلي  َحدَّ  ، الرُّبَ ي يعي بيْنتي ُمَعو يذ   َعني   ،َخاليُد ْبُن ذَْكَوانَ  َحدَّ
َلى إيىَل اْلَمديينَ   :قَاَلتْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َنْسقيي، َونَُداويي اجْلَْرَحى، َونَ ُردُّ اْلَقت ْ  ةي.ُكنَّا َمَع النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

 ري بشرح صحيح البخاريفتح البا

كنا مع  )  ابلتشديد، وأبوها معوذ ابلتشديد أيضا والذال املعجمة. هلا وألبيها صحبة. قوله: (  عن الربيع)  قوله:
نسقي وسلم  عليه  هللا  صلى  وأوىف (  النِب  أمت  وسياقه  بعده  الذي  يف  وأورده  خمتصرا،  األول  يف  أورده  كذا 

ابملقصود، وزاد اإلَساعيلي من طريق أخرى عن خالد بن ذكوان " وال نقاتل " وفيه جواز معاجلة املرأة األجنبية  
اجلرح  الرجل األجنِب للضرورة. قال ابن بطال: وخيتص ذلك بذوات احملارم مث ابملتجاالت منهن ألن موضع  

ال يلتذ بلمسه بل يقشعر منه اجللد، فإن دعت الضرورة لغري املتجاالت فليكن بغري مباشرة وال مس، ويدل  
على ذلك اتفاقهم على أن املرأة إذا ماتت ومل توجد امرأة تغسلها أن الرجل ال يباشر غسلها ابملس بل يغسلها  



  

، وقال األوزاعي تدفن كما هي، قال ابن املنري: من وراء حائل يف قول بعضهم كالزهري ويف قول األكثر تيمم
 الفرق بني حال املداواة وتغسيل امليت أن الغسل عبادة واملداوة ضرورة. والضرورات تبيح احملظورات.

 

 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع  الرابع والعشروناجلزء 
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 احلديث األول 
 197الصفحة رقم:، 5:اجلزء رقم

ثَ َنا(  137)  1812 ثَ َنا  ، َعْبُد اَّللَّي ْبُن َمْسَلَمَة ْبني قَ ْعَنب   َحدَّ َجْعَفري ْبني   َعنْ   -يَ ْعِني اْبَن بياَلل     - ُسَلْيَمانُ  َحدَّ
، فَ َقاَل اْبُن َعبَّاس  َأنَّ جَنَْدَة َكَتَب إيىَل اْبني َعبَّاس  َيْسأَلُهُ  ،يَزييَد ْبني ُهْرُمزَ  َعنْ  ،أَبييهي  َعنْ  ،حُمَمَّد   اَلل    :  َعْن مَخْسي خي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم    :َلْواَل َأْن َأْكُتَم عيْلًما َما َكتَ ْبُت إيلَْيهي. َكَتَب إيلَْيهي جَنَْدةُ  ْيني َهْل َكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ أَمَّا بَ ْعُد، فََأْخربي
لن يَساءي  َيانَ   ؟ُب هَلُنَّ بيَسْهم  َوَهْل َكاَن َيْضري   ؟ يَ ْغُزو ابي ب ْ ي يُ ْتُم اْلَيتييمي   ؟َوَهْل َكاَن يَ ْقُتُل الص ي َوَعني اخْلُْمسي    ؟َوَمىَت يَ ن َْقضي

لن ي   :اْبُن َعبَّاس   َفَكَتَب إيلَْيهي   ؟ليَمْن ُهوَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ْغُزو ابي َوَقْد    ؟َساءي َكتَ ْبَت َتْسأَُلِني َهْل َكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ُ َكاَن يَ ْغُزو هبيينَّ، فَ ُيَداوييَن اجْلَْرَحى، َوحُيَْذْيَن ميَن اْلَغنييَمةي، َوأَمَّا بيَسْهم  فَ َلْم َيْضريْب هَلُنَّ، وَ  إينَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َيانَ  ب ْ َياَن، َفاَل تَ ْقُتلي الص ي ب ْ ي يُ ْتُم اْلَيتييمي َعَلْيهي َوَسلََّم ملَْ َيُكْن يَ ْقُتُل الص ي فَ َلَعْمريي، إينَّ   ؟، وََكتَ ْبَت َتْسأَُلِني َمىَت يَ ن َْقضي
َها، فَإيَذا َأَخَذ لينَ ْفسي  ن ْ هي، َضعييُف اْلَعطَاءي مي ْيَ ُتُه َوإينَُّه َلَضعييُف اأْلَْخذي لينَ ْفسي ُبُت حلي هي ميْن َصاليحي َما أَيُْخُذ الرَُّجَل لَتَ ن ْ

َنا قَ ْوُمَنا    :َوإيَنَّ ُكنَّا نَ ُقولُ   ؟َعْنُه اْليُ ْتُم، وََكتَ ْبَت َتْسأَُلِني َعني اخْلُْمسي ليَمْن ُهوَ   النَّاُس فَ َقْد َذَهبَ  ُهَو لََنا. فََأىَب َعَلي ْ
 َذاَك. 

ثَ َنا(  138)  1812 َبةَ  َحدَّ َجْعَفري   َعنْ   ، إيَْسَاعييلَ َحامتيي ْبني  كياَلمُهَا َعنْ   ،َوإيْسَحاُق ْبُن إيبْ رَاهييمَ  ،أَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ
، مبييْثلي َحدييثي ُسَلْيَماَن   اْبني َعبَّاس   َأنَّ جَنَْدَة َكَتَب إيىَل   ،يَزييَد ْبني ُهْرُمزَ  َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،ْبني حُمَمَّد   اَلل  َيْسأَلُُه َعْن خي

، َغرْيَ َأنَّ يفي َحدييثي َحامتي   َياَن، َفاَل تَ ْقُتلي    َوإينَّ َرُسوَل اَّللَّي   :ْبني بياَلل  ب ْ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ملَْ َيُكْن يَ ْقُتُل الص ي َصلَّى اَّللَّ
ُر ميَن الصَِّبي ي الَّذيي قَ َتَل. َوزَاَد إيْسَحاُق يفي َحدييثيهي  َياَن إيالَّ َأْن َتُكوَن تَ ْعَلُم َما َعليَم اخلَْضي ب ْ َومُتَي يَز    :، َعْن َحامتي  الص ي

 ُتَل اْلَكافيَر، َوَتدََع اْلُمْؤميَن.اْلُمْؤميَن فَ تَ قْ 
 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 

أن ابن    :معناه   ،يعِن إىل جندة احلروري من اخلوارج(  لوال أن أكتم علما ما كتبت إليه   :فقال ابن عباس: )قوله
ولكن ملا    ، وهي كونه من اخلوارج الذين ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية  ،عباس يكره جندة لبدعته
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أي لوال أين إذا    ؛لوال أن أكتم علما ما كتبت إليه  :وقال  ،سأله عن العلم مل ميكنه كتمه فاضطر إىل جوابه
لنساء فيداوين اجلرحى  كان يغزو اب: )قوله  .مستحقا لوعيد كامته ملا كتبت إليه  ،تركت الكتابة أصري كامتا للعلم

حضور النساء الغزو ومداواهتن اجلرحى كما سبق يف    :فيه(  وأما بسهم فلم يضرب هلن  ،وحيذين من الغنيمة
يعطني تلك    : أي  ،" حيذين " هو بضم الياء وإسكان احلاء املهملة وفتح الذال املعجمة  :وقوله  ،الباب قبله

وهبذا قال أبو حنيفة والثوري   ،الرضخ وال تستحق السهم  ويف هذا أن املرأة تستحق  ،وتسمى الرضخ  ،العطية
وقال    ،تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي اجلرحى  :وقال األوزاعي  ،والليث والشافعي ومجاهري العلماء

إن رسول هللا صلى هللا  : )قوله  .وهذان املذهبان مردودان هبذا احلديث الصحيح الصريح  ،ال رضخ هلا  :مالك
وهو حرام إذا    ،النهي عن قتل صبيان أهل احلرب  :فيه (   يكن يقتل الصبيان فال تقتل الصبيانعليه وسلم مل

إن    ،فلعمري  ؟مىت ينقضي يتم اليتيم  :وكتبت تسألِن : )قوله  .فإن قاتلوا جاز قتلهم  ،وكذلك النساء  ،مل يقاتلوا
فإذا أخذ لنفسه من صاحل ما أيخذ   ، الرجل لتنبت حليته وإنه لضعيف األخذ لنفسه ضعيف العطاء منها

وأما نفس اليتم    .مىت ينقضي حكم اليتم ويستقل ابلتصرف يف ماله  :معىن هذا(  الناس فقد ذهب عنه اليتم
ويف هذا دليل للشافعي    ،احللم "ال يتم بعد    :وقد ثبت أن النِب صلى هللا عليه وسلم قال  ،فينقضي ابلبلوغ

بل ال بد أن يظهر منه الرشد   ، ومالك ومجاهري العلماء أن حكم اليتم ال ينقطع مبجرد البلوغ وال بعلو السن
وصار رشيدا يتصرف   ،إذا بلغ مخسا وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان  :وقال أبو حنيفة  ، يف دينه وماله

وأما الكبري إذا طرأ تبذيره فمذهب مالك ومجاهري العلماء   ،غري ضابط لهوجيب تسليمه إليه وإن كان    ،يف ماله
: قوله  .وكأنه إمجاع  ،الصحيح األول  :قال ابن القصار وغريه  ،ال حيجر  :وقال أبو حنيفة  ،وجوب احلجر عليه

لغنيمة  مخس مخس ا  :معناه(  فأىب علينا قومنا ذاك  ،هو لنا  :وإَن كنا نقول  ؟ وكتبت تسألِن عن اخلمس ملن هو)
وهو أن مخس    ،وقد اختلف العلماء فيه فقال الشافعي مثل قول ابن عباس  ،الذي جعله هللا لذوي القرىب

:  وقوله  .بنو هاشم وبنو املطلب   :وهم عند الشافعي واألكثرين  ،اخلمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القرىب
وأرادوا بقومه والة األمر من بِن    ،بل يصرفونه يف املصاحل  ،رأوا ال يتعني صرفه إلينا  :أي(  أىب علينا قومنا ذاك)

وقد صرح يف سنن أِب داود يف رواية له أبن سؤال جندة البن عباس عن هذه املسائل كان يف فتنة ابن   ،أمية
جيوز أن ابن عباس    :وقد قال الشافعي رمحه هللا  ،وكانت فتنة ابن الزبري بعد بضع وستني سنة من اهلجرة  ،الزبري

فال تقتل  : )قوله  .وهللا أعلم  ." أىب ذاك علينا قومنا " من بعد الصحابة وهم يزيد بن معاوية  :أراد بقوله
وال حيل  ،أن الصبيان ال حيل قتلهم  :معناه( الصبيان إال أن تكون تعلم ما علمه اخلضر من الصِب الذي قتل

كما قال يف   ،مر هللا تعاىل له على التعينيفإن اخلضر ما قتله إال أب  ؛لك أن تتعلق بقصة اخلضر وقتله صبيا
ومعلوم أنه ال علم له    ،} وما فعلته عن أمري { فإن كنت أنت تعلم من صِب ذلك فاقتله  :آخر القصة



  

من يكون إذا عاش إىل   :معناه(  ومتيز املؤمن فتقتل الكافر وتدع املؤمن: )قوله  .فال جيوز له القتل  ،بذلك
كما علم اخلضر أن ذلك الصِب    ،فمن علمت أنه يبلغ كافرا فاقتله  ،عاش كافراومن يكون إذا    ،البلوغ مؤمنا

 . فال تقتل صبيا ،ومعلوم أنك أنت ال تعلم ذلك ،وأعلمه هللا تعاىل ذلك ،لو بلغ لكان كافرا

 احلديث الثاىن 
 282، الصفحة رقم:45:اجلزء رقم

ثَ َنا  27300 ثَ َنا  :قَالَ   ،إيْسَحاقُ  َحدَّ َغَزْوُت َمَع َرُسولي اَّللَّي َصلَّى    :قَاَلتْ  أُم ي َعطييَّةَ  َعنْ   ،َحْفَصةَ  َعنْ   ،هيَشامٌ  َحدَّ
رَاَحاهتييْم، َوَأْخُلُفُهْم يفي ريَحاهلييمْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َسْبَع َغَزَوات  أَُداويي اْلَمْرَضى، أَُقوُم َعَلى جي  .، َأْصَنُع هَلُُم الطََّعامَ اَّللَّ

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني. 

  احلديث الثالث
 121، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا  5672 ثَ َنا  ،آَدمُ  َحدَّ َخاليد   َعنْ   ،ُشْعَبةُ  َحدَّ َأِبي  ْبني  َحازيم   َعنْ   ،إيَْسَاعييَل  َأِبي  ْبني  َدَخْلَنا    : قَالَ  قَ ْيسي 
، فَ َقالَ نَ ُعوُدُه، َوَقدي اْكتَ وَ  َخبَّاب   َعَلى نْ َيا،    :ى َسْبَع َكيَّات  ُقْصُهُم الدُّ إينَّ َأْصَحابَ َنا الَّذييَن َسَلُفوا، َمَضْوا َوملَْ تَ ن ْ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّ  َّ َصلَّى اَّللَّ َاَب، َوَلْواَل َأنَّ النَِّبي ًعا إيالَّ الرتُّ ُد َلُه َمْوضي َنا َما اَل جنَي ْلَمْوتي َلَدَعْوُت  َم َْنَاََن َأْن َنْدعُ َوإيَنَّ َأَصب ْ َو ابي
َناُه َمرًَّة ُأْخَرى َوُهَو يَ ْبِني َحائيطًا َلُه، فَ َقالَ  إينَّ اْلُمْسليَم يُ ْؤَجُر يفي ُكل ي َشْيء  يُ ْنفيُقُه، إيالَّ يفي َشْيء  جَيَْعُلُه   :بيهي، مُثَّ أَتَ ي ْ

. َابي  يفي َهَذا الرتُّ
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

عن إَساعيل بن أِب خالد (، لشعبة فيه إسناد آخر أخرجه الرتمذي ) : حديث خباب: قوله:الثايناحلديث 
من رواية غندر عنه عن أِب إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: " دخلت على خباب "، فذكر احلديث  

أحدا من وقد اكتوى سبع كيات (، يف رواية حارثة: " وقد اكتوى يف بطنه، فقال: ما أعلم  )  َنوه. قوله:
أصحاب النِب صلى هللا عليه وسلم لقي من البالء ما لقيت " أي: من الوجع الذي أصابه، وحكى شيخنا 
يف " شرح الرتمذي " احتمال أن يكون أراد ابلبالء ما فتح عليه من املال بعد أن كان ال جيد درمها، كما وقع 

درمها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه    صرحيا يف رواية حارثة املذكورة عنه قال: " لقد كنت وما أجد
وسلم، ويف َنحية بيِت أربعون ألفا " يعِن: اآلن، وتعقبه أبن غريه من الصحابة كان أكثر ماال منه كعبد 
الرمحن بن عوف، واحتمال أن يكون أراد ما لقي من التعذيب يف أول اإلسالم من املشركني، وكأنه رأى أن  
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اب ذلك التعذيب، وكان حيب أن لو بقي له أجره موفرا يف اآلخرة، قال: وحيتمل  اتساع الدنيا عليه يكون ثو 
أن يكون أراد ما فعل من الكي مع ورود النهي عنه، كما قال عمران بن حصني: " ْنينا عن الكي فاكتوينا  

الكالم   فما أفلحنا "، أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي، قال: وهذا بعيد. قلت: وكذلك الذي قبله، وسيأيت
إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ومل تنقصهم  )  على حكم الكي قريبا يف كتاب الطب إن شاء هللا تعاىل. قوله:

الدنيا (، زاد يف الرقاق من طريق حيَي القطان عن إَساعيل بن أِب خالد: " شيئا " أي: مل تنقص أجورهم،  
 اآلخرة، وكأنه عىن أبصحابه بعض الصحابة ممن  مبعىن: أْنم مل يتعجلوها يف الدنيا، بل بقيت موفرة هلم يف

مات يف حياة النِب صلى هللا عليه وسلم، فأما من عاش بعده فإْنم اتسعت هلم الفتوح، ويؤيده حديثه اآلخر: 
" هاجرَن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوقع أجرَن على هللا، فمنا من مضى مل أيكل من أجره شيئا؛ 

"، وقد مضى يف اجلنائز ويف املغازي أيضا، وحيتمل أن يكون عىن مجيع من مات    منهم مصعب بن عمري
قبله، وأن من اتسعت له الدنيا مل تؤثر فيه إما لكثرة إخراجهم املال يف وجوه الرب، وكان من حيتاج إليه إذ ذاك 

راشدين استغىن الناس  كثريا، فكانت تقع هلم املوقع، مث ملا اتسع احلال جدا ومشل العدل يف زمن اخللفاء ال
حبيث صار الغِن ال جيد حمتاجا يضع بره فيه، وهلذا قال خباب: " وإَن أصبنا ما ال جند له موضعا إال الرتاب  
" أي: اإلنفاق يف البنيان. وأغرب الداودي فقال: أراد خباب هبذا القول: املوت، أي: ال جيد للمال الذي  

 ورده فأصاب، وقال: بل هو عبارة عما أصابوا من املال. قلت: أصابه إال وضعه يف القرب، حكاه ابن التني
وقد وقع ألمحد عن يزيد بن هارون عن إَساعيل بن أِب خالد يف هذا احلديث بعد قوله: " إال الرتاب ": " 
وكان يبِن حائطا له "، وأييت يف الرقاق َنوه ابختصار، وأخرجه أمحد أيضا عن وكيع عن إَساعيل، وأوله: " 

ولوال أن النِب صلى هللا  )  ا على خباب نعوده وهو يبِن حائطا له وقد اكتوى سبعا " احلديث. قوله:دخلن
الدعاء ابملوت أخص من متِن املوت، وكل دعاء متن من غري  (  عليه وسلم ْناَن أن ندعو ابملوت لدعوت به
طا له (، هكذا وقع يف رواية مث أتيناه مرة أخرى وهو يبِن حائ) عكس، فلذلك أدخله يف هذه الرتمجة. قوله:

شعبة تكرار اجمليء، وهو أحفظ اجلميع فزايدته مقبولة، والذي يظهر أن قصة بناء احلائط كانت سبب قوله 
إن املسلم ليؤجر يف كل شيء ينفقه  )  أيضا: " وإَن أصبنا من الدنيا ما ال جند له موضعا إال الرتاب ". قوله: 

ي: الذي يوضع يف البنيان، وهو حممول على ما زاد على احلاجة، وسيأيت أ(  إال يف شيء جيعله يف هذا الرتاب
تنبيه (: هكذا وقع من هذا الوجه موقوفا، وقد  )  تقرير ذلك يف آخر كتاب االستئذان إن شاء هللا تعاىل.

، أخرجه الطرباين من طريق عمر بن إَساعيل بن َمالد: " حدثنا أِب، عن بيان بن بشر وإَساعيل بن أِب خالد
مجيعا عن قيس، عن أِب حازم قال: دخلنا على خباب نعوده " فذكر احلديث، وفيه: " وهو يعاجل حائطا له 



  

فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: إن املسلم يؤجر يف نفقته كلها إال ما جيعله يف الرتاب " وعمر  
 كذبه حيَي بن معني.

  احلديث الثالث
 122الصفحة رقم:، 7:اجلزء رقم

َسنْيُ  َحدََّثِني   5680 ثَ َنا  ،احلُْ ثَ َنا  ،َأمْحَُد ْبُن َمنييع   َحدَّ ثَ َنا  ،َمْرَواُن ْبُن ُشَجاع   َحدَّ اأْلَْفَطسُ  َحدَّ  ٌ َسعييدي  َعنْ   ،َساملي
ُهَما قَالَ  اْبني َعبَّاس   َعني   ،ْبني ُجَبرْي   ُ َعن ْ َي اَّللَّ َفاُء يفي َثاَلثَة    :َرضي ، َوَشْرَطةي َشرْ   :" الش ي وََكيَّةي ََنر ،   ،حميَْجم   بَةي َعَسل 

 َوَأْْنَى أُمَِّتي َعني اْلَكي ي ". َرَفَع احلَْدييَث.
. ،اْبني َعبَّاس   َعني  ،َُمَاهيد   َعنْ  ،لَْيث   َعنْ   ،اْلُقم ييُّ  َوَرَواهُ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي اْلَعَسلي َواحلَْْجمي  َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

كذا هلم غري منسوب، وجزم مجاعة أبنه ابن حممد بن زايد النيسابوري املعروف ابلقباين،  (  حدثِن احلسني)  قوله:
البخاري ملا كان بنيسابور، وكان عنده مسند أمحد بن منيع َسعه منه، يعِن: قال الكالابذي : كان يالزم 

شيخه يف هذا احلديث، وقد ذكر احلاكم يف اترخيه من طريق احلسني املذكور أنه روى حديثا فقال: كتب 
وقد عاش  عِن حممد بن إَساعيل هذا احلديث. ورأيت يف كتاب بعض الطلبة: قد َسعه منه عِن. انتهى،  

احلسني القباين بعد البخاري ثالاث وثالثني سنة، وكان من أقران مسلم، فرواية البخاري عنه من رواية األكابر 
عن األصاغر، وأمحد بن منيع شيخ احلسني فيه من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري، فلو رواه عنه بال  

سنة أربع وأربعني ومائتني وله أربع    -ه: أبو جعفر  وكنيت  -واسطة مل يكن عاليا له، وكانت وفاة أمحد بن منيع  
ومثانون سنة، واسم جده عبد الرمحن وهو جد أِب القاسم البغوي ألمه، ولذلك يقال له: املنيعي وابن بنت  
منيع، وليس له يف البخاري سوى هذا احلديث، وجزم احلاكم أبن احلسني املذكور هو ابن حيَي بن جعفر  

لبخاري الرواية عن أبيه حيَي بن جعفر، وهو من صغار شيوخه، واحلسني أصغر من  البيكندي، وقد أكثر ا
البخاري بكثري، وليس يف البخاري عن احلسني سواء كان القباين أو البيكندي سوى هذا احلديث، وقول  
البخاري بعد ذلك: " حدثنا حممد بن عبد الرحيم " هو املعروف بصاعقة، يكىن أاب حيَي، وكان من كبار  

البخاري بسنة واحدة، وسريج بن يونس شيخه   البخاري، ومات قبل   -احلفاظ، وهو من أصاغر شيوخ 
من طبقة أمحد بن منيع، ومات قبله بعشر سنني، وشيخهما مروان بن شجاع هو احلراين    -مبهملة مث جيم  

بل وغريه، وقال أبو  أبو عمرو، وأبو عبد هللا موىل حممد بن مروان بن احلكم نزل بغداد، وقواه أمحد بن حن
حامت الرازي: يكتب حديثه وليس ابلقوي، وليس له يف البخاري سوى هذا احلديث وآخر تقدم يف الشهادات،  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

ومل يتفق وقوع هذا احلديث للبخاري عاليا؛ فإنه قد َسع من أصحاب مروان بن شجاع هذا، ومل يقع له هذا  
اب هو  األفطس  سامل  وشيخه  بواسطتني،  إال  عنه  احلديثني  احلديث  البخاري سوى  يف  له  وما  ن عجالن، 

حدثِن سامل األفطس (، ويف الرواية الثانية عن سامل وقع )  املذكورين من رواية مروان بن شجاع عنه. قوله:
حدثنا مروان بن شجاع قال: ما أحفظه   -هو أمحد بن منيع    -عند اإلَساعيلي: " عن املنيعي، حدثنا جدي  

 " فذكره، قال اإلَساعيلي: صار احلديث عن مروان بن شجاع ابلشك منه  إال عن سامل األفطس، حدثِن
فيمن حدثه به. قلت: وكذا أخرجه أمحد بن حنبل عن مروان بن شجاع سواء، وأخرجه ابن ماجه عن أمحد  
بن منيع مثل رواية البخاري األوىل بغري شك، وكذا أخرجه اإلَساعيلي أيضا عن القاسم بن زكراي عن أمحد  

يع، وكذا رويناه يف " فوائد أِب طاهر املخلص": " حدثنا حممد بن حيَي بن صاعد، حدثنا أمحد بن  بن من
عن سعيد بن جبري (، وقع يف " مسند دعلج " من طريق حممد بن الصباح: " حدثنا مروان )  منيع ". قوله:

لإلَساعيلي أن    بن شجاع عن سامل األفطس، أظنه عن سعيد بن جبري "، كذا ابلشك أيضا، وكان ينبغي
عن ابن عباس قال:  )  يعرتض هبذا أيضا، واحلق أنه ال أثر للشك املذكور، واحلديث متصل بال ريب. قوله:

الشفاء يف ثالث (، كذا أورده موقوفا، لكن آخره يشعر أبنه مرفوع؛ لقوله: " وأْنى أمِت عن الكي "، وقوله: 
يونس حيث قال فيه: " عن ابن عباس عن النِب صلى  " رفع احلديث "، وقد صرح برفعه يف رواية سريج بن 

هللا عليه وسلم "، ولعل هذا هو السر يف إيراد هذه الطريق أيضا مع نزوهلا، وإمنا مل يكتف هبا عن األوىل 
بضم القاف  (  رواه القمي)  للتصريح يف األوىل بقول مروان: " حدثِن سامل "، ووقعت يف الثانية ابلعنعنة. قوله:

يم، هو يعقوب بن عبد هللا بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر بن أِب عامر األشعري، جلده  وتشديد امل
أِب عامر صحبة، وكنية يعقوب: أبو احلسن، وهو من أهل قم، ونزل الري، قواه النسائي، وقال الدارقطِن: 

احلفظ، وقد   ليس ابلقوي، وما له يف البخاري سوى هذا املوضع، وليث شيخه هو ابن سليم الكويف: سيئ
وقع لنا هذا احلديث من رواية القمي موصوال يف " مسند البزار " ويف " الغيالنيات " يف " جزء ابن خبيت  
"، كلهم من رواية عبد العزيز بن اخلطاب عنه هبذا السند، وقصر بعض الشراح فنسبه إىل ختريج أِب نعيم يف  

ا السند حديث آخر يف  نعيم هبذا  أِب  الدم  الطب، والذي عند  بكم  يتبيغ  احتجموا ال   " لفظه:  حلجامة 
يف العسل واحلجم (، يف رواية الكشميهِن: " واحلجامة "، ووقع يف رواية عبد العزيز بن  )  فيقتلكم ". قوله:

اخلطاب املذكورة: " إن كان يف شيء من أدويتكم شفاء ففي مصة من احلجام، أو مصة من العسل "، وإىل 
" يف العسل واحلجم "، وأشار بذلك إىل أن الكي مل يقع يف هذه الرواية، وأغرب هذا أشار البخاري بقوله:  

عشر عن طاوس عن ابن عباس من رواية   احلديث اخلامس:  احلميدي يف " اجلمع " فقال يف أفراد البخاري
 َماهد عنه، قال: وبعض الرواة يقول فيه: عن َماهد عن ابن عباس عن النِب صلى هللا عليه وسلم: " يف 



  

العسل واحلجم الشفاء "، وهذا الذي عزاه للبخاري مل أره فيه أصال، بل وال يف غريه، واحلديث الذي اختلف  
الرواة فيه هل هو عن َماهد عن طاوس عن ابن عباس، أو عن َماهد عن ابن عباس بال واسطة إمنا هو يف  

، وأما حديث الباب فلم أره من رواية  القربين اللذين كاَن يعذابن، وقد تقدم التنبيه عليه يف كتاب الطهارة
طاوس أصال، وأما َماهد فلم يذكره البخاري عنه إال تعليقا كما بينته، وقد ذكرت من وصله، وسياق لفظه: 
قال اخلطاِب: انتظم هذا احلديث على مجلة ما يتداوى به الناس، وذلك أن احلجم يستفرغ الدم وهو أعظم  

هيجان الدم، وأما العسل فهو مسهل لألخالط البلغمية، ويدخل يف    األخالط، واحلجم أجنحها شفاء عند
املعجوَنت ليحفظ على تلك األدوية قواها وخيرجها من البدن، وأما الكي فإمنا يستعمل يف اخللط الباغي  

مل  الذي ال تنحسم مادته إال به، وهلذا وصفه النِب صلى هللا عليه وسلم مث ْنى عنه، وإمنا كرهه؛ ملا فيه من األ 
الشديد واخلطر العظيم، وهلذا كانت العرب تقول يف أمثاهلا: " آخر الدواء الكي "، وقد كوى النِب صلى هللا  
عليه وسلم سعد بن معاذ وغريه، واكتوى غري واحد من الصحابة. قلت: ومل يرد النِب صلى هللا عليه وسلم  

نبه   الشفاء قد يكون يف غريها، وإمنا  الثالثة؛ فإن  العالج، وذلك أن األمراض احلصر يف  هبا على أصول 
االمتالئية تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية، وشفاء الدموية إبخراج الدم، وإمنا خص احلجم ابلذكر؛  
لكثرة استعمال العرب وإلفهم له، خبالف الفصد؛ فإنه وإن كان يف معىن احلجم لكنه مل يكن معهودا هلا  

قوله: " شرطة حمجم " ما قد يتناول الفصد، وأيضا فاحلجم يف البالد احلارة أجنح غالبا، على أن يف التعبري ب
من الفصد، والفصد يف البالد الِت ليست حبارة أجنح من احلجم، وأما االمتالء الصفراوي وما ذكر معه فدواؤه  

فإنه يقع آخرا   ابملسهل، وقد نبه عليه بذكر العسل، وسيأيت توجيه ذلك يف الباب الذي بعده. وأما الكي،
إلخراج ما يتعسر إخراجه من الفضالت؛ وإمنا ْنى عنه مع إثباته الشفاء فيه إما لكوْنم كانوا يرون أنه حيسم  
املادة بطبعه فكرهه لذلك، ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء؛ لظنهم أنه حيسم الداء، فيتعجل  

يتفق أن يقع له ذلك املرض الذي يقطعه الكي، ويؤخذ  الذي يكتوي التعذيب ابلنار ألمر مظنون، وقد ال  
من اجلمع بني كراهته صلى هللا عليه وسلم للكي وبني استعماله له أنه ال يرتك مطلقا وال يستعمل مطلقا، 
بل يستعمل عند تعينه طريقا إىل الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء إبذن هللا تعاىل، وعلى هذا التفسري  

غرية رفعه: " من اكتوى أو اسرتقى فقد برئ من التوكل "، أخرجه الرتمذي والنسائي، وصححه  حيمل حديث امل
ابن حبان واحلاكم، وقال الشيخ أبو حممد بن أِب مجرة: علم من َمموع كالمه يف الكي أن فيه نفعا وأن فيه  

أن يف اخلمر منافع مث  مضرة، فلما ْنى عنه علم أن جانب املضرة فيه أغلب، وقريب منه إخبار هللا تعاىل  
انتهى ملخصا، وسيأيت الكالم على كل من هذه األمور  املنافع.  حرمها؛ ألن املضار الِت فيها أعظم من 
الثالثة يف أبواب مفردة هلا، وقد قيل: إن املراد ابلشفاء يف هذا احلديث: الشفاء من أحد قسمي املرض؛ ألن  
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كما تقدم: حارة وابردة، وكل منهما وإن انقسم إىل رطبة وايبسة  األمراض كلها إما مادية أو غريها، واملادية  
ومركبة فاألصل احلرارة والربودة، وما عدامها ينفعل من إحدامها، فنبه ابخلرب على أصل املعاجلة بضرب من  

ا فيه من  املثال، فاحلارة تعاجل إبخراج الدم؛ ملا فيه من استفراغ املادة وتربيد املزاج، والباردة بتناول العسل مل 
الكي  وأما  برفق،  املادة  استفراغ  بذلك  فيحصل  والتليني،  واجلالء  والتلطيف  والتقطيع  واإلنضاج  التسخني 
فخاص ابملرض املزمن؛ ألنه يكون عن مادة ابردة، فقد تفسد مزاج العضو، فإذا كوي خرجت منه، وأما 

ن فيح جهنم، فأبردوها ابملاء "، وسيأيت  األمراض الِت ليست مبادية فقد أشري إىل عالجها حبديث: " احلمى م
الكالم عليه عند شرحه إن شاء هللا تعاىل. وأما قوله: " وما أحب أن أكتوي "، فهو من جنس تركه أكل 

 الضب مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره أبنه يعافه. 

 احلديث الرابع  
 123، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا  5683 ثَ َنا  ،أَبُو نُ َعْيم   َحدَّ يلي  َحدَّ مي ْبني ُعَمَر ْبني قَ َتاَدةَ  َعنْ   ،َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن اْلَغسي َجابيَر   َسَيْعتُ   :قَالَ   ،َعاصي
ُهَما، قَالَ  ْبَن َعْبدي اَّللَّي  ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ   :َرضي َّ َصلَّى اَّللَّ ْعُت النَِّبي إيْن َكاَن يفي َشْيء  ميْن أَْدوييَتيُكْم    "  :َسَي

، أَوْ   ،حميَْجم   َخرْيٌ، َففيي َشْرَطةي   -أَْو َيُكوُن يفي َشْيء  ميْن أَْدوييَتيُكْم    - اَء، َوَما  َلْذَعة   أَْو َشْربَةي َعَسل  بيَنار  تُ َوافيُق الدَّ
بُّ َأْن َأْكَتويَي ".  ُأحي

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

قوله:الثاين  احلديث  الغسيل)  :  بن  الرمحن  األنصاري، (  عبد  األوسي  عامر  أِب  بن  حنظلة  الغسيل:  اسم 
استشهد أبحد وهو جنب فغسلته املالئكة فقيل له: الغسيل، وهو " فعيل " مبعىن " مفعول "، وهو جد جد 
عبد الرمحن، فهو ابن سليمان بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن حنظلة، وعبد الرمحن معدود يف صغار التابعني؛  

ألكثر، واختلف فيه قول النسائي،  ألنه رأى أنسا وسهل بن سعد، وجل روايته عن التابعني، وهو ثقة عند ا
وقال ابن حبان: كان خيطئ كثريا. انتهى، وكان قد عمر فجاز املائة، فلعله تغري حفظه يف اآلخر، وقد احتج  
به الشيخان، وشيخه عاصم بن عمر بن قتادة أي: ابن النعمان األنصاري األوسي، يكىن أاب عمر، ما له يف  

ثقة   البخاري سوى هذا احلديث وآخر تقدم يف " ابب من بىن مسجدا " يف أوائل الصالة، وهو اتبعي 
عندهم، وأغرب عبد احلق فقال يف " األحكام ": وثقه ابن معني وأبو زرعة وضعفه غريمها. ورد ذلك أبو  
احلسن بن القطان على عبد احلق فقال: ال أعرف أحدا ضعفه وال ذكره يف الضعفاء. انتهى، وهو كما قال.  

أو يكون يف شيء من أدويتكم (، كذا وقع ابلشك، وكذا ألمحد عن    -يف شيء من أدويتكم    إن كان)  قوله:



  

أِب أمحد الزبريي عن ابن الغسيل، وسيأيت بعد أبواب ابللفظ األول بغري شك، وكذا ملسلم، وذكرت فيه يف  
"؛ ألنه معطوف  " ابب احلجامة من الداء " قصة، وقوله: " أو يكون "، قال ابن التني: صوابه: " أو يكن  

على َمزوم فيكون َمزوما. قلت: وقد وقع يف رواية أمحد: " إن كان أو إن يكن "، فلعل الراوي أشبع الضمة  
فظن السامع أن فيها واوا فأثبتها، وحيتمل أن يكون التقدير: إن كان يف شيء أو إن كان يكون يف شيء،  

الرتدد إلثبات لفظ " يكون " وعدمها، وقرأها بعض النون، وليس ذلك  فيكون  الواو وسكون  هم بتشديد 
بذال (  أو لذعة بنار)  بكسر امليم وسكون املهملة وفتح اجليم. قوله:(  ففي شرطة حمجم)  مبحفوظ. قوله:

ابلدال املهملة والغني املعجمة    -معجمة ساكنة وعني مهملة، اللذع: هو اخلفيف من حرق النار، وأما اللدغ  
فيه إشارة إىل أن الكي إمنا يشرع منه ما يتعني طريقا  (  توافق الداء)   وله:فهو ضرب أو عض ذات السم. ق  -

املراد   التحقق، وحيتمل أن يكون  التجربة لذلك وال استعماله إال بعد  ينبغي  الداء، وأنه ال  إزالة ذلك  إىل 
 سيأيت بيانه بعد أبواب.( وما أحب أن أكتوي) ابملوافقة: موافقة القدر. قوله:

   احلديث اخلامس
 125، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا  5702 ثَ َنا  ،إيَْسَاعييُل ْبُن َأاَبنَ  َحدَّ يلي  َحدَّ ُم ْبُن ُعَمرَ  َحدََّثِني   :قَالَ   ،اْبُن اْلَغسي  ، َجابيري ْبني َعْبدي اَّللَّي  َعنْ   ، َعاصي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ   :قَالَ  َّ َصلَّى اَّللَّ ْعُت النَِّبي ، َأْو    :َسَي ْن أَْدوييَتيُكْم َخرْيٌ، َففيي َشْربَةي َعَسل  " إيْن َكاَن يفي َشْيء  مي

بُّ َأْن َأْكَتويَي ".  َلْذَعة   أَوْ  ،حميَْجم   َشْرَطةي   ميْن ََنر ، َوَما ُأحي
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

من كبار شيوخ    -أو أبو إبراهيم    -هو الوراق األزدي الكويف أبو إسحاق  (  حدثنا إَساعيل بن أابن)  قوله:
البخاري، وهو صدوق، تكلم فيه اجلوزجاين ألجل التشيع، قال ابن عدي: وهو مع ذلك صدوق، ويف عصره  

وقال ابن املديِن: الوراق   إَساعيل بن أابن آخر يقال له: الغنوي، قال ابن معني: الغنوي كذاب والوراق ثقة.
ال أبس به، والغنوي كتبت عنه وتركته. وضعفه جدا، وكذا فرق بينهما أمحد وعثمان بن أِب شيبة ومجاعة،  

هو  (  حدثنا ابن الغسيل)  وغفل من خلطهما، وكانت وفاة الغنوي قبل الوراق بست سنني، وهللا أعلم. قوله:
 ا. عبد الرمحن بن سليمان، تقدم شرح حاله قريب
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   احلديث السادس
 126، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا   5705 ثَ َنا  ،عيْمرَاُن ْبُن َمْيَسَرةَ  َحدَّ ثَ َنا  ،اْبُن ُفَضْيل   َحدَّ َي   عيْمرَاَن ْبني ُحَصنْي   َعنْ   ،َعامير   َعنْ   ،ُحَصنْيٌ  َحدَّ َرضي
ُهَما، قَالَ  ُ َعن ْ  .مُحَة   اَل رُقْ َيَة إيالَّ ميْن َعنْي  أَوْ  :اَّللَّ

ُجَبرْي   َفذََكْرتُهُ (  م)  5705 ْبني  ثَ َنا  :فَ َقالَ   ،ليَسعييدي  َعبَّاس   َحدَّ َوَسلَّمَ   ،اْبُن  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  "   :قَاَل 
ُّ لَْيَس َمَعُه َأَحٌد، حَ ُعريضَ  ُّ َوالنَّبييَّاني مَيُرُّوَن َمَعُهُم الرَّْهُط، َوالنَِّبي ىتَّ رُفيَع لي َسَواٌد َعظييٌم، ْت َعَليَّ اأْلَُمُم، َفَجَعَل النَِّبي
. فَإيَذا َسَواٌد مَيْأَلُ اأْلُُفَق، مُثَّ قييَل لي   :َهَذا ُموَسى َوقَ ْوُمُه. قييلَ   :قييلَ   ؟أُمَِّتي َهذيهي   ؟َما َهَذا  :قُ ْلتُ    : اْنظُْر إيىَل اأْلُُفقي

اَلءي َهذيهي أُمَُّتَك، َوَيْدُخُل اجْلَنََّة ميْن َهؤُ   :اْنظُْر َهاُهَنا َوَهاُهَنا يفي آفَاقي السََّماءي. فَإيَذا َسَواٌد َقْد َمأَلَ اأْلُُفَق، قييلَ 
ْ هَلُْم، َساب  ". مُثَّ َدَخَل َوملَْ يُ َبني ي ُعوَن أَْلًفا بيَغرْيي حي َّللَّي َوات َّبَ ْعَنا َرُسوَلُه    :اْلَقْوُم، َوقَاُلوا فَأَفَاضَ  َسب ْ ََنُْن الَّذييَن آَمنَّا ابي

ْساَلمي  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َفَخرََج، فَإيَنَّ ُولي   ؛فَ َنْحُن ُهْم، أَْو أَْواَلُدََن الَّذييَن ُوليُدوا يفي اإْلي َّ َصلَّى اَّللَّ لييَّةي. فَ بَ َلَغ النَِّبي ْدََن يفي اجْلَاهي
ُوَن َواَل َيْكتَ ُووَن َوَعَلى َرهب ييْم يَ تَ وَكَُّلوَن ". فَ َقاَل ُعكَّاَشُة ْبُن حميَْصن   َيْسرَتُْقونَ  " ُهُم الَّذييَن اَل   :فَ َقالَ   : َواَل يَ َتَطريَّ

ُهْم  ن ْ ُهْم َأَنَ  : " نَ َعْم ". فَ َقاَم آَخُر فَ َقالَ  :قَالَ  ؟َأََن اَي َرُسوَل اَّللَّي أَمي ن ْ  " َسبَ َقَك ُعكَّاَشُة ". :قَالَ  ؟أَمي
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

ابلتصغري، هو ابن عبد  (  حصني)  بفتح امليم وسكون التحتانية بعدها مهملة. قوله:(  عمران بن ميسرة)  قوله:
عن عمران بن حصني قال: ال رقية إال من عني أو محة (، )  هو الشعِب. قوله:(  عامر)  سطي، والرمحن الوا

هشيم وشعبة عن حصني على وقفه، ورواية هشيم عند   كذا رواه حممد بن فضيل عن حصني موقوفا، ووافقه
أمحد ومسلم، ورواية شعبة عند الرتمذي تعليقا، ووصلها ابنا أِب شيبة ولكن قاال: " عن بريدة " بدل عمران  
بن حصني، وخالف اجلميع مالك بن مغول عن حصني؛ فرواه مرفوعا وقال: " عن عمران بن حصني "، 

داود، وكذا وأبو  أمحد  بن    أخرجه  إسحاق  قال  الرتمذي، وكذا  أخرجه   ،" " عن حصني  عيينة:  ابن  قال 
سليمان: " عن حصني "، أخرجه ابن ماجه، واختلف فيه على الشعِب اختالفا آخر؛ فأخرجه أبو داود من  

بوزن عظيم، فقال: " عن الشعِب، عن أنس "، ورفعه،    -مبعجمة وراء وآخره مهملة    -طريق العباس بن ذريح  
اس بذلك، واحملفوظ رواية حصني مع االختالف عليه يف رفعه ووقفه، وهل هو عن عمران أو بريدة، وشذ العب

والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة مجيعا، ووقع لبعض الرواة عن البخاري قال: حديث الشعِب مرسل، 
صد إىل تصحيحه،  واملسند حديث ابن عباس. فأشار بذلك إىل أنه أورد حديث الشعِب استطرادا ومل يق

ولعل هذا هو السر يف حذف احلميدي له من " اجلمع بني الصحيحني "؛ فإنه مل يذكره أصال، مث وجدت  
يف نسخة الصغاين: " قال أبو عبد هللا هو املصنف: إمنا أردَن من هذا حديث ابن عباس، والشعِب عن عمران  



  

بضم املهملة وختفيف امليم، قال ثعلب  (  أو محةال رقية إال من عني  )  مرسل "، وهذا يؤيد ما ذكرته. قوله:
وغريه: هي سم العقرب، وقال القزاز: قيل: هي شوكة العقرب، وكذا قال ابن سيده: إْنا اإلبرة الِت تضرب  
هبا العقرب والزنبور. وقال اخلطاِب: احلمة: كل هامة ذات سم من حية أو عقرب. وقد أخرج أبو داود من 

: " ال رقية إال من نفس، أو محة، أو لدغة "، فغاير بينهما، فيحتمل أن  حديث سهل بن حنيف مرفوعا
خيرج على أن احلمة خاصة ابلعقرب، فيكون ذكر اللدغة بعدها من العام بعد اخلاص، وسيأيت بيان حكم  

فذكرته )  الرقية يف " ابب رقية احلية والعقرب " بعد أبواب، وكذلك ذكر حكم العني يف ابب مفرد. قوله:
القائل ذلك: حصني بن عبد الرمحن، وقد بني ذلك هشيم عن حصني بن عبد الرمحن قال:  (  يد بن جبريلسع

" كنت عند سعيد بن جبري فقال: حدثِن ابن عباس "، وسيأيت ذلك يف كتاب الرقاق، وأخرجه أمحد عن 
ى الكوكب هشيم، ومسلم من وجه آخر عنه بزايدة قصة قال: " كنت عند سعيد بن جبري فقال: أيكم رأ

الذي انقض البارحة؟ قلت: أَن. مث قلت: أما إين مل أكن يف صالة، ولكن لدغت. قال: وكيف فعلت؟ 
قلت: اسرتقيت. قال: وما محلك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعِب عن بريدة أنه قال: ال رقية إال  

.." فذكر  .نا ابن عباسمن عني أو محة ". فقال سعيد: قد أحسن من انتهى إىل ما َسع. مث قال: حدث
سيأيت شرحه يف كتاب الرقاق، وقوله يف هذه الرواية: " حىت وقع يف  (  عرضت علي األمم)  احلديث. قوله:

سواد "، كذا لألكثر بواو وقاف، وبلفظ: " يف "، وللكشميهِن: " حىت رفع " براء وفاء، وبلفظ: " ل "  
هم الذين ال يسرتقون وال يتطريون (، سيأيت الكالم   فقال:)  وهو احملفوظ يف مجيع طرق هذا احلديث. قوله:

 على الرقية بعد قليل، وكذلك أييت القول يف الطرية بعد ذلك إن شاء هللا تعاىل. 

 احلديث األخري
 112، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ثَ َنا   6541 ثَ َنا  ،عيْمرَاُن ْبُن َمْيَسَرةَ  َحدَّ ثَ َنا  ،اْبُن ُفَضْيل   َحدَّ يُد ْبُن َزْيد   ح َوَحدََّثِني  ُحَصنْيٌ  َحدَّ ثَ َنا  ،َأسي   ، ُهَشْيمٌ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ   ،اْبُن َعبَّاس   َحدََّثِني   :فَ َقالَ   ،َسعييدي ْبني ُجَبرْي   ُكْنُت عيْندَ   :قَالَ  ُحَصنْي   َعنْ  ُّ َصلَّى اَّللَّ   : قَاَل النَِّبي

ُّ مَيُرُّ َمَعُه اْلَعَشَرةُ   ؛" ُعريَضْت َعَليَّ اأْلَُممُ  ُّ مَيُرُّ َمَعُه الن ََّفُر، َوالنَِّبي ُّ مَيُرُّ َمَعُه اأْلُمَُّة، َوالنَِّبي ُّ مَيُرُّ َمَعُه فََأَخَذ النَِّبي ، َوالنَِّبي
ُّ مَيُرُّ َوْحَدُه، فَ َنَظْرتُ  رْبييُل، َهُؤاَلءي أُمَِّتي  :ٌد َكثيرٌي، قُ ْلتُ فَإيَذا َسَوا ؛اخلَْْمَسُة، َوالنَِّبي اَل، َوَلكيني اْنظُْر إيىَل  :قَالَ  ؟اَي جي

قَالَ  َسَواٌد َكثيرٌي،  فَإيَذا  فَ َنَظْرُت،   . َواَل   :اأْلُُفقي ْم  َعَلْيهي َساَب  اَل حي اَمُهْم،  ُقدَّ أَْلًفا  ُعوَن  َسب ْ َوَهُؤاَلءي  أُمَُّتَك،  َهُؤاَلءي 
قُ ْلتُ  َواَل   :قَالَ   ؟َومليَ   :َعَذاَب.  َيْكتَ ُووَن،  اَل  إيلَْيهي    ،َيْسرَتُْقونَ  َكانُوا  فَ َقاَم  يَ تَ وَكَُّلوَن ".  َرهب ييْم  َوَعَلى  ُوَن،  يَ َتَطريَّ َواَل 

ُهْم. قَالَ   :ُعكَّاَشُة ْبُن حميَْصن ، فَ َقالَ  ن ْ ُهْم ". مُثَّ   :ادُْع اَّللََّ َأْن جَيَْعَلِني مي ن ْ  قَاَم إيلَْيهي َرُجٌل آَخُر،  " اللَُّهمَّ اْجَعْلُه مي
ُهْم. قَالَ  :قَالَ  ن ْ َا ُعكَّاَشُة ".  :ادُْع اَّللََّ َأْن جَيَْعَلِني مي  " َسبَ َقَك هبي
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 احاديث  من الكتاب وحيتوى على سبعامس والعشرون اجلزء اخل
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 اجلزء األول  
 128، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

5719 5720 
 

ثَ َنا   5721 ثَ َنا  ،َعاريمٌ  َحدَّ ْنُه َما قُريَئ   ،َأِبي قياَلبَةَ  ميْن ُكُتبي  أَيُّوبَ  قُريَئ َعَلى  :قَالَ   ،مَحَّادٌ  َحدَّ ْنُه َما َحدََّث بيهي، َومي مي
، َعنْ  َعبَّاُد   ، وََكَواُه أَبُو طَْلَحَة بيَيديهي. َوقَالَ َأنَّ َأاَب طَْلَحَة َوأََنَس ْبَن النَّْضري َكَواَيهُ   ،أََنس   َعَلْيهي، وََكاَن َهَذا يفي اْلكيَتابي

َْهلي    :قَالَ  أََنسي ْبني َماليك   َعنْ   ،َأِبي قياَلبَةَ  َعنْ   ،أَيُّوبَ  َعنْ   ،ْبُن َمْنُصور   ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ألي أَذيَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
. قَاَل أََنسٌ  احْلَُمةي  بَ ْيت  ميَن اأْلَْنَصاري َأْن يَ ْرُقوا مينَ  ُ َعَلْيهي    ،َذاتي اجْلَْنبي  ُكوييُت مينْ   :َواأْلُُذني َوَرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

. َوَسلََّم َحيٌّ، َوَشهيَديني أَبُو طَ  ، َوأَبُو طَْلَحَة َكَوايني  ْلَحَة َوأََنُس ْبُن النَّْضري َوَزْيُد ْبُن اَثبيت 
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

هو ابن  (  محاد )  هو حممد بن الفضل أبو النعمان السدوسي، و(  حدثنا عارم)  اثنيهما: حديث أنس: قوله:
أِب قالبة، منه ما حدث به، ومنه ما قرئ    من كتب)  هو السختياين. قوله:(  قرئ على أيوب )  زيد. قوله:

أي: كتاب أِب قالبة، كذا لألكثر، ووقع يف رواية الكشميهِن بدل قوله: " يف (  عليه، فكان هذا يف الكتاب 
الكتاب ": " قرأ الكتاب "، وهو تصحيف، ووقع عند اإلَساعيلي بعد قوله: " يف الكتاب ": " غري مسموع 

( أن أاب طلحة)  هو ابن مالك. قوله:(  عن أنس)  ء من نسخ البخاري. قوله:"، ومل أر هذه اللفظة يف شي
كوايه، وكواه أبو )  هو زيد بن سهل زوج والدة أنس أم سليم، وأنس بن النضر هو عم أنس بن مالك. قوله:

بيده له، وعند (  طلحة  ملباشرته  الكي ألِب طلحة وحده؛  به، مث نسب  معا؛ لرضامها  إليهما  الكي  نسب 
وقال  )  عيلي من وجه آخر عن أيوب: " وشهدين أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن اثبت ". قوله:اإلَسا

هو الناجي، ابلنون واجليم، وأراد هبذا التعليق فائدة من جهة اإلسناد، وأخرى من جهة  (  عباد بن منصور
املنت، أما اإلسناد فبني أن محاد بن زيد بني يف روايته صورة أخذ أيوب هذا احلديث عن أِب قالبة، وأنه كان 

ه من الزايدة، وهي أن الكي قرأه عليه من كتابه، وأطلق عباد بن منصور روايته ابلعنعنة. وأما املنت فلما في
املذكور كان بسبب ذات اجلنب، وأن ذلك كان يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأن زيد بن اثبت  
كان فيمن حضر ذلك، ويف رواية عباد بن منصور زايدة أخرى يف أوله أفردها بعضهم، وهي حديث إذن 



  

  - أن يرقوا من احلمة واألذن، وليس لعباد بن منصور    رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألهل بيت من األنصار
يف البخاري سوى هذا املوضع املعلق، وهو من كبار أتباع التابعني، تكلموا فيه من عدة    -وكنيته: أبو سلمة  

جهات: إحداها: أنه رمي ابلقدر، لكنه مل يكن داعية. اثنيها: أنه كان يدلس. اثلثها: أنه قد تغري حفظه. 
لقطان: ملا رأيناه كان ال حيفظ. ومنهم من أطلق ضعفه. وقد قال ابن عدي: هو من مجلة من  وقال حيَي ا

يكتب حديثه. ووصل احلديث املذكور أبو يعلى عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري عن رحيان بن سعيد عن عباد  
عباد بن منصور،   بطوله، وأخرجه عند اإلَساعيلي كذلك، وفرقه البزار حديثني، وقال يف كل منهما: تفرد به

هي السم. وقد تقدم شرحها يف "    -بضم احلاء املهملة وختفيف امليم وقد تشدد، وأنكره األزهري    -واحلمة  
ابب من اكتوى "، وسيأيت الكالم على حكمها يف " ابب رقية احلية والعقرب " بعد أبواب. وأما رقية األذن 

املراد: وجع األذن، أي: رخص يف رق ابن بطال:  إذا كان هبا وجع، وهذا يرد على احلصر  فقال  ية األذن 
املاضي يف احلديث املذكور يف " ابب من اكتوى " حيث قال: " ال رقية إال من عني أو محة "، فيجوز أن  
يكون رخص فيه بعد أن منع منه، وحيتمل أن يكون املعىن: ال رقية أنفع من رقية العني واحلمة، ومل يرد نفي  

حكى الكرماين عن ابن بطال أنه ضبطه " األدر " بضم اهلمزة وسكون املهملة بعدها  الرقى عن غريمها. و 
راء، وأنه مجع " أدرة " وهي نفخة اخلصية، قال: وهو غريب شاذ. انتهى. ومل أر ذلك يف كتاب ابن بطال،  

ن برقية العني  فليحرر، ووقع عند اإلَساعيلي يف سياق رواية عباد بن منصور بلفظ: " أن يرقوا من احلمة، وأذ
والنفس "، فعلى هذا فقوله: " واألذن " يف الرواية املعلقة تصحيف من قوله: " أذن " فعل ماض من اإلذن، 
لكن زاد اإلَساعيلي يف رواية من هذا الوجه: " وكان زيد بن اثبت يرقي من األذن والنفس "، فاهلل أعلم.  

هم آل عمرو  (  رخص ألهل بيت من األنصار)  وله:وسيأيت بعد أبواب " ابب رقية العني " وغري ذلك. وق 
بن حزم، وقع ذلك عند مسلم من حديث جابر، واملخاطب بذلك منهم عمارة بن حزم كما بينته يف ترمجته  

 يف كتاب الصحابة.

 احلديث الثاىن 
 134، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا  5752 ثَ َنا  ،ُمَسدَّدٌ  َحدَّ اْبني   َعني   ،َسعييدي ْبني ُجَبرْي   َعنْ   ،ُحَصنْيي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني  نْ عَ   ،ُحَصنْيُ ْبُن مُنرَْي   َحدَّ
ُهَما قَالَ  َعبَّاس   ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ْوًما، فَ َقالَ   :َرضي ُّ َصلَّى اَّللَّ َنا النَِّبي " ُعريَضْت َعَليَّ اأْلَُمُم، َفَجَعَل   :َخرََج َعَلي ْ

  ُّ ُّ لَْيَس َمَعُه َأَحٌد، َوَرأَيْ مَيُرُّ النَِّبي ُّ َمَعُه الرَّْهُط، َوالنَِّبي ، َوالنَِّبي ُّ َمَعُه الرَُّجاَلني َكثيريًا َسدَّ  َسَواًدا  تُ َمَعُه الرَُّجُل، َوالنَِّبي
، َفقييلَ  اْنظُْر. فَ َرأَْيُت َسَواًدا َكثيريًا َسدَّ اأْلُُفَق،    :َهَذا ُموَسى َوقَ ْوُمُه. مُثَّ قييَل لي   :اأْلُُفَق، فَ َرَجْوُت َأْن َتُكوَن أُمَِّتي

ُعوَن أَْلًفا    :اْنظُْر َهَكَذا َوَهَكَذا. فَ َرأَْيُت َسَواًدا َكثيريًا َسدَّ اأْلُُفَق، َفقييلَ   :َفقييَل لي  َهُؤاَلءي أُمَُّتَك، َوَمَع َهُؤاَلءي َسب ْ
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ْ هَلُْم، فَ َتَذاَكَر َأْصَحاُب النَِّبي ي َصلَّى اَّللَُّ َيْدُخلُ  َساب  ". فَ تَ َفرََّق النَّاُس، َوملَْ يُ َبنيَّ  : َعَلْيهي َوَسلََّم فَ َقاُلواوَن اجْلَنََّة بيَغرْيي حي
َّللَّي َوَرُسوليهي، َوَلكيْن َهؤُ  ، َوَلكينَّا آَمنَّا ابي ْركي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم  أَمَّا ََنُْن فَ ُوليْدََن يفي الش ي َّ َصلَّى اَّللَّ اَلءي ُهْم أَبْ َناُؤََن. فَ بَ َلَغ النَِّبي

ُوَن، َواَل   :فَ َقالَ  َواَل َيْكتَ ُووَن، َوَعَلى َرهب ييْم يَ تَ وَكَُّلوَن ". فَ َقاَم ُعكَّاَشُة ْبُن حميَْصن     ،َيْسرَتُْقونَ  " ُهُم الَّذييَن اَل يَ َتَطريَّ
ُهْم أَ  :فَ َقالَ  ن ْ ُهْم َأَنَ  :" نَ َعْم ". فَ َقاَم آَخُر فَ َقالَ  :قَالَ  ؟ََن اَي َرُسوَل اَّللَّي أَمي ن ْ َا ُعكَّاَشُة ".  :فَ َقالَ  ؟أَمي  " َسبَ َقَك هبي

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

بنون، مصغر، هو الواسطي، ما له يف البخاري سوى هذا احلديث، وقد تقدم هبذا  (  حصني بن منري)  قوله:
 أحاديث األنبياء لكن ابختصار، وتقدم احلديث بعينه من وجه آخر عن حصني بن عبد الرمحن  اإلسناد يف

يف " ابب من اكتوى "، وذكرت من زاد يف أوله قصة، وأن شرحه سيأيت يف كتاب الرقاق، والغرض منه هنا  
عد هذا، وأما الكي قوله: " هم الذين ال يتطريون وال يكتوون وال يسرتقون "، فأما الطرية فسيأيت ذكرها ب

فتقدم ذكر ما فيه هناك، وأما الرقية فتمسك هبذا احلديث من كره الرقى والكي من بني سائر األدوية، وزعم  
أْنما قادحان يف التوكل دون غريمها، وأجاب العلماء عن ذلك أبجوبة: أحدها: قاله الطربي واملازري وطائفة  

 أن األدوية تنفع بطبعها كما كان أهل اجلاهلية يعتقدون،  أنه حممول على من جانب اعتقاد الطبائعيني يف
وقال غريه: الرقى الِت حيمد تركها ما كان من كالم اجلاهلية ومن الذي ال يعقل معناه الحتمال أن يكون  
كفرا، خبالف الرقى ابلذكر وَنوه. وتعقبه عياض وغريه أبن احلديث يدل على أن للسبعني ألفا مزية على  

ة انفردوا هبا عمن شاركهم يف أصل الفضل والداينة، ومن كان يعتقد أن األدوية تؤثر بطبعها أو  غريهم وفضيل 
يستعمل رقى اجلاهلية وَنوها فليس مسلما فلم يسلم هذا اجلواب. اثنيها: قال الداودي وطائفة: إن املراد 

الدواء بعد وقوع الداء   ابحلديث: الذين جيتنبون فعل ذلك يف الصحة خشية وقوع الداء، وأما من يستعمل
به فال، وقد قدمت هذا عن ابن قتيبة وغريه يف " ابب من اكتوى "، وهذا اختيار ابن عبد الرب، غري أنه 
معرتض مبا قدمته من ثبوت االستعاذة قبل وقوع الداء. اثلثها: قال احلليمي: حيتمل أن يكون املراد هبؤالء 

دنيا وما فيها من األسباب املعدة لدفع العوارض، فهم ال يعرفون  املذكورين يف احلديث: من غفل عن أحوال ال
االكتواء وال االسرتقاء، وليس هلم ملجأ فيما يعرتيهم إال الدعاء واالعتصام ابهلل، والرضا بقضائه، فهم غافلون  

الرقى   املراد برتك  الرقاة وال حيسنون من ذلك شيئا، وهللا أعلم. رابعها: أن  والكي عن طب األطباء ورقى 
االعتماد على هللا يف دفع الداء والرضا بقدره، ال القدح يف جواز ذلك لثبوت وقوعه يف األحاديث الصحيحة 
وعن السلف الصاحل، لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي األسباب، وإىل هذا َنا اخلطاِب ومن تبعه، 

أسباهبا وعالئقها، وهؤالء هم خواص األولياء.  قال ابن األثري: هذا من صفة األولياء املعرضني عن الدنيا و 
وال يرد على هذا وقوع ذلك من النِب صلى هللا عليه وسلم فعال وأمرا؛ ألنه كان يف أعلى مقامات العرفان  



  

ودرجات التوكل، فكان ذلك منه للتشريع وبيان اجلواز، ومع ذلك فال ينقص ذلك من توكله؛ ألنه كان كامل 
فيه تعاطي األسباب شيئا، خبالف غريه، ولو كان كثري التوكل، لكن من ترك األسباب    التوكل يقينا فال يؤثر

وفوض وأخلص يف ذلك كان أرفع مقاما. قال الطربي: قيل: ال يستحق التوكل إال من مل خيالط قلبه خوف  
، واحلق أن  من شيء ألبتة حىت السبع الضاري والعدو العادي، وال من مل يسع يف طلب رزق وال يف مداواة أمل

من وثق ابهلل وأيقن أن قضاءه عليه ماض مل يقدح يف توكله تعاطيه األسباب اتباعا لسنته وسنة رسوله، فقد 
ظاهر صلى هللا عليه وسلم يف احلرب بني درعني، ولبس على رأسه املغفر، وأقعد الرماة على فم الشعب، 

ينة، وهاجر هو، وتعاطى أسباب األكل والشرب،  وخندق حول املدينة، وأذن يف اهلجرة إىل احلبشة وإىل املد
وادخر ألهله قوهتم ومل ينتظر أن ينزل عليه من السماء، وهو كان أحق اخللق أن حيصل له ذلك، وقال الذي  

 سأله: أعقل َنقِت أو أدعها؟ قال: " اعقلها وتوكل "، فأشار إىل أن االحرتاز ال يدفع التوكل، وهللا أعلم. 

  احلديث الثالث
 76، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ثَ َنا   6349 ثَ َنا  ،ُمَسدَّدٌ  َحدَّ ًعا، قَالَ  َخبَّاابً  أَتَ ْيتُ   : قَالَ  قَ ْيس   َعنْ   ، إيَْسَاعييلَ  َعنْ   ،حَيََْي  َحدَّ َلْواَل    :َوَقدي اْكتَ َوى َسب ْ
ْلمَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َْنَاََن َأْن َنْدُعَو ابي ، َلَدَعْوُت بيهي. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  ْوتي

ثَ َنا   6350 ثَ َنا  ،حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثىنَّ  َحدَّ َوَقدي اْكتَ َوى   َخبَّاابً  أَتَ ْيتُ   :قَالَ   ،قَ ْيسٌ  َحدََّثِني   :قَالَ   ،إيَْسَاعييلَ  َعنْ   ،حَيََْي  َحدَّ
ْعُتُه يَ ُقولُ  ًعا يفي َبْطنيهي، َفَسمي َّ َصلَّى اَّللَُّ  :َسب ْ ، َلَدَعْوُت بيهي.َلْواَل َأنَّ النَِّبي ْلَمْوتي   َعَلْيهي َوَسلََّم َْنَاََن َأْن َنْدُعَو ابي

 احلديث الرابع  
 91، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ُموَسى َحدََّثِني   6430 ْبُن  ثَ َنا  ،حَيََْي  ثَ َنا  ،وَكييعٌ  َحدَّ اْكتَ َوى  َخبَّاابً  َسَيْعتُ   :قَالَ   ،قَ ْيس   َعنْ   ،إيَْسَاعييلُ  َحدَّ َوَقدي 
ًعا يفي َبْطنيهي، َوقَالَ  ،    :يَ ْوَمئيذ  َسب ْ ْلَمْوتي ْلَمْوتي َلَدَعْوُت ابي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َْنَاََن َأْن َنْدُعَو ابي َلْواَل َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّ  ُد َلُه إينَّ َأْصَحاَب حُمَمَّد  َصلَّى اَّللَّ نْ َيا َما اَل جنَي َنا ميَن الدُّ نْ َيا بيَشْيء ، َوإيَنَّ َأَصب ْ ُقْصُهُم الدُّ َم َمَضْوا َوملَْ تَ ن ْ
َاَب. ًعا إيالَّ الرتُّ  َمْوضي

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

د  : حديث خباب أورده من طريقني: يف األوىل زايدة على ما يف الثانية، وهو حديث واحاحلديث السادس
ذكر فيه بعض الرواة ما مل يذكر بعض، وأهبم شيئا قاله شعبة، وقد تقدمت روايته له عن إَساعيل بن أِب خالد 
يف أواخر كتاب املرضى قبل كتاب الطب، وشرح هناك وزاد أمحد عن وكيع هبذا السند يف هذا املنت فقال يف 
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سلم يؤجر يف كل شيء إال ما جيعله يف أوله: " دخلنا على خباب نعوده وهو يبِن حائطا له فقال: إن امل
هذا الرتاب "، وقد تقدم شرح هذه الزايدة هناك، وإَساعيل يف الطريقني هو ابن أِب خالد، وقيس هو ابن  
 أِب حازم، ورجال اإلسناد من وكيع فصاعدا كوفيون، وحيَي يف السند الثاين هو ابن سعيد القطان وهو بصري. 

   احلديث اخلامس
 137، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا(  371)  218 ثَ َنا  ،حَيََْي ْبُن َخَلف  اْلَباهيلييُّ  َحدَّ يَ ْعِني اْبَن    - حُمَمَّد   َعنْ   ، هيَشامي ْبني َحسَّانَ  َعنْ   ،اْلُمْعَتميرُ  َحدَّ
ريييَن   ُ َعَلْيهي َوسَ   :قَالَ   ،عيْمرَانُ  َحدََّثِني   :قَالَ   -سي ُّ اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُعوَن أَْلًفا    :لَّمَ قَاَل َنِبي " َيْدُخُل اجْلَنََّة ميْن أُمَِّتي َسب ْ

َساب  ". قَاُلوا َوَعَلى َرهب ييْم يَ تَ وَكَُّلوَن    ،َيْسرَتُْقونَ  " ُهُم الَّذييَن اَل َيْكتَ ُووَن، َواَل   :قَالَ   ؟َوَمْن ُهْم اَي َرُسوَل اَّللَّي   :بيَغرْيي حي
ُهْم. قَالَ ادُْع    :". فَ َقاَم ُعكَّاَشُة، فَ َقالَ  ن ْ ُهْم ". قَالَ   :اَّللََّ َأْن جَيَْعَلِني مي ن ْ َّ اَّللَّي،    : فَ َقاَم َرُجٌل، فَ َقالَ   :" أَْنَت مي اَي َنِبي

ُهْم. قَالَ  ن ْ َا ُعكَّاَشُة ". :ادُْع اَّللََّ َأْن جَيَْعَلِني مي  " َسبَ َقَك هبي
 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 

اختلف العلماء يف معىن  (  هم الذين ال يكتوون وال يسرتقون وعلى رهبم يتوكلون: )قوله صلى هللا عليه وسلم
  ، احتج بعض الناس هبذا احلديث على أن التداوي مكروه  :فقال اإلمام أبو عبد هللا املازري  ،هذا احلديث

نافع  واحتجوا مبا وقع يف أحاديث كثرية من ذكره صلى هللا عليه وسلم مل  ،ومعظم العلماء على خالف ذلك
وإبخبار    ،وأبنه صلى هللا عليه وسلم تداوى  ،األدوية واألطعمة كاحلبة السوداء والقسط والصرب وغري ذلك

وابحلديث الذي فيه أن بعض الصحابة    ،ومبا علم من االستشفاء برقاه  ،عائشة رضي هللا عنها بكثرة تداويه
م يعتقدون أن األدوية َنفعة بطبعها وال  فإذا ثبت هذا محل ما يف احلديث على قو   ،أخذوا على الرقية أجرا

تعاىل األمر إىل هللا  القاضي عياض  .يفوضون  التأويل غري واحد ممن تكلم على    :قال  قد ذهب إىل هذا 
وال يستقيم هذا التأويل وإمنا أخرب صلى هللا عليه وسلم أن هؤالء هلم مزية وفضيلة يدخلون اجلنة    ،احلديث

ولو كان كما أتوله هؤالء ملا اختص هؤالء هبذه    ،إضاءة القمر ليلة البدروأبن وجوههم تضيء    ،بغري حساب
وقد تكلم العلماء وأصحاب    .ومن اعتقد خالف ذلك كفر  ،ألن تلك هي عقيدة مجيع املؤمنني  ؛الفضيلة

من تركها توكال على هللا تعاىل ورضاء    :فذهب أبو سليمان اخلطاِب وغريه إىل أن املراد  ؛املعاين على هذا
  . َساهم   ،وإىل هذا ذهب مجاعة  :وهذه من أرفع درجات احملققني ابإلميان قال  :قال اخلطاِب  ،قضائه وبالئه ب

 .ومقتضاه أنه ال فرق بني ما ذكر من الكي والرقى وسائر أنواع الطب  ،وهذا ظاهر احلديث  :قال القاضي
ست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل  املراد ابحلديث الذي يفعلونه يف الصحة فإنه يكره ملن لي  :وقال الداودي



  

وذهب بعضهم إىل ختصيص الرقى والكي من بني    .وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز   ،الرقى
إذ تطبب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والفضالء من   ،وأن الطب غري قادح يف التوكل  ،أنواع الطب ملعىن

  ، وكل سبب مقطوع به كاألكل والشرب للغذاء والري ال يقدح التوكل عند املتكلمني يف هذا الباب   .السلف
وهلذا مل جيعلوا االكتساب للقوت وعلى العيال قادحا يف التوكل إذا مل يكن ثقته    ، وهلذا مل ينف عنهم التطبب

وقد    ،لفرق بني الطب والكي يطولوالكالم يف ا  ،يف رزقه ابكتسابه وكان مفوضا يف ذلك كله إىل هللا تعاىل
وهو أنه صلى هللا عليه وسلم   ؛لكِن أذكر منه نكتة تكفي  ،أابحهما النِب صلى هللا عليه وسلم وأثىن عليهما

" ما أحب أن   :وْنى يف الصحيح أمته عن الكي وقال  ،ومل يكتو وكوى غريه  ،تطبب يف نفسه وطبب غريه
والظاهر من معىن احلديث ما اختاره اخلطاِب ومن وافقه كما    .علموهللا أ  .هذا آخر كالم القاضي  . أكتوي "

وال شك يف    . أن هؤالء كمل تفويضهم إىل هللا عز وجل فلم يتسببوا يف دفع ما أوقعه هبم  :وحاصله  ،تقدم
  . وهللا أعلم  .وأما تطبب النِب صلى هللا عليه وسلم ففعله ليبني لنا اجلواز  .فضيلة هذه احلالة ورجحان صاحبها

اختلفت عبارات العلماء من السلف واخللف يف حقيقة  (  وعلى رهبم يتوكلون: )وقوله صلى هللا عليه وسلم 
ال يستحق اسم التوكل إال   :فحكى اإلمام أبو جعفر الطربي وغريه عن طائفة من السلف أْنم قالوا  ،التوكل

 طلب الرزق ثقة بضمان هللا  من مل خيالط قلبه خوف غري هللا تعاىل من سبع أو عدو حىت يرتك السعي يف
حده الثقة ابهلل تعاىل واإليقان أبن قضاءه    :وقالت طائفة  .واحتجوا مبا جاء يف ذلك من اآلاثر  ،تعاىل له رزقه

َنفذ واتباع سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم يف السعي فيما ال بد منه من املطعم واملشرب والتحرز من العدو 
وهذا املذهب هو اختيار الطربي    :قال القاضي عياض  . تعاىل عليهم أمجعنيكما فعله األنبياء صلوات هللا

وذهب احملققون منهم إىل   .واألول مذهب بعض املتصوفة وأصحاب علم القلوب واإلشارات  ،وعامة الفقهاء 
بل فعل    ،ولكن ال يصح عندهم اسم التوكل مع االلتفات والطمأنينة إىل األسباب  ،َنو مذهب اجلمهور

هذا كالم   .ب سنة هللا وحكمته والثقة أبنه ال جيلب نفعا وال يدفع ضرا والكل من هللا تعاىل وحدهاألسبا
  ، اعلم أن التوكل حمله القلب   :-رمحه هللا تعاىل    -قال اإلمام األستاذ أبو القاسم القشريي    ،القاضي عياض

فإن تعسر شيء   ،لثقة من قبل هللا تعاىلوأما احلركة ابلظاهر فال تنايف التوكل ابلقلب بعد ما حتقق العبد أن ا
التوكل االسرتسال مع هللا تعاىل    :وقال سهل بن عبد هللا التسرتي رضي هللا عنه  . وإن تيسر فبتيسره  ،فبتقديره

التوكل أن يستوي   :وقيل  . التوكل االكتفاء ابهلل تعاىل مع االعتماد عليه  :وقال أبو عثمان اجلربي  .على ما يريد
 . وهللا أعلم .اإلكثار والتقلل

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

   احلديث السادس
 47، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  ،ُعبَ ْيُد اَّللَّي ْبُن ُمَعاذ   َوَحدََّثِني (  167)  1226 ثَ َنا  ،َأِبي  َحدَّ   ، ُمَطر يف   َعنْ   ،مُحَْيدي ْبني هياَلل   َعنْ   ،ُشْعَبةُ  َحدَّ
َفَعَك بيهي   :عيْمرَاُن ْبُن ُحَصنْي   قَاَل لي   :قَالَ  ُ َأْن يَ ن ْ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم    ؛ُأَحد يُثَك َحدييثًا َعَسى اَّللَّ إينَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َحىتَّ اْكتَ َوْيُت،   ُيَسلَُّم َعَليَّ  ُه َحىتَّ َماَت، َوملَْ يَ ْنزيْل فييهي قُ ْرآٌن حُيَر يُمُه، َوَقْد َكانَ مَجََع َبنْيَ َحجَّة  َوُعْمَرة ، مُثَّ ملَْ يَ ْنَه َعنْ 
 فَ َعاَد. ؛َفرُتيْكُت، مُثَّ تَ رَْكُت اْلَكيَّ 

1226 
ثَ َناهُ (  )... ثَ َنا   :قَااَل   ،َواْبُن َبشَّار   ،حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثىنَّ  َحدَّ ثَ َنا  ،ْبُن َجْعَفر  حُمَمَُّد   َحدَّ   ، مُحَْيدي ْبني هياَلل   َعنْ   ،ُشْعَبةُ  َحدَّ
 مبييْثلي َحدييثي ُمَعاذ . عيْمرَاُن ْبُن ُحَصنْي   قَاَل لي  :قَالَ  ،ُمَطر يفًا َسَيْعتُ  :قَالَ 

 احلديث األخري
 21، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ي     َحدََّثِني (  71)  2205
ثَ َنا  ،َأِبي  َحدََّثِني   ،اجْلَْهَضمييُّ َنْصُر ْبُن َعلي مي ْبني   َعنْ  ،َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن ُسَلْيَمانَ  َحدَّ َعاصي

قَ َتاَدةَ  ْبني  َعْبدي اَّللَّي  َجاَءَنَ   :قَالَ   ،ُعَمَر  ْبُن  فَ َقالَ  َجابيُر  رَاًحا،  أَْو جي بيهي،  َيْشَتكيي ُخرَاًجا  َوَرُجٌل  َأْهليَنا،  َما    :يفي 
. فَ َقالَ   :الَ قَ   ؟َتْشَتكيي . فَ َقاَل َلهُ   :ُخرَاٌج ِبي َقْد َشقَّ َعَليَّ َجَّام  حلَْجَّامي اَي َأاَب َعْبدي    :اَي ُغاَلُم، اْئتيِني حبي َما َتْصَنُع ابي

يُبِني   :قَالَ   .حميَْجًما أُرييُد َأْن أَُعل يَق فييهي   :قَالَ   ؟اَّللَّي  ، أَْو ُيصي يُبِني .  َواَّللَّي إينَّ الذُّاَبَب لَُيصي  الث َّْوُب، فَ يُ ْؤذييِني َوَيُشقُّ َعَليَّ
َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ   :فَ َلمَّا َرَأى َترَبَُّمُه ميْن َذليَك قَالَ   ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " إيْن َكاَن يفي َشْيء  ميْن   :إيين ي َسَي

، أَوْ أَْو َشْربَة    ،حميَْجم   أَْدوييَتيُكْم َخرْيٌ، َففيي َشْرَطةي  ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َلْذَعة    ميْن َعَسل   : بيَنار  ". قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
بُّ َأْن َأْكَتويَي ". قَالَ  ُد. :" َوَما ُأحي ، َفَشَرَطُه، َفَذَهَب َعْنُه َما جيَي َجَّام   َفَجاَء حبي

 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 

  ، هو بكسر امليم وفتح اجليم (  أعلق فيه حمجما: )قوله  .هو بضم اخلاء وختفيف الراء(  خراجايشتكي  : )قوله
قوله صلى    .تضجره وسآمته منه  :أي(  فلما رأى تربمه : )قوله  .وهي اآللة الِت متص وجيمع هبا موضع احلجامة

فهذا (  سل أو لذعة بنارإن كان يف شيء من أدويتكم خري ففي شرطة حمجم أو شربة من ع: )هللا عليه وسلم 
فإن كانت   ،أو بلغمية  ،أو سوداوية  ،أو صفراوية  ،ألن األمراض االمتالئية دموية  ؛من بديع الطب عند أهله

الدم الالئق لكل خلط    ، دموية فشفاؤها إخراج  الباقية فشفاؤها ابإلسهال ابملسهل  الثالثة  وإن كانت من 
وابلفصد   ،وابحلجامة على إخراج الدم هبا   ،لى املسهالتفكأنه نبه صلى هللا عليه وسلم ابلعسل ع  ،منها



  

فآخر   ،ألنه يستعمل عند عدم نفع األدوية املشروبة وَنوها  ؛وذكر الكي  ،وغريها مما يف معناها  ،ووضع العلق
فاملراد ابحملجم هنا احلديدة الِت يشرط هبا موضع احلجامة ليخرج  (  شرطة حمجم: )وأما قوله  .الطب الكي

ملا    ؛إشارة إىل أتخري العالج ابلكي حىت يضطر إليه(  ما أحب أن أكتوي: )له صلى هللا عليه وسلموقو   .الدم
وأما ما اعرتض به امللحد املذكور   .فيه من استعمال األمل الشديد يف دفع أمل قد يكون أضعف من أمل الكي

حىت إن املريض يكون الشىء دواءه   ،أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إىل التفصيل   :فنقول ىف إبطاله
أو   ،فيغري عالجه  ،مث يصري داء له ىف الساعة الىت تليها بعارض يعرض من غضب حيمى مزاجه  ،ىف ساعة

منه الشفاء   فإذا وجد الشفاء بشيء ىف حالة ابلشخص مل يلزم  ،أو غري ذلك مما ال حتصى كثرته  ،هواء يتغري
واألطباء َممعون على أن املرض الواحد خيتلف عالجه ابختالف    ،به ىف سائر األحوال ومجيع األشخاص

فإذا عرفت ما ذكرَنه فاعلم أن اإلسهال   ،السن والزمان والعادة والغذاء املتقدمة والتدبري املألوف وقوة الطباع
وقد أمجع األطباء ىف مثل هذا على    ،واهليضات  منها اإلسهال احلادث من التخم  ،حيصل من أنواع كثرية

فأما   ،وإن احتاجت إىل معني على اإلسهال أعينت ما دامت القوة ابقية  ،عالجه أبن يرتك الطبيعة وفعلها
فيحتمل أن يكون هذا اإلسهال للشخص املذكور ىف احلديث أصابه    ،حبسها فضرر عندهم واستعجال مرض

فأمره صلى هللا عليه وسلم بشرب العسل    ،أو تقويته  ،إسهاله على ما هوفدواؤه ترك    ،من امتالء أو هيضة
  ، ويكون اخللط الذى كان يوافقه شرب العسل   ،إىل أن فنيت املادة فوقف اإلسهال  ،فرآه إسهاال فزاده عسال

ولسنا نقصد االستظهار    ،وأن املعرتض عليه جاهل هلا  ، فثبت مبا ذكرَنه أن العسل جار على صناعة الطب
فلو أوجدوا املشاهدة بصحة دعواهم أتولنا    ،بل لو كذبوه كذبناهم وكفرَنهم  ،صديق احلديث بقول األطباءلت

فذكرَن هذا اجلواب وما بعده عدة للحاجة إليه   ،كالمه صلى هللا عليه وسلم حينئذ وخرجناه على ما يصح
  ،  اعرتض هبا وانتسب إليهاوأنه ال حيسن الصناعة الىت  ،وليظهر به جهل املعرتض  ،إن اعتضدوا مبشاهدة

فإنه    ،فإن املعرتض يقول عن النِب صلى هللا عليه وسلم ما مل يقل  ،وكذلك القول يف املاء البارد للمحموم
واألطباء يسلمون أن    ،ومل يبني صفته وحالته  ،" ابردوها ابملاء "  :صلى هللا عليه وسلم مل يقل أكثر من قوله 

يدبر صاحبها بسق الصفراوية  الربودةاحلمى  الشديد  البارد  املاء  الثلج   ، ي  أطرافه ابملاء    ،ويسقونه  ويغسلون 
 . فال يبعد أنه صلى هللا عليه وسلم أراد هذا النوع من احلمى والعسل على َنو ما قالوه ،البارد

 كتاب شفاء العليل  
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع  السادس والعشروناجلزء 
 الشرحوهذه متون احلديث مع 

 احلديث االول.
 127، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ثَ َنا  :قَااَل   ،َوَهاُروُن ْبُن َعْبدي اَّللَّي  ،ُسَرْيُج ْبُن يُوُنسَ  َحدََّثِني (  27)  2789 اْبُن   قَالَ   :قَالَ   ،َحجَّاُج ْبُن حُمَمَّد   َحدَّ
  ، َأِبي ُهَريْ َرةَ  َمْوىَل أُم ي َسَلَمَة، َعنْ  َعْبدي اَّللَّي ْبني رَافيع   َعنْ   ، أَيُّوَب ْبني َخاليد   َعنْ   ،إيَْسَاعييُل ْبُن أَُميَّةَ  َأْخرَبَيني   ،ُجَرْيج  

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم بيَيديي، فَ َقالَ  :قَالَ  ُ َعزَّ وَ  :َأَخَذ َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ، َوَخَلَق فييَها  " َخَلَق اَّللَّ ْبََة يَ ْوَم السَّْبتي َجلَّ الرتُّ
، َوَخَلَق اْلَمْكُروَه يَ ْوَم الثُّاَلاَثءي، َوَخَلَق النُّ  ثْ َننْيي وَر يَ ْوَم اأْلَْربيَعاءي، َوَبثَّ  اجلْيَباَل يَ ْوَم اأْلََحدي، َوَخَلَق الشََّجَر يَ ْوَم االي

، َوخَ  ري َساَعة   فييَها الدََّوابَّ يَ ْوَم اخلَْمييسي ، يفي آخي ري اخْلَْلقي َلَق آَدَم َعَلْيهي السَّاَلُم بَ ْعَد اْلَعْصري ميْن يَ ْومي اجْلُُمَعةي، يفي آخي
 ميْن َساَعاتي اجْلُُمَعةي، فييَما َبنْيَ اْلَعْصري إيىَل اللَّْيلي ".

ثَ َنا  ،إيبْ رَاهييمُ  قَالَ  ْبُن    - اْلبيْسطَامييُّ  َحدَّ َسنْيُ  اْبُن بيْنتي َحْفص   ،َوَسْهُل ْبُن َعمَّار   -عييَسى  َوُهَو احلُْ يُم   ، َوإيبْ رَاهي
. ،َحجَّاج   َوَغرْيُُهْم، َعنْ  ََذا احلَْدييثي  هبي

 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 

 ،وهو ما يقوم به املعاش  :قال  ،كذا رواه اثبت بن قاسم(  خلق املكروه يوم الثالاثء: ) قوله صلى هللا عليه وسلم
ومنه إتقان    ،وكل شيء يقوم به صالح شيء فهو تقنه ،ويصلح به التدبري كاحلديد وغريه من جواهر األرض

:  قوله صلى هللا عليه وسلم   .فكالمها خلق يوم الثالاثء  ؛وال منافاة بني الروايتني  :قلت  ،الشيء وهو إحكامه
" النون    :ورواايت اثبت بن قاسم  -ابلراء    -يح مسلم " النور "  كذا هو يف صح(  وخلق النور يوم األربعاء)

  ؛ وال منافاة أيضا   ، وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلم وهو احلوت  : قال القاضي  -ابلنون يف آخره    -"  
حكاهن صاحب    ،ثالث لغات  -وفتحها وضمها    ،وكسر الباء  ،بفتح اهلمزة  - فكالمها خلق يوم األربعاء  

 .أرابيع :وحكي أيضا ،عاواتأرب :ومجعه  ،احملكم

 احلديث الثاىن 
 82، الصفحة رقم:14:اجلزء رقم

ثَ َنا   8341 َعْبدي  َعنْ   ،أَيُّوَب ْبني َخاليد   َعنْ   ،إيَْسَاعييُل ْبُن أَُميَّةَ  َأْخرَبَيني   :قَالَ   :اْبُن ُجَرْيج   َحدََّثِني   :قَالَ   ،َحجَّاجٌ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم بيَيديي، فَ َقالَ   :قَالَ   ،َأِبي ُهَريْ َرةَ  َعنْ   -َمْوىَل أُم ي َسَلَمَة    - اَّللَّي ْبني رَافيع   "   :َأَخَذ َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

، َوَخَلَق اجلْيَباَل فييَها يَ ْوَم اأْلََحدي  ْبََة يَ ْوَم السَّْبتي ُ الرتُّ ، َوَخَلَق اْلَمْكُروَه َخَلَق اَّللَّ ثْ َننْيي ، َوَخَلَق الشََّجَر فييَها يَ ْوَم االي



  

، َوَخَلَق آَدَم عَ  َلْيهي السَّاَلُم بَ ْعَد اْلَعْصري، يَ ْوَم الثُّاَلاَثءي، َوَخَلَق النُّوَر يَ ْوَم اأْلَْربيَعاءي، َوَبثَّ فييَها الدََّوابَّ يَ ْوَم اخلَْمييسي
ري َساَعة  ميْن َساَعاتي اجْلُُمَعةي فييَما َبنْيَ اْلَعْصري إيىَل اللَّْيلي ".يَ ْوَم اجْلُُمَعةي، آخي   َر اخْلَْلقي يفي آخي

النِب صلى هللا عليه   حكم احلديث: األصح أن هذا احلديث موقوف على كعب األحبار وليس من قول 
 وسلم.

  احلديث الثالث
 22، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  61 َبةُ  َحدَّ ثَ َنا  ،قُ تَ ي ْ ْبُن َجْعَفر   َحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي    :قَالَ   ،اْبني ُعَمرَ  َعني   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني دييَنار   َعنْ   ،إيَْسَاعييُل 
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ، َفَحد يثُويني َما هيَي ".  :َصلَّى اَّللَّ َا َمَثُل اْلُمْسليمي فَ َوَقَع  " إينَّ ميَن الشََّجري َشَجَرًة اَل َيْسُقُط َوَرقُ َها، َوإيْنَّ

َا النَّْخَلُة، فَاْسَتْحيَ ْيُت، مُثَّ قَاُلوا  :يفي َشَجري اْلبَ َواديي، قَاَل َعْبُد اَّللَّي  النَّاسُ  ي َأْنَّ ثْ َنا َما هيَي اَي  َحد ي   :َوَوَقَع يفي نَ ْفسي
 " هيَي النَّْخَلُة ". :قَالَ  ؟َرُسوَل اَّللَّي 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

زاد يف رواية َماهد عند املصنف يف " ابب الفهم يف العلم " قال: صحبت ابن  (  إن من الشجر شجرة )  قوله:
..". وله عنه  .ار وقال: إن من الشجرعمر إىل املدينة فقال: " كنا عند النِب صلى هللا عليه وسلم فأيت ِبم

ال يسقط ورقها، وإْنا مثل  )  يف البيوع: " كنت عند النِب صلى هللا عليه وسلم وهو أيكل مجارا ". قوله:
كذا يف رواية أِب ذر بكسر ميم " مثل " وإسكان املثلثة، ويف رواية األصيلي وكرمية بفتحهما ومها  (  املسلم

ثله كلمة تسوية كما يقال: شبهه وشبهه مبعىن، قال: واملثل ابلتحريك أيضا ما  مبعىن، قال اجلوهري: مثله وم
يضرب من األمثال، انتهى. ووجه الشبه بني النخلة واملسلم من جهة عدم سقوط الورق ما رواه احلارث بن  

ه  أِب أسامة يف هذا احلديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه: " قال: كنا عند رسول هللا صلى هللا علي
قالوا: ال. قال: هي   ؟وسلم ذات يوم فقال: إن مثل املؤمن كمثل شجرة ال تسقط هلا أمنلة، أتدرون ما هي

النخلة، ال تسقط هلا أمنلة، وال تسقط ملؤمن دعوة ". ووقع عند املصنف يف األطعمة من طريق األعمش  
وسلم إذ أيت ِبمار، فقال: إن من   قال: حدثِن َماهد عن ابن عمر قال: " بينا َنن عند النِب صلى هللا عليه

الشجر ملا بركته كربكة املسلم ". وهذا أعم من الذي قبله، وبركة النخلة موجودة يف مجيع أجزائها، مستمرة يف  
مجيع أحواهلا، فمن حني تطلع إىل أن تيبس تؤكل أنواعا، مث بعد ذلك ينتفع ِبميع أجزائها، حىت النوى يف 

بال وغري ذلك مما ال خيفى، وكذلك بركة املسلم عامة يف مجيع األحوال، ونفعه  علف الدواب، والليف يف احل
مستمر له ولغريه حىت بعد موته. ووقع عند املصنف يف التفسري من طريق َنفع عن ابن عمر قال: " كنا عند 
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وال". كذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: أخربوين بشجرة كالرجل املسلم ال يتحات ورقها وال، وال،  
ذكر النفي ثالث مرات على طريق االكتفاء، فقيل يف تفسريه: وال ينقطع مثرها، وال يعدم فيؤها، وال يبطل  
نفعها. ووقع يف رواية مسلم ذكر النفي مرة واحدة فظن إبراهيم بن سفيان الراوي عنه أنه متعلق مبا بعده وهو  

ائدة ولعله " وتؤيت أكلها "، وليس كما ظن، بل معمول  قوله: " تؤيت أكلها " فاستشكله وقال: لعل " ال " ز 
النفي حمذوف على سبيل االكتفاء كما بيناه. وقوله: " تؤيت " ابتداء كالم على سبيل التفسري ملا تقدم. ووقع 
  عند اإلَساعيلي بتقدمي: " تؤيت أكلها كل حني " على قوله: " ال يتحات ورقها " فسلم من اإلشكال. قوله: 

أي ذهبت أفكارهم يف أشجار البادية، فجعل كل منهم يفسرها بنوع من األنواع وذهلوا عن  (  ناسفوقع ال)
ووقع )  هو ابن عمر الراوي. قوله:(  قال عبد هللا)  النخلة، يقال: وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليها. قوله:

: فظننت أْنا النخلة من  بني أبو عوانة يف صحيحه من طريق َماهد عن ابن عمر وجه ذلك قال(  يف نفسي
أجل اجلمار الذي أيت به، وفيه إشارة إىل أن امللغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن األحوال الواقعة عند السؤال،  
وأن امللغز ينبغي له أن ال يبالغ يف التعمية حبيث ال جيعل للملغز اباب يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع يف  

زاد يف رواية َماهد يف " ابب الفهم يف العلم ": فأردت أن أقول: هي  (  فاستحييت)  نفس سامعه. قوله:
النخلة، فإذا أَن أصغر القوم. وله يف األطعمة: فإذا أَن عاشر عشرة أَن أحدثهم. ويف رواية َنفع: " ورأيت أاب  

د هللا بن  بكر وعمر ال يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما قمنا قلت لعمر: اي أبتاه ". ويف رواية مالك عن عب
دينار عند املؤلف يف " ابب احلياء يف العلم ": " قال عبد هللا: فحدثت أِب مبا وقع يف نفسي فقال: ألن 
تكون قلتها أحب إل من أن يكون ل كذا وكذا ". زاد ابن حبان يف صحيحه: أحسبه قال: محر النعم. ويف 

لطلبة مبا خيفى مع بيانه هلم إن مل يفهموه، وأما هذا احلديث من الفوائد غري ما تقدم امتحان العامل أذهان ا
قال األوزاعي   -ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه ْنى عن األغلوطات  

فيه، أو ما خرج على سبيل تعنت    -أحد رواته: هي صعاب املسائل   فإن ذلك حممول على ما ال نفع 
حريض على الفهم يف العلم، وقد بوب عليه املؤلف: " ابب الفهم يف العلم ". املسئول أو تعجيزه، وفيه الت

وهلذا متىن عمر أن يكون ابنه مل يسكت، وقد بوب عليه    ،وفيه استحباب احلياء ما مل يؤد إىل تفويت مصلحة
وفيه دليل    املؤلف يف العلم ويف األدب، وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمره، وقد بوب عليه املصنف أيضا، 

على أن بيع اجلمار جائز؛ ألن كل ما جاز أكله جاز بيعه، وهلذا بوب عليه املؤلف يف البيوع، وتعقبه ابن  
بطال لكونه من اجملمع عليه، وأجيب أبن ذلك ال مينع من التنبيه عليه؛ ألنه أورده عقب حديث النهي عن  

يتخيل أن هذا من ذاك، وليس كذلك، وفيه    بيع الثمار حىت يبدو صالحها، فكأنه يقول: لعل متخيال ال
دليل على جواز جتمري النخل، وقد بوب عليه يف األطعمة لئال يظن أن ذلك من ابب إضاعة املال، وأورده  



  

يف تفسري قوله تعاىل: } ضرب هللا مثال كلمة طيبة { إشارة منه إىل أن املراد ابلشجرة النخلة، وقد ورد صرحيا  
ريق موسى بن عقبة، عن َنفع، عن ابن عمر قال: قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  فيما رواه البزار من ط

". قال ابن عمر: مل خيف علي أْنا النخلة، فمنعِن أن أتكلم    ؟فذكر هذه اآلية، فقال: " أتدرون ما هي 
م أنه صلى  مكان سِن. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " هي النخلة ". وجيمع بني هذا وبني ما تقد

..". إىل آخره. ووقع  .هللا عليه وسلم أيت ابجلمار فشرع يف أكله اتليا لآلية قائال: " إن من الشجر شجرة
عند ابن حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم، عن عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر أن النِب صلى هللا عليه  

..". فذكر احلديث. ؟.لها اثبت وفرعها يف السماءوسلم قال: " من خيربين عن شجرة مثلها مثل املؤمن، أص
وهو يؤيد رواية البزار، قال القرطِب: فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين املسلم اثبت، وأن ما يصدر  
عنه من العلوم واخلري قوت لألرواح مستطاب، وأنه ال يزال مستورا بدينه، وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا  

وقال غريه: واملراد بكون فرع املؤمن يف السماء رفع عمله وقبوله، وروى البزار أيضا من طريق    وميتا، انتهى. 
سفيان بن حسني، عن أِب بشر، عن َماهد، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " مثل  

د أفصح ابملقصود أبوجز  املؤمن مثل النخلة، ما أاتك منها نفعك ". هكذا أورده خمتصرا، وإسناده صحيح، وق 
عبارة، وأما من زعم أن موقع التشبيه بني املسلم والنخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت، أو ألْنا  
ال حتمل حىت تلقح، أو ألْنا متوت إذا غرقت، أو ألن لطلعها رائحة مِن اآلدمي، أو ألْنا تعشق، أو ألْنا  

ن مجيع ذلك من املشاهبات مشرتك يف اآلدميني ال خيتص ابملسلم،  تشرب من أعالها، فكلها أوجه ضعيفة؛ أل
وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكوْنا خلقت من فضلة طني آدم فإن احلديث يف ذلك مل يثبت.  
وهللا أعلم. وفيه ضرب األمثال واألشباه لزايدة اإلفهام، وتصوير املعاين لرتسخ يف الذهن، ولتحديد الفكر يف  

حكم احلادثة، وفيه إشارة إىل أن تشبيه الشيء ابلشيء ال يلزم أن يكون نظريه من مجيع وجوهه،    النظر يف
فإن املؤمن ال مياثله شيء من اجلمادات وال يعادله، وفيه توقري الكبري، وتقدمي الصغري أابه يف القول، وأنه ال 

ى عليه بعض ما يدركه من هو دونه؛ ألن  يبادره مبا فهمه وإن ظن أنه الصواب، وفيه أن العامل الكبري قد خيف
العلم مواهب، وهللا يؤيت فضله من يشاء، واستدل به مالك على أن اخلواطر الِت تقع يف القلب من حمبة  
الثناء على أعمال اخلري ال يقدح فيها إذا كان أصلها هلل، وذلك مستفاد من متِن عمر املذكور، ووجه متِن 

سان عليه من حمبة اخلري لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد يف الفهم من  عمر رضي هللا عنه ما طبع اإلن
صغره، وليزداد من النِب صلى هللا عليه وسلم حظوة، ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك ابلزايدة يف الفهم، 

عظم مقدارها  وفيه اإلشارة إىل حقارة الدنيا يف عني عمر؛ ألنه قابل فهم ابنه ملسألة واحدة حبمر النعم مع  
فائدة (: قال البزار يف مسنده: مل يرو هذا احلديث عن النِب صلى هللا عليه وسلم هبذا السياق  )   وغالء مثنها.
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إال ابن عمر وحده، وملا ذكره الرتمذي قال: ويف الباب عن أِب هريرة وأشار بذلك إىل حديث خمتصر ألِب 
ملؤمن مثل النخلة ". وعند الرتمذي أيضا والنسائي وابن  هريرة أورده عبد بن محيد يف تفسريه لفظه: " مثل ا

حبان من حديث أنس أن النِب صلى هللا عليه وسلم قرأ: " ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ". قال: " هي  
أنه كان عاشر عشرة،  ابن عمر  تقدم أن يف رواية َماهد عن  برفعه محاد بن سلمة، وقد  تفرد   ." النخلة 

ذكرَنه أن منهم أاب بكر وعمر وابن عمر، وأاب هريرة وأنس بن مالك إن كاَن َسعا ما  فاستفدَن من َمموع ما  
 روايه من هذا احلديث يف ذلك اجمللس. وهللا تعاىل أعلم.

 ....... 
 22، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  62 ثَ َنا  ،َخاليُد ْبُن خَمَْلد   َحدَّ ثَ َنا  ،ُسَلْيَمانُ  َحدَّ ُ َعَلْيهي    ،اْبني ُعَمرَ  َعني   ، دييَنار  َعْبُد اَّللَّي ْبنُ  َحدَّ َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
قَالَ  َما هييَ   :َوَسلََّم  ، َحد يثُويني  اْلُمْسليمي َمَثُل  َا  َوإيْنَّ َوَرقُ َها،  َيْسُقُط  اَل  َشَجَرًة  الشََّجري  إينَّ ميَن  قَالَ   ؟"  فَ َوَقَع  :" 

َا النَّْخَلُة، فَاْسَتْحيَ ْيُت، مُثَّ قَاُلوا  :يفي َشَجري اْلبَ َواديي، قَاَل َعْبُد اَّللَّي  النَّاسُ  ي َأْنَّ َحد يثْ َنا َما هيَي اَي    :فَ َوَقَع يفي نَ ْفسي
 " هيَي النَّْخَلُة ". :قَالَ  ؟َرُسوَل اَّللَّي 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

وراويه عن عبد هللا بن دينار سليمان هو ابن بالل املدين الفقيه املشهور، ومل أجده من روايته إال عند البخاري، 
ا أورده يف املستخرج من طريق الفربري عن البخاري ومل يقع ألحد ممن استخرج عليه، حىت أن أاب نعيم إمن

نفسه، وقد وجدته من رواية خالد بن خملد الراوي عن سليمان املذكور أخرجه أبو عوانة يف صحيحه، لكنه 
قال: " عن مالك " بدل سليمان بن بالل، فإن كان حمفوظا فلخالد فيه شيخان، وقد وقع التصريح بسماع  

 عبد هللا بن عمر عند مسلم وغريه.  عبد هللا بن دينار له من
 .......... 

 احلديث الرابع  
 25، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا   72 ثَ َنا  ،َعلييٌّ  َحدَّ يح   قَاَل لي   :قَالَ   ،ُسْفَيانُ  َحدَّ ْبتُ   :قَالَ   ،َُمَاهيد   َعنْ   :اْبُن َأِبي جنَي إيىَل اْلَمدييَنةي،   اْبَن ُعَمرَ  َصحي
ًدا، قَالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، إيالَّ َحدييثًا َواحي ُ َعَلْيهي    :فَ َلْم َأَْسَْعُه حُيَد يُث َعْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُكنَّا عيْنَد النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

 َ ُمَّار   َوَسلََّم فَُأيتي ميَن الشََّجري َشَجَرًة َمثَ ُلَها َكَمَثلي اْلُمْسليمي "، فََأَرْدُت َأْن أَُقوَل هيَي النَّْخَلُة، فَإيَذا   " إينَّ   :فَ َقالَ   ،ِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ ، قَاَل النَِّبي  " هيَي النَّْخَلُة ".  :َأََن َأْصَغُر اْلَقْومي َفَسَكتُّ



  

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

حدثنا سفيان، قال:  )  يف رواية أِب ذر: " ابن عبد هللا " وهو املعروف اببن املديِن. قوله:(  دثنا عليح)  قوله:
صحبت ابن عمر إىل )  يف مسند احلميدي عن سفيان: حدثِن ابن أِب جنيح. قوله:(  قال ل ابن أِب جنيح

عليه وسلم إال عند احلاجة فيه ما كان بعض الصحابة عليه من توقي احلديث عن النِب صلى هللا  (  املدينة
خشية الزايدة والنقصان، وهذه كانت طريقة ابن عمر ووالده عمر ومجاعة، وإمنا كثرت أحاديث ابن عمر مع 
العلم،   أوائل كتاب  الباب يف  الكالم على منت حديث  تقدم  ذلك؛ لكثرة من كان يسأله ويستفتيه، وقد 

إليه فهم أن  ومناسبته للرتمجة أن ابن عمر ملا ذكر النِب صلى   هللا عليه وسلم املسألة عند إحضار اجلمار 
املسئول عنه النخلة، فالفهم فطنة يفهم هبا صاحبها من الكالم ما يقرتن به من قول أو فعل، وقد أخرج أمحد 
يف حديث أِب سعيد اآليت يف الوفاة النبوية حيث قال النِب صلى هللا عليه وسلم: " إن عبدا خريه هللا ". 

و بكر وقال: فديناك آبابئنا. فتعجب الناس، وكان أبو بكر فهم من املقام أن النِب صلى هللا عليه  فبكى أب
 وسلم هو املخري، فمن مث قال أبو سعيد: وكان أبو بكر أعلمنا به. وهللا اهلادي إىل الصواب.

   احلديث اخلامس
 78، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  2209 اْلَمليكي أَبُو   َحدَّ َعْبدي  ْبُن  هيَشاُم  ثَ َنا  ،اْلَولييدي  َعَوانَةَ  َحدَّ بيْشر   َعنْ   ، أَبُو  اْبني   َعني   ، َُمَاهيد   َعنْ   ،َأِبي 
ُهَما، قَالَ  ُعَمرَ  َعن ْ  ُ َي اَّللَّ َعَلْيهي َوَسلََّم َوُهَو أَيُْكُل مُجَّارًا، فَ َقالَ   : َرضي  ُ  الشََّجري " مينَ   :ُكْنُت عيْنَد النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

َي النَّْخَلُة ". :هيَي النَّْخَلُة، فَإيَذا َأََن َأْحَدثُ ُهْم، قَالَ  :َشَجَرٌة َكالرَُّجلي اْلُمْؤميني ". فََأَرْدُت َأْن أَُقولَ   " هي

 احلديث السادس 
 79، الصفحة رقم:6:اجلزء رقم

ُهَما   اْبني ُعَمرَ  َعني   ،ََنفيع   َعنْ   ،ُعبَ ْيدي اَّللَّي  نْ عَ   ،َأِبي ُأَساَمةَ  َعنْ   ، ُعبَ ْيُد ْبُن إيَْسَاعييلَ  َحدََّثِني   4698 ُ َعن ْ َي اَّللَّ َرضي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقالَ   :قَالَ  ُويني بيَشَجَرة  ُتْشبيُه، أَْو َكالرَُّجلي اْلُمْسليمي اَل يَ َتَحاتُّ    :ُكنَّا عيْنَد َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " َأْخربي

ني  ". قَاَل اْبُن ُعَمرَ  َا النَّْخَلُة، َوَرأَْيُت َأاَب َبْكر ،    :َوَرقُ َها، َواَل، َواَل، َواَل، تُ ْؤيتي أُْكَلَها ُكلَّ حي ي َأْنَّ فَ َوَقَع يفي نَ ْفسي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ َوُعَمَر اَل يَ َتَكلَّ  ًئا قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ، َفَكريْهُت َأْن أََتَكلََّم، فَ َلمَّا ملَْ يَ ُقوُلوا َشي ْ َي النَّْخَلُة    :َماني " هي

َا النَّْخلَ   :". فَ َلمَّا ُقْمَنا، قُ ْلُت ليُعَمرَ  ي َأْنَّ   ؟ َما َمنَ َعَك َأْن َتَكلَّمَ   :ُة. فَ َقالَ اَي أَبَ َتاْه، َواَّللَّي َلَقْد َكاَن َوَقَع يفي نَ ْفسي
ًئا. قَاَل ُعَمرُ   :قَالَ  أَلَْن َتُكوَن قُ ْلتَ َها َأَحبُّ إيَلَّ ميْن َكَذا    :ملَْ أَرَُكْم َتَكلَُّموَن، َفَكريْهُت َأْن أََتَكلََّم، أَْو أَُقوَل َشي ْ

 وََكَذا. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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املسلم (. شك من أحد رواته، وأخرجه اإلَساعيلي    -أو: كالرجل    - تشبه  )  له:مث ذكر حديث ابن عمر. قو 
من الطريق الِت أخرجها منها البخاري بلفظ: " تشبه الرجل املسلم ". ومل يشك، وقد تقدم شرح احلديث  

ه رد على  مستوىف يف كتاب العلم، وقد تقدم هناك البيان الواضح أبن املراد ابلشجرة يف هذه اآلية النخلة، وفي
من زعم أن املراد هبا شجرة اجلوز اهلندي. وقد أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس إبسناد ضعيف يف  
قوله: } تؤيت أكلها كل حني {. قال: هي شجرة جوز اهلند، ال تتعطل من مثرة، حتمل كل شهر، ومعىن 

يبة مبا يئول إليه نفعها. وقوله: } قوله: } طيبة {. أي لذيذة الثمر، أو حسنة الشكل، أو َنفعة، فتكون ط
أصلها اثبت { أي ال ينقطع. وقوله: } وفرعها يف السماء {. أي هي ْناية يف الكمال؛ ألْنا إذا كانت 
مرتفعة بعدت عن عفوَنت األرض. وللحاكم من حديث أنس: " الشجرة الطيبة النخلة، والشجرة اخلبيثة  

 احلنظلة ". 

   احلديث األخري
 80، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا  5444 ثَ َنا  ،ُعَمُر ْبُن َحْفصي ْبني غيَياث   َحدَّ ثَ َنا  ،َأِبي  َحدَّ َعْبدي اَّللَّي  َعنْ   ،َُمَاهيدٌ  َحدََّثِني   :قَالَ   ،اأْلَْعَمشُ  َحدَّ
ُهَما قَالَ  ْبني ُعَمرَ  ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيهي   :َرضي َنا ََنُْن عيْنَد النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ َ بَ ي ْ ُمَّاري   َوَسلََّم ُجُلوٌس، إيَذا ُأيتي خَنَْلة ، فَ َقاَل   ِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ " إينَّ ميَن الشََّجري َلَما بَ رََكُتُه َكرَبََكةي اْلُمْسليمي ". َفظَنَ ْنُت أَنَُّه يَ ْعِني النَّْخَلَة، فََأَرْدُت َأْن    : النَِّبي
ُّ َصلَّ   هيَي النَّْخَلةُ   :أَُقولَ  ، فَ َقاَل النَِّبي ُر َعَشَرة ، َأََن َأْحَدثُ ُهْم، َفَسَكتُّ ، فَإيَذا َأََن َعاشي ُ اَي َرُسوَل اَّللَّي، مُثَّ اْلتَ َفتُّ ى اَّللَّ

 " هيَي النَّْخَلُة ". :َعَلْيهي َوَسلَّمَ 
 80، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا  5448 نُ َعْيم   َحدَّ ثَ َنا  ،أَبُو  طَْلَحةَ حُمَمَّ  َحدَّ ْبُن  ُعَمرَ  َسَيْعتُ   :قَالَ  َُمَاهيد   َعنْ   ،زُبَ ْيد   َعنْ   ،ُد  النَِّبي ي   ،اْبَن  َعني 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  ، َوهيَي النَّْخَلُة ". :َصلَّى اَّللَّ ْثَل اْلُمْسليمي  " ميَن الشََّجري َشَجَرٌة َتُكوُن مي

 137، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ث َ (  63)  2811 َبُة ْبُن َسعييد   ،حَيََْي ْبُن أَيُّوبَ  َناَحدَّ   :قَاُلوا  -َواللَّْفُظ ليَيْحََي    - َوَعلييُّ ْبُن ُحْجر  السَّْعدييُّ  ،َوقُ تَ ي ْ
ثَ َنا قَاَل َرُسوُل    :يَ ُقولُ  َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمرَ  أَنَُّه َسَيعَ   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن دييَنار   َأْخرَبَيني   -يَ ْعُنوَن اْبَن َجْعَفر     - إيَْسَاعييلُ  َحدَّ

َعَلْيهي َوَسلَّمَ   ُ ، َفَحد يثُويني َما هييَ   :اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َا َمَثُل اْلُمْسليمي   ؟ " إينَّ ميَن الشََّجري َشَجَرًة اَل َيْسُقُط َوَرقُ َها، َوإيْنَّ
َا النَّْخَلُة، فَاْسَتْحيَ ْيُت، مُثَّ قَاُلوا  :َواديي، قَاَل َعْبُد اَّللَّي يفي َشَجري اْلب َ  فَ َوَقَع النَّاسُ  " ي َأْنَّ َحد يثْ َنا َما    :َوَوَقَع يفي نَ ْفسي



  

نَّْخَلُة،  هيَي ال   :أَلَْن َتُكوَن قُ ْلتَ   :َفذََكْرُت َذليَك ليُعَمَر، قَالَ   :" هيَي النَّْخَلُة ". قَالَ   :فَ َقالَ   :قَالَ   ؟هيَي اَي َرُسوَل اَّللَّي 
 َأَحبُّ إيَلَّ ميْن َكَذا وََكَذا. 

 137، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ثَ َنا  ،حُمَمَُّد ْبُن ُعبَ ْيد  اْلُغرَبييُّ  َحدََّثِني (  64)  2811 ثَ َنا  ،مَحَّاُد ْبُن َزْيد   َحدَّ  ، َأِبي اخْلَلييلي الضَُّبعيي ي  َعنْ   ،أَيُّوبُ  َحدَّ
َْصَحابيهي   :قَالَ   ،اْبني ُعَمرَ  َعني   ،َُمَاهيد   َعنْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ْوًما ألي ُويني َعْن َشَجَرة    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " َأْخربي

اْبُن ُعَمرَ  اْلبَ َواديي، قَاَل  اْلَقْوُم َيْذُكُروَن َشَجرًا ميْن َشَجري  اْلُمْؤميني ". َفَجَعَل  َمَثُل  ي  :َمثَ ُلَها   -   َوأُْلقيَي يفي نَ ْفسي
َا النَّْخَلُة، َفَجَعْلُت أُرييُد َأْن أَُقوهَلَا، فَإيَذا  -  ُروعييَ  أَوْ  فََأَهاُب َأْن أََتَكلََّم، فَ َلمَّا َسَكُتوا قَاَل َرُسوُل    ،َأْسَناُن اْلَقْومي  َأْنَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   " هيَي النَّْخَلُة ". :اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ثَ َنا(  )... َبكْ  َحدَّ َبةَ أَبُو  َشي ْ َأِبي  ْبُن  ُعَمرَ  ،ري  َأِبي  ثَ َنا  :قَااَل   ،َواْبُن  َنةَ  َحدَّ ُعيَ ي ْ ْبُن  يح   َعني   ،ُسْفَياُن  جنَي َأِبي   ، اْبني 
ْبتُ   :قَالَ   ،َُمَاهيد   َعنْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم إيالَّ  اْبَن ُعَمرَ  َصحي ْعُتُه حُيَد يُث َعْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ إيىَل اْلَمدييَنةي، َفَما َسَي

ًدا ُمَّار ، َفذََكَر بيَنْحوي   :قَالَ  ؛َحدييثًا َواحي َ ِبي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَُأيتي  َحدييثيهيَما.   ُكنَّا عيْنَد النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
ثَ َنا(  )... مُنرَْي   َوَحدَّ ثَ َنا  ،اْبُن  ثَ َنا  ،َأِبي  َحدَّ ًدا َسَيْعتُ   :قَالَ   ،َسْيفٌ  َحدَّ ُعَمرَ  َسَيْعتُ   :يَ ُقولُ  َُمَاهي َ   :يَ ُقولُ  اْبَن  ُأيتي

ُمَّار ، َفذََكَر ََنَْو َحدييثيهيْم. ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ِبي  َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
 138، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

2811 
ثَ َنا(  )... َبةَ  َحدَّ ثَ َنا  ،أَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ ثَ َنا  ، أَبُو ُأَساَمةَ  َحدَّ  ، اْبني ُعَمرَ  َعني   ،ََنفيع   َعنْ   ،ُعبَ ْيُد اَّللَّي ْبُن ُعَمرَ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ  ْبهي    :، فَ َقالَ ُكنَّا عيْنَد َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُويني بيَشَجَرة  شي ، اَل    -أَْو َكالرَُّجلي    -" َأْخربي اْلُمْسليمي

َوتُ ْؤيتي أُُكَلَها، وََكَذا َوَجْدُت عيْنَد َغرْييي أَْيًضا، َواَل   :َلَعلَّ ُمْسليًما قَالَ   :قَاَل إيبْ رَاهييمُ   7}    -يَ َتَحاتُّ َوَرقُ َها ".  
  . ني  ،    :قَاَل اْبُن ُعَمرَ   - {  تُ ْؤيتي أُُكَلَها ُكلَّ حي َا النَّْخَلُة، َوَرأَْيُت َأاَب َبْكر ، َوُعَمَر اَل يَ َتَكلََّماني ي َأْنَّ فَ َوَقَع يفي نَ ْفسي

ًئا، فَ َقاَل ُعَمرُ   أَلَْن َتُكوَن قُ ْلتَ َها َأَحبُّ إيَلَّ ميْن َكَذا وََكَذا.  :َفَكريْهُت َأْن أََتَكلََّم، أَْو أَُقوَل َشي ْ
 547، الصفحة رقم:4:قماجلزء ر 

ثَ َنا  2867 ثَ َنا  :قَالَ   ،إيْسَحاُق ْبُن ُموَسى اأْلَْنَصارييُّ  َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،َمْعنٌ  َحدَّ   ، َعْبدي اَّللَّي ْبني دييَنار   َعنْ   ،َماليكٌ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  اْبني ُعَمرَ  َعني  " إينَّ ميَن الشََّجري َشَجَرًة اَل َيْسُقُط َوَرقُ َها، َوهيَي َمَثُل    :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َا النَّْخَلُة، فَ َقاَل  يفي َشَجري اْلبَ َواديي، َووَ  فَ َوَقَع النَّاسُ  :" قَاَل َعْبُد اَّللَّي   ؟اْلُمْؤميني، َحد يثُويني َما هييَ  ي َأْنَّ َقَع يفي نَ ْفسي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ لَّذيي َوَقَع    :" هيَي النَّْخَلُة ". فَاْسَتْحيَ ْيُت َأْن أَُقوَل، قَاَل َعْبُد اَّللَّي   :النَِّبي َفَحدَّْثُت ُعَمَر ابي
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ي، فَ َقالَ    إيَلَّ ميْن َأْن َيُكوَن لي َكَذا وََكَذا. أَلَْن َتُكوَن قُ ْلتَ َها َأَحبَّ  :يفي نَ ْفسي
ُ َعْنُه.  َي اَّللَّ يٌح، َويفي اْلَبابي َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي  َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َصحي

 حكم احلديث: صحيح 
 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

إمام دار (  أخربَن مالك)  القزاز هو ابن عيسى  (  أخربَن معن)  األنصاري(  حدثنا إسحاق بن موسى: )قوله
قال صحبت    :زاد يف رواية َماهد عند البخاري يف ابب الفهم يف العلم(  إن من الشجر شجرة: )قوله  .اهلجرة

وله عنه يف    (،إن من الشجر)  ابن عمر إىل املدينة فقال كنا عند النِب صلى هللا عليه وسلم فأيت ِبمار فقال
عليه وسلم وهو أيكل مجارا " ال يسقط ورقها وهي مثل املؤمن" بكسر امليم    كنت عند النِب صلى هللا  :البيوع

قال اجلوهري مثله ومثله كلمة تسوية كما يقال شبهه وشبهه    ،وسكون املثلثة أو بفتح امليم واملثلثة ومها مبعىن
ؤمن من جهة عدم  ووجه الشبه بني النخلة وامل  .قال واملثل ابلتحريك أيضا ما يضرب من األمثال انتهى  ،مبعىن

قال كنا عند    :سقوط الورق ما رواه احلارث بن أسامة يف هذا احلديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه
" إن مثل املؤمن كمثل شجرة ال تسقط هلا أمنلة أتدرون ما    :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم فقال

ووقع عند البخاري يف األطعمة   ،تسقط ملؤمن دعوة "قال " هي النخلة ال تسقط هلا أمنلة وال    .قالوا ال   ؟هي "
بينا َنن عند النِب صلى هللا عليه وسلم إذ أيت ِبمار   :من طريق األعمش قال حدثِن َماهد عن ابن عمر قال

وبركة النخل موجودة يف مجيع    ،وهذا أعم من الذي قبله  ،فقال " إن من الشجر ملا بركته كربكة املسلم "
فمن حني تطلع إىل أن تيبس تؤكل أنواعا مث بعد ذلك ينتفع ِبميع أجزائها    ، مجيع أحواهلاأجزائها مستمرة يف

وكذلك بركة املؤمن عامة يف مجيع    ،حىت النوى يف علف الدواب والليف يف احلبال وغري ذلك مما ال خيفى
ذهبت أفكارهم يف    أي(  فوقع الناس)  أي أخربوين (  حدثوين )  األحوال ونفعه مستمر له ولغريه حىت بعد موته

أشجار البادية فجعل كل منهم يفسرها بنوع من األنواع وذهلوا عن النخلة يقال وقع الطائر على الشجرة إذا  
بني أبو عوانة يف صحيحه من طريق َماهد عن ابن عمر وجه ذلك قال فظننت  (  ووقع يف نفسي)  نزل عليها

إىل أن امللغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن األحوال الواقعة  وفيه إشارة    ،أْنا النخلة من أجل اجلمار الذي أيت به
وأن امللغز ينبغي له أن ال يبالغ يف التعمية حبيث ال جيعل للملغز اباب يدخل منه بل كلما قربه    ،عند السؤال

ويف رواية البخاري يف ابب الفهم يف العلم فأردت أن أقول هي  (  فاستحييت)  كان أوقع يف نفس سامعه
أحسبه قال    :زاد ابن حبان يف صحيحه(  أحب إل من أن يكون ل كذا وكذا )  ذا أَن أصغر القومالنخلة فإ

وأما ما رواه   ،محر النعم ويف هذا احلديث امتحان العامل أذهان الطلبة مبا ال خيفى مع بيانه هلم إن مل يفهموه
وطات قال األوزاعي أحد رواته أبو داود من حديث معاوية عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه ْنى عن األغل 



  

  . هي صعاب املسائل فإن ذلك حممول على ما ال نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعنت املسئول أو تعجيزه 
قال احلافظ يف الفتح  (  ويف الباب عن أِب هريرة: )قوله  . وأخرجه الشيخان(  هذا حديث حسن صحيح: )قوله

أشار بذلك إىل حديث خمتصر ألِب هريرة أورده عبد بن محيد يف تفسري    :بعد نقل كالم الرتمذي هذا ما لفظه
 .مثل املؤمن مثل النخلة :لفظه

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع سابع والعشرون اجلزء ال
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 احلديث األول
 195، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3119 ثَ َنا  :قَالَ   ،مُحَْيد  َعْبُد ْبُن   َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،أَبُو اْلَولييدي  َحدَّ   ، ُشَعْيبي ْبني احْلَْبَحابي  َعنْ   ،مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ  َحدَّ
َماليك   َعنْ  ْبني  َوَسلَّمَ   :قَالَ  أََنسي  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى   َ فَ َقالَ  بيقيَناع   ُأيتي ُرَطٌب  َمَثاًل كَ  :َعَلْيهي  ليَمًة طَي يَبًة  } 

َا { َكَشَجَرة  طَي يَبة  َأْصُلَها اَثبيٌت َوفَ ْرُعَها يفي السََّماءي { ني  إبييْذني َرهب ي " هيَي النَّْخَلُة    :قَالَ  } تُ ْؤيتي أُُكَلَها ُكلَّ حي
  :" هيَي احْلَْنظََلُة " قَالَ   :قَالَ  ا ميْن قَ رَار  {} َوَمَثُل َكليَمة  َخبييَثة  َكَشَجَرة  َخبييَثة  اْجتُ ثَّْت ميْن فَ ْوقي اأْلَْرضي َما هلََ  "

 َصَدَق َوَأْحَسَن. :فََأْخرَبُْت بيَذليَك َأاَب اْلَعاليَيةي فَ َقالَ 
 حكم احلديث: صحيح موقوفا، ضعيف مرفوعا 

 
ثَ َنا(  1م)  3119 َبةُ  َحدَّ ثَ َنا   :قَالَ   ،قُ تَ ي ْ ََنَْوُه   أََنسي ْبني َماليك   َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،بي أَبُو َبْكري ْبُن ُشَعْيبي ْبني احْلَْبَحا  َحدَّ

َْعَناُه، َوملَْ يَ ْرفَ ْعُه، َوملَْ َيْذُكْر قَ ْوَل َأِبي اْلَعاليَيةي. َوَهَذا َأَصحُّ ميْن َحدييثي مَحَّادي ْبني َسَلَمةَ  ْثَل  مبي د  مي . َوَرَوى َغرْيُ َواحي
د ، َوملَْ يَ ْرفَ ُعوُه.َهَذا َمْوُقوفًا، َواَل نَ ْعَلُم َأَحًدا َرفَ عَ   ُه َغرْيَ مَحَّادي ْبني َسَلَمَة، َوَرَواُه َمْعَمٌر، َومَحَّاُد ْبُن َزْيد ، َوَغرْيُ َواحي

 حكم احلديث: صحيح موقوفا، ضعيف مرفوعا 
 

ثَ َنا(  2م)  3119 ُّ  َحدَّ الضَِّب ي َعْبَدَة  ْبُن  ثَ َنا  :قَالَ   ،َأمْحَُد  َزْيد   َحدَّ ْبُن  احْلَْبَحابي  َعنْ   ،مَحَّاُد  ْبني    ، ُشَعْيبي 
َبَة، َوملَْ يَ ْرفَ ْعُه. أََنس   َعنْ   ََنَْو َحدييثي قُ تَ ي ْ

 حكم احلديث: صحيح موقوفا، ضعيف مرفوعا 
 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

كنيته أبو صاحل البصري   ،دي موالهماألز (  عن شعيب بن احلبحاب)  هو الطيالسي(  أخربَن أبو الوليد: )قوله
مثل كلمة )  بكسر القاف وخفة النون هو الطبق الذي يؤكل عليه(  أيت رسول هللا بقناع . ) قوله  .ثقة من الرابعة

( يف السماء)  أي أعالها ورأسها (  وفرعها)  أي يف األرض(  كشجرة طيبة أصلها اثبت)  أي ال إله إال هللا(  طيبة
واحلني يف    . أي أبمر رهبا(  كل حني إبذن رهبا)  أي مثرها(  أكلها)  أي تعطي (  تؤيت)  أي ذاهبة يف السماء



  

احلني هنا سنة    :فقال َماهد وعكرمة  ،واختلفوا يف مقداره ها هنا  . يطلق على القليل والكثري  ،الوقت  :اللغة
يعِن من   ،روقال سعيد بن جبري وقتادة واحلسن ستة أشه   .ألن النخلة تثمر يف كل سنة مرة واحدة  ؛كاملة

يعِن أن   ،مثانية أشهر  :علي بن أِب طالب  .وروى ذلك عن ابن عباس أيضا  ،وقت طلعها إىل حني صرامها
وقيل أربعة أشهر من حني ظهور محلها إىل إدراكها وقال سعيد بن    ،مدة محلها ابطنا وظاهرا مثانية أشهر

إىل صرامها  ،شهران  :املسيب منها  يؤكل  أن  ال  .يعِن من وقت  أنسوقال  بن  يعِن غدوة   :ربيع  كل حني 
ألن مثر النخل يؤكل أبدا ليال وْنارا وصيفا وشتاء فيؤكل منها اجلمار والطلع والبلح واخلالل والبسر    ؛وعشية

كذا يف    .فأكلها دائم يف كل وقت  .وبعد ذلك يؤكل التمر اليابس إىل حني الطري الرطب  ،واملنصف والرطب
عليه وسلم } ومثل كلمة خبيثة { أي كلمة الكفر والشرك } اجتثت {    أي النِب صلى هللا(  قال)  اخلازن

ألْنا ليس هلا أصل    ؛يعِن استؤصلت وقطعت } ما هلا من قرار { أي ما هلذه الشجرة من ثبات يف األرض
  أي الشجرة اخلبيثة (  هي)  أي النِب صلى هللا عليه وسلم (  قال)  اثبت يف األرض وال فرع صاعد إىل السماء

هي نبات ميتد على األرض كالبطيخ ومثره يشبه مثر البطيخ لكنه أصغر منه جدا ويضرب املثل  (  احلنظلة)
(  صدق)  أي أبو العالية(  فقال)  أي قال شعيب بن احلبحاب فأخربت أنسا هذا(  قال فأخربت بذلك)  مبرارته

ك كنا نسمع مكان صدق  وفيه كذل  ،أي أنس وحديث أنس هذا رواه أبو يعلى يف مسنده َنو رواية الرتمذي 
أبو بكر بن شعيب بن احلبحاب: )قوله   .وأحسن البصري(  أخربَن  ثقة من    ،اَسه عبد هللا   . قيل  ،األزدي 
 .السابعة

 احلديث الثاىن 
 330، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  ،بيْشُر ْبُن احلََْكمي  َأْخرَبَنَ   290 يح   َعني   ،ُسْفَيانُ  َحدَّ ْبتُ   :قَالَ  َُمَاهيد   َعنْ   ،اْبني َأِبي جنَي ُ   اْبَن ُعَمرَ  َصحي َي اَّللَّ َرضي
، إيالَّ  َدييث  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم حبي ُكْنُت َمَع النَِّبي ي    : أَنَُّه قَالَ َعْنُه إيىَل اْلَمدييَنةي، فَ َلْم َأَْسَْعُه حُيَد يُث َعْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َ َصلَّ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَُأيتي ُمَّار   ى اَّللَّ ْثَل الرَُّجلي اْلُمْسليمي ". فََأَرْدُت َأْن أَُقولَ   :فَ َقالَ   ،ِبي   : " إينَّ ميَن الشََّجري َشَجرًا مي
ُ َعْنهُ  َي اَّللَّ . قَاَل ُعَمُر َرضي ، َفَسَكتُّ  َوديْدُت أَنََّك قُ ْلَت َوَعَليَّ َكَذا.  :هيَي النَّْخَلُة، فَ َنَظْرُت فَإيَذا َأََن َأْصَغُر اْلَقْومي

 حكم احلديث: إسناده صحيح واحلديث متفق عليه. 
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  احلديث الثالث
 204، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ثَ َنا  4599 يح   َعني   ،ُسْفَيانُ  َحدَّ ْبتُ   :قَالَ   ،َُمَاهيد   َعنْ   ،اْبني َأِبي جنَي إيىَل اْلَمدييَنةي فَ َلْم َأَْسَْعُه حُيَد يُث  اْبَن ُعَمرَ  َصحي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم إيالَّ َحدييثًا ُمَّارَة ، فَ َقالَ   :َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ َ ِبي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم فَُأيتي َن    :ُكنَّا عيْنَد النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ " إينَّ مي

،   :ًة َمثَ ُلَها َكَمَثلي الرَُّجلي اْلُمْسليمي ". فََأَرْدُت َأْن أَُقولَ الشََّجري َشَجرَ  اْلَقْومي َأََن َأْصَغُر  هيَي النَّْخَلُة، فَ َنَظْرُت فَإيَذا 
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  " هيَي النَّْخَلُة ". :َفَسَكتُّ

 على شرط الشيخني. حكم احلديث: إسناده صحيح 

   احلديث اخلامس
 465، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ثَ َنا  4859 ُ    ،اْبني ُعَمرَ  َعني   ،حُمَاريبي ْبني دياَثر   َعنْ   ،ُشْعَبةُ  َأْخرَبَنَ   ،يَزييُد ْبُن َهاُرونَ  َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
يُبوا،    :" قَالَ   ؟ني َمَثُل َشَجَرة  اَل َيْسُقُط َوَرقُ َها َفَما هييَ " إينَّ َمَثَل اْلُمْؤمي   :َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  فَ َقاُلوا َوقَاُلوا، فَ َلْم ُيصي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  :َوأََرْدُت َأْن أَُقولَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ  " هيَي النَّْخَلُة ". :هيَي النَّْخَلُة، فَاْسَتْحيَ ْيُت، فَ َقاَل النَِّبي

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني. 

   احلديث السادس
 47، الصفحة رقم:9:اجلزء رقم

ثَ َنا  5000 ثَ َنا  ،أَبُو ُمَعاوييَةَ  َحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى    :قَالَ   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمرَ  َعنْ   ،َُمَاهيد   نْ عَ   ،اأْلَْعَمشُ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   النَّْخَلُة ". :" إيين ي أَلَْعريُف َشَجَرًة بَ رََكتُ َها َكالرَُّجلي اْلُمْسليمي  :اَّللَّ

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 

 احلديث األخري
 208، الصفحة رقم:9:اجلزء رقم

ثَ َنا  5274 ثَ َنا  ،َعْبُد اْلَمليكي ْبُن َعْمر و َحدَّ َّ َصلَّى    ،اْبني ُعَمرَ  َعني   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني دييَنار   َعنْ   ،َماليكٌ  َحدَّ َأنَّ النَِّبي
َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ُ ْثُل اْلُمْؤميني ". أَْو قَالَ   :اَّللَّ فَ َوَقَع   :" اْلُمْسليمي ". قَالَ   :" َما َشَجَرٌة اَل َيْسُقُط َوَرقُ َها َوهيَي مي



  

ُ َعَلْيهي   :يفي َشَجري اْلبَ َواديي، قَاَل اْبُن ُعَمرَ  النَّاسُ  َا النَّْخَلُة، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ي، َأْنَّ   :  َوَسلَّمَ َوَوَقَع يفي نَ ْفسي
 أَلَْن َتُكوَن قُ ْلتَ َها َكاَن َأَحبَّ إيَلَّ ميْن َكَذا، وََكَذا.  :َفذََكْرُت َذليَك ليُعَمَر، فَ َقالَ  :" هيَي النَّْخَلُة ". قَالَ 

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 
 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع    الثامن والعشروناجلزء 
 متون احلديث مع الشرحوهذه 

 احلديث األول 
 36، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  3640 َخاليد   َحدَّ ْبُن  ُعْثَمانَ  َأنَّ   ،حَمُْموُد  ْبَن  ثَ َنا حُمَمََّد  َحدَّ ثَ ُهْم،  حُمَمَّد   َحدَّ ْبُن  اْلَعزييزي  َأِبي   َعنْ   ،َعْبُد 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم    :قَالَ  َأِبي َسعييد  اخْلُْدريي ي  َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،َوَعْمريو ْبني حَيََْي  ،طَُواَلةَ  اْخَتَصَم إيىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َا َأَحديمهي َحدييثي  يفي  خَنَْلة .  َحريميي  يفي  اآْلَخري   :َرُجاَلني  َحدييثي  َويفي   . أَْذرُع  َعَة  َسب ْ َدْت  فَ ُوجي َفُذريَعْت  َا  هبي  :فََأَمَر 
َدْت مَخَْسةَ  . فَ َقَضى بيَذليَك. قَاَل َعْبُد اْلَعزييزي  فَ ُوجي َرييَدة  ميْن َجرييديَها َفُذريَعْت. :أَْذرُع   َفَأَمَر ِبي

 حكم احلديث: صحيح 
 عون املعبود شرح سنن أِب داود

( بضم الطاء  )حدثهم( أي: حممود بن خالد وغريه. )َن عبد العزيز بن حممد( الدراوردي. )عن أِب طوالة
املهملة وختفيف الواو، هو عبد هللا بن عبد الرمحن بن معمر األنصاري املدين، قاضي املدينة لعمر بن عبد 
العزيز. )وعمرو بن حيَي( ابن عمارة املازين املدين. )عن أبيه( حيَي بن عمارة املازين، فأبو طوالة وعمرو بن  

مي خنلة( أي: يف أرض حول النخلة قريبا منها. قاله ابن األثري  حيَي كالمها يرواين عن حيَي بن عمارة. )يف حر 
يف جامع األصول. قال أصحاب اللغة: احلرمي هو كل موضع تلزم محايته، وحرمي البئر وغريها ما حوهلا من 
حقوقها ومرافقها، وحرمي الدار ما أضيف إليها وكان من حقوقها. )يف حديث أحدمها( أي: أِب طوالة أو  

َي. )فأمر( النِب صلى هللا عليه وسلم. )هبا( أي: ابلنخلة، يشبه أن يكون املعىن: أن يذرع طول  عمرو بن حي
النخلة وقامتها ابلذراع والساعد، وسيجيء تفسري عبد العزيز الراوي هلذا اللفظ. )فذرعت( بصيغة اجملهول  

اإلنسان. )فقضى( النِب صلى  أي: تلك النخلة يعِن: قامتها. )فوجدت( قامتها. )سبعة أذرع( أي: من ذراع  
هللا عليه وسلم. )بذلك( أي: أبن يكون حرمي شجر النخلة على قدر قامتها فإن كانت النخلة سبعة أذرع 
يكون حرميها أي: ما حواليها سبعة أذرع، وإن كانت أكثر من سبعة أذرع يكون حرميها مثلها، وإن كانت 

فال جيوز ألحد أن يستول على شيء من حرميها وإن قل، أقل من سبعة أذرع يكون حرميها مثله يف القلة،  
ولكن له عمارة أو غريها بعد حرميها، وكذلك احلكم لكل شجر من األشجار، فيكون حرميه بقدر قامته. 
وأخرج عبد هللا بن أمحد يف زوائد املسند وأبو عوانة والطرباين يف الكبري عن عبادة بن الصامت قال: }قضى 

 عليه وسلم يف الرحبة يكون من الطريق مث يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يرتك للطريق  رسول هللا صلى هللا



  

منها سبعة أذرع، وقضى يف النخل أو النخلتني أو الثالث خيتلفون يف حقوق ذلك، فقضى أن لكل خنلة من  
فل ويرتك املاء  أولئك مبلغ جريدها حرمي هلا، وقضى يف شرب النخل من السيل أن األعلى يشرب قبل األس
..{ احلديث .إىل الكعبني، مث يرسل املاء إىل األسفل الذي يليه، فكذلك حىت تنقضي احلوائط أو يفىن املاء

بطوله. وعند ابن ماجه من حديثه بلفظ: }حرمي النخل مد جريدها{. كذا يف كنز العمال. قلت: واجلمع 
الواقعة وأن حرمي النخل فيه قضيتان أو حد بتعدد  يث عبادة مفسر حلديث أِب سعيد. )قال عبد بينهما 

العزيز( راوي احلديث مفسرا لقوله صلى هللا عليه وسلم: فأمر هبا فذرعت. )فأمر( النِب صلى هللا عليه وسلم. 
)ِبريدة( واحدة اجلريد فعيلة مبعىن مفعولة، وإمنا تسمى جريدة إذا جرد عنها خوصها أي: ورق النخل. )من 

النخلة. واجلريد أغصان النخل إذا زال منها اخلوص أي: ورقها. والسعف أغصان    جريدها( أي: من جريد
غصون  ومجعه  وغالظها  دقاقها  الشجر  ساق  عن  تشعب  ما  ابلضم  والغصن  دامت ابخلوص.  ما  النخل 
وأغصان. واملعىن: أن أمر النِب صلى هللا عليه وسلم بغصن من أغصان النخلة أن جيعل بقدر الذراع ويذرع 

 خلة. )فذرعت( النخلة أي: قامتها هبذا الغصن. وهللا أعلم. واحلديث سكت عنه املنذري.به الن

 احلديث الثاىن 
 117، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا   2488 ثَ َنا  :قَالَ   ،َعْبُد َرب يهي ْبُن َخاليد  النَُّمرْيييُّ أَبُو اْلُمَغل يسي  َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،اْلُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَمانَ  َحدَّ ُموَسى   َحدَّ
َعَلْيهي    ،ُعَباَدَة ْبني الصَّاميتي  َعنْ   ،إيْسَحاُق ْبُن حَيََْي ْبني اْلَولييدي  َأْخرَبَيني   :قَالَ   ،ْبُن ُعْقَبةَ   ُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

، فَ َيْخَتليُفوَن يفي ُحُقوقي َذليكَ  ، فَ َقَضى َأنَّ ليُكل ي خَنَْلة   َوَسلََّم َقَضى يفي النَّْخَلةي َوالنَّْخَلَتنْيي َوالثَّاَلثَةي ليلرَُّجلي يفي النَّْخلي
َلَغ َجرييديَها  َحريمٌي هَلَا. ميْن أُولَئيَك ميَن اأْلَْسَفلي َمب ْ

 حكم احلديث: صحيح 

  احلديث الثالث
 118، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا   2489 ثَ َنا  :قَالَ   ،َسْهُل ْبُن َأِبي الصُّْغديي ي  َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،َمْنُصوُر ْبُن ُصَقرْي   َحدَّ  ،اَثبيُت ْبُن حُمَمَّد  اْلَعْبدييُّ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  :قَالَ  ،اْبني ُعَمرَ  َعني   " َحريمُي النَّْخَلةي َمدُّ َجرييديَها ". :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: صحيح 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 احلديث الرابع  
 436، الصفحة رقم:37:اجلزء رقم

ثَ َنا  22778 ثَ َنا َعْبُد اَّللَّي، َحدَّ ثَ َنا  ، أَبُو َكاميل  اجلَْْحَدرييُّ  َحدَّ ثَ َنا  ،اْلُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَمانَ  َحدَّ   ، ُموَسى ْبُن ُعْقَبةَ  َحدَّ
ُ  إينَّ مينْ   :قَالَ   ،ُعَباَدةَ  َعنْ   ،إيْسَحاَق ْبني حَيََْي ْبني اْلَولييدي ْبني ُعَباَدَة ْبني الصَّاميتي  َعنْ   َقَضاءي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

يَمُة ميَن اأْلَنْ َعامي َوَغرْييَها،    :َجْرُحَها ُجَباٌر. َواْلَعْجَماءُ  َواْلَعْجَماءَ  ُجَباٌر، َواْلبيئ ْرَ  ،ُجَبارٌ  َعَلْيهي َوَسلََّم َأنَّ اْلَمْعدينَ  اْلَبهي
إيالَّ َأْن َيْشرَتيَط    ،أَب ََّرَها َأنَّ مَثََر النَّْخلي ليَمنْ   :اخْلُُمَس، َوَقَضى  :الر يَكازي  َضى يفي ُهَو اهْلَْدُر الَّذيي اَل يُ ْغَرُم، َوقَ   :َواجْلَُبارُ 

َتاُع، َوَقَضى َتاُع، َوَقَضى  :اْلُمب ْ اْلُمب ْ َيْشرَتيَط  َأْن  اَبَعُه، إيالَّ  ليَمْن  اْلَمْمُلوكي  َماَل  َوليْلَعاهيري    :َأنَّ   ، ليْلفيرَاشي اْلَوَلَد  َأنَّ 
نَي َوالدُّوري، َوَقَضى حليََملي ْبني َماليك  اهْلَُذلي ي   لشُّْفَعةي َبنْيَ الشُّرََكاءي يفي اأْلََرضي مبييريَاثيهي َعني اْمَرأَتيهي الَِّتي احلََْجَر، َوَقَضى ابي

َها اأْلُْخَرى، َوَقَضى يفي اجْلَنينيي اْلَمْقُتولي بيُغرَّة   وََكاَن َلُه ميني    :َوبَ ُنوَها، قَالَ  بَ ْعُلَها  فَ َوريثَ َها  :َعْبد  َأْو أََمة ، قَالَ   ؛قَ تَ َلت ْ
َما َوَلٌد، قَالَ  يُّ َعَلْيهي فَ َقاَل أَبُو اْلقَ   :اْمَرأَتَ ْيهي كيْلتَ ْيهي   ، اْستَ َهلَّ  اَي َرُسوَل اَّللَّي، َكْيَف َأْغَرَم َمْن اَل َصاَح َواَل   :اتيَلةي اْلَمْقضي

َعَلْيهي َوَسلَّمَ   ؟َواَل َشريَب َواَل َأَكلَ   ُ ْثُل َذليَك َبَطَل. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  :" َهَذا ميَن اْلُكهَّاني ". قَالَ   :َفمي
َياَن فييَها، فَ َقَضىَوَقَضى يفي  ، مُثَّ يُرييُد َأْهُلَها اْلبُ ن ْ ،    : الرََّحَبةي َتُكوُن َبنْيَ الطَّرييقي َها َسْبُع أَْذرُع  ن ْ َأْن يرُْتََك ليلطَّرييقي مي

يَتاءُ  وََكاَنْت تيْلَك الطَّرييُق ُتَسمَّى  :قَالَ  النَّْخَلَتنْيي أَوي ال  ، اْلمي النَّْخَلةي أَوي  فَ َيْخَتليُفوَن يفي ُحُقوقي  َوَقَضى يفي   ، ثَّاَلثي
َا َحي يٌز هَلَا، َوَقَضى يفي ُشْربي النَّْخلي ميَن السَّْيلي   :َذليَك، فَ َقَضى َلَغ َجرييَدهتي َأنَّ اأْلَْعَلى    :َأنَّ ليُكل ي خَنَْلة  ميْن أُولَئيَك َمب ْ

اْلَكْعبَ  إيىَل  اْلَماُء  َويرُْتَُك   ، اأْلَْسَفلي قَ ْبَل  ي  َيْشَرُب  يَ ن َْقضي َفَكَذليَك  يَلييهي،  الَّذيي  اأْلَْسَفلي  إيىَل  اْلَماُء  يُ ْرَسُل  مُثَّ   ، نْيي
َتنْيي ميَن    :َحَوائيُط، أَْو يَ ْفىَن اْلَماُء، َوَقَضى َها، َوَقَضى ليْلَجدَّ ًئا إيالَّ إبييْذني َزْوجي َا َشي ْ َأنَّ اْلَمْرأََة اَل تُ ْعطيي ميْن َماهلي

لسُّ  لسََّواءي، َوَقَضىاْلميريَاثي ابي نَ ُهَما ابي رًْكا يفي مَمُْلوك  فَ َعَلْيهي َجَواُز عيْتقيهي إيْن َكاَن َلُه َماٌل،   :ُدسي بَ ي ْ َأنَّ َمْن َأْعَتَق شي
َوَقَضى  :َوَقَضى َراَر،  لَْيسَ   :َأْن اَل َضَرَر َواَل ضي اْلَمدييَنةي   ليعيْرق  ظَاملي   أَنَُّه  َأْهلي  َبنْيَ  َوَقَضى  النَّْخلي َحقٌّ،  اَل    :يفي 

َوَقَضى يفي دييَةي اْلُكرْبَى اْلُمَغلََّظةي    ،اْلَكأَلي  أَنَُّه اَل مُيَْنُع َفْضُل َماء  ليُيْمَنَع َفْضلُ   :َوَقَضى َبنْيَ َأْهلي اْلَبادييَةي   ،نَ ْقُع بيْئر   مُيَْنعُ 
قًَّة، َوأَْربَعينَي َخليفَ   ،ابْ َنَة لَُبون   َثاَلثينيَ  قًَّة،    :ًة، َوَقَضى يفي دييَةي الصُّْغَرىَوَثاَلثينَي حي ، َوَثاَلثينَي حي ابْ َنَة لَُبون  َثاَلثينَي 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم،   ،ابْ َنَة خَمَاض   َوعيْشريينَ  بيُل بَ ْعَد َوفَاةي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َوعيْشرييَن َبِني خَمَاض  ذُُكورًا، مُثَّ َغَلتي اإْلي
َساُب أُوقييَّة  ليُكل ي بَعيري ، مُثَّ  َوَهاَنتي الدَّرَ  تََّة آاَلفي ديْرَهم  حي ُم، فَ َقوََّم ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّابي إيبيَل الد ييَةي سي بيُل  اهي َغَلتي اإْلي

َساَب أُوقيي ََّتنْيي ليُكل ي بَعيري ، مُثَّ َغلَ  ُم، فََأمَتََّها  َوَهاَنتي اْلَوريُق، فَ زَاَد ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّابي أَْلَفنْيي حي بيُل َوَهاَنتي الدَّرَاهي تي اإْلي
َساَب َثاَلثي أََواق  ليُكل ي بَعيري ، قَالَ  ، َوثُ لُثًا آَخَر يفي    :ُعَمُر اْثَِنْ َعَشَر أَْلًفا حي فَ زَاَد ثُ ُلُث الد ييَةي يفي الشَّْهري احْلَرَامي

، قَالَ  َيتيهيْم،    : َفَكاَن يُ َقالُ   : عيْشرييَن أَْلًفا، قَالَ فَ َتمَّْت دييَُة احْلََرَمنْيي   :اْلبَ َلدي احْلَرَامي يُ ْؤَخُذ ميْن َأْهلي اْلَبادييَةي ميْن َماشي
 اَل ُيَكلَُّفوَن اْلَوريَق، َواَل الذََّهَب، َويُ ْؤَخُذ ميْن ُكل ي قَ ْوم  َما هَلُْم قييَمُة اْلعيْدلي ميْن أَْمَواهلييْم.



  

 حكم احلديث: إسناده ضعيف
 

ثَ َناحَ  22779 ثَ َنا َعْبُد اَّللَّي، َحدَّ ثَ َنا  ،الصَّْلُت ْبُن َمْسُعود   دَّ ثَ َنا  ،اْلُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَمانَ  َحدَّ   ، ُموَسى ْبُن ُعْقَبةَ  َحدَّ
َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :ُعَباَدةَ  َعنْ   ،إيْسَحاَق ْبني اْلَولييدي ْبني ُعَباَدَة ْبني الصَّاميتي  َعنْ   ُ   :َأنَّ ميْن َقَضاءي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ْسَنادي، فَ َقاَل   َُما اْختَ َلَفا يفي اإْلي   : أَبُو َكاميل  يفي َحدييثيهي اْلَمْعديُن ُجَباٌر، َوذََكَر ََنَْو َحدييثي َأِبي َكاميل  بيطُوليهي، َغرْيَ َأْنَّ
ُ    :قَالَ   -َأنَّ ُعَباَدَة    :َأوْ   – اْلَولييدي ْبني ُعَباَدَة، َعْن ُعَباَدَة  َعْن إيْسَحاَق ْبني حَيََْي ْبني  ميْن َقَضاءي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ  َعْن إيْسَحاَق ْبني اْلَولييدي ْبني ُعَباَدَة، َعْن ُعَباَدَة، َأنَّ ميْن َقَضاءي َرُسولي اَّللَّي   : َعَلْيهي َوَسلََّم. َوقَاَل الصَّْلتُ   َصلَّى اَّللَّ
 َعَلْيهي َوَسلََّم، َوذََكَر احلَْدييَث.

 حكم احلديث: إسناده ضعيف

   احلديث اخلامس
 95، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا(  139)  2361 الث ََّقفييُّ  َحدَّ ْبُن َسعييد   َبُة  ، َوَهَذا َحدي   - َوأَبُو َكاميل  اجلَْْحَدرييُّ  ،قُ تَ ي ْ اللَّْفظي يُث  َوتَ َقاَراَب يفي 
َبَة   ثَ َنا  :قَااَل   -قُ تَ ي ْ َاك   َعنْ   ،أَبُو َعَوانَةَ  َحدَّ َمَرْرُت َمَع َرُسولي اَّللَّي َصلَّى    :قَالَ  أَبييهي  َعنْ   ،ُموَسى ْبني طَْلَحةَ  َعنْ   ، َسي

، فَ َقالَ  َعَلْيهي َوَسلََّم بيَقْوم  َعَلى ُرُءوسي النَّْخلي  ُ َيْصَنُع َهُؤاَلءي   :اَّللَّ فَ َقاُلوا  ؟ " َما  جَيَْعُلوَن الذََّكَر يفي    ؛يُ َلق يُحونَهُ   :" 
َعَلْيهي َوَسلَّمَ   ُ ًئا ". قَالَ   : اأْلُنْ َثى فَ يَ ْلَقُح. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُوا بيَذليَك    :" َما َأُظنُّ يُ ْغِني َذليَك َشي ْ فَُأْخربي

فَ َقالَ   َفرَتَُكوُه، فَُأْخربيَ  َعَلْيهي َوَسلََّم بيَذليَك   ُ فَ ْلَيْصنَ ُعوهُ   :َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َذليَك  َفُعُهْم  يَ ن ْ إيْن َكاَن  َا    ؛"  فَإيين ي إيمنَّ
ًئا َفُخُذوا بيهي  ثْ ُتُكْم َعني اَّللَّي َشي ْ لظَّن ي، َوَلكيْن إيَذا َحدَّ ُذويني ابي  َلْن َأْكذيَب َعَلى اَّللَّي َعزَّ  فَإيين ي  ؛ظَنَ ْنُت ظَنًّا، َفاَل تُ َؤاخي

 َوَجلَّ ".

   احلديث السادس
 95، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا(  140)  2362 اْلَيَمامييُّ  َحدَّ الرُّوميي ي  اْبُن  اَّللَّي  اْلَعْنرَبييُّ  ،َعْبُد  اْلَعظييمي  َعْبدي  ْبُن  َجْعَفر   ،َوَعبَّاُس  ْبُن  َوَأمْحَُد 
ثَ َنا  :وا قَالُ   ،اْلَمْعقيرييُّ  ثَ َنا  ،النَّْضُر ْبُن حُمَمَّد   َحدَّ ثَ َنا  -َوُهَو اْبُن َعمَّار     - عيْكريَمةُ  َحدَّ ي ي  َحدَّ رَافيُع  َحدََّثِني   ،أَبُو النََّجاشي

َخدييج   َوُهمْ   :قَالَ  ْبُن  اْلَمدييَنَة  َوَسلََّم  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي   ُّ َنِبي يَ ُقوُلونَ  أَيْبُ ُرونَ  َقديَم  النَّْخَل،    : النَّْخَل،  يُ َلق يُحوَن 
أَْو   -رَتَُكوُه، فَ نَ َفَضْت  " َلَعلَُّكْم َلْو ملَْ تَ ْفَعُلوا َكاَن َخرْيًا ". فَ   :ُكنَّا َنْصنَ ُعُه. قَالَ   :" قَاُلوا  ؟" َما َتْصنَ ُعونَ   :فَ َقالَ 
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َا َأََن َبَشٌر، إيَذا أََمْرُتُكْم بيَشْيء  ميْن ديينيُكْم َفُخُذوا بيهي، َوإيَذا أََمْرُتُكْم    :َفذََكُروا َذليَك َلُه، فَ َقالَ   :قَالَ   -فَ نَ َقَصْت   " إيمنَّ
َا َأََن َبَشٌر ". قَاَل عيْكريَمةُ  . :ْو ََنَْو َهَذا. قَاَل اْلَمْعقيرييُّ أَ  :بيَشْيء  ميْن َرأْييي، فَإيمنَّ  فَ نَ َفَضْت. َوملَْ َيُشكَّ

 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 

منسوب إىل معقر    ،هو بفتح امليم وإسكان العني املهملة وكسر القاف(  حدثِن أمحد بن جعفر املعقري : )قوله
  : ويقال ،بر أيبر وأيبر كبذر يبذر ويبذرأ :يقال منه ، بكسر الباء وضمها( أيبرون)  و  ،وهي َنحية من اليمن

واألول ابلفاء والضاد   ،هو بفتح احلروف كلها(  فنفضت أو فنقصت: )قوله  .أتبريا  - ابلتشديد    - أبر يؤبر  
  ، فنفضت " ابلفاء واملعجمة  : " قال املعقري  :وأما قوله يف آخر احلديث  ،والثاين ابلقاف واملهملة  ،املعجمة
  ، مبعىن املنفوض   ،النفض بفتح النون والفاء  :ويقال لذلك املتساقط  :قال أهل اللغة  ،أسقطت مترها  :ومعناه

 .وأنفض القوم فِن زادهم ،كاخلبط مبعىن املخبوط

   احلديث األخري
 107، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  2471 حَيََْي  َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  :قَالَ   ،حُمَمَُّد  ثَ َنا  :قَالَ   ،َعفَّانُ  َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،مَحَّادٌ  َحدَّ ْبني   َعنْ   ،اَثبيتٌ  َحدَّ أََنسي 
َع َأْصَوااًت فَ َقالَ   ،َعائيَشةَ  َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،َوهيَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ  ،َماليك   ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َسَي َّ َصلَّى اَّللَّ " َما َهَذا    :َأنَّ النَِّبي

يًصا " َلْو ملَْ يَ ْفَعُلوا َلَصَلَح ". فَ َلْم يُ َؤب يُروا َعاَمئيذ ، َفَصارَ   :فَ َقالَ   .أَيْبيُرونَهُ  النَّْخلُ   :" قَاُلوا  ؟الصَّْوتُ  َفذََكُروا    ،شي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم فَ َقالَ  ًئا ميْن أَْمري ُدنْ َياُكْم َفَشْأُنكُ   :َذليَك ليلنَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ ًئا ميْن أَْمري " إيْن َكاَن َشي ْ ْم بيهي، َوإيْن َكاَن َشي ْ

 ديينيُكْم فَإيَلَّ ". 
 حكم احلديث: صحيح 

 
 
 
 
 
 
 



  

 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع  التاسع والعشروناجلزء 
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 احلديث األول 
 293، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  3064 َبُة ْبُن َسعييد  الث ََّقفييُّ  َحدَّ ُّ  قُ تَ ي ْ ٌد، َأنَّ   ،َوحُمَمَُّد ْبُن اْلُمتَ وَك يلي اْلَعْسَقاَليني حُمَمََّد ْبَن حَيََْي ْبني   اْلَمْعىَن َواحي
 َّ ثَ ُهْم، َأْخرَبَيني  قَ ْيس  اْلَمْأريِبي يلَ  َعنْ   ،َأِبي  َحدَّ  : قَاَل اْبُن اْلُمتَ وَك يلي   - مشَيري   َعنْ   ،قَ ْيس    َُسَي ي ْبني  َعنْ   ،مُثَاَمَة ْبني َشرَاحي

ْلَح    ،أَبْ َيَض ْبني مَحَّال   َعنْ   -اْبني َعْبدي اْلَمَداني   ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَاْستَ ْقَطَعُه اْلمي   - أَنَُّه َوَفَد إيىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
َْأريَب    :قَاَل اْبُن اْلُمتَ وَك يلي  َا   ؟أََتْدريي َما َقَطْعَت َلهُ   :فَ َقَطَعُه َلُه، فَ َلمَّا َأْن َوىلَّ قَاَل َرُجٌل ميَن اْلَمْجليسي   -الَّذيي مبي  إيمنَّ
ْنُه. قَالَ   :قَالَ   .اْلعيدَّ  َقَطْعَت َلُه اْلَماءَ  ، قَالَ   :فَانْ تَ زََع مي َفاٌف ".    :َوَسأََلُه َعمَّا حُيَْمى ميَن اأْلَرَاكي " َما ملَْ تَ نَ ْلُه خي

بيلي ". :َوقَاَل اْبُن اْلُمتَ وَك يلي   " َأْخَفاُف اإْلي
 حكم احلديث: حسن دون مجلة "اخلفاف"

 
بيلي "  :حُمَمَُّد ْبُن احلََْسني اْلَمْخُزومييُّ  قَالَ   :قَالَ   ،اُروُن ْبُن َعْبدي اَّللَّي هَ  َحدََّثِني   3065  : " َما ملَْ تَ نَ ْلُه َأْخَفاُف اإْلي

َها، َوحُيَْمى َما فَ ْوَقُه. تَ َهى ُرُءوسي بيَل أَتُْكُل ُمن ْ  يَ ْعِني َأنَّ اإْلي
 حكم احلديث: ضعيف جدا مقطوع

 داود عون املعبود شرح سنن أِب

)املأرِب( نسبة إىل مأرب كمنزل: بلدة ابليمن. )عن مشري( كعظيم. )قال ابن املتوكل: ابن عبد املدان( أي:  
قال حممد بن املتوكل يف روايته: عن مشري بن عبد املدان. وأما قتيبة فقال يف روايته: عن مشري. فقط بغري نسبته  

يم، له صحبة، وكان اَسه أسود، وَساه رسول هللا أبيض. إىل أبيه. )عن أبيض بن محال( ابملهملة وتشديد امل
مرقاة  قاله يف  الوداع.  لقيه يف حجة  بل  وقيل:  ابملدينة.  عليه  وفد  السبكي:  قال  وفد(  )أنه  القاري.  قاله 
الصعود. )فاستقطعه امللح( أي: معدن امللح. أي: سأله أن يقطعه إايه. )قال ابن املتوكل: الذي مبأرب( أي:  

وايته: فاستقطعه امللح الذي مبأرب، ومأرب موضع ابليمن، غري مصروف. )فقطعه( امللح. )له( أي:  قال يف ر 
ألبيض. )وىل( أي: أدبر. )قال رجل( وهو األقرع بن حابس على ما ذكره الطيِب، وقيل: إنه العباس بن  

قطع. قال يف القاموس: مرداس. )املاء العد( بكسر العني وتشديد الدال املهملتني؛ أي: الدائم الذي ال ين 
املاء الذي له مادة ال تنقطع كماء العني. واملقصود: أن امللح الذي قطعت له هو كاملاء العد يف حصوله من  
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غري عمل وكد. )فانتزع( أي: رسول هللا ذلك امللح. )منه( أي: من أبيض. قال القاري: ومن ذلك علم أن 
نال منها شيء إال بتعب ومؤنة كامللح والنفط والفريوزج والكربيت  إقطاع املعادن إمنا جيوز إذا كانت ابطنة ال ي 

وَنوها، وما كانت ظاهرة حيصل املقصود منها من غري كد وصنعة ال جيوز إقطاعها، بل الناس فيها شركاء 
كالكأل ومياه األودية، وأن احلاكم إذا حكم مث ظهر أن احلق يف خالفه ينقض حكمه ويرجع عنه. انتهى.  

يوطي يف مرقاة الصعود: قال القاضي أبو الطيب وغريه: إمنا أقطعه على ظاهر ما َسعه منه، كمن  وقال الس
استفِت يف مسألة فصورت له على خالف ما هي عليه فأفىت، فبان له أْنا خبالفه، فأفىت مبا ظهر له اثنيا، فال  

اخلطأ يف شيء. قال يكون خمطئا، وذلك احلكم ترتب على حجة اخلصم فتبني خالفها، وليس ذلك من  
السبكي: حيتمل أن إنشاء حترمي إقطاع املعادن الظاهرة إمنا كان ملا رده النِب، ويكون إقطاعه قبل ذلك إما  
جائزا، وإما على حكم األصل، أو يكون اإلقطاع كان مشروطا بصفة، ويرشد إليه قوله يف بعض الرواايت: 

روطة يف اإلقطاع. وقيل: إن النِب استقاله، والظاهر أن  }فال إذن{. فإنه يتبني أنه على خالف الصفة املش
استقالته تطييب لقلبه تكرما منه صلى هللا عليه وسلم. ويف معجم الطرباين: }أن أبيض قال: قد أقلته منه 
على أن جتعله مِن صدقة. فقال النِب: هو منك صدقة{. فهذا من النِب مبالغة يف مكارم األخالق. انتهى. 

لى بناء املفعول. )من األراك( بيان ملا هو القطعة من األرض على ما يف القاموس، ولعل املراد  )عما حيمى( ع 
منه األرض الِت فيها األراك. قال املظهر: املراد من احلمى هنا اإلحياء، إذ احلمى املتعارف ال جيوز ألحد أن 

أنه سأله عن األراك الذي حيمى، كأنه   خيصه. قاله القاري. وقال يف فتح الودود: األراك ابلفتح شجر، واملراد
قال: أي األراك جيوز أن حيمى اي رسول هللا؟ انتهى. ويف النيل: وأصل احلمى عند العرب أن الرئيس منهم  
كان إذا نزل منزال خمصبا؛ استعوى كلبا على مكان عال، فإىل حيث انتهى صوته محاه من كل جانب فال 

يما سواه. واحلمى هو املكان احملمي، وهو خالف املباح، ومعناه: أن يرعى فيه غريه، ويرعى هو مع غريه ف
مينع من اإلحياء يف ذلك املوات؛ ليتوفر فيه الكأل، وترعاه مواش خمصوصة ومينع غريها. وأحاديث الباب تدل  

خمتصة   على أنه جيوز للنِب وملن بعده من األئمة إقطاع املعادن، واملراد ابإلقطاع: جعل بعض األراضي املوات
ببعض األشخاص، سواء كان ذلك معدَن أو أرضا، فيصري ذلك البعض أوىل به من غريه، ولكن بشرط أن  
يكون من املوات الِت ال خيتص هبا أحد. قال ابن التني: إنه إمنا يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار،  

قطاع متليكا وغري متليك، وعلى  وإمنا يقطع من الفيء، وال يقطع من حق مسلم وال معاهد، وقد يكون اإل
الثاين حيمل إقطاعه صلى هللا عليه وسلم الدور ابملدينة. انتهى. )قال( أي: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  
)ما مل تنله( بفتح النون؛ أي: مل تصله. )أخفاف اإلبل( أي: ما كان مبعزل من املراعي والعمارات. وفيه دليل  

رب العمارة؛ الحتياج البلد إليه ملرعى مواشيهم، وإليه أشار بقوله: "ما مل تنله  على أن اإلحياء ال جيوز بق



  

أخفاف اإلبل". أي: ليكن اإلحياء يف موضع بعيد ال تصل إليه اإلبل السارحة. ويف الفائق قيل: األخفاف: 
يرتك ملسان  مسان اإلبل. قال األصمعي: اخلف: اجلمل املسن، واملعىن أن ما قرب من املرعى ال حيمى، بل  

اإلبل وما يف معناها من الضعاف الِت ال تقوى على اإلمعان يف طلب املرعى. كذا يف املرقاة. قال املنذري: 
وأخرجه الرتمذي وابن ماجه، وقال الرتمذي: حسن غريب. هذا آخر كالمه. ويف إسناده حممد بن حيَي بن  

وذكر أبو داود عن حممد بن احلسن املخزومي قيس السبئي املأرِب، قال ابن عدي: أحاديثه مظلمة منكرة.  
قال: }ما مل تنله أخفاف اإلبل{. يعِن: أن اإلبل أتكل منتهى رءوسها، وحيمى ما فوقه. وذكر اخلطاِب  
وجها آخر وهو: أنه إمنا حيمى من األراك ما بعد من حضرة العمارة، فال تبلغه اإلبل الرائحة إذا أرسلت يف  

.. إخل( حاصله أن ذاك هو ما مل تنله أفواهها حال مشيها  .ي. )يعِن: أن اإلبل أتكلالرعي. انتهى كالم املنذر 
 على أخفافها. كذا يف فتح الودود.

 احلديث الثاىن 
 56، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

َسعييد   قُ ْلتُ   1380 ْبني  َبَة  َثُكمْ  ليُقتَ ي ْ ُّ  َحدَّ اْلَمْأريِبي قَ ْيس   ْبني  حَيََْي  ْبُن  ْبني   َعنْ   ،َأِبي  َحدََّثِني   :قَالَ   ،حُمَمَُّد  مُثَاَمَة 
يلَ  َعَلْيهي َوَسلََّم    أَنَُّه َوَفَد إيىَل َرُسولي   ،أَبْ َيَض ْبني مَحَّال   َعنْ   ،مشَُرْي   َعنْ   ،َُسَي ي ْبني قَ ْيس   َعنْ   ،َشرَاحي  ُ اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

اْلَمْجليسي  ميَن  َرُجٌل  قَاَل  َوىلَّ  َأْن  فَ َلمَّا  َلُه،  فَ َقَطَع  ْلَح  اْلمي َلهُ   :فَاْستَ ْقَطَعُه  َقَطْعَت  َما  َلُه    ؟أََتْدريي  َقَطْعَت  َا  إيمنَّ
ْنُه، قَالَ   :قَالَ   ،اْلعيدَّ  اْلَماءَ  . قَالَ   :فَانْ تَ َزَعُه مي ، فَأَقَ رَّ بيهي   :َوَسأََلُه َعمَّا حُيَْمى ميَن اأْلَرَاكي بيلي َفاُف اإْلي َما ملَْ تَ نَ ْلُه خي

َبُة، َوقَالَ   نَ َعْم. :قُ تَ ي ْ
 حكم احلديث: حسن 

 
ثَ َنا(  م)  1380 ثَ نَ   : قَالَ   ،حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ْبني َأِبي ُعَمرَ  َحدَّ ُّ  ا َحدَّ ْسَنادي  حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ْبني قَ ْيس  اْلَمْأريِبي ََذا اإْلي هبي

َن اْلَيَمني، َويفي اْلَبابي َعْن َوائيل  َوَأَْسَاَء بيْنتي َأِبي َبْكر . َحدييُث أَبْ َيَض َحدييٌث َغرييٌب،    :ََنَْوُه. اْلَمْأريبُ  َيٌة مي ََنحي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَغرْييهيْم، يفي اْلَقطَائيعي يَ َرْوَن َجائيزًا َأْن  َواْلَعَمُل َعَلى َهَذا عيْنَد َأْهلي ا ْلعيْلمي ميْن َأْصَحابي النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

َماُم ليَمْن َرَأى َذليَك.  يُ ْقطيَع اإْلي
 حكم احلديث: حسن 

 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

قرأ الرتمذي هذا احلديث على شيخه قتيبة  (  بن قيسقلت لقتيبة بن سعيد حدثكم حممد بن حيَي  : )قوله
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وإذا قرأ على الشيخ قائال أخربك   :الراوي  .قال السيوطي يف تدريب  .ابلقراءة عليه وهذا أحد وجوه التحمل
وجازت   ،فالن أو َنوه كما قلت أخربَن فالن والشيخ مصغ إليه فاهم له غري منكر وال مقر لفظ صح السماع

وال يشرتط نطق الشيخ ابإلقرار كقوله نعم على الصحيح الذي قطع به    ،الرواية به اكتفاء ابلقرائن الظاهرة
قلت    .كالم السيوطي  .صحاب الشافعية والظاهريني نطقه به انتهىوشرط بعض أ  .مجاهري أصحاب الفنون

( املأرِب) قد أقر قتيبة بعد قراءة الرتمذي هذا احلديث عليه ونطق بقوله نعم كما هو مصرح يف آخر احلديث
  بضم املثلثة (  عن مثامة)  منسوب إىل مأرب بفتح امليم وسكون اهلمزة وكسر الراء وقيل بفتحها موضع ابليمني

قال  (  ابن قيس)  بضم السني املهملة وفتح امليم وتشديد الياء(  عن َسي)  بفتح الشني املعجمة(  ن شراحيلب)
  بضم الشني املعجمة وفتح امليم مصغرا ابن عبد الدار اليمامي مقبول من الثالثة (  عن مشري)  احلافظ َمهول 

  أي سأله أن يقطع إايه (  ستقطعه ا)  أي قدم(  وفد)  بفتح احلاء املهملة وتشديد امليم(  عن أبيض بن محال)
( فلما أن وىل )  لظنه صلى هللا عليه وسلم أنه خيرج منه امللح بعمل وكد(  فقطع له)  أي معدن امللح(  امللح)

وقيل إنه العباس بن    ،هو األقرع بن حابس التميمي على ما ذكره الطيِب(  قال رجل من اجمللس)  أي أدبر
أي (  قال)  أي الدائم الذي ال ينقطع والعد املهيأ  ،الدال املهملة  بكسر العني وتشديد(  املاء العد)  مرداس

األظهر أن فاعل قال هو الرجل وإال فكان حقه   :الرجل قال ابن امللك والظاهر أنه أبيض الراوي قال القاري
أي مشري  (  قال)  قلت عندي أن فاعل قال هو مشري الراوي عن أبيض فتفكر  .أن يقوله فرجعه مِن انتهى

أي  :وقال الشيخ عبد احلق يف اللمعات .أي الرجل النِب صلى هللا عليه وسلم كذا يف املرقاة( وسأله ) الراوي
بصيغة (  عن ما حيمى)  سأل أبيض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت الظاهر عندي هو ما قال الشيخ

هول" من األراك" بيان ملا وهو القطعة من األرض على ما يف القاموس ولعل املراد منه األرض الِت فيها  اجمل
( ما مل تنله)  املراد من احلمى هنا اإلحياء إذ احلمى املتعارف ال جيوز ألحد أن خيصه  :قال املظهر  .األراك

وفيه دليل على أن اإلحياء    .راعي والعماراتبفتح النون أي مل تصله" خفاف اإلبل" معناه ما كان مبعزل من امل
قال    .ما مل تنله خفاف اإلبل  :وإليه أشار بقوله  ،ال جيوز بقرب العمارة الحتياج أهل البلد إليه لرعي مواشيهم

واملعىن أن ما قرب من املرعى ال حيمى بل يرتك ملسان اإلبل وما يف معناها    .اخلف اجلمل املسن  :األصمعي
وقيل حيتمل أن يكون املراد   :ال تقوى على اإلمعان يف طلب املرعى وقال الطيِب رمحه هللا  من الضعاف الِت

فأقر به وقال  : )قوله  .كذا يف املرقاة  .به أنه ال حيمى ما تناله األخفاف وال شيء منها إال وتناله األخفاف
لرتمذي لشيخه قتيبة حدثكم هذا متعلق بقوله قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم حممد بن حيَي إخل أي قال ا(  نعم

وقد مر تفصيله يف ابتداء الكتاب يف    . وهذا أحد وجوه التحمل  .نعم   :وقال  ،حممد بن حيَي إخل فأقر به قتيبة
أما حديث وائل  (  ويف الباب عن وائل وأَساء ابنة أِب بكر: )قوله  .فأقر به الشيخ الثقة األمني  :شرح قوله



  

ديث أَساء فأخرجه أبو داود بلفظ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فأخرجه الرتمذي يف هذا الباب وأما ح
 .وأخرجه ابن ماجه والدارمي ( حديث أبيض بن محال حديث حسن غريب) قوله .أقطع للزبري خنيال

  احلديث الثالث
 1704، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن الزَُّبرْيي  َأْخرَبَنَ   2653   ، َسعييد   َعْن أَبييهي   ،اَثبيُت ْبُن َسعييد   َأْخرَبَيني َعم يي  :قَالَ   ،اْلَفرَُج ْبُن َسعييد   َحدَّ
، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي صَ   ،أَبْ َيَض ْبني مَحَّال   َعْن َجد يهي  َى اأْلَرَاكي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعْن محي لَّى  أَنَُّه َسَأَل َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َى يفي اأْلَرَاكي ". فَ َقالَ   :اَّللَّ ظَاريي  :" اَل محي ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   ؟أَرَاَكٌة يفي حي ُّ َصلَّى اَّللَّ َى    : فَ َقاَل النَِّبي " اَل محي
َها. اأْلَْرَض الَِّتي فييَها ا  :يَ ْعِني اْبُن أَبْ َيَض حبييظَاريي  :يفي اأْلَرَاكي ". قَاَل فَ رَجٌ   لزَّرُْع اْلُمَحاَط َعَلي ْ

 حكم احلديث: إسناده حسن

 احلديث الرابع  
 81، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  3097 َبةَ  َحدَّ ثَ َنا  ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن َأِبي َشي ْ ثَ َنا  ،أَبُو ُأَساَمةَ  َحدَّ َ    :قَاَلتْ  َعائيَشةَ  َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،هيَشامٌ  َحدَّ تُ ُويف ي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَما يفي بَ ْيِتي ميْن َشْيء  أَيُْكُلُه ُذو َكبيد  إيالَّ  ْنُه  َشْطُر َشعيري   َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ، فََأَكْلُت مي يفي َرف   لي

، َفكيْلُتُه فَ َفِنيَ.  َحىتَّ طَاَل َعَليَّ
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

عائ ففِن، وسيأيت بسنده ومتنه وشرحه يف  اثنيها: حديث  فكالته  الذي كان يف رفها  الشعري  شة يف قصة 
الرقاق، وتقدم اإلملام بشيء من ذلك يف " ابب ما يستحب من الكيل " أوائل البيوع. قال ابن املنري: وجه 

ألخذ الشعري دخول حديث عائشة يف الرتمجة أْنا لو مل تستحق النفقة بعد موت النِب صلى هللا عليه وسلم  
 منها. 

   احلديث اخلامس
 74، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا   5410 ثَ َنا  ،َسعييُد ْبُن َأِبي َمْرميََ  َحدَّ َهْل َرأَيْ ُتْم يفي    :َسْهاًل  أَنَُّه َسَألَ   ،أَبُو َحازيم   َحدََّثِني   :قَالَ   ،أَبُو َغسَّانَ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُتْم تَ ْنُخُلوَن الشَّعيريَ   :اَل. فَ ُقْلتُ  :قَالَ  ؟النَّقييَّ  َزَماني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ ُفُخُه. :قَالَ  ؟ُكن ْ  اَل، َوَلكيْن ُكنَّا نَ ن ْ
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 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

سلمة بن دينار وهو غري الذي قبله وهو أصغر منه   هو حممد بن مطرف، وأبو حازم هو(  أبو غسان)  قوله:
بفتح النون أي خبز الدقيق احلوارى وهو النظيف األبيض،  (  النقي)  وإن اشرتكا يف كون كل منهما اتبعيا. قوله:

ويف حديث البعث: " حيشر الناس على أرض عفراء كقرصة النقي " وذكره يف الباب الذي بعده من وجه  
 هو موافق حلديث أنس املتقدم: " ما رأى مرققا قط ". قوله: (  قال ال)  منه. قوله:آخر عن أِب حازم أمت  

ذكره يف الباب الذي بعده بلفظ: "  (  ولكن كنا ننفخه)  أي بعد طحنه. قوله:(  فهل كنتم تنخلون الشعري)
سلم  قال: ما رأى النِب صلى هللا عليه و   ؟هل كانت لكم يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مناخل

منخال من حني ابتعثه هللا حىت قبضه هللا تعاىل " وأظنه احرتز عما قبل البعثة لكونه صلى هللا عليه وسلم كان  
سافر يف تلك املدة إىل الشام اتجرا وكانت الشام إذ ذاك مع الروم، واخلبز النقي عندهم كثري، وكذا املناخل  

، فأما بعد البعثة فلم يكن إال مبكة والطائف واملدينة، وغريها من آالت الرتفه، فال ريب أنه رأى ذلك عندهم
ووصل إىل تبوك وهي من أطراف الشام لكن مل يفتحها وال طالت إقامته هبا، وقول الكرماين: خنلت الدقيق  

 أي غربلته، األوىل أن يقول: أي أخرجت منه النخالة. 

   احلديث السادس
 217، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ثَ َنا(  22)  2970 ثَ َنا  :قَااَل   ،َوحُمَمَُّد ْبُن َبشَّار   ،حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثىنَّ  َحدَّ ثَ َنا  ، حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفر   َحدَّ َأِبي   َعنْ   ،ُشْعَبةُ  َحدَّ
َا قَا َعائيَشةَ  َعنْ   ،اأْلَْسَودي  حُيَد يُث َعني  َعْبَد الرَّمْحَني ْبَن يَزييدَ  َسَيْعتُ   : قَالَ   ،إيْسَحاقَ  َما َشبيَع آُل حُمَمَّد  َصلَّى    : َلتْ َأْنَّ

ُ َعَليْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ميْن ُخْبزي َشعيري  يَ ْوَمنْيي ُمتَ َتابيَعنْيي، َحىتَّ قُبيَض َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  هي َوَسلََّم.اَّللَّ

   احلديث األخري
 218، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ثَ َنا(  27)  2973 ْبني ُكَرْيب   َحدَّ اْلَعاَلءي  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ َنا  ،أَبُو ُكَرْيب   ُأَساَمةَ  َحدَّ  ، أَبييهي  َعنْ   ،هيَشام   َعنْ   ، أَبُو 
ُذو َكبيد    :قَاَلتْ  َعائيَشةَ  َعنْ  أَيُْكُلُه  َشْيء   ميْن  َريف ي  يفي  َوَما  َوَسلََّم  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل   َ إيالَّ تُ ُويف ي َشْطُر  ، 

َ.  َشعيري   ، َفكيْلُتُه، فَ َفِني ْنُه َحىتَّ طَاَل َعَليَّ ، فََأَكْلُت مي  يفي َرف   لي
 112، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم



  

ثَ َنا  3830 ثَ َنا  ،َهاُروُن ْبُن َعْبدي اَّللَّي  َحدَّ ثَ َنا  ،ُعَمُر ْبُن َحْفص   َحدَّ يَزييَد   َعنْ   ،حُمَمَّدي ْبني َأِبي حَيََْي  َعنْ   ،َأِبي  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َأَخَذ كيْسَرًة ميْن ُخْبزي َشعيري    :قَالَ  يُوُسَف ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني َساَلم   َعنْ   ،اأْلَْعَوري  َّ َصلَّى اَّللَّ َرأَْيُت النَِّبي

َها مَتَْرًة َوقَالَ   َهذيهي ". إيَدامُ  " َهذيهي  :فَ َوَضَع َعَلي ْ
 حكم احلديث: ضعيف 

 ن املعبود شرح سنن أِب داودعو 

)أخذ كسرة( بكسر فسكون أي: قطعة. )وقال: هذه( أي: التمرة. )إدام هذه( أي: الكسرة. قال الطيِب:  
ملا كان التمر طعاما مستقال ومل يكن متعارفا ابألدومة أخرب أنه صاحل هلا. قال املنذري: وأخرجه الرتمذي.  

ه صحبة. وقال أبو حامت الرازي: ليست له صحبة له رؤية. وقد اختلف يف يوسف هذا؛ فقال البخاري: ل
وقال احلاكم أبو عبد هللا النيسابوري: ومن التابعني املخضرمني طبقة ولدوا يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم مل يسمعوا منه منهم يوسف بن عبد هللا بن سالم. انتهى. ويف أَساء رجال املشكاة: ولد يف حياة رسول  

صلى هللا عليه وسلم ومحل إليه وأقعده يف حجره وَساه يوسف ومسح رأسه، ومنهم من يقول: له رؤية   هللا
وال رواية له عداده يف أهل املدينة. انتهى. قال بعض العلماء: وإطالق رواية أِب داود من غري أن يقول:  

 مرسال يدل على أن له رواية مع أن مرسل الصحاِب حجة إمجاعا وهللا أعلم. 
 174، الصفحة رقم:4:جلزء رقما

ثَ َنا  2357 َغْياَلنَ  َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  :قَالَ   ،حَمُْموُد  َداُودَ  َحدَّ ثَ َنا  : قَالَ   ،أَبُو  إيْسَحاقَ  َعنْ   ،ُشْعَبةُ  َحدَّ  :قَالَ  َأِبي 
ُ َعَلْيهي    :قَاَلتْ   ،َعائيَشةَ  َعنْ   ،اأْلَْسَودي ْبني يَزييدَ  حُيَد يُث َعني  َعْبَد الرَّمْحَني ْبَن يَزييدَ  َسَيْعتُ  َما َشبيَع َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 يٌح، َويفي اْلَبابي َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة. َوَسلََّم ميْن ُخْبزي َشعيري  يَ ْوَمنْيي ُمتَ َتابيَعنْيي َحىتَّ قُبيَض. َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َصحي 
 حكم احلديث: صحيح 

 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

فمن (  من خبز شعري)  ما شبع آل حممد  :ويف رواية الشيخني(  ما شبع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )قوله
  : قال القاري   .صلى هللا عليه وسلم(  قبض)  أي استمر عدم الشبع على الوجه املذكور حىت(  حىت)  الرب ابألوىل 

نعم وقع مال كثري يف يده لكنه ما أمسكه    ،وفيه رد على من قال صار صلى هللا عليه وسلم يف آخر عمره غنيا
أخرجه (  ويف الباب عن أِب هريرة : )قوله  .وكان دائما غِن القلب بغىن الرب انتهى  ،بل صرفه يف مرضاة ربه
 . وأخرجه الشيخان( هذا حديث حسن صحيح: )قوله .الرتمذي يف هذا الباب

 175، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

ثَ َنا  2359 الدُّورييُّ  َحدَّ حُمَمَّد   ْبُن  ثَ َنا  :قَالَ   ، َعبَّاُس  ُبَكرْي   َحدَّ َأِبي  ْبُن  ثَ َنا  :قَالَ   ،حَيََْي  ُعْثَمانَ  َحدَّ ْبُن    ، َحرييُز 
َعَلْيهي َوَسلََّم    : يَ ُقولُ  َأاَب أَُماَمةَ  َسَيْعتُ   :قَالَ  ُسَلْيمي ْبني َعامير   َعنْ   ُ َما َكاَن يَ ْفُضُل َعْن َأْهلي بَ ْيتي النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

ٌّ، وَ  يٌح َغرييٌب ميْن َهَذا اْلَوْجهي، َوحَيََْي ْبُن َأِبي ُبَكرْي  َهَذا ُكويفي ُز الشَّعيريي. َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َصحي   أَبُو ُبَكرْي  ُخب ْ
. ُب اللَّْيثي  َواليُد حَيََْي َرَوى َلُه ُسْفَياُن الث َّْورييُّ، َوحَيََْي ْبُن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُبَكرْي  ميْصرييٌّ َصاحي

 حكم احلديث: صحيح 
 175، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا   2360 يُّ  َحدَّ ثَ َنا   :قَالَ   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُمَعاوييََة اجْلَُمحي  ،عيْكريَمةَ  َعنْ   ،هياَللي ْبني َخبَّاب   َعنْ   ،ُت ْبُن يَزييدَ اَثبي  َحدَّ
ُدو   :قَالَ  اْبني َعبَّاس   َعني  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَبييُت اللََّيالي اْلُمتَ َتابيَعَة طَاوياًي، َوَأْهُلُه اَل جيَي َن َعَشاًء،  َكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

يٌح.وََكاَن َأْكثَ ُر ُخْبزيهيْم خُ  َز الشَّعيريي. َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َصحي  ب ْ
 حكم احلديث: حسن 

 583، الصفحة رقم:36:اجلزء رقم

ثَ َنا  22244 ثَ َنا  :قَااَل   ،َوأَبُو اْلُمغيريَةي  ،أَبُو النَّْضري  َحدَّ ثَ َنا  ،َحرييزٌ  َحدَّ َأاَب  َسَيْعتُ   :قَالَ   ،ُسَلْيُم ْبُن َعامير  اخْلََبائيرييُّ  َحدَّ
ُز الشَّعيريي.  :يَ ُقولُ  ةَ أَُمامَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ُخب ْ  َما َكاَن يَ ْفُضُل ميْن َأْهلي بَ ْيتي النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 احاديث  من الكتاب وحيتوى على سبع الثالثوناجلزء 
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 احلديث األول
 117، الصفحة رقم:2:اجلزء رقم

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَنْت تَ ُقولُ  أُمَّ َسَلَمةَ  َوَحدََّثِني َعْن َماليك، أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ   1761 جَتَْمُع احْلَادُّ   :َزْوَج النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
. ْدري َوالزَّْيتي لس ي  َرْأَسَها ابي

 احلديث الثاىن 
 350، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  1850 َأنَّ َرُجاًل َكاَن َمَع النَِّبي ي َصلَّى    ،اْبني َعبَّاس   َعني   ،َسعييدي ْبني ُجَبرْي   َعنْ   ،أَبُو بيْشر   َأْخرَبَنَ   ،ُهَشْيمٌ  َحدَّ
َعَليْ   ُ َوَسلَّمَ اَّللَّ َعَلْيهي   ُ َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ فَ َقاَل  َفَماَت،  حُمْريٌم،  َوُهَو  ََنقَ ُتُه،  فَ َوَقَصْتُه  َوَسلََّم،  َاء     :هي  ُلوُه مبي اْغسي  "

َعُث  ، َواَل خُتَم يُروا َرْأَسُه، فَإينَُّه يُ ب ْ ْدر ، وََكف يُنوُه يفي ثَ ْوبَ ْيهي، َواَل مَتَسُّوُه بيطييب   يَ ْوَم اْلقيَياَمةي ُمَلب يًيا ".َوسي
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرطهما 

 198، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا   3076 َأنَّ َرُجاًل َخرَّ َعْن    :اْبني َعبَّاس   َعني   ،َسعييدي ْبني ُجَبرْي   َعنْ   ،أَيُّوبَ  َعنْ   ،َمْعَمرٌ  َأْخرَبَنَ   ،َعْبُد الرَّزَّاقي  َحدَّ
أَْقَصَعُه، َشكَّ أَيُّوُب    -ُهَو حُمْريٌم فَ َوَقَصُه  بَعيرييهي وَ  َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقالَ   -أَْو   ُ َّ َصلَّى اَّللَّ ُلوُه    :َفَسأَُلوا النَِّبي " اْغسي

َاء   ْدر   مبي َعثُُه يَ ْوَم اْلقيَياَمةي حُمْريًما ".وََكف يُنوُه يفي ثَ ْوبَ ْيهي، َواَل خُتَم يُروا َرْأَسُه، َواَل تُ َقر يبُوُه طييًبا، فَإينَّ اَّللََّ  ،َوسي   يَ ب ْ
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 

 
ثَ َنا   3077 َأنَّ   :اْبني َعبَّاس   َعني   ،َسعييدي ْبني ُجَبرْي   َعنْ   ،َعْبُد اْلَكريميي اجْلََزرييُّ  َوَأْخرَبَيني   :َمْعَمرٌ  قَالَ   ،َعْبُد الرَّزَّاقي  َحدَّ

ْثَل َحدييثي أَيُّوَب.   َرُجاًل َخرَّ َعْن بَعيري  ََند   َوُهَو حُمْريٌم، فَ ُوقيَص َوْقًصا، مُثَّ ذََكَر مي
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 

 287، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

ثَ َنا  3230 ُجَرْيج   َعني   ،حَيََْي  َحدَّ بْ  َحدََّثِني   :قَالَ   ،اْبني  دييَنار  َعْمُرو  ُجَبرْي   َأنَّ   ،ُن  ْبَن  َأنَّ  َسعييَد  اْبَن   َأْخرَبَُه، 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َفَخرَّ ميْن فَ ْوقي َدابَّتيهي، فَ ُوقيَص َوقْ   :َأْخرَبَُه، قَالَ  َعبَّاس   ًصا  أَقْ َبَل َرُجٌل َحرَاٌم َمَع َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ َفَماَت، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي صَ  َاء    :لَّى اَّللَّ ُلوُه مبي ْدر   " اْغسي َوأَْلبيُسوُه ثَ ْوبَ ْيهي، َواَل خُتَم يُروا َرْأَسُه، فَإينَُّه   ،َوسي
َعُث يَ ْوَم اْلقيَياَمةي يُ َلِب ي ".   يُ ب ْ

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 

  احلديث الثالث
 399، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا   1807 ثَ َنا  :قَالَ   ،حَمُْموُد ْبُن َغْياَلنَ  َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ، أَبُو َداُودَ  َحدَّ َاكي ْبني َحْرب   َعنْ   ،ُشْعَبةُ  َحدَّ َجابيَر   َسَيعَ   ،َسي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعَلى َأِبي أَيُّوَب وََكاَن إي  :يَ ُقولُ  ،ْبَن ََسَُرةَ  َذا َأَكَل َطَعاًما بَ َعَث إيلَْيهي بيَفْضليهي،  نَ َزَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َلمَّا أََتى أَبُ   ُ ُّ َصلَّى اَّللَّ ْنُه النَِّبي ، َوملَْ أَيُْكْل مي ُ َعَلْيهي  فَ بَ َعَث إيلَْيهي يَ ْوًما بيَطَعام  َّ َصلَّى اَّللَّ و أَيُّوَب النَِّبي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ َوَسلََّم، َفذََكَر َذليَك َلُه، فَ قَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ "   :قَالَ   ؟" فييهي ثُوٌم ". فَ َقاَل اَي َرُسوَل اَّللَّي، َأَحرَاٌم ُهوَ   :اَل النَِّبي

يحٌ   اَل، َوَلكيِن ي َأْكَرُهُه ميْن َأْجلي ريحييهي ". َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َصحي
 حكم احلديث: صحيح 

 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

وكان )  أي حني قدم من مكة إىل املدينة مهاجرا(  نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أِب أيوب: )قوله
قال العلماء يف هذا إنه يستحب لآلكل والشارب أن يفضل مما    :قال النووي(  إذا أكل بعث إليه بفضله

وكذا إذا كان يف الطعام قلة    ،أيكل ويشرب فضلة ليواسي هبا من بعده ال سيما إن كان مما يتربك بفضلته
وهلم إليه حاجة ويتأكد هذا يف حق الضيف ال سيما إن كانت عادة أهل الطعام أن خيرجوا كل ما عندهم  

عياهلم  الناس  وينتظر  من  يفعله كثري  الفضلة   ،الفضلة كما  هذه  إفضال  يستحبون  السلف كانوا  أن  ونقلوا 
هذا تصريح إبابحة  (  أحرام هو قال ال ولكِن أكرهه من أجل رحيه)  وهذا احلديث أصل ذلك كله  ،املذكورة

  ، اطبة الكبار أو حضور مجع يف غري املسجد أو خم  .لكن يكره ملن أراد حضور املسجد  ،الثوم وهو َمموع عليه
واختلف أصحابنا يف حكم الثوم يف حقه صلى هللا عليه    :قال النووي  .ويلحق ابلثوم كل ما له رائحة كريهة

واألصح عندهم أْنا مكروهة    ،هي حمرمة عليه  :فقال بعض أصحابنا  ،وسلم وكذلك البصل والكراث وَنوها
ومن قال ابألول    ؟يف جواب قوله أحرام هي  كراهة تنزيه ليست حمرمة لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم ال

 . وأخرجه مسلم( هذا حديث حسن صحيح: )قوله  .معىن احلديث ليس حبرام يف حقكم انتهى :يقول



  

 احلديث الرابع  
 71، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3365 ثَ َنا  :قَالَ   ،َحْرَمَلُة ْبُن حَيََْي  َحدَّ َعْبدي الرَّمْحَني ْبني   َعنْ   ،أَبُو ُشَرْيح   أَنْ َبَأَنَ   :قَالَ   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن َوْهب   َحدَّ
ْرَاَن احلَْْجريي ي  ُهْم ريي  ،َجابير   َعنْ   ،َأِبي الزَُّبرْيي  َعنْ   ، مني ن ْ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم فَ َوَجَد مي َّ َصلَّى اَّللَّ ، َأنَّ نَ َفرًا أَتَ ُوا النَِّبي حي اْلُكرَّاثي

نْ  :فَ َقالَ  ْنُه اإْلي ُتُكْم َعْن َأْكلي َهذيهي الشََّجَرةي، إينَّ اْلَماَلئيَكَة تَ َتَأذَّى مميَّا يَ َتَأذَّى مي  َساُن "." أملَْ َأُكْن َْنَي ْ
 حكم احلديث: صحيح 

   احلديث اخلامس
 530، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  4077 ثَ َنا  :قَالَ   ،َعلييُّ ْبُن حُمَمَّد   َحدَّ ُّ  َحدَّ َأِبي   َعنْ   ،إيَْسَاعييَل ْبني رَافيع  َأِبي رَافيع   َعنْ   ،َعْبُد الرَّمْحَني اْلُمَحاريِبي
َبايني ي حَيََْي ْبني َأِبي َعْمر و ي ي َأِبي أَُماَمَة الْ  َعنْ   ، َعْمريو ْبني َعْبدي اَّللَّي  َعنْ   ،ُزْرَعَة السَّي ْ

َخطَبَ َنا َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى    :قَالَ  َباهيلي
َرََنُه، َفَكاَن ميْن   ، َوَحذَّ ثَ َناُه َعني الدَّجَّالي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َفَكاَن َأْكثَ ُر ُخْطَبتيهي َحدييثًا َحدَّ " إينَُّه ملَْ    : قَ ْوليهي َأْن قَالَ اَّللَّ

ُمْنذُ  اأْلَْرضي  َنٌة يفي  فيت ْ أُمََّتُه  َذَرأَ  َتُكْن  َر  إيالَّ َحذَّ نَبييًّا  َعْث  يَ ب ْ ملَْ  َوإينَّ اَّللََّ   ، الدَّجَّالي َنةي  فيت ْ ميْن  َأْعَظَم  آَدَم  ُذر ييََّة   ُ اَّللَّ
، َوُهَو َخاريٌج فييُكْم اَل حَمَاَلَة، َوإيْن خَيْرُْج   ُر اأْلَُممي ُر اأْلَنْبيَياءي، َوأَنْ ُتْم آخي  َبنْيَ َظْهرَانَ ْيُكْم فََأََن  َوَأَنَ الدَّجَّاَل، َوَأََن آخي

ُ َخلييَفِتي َعَلى ُكل ي ُمسْ  هي، َواَّللَّ يُج نَ ْفسي ، َوإيْن خَيْرُْج ميْن بَ ْعديي َفُكلُّ اْمريئ  َحجي يٌج ليُكل ي ُمْسليم  ، َوإينَُّه خَيْرُُج  َحجي ليم 
، فَ َيعييُث ميَييًنا، َويَعييثُ  َخلَّة   مينْ  ْفَها  َبنْيَ الشَّامي َواْلعيرَاقي َفًة ملَْ َيصي ُفُه َلُكْم صي َااًل، اَي عيَباَد اَّللَّي فَاثْ بُ ُتوا، فَإيين ي َسَأصي  مشي

ٌّ قَ ْبليي ُه َنِبي َّ بَ ْعديي، مُثَّ يُ َثِن ي فَ يَ ُقولُ   :إينَُّه يَ ْبَدأُ فَ يَ ُقولُ   ؛ إيايَّ ٌّ. َواَل َنِبي ىتَّ مَتُوتُوا، َأََن َربُُّكْم. َواَل تَ َرْوَن َربَُّكْم حَ   :َأََن َنِبي
نَ ْيهي  َْعَوَر، َوإينَُّه َمْكُتوٌب َبنْيَ َعي ْ ، َوإينَّ    :َوإينَُّه َأْعَوُر، َوإينَّ َربَُّكْم لَْيَس أبي َكافيٌر، يَ ْقَرُؤُه ُكلُّ ُمْؤمين  َكاتيب  أَْو َغرْيي َكاتيب 

َنتيهي َأنَّ َمَعُه َجنًَّة َوََنرًا، فَ َنارُُه َجنٌَّة، َوَجن َّ  ،  ميْن فيت ْ َّللَّي، َوْليَ ْقَرْأ فَ َواتيَح اْلَكْهفي ُتُه ََنٌر، َفَمني ابْ ُتليَي بيَناريهي فَ ْلَيْسَتغيْث ابي
َعْ  َنتيهي َأْن يَ ُقوَل ألي ُت  أََرأَْيَت إيْن بَ َعثْ   :رَاِبي   فَ َتُكوَن َعَلْيهي بَ ْرًدا َوَساَلًما، َكَما َكاَنتي النَّاُر َعَلى إيبْ رَاهييَم، َوإينَّ ميْن فيت ْ

اَي ُبَِنَّ،    :نَ َعْم. فَ يَ َتَمثَُّل َلُه َشْيطَاََنني يفي ُصورَةي أَبييهي َوأُم يهي، فَ يَ ُقواَلني   :فَ يَ ُقولُ   ؟َلَك َأاَبَك َوأُمََّك، أََتْشَهُد َأين ي َربُّكَ 
َدة   ؛اتَّبيْعهُ  َنتيهي َأْن ُيَسلََّط َعَلى نَ ْفس  َواحي قََّتنْيي،   فَإينَُّه َربَُّك. َوإينَّ ميْن فيت ْ ْنَشاري َحىتَّ يُ ْلَقى شي ْلمي فَ يَ ْقتُ َلَها، َويَ ْنُشَرَها ابي

ُ، وَ   : مُثَّ يَ ُقولَ  َعثُُه اَّللَّ   : يَ ُقوُل َلُه اخْلَبييثُ اْنظُُروا إيىَل َعْبديي َهَذا، فَإيين ي أَبْ َعثُُه اآْلَن، مُثَّ يَ ْزُعُم َأنَّ َلُه َرابًّ َغرْييي. فَ يَ ب ْ
ريًَة بيَك ميِن ي اْلي َ  :ُقولُ فَ ي َ  ؟َمْن َربُّكَ  ُ، َوأَْنَت َعُدوُّ اَّللَّي، أَْنَت الدَّجَّاُل، َواَّللَّي َما ُكْنُت بَ ْعُد َأَشدَّ َبصي َ اَّللَّ  ْوَم ". َرِب ي

يُّ  قَالَ  الطََّنافيسي احلََْسني  ثَ َنا  : أَبُو  ُّ  َفَحدَّ ثَ َنا  ،اْلُمَحاريِبي الْ  َحدَّ اْلَولييدي  ْبُن  اَّللَّي  ُّ ُعبَ ْيُد  َأِبي  َعنْ   ،َعطييَّةَ  َعنْ   ،َوصَّايفي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ  َسعييد   قَاَل أَبُو    :" َذليَك الرَُّجُل أَْرَفُع أُمَِّتي َدَرَجًة يفي اجْلَنَّةي ". قَالَ   :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
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ُّ َواَّللَّي َما ُكنَّا نُ َرى َذليَك الرَُّجَل إيالَّ    :َسعييد   مُثَّ َرَجْعَنا إيىَل   :ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّابي َحىتَّ َمَضى ليَسبييليهي. قَاَل اْلُمَحاريِبي
َنتيهي َأْن أَيُْمَر السََّماَء َأْن مُتْطيَر فَ ُتْمطيَر، َوأَيُْمَر اأْلَْرَض َأْن تُ ْنبيَت فَ تُ ْنبيَت، وَ   :َحدييثي َأِبي رَافيع  قَالَ  إينَّ " َوإينَّ ميْن فيت ْ

حلَْي ي فَ ُيَكذ يبُونَُه، َفاَل تَ ب َْقى هَلُْم َسائيَمٌة إيالَّ َهَلَكْت، َوإينَّ ميْن فيت ْ  َنتيهي َأْن مَيُرَّ ابي حلَْي ي فَ ُيَصد يُقونَُه، ميْن فيت ْ َنتيهي َأْن مَيُرَّ ابي
يهيْم مي  ْم َذليَك َأَْسََن َما  فَ َيْأُمَر السََّماَء َأْن مُتْطيَر فَ ُتْمطيَر، َوأَيُْمَر اأْلَْرَض َأْن تُ ْنبيَت فَ تُ ْنبيَت، َحىتَّ تَ ُروَح َمَواشي ْن يَ ْوميهي

َر، َوأَ  ُه َخَواصي َدرَُّه ُضُروًعا، َوإينَُّه اَل يَ ب َْقى َشْيٌء ميَن اأْلَْرضي إيالَّ َوطيَئُه َوَظَهَر َعَلْيهي، إيالَّ َمكََّة َكاَنْت َوَأْعَظَمُه، َوأََمدَّ
لسُُّيوفي َصْلَتًة، َحىتَّ  َما ميْن نَ ْقب  ميْن نيَقاهبييَما إيالَّ َلقييَ ْتُه اْلَماَلئيَكُة ابي اأْلَمْحَري   لظَُّرْيبي ا يَ ْنزيَل عيْندَ   َواْلَمدييَنَة، اَل أَيْتييهي

َقى ُمَنافيٌق َواَل ُمَنافيقَ  ، َفاَل يَ ب ْ ْهليَها َثاَلَث َرَجَفات  َقَطعي السََّبَخةي، َفرَتُْجُف اْلَمدييَنُة أبَي ٌة إيالَّ َخرََج إيلَْيهي، فَ تَ ْنفيي عيْنَد ُمن ْ
َها َكَما يَ ْنفيي اْلكيرُي َخَبَث احلَْدييدي، َويُْدَعى ذَ  ن ْ ليَك اْليَ ْوُم يَ ْوَم اخلَْاَلصي ". فَ َقاَلْت أُمُّ َشرييك  بيْنُت َأِبي  اخْلََبَث مي

، َوإيَماُمُهْم َرُجٌل   :قَالَ   ؟اَي َرُسوَل اَّللَّي، فَأَْيَن اْلَعَرُب يَ ْوَمئيذ    :اْلَعَكري  " ُهْم يَ ْوَمئيذ  قَلييٌل، َوُجلُُّهْم بيبَ ْيتي اْلَمْقديسي
َنَما إيَماُمهُ  َمامُ َصاليٌح، فَ بَ ي ْ َم ُيَصل يي هبييُم الصُّْبَح إيْذ نَ َزَل َعَلْيهيْم عييَسى اْبُن َمْرمَيَ الصُّْبَح، فَ َرَجَع َذليَك اإْلي   ْم َقْد تَ َقدَّ

ي اْلَقْهَقَرى ، فَ َيَضُع عييَسى َيَدُه َبنْيَ َكتيَفْيهي، مُثَّ يَ ُقوُل    ؛يَ ْنُكُص مَيْشي لنَّاسي ،   :َلهُ لييَ تَ َقدََّم عييَسى ُيَصل يي ابي ْم َفَصل ي تَ َقدَّ
َا َلَك أُقييَمْت. فَ ُيَصل يي هبييْم إيَماُمُهْم، فَإيَذا اْنَصَرَف قَاَل عييَسى َعَلْيهي السَّاَلمُ  افْ َتُحوا اْلَباَب. فَ يُ ْفَتُح َوَورَاَءُه   :فَإيْنَّ

، ُكلُُّهْم ُذو َسْيف  حُمَلًّى   يَ ُهوديي   أَْلَف  ُعوَن  َمَعُه َسب ْ إيلَْيهي الدَّجَّاُل َذاَب َكَما َيُذوُب  الدَّجَّاُل  َنَظَر  فَإيَذا   ، َوَساج 
ْلُح يفي اْلَماءي، َويَ ْنطَليُق َهارياًب، َويَ ُقوُل عييَسى َعَلْيهي السَّاَلمُ  َا. فَ ُيْدريُكُه عيْنَد    :اْلمي إينَّ لي فييَك َضْربًَة َلْن َتْسبيَقِني هبي

ي ي فَ يَ ْقتُ لُ 
يَ تَ َواَرى بيهي يَ ُهودييٌّ إيالَّ أَْنَطَق اَّللَُّ اَببي اللُّد ي الشَّْرقي  ُ اْليَ ُهوَد، َفاَل يَ ب َْقى َشْيٌء مميَّا َخَلَق اَّللَّ  ُ   ُه، فَ يَ ْهزيُم اَّللَّ

َا ميْن َشَجريهيْم اَل   -اَل َحَجٌر، َواَل َشَجٌر، َواَل َحائيٌط، َواَل َدابٌَّة    ؛َذليَك الشَّْيءَ    : إيالَّ قَالَ   - تَ ْنطيُق  إيالَّ اْلَغْرَقَدَة فَإيْنَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّ  َمُه أَْربَ ُعوَن    :مَ اَي َعْبَد اَّللَّي اْلُمْسليَم، َهَذا يَ ُهودييٌّ فَ تَ َعاَل اقْ تُ ْلُه ". قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " َوإينَّ َأايَّ

ميهي َكالشََّررَةي، ُيْصبيُح َأَحدُُكْم َعَلى اَببي  َسَنًة، السََّنُة َكنيْصفي السََّنةي، َوالسََّنُة َكالشَّْهري، َوال ُر َأايَّ شَّْهُر َكاجْلُُمَعةي، َوآخي
َي ". َفقييَل َلهُ  ُلُغ اَبهَبَا اآْلَخَر َحىتَّ مُيْسي مي اْلقيَصاري   :اْلَمدييَنةي، َفاَل يَ ب ْ  ؟ اَي َرُسوَل اَّللَّي، َكْيَف ُنَصل يي يفي تيْلَك اأْلَايَّ

، مُثَّ َصلُّوا ". قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى" تَ ْقدُ   :قَالَ  مي الط يَوالي ُ َعَلْيهي    ُروَن فييَها الصَّاَلَة َكَما تَ ْقُدُروَْنَا يفي َهذيهي اأْلَايَّ اَّللَّ
طً   :َوَسلَّمَ  ا، َيُدقُّ الصَّلييَب، َوَيْذَبُح  " فَ َيُكوُن عييَسى اْبُن َمْرمَيَ َعَلْيهي السَّاَلُم يفي أُمَِّتي َحَكًما َعْداًل، َوإيَماًما ُمْقسي

َوالت ََّباُغُض، َوتُ ن ْزَُع مُحَُة  اخلْيْنزييَر، َوَيَضُع اجلْيْزيََة، َوَيرْتُُك الصََّدَقَة، َفاَل ُيْسَعى َعَلى َشاة  َواَل بَعيري ، َوتُ ْرَفُع الشَّْحَناُء  
َل اْلَولييُد َيَدُه يفي يفي   احْلَيَّةي َفاَل َتُضرَُّه، َوتُفيرَّ اْلَولييَدُة اأْلََسَد َفاَل َيُضرَُّها، َوَيُكوَن الذ يْئُب  ُكل ي َذاتي مُحَة ، َحىتَّ يُْدخي

ََنُء ميَن اْلَماءي، َوَتُكوُن الْ  ْلمي َكَما مُيْأَلُ اإْلي َدًة، َفاَل يُ ْعبَ يفي اْلَغَنمي َكأَنَُّه َكْلبُ َها، َومُتْأَلُ اأْلَْرُض ميَن الس ي ُد إيالَّ َكليَمُة َواحي
ُ، َوَتَضُع احْلَْرُب أَْوزَاَرَها، َوُتْسَلُب قُ َرْيٌش ُمْلَكَها، َوَتُكوُن اأْلَْرُض َكَفاثُوري اْلفيضَّةي، تُ ْنبيُت   نَ َباهَتَا بيَعْهدي آَدَم َحىتَّ اَّللَّ

َع الن َّفَ  َن اْلعيَنبي فَ ُيْشبيَعُهْم، َوجَيَْتمي َع الن ََّفُر َعَلى اْلقيْطفي مي ُر َعَلى الرُّمَّانَةي فَ ُتْشبيَعُهْم، َوَيُكوَن الث َّْوُر بيَكَذا وََكَذا  جَيَْتمي



  

َرْيهيَماتي ". قَاُلوا لدُّ ، َوَتُكوَن اْلَفَرُس ابي ُص اْلَفَرسَ   :ميَن اْلَمالي َْرب     :قَالَ   ؟ اَي َرُسوَل اَّللَّي، َوَما يُ ْرخي " اَل تُ رَْكُب حلي
َداد    :قَالَ   ؟الث َّْورَ َفَما يُ ْغليي    :أََبًدا ". قييَل َلهُ  " حُتَْرُث اأْلَْرُض ُكلَُّها، َوإينَّ قَ ْبَل ُخُروجي الدَّجَّالي َثاَلَث َسنَ َوات  شي

َمَطريَها، وَ  ثُ ُلَث  حَتْبيَس  َأْن  اأْلُوىَل  السََّنةي  السََّماَء يفي   ُ اَّللَّ أَيُْمُر  َشدييٌد،  فييَها ُجوٌع  النَّاَس  يُب  اأْلَْرَض ُيصي أَيُْمُر 
َا، مُثَّ أَيُْمُر السََّماَء يفي السََّنةي الثَّانيَيةي فَ َتْحبيُس ثُ لَُثْي َمَطريَها، َوأَيُْمُر اأْلَ ف َ  َا،  َتْحبيُس ثُ ُلَث نَ َباهتي ْرَض فَ َتْحبيُس ثُ لَُثْي نَ َباهتي

ُ السََّماَء يفي السََّنةي الثَّاليَثةي، فَ َتْحبيُس َمَطَرَها ُكلَُّه، َفاَل تُ ْقطيُر َقْطَرًة، َوأَيُْمُر اأْلَْرَض فَ َتْحبيُس نَ َباهَتَا ُكلَُّه،   مُثَّ أَيُْمُر اَّللَّ
ُ ". قييلَ  َقى َذاُت ظيْلف  إيالَّ َهَلَكْت، إيالَّ َما َشاَء اَّللَّ َفَما يُعييُش النَّاَس يفي َذليَك   :َفاَل تُ ْنبيُت َخْضرَاَء، َفاَل تَ ب ْ

 : ْكبيرُي َوالتَّْسبييُح َوالتَّْحمييُد، َوجُيَْرى َذليَك َعَلْيهيْم َُمَْرى الطََّعامي ". قَاَل أَبُو َعْبدي اَّللَّي " الت َّْهلييُل َوالتَّ   :قَالَ   ؟الزََّماني 
يَّ يَ ُقولُ  َّ يَ ُقولُ   :َسَيْعت َأاَب احلََْسني الطََّنافيسي ْعُت َعْبَد الرَّمْحَني اْلُمَحاريِبي َبغيي َأْن يُْدَفَع َهَذا احلَْ   :َسَي دييُث إيىَل  يَ ن ْ

 . َياَن يفي اْلُكتَّابي ب ْ  اْلُمَؤد يبي َحىتَّ يُ َعل يَمُه الص ي
 حكم احلديث: ضعيف 

   احلديث السادس
 253، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  5239 ي    َحدَّ
َسعييدي ْبني   َعنْ   ،ُعْثَماَن ْبني َأِبي ُسَلْيَمانَ  َعنْ   ،اْبني ُجَرْيج   َعني  ،أَبُو ُأَساَمةَ  َأْخرَبَنَ  ،َنْصُر ْبُن َعلي
ُمْطعيم   ْبني  ُجَبرْيي  ْبني  ي    َعنْ   ، حُمَمَّدي  ُحْبشي ْبني  اَّللَّي  َوَسلَّمَ   :قَالَ  َعْبدي  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َمْن   :قَاَل   "

ْدرَةً  َقَطعَ  ُ َرْأَسُه يفي النَّاري  َصوَّبَ  سي  ". اَّللَّ
َا    :ُسئيَل أَبُو َداُوَد َعْن َمْعىَن َهَذا احلَْدييثي فَ َقالَ  ْدرًَة يفي َفاَلة  َيْسَتظيلُّ هبي َهَذا احلَْدييُث خُمَْتَصٌر، يَ ْعِني َمْن َقَطَع سي

ُ رَ  ؛اْبُن السَّبييلي َواْلبَ َهائيمُ   ْأَسُه يفي النَّاري.َعبَ ثًا َوظُْلًما بيَغرْيي َحق   َيُكوُن َلُه فييَها، َصوََّب اَّللَّ
 حكم احلديث: صحيح 

 
ثَ َنا  5240 َخاليد   َحدَّ ْبُن  َشبييب     -  َوَسَلَمةُ  ،خَمَْلُد  اْبَن  ثَ َنا  :قَااَل   -يَ ْعِني  الرَّزَّاقي  َحدَّ  ،َمْعَمرٌ  َأْخرَبَنَ   ،َعْبُد 

ُ َعَلْيهي    ،ْبني الزَُّبرْيي ُعْرَوَة   َعنْ   ،َرُجل  ميْن ثَقييف   َعنْ   ،ُعْثَماَن ْبني َأِبي ُسَلْيَمانَ  َعنْ  يَ ْرَفُع احلَْدييَث إيىَل النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
 َوَسلََّم، ََنَْوُه.

 حكم احلديث: صحيح 
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 احلديث األخري
 123، الصفحة رقم:6:اجلزء رقم

ثَ َنا(  154)  2047 ثَ َنا  ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن َمْسَلَمَة ْبني قَ ْعَنب   َحدَّ َعْبدي اَّللَّي ْبني   َعنْ  -يَ ْعِني اْبَن بياَلل     - ُسَلْيَمانُ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي   ،أَبييهي  َعنْ   ،َعاميري ْبني َسْعدي ْبني َأِبي َوقَّاص   َعنْ   ،َعْبدي الرَّمْحَني  " َمْن َأَكَل    :َوَسلََّم قَالَ   َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َها َسْبَع مَتَرَات  مميَّا َبنْيَ  َي ". اَلبَ تَ ي ْ نَي ُيْصبيُح ملَْ َيُضرَُّه ُسمٌّ َحىتَّ مُيْسي  حي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 احاديث  من الكتاب وحيتوى على سبع  احلادى والثالثون اجلزء
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 

 احلديث األول 
 157، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  3406 ثَ َنا  ،حَيََْي ْبُن ُبَكرْي   َحدَّ َهاب   َعني   ،يُوُنسَ  َعنْ   ،اللَّْيثُ  َحدَّ   ، َأِبي َسَلَمَة ْبني َعْبدي الرَّمْحَني  َعنْ   ،اْبني شي
ُهَما قَالَ  َجابيَر ْبَن َعْبدي اَّللَّي  َأنَّ  ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم جَنِْني   :َرضي َوإينَّ َرُسوَل    ، اْلَكَباثَ  ُكنَّا َمَع َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  ْنهُ   :اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ أْلَْسَودي مي " َوَهْل    :قَالَ   ؟َأُكْنَت تَ ْرَعى اْلَغَنمَ   :ُه َأْطيَ ُبُه ". قَاُلوافَإينَّ   ؛" َعَلْيُكْم ابي
 ". ؟ ميْن َنِبي   إيالَّ َوَقْد َرَعاَها

 شرح احلديث 
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

وأما حديث جابر يف رعي الغنم فمناسبته للرتمجة غري ظاهرة. وقال شيخنا ابن امللقن يف شرحه: قال بعض  
مناسبة، قال شيخنا: بل هي ظاهرة لدخول عيسى فيمن رعى الغنم، كذا رأيت يف النسخة، وكأنه شيوخنا ال  

سبق قلم وإمنا هو موسى ال عيسى، وهذا مناسب لذكر املنت يف أخبار موسى، وأما مناسبة الرتمجة للحديث  
ديث يدخل يف  فال، والذي يهجس يف خاطري أنه كان بني التفسري املذكور وبني احلديث بياض أخلي حل

الرتمجة ولرتمجة تصلح حلديث جابر، مث وصل ذلك كما يف نظائره. ومناسبة حديث جابر لقصص موسى  
من جهة عموم قوله: " وهل من نِب إال وقد رعاها ". فدخل فيه موسى كما أشار إليه شيخنا، بل وقع يف 

النسائي يف التفسري من طريق بعض طرق هذا احلديث ولقد بعث موسى وهو يرعى الغنم وذلك فيما أخرجه  
أِب إسحاق عن نصر بن حزن قال: " افتخر أهل اإلبل والشاء، فقال النِب صلى هللا عليه وسلم بعث موسى 
وهو راعي غنم " احلديث. ورجال إسناده ثقات، ويؤيد هذا الذي قلت أنه وقع يف رواية النسفي " ابب "  

قبله، وكأنه حذف الباب الذي فيه التفاسري املوقوفة كما هو بغري ترمجة وساق فيه حديث جابر ومل يذكر ما 
وهو    -األغلب من عادته واقتصر على الباب الذي فيه احلديث املرفوع، وقد تكلف بعضهم وجه املناسبة  

فقال وجه املناسبة بينهما أن بِن إسرائيل كانوا جهاال مستضعفني ففضلهم هللا على العاملني.   -الكرماين  
فكذلك األنبياء كانوا أوال مستضعفني حبيث أْنم   -أي فيما يتعلق ببِن إسرائيل    -ة يدل عليه  وسياق اآلي

كانوا يرعون الغنم انتهى. والذي قاله األئمة إن احلكمة يف رعاية األنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم ابلتواضع، 
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إيضاح هذا يف أوائل اإلجارة، ومل   وتعتاد قلوهبم ابخللوة، ويرتقوا من سياستها إىل سياسة األمم، وقد تقدم
يذكر املصنف من اآلايت ابلعبارة واإلشارة إال قوله: } مترب ما هم فيه { وال شك أن قوله: } وهو فضلكم  
على العاملني { إمنا ذكر بعد هذا فكيف حيمل على أنه أشار إليه دون ما قبله فاملعتمد ما ذكرته. ونقل  

أن هللا مل يضع النبوة يف أبناء الدنيا واملرتفني منهم، وإمنا جعلها يف أهل التواضع  الكرماين عن اخلطاِب قال: أراد  
كرعاة الشاء وأصحاب احلرف. قلت: وهذه أيضا مناسبة للمنت ال خلصوص الرتمجة، وقد نقل القطب احللِب  

 هذا عن اخلطاِب مث قال: وينظر يف وجه مناسبة هذا احلديث للرتمجة. 

 احلديث الثاىن 
 125، الصفحة رقم:6:اجلزء رقم

َهاب   َعني   ،يُوُنسَ  َعنْ   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن َوْهب   َأْخرَبَنَ   ،أَبُو الطَّاهيري  َحدََّثِني (  163)  2050 َأِبي َسَلَمَة  َعنْ   ، اْبني شي
َر ي الظَّْهَراني َوََنُْن جَنِْني ُكنَّا َمَع النَِّبي ي َصلَّ   :قَالَ   ،َجابيري ْبني َعْبدي اَّللَّي  َعنْ   ،ْبني َعْبدي الرَّمْحَني  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم مبي   ، اْلَكَباثَ  ى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ ْنُه ". قَالَ   :فَ َقاَل النَِّبي أْلَْسَودي مي   : اَي َرُسوَل اَّللَّي، َكأَنََّك َرَعْيَت اْلَغَنَم قَالَ   :فَ ُقْلَنا  :" َعَلْيُكْم ابي
." نَ َعْم، وَ   َهْل ميْن َنِبي   إيالَّ َوَقْد َرَعاَها ". أَْو ََنَْو َهَذا ميَن اْلَقْولي

 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 

فقال النِب صلى هللا عليه    ،كنا مع النِب صلى هللا عليه وسلم مبر الظهران وَنن جنِن الكباث  :قال: )فيه جابر
  ، وهل من نِب إال وقد رعاها   ،نعم  :قال  ؟كأنك رعيت الغنم  ،اي رسول هللا  :فقلنا  ،عليكم ابألسود منه  :وسلم

هو    :قال أهل اللغة  ،الكباث " بفتح الكاف وبعدها خمففة موحدة مث ألف مث مثلثة"  (  أو َنو هذا من القول
وهو بفتح الظاء املعجمة   ،ق بيانهمعروف سب  ،ومر الظهران على دون مرحلة من مكة  ،النضيج من مثر األراك

اهلاء  الغنم  ،وإسكان  رعاية  فضيلة  هلا    :قالوا  ، وفيه  عليهم  األنبياء صلوات هللا وسالمه  رعاية  واحلكمة يف 
  ،وتصفى قلوهبم ابخللوة  ،ليأخذوا أنفسهم ابلتواضع

 . وهللا أعلم ،ويرتقوا من سياستها ابلنصيحة إىل سياسة أممهم ابهلداية والشفقة

  ديث الثالثاحل
 380، الصفحة رقم:22:اجلزء رقم

ثَ َنا  14497 ثَ َنا   ،ُعْثَماُن ْبُن ُعَمرَ  َحدَّ ُكنَّا َمَع   :أَنَُّه قَالَ   ،َجابير   َعنْ   ،َأِبي َسَلَمةَ  َعنْ   ،الزُّْهريي ي  َعني   ،يُوُنسُ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم جَنِْني  ْنهُ   :فَ َقالَ   ،اْلَكَباثَ  َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ أْلَْسَودي مي وَُكْنَت    :قُ ْلَنا  :فَإينَُّه َأْطيَ ُبُه ". قَالَ   ؛" َعَلْيُكْم ابي

 ". ؟ َوَقْد َرَعاَها" نَ َعْم، َوَهْل ميْن َنِبي   إيالَّ  :قَالَ  ؟تَ ْرَعى اْلَغَنَم اَي َرُسوَل اَّللَّي 



  

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 

 احلديث الرابع  
 190، الصفحة رقم:6:اجلزء رقم

ثَ َنا   5020 ثَ َنا  ،ُهْدبَُة ْبُن َخاليد  أَبُو َخاليد   َحدَّ ثَ َنا  ،مَهَّامٌ  َحدَّ ثَ َنا  ،قَ َتاَدةُ  َحدَّ َعني النَِّبي ي    ،َأِبي ُموَسى  َعنْ   ، أََنسٌ  َحدَّ
َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ُ اْلُقْرآَن َكاأْلُتْ ُرجَّةي َطْعُمَها طَي يٌب، َوريحُيَها طَي يٌب، َوالَّذيي اَل يَ ْقَرأُ    :َصلَّى اَّللَّ " َمَثُل الَّذيي يَ ْقَرأُ 

ري  الَّذيي يَ ْقَرأُ اْلُقْرآَن َكَمَثلي الرَّحْيَانَةي ريحُيَها طَي يٌب، َوَطْعُمَها    اْلُقْرآَن َكالتَّْمَرةي َطْعُمَها طَي يٌب، َواَل رييَح هَلَا، َوَمَثُل اْلَفاجي
ري الَّذيي اَل يَ ْقَرأُ اْلُقْرآَن َكَمَثلي احْلَْنظََلةي َطْعُمَها ُمرٌّ، َواَل رييَح هَلَا ".   ُمرٌّ، َوَمَثُل اْلَفاجي

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

بضم اهلمزة والراء بينهما مثناة ساكنة (  مثل الذي يقرأ القرآن كاألترجة)  وله:أحدمها: حديث أِب موسى. ق
وآخره جيم ثقيلة، وقد ختفف، ويزاد قبلها نون ساكنة، ويقال: حبذف األلف مع الوجهني، فتلك أربع لغات،  

صفة  قيل: خص صفة اإلميان ابلطعم و (  طعمها طيب ورحيها طيب)  وتبلغ مع التخفيف إىل مثانية. قوله:
التالوة ابلريح؛ ألن اإلميان ألزم للمؤمن من القرآن؛ إذ ميكن حصول اإلميان بدون القراءة، وكذلك الطعم ألزم 
للجوهر من الريح، فقد يذهب ريح اجلوهر ويبقى طعمه، مث قيل: احلكمة يف ختصيص األترجة ابلتمثيل دون  

أل والريح كالتفاحة؛  الطعم  طيب  جتمع  الِت  الفاكهة  من  ابخلاصية،  غريها  مفرح  وهو  بقشرها  يتداوى  نه 
ويستخرج من حبها دهن له منافع، وقيل: إن اجلن ال تقرب البيت الذي فيه األترج، فناسب أن ميثل به 
القرآن الذي ال تقربه الشياطني، وغالف حبه أبيض فيناسب قلب املؤمن، وفيها أيضا من املزااي كرب جرمها  

ملمسها، ويف أكلها مع االلتذاذ طيب نكهة ودابغ معدة وجودة هضم،  وحسن منظرها وتفريح لوْنا ولني  
وهلا منافع أخرى مذكورة يف املفردات، ووقع يف رواية شعبة عن قتادة كما سيأيت بعد أبواب: " املؤمن الذي  

شتمل يقرأ القرآن ويعمل به "، وهي زايدة مفسرة للمراد، وأن التمثيل وقع ابلذي يقرأ القرآن وال خيالف ما ا
عليه من أمر وْني ال مطلق التالوة، فإن قيل: لو كان كذلك لكثر التقسيم، كأن يقال: الذي يقرأ ويعمل  
وعكسه، والذي يعمل وال يقرأ وعكسه، واألقسام األربعة ممكنة يف غري املنافق، وأما املنافق فليس له إال 

أن اجلواب عن ذلك أن الذي حذف من  قسمان فقط؛ ألنه ال اعتبار بعمله إذا كان نفاقه نفاق كفر، وك
التمثيل قسمان: الذي يقرأ وال يعمل، والذي ال يعمل وال يقرأ، ومها شبيهان حبال املنافق، فيمكن تشبيه  

وال ريح فيها (، يف  )  األول ابلرحيانة والثاين ابحلنظلة فاكتفي بذكر املنافق، والقسمان اآلخران قد ذكرا. قوله:
  ومثل الفاجر الذي يقرأ (، يف رواية شعبة: " ومثل املنافق " يف املوضعني. قوله: )  قوله:رواية شعبة: " هلا ".  
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وال ريح هلا (، يف رواية شعبة: " ورحيها مر "، واستشكلت هذه الرواية من جهة أن املرارة من أوصاف  )
املرارة، وأطلق الزركشي  الطعوم، فكيف يوصف هبا الريح؟ وأجيب أبن رحيها ملا كان كريها استعري له وصف  

هنا أن هذه الرواية وهم، وأن الصواب ما يف رواية هذا الباب: " وال ريح هلا " مث قال يف كتاب األطعمة ملا 
جاء فيه: " وال ريح هلا ": هذا أصوب من رواية الرتمذي: " طعمها مر ورحيها مر "، مث ذكر توجيهها، وكأنه  

م عليها، فلذلك نسبها للرتمذي، ويف احلديث فضيلة حاملي القرآن، ما استحضر أْنا يف هذا الكتاب وتكل 
 وضرب املثل للتقريب للفهم، وأن املقصود من تالوة القرآن العمل مبا دل عليه. 

   احلديث اخلامس
 114، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  3836 ثَ َنا  ،َسعييُد ْبُن ُنَصرْي   َحدَّ ثَ َنا  ،أَبُو ُأَساَمةَ  َحدَّ ُ   َعائيَشةَ  َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،َشاُم ْبُن ُعْرَوةَ هي  َحدَّ َي اَّللَّ َرضي
َها قَاَلتْ  لرَُّطبي فَ يَ ُقولُ   :َعن ْ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَيُْكُل اْلبيط ييَخ ابي ُر َحرَّ َهَذا بيرَبْدي َهَذا،   :َكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " َنْكسي

َر ي َهَذا ".  َوبَ ْرَد َهَذا حبي
 حكم احلديث: حسن 

 عون املعبود شرح سنن أِب داود

لبطيخ( ويف بعض النسخ: الطبيخ بتقدمي الطاء على املوحدة.  )سعيد بن نصري( بضم النون مصغرا. )أيكل ا
قال اخلطاِب: هو لغة يف البطيخ. )فيقول: نكسر حر هذا( أي: الرطب. )بربد هذا( أي: البطيخ. )وبرد  
هذا( أي: البطيخ. )حبر هذا( أي: الرطب. قال بعض العلماء: املراد ابلبطيخ يف احلديث األخضر واعتل 

ارة كما يف الرطب، وقد ورد التعليل أبن أحدمها يطفئ حرارة اآلخر. وقال احلافظ ابن  أبن يف األصفر حر 
حجر: املراد به األصفر بدليل ورود احلديث بلفظ: اخلربز قال: وكان يكثر وجوده أبرض احلجاز خبالف  

وته طرف  البطيخ األخضر، وأجاب عما قال البعض أبن يف األصفر ابلنسبة للرطب برودة وإن كان فيه حلال
حرارة. واحلديث الذي أشار إليه احلافظ أخرجه النسائي بسند صحيح عن محيد عن أنس: }رأيت رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم جيمع بني الرطب واخلربز{ وهو بكسر اخلاء املعجمة وسكون الراء وكسر املوحدة 

بات الطب والعالج ومقابلة الشيء  بعدها زاي نوع من البطيخ األصفر. قاله احلافظ. قال اخلطاِب: فيه إث
الضار ابلشيء املضاد له يف طبعه على مذهب الطب والعالج. انتهى. قال احلافظ ابن القيم يف زاد املعاد:  
جاء يف البطيخ عدة أحاديث ال يصح منها شيء غري هذا احلديث الواحد. قال املنذري: وأخرجه الرتمذي 

 ريب. والنسائي خمتصرا، وقال الرتمذي: حسن غ 



  

   احلديث السادس
 434، الصفحة رقم:19:اجلزء رقم

ثَ َنا  12449 َرأَْيُت    :قَالَ   ،أََنس   حُيَد يُث َعنْ  مُحَْيًدا الطَّوييلَ  َسَيْعتُ   :قَالَ   ،َأِبي  َحدََّثِني   : قَالَ   ،َوْهُب ْبُن َجريير   َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم جَيَْمُع َبنْيَ الرَُّطبي َواخلْيْربيزي.  َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 

   احلديث األخري
 48، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3326 الصَّبَّاحي  َحدَّ ْبُن  رَافيع   حُمَمَُّد  ْبُن  ثَ َنا  :قَااَل   ،َوَعْمُرو  ُّ  َحدَّ اْلَمَديني هياَلل   َأِبي  ْبني  اْلَولييدي  ْبُن   ، يَ ْعُقوُب 
.  :قَالَ  َسْهلي ْبني َسْعد   َعنْ  ، َأِبي َحازيم   َعنْ  ْلبيط ييخي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَيُْكُل الرَُّطَب ابي  َكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: صحيح 
 حاشية السندي على ابن ماجه

بتقدمي الطاء على الباء لغة يف البطيخ بتقدمي الباء على الطاء وقد وقع يف بعض النسخ على  (  ابلطبيخ )  قوله
األصل قيل املراد به البطيخ األخضر وهو ابرد ورد أبنه جاء يف حديث أنس اجلمع بني الرطب واخلربز وهو  

حديث أنس أن حيمل البطيخ يف حديث بكسر اخلاء املعجمة اسم لألصفر قلت وال يلزم من ذكر اخلربز يف  
 .سهل عليه فيجوز أن حيمل البطيخ على األخضر وابجلملة فهذه الرواية حتتمل الوجهني واهتموه به
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 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع  الثاىن والثالثوناجلزء 
 وهذه متون احلديث مع الشرح

 احلديث األول 
 332رقم:، الصفحة 8:اجلزء رقم

ثَ َنا  :قَالَ   ،َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن ْبني َسعييدي ْبني َكثيري   َأْخرَبَيني   5735 حَيََْي ْبني   َعنْ   ،اأْلَْوزَاعييُّ  َحدََّثِني   :قَالَ   ،بَقييَّةُ  َحدَّ
يْ َلميي ي  َعنْ   ،َأِبي َعْمر و ُ َعَلْيهي َوَسلََّم فَ ُقْلتُ َقديْمُت َعلَ   :قَالَ  َفرْيُوزَ  َعْن أَبييهي   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني الدَّ   : ى َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ حَتْريمَي اخلَْْمري، َفَماَذا َنْصَنعُ  ، َوَقْد أَنْ َزَل اَّللَّ ُذونَُه َزبييًبا ".   :قَالَ   ؟اَي َرُسوَل اَّللَّي، إيَنَّ َأْصَحاُب َكْرم  " تَ تَّخي
لزَّبييبي مَ   :قُ ْلتُ  " تُ ْنقيُعونَُه َعَلى َغَدائيُكْم، َوَتْشَربُونَُه َعَلى َعَشائيُكْم، َوتُ ْنقيُعونَُه َعَلى َعَشائيُكْم،    :قَالَ   ؟اَذافَ َنْصَنُع ابي

رُُه َحىتَّ َيْشَتدَّ   :َوَتْشَربُونَُه َعَلى َغَدائيُكْم ". قُ ْلتُ  ، َواْجَعُلوُه يفي   :قَالَ   ؟أََفاَل نُ َؤخ ي َناني  " اَل جَتَْعُلوُه يفي اْلُقَللي   ؛ الش ي
 فَإينَُّه إيْن أَتَخََّر َصاَر َخالًّ ".

 حكم احلديث: صحيح اإلسناد

 احلديث الثاىن 
 430، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  1963 ثَ َنا  ،أَبُو ُمَعاوييَةَ  َحدَّ ُ    :قَالَ   ،اْبني َعبَّاس   َعني   ،َأِبي ُعَمرَ  َعنْ   ،اأْلَْعَمشُ  َحدَّ َقُع ليلنَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ َكاَن يُ ن ْ
 .فَ َيْشَربُُه اْليَ ْوَم َواْلَغَد، َوبَ ْعَد اْلَغدي إيىَل َمَساءي الثَّاليَثةي، مُثَّ يُ ْؤَمُر بيهي، فَ ُيْسَقى، أَْو يُ َهرَاقُ  :َعَلْيهي َوَسلََّم الزَّبييُب، قَالَ 

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط مسلم 

  لثاحلديث الثا
 1338، الصفحة رقم:2:اجلزء رقم

ْبُن َكثيري   َأْخرَبَنَ   2154 َبايني ي  َعنْ   ،اأْلَْوزَاعيي ي  َعني   ،حُمَمَُّد  يْ َلميي ي  َعنْ   ،حَيََْي ْبني َأِبي َعْمر و السَّي ْ الدَّ   ، َعْبدي اَّللَّي ْبني 
ُهْم    :أَوْ   -َأنَّ َأاَبُه    ،أَبييهي  َعنْ  ن ْ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم فَ َقالَ   -َأنَّ َرُجاًل مي َّ َصلَّى اَّللَّ اَي َرُسوَل اَّللَّي، إيَنَّ َقْد َخَرْجَنا    :َسَأَل النَِّبي

ُ َوَرُسولُُه ". قَ   :قَالَ   ؟ميْن َحْيُث َعليْمَت، َونَ زَْلَنا َبنْيَ َظْهرَايَنْ َمْن َقْد َعليْمَت، َفَمْن َوليي َُّنا اَي َرُسوَل اَّللَّي،   :اُلوا" اَّللَّ
ْلَكْرمي  َفَما   :" اْصنَ ُعوُه َزبييًبا ". قَاُلوا  :قَالَ   ؟إيَنَّ ُكنَّا َأْصَحاَب َكْرم  َومَخْر ، َوإينَّ اَّللََّ َقْد َحرََّم اخلَْْمَر، َفَما َنْصَنُع ابي

لزَّبييبي  َناني  " انْ َقُعوا يفي   : قَالَ   ؟َنْصَنُع ابي ى َغَدائيُكْم َواْشَربُوُه َعَلى َعَشائيُكْم، َوانْ َقُعوُه َعَلى َعَشائيُكْم  انْ َقُعوُه َعلَ   ، الش ي
 قَ ْبَل َأْن َيُكوَن مَخْرًا ".  فَإينَُّه إيَذا أََتى َعَلْيهي اْلَعْصرَاني َكاَن َخالًّ  ؛َواْشَربُوُه َعَلى َغَدائيُكمْ 



  

 حكم احلديث: إسناده صحيح 

 احلديث الرابع  
 1343حة رقم:، الصف2:اجلزء رقم

َعْبدي اَّللَّي   َعنْ   ،حَيََْي  َعنْ   ،هيَشامٌ  أَنْ َبَأَنَ   :قَااَل   -َواللَّْفُظ ليَيزييَد    - َوَسعييُد ْبُن َعامير   يَزييُد ْبُن َهاُرونَ  َأْخرَبَنَ   2159
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،أَبييهي  َعنْ   ،ْبني َأِبي قَ َتاَدةَ  َتبيُذوا   :َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ يًعا، َواَل تَ ن ْ َتبيُذوا الزَّْهَو َوالرَُّطَب مجَي " اَل تَ ن ْ

َدة  ". ُهَما َعَلى حي ن ْ د  مي يًعا، َوانْ َتبيُذوا ُكلَّ َواحي  الزَّبييَب َوالتَّْمَر مجَي
 حكم احلديث: إسناده صحيح 

   احلديث اخلامس
 41، الصفحة رقم:8:زء رقماجل

ثَ َنا  6182 اْلَولييدي  َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  ،َعيَّاُش  اأْلَْعَلى َحدَّ ثَ َنا  ،َعْبُد  َسَلَمةَ  َعنْ   ،الزُّْهريي ي  َعني   ،َمْعَمرٌ  َحدَّ َأِبي   َعنْ   ،َأِبي 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،ُهَريْ َرةَ  َبَة الدَّْهري " اَل ُتَسمُّوا الْ   :َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ فَإينَّ اَّللََّ ُهَو    ؛عيَنَب اْلَكْرَم، َواَل تَ ُقوُلوا َخي ْ

ْهُر ".  الدَّ
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

كذا لألكثر، وللنسفي " اي خيبة الدهر " ويف البخاري " واخيبة الدهر " (  وال تقولوا خيبة الدهر)  قوله:
بفتح اخلاء املعجمة وإسكان التحتانية بعدها موحدة احلرمان، وهي ابلنصب على الندبة، كأنه فقد    :اخليبة

الدهر ملا يصدر عنه مما يكرهه فندبه متفجعا عليه أو متوجعا منه. وقال الداودي: هو دعاء على الدهر  
أصلها مث صارت تقال  قحط هللا نوءها يدعون على األرض ابلقحط، وهي كلمة هذا    :ابخليبة وهو كقوهلم

لكل مذموم. ووقع يف رواية العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أِب هريرة عند مسلم بلفظ " وادهره وادهره "  
ومعىن النهي عن سب الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه أخطأ فإن هللا هو الفاعل، فإذا سببتم  

م شرح احلديث يف تفسري سورة اجلاثية. وحمصل ما قيل يف  من أنزل ذلك بكم رجع السب إىل هللا، وقد تقد
أتويله ثالثة أوجه: أحدها: أن املراد بقوله " أن هللا هو الدهر " أي املدبر لألمور. اثنيها: أنه على حذف 

" بيدي الليل والنهار " ووقع    :مضاف أي صاحب الدهر. اثلثها: التقدير مقلب الدهر، ولذلك عقبه بقوله
زيد بن أسلم عن أِب صاحل عن أِب هريرة بلفظ " بيدي الليل والنهار أجدده وأبليه وأذهب ابمللوك  يف رواية  

" أخرجه أمحد. وقال احملققون: من نسب شيئا من األفعال إىل الدهر حقيقة كفر، ومن جرى هذا اللفظ 
إلطالق، وهو َنو  على لسانه غري معتقد لذلك فليس بكافر، لكنه يكره له ذلك لشبهه أبهل الكفر يف ا
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التفصيل املاضي يف قوهلم: مطرَن بكذا، وقال عياض: زعم بعض من ال حتقيق له أن الدهر من أَساء هللا، 
وهو غلط فإن الدهر مدة زمان الدنيا، وعرفه بعضهم أبنه أمد مفعوالت هللا يف الدنيا أو فعله ملا قبل املوت،  

ذا احلديث واحتجوا به على من ال رسوخ له يف العلم؛ ألن وقد متسك اجلهلة من الدهرية واملعطلة بظاهر ه 
الدهر عندهم حركات الفلك وأمد العامل وال شيء عندهم وال صانع سواه، وكفى يف الرد عليهم قوله يف بقية 

هللا عن قوهلم علوا كبريا. وقال    -تعاىل-  ؟" أَن الدهر أقلب ليله وْناره " فكيف يقلب الشيء نفسه  :احلديث
أبو حممد بن أِب مجرة: ال خيفى أن من سب الصنعة فقد سب صانعها، فمن سب نفس الليل والنهار  الشيخ  

أقدم على أمر عظيم بغري معىن، ومن سب ما جيري فيهما من احلوادث، وذلك هو أغلب ما يقع من الناس،  
ك، وأما احلوادث وهو الذي يعطيه سياق احلديث حيث نفى عنهما التأثري، فكأنه قال: ال ذنب هلما يف ذل

فمنها ما جيري بوساطة العاقل املكلف فهذا يضاف شرعا ولغة إىل الذي جرى على يديه، ويضاف إىل هللا  
لكونه بتقديره، فأفعال العباد من أكساهبم، وهلذا ترتبت عليها األحكام، وهي يف االبتداء خلق    -تعاىل-

لقادر، وليس لليل والنهار فعل وال أتثري ال لغة وال  هللا. ومنها ما جيري بغري وساطة فهو منسوب إىل قدرة ا
عقال وال شرعا، وهو املعِن يف هذا احلديث. ويلتحق بذلك ما جيري من احليوان غري العاقل. مث أشار أبن 
النهي عن سب الدهر تنبيه ابألعلى على األدىن، وأن فيه إشارة إىل ترك سب كل شيء مطلقا إال ما أذن 

علة واحدة، وهللا أعلم انتهى ملخصا. واستنبط منه أيضا منع احليلة يف البيوع كالعينة ألنه  الشرع فيه؛ ألن ال
 ْنى عن سب الدهر ملا يئول إليه من حيث املعىن وجعله سبا خلالقه.

   احلديث السادس
 222، الصفحة رقم:21:اجلزء رقم

ثَ َنا  13613 ثَ َنا  ، َعفَّانُ  َحدَّ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم    ،أََنس   َعنْ   ،مُحَْيدٌ  َأْخرَبَنَ   ،مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ  َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
 دَّ.َْنَى َعْن بَ ْيعي الثََّمَرةي َحىتَّ تَ ْزُهَو، َوَعْن بَ ْيعي اْلعيَنبي َحىتَّ َيْسَودَّ، َوَعْن بَ ْيعي احلَْب ي َحىتَّ َيْشتَ 

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط مسلم 

   احلديث األخري
 364، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  1870 ثَ َنا  ،إيَْسَاعييلُ  َحدَّ ْعُتُه مينْ   :قَالَ   ،أَيُّوبُ  َحدَّ ُتُه َعْنُه، قَالَ   ،َسعييدي ْبني ُجَبرْي   اَل أَْدريي َأَسَي أَتَ ْيُت    :أَْم نُ ب يئ ْ
َعَلْيهي َوَسلََّم بيَعَرَفَة، َوبَ َعَثْت إيلَْيهي أُمُّ   :َعَرَفَة َوُهَو أَيُْكُل ُرمَّاًَن، فَ َقالَ بي  اْبني َعبَّاس   َعَلى  ُ أَْفَطَر َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

، َفَشريبَُه. َوقَالَ  ، َفَمحَ   :اْلَفْضلي بيَلنَب  مي احلَْج ي ُ ُفاَلًَن، َعَمُدوا إيىَل َأْعَظمي َأايَّ َا زييَنُة احلَْج ي َلَعَن اَّللَّ  الت َّْلبيَيُة.   :ْوا زيينَ َتُه، َوإيمنَّ



  

 حكم احلديث: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني 
 احاديث من الكتاب وحيتوى على سبع  الثالث والثالثوناجلزء 

 وهذه متون احلديث مع الشرح
 

 احلديث األول 
 180، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  2369 إيَْسَاعييلَ  َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  : قَالَ   ، حُمَمَُّد  إياَيس   َحدَّ َأِبي  ْبُن  ثَ َنا  :قَالَ   ،آَدُم  ُمَعاوييَةَ  َحدَّ أَبُو  َباُن    : قَالَ   ،َشي ْ
ثَ َنا ُ َعَلْيهي  خَ   : قَالَ  َأِبي ُهَريْ َرةَ  َعنْ   ،َأِبي َسَلَمَة ْبني َعْبدي الرَّمْحَني  َعنْ   ،َعْبُد اْلَمليكي ْبُن ُعَمرْي   َحدَّ ُّ َصلَّى اَّللَّ رََج النَِّبي

 :" فَ َقالَ   ؟" َما َجاَء بيَك اَي َأاَب َبْكر    :َوَسلََّم يفي َساَعة  اَل خَيْرُُج فييَها َواَل يَ ْلَقاُه فييَها َأَحٌد، فََأاَتُه أَبُو َبْكر  فَ َقالَ 
ُ َعَلْيهي َوَسلَّ    :َم َوأَْنظُُر يفي َوْجهيهي َوالتَّْسلييَم َعَلْيهي. فَ َلْم يَ ْلَبْث َأْن َجاَء ُعَمُر فَ َقالَ َخَرْجُت أَْلَقى َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :اجْلُوُع اَي َرُسوَل اَّللَّي. قَالَ   :" قَالَ   ؟" َما َجاَء بيَك اَي ُعَمرُ  " َوَأََن َقْد   :فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
، وََكاَن َرُجاًل َكثيرَي النَّ َوَجْدُت بَ عْ  َثمي ْبني الت َّي يَهاني اأْلَْنَصاريي ي ْخلي َوالشَّاءي،  َض َذليَك ". فَاْنطََلُقوا إيىَل َمْنزيلي َأِبي اهْلَي ْ

ْمَرأَتيهي  ُدوُه، فَ َقاُلوا الي ُبكي   :َوملَْ َيُكْن َلُه َخَدٌم، فَ َلْم جيَي لََنا اْلَماَء. فَ َلْم يَ ْلبَ ثُوا   تَ ْعذيبُ َيسْ  اْنطََلقَ   :فَ َقاَلتي   ؟أَْيَن َصاحي
َثمي بيقيْربَة   َبييهي َوأُم يهي، مُثَّ اْنطَ  يَ ْزَعبُ َها َأْن َجاَء أَبُو اهْلَي ْ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َويُ َفد ييهي أبي َّ َصلَّى اَّللَّ َلَق  فَ َوَضَعَها، مُثَّ َجاَء يَ ْلَتزيُم النَِّبي

ُ َعَلْيهي هبييْم إيىَل َحدييَقتيهي، فَ بَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ   : َوَسلَّمَ َسَط هَلُْم بيَساطًا، مُثَّ اْنطََلَق إيىَل خَنَْلة  َفَجاَء بيقيْنو  فَ َوَضَعُه، فَ َقاَل النَِّبي
ُوا ميْن ُرطَبيهي   :اَي َرُسوَل اَّللَّي، إيين ي أََرْدُت َأْن خَتَْتاُروا. أَْو قَالَ   :" أََفاَل تَ نَ قَّْيَت لََنا ميْن ُرطَبيهي ". فَ َقالَ   . َوُبْسريهي  خَتَريَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ي بيَيديهي ميَن النَّعييمي    :فََأَكُلوا َوَشريبُوا ميْن َذليَك اْلَماءي، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " َهَذا َوالَّذيي نَ ْفسي
َثمي ليَيْصَنَع هَلُْم َطَعاًما، ظيلٌّ اَبريٌد،    ؛الَّذيي ُتْسأَُلوَن َعْنُه يَ ْوَم اْلقيَياَمةي  َوُرَطٌب طَي يٌب، َوَماٌء اَبريٌد ". فَاْنطََلَق أَبُو اهْلَي ْ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ َا فََأَكُلوا،  َعَناقًا َفَذَبَح هَلُمْ   :" اَل َتْذحَبَنَّ َذاَت َدر   ". قَالَ   :فَ َقاَل النَِّبي  أَْو َجْداًي فََأاَتُهْم هبي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ ُّ َصلَّى    :اَل. قَالَ   :" َهْل َلَك َخاديٌم ". قَالَ   :فَ َقاَل النَِّبي َ النَِّبي " فَإيَذا َأاَتََن َسِْبٌ فَْأتيَنا ". فَُأيتي

َثمي  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم بيَرْأَسنْيي لَْيَس َمَعُهَما اَثليٌث، فََأاَتُه أَبُو اهْلَي ْ ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   اَّللَّ ُّ َصلَّى اَّللَّ ُهَما ".    :فَ َقاَل النَِّبي ن ْ " اْخرَتْ مي
َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :فَ َقالَ   ُ ُّ َصلَّى اَّللَّ . فَ َقاَل النَِّبي َّ اَّللَّي اْخرَتْ لي " إينَّ اْلُمْسَتَشاَر ُمْؤمَتٌَن، ُخْذ َهَذا، فَإيين ي َرأَيْ ُتُه    :اَي َنِبي

بيَقْولي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ ُيَصل يي َواْست َ  اْمَرأَتيهي فََأْخرَبََها  َثمي إيىَل  اهْلَي ْ أَبُو  َمْعُروفًا ". فَاْنطََلَق  َعَلْيهي َوَسلََّم  ْوصي بيهي   
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم إيالَّ   :فَ َقاَلتي اْمَرأَتُهُ  ُّ َصلَّى اَّللَّ ُّ    :  َأْن تُ ْعتيَقُه. قَالَ َما أَْنَت بيَباليغ  َما قَاَل فييهي النَِّبي فَ ُهَو َعتييٌق. فَ َقاَل النَِّبي

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َعْث نَبييًّا َواَل َخلييَفًة إيالَّ َوَلهُ   :َصلَّى اَّللَّ َهاُه َعني    :بيطَانَ َتاني  " إينَّ اَّللََّ ملَْ يَ ب ْ ْلَمْعُروفي َوتَ ن ْ بيطَانٌَة أَتُْمرُُه ابي
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 َوَمْن يُوَق بيطَانََة السُّوءي فَ َقْد ُوقيَي ". ،اَل أَتُْلوُه َخَبااًل  اْلُمْنَكري، َوبيطَانَةٌ 
يٌح َغرييٌب.   َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َصحي

 حكم احلديث: صحيح 
 

ثَ َنا  2370 ثَ َنا  :لَ قَا  ،َصاليُح ْبُن َعْبدي اَّللَّي  َحدَّ َأِبي َسَلَمَة ْبني َعْبدي   َعنْ   ،َعْبدي اْلَمليكي ْبني ُعَمرْي   َعنْ   ،أَبُو َعَوانَةَ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َخرََج يَ ْوًما َوأَبُو َبْكر  َوُعَمُر َفذََكَر ََنَْو َهَذا احلَْديي الرَّمْحَني  ، َوملَْ َيْذُكرْ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ   :  فييهي ثي

 َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة. 
، َوَقْد رُ  ُب كيَتاب  َباُن ثيَقٌة عيْنَدُهْم َصاحي َباَن َأمَتُّ ميْن َحدييثي َأِبي َعَوانََة َوَأْطَوُل، َوَشي ْ ويَي َعْن َأِبي  َوَحدييُث َشي ْ

 س  أَْيًضا.ُهَريْ َرَة َهَذا احلَْدييُث ميْن َغرْيي َهَذا اْلَوْجهي، َوُرويَي َعني اْبني َعبَّا
 حكم احلديث: صحيح 

 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

عبد الرمحن العسقالين أصله ( أخربَن آدم بن أِب إايس) هو اإلمام البخاري(  حدثنا حممد بن إَساعيل: )قوله
عليه  خرجت ألقى رسول هللا صلى هللا  : )قوله  .ثقة عابد من التاسعة  ،نشأ ببغداد  ،يكىن أاب احلسن  ،خراساين

 ابلنصب على أنه مفعول فعل حمذوف أي أسلم التسليم أو أريه التسليم (  وسلم وأنظر يف وجهه والتسليم عليه
خرج رسول    :ويف رواية مسلم(  قال اجلوع اي رسول هللا  ؟فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك اي عمر)

فقال " ما أخرجكما من بيوتكما هذه    هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو أبِب بكر وعمر 
(  وأَن قد وجدت بعض ذلك )  أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(  قال )  " قال اجلوع اي رسول هللا  ؟الساعة

فيه ما كان    :قال النووي  ." وأَن والذي نفسي بيده ألخرجِن الذي أخرجكما "  :أي اجلوع ويف رواية مسلم
ار أصحابه من التقلل من الدنيا وما ابتلوا به من اجلوع وضيق العيش يف  عليه النِب صلى هللا عليه وسلم وكب

جواز ذكر اإلنسان ما يناله من أمل وَنوه ال على سبيل التشكي وعدم الرضاء بل للتسلية   :قال وفيه ،أوقات
 ، لعارضواللتماس دعاء أو مساعدة على التسبب يف إزالة ذلك ا  ،كفعله صلى هللا عليه وسلم هاهنا  ،والتصبري

بن  )  اَسه مالك(  فانطلقوا إىل منزل أِب اهليثم)  فهذا كله ليس مبذموم إمنا يذم ما كان تشكيا وتسخطا وجتزعا
قوموا فقاموا معه فأتى رجال من    :بفتح املثناة فوق وتشديد املثناة حتت مع كسرها ويف رواية مسلم(  التيهان

الذي يوثق به واستتباع مجاعة إىل بيته وفيه منقبة له    فيه جواز اإلدالل على الصاحب  :قال النووي  .األنصار
أي (  وكان رجال كثري النخل والشاء)  وكفى له شرفا بذلك  ،أهال لذلك  ،إذ جعله النِب صلى هللا عليه وسلم

فقالوا المرأته أين )  شاهي وشاوي وتصغريها شويهة وشوية  ،وأصلها شاهي والنسبة  ،الغنم وهي مجع شاة



  

فلما رأته املرأة قالت مرحبا وأهال فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أين  :مسلم  ويف رواية(  صاحبك
وفيه جواز َساع كالم األجنبية ومراجعتها الكالم للحاجة وجواز إذن املرأة يف دخول    :" قال النووي  ؟فالن

أي (  يستعذب لنا املاء)  منزل زوجها ملن علمت علما حمققا أنه هلا ال يكره حبيث ال خيلو هبا اخللوة احملرمة
لقربة كمنع احتماهلا  قال يف القاموس من زعب ا(  يزعبها)  أيتينا مباء عذب وهو الطيب الذي ال ملوحة فيه

يلتزم النِب صلى  )  أي يتدافع هبا وحيملها لثقلها وقيل زعب حبمله إذا استقام انتهى  :وقال يف النهاية  .ممتلئة
يف القاموس احلديقة الروضة ذات  (  مث انطلق هبم إىل حديقته)  أي يضمه إىل نفسه ويعانقه(  هللا عليه وسلم 

  .ابلكسر(  فجاء بقنو )  ما أحاط به البناء أو القطعة من النخلالشجر البستان من النخل والشجر أو كل  
فجاءهم بعذق فيه بسر ومتر ورطب قال    :القنو العذق مبا فيه من الرطب ويف رواية مسلم  :قال يف النهاية 

العذق هنا بكسر العني وهي الكباسة وهي الغض من النخل قال وفيه دليل على استحباب تقدمي    :النووي
وفيه استحباب املبادرة إىل الضيف مبا تيسر وإكرامه بعده بطعام يصنعه   ،خلبز واللحم وغريمهاالفاكهة على ا 

له وقد كره مجاعة من السلف التكلف للضيف وهو حممول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة 
يشق عليه   ألن ذلك مينعه من اإلخالص وكمال السرور ابلضيف وأما فعل األنصاري وذحبه الشاة فليس مما

أنقاه   :قال يف القاموس(  أفال تنقيت لنا من رطبه)  بل لو ذبح أغناما لكان مسرورا بذلك مغبوطا به انتهى
شك  (  إين أردت أن ختتاروا أو قال ختريوا)  وقال يف الصراح انتقاه بركزيدن وتنقي كذلك  .وتنقاه وانتقاه اختاره

قال يف اجملمع املرتبة لثمرة النخل أوهلا طلع    ،ر قبل إرطابهبضم املوحدة وهو التم(  من رطبه وبسره )  من الراوي
( هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة)  مث خالل مث بلح مث بسر مث رطب انتهى

" والذي نفسي    :فلما أن شبعوا ورووا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألِب بكر وعمر  :ويف رواية مسلم
 . أخرجكم من بيوتكم اجلوع مث مل ترجعوا حىت أصابكم هذا النعيم  ،يوم القيامة  .تسألن عن هذا النعيم "بيده ل

قال الطيِب قوله أخرجكم إخل مجلة مستأنفة بيان ملوجب السؤال عن النعيم يعِن حيث كنتم حمتاجني إىل  
ويقال لكم هل أديتم شكرها أم الطعام مضطرين إليه فنلتم غاية مطلوبكم من الشبع والري جيب أن تسألوا  

فيه دليل على جواز الشبع وما جاء يف كراهته حممول على املداومة عليه ألنه يقسي القلب    :وقال النووي  .ال
املراد السؤال عن القيام حبق شكره   :وينسي أمر احملتاجني وأما السؤال عن هذا النعيم فقال القاضي عياض 

ل تعداد النعم وإعالم ابالمتنان هبا وإظهار الكرامة إبسباغها ال سؤال  والذي نعتقده أن السؤال هاهنا سؤا
فذبح هلم عناقا  )  إايك واحللوب  :ويف رواية مسلم  ،أي لنب(  ال تذحبن ذات در)  توبيخ وتقريع وحماسبة انتهى 

العناق كسحاب األنثى من أوالد املعز واجلدي من أوالد املعز   :قال يف القاموس .شك من الراوي( أو جداي
أي واحدا منهما  (  اخرت منهما)  أي من العبيد(  برأسني)  أي جيء(  فأتنا)  أي أساري(  فإذا أاتَن سِب)  ذكرها
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  ( إن املستشار )  توطئة ومتهيدا(  فقال النِب صلى هللا عليه وسلم)  أي أنت أوىل ابالختيار(  اخرت ل)  أو بعضهما
اسم مفعول من األمن أو األمانة ومعناه أن املستشار أمني  (  مؤمتن)  من استشاره طلب رأيه فيما فيه املصلحة 

فإين )  أي مشارا إىل أحدمها(  خذ هذا)   فال ينبغي أن خيون املستشري بكتمان مصلحته  ،فيما يسأل من األمور
آاثر الصالح ال سيما الصالة فإْنا تنهى  فيه أنه يستدل على خريية الرجل مبا يظهر عليه من  (  رأيته يصلي

قال القاري أي استيصاء معروف قيل معناه ال أتمره إال ابملعروف (  واستوص به معروفا)  عن الفحشاء واملنكر
وقال الطيِب أي قبل وصيِت يف حقه وأحسن    .وقيل وص يف حقه مبعروف كذا ذكره زين العرب  ،والنصح

ما بعث هللا من نِب    :ويف حديث أِب سعيد عند البخاري(  نبيا وال خليفةإن هللا مل يبعث  )  ملكته ابملعروف
ما بعث هللا من نِب وال بعده من    :قال احلافظ يف الفتح يف رواية صفوان بن سليم  .وال استخلف من خليفة

ألوزاعي ومعاوية  خليفة والرواية الِت يف الباب تفسر املراد هبذا وأن املراد ببعث اخلليفة استخالفه ووقع يف رواية ا
البطانة ابلكسر الصاحب الوليجة وهو الذي يعرفه (  إال وله بطانتان)  ما من وال وهو أعم انتهى   :بن سالم

وتنهاه عن  )   أي ما عرفه الشرع وحكم حبسنه (  بطانة أتمره ابملعروف)   شبه ببطانة الثوب  ،الرجل أسراره ثقة به
أي ال تقصر يف إفساد أمره وهو اقتباس  (  وبطانة ال أتلوه خباال)  أي ما أنكره الشرع وْنى عن فعله (  املنكر

وقد استشكل    :قال احلافظ  .وبطانة أتمره ابلشر  :من قوله تعاىل } ال أيلونكم خباال { ويف حديث أِب سعيد
ألنه وإن جاز عقال أن يكون فيمن يداخله من يكون من أهل الشر لكنه ال    ؛ هذا التقسيم ابلنسبة للنِب

وأجيب أبن يف بقية احلديث اإلشارة إىل سالمة    ،نه أن يصغي إليه وال يعمل بقوله لوجود العصمةيتصور م
فال يلزم من وجود من يشري    ،" فاملعصوم من عصم هللا تعاىل "  : النِب صلى هللا عليه وسلم من ذاك بقوله

 حق النِب امللك والشيطان وإليه  وقيل املراد ابلبطانتني يف  ،على النِب صلى هللا عليه وسلم ابلشر أن يقبل منه
ويف معىن حديث الباب حديث    :قال  . " ولكن هللا أعانِن عليه فأسلم "  :اإلشارة بقوله صلى هللا عليه وسلم

وإن ذكر أعانه   ،" من ول منكم عمال فأراد هللا به خريا جعل له وزيرا صاحلا إن نسي ذكره  :عائشة مرفوعا 
التني  ." ابن  يك  :قال  أن  الوزيرينحيتمل  ابلبطانتني  املراد  والشيطان  ،ون  امللك  يكون  أن  وقال    .وحيتمل 

إذ لكل   ،النفس األمارة ابلسوء والنفس اللوامة احملرضة على اخلري   ، حيتمل أن يكون املراد ابلبطانتني  :الكرماين
أن ال يكون لبعضهم  واحلمل على اجلميع أوىل إال أنه جائز    :قال احلافظ  .منهما قوة ملكية وقوة حيوانية انتهى

األولياء واألصفياء وهو مصدر وضع موضع االسم يصدق على    : البطانة  :وقال احملب الطربي  .إال لبعض
الشر (  فقد وقي)  أبن يعصمه هللا منها(  ومن يوق بطانة السوء)  الواحد واالثنني واجلمع مذكرا ومؤنثا انتهى

واملراد به إثبات األمور كلها هلل تعاىل فهو    :احلافظقال    .ويف حديث أِب سعيد فاملعصوم من عصم هللا  .كله
الذي يعصم من شاء منهم فاملعصوم من عصمه هللا ال من عصمته نفسه إذ ال يوجد من تعصمه نفسه  



  

فقال    :وأخرجه مسلم دون قوله(  هذا حديث حسن صحيح غريب: )قوله  .حقيقة إال إن كان هللا عصمه
" املستشار    :وأما قوله صلى هللا عليه وسلم  . ال إخل  :" قال  ؟" هل لك خادم  :النِب صلى هللا عليه وسلم

وأما قوله    . عن أِب مسعود  ،وابن ماجه  ،عن أم سلمة  ،عن أِب هريرة والرتمذي  ،فقد أخرجه األربعة  .مؤمتن "
  ، والنسائي  ،واحلاكم  ،وابن حبان  ،خل فأخرجه أمحد" إن هللا مل يبعث نبيا وال خليفة " إ  :صلى هللا عليه وسلم

 . وأخرجه البخاري يف صحيحه عن أِب سعيد اخلدري

 احلديث الثاىن 
 1308، الصفحة رقم:2:اجلزء رقم

ثَ َنا  ،حُمَمَُّد ْبُن عييَسى َأْخرَبَنَ   2102 يُم ْبُن َسْعد   َحدَّ َرأَْيُت َرُسوَل    : قَالَ  َعْبدي اَّللَّي ْبني َجْعَفر   َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،إيبْ رَاهي
. لرَُّطبي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَيُْكُل اْلقيثَّاَء ابي  اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: إسناده صحيح واحلديث متفق عليه 

  احلديث الثالث
 80، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا   5445 ثَ َنا  ،اَّللَّي مُجَْعُة ْبُن َعْبدي   َحدَّ م   َأْخرَبَنَ   ،َمْرَوانُ  َحدَّ ُم ْبُن َهاشي ُر ْبُن َسْعد   َأْخرَبَنَ   ، َهاشي   : قَالَ  أَبييهي  َعنْ   ،َعامي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   اْليَ ْومي ُسمٌّ َواَل  ُكلَّ يَ ْوم  َسْبَع مَتَرَات  َعْجَوًة، ملَْ َيُضرَُّه يفي َذليكَ  َتَصبَّحَ  " َمنْ   :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ْحٌر ".   سي
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

أي ابن زايد بن شداد السلمي أبو بكر البلخي،  (  ابن عبد هللا)  بضم اجليم وسكون امليم(  حدثنا مجعة)  قوله:
أئمة احلديث يقال إن اَسه حيَي ومجعة لقبه. ويقال له أيضا أبو خاقان، كان من أئمة الرأي أوال مث صار من  

قاله ابن حبان يف الثقات، ومات سنة ثالث وثالثني ومائتني، وما له يف البخاري بل وال يف الكتب الستة 
من تصبح  )  سوى هذا احلديث، وسيأيت شرح حديث العجوة يف كتاب الطب إن شاء هللا تعاىل. وقوله هنا:

 ه فقال " بسبع ".وقع يف نسخة الصغاين بزايدة الباء يف أول( كل يوم سبع مترات
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 احلديث الرابع  
 124، الصفحة رقم:6:اجلزء رقم

ثَ َنا(  156)  2048 حَيََْي  َوَحدَّ ْبُن  أَيُّوبَ  ،حَيََْي  ْبُن  ُحْجر   ،َوحَيََْي  حَيََْي   ،َواْبُن  ْبُن  حَيََْي  َوقَاَل    :قَاَل  َأْخرَبَََن، 
ثَ َنا  :اآْلَخرَاني    ، َعْبدي اَّللَّي ْبني َأِبي َعتييق   َعنْ   -اْبُن َأِبي منَير     :َوُهوَ   - َشرييك   َعنْ   -اْبُن َجْعَفر     :َوُهوَ   - إيَْسَاعييلُ  َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،َعائيَشةَ  َعنْ  َفاءً   :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َا تيْراَيٌق أَوََّل    :"، أَوْ   " إينَّ يفي َعْجَوةي اْلَعاليَيةي شي " إيْنَّ
 اْلُبْكَرةي ".

 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 

والرتايق بكسر التاء  أو " إْنا ترايق أول البكرة "  (  إن يف عجوة العالية شفاء: )قوله صلى هللا عليه وسلم
(  أول البكرة : )قوله صلى هللا عليه وسلم  .كله فصيح  ،" درايق " و " طرايق " أيضا  :ويقال  ،وضمها لغتان

و " العالية " ما كان من احلوائط   ،" من تصبح "  : وهو مبعىن الرواية األخرى  ،بنصب " أول " على الظرف 
قال    .و " السافلة " من اجلهة األخرى مما يلي هتامة  ،والقرى والعمارات من جهة املدينة العليا مما يلي جندا

ويف هذه األحاديث   .والعجوة نوع جيد من التمر  ،وأبعدها مثانية من املدينة  ،ية ثالثة أميالوأدىن العال  :القاضي
وعدد    ،وختصيص عجوة املدينة دون غريها  ،وفضيلة التصبح بسبع مترات منه  ، فضيلة متر املدينة وعجوهتا

تقاد فضلها واحلكمة واع   ،فيجب اإلميان هبا  ،وال نعلم َنن حكمتها  ،السبع من األمور الِت علمها الشارع
وأما ما ذكره اإلمام    ،فهذا هو الصواب يف هذا احلديث  ،ونصب الزكاة وغريها  ،وهذا كأعداد الصلوات  ،فيها

وقصدت هبذا التنبيه    ،وال تعرج عليه  ،فال تلتفت إليه   ،أبو عبد هللا املازري والقاضي عياض فيه فكالم ابطل
 . وهللا أعلم ،التحذير من االغرتار به

   يث اخلامساحلد
 112، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  1528 ثَ َنا  ،َعْبُد اْلَمليكي ْبُن َعْمر و َحدَّ ُر   َحدَّثَ   :قَالَ   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َمْعَمر   َعنْ   ،فُ َلْيحٌ  َحدَّ َعامي
َعَلْيهي    :قَالَ   ،َسْعًدا  َأنَّ   -َوُهَو أَميرٌي َعَلى اْلَمدييَنةي    -ُعَمَر ْبَن َعْبدي اْلَعزييزي    ،ْبُن َسْعد    ُ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

نَي ُيْصبيحُ  اَلَبِتَي  " َمْن َأَكَل َسْبَع مَتَرَاتي َعْجَوة  َما َبنْيَ   :َوَسلَّمَ  َي  ملَْ َيُضرَُّه يَ وْ   ؛اْلَمدييَنةي حي َمُه َذليَك َشْيٌء، َحىتَّ مُيْسي
ي  :َوَأظُنُُّه َقْد قَالَ   : ". قَاَل فُ َلْيحٌ  نَي مُيْسي اَي    :فَ َقاَل ُعَمرُ   :ملَْ َيُضرَُّه َشْيٌء َحىتَّ ُيْصبيَح ". قَالَ   ؛ " َوإيْن َأَكَلَها حي

َعَلْيهي   ُ اْنظُْر َما حُتَد يُث َعْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُر،  َما َكَذْبُت َعَلى َسْعد ، َوَما    :فَ َقاَل َعاميرٌ   ؟ َوَسلَّمَ َعامي َواَّللَّي 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم.   َكَذَب َسْعٌد َعَلى َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ



  

 حكم احلديث: حديث صحيح

   احلديث السادس
 304، الصفحة رقم:14:اجلزء رقم

ثَ َنا  8668 ْبُن   َحدَّ ثَ َنا   ،َبْكر  َعْبُد اَّللَّي  ْبُن َأِبي َعُروبَةَ  َحدَّ َأِبي  َعنْ   ،َشْهري ْبني َحْوَشب   َعنْ   ،قَ َتاَدةَ  َعنْ   ،َسعييُد 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،ُهَريْ َرةَ  ، َواْلَكْمَأُة مينَ   :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َفاٌء ميَن السُّم ي   ، اْلَمن ي  " اْلَعْجَوُة ميَن اجْلَنَّةي، َوهيَي شي

َفاٌء ليْلَعنْيي ".  َوَماُؤَها شي
 حكم احلديث: حسن، وهذا إسناد ضعيف.

 احلديث األخري
 255، الصفحة رقم:41:اجلزء رقم

ثَ َنا  24735 ثَ َنا   : قَالَ   ، أَبُو َسعييد   َحدَّ  ، َعائيَشةَ  َعنْ   ،اْبني َأِبي َعتييق   َعني   ،َشرييكي ْبني َأِبي منَير   َعنْ   ،ُسَلْيَمانُ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  ْحر   :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َفاٌء ميْن ُكل ي سي " يفي َعْجَوةي اْلَعاليَيةي أَوََّل اْلُبْكَرةي َعَلى رييقي الن َّْفسي شي

 أَْو ُسم   ".
 حكم احلديث: إسناده صحيح، رجاله ثقات 
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 احاديث سبع على وحيتوى الكتاب  من نالرابع والثالثو  اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 احلديث األول 
 125، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا  ،حُمَمَُّد ْبُن َبشَّار   َحدََّثِني   5700 اْحَتَجَم   ،اْبني َعبَّاس   َعني   ،عيْكريَمةَ  َعنْ   ، هيَشام   نْ .عَ   ،اْبُن َأِبي َعديي    َحدَّ
َاء  يُ َقاُل َلهُ  هي، َوُهَو حُمْريٌم، ميْن َوَجع  َكاَن بيهي، مبي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي َرْأسي ُّ َصلَّى اَّللَّ  . حلَُْي مَجَل   :النَِّبي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم  َأنَّ َرُسولَ   ،اْبني َعبَّاس   َعني   ،عيْكريَمةَ  َعنْ   ،هيَشامٌ  َأْخرَبَنَ   :حُمَمَُّد ْبُن َسَواء   َوقَالَ   5701  اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
هي مينْ   َكاَنْت بيهي.  َشقييَقة   اْحَتَجَم، َوُهَو حُمْريٌم، يفي َرْأسي

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

 كان قد بينه يف الرواية الِت بعد. قوله:(  من وجع)  هو ابن حسان. وقوله:(  عن هشام)  قوله يف الطريق األوىل:
بصري،    -مبهملة ونون وموحدة    -مبهملة ومد؛ هو السدوسي، واسم جده عنرب  (  ن سواءوقال حممد ب)

يكىن أاب اخلطاب، ما له يف البخاري سوى حديث موصول مضى يف املناقب، وآخر أييت يف األدب وهذا 
بن    املعلق، وقد وصله اإلَساعيلي قال: " حدثنا أبو يعلى، حدثنا حممد بن عبد هللا األزدي، حدثنا حممد

سواء "، فذكره سواء، وقد اتفقت هذه الطرق عن ابن عباس أنه احتجم صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم يف  
رأسه، ووافقها حديث ابن حبينة، وخالف ذلك حديث أنس؛ فأخرج أبو داود والرتمذي يف " الشمائل "  

احتجم النِب صلى هللا عليه  والنسائي، وصححه ابن خزمية، وابن حبان من طريق معمر عن قتادة عنه قال، "  
وسلم وهو حمرم على ظهر القدم من وجع كان به "، ورجاله رجال الصحيح، إال أن أاب داود حكى عن أمحد  
أن سعيد بن أِب عروبة رواه عن قتادة فأرسله، وسعيد أحفظ من معمر، وليست هذه بعلة قادحة، واجلمع 

د، أشار إىل ذلك الطربي. ويف احلديث أيضا جواز بني حديثي ابن عباس وأنس واضح ابحلمل على التعد
احلجامة للمحرم، وأن إخراجه الدم ال يقدح يف إحرامه، وقد تقدم بيان ذلك يف كتاب احلج، وحاصله أن  
احملرم إن احتجم وسط رأسه لعذر جاز مطلقا، فإن قطع الشعر وجبت عليه الفدية، فإن احتجم لغري عذر 

 وقطع حرم، وهللا أعلم. 
  



  

 احلديث الثاىن 
 481، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  422 أَْرَسَل ُعَمُر ْبُن ُعبَ ْيدي    :قَالَ   ، نُ بَ ْيهي ْبني َوْهب   َعنْ   ،ََنفيع   َعنْ   ،أَيُّوبَ  َعنْ   ،َمْعَمرٌ  َأْخرَبَنَ   ،َعْبُد الرَّزَّاقي  َحدَّ
نَ ْيهي وَ   :َأاَبَن ْبني ُعْثَمانَ  اَّللَّي إيىَل  ُل َعي ْ ُلُهَما َوُهَو حُمْريمٌ   ؟ُهَو حُمْريمٌ أَُيَكح ي ي ي َشْيء  ُيَكح ي َدمُهَا    ؟أَْو أبَي فََأْرَسَل إيلَْيهي َأْن ُيَضم ي

لصَّربيي، فَإيين ي َسَيْعتُ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم. ُعْثَماَن ْبَن َعفَّانَ  ابي  حُيَد يُث َذليَك َعْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
 يح على شرط مسلم حكم احلديث: إسناده صح

  احلديث الثالث
 125، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  3855 ثَ َنا  ،َحْفُص ْبُن ُعَمَر النََّمرييُّ  َحدَّ أَتَ ْيُت    :قَالَ  ُأَساَمَة ْبني َشرييك   َعنْ   ،زياَيدي ْبني عياَلَقةَ  َعنْ   ،ُشْعَبةُ  َحدَّ
ُم الطَّرْيُ، َفَسلَّْمُت مُثَّ قَ َعْدتُ  هي َا َعَلى ُرُءوسي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه َكَأمنَّ َّ َصلَّى اَّللَّ ، َفَجاَء اأْلَْعرَاُب ميْن َهاُهَنا  النَِّبي

نَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ملَْ َيَضْع َداًء إيالَّ َوَضَع َلُه َدَواًء، َغرْيَ فَإي   ؛" َتَداَوْوا  :فَ َقالَ   ؟اَي َرُسوَل اَّللَّي، أَنَ َتَداَوى  :َوَهاُهَنا فَ َقاُلوا
د    ".  اهْلََرمُ  :َداء  َواحي

 حكم احلديث: صحيح 
 عون املعبود شرح سنن أِب داود

)وأصحابه( الواو للحال )كأمنا على رءوسهم الطري( قال يف النهاية: وصفهم ابلسكون والوقار وأْنم مل يكن  
طيش وال خفة؛ ألن الطري ال تكاد تقع إال على شيء ساكن )أنتداوى( أي: أنرتك ترك املعاجلة فنطلب  فيهم  

الدواء إذا عرض الداء ونتوكل على خالق األرض والسماء واالستفهام للتقرير. قاله القاري )فقال( رسول هللا  
ابحة والرخصة وهو الذي يقتضيه املقام  صلى هللا عليه وسلم )تداووا( قال يف فتح الودود: الظاهر أن األمر لإل

فإن السؤال كان عن اإلابحة قطعا فاملتبادر يف جوابه أنه بيان لإلابحة ويفهم من كالم بعضهم أن األمر 
للندب وهو بعيد فقد ورد مدح من ترك الدواء واالسرتقاء توكال على هللا. نعم قد تداوى رسول هللا صلى هللا  

فمن نوى موافقته صلى هللا عليه وسلم يؤجر على ذلك )مل يضع( أي: مل خيلق )داء( عليه وسلم بياَن للجواز  
أي: مرضا ومجعه أدواء )إال وضع له( أي: خلق له )اهلرم( بفتح اهلاء والراء وهو ابجلر على أنه بدل من داء  

. وقال اخلطاِب: يف وقيل: خرب مبتدأ حمذوف هو اهلرم أو منصوب بتقدير أعِن واملراد به الكرب. قاله القاري
هذا احلديث إثبات الطب والعالج وأن التداوي مباح غري مكروه كما ذهب إليه بعض الناس وفيه أنه جعل  
اهلرم داء وإمنا هو ضعف الكرب وليس هو من األدواء الِت هي أسقام عارضة لألبدان من قبل اختالف الطبائع  
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التل  األمزجة وإمنا شبهه ابلداء ألنه جالب  قال  وتغري  انتهى.  املوت واهلالك.  يتعقبها  قد  الِت  ف كاألدواء 
العيِن: فيه إابحة التداوي وجواز الطب وهو رد على الصوفية أن الوالية ال تتم إال إذا رضي ِبميع ما نزل به  
من البالء وال جيوز له مداواته وهو خالف ما أابحه الشارع. انتهى. وقال املنذري: واحلديث أخرجه الرتمذي 

 لنسائي وابن ماجه. وقال الرتمذي: حسن صحيح.وا

 احلديث الرابع  
 445، الصفحة رقم:9:اجلزء رقم

ثَ َنا  5626 النَّْضري  َحدَّ ثَ َنا  ،أَبُو  ثَ َنا  ، اْلَفرَجُ  َحدَّ َعامير   َحدَّ ْبُن  اَّللَّي  َعنْ   ،حُمَمَُّد  َعْبدي  ْبني  ْبني   َعنْ   ،حُمَمَّدي  َعْمريو 
اْلَباَلايَ   ؛إيَذا بَ َلَغ الرَُّجُل اْلُمْسليُم أَْربَعينَي َسَنةً   :قَالَ   ،أََنسي ْبني َماليك   َعنْ   ، َجْعَفر   أَنْ َواعي  ميْن   ُ ميَن    :آَمَنُه اَّللَّ

نيَ  ، َوإيَذا بَ َلَغ اخلَْْمسي ، َواجْلَُذامي ، َواْلرَبَصي َسابَُه،    ؛اجْلُُنوني ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيهي حي َ اَّللَّ ت ينيَ َلنيَّ ُ إيََنبًَة   ؛َوإيَذا بَ َلَغ الس ي َرَزَقُه اَّللَّ
َها، َوإيَذا بَ َلَغ السَّْبعينيَ  ُ، َوَأَحبَُّه َأْهُل السََّماءي، َوإيَذا بَ َلَغ الثََّمانينيَ   ؛حيُيبُُّه َعَلي ْ ْنُه َحَسَناتيهي، َوحَمَا    ؛َأَحبَُّه اَّللَّ ُ مي تَ َقبََّل اَّللَّ

، َوُشف يَع يفي   ؛َذا بَ َلَغ الت يْسعينيَ َعْنُه َسي يَئاتيهي، َوإي  رَي اَّللَّي يفي اأْلَْرضي َم ميْن َذنْبيهي َوَما أَتَخََّر، َوَُس يَي َأسي ُ َلُه َما تَ َقدَّ َغَفَر اَّللَّ
 َأْهليهي.

 حكم احلديث: إسناده ضعيف جًدا

   احلديث اخلامس
 12، الصفحة رقم:21:اجلزء رقم

ثَ َنا  13279 عيَياض   َحدَّ ْبُن  اأْلَْنَصارييُّ  َحدََّثِني   ،أََنُس  َذرََّة  َأِبي  ْبُن  أَُميََّة   َعنْ   ،يُوُسُف  ْبني  َعْمريو  ْبني  َجْعَفري 
َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،أََنسي ْبني َماليك   َعنْ   ،الضَّْمريي ي   ُ ْساَلمي  " َما ميْن ُمَعمَّر  يُ عَ   :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ مَُّر يفي اإْلي

ُ َعْنُه َثاَلثََة أَنْ َواع  ميَن اْلَباَلءي  َ    : أَْربَعينَي َسَنًة، إيالَّ َصَرَف اَّللَّ نَي َسَنًة َلنيَّ اجْلُُنوَن، َواجْلَُذاَم، َواْلرَبََص، فَإيَذا بَ َلَغ مَخْسي
ت ينَي َرَزَقُه اَّللَُّ  ُ َعَلْيهي احلْيَساَب، فَإيَذا بَ َلَغ سي ُ، َوَأَحبَُّه َأْهُل  اَّللَّ ، فَإيَذا بَ َلَغ َسْبعينَي َسَنًة َأَحبَُّه اَّللَّ َا حيُيبُّ ََنبََة إيلَْيهي مبي  اإْلي

ُ َحَسَناتيهي، َوجَتَاَوَز َعْن َسي يَئاتيهي، فَإيَذا بَ َلَغ تيْسعينَي   ُ َلُه مَ السََّماءي، فَإيَذا بَ َلَغ الثََّمانينَي قَبيَل اَّللَّ َم ميْن َذنْبيهي  َغَفَر اَّللَّ ا تَ َقدَّ
َْهلي بَ ْيتيهي ". هي، َوَشَفَع ألي رَي اَّللَّي يفي أَْرضي  َوَما أَتَخََّر، َوَُس يَي َأسي

 حكم احلديث: إسناده ضعيف جداَ 
  



  

   احلديث السادس
 123، الصفحة رقم:14:اجلزء رقم

ثَ َنا  8395 ثَ َنا  ،حُمَمَُّد ْبُن بيْشر   َحدَّ ثَ َنا  ،حُمَمَُّد ْبُن َعْمر و َحدَّ ٌّ    :قَالَ   ،َأِبي ُهَريْ َرةَ  َعنْ   ،أَبُو َسَلَمةَ  َحدَّ َدَخَل َأْعرَاِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ لْ  " َأَخَذْتكَ   :َعَلى َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ "،   ؟َقطُّ  َدم  أُمُّ مي

ْلَدم    :قَالَ  " فَ َهْل َأَخَذَك    :َما َوَجْدُت َهَذا َقطُّ. قَالَ   :" َحرٌّ َيُكوُن َبنْيَ اجلْيْلدي َواللَّْحمي "، قَالَ   :قَالَ   ؟َوَما أُمُّ مي
ْنَساني يفي َرأْ   :قَالَ   ؟َوَما الصَُّداعُ   :الصَُّداُع َقطُّ "، قَالَ  هي "، قَالَ " ُعُروٌق َتْضريُب َعَلى اإْلي َما َوَجْدُت َهَذا َقطُّ.    :سي

، قَالَ   " َمْن َأَحبَّ َأْن يَ ْنظَُر إيىَل َرُجل  ميْن َأْهلي النَّاري، فَ ْليَ ْنظُْر إيىَل َهَذا ".  :فَ َلمَّا َوىلَّ
 حكم احلديث: إسناده حسن.

 

   احلديث األخري
 193، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3117 وََكاَن َيُكوُن يفي َبِني   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني اْلَولييدي  َعنْ   ،أَبُو نُ َعْيم   َأْخرَبَنَ   :قَالَ   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن َعْبدي الرَّمْحَني  َحدَّ
، َعنْ  َهاب   عيْجل  ُ َعَلْيهي  أَقْ بَ َلْت يَ ُهو   : قَالَ  اْبني َعبَّاس   َعني   ،َسعييدي ْبني ُجَبرْي   َعنْ   ،ُبَكرْيي ْبني شي ُد إيىَل النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

فَ َقاُلوا ُهوَ   :َوَسلََّم  َما  الرَّْعدي  َعني  ََْن  َأْخربي  ، مي اْلَقاسي َأاَب  ،    :قَالَ   ؟ اَي  لسََّحابي ابي ُموَكٌَّل  اْلَماَلئيَكةي  ميَن  َمَلٌك   "
َا السََّحاَب َحْيُث َشاَء اَّللَُّ  خَمَارييقُ  َمَعهُ  َزْجَرٌة   :قَالَ   ؟َفَما َهَذا الصَّْوُت الَّذيي َنْسَمعُ   : ". فَ َقاُلواميْن ََنر  َيُسوُق هبي

َر " قَاُلوا َتهيَي إيىَل َحْيُث أُمي لسََّحابي إيَذا َزَجَرُه، َحىتَّ يَ ن ْ ََْن َعمَّا َحرََّم إيْسرَائييُل َعَلى    :َصَدْقَت. فَ َقاُلوا  :ابي فََأْخربي
هي  بيلي َوأَْلَباَْنَا، فَليَذليَك َحرََّمَها ". قَاُلوا اْشَتَكى عيْرَق النَّ   : قَالَ   ؟نَ ْفسي ًئا ُياَلئيُمُه إيالَّ حُلُوَم اإْلي ْد َشي ْ َصَدْقَت.   :َسا فَ َلْم جيَي

 َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َغرييٌب. 
 حكم احلديث: صحيح 

 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

وعبد    ،أي كان يسكن فيهم ولذلك يقال له العجلي(  عن عبد هللا بن الوليد وكان يكون يف بِن عجل: )قوله
وعنه    ،روى عن بكري بن شهاب وغريه  .وهذا هو ابن عبد هللا بن معقل بن مقرن املزين الكويف  ،هللا بن الوليد

فقالوا اي أاب : )قوله  .الكويف مقبول من السادسة(  عن بكري بن شهاب )  ثقة من السابعة  ،أبو نعيم وغريه 
وهو يف األصل ثوب يلف ويضرب به   .مجع خمراق( معه خماريق) لنِب صلى هللا عليه وسلم هو كنية ا( القاسم
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وأراد به هنا آلة تزجر هبا املالئكة السحاب " يسوق " أي امللك املوكل ابلسحاب    ،الصبيان بعضهم بعضا
} فالزاجرات زجرا   :قال هللا تعاىل  .أي إذا ساقه(  إذا زجره)  أي هو زجرة(  زجرة)   " هبا " أي بتلك املخاريق

بصيغة (  إىل حيث أمر)  أي تسوقه " حىت ينتهي " أي يصل السحاب   ،{ يعِن املالئكة تزجر السحاب
(  عرق النساء)   أي يعقوب(  قال اشتكى)  هو يعقوب عليه وعلى نبينا السالم(  عما حرم إسرائيل)  اجملهول

ورمبا   ،من جانب الوحشي على الفخذهو وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل    :بفتح النون واأللف املقصورة
وريد ميتد على الفخذ من   :ألن النسا ابلفتح والقصر  ؛وَسى املرض ابسم احملل  ، امتد إىل الركبة وإىل الكعب

وجع العرق الذي    :وتقدير الكالم  ،وجرى العادة أبن يسمى وجع النسا بعرق النسا  .الوحشي إىل الكعب
صفة لقوله شيئا " حرمها   ،هو النسا " فلم جيد شيئا " أي من املأكوالت واملشروابت " يالئمه " أي يوافقه

إمجال توضحه رواية أمحد من طريق هاشم بن القاسم عن    ،ويف رواية الرتمذي هذه ،" أي حلوم اإلبل وألباْنا
  :فقالوا  ،ة من اليهود نِب هللا صلى هللا عليه وسلمحضرت عصاب  : عبد احلميد عن شهر عن ابن عباس قال

فقال أنشدكم ابلذي أنزل التوراة على    : وفيه  ،احلديث  .حدثنا عن خالل نسألك عنهن ال يعلمهن إال نِب
فنذر هلل نذرا لئن شفاه هللا من سقمه لينحر    ،موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه

اللهم    :فقالوا  ،وأحب الشراب إليه ألباْنا  ،وكان أحب الطعام إليه حلم اإلبل  ،ب إليهمن أحب الطعام والشرا
 .وأخرجه أمحد والنسائي( هذا حديث حسن صحيح غريب: )قوله .نعم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 احاديث سبع  على  وحيتوى الكتاب من والثالثون اخلامس اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 احلديث األول 
 124، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا  5692 َنةَ  َأْخرَبَنَ   ،َصَدَقُة ْبُن اْلَفْضلي  َحدَّ أُم ي قَ ْيس  بيْنتي   َعنْ   ،ُعبَ ْيدي اَّللَّي  َعنْ   ،الزُّْهرييَّ  َسَيْعتُ   :قَالَ   ،اْبُن ُعيَ ي ْ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ   :قَاَلتْ  حميَْصن   َّ َصلَّى اَّللَّ ْعُت النَِّبي ََذا اْلُعودي اهلْيْنديي ي " َعَليْ   : َسَي َعَة َأْشفيَية ،   ؛ُكْم هبي فَإينَّ فييهي َسب ْ

 ". َذاتي اجْلَْنبي  َويُ َلدُّ بيهي مينْ  ،اْلُعْذرَةي  ُيْستَ َعُط بيهي مينَ 
، ملَْ أَيُْكلي الطََّعاَم، فَ َبالَ   5693 ْبن  لي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ابي َاء ، فَ َرشَّ َعَلْيهي. َوَدَخْلُت َعَلى النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ   َعَلْيهي، َفَدَعا مبي

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

عن أم قيس بنت  )  عن عبيد هللا (، سيأيت بلفظ: " أخربين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة ". قوله:)  قوله:
العود اهلندي (، عليكم هبذا ) حمصن (، وقع عند مسلم التصريح بسماعه له منها، وسيأيت أيضا قريبا. قوله:

كذا وقع هنا خمتصرا، وأييت بعد أبواب يف أوله قصة: " أتيت النِب صلى هللا عليه وسلم اببن ل وقد أعلقت  
عليه من العذرة فقال: عليكن هبذا العود اهلندي "، وأخرج أمحد وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعا:  

خذ قسطا هنداي فتحكه مباء مث تسعطه إايه "، ويف " أميا امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع يف رأسه فلتأ
حديث أنس اآليت بعد اببني: " إن أمثل ما تداويتم به احلجامة والقسط البحري "، وهو حممول على أنه  
وصف لكل ما يالئمه، فحيث وصف اهلندي كان الحتياج يف املعاجلة إىل دواء شديد احلرارة، وحيث وصف  

ارة؛ ألن اهلندي كما تقدم أشد حرارة من البحري. وقال ابن سينا: القسط البحري كان دون ذلك يف احلر 
يستعط به من )  مجع شفاء، كدواء وأدوية. قوله:(  فإن فيه سبعة أشفية)  حار يف الثالثة ايبس يف الثانية. قوله:

العذرة، ويلد به من ذات اجلنب (، كذا وقع االقتصار يف احلديث من السبعة على اثنني، فإما أن يكون ذكر  
السبعة فاختصره الراوي، أو اقتصر على االثنني؛ لوجودمها حينئذ دون غريمها، وسيأيت ما يقوي االحتمال  

ث والبول، ويقتل ديدان األمعاء، ويدفع السم ومحى  الثاين، وقد ذكر األطباء من منافع القسط أنه يدر الطم 
الربع والورد، ويسخن املعدة، وحيرك شهوة اجلماع، ويذهب الكلف طالء، فذكروا أكثر من سبعة، وأجاب 
بعض الشراح أبن السبعة علمت ابلوحي، وما زاد عليها ابلتجربة، فاقتصر على ما هو ابلوحي؛ لتحققه، 

ون غريه؛ ألنه مل يبعث بتفاصيل ذلك. قلت: وحيتمل أن تكون السبعة أصول  وقيل: ذكر ما حيتاج إليه د
صفة التداوي هبا؛ ألْنا إما طالء أو شرب أو تكميد أو تنطيل أو تبخري أو سعوط أو لدود؛ فالطالء يدخل  
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يف املراهم وحيلى ابلزيت ويلطخ، وكذا التكميد، والشرب يسحق وجيعل يف عسل أو ماء أو غريمها، وكذا 
التنطيل، والسعوط يسحق يف زيت ويقطر يف األنف، وكذا الدهن، والتبخري واضح، وحتت كل واحدة من 

العذرة فهي   بضم املهملة    -السبعة منافع ألدواء خمتلفة، وال يستغرب ذلك ممن أويت جوامع الكلم. وأما 
األذن واحللق أو يف اخلرم    وجع يف احللق يعرتي الصبيان غالبا، وقيل: هي قرحة خترج بني   -وسكون املعجمة  

الذي بني األنف واحللق، قيل: َسيت بذلك؛ ألْنا خترج غالبا عند طلوع العذرة؛ وهي مخسة كواكب حتت  
الشعرى العبور، ويقال هلا أيضا: العذارى، وطلوعها يقع وسط احلر، وقد استشكل معاجلتها ابلقسط مع  

يان وأمزجتهم حارة وال سيما وقطر احلجاز حار، وأجيب كونه حارا، والعذرة إمنا تعرض يف زمن احلر ابلصب 
أبن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم، ويف القسط ختفيف للرطوبة، وقد يكون نفعه يف هذا الدواء ابخلاصية،  
وأيضا فاألدوية احلارة قد تنفع يف األمراض احلارة ابلعرض كثريا، بل وابلذات أيضا. وقد ذكر ابن سينا يف  

سعوط اللهاة القسط مع الشب اليماين وغريه. على أننا لو مل جند شيئا من التوجيهات لكان أمر معاجلة  
املعجزة خارجا عن القواعد الطبية، وسيأيت بيان ذات اجلنب يف " ابب اللدود "، وفيه شرح بقية حديث أم 

 يف الطهارة، وهو حديث ودخلت على النِب صلى هللا عليه وسلم اببن ل (، تقدم مطوال)  قيس هذا. وقوهلا:
 آخر ألم قيس وقع ذكره هنا استطرادا، وهللا أعلم. 

 احلديث الثاىن 
 7، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  4597 َبل   َحدَّ ثَ َنا  :قَااَل   ،َوحُمَمَُّد ْبُن حَيََْي  َأمْحَُد ْبُن َحن ْ ثَ َنا  ،أَبُو اْلُمغيريَةي  َحدَّ ثَ َنا  َصْفَوانُ  َحدَّ و ْبُن  َعْمرُ  ح َوَحدَّ
ثَ َنا  ،ُعْثَمانَ  قَالَ   ،َصْفَوانُ  َحدََّثِني   :قَالَ   ،بَقييَّةُ  َحدَّ احْلَرَازييُّ  َحدََّثِني   : ََنَْوُه،  اَّللَّي  َعْبدي  ْبُن  َعامير   َعنْ   ،أَْزَهُر  َأِبي 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَم فييَنا فَ َقالَ   :أَنَُّه قَاَم فييَنا فَ َقالَ   ،ُمَعاوييََة ْبني َأِبي ُسْفَيانَ  َعنْ   ،اهْلَْوَزيني ي    : َأاَل إينَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

لَّ  لًَّة، َوإينَّ َهذيهي اْلمي َتنْيي َوَسْبعينَي مي َلُكْم ميْن َأْهلي اْلكيَتابي اْفرَتَُقوا َعَلى ثين ْ َعَلى َثاَلث     َة َستَ ْفرَتيقُ " َأاَل إينَّ َمْن قَ ب ْ
َدٌة يفي اجْلَنَّةي، َوهيَي اجلََْماَعُة ". زَاَد اْبُن حَيََْي َوَعْمٌرو يفي َحديي  ؛َوَسْبعينيَ  ُعوَن يفي النَّاري َوَواحي َتاني َوَسب ْ َماثين ْ "    :ثَ ْيهي

بيهي   اْلَكَلبُ  َجاَرىَوإينَُّه َسَيْخرُُج ميْن أُمَِّتي أَقْ َواٌم جَتَاَرى هبييْم تيْلَك اأْلَْهَواُء َكَما يَ تَ  اْلَكَلُب    :َوقَاَل َعْمٌرو  -ليَصاحي
بيهي  ٌل إيالَّ َدَخَلُه ". -بيَصاحي ْنُه عيْرٌق َواَل َمْفصي  اَل يَ ب َْقى مي

 حكم احلديث: حسن 
 عون املعبود شرح سنن أِب داود

بن عوف. وقيل: هو    )احلرازي( قال يف املغِن: احلرازي مبفتوحة وخفة راء وبزاي بعد ألف منسوب إىل حراز



  

حران بشدة راء وبنون منه أزهر بن عبد هللا. انتهى. )اهلوزين( مبفتوحة وسكون واو وبزاي ونون، نسبة إىل  
هوزن بن عوف. كذا يف املغِن. )فقال أال( ابلتخفيف للتنبيه. )وإن هذه امللة( يعِن أمته صلى هللا عليه وسلم.  

ماعة( أي: أهل القرآن واحلديث والفقه والعلم الذين اجتمعوا على  )وهي( أي: الواحدة الِت يف اجلنة. )اجل
اتباع آاثره صلى هللا عليه وسلم يف مجيع األحوال كلها ومل يبتدعوا ابلتحريف والتغيري ومل يبدلوا ابآلراء الفاسدة. 
الكلب(  البدع. )كما يتجارى  األهواء( أي:  )تلك  التاءين أي: تدخل وتسري.    )جتارى( حبذف إحدى 

ابلكاف والالم املفتوحتني داء يعرض لإلنسان من عض الكلب الكلب، وهو داء يصيب الكلب فيصيبه  
شبه اجلنون فال يعض أحدا إال كلب ويعرض له أعراض ردية، وميتنع من شرب املاء حىت ميوت عطشا. كذا 

وأما ابن حيَي فقال:   يف النهاية. )قال عمرو: الكلب بصاحبه( أي: قال عمرو بن عثمان: بصاحبه ابملوحدة،
 ابلالم. )منه( أي: من صاحبه. )عرق( بكسر العني. واحلديث سكت عنه املنذري.

  احلديث الثالث
 116، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا  5653 ثَ َنا  ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن يُوُسفَ  َحدَّ ، َعنْ  َعْمر و َعنْ   ،اْبُن اهْلَادي  َحدََّثِني   :قَالَ   ،اللَّْيثُ  َحدَّ أََنسي   َمْوىَل اْلُمطَّليبي
َماليك   قَالَ  ْبني  َعْنُه،   ُ اَّللَّ َي  يَ ُقولُ   :َرضي َوَسلََّم  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى   َّ النَِّبي ْعُت  قَالَ   :َسَي اَّللََّ  إينَّ  ابْ تَ َلْيُت    :"  إيَذا 

َبييبَ تَ ْيهي  َعْبديي اَتبَ َعهُ َفَصرَبَ،   حبي نَ ْيهي.  َعي ْ يُرييُد   ." اجْلَنََّة  ُهَما  ن ْ مي َجابير   َعوَّْضُتُه  ْبُن  هياَلل   َأْشَعُث  ْبُن  ظياَللي   ، َوأَبُو 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم. ،أََنس   َعنْ   َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

املصنف يف " األدب املفرد " عن عبد هللا بن صاحل عن الليث: " حدثِن  حدثِن ابن اهلاد (، يف رواية  )  قوله:
( موىل املطلب)  أي: ابن أِب عمرو ميسرة(  عن عمرو)   يزيد بن اهلاد "، وهو يزيد بن عبد هللا بن أسامة. قوله:

بقوله: "   ابلتثنية، وقد فسرمها آخر احلديث(  إذا ابتليت عبدي حببيبتيه)  أي: ابن عبد هللا بن حنطب. قوله:
يريد: عينيه "، ومل يصرح ابلذي فسرمها، واملراد ابحلبيبتني: احملبوبتان؛ ألْنما أحب أعضاء اإلنسان إليه، ملا 

فصرب  )  حيصل له بفقدمها من األسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خري فيسر به، أو شر فيجتنبه. قوله:
وكذا البن حبان والرتمذي من حديث أِب هريرة، والبن  (، زاد الرتمذي يف روايته عن أنس: " واحتسب "،  

حبان من حديث ابن عباس أيضا، واملراد: أنه يصرب مستحضرا ما وعد هللا به الصابر من الثواب، ال أن 
يصرب َمردا عن ذلك؛ ألن األعمال ابلنيات، وابتالء هللا عبده يف الدنيا ليس من سخطه عليه بل إما لدفع 

نوب أو لرفع منزلة، فإذا تلقى ذلك ابلرضا مت له املراد، وإال يصري كما جاء يف حديث  مكروه أو لكفارة ذ
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سلمان: " إن مرض املؤمن جيعله هللا له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعري عقله أهله مث أرسلوه فال  
ته منهما اجلنة (، وهذا عوض) يدري مل عقل ومل أرسل "، أخرجه البخاري يف " األدب املفرد " موقوفا. قوله:

أعظم العوض؛ ألن االلتذاذ ابلبصر يفىن بفناء الدنيا، وااللتذاذ ابجلنة ابق ببقائها، وهو شامل لكل من وقع 
له ذلك بشرط املذكور، ووقع يف حديث أِب أمامة فيه قيد آخر أخرجه البخاري يف " األدب املفرد " بلفظ:  

واحتسبت "، فأشار إىل أن الصرب النافع هو ما يكون يف أول  " إذا أخذت كرميتيك فصربت عند الصدمة  
وقوع البالء فيفوض ويسلم، وإال فمىت تضجر وتقلق يف أول وهلة مث يئس فيصرب ال يكون حصل املقصود، 
وقد مضى حديث أنس يف اجلنائز: " إمنا الصرب عند الصدمة األوىل "، وقد وقع يف حديث العرابض فيما  

بشرط آخر ولفظه: " إذا سلبت من عبدي كرميتيه وهو هبما ضنني مل أرض له ثوااب    صححه ابن حبان فيه
دون اجلنة إذا هو محدين عليهما "، ومل أر هذه الزايدة يف غري هذه الطريق، وإذا كان ثواب من وقع له ذلك  

ظالل بن    اتبعه أشعث بن جابر وأبو)  اجلنة فالذي له أعمال صاحلة أخرى يزاد يف رفع الدرجات. قوله:
أما متابعة أشعث بن جابر وهو ابن عبد هللا بن جابر، نسب إىل جده وهو أبو عبد هللا  (  هالل عن أنس

وحدان: بطن من األزد، وهلذا يقال له:    -بضم احلاء وتشديد الدال املهملتني    -األعمى البصري احلداين  
، وقال الدارقطِن: يعتد به، وليس له  وهو خمتلف فيه  -بضم املهملة وسكون امليم    -األزدي، وهو احلملي  

يف البخاري إال هذا املوضع فأخرجها أمحد بلفظ: " قال ربكم: من أذهبت كرميتيه مث صرب واحتسب كان 
ثوابه اجلنة ". وأما متابعة أِب ظالل فأخرجها عبد بن محيد عن يزيد بن هارون عنه قال: " دخلت على أنس  

: وأَن صغري. قال: أال أبشرك؟ قلت: بلى " فذكر احلديث بلفظ: "  فقال ل: ادنه، مىت ذهب بصرك؟ قلت
ما ملن أخذت كرميتيه عندي جزاء إال اجلنة "، وأخرج الرتمذي من وجه آخر عن أِب ظالل بلفظ: " إذا  

تنبيه (: أبو ظالل بكسر الظاء املشالة  )  أخذت كرميِت عبدي يف الدنيا مل يكن له جزاء عندي إال اجلنة ".
ة والتخفيف اَسه هالل، والذي وقع يف األصل أبو ظالل بن هالل، صوابه: إما أبو ظالل هالل  املعجم

حبذف " ابن "، وإما أبو ظالل بن أِب هالل بزايدة " أِب "، واختلف يف اسم أبيه، فقيل: ميمون، وقيل:  
رب احلديث. وليس  سويد، وقيل: يزيد، وقيل: زيد، وهو ضعيف عند اجلميع، إال أن البخاري قال: إنه مقا

له يف صحيحه غري هذه املتابعة، وذكر املزي يف ترمجته أن ابن حبان ذكره يف الثقات، وليس ِبيد؛ ألن ابن  
حبان ذكره يف الضعفاء. فقال: ال جيوز االحتجاج به. وإمنا ذكر يف الثقات هالل بن أِب هالل آخر روى 

م شيخ اثلث يقال له: هالل بن أِب هالل اتبعي أيضا، عنه حيَي بن املتوكل، وقد فرق البخاري بينهما، وهل
 روى عنه ابنه حممد، وهو أصلح حاال يف احلديث منهما، وهللا أعلم. 

  



  

 احلديث الرابع  
 138، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  687 ثَ َنا   :قَالَ   ،َأمْحَُد ْبُن يُوُنسَ  َحدَّ ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني   َعنْ   ، ُموَسى ْبني َأِبي َعائيَشةَ  َعنْ   ،زَائيَدةُ  َحدَّ
َبةَ  َعَلى  :قَالَ   ،ُعت ْ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :فَ ُقْلتُ   ،َعائيَشةَ  َدَخْلُت   ُ َعْن َمَرضي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  : قَاَلتْ   ؟َأاَل حُتَد يثييِني 
ُّ َصلَّ  ثَ ُقلَ  :بَ َلى ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقالَ النَِّبي َتظيُروَنَك، قَالَ   :" قُ ْلَنا  ؟" َأَصلَّى النَّاسُ   :ى اَّللَّ " َضُعوا لي    : اَل، ُهْم يَ ن ْ

ُ عَ   :َماًء يفي اْلميْخَضبي ". قَاَلتْ    : َلْيهي َوَسلَّمَ فَ َفَعْلَنا، فَاْغَتَسَل َفَذَهَب لييَ ُنوَء فَُأْغميَي َعَلْيهي، مُثَّ أَفَاَق فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
َتظيُروَنَك اَي َرُسوَل اَّللَّي، قَالَ   :" قُ ْلَنا  ؟" َأَصلَّى النَّاسُ  فَ َقَعَد   :" َضُعوا لي َماًء يفي اْلميْخَضبي ". قَاَلتْ   :اَل، ُهْم يَ ن ْ

َتظيُروَنَك اَي َرُسوَل    :" قُ ْلَنا  ؟اسُ " َأَصلَّى النَّ   :فَاْغَتَسَل مُثَّ َذَهَب لييَ ُنوَء فَُأْغميَي َعَلْيهي، مُثَّ أَفَاَق فَ َقالَ  اَل، ُهْم يَ ن ْ
"   : " َضُعوا لي َماًء يفي اْلميْخَضبي ". فَ َقَعَد فَاْغَتَسَل مُثَّ َذَهَب لييَ ُنوَء فَُأْغميَي َعَلْيهي، مُثَّ أَفَاَق فَ َقالَ   :اَّللَّي، فَ َقالَ 

َتظيُروَنكَ   :" فَ ُقْلَنا  ؟ َأَصلَّى النَّاسُ  َّ َعَلْيهي اَل، ُهْم يَ ن ْ َتظيُروَن النَِّبي دي، يَ ن ْ  اَي َرُسوَل اَّللَّي، َوالنَّاُس ُعُكوٌف يفي اْلَمْسجي
نْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم إيىَل َأِبي َبْكر  أبَي ُّ َصلَّى اَّللَّ َرةي، فََأْرَسَل النَِّبي ، فََأاَتُه الرَّ   السَّاَلُم ليَصاَلةي اْلعيَشاءي اآْلخي لنَّاسي ُسوُل  ُيَصل يَي ابي

، فَ َقاَل أَبُو َبْكر     :فَ َقالَ  لنَّاسي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَيُْمُرَك َأْن ُتَصل يَي ابي اَي    :-وََكاَن َرُجاًل َرقييًقا   -إينَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
، فَ َقاَل َلُه ُعَمرُ  لنَّاسي ُ َعَلْيهي  أَْنَت َأَحقُّ بيَذليَك، َفَصلَّى أَبُو َبْكر    :ُعَمُر، َصل ي ابي َّ َصلَّى اَّللَّ َم، مُثَّ إينَّ النَِّبي  تيْلَك اأْلَايَّ

، َأَحُدمُهَا اْلَعبَّاُس، ليَصاَلةي الظُّْهري َوأَبُو َبكْ  فًَّة، َفَخرََج َبنْيَ َرُجَلنْيي هي خي ، فَ َلمَّا َوَسلََّم َوَجَد ميْن نَ ْفسي لنَّاسي ر  ُيَصل يي ابي
ْن اَل يَ َتَأخََّر، قَالَ َرآُه أَبُو َبْكر  َذَهَب ليي َ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أبَي ُّ َصلَّى اَّللَّ " َأْجليَسايني إيىَل َجْنبيهي    :َتَأخََّر، فََأْوَمَأ إيلَْيهي النَِّبي

َعَلْيهي َوَسلََّم،  َفَجَعَل أَبُو َبْكر  ُيَصل يي َوُهَو أَيْمَتُّ بيَصاَلةي النَِّبي ي   :". فََأْجَلَساُه إيىَل َجْنبي َأِبي َبْكر ، قَالَ   ُ  َصلَّى اَّللَّ
اَّللَّي  ُعبَ ْيُد  قَاَل  قَاعيٌد،  َوَسلََّم  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى   ُّ َوالنَِّبي َبْكر ،  َأِبي  بيَصاَلةي  َعَلى  :َوالنَّاُس  ْبني   َفَدَخْلُت  اَّللَّي  َعْبدي 

ثَ ْتِني عَ   :فَ ُقْلُت َلهُ  َعبَّاس   َعَلْيهي َوَسلَّمَ َأاَل َأْعريُض َعَلْيَك َما َحدَّ  ُ .    :قَالَ   ؟ائيَشُة َعْن َمَرضي النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ َهاتي
ًئا، َغرْيَ أَنَُّه قَالَ  ْنُه َشي ْ اَل،    :قُ ْلتُ   ؟ َأََسَّْت َلَك الرَُّجَل الَّذيي َكاَن َمَع اْلَعبَّاسي   :فَ َعَرْضُت َعَلْيهي َحدييثَ َها َفَما أَْنَكَر مي

. :قَالَ   ُهَو َعلييُّ
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

  بضم النون بعدها مدة، أي لينهض ِبهد قوله: (  لينوء)  يف رواية الكشميهِن " مث ذهب ".(  ذهب)  قوله:
اء ألنه شبيه ابلنوم، قال النووي: جاز عليهم ألنه مرض من  فيه أن اإلغماء جائز على األنبي(  فأغمي عليه)

( لصالة العشاء  -عليه السالم    -ينتظرون النِب  )  األمراض خبالف اجلنون فلم جيز عليهم ألنه نقص. قوله:
كذا لألكثر بالم التعليل، ويف رواية املستملي والسرخسي " لصالة العشاء اآلخرة "، وتوجيهه أن الراوي كأنه 

" أصلى الناس " فذكره، أي الصالة املسئول عنها  :الصالة املسئول عنها يف قوله صلى هللا عليه وسلم فسر  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

العشاء اآلخرة. قوله: لصالة )  كذا للكشميهِن وللباقني " وخرج " ابلواو. قوله:(  فخرج بني رجلني)  هي 
هو صريح يف أن الصالة املذكورة كانت الظهر، وزعم بعضهم أْنا الصبح، واستدل بقوله يف رواية (  الظهر

أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس " وأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القراءة من حيث بلغ أبو بكر " هذا 
 عليه وسلم َسع ملا  لفظ ابن ماجه وإسناده حسن، لكن يف االستدالل به نظر الحتمال أن يكون صلى هللا

قرب من أِب بكر اآلية الِت كان انتهى إليها خاصة، وقد كان هوصلى هللا عليه وسلم يسمع اآلية أحياَن يف  
الصالة السرية كما سيأيت من حديث أِب قتادة، مث لو سلم مل يكن فيه دليل على أْنا الصبح بل حيتمل أن  

" َسعت رسول هللا صلى هللا    :ضل بنت احلارث قالتتكون املغرب، فقد ثبت يف الصحيحني عن أم الف
عليه وسلم يقرأ يف املغرب ابملرسالت عرفا، مث ما صلى لنا بعدها حىت قبضه هللا " وهذا لفظ البخاري،  
وسيأيت يف ابب الوفاة من آخر املغازي، لكن وجدت بعد يف النسائي أن هذه الصالة الِت ذكرهتا أم الفضل  

رح الشافعي أبنه صلى هللا عليه وسلم مل يصل ابلناس يف مرض موته يف املسجد إال كانت يف بيته، وقد ص
مرة واحدة، وهي هذه الِت صلى فيها قاعدا، وكان أبو بكر فيها أوال إماما مث صار مأموما يسمع الناس 

من    كذا لألكثر، وللمستملي والسرخسي " وهو أيمت "(  فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم)  التكبري. قوله:
االئتمام، واستدل هبذا احلديث على أن استخالف اإلمام الراتب إذا اشتكى أوىل من صالته هبم قاعدا، ألنه 
صلى هللا عليه وسلم استخلف أاب بكر ومل يصل هبم قاعدا غري مرة واحدة، واستدل به على صحة إمامة  

ر عنه وحممد بن احلسن فيما حكاه  القاعد املعذور مبثله وابلقائم أيضا، وخالف يف ذلك مالك يف املشهو 
الطحاوي، ونقل عنه أن ذلك خاص ابلنِب صلى هللا عليه وسلم واحتج حبديث جابر عن الشعِب مرفوعا " 
ال يؤمن أحد بعدي جالسا " واعرتضه الشافعي فقال: قد علم من احتج هبذا أن ال حجة فيه ألنه مرسل،  

ه يعِن جابرا اجلعفي، وقال ابن بزيزة: لو صح مل يكن فيه  ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عن
حجة ألنه حيتمل أن يكون املراد منع الصالة ابجلالس، أي يعرب قوله جالسا مفعوال ال حاال. وحكى عياض  
عن بعض مشاخيهم أن احلديث املذكور يدل على نسخ أمره املتقدم هلم ابجللوس ملا صلوا خلفه قياما. وتعقب 

تاج لو صح إىل اتريخ، وهو ال يصح. لكنه زعم أنه تقوى أبن اخللفاء الراشدين مل يفعله أحد أبن ذلك حي
منهم، قال: والنسخ ال يثبت بعد النِب صلى هللا عليه وسلم لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة 

منه   يلزم  ال  لو سلم  الوقوع، مث  على عدم  يدل  النقل ال  وتعقب أبن عدم  املذكور.  اجلواز  احلديث  عدم 
الحتمال أن يكونوا اكتفوا ابستخالف القادر على القيام لالتفاق على أن صالة القاعد ابلقائم مرجوحة 
ابلنسبة إىل صالة القائم مبثله، وهذا كاف يف بيان سبب تركهم اإلمامة من قعود، واحتج أيضا أبنه صلى هللا  

يديه لنهي هللا عن ذلك وألن األئمة شفعاء وال   عليه وسلم إمنا صلى هبم قاعدا ألنه ال يصح التقدم بني



  

يكون أحد شافعا له، وتعقب بصالته صلى هللا عليه وسلم خلف عبد الرمحن بن عوف، وهو اثبت بال  
خالف. وصح أيضا أنه صلى خلف أِب بكر كما قدمناه. والعجب أن عمدة مالك يف منع إمامة القاعد 

وإنكاره أن يكون    ،سلم كان يف تلك الصالة مأموما خلف أِب بكر "قول ربيعة: " إن النِب صلى هللا عليه و 
صلى هللا عليه وسلم أم يف مرض موته قاعدا كما حكاه عنه الشافعي يف األم، فكيف يدعي أصحابه عدم  

أنه صلى مأموما املذكور ملا كان يف غاية الصحة ومل ميكنهم رده سلكوا يف   ؟تصوير  إمامته  وكأن حديث 
ها خمتلفة، وقد تبني بصالته خلف عبد الرمحن بن عوف أن املراد مبنع التقدم بني يديه يف غري االنتصار وجو 

اإلمامة، وأن املراد بكون األئمة شفعاء أي يف حق من حيتاج إىل الشفاعة. مث لو سلم أنه ال جيوز أن يؤمه  
ه صلى هللا عليه وسلم منهم  أحد مل يدل ذلك على منع إمامة القاعد، وقد أم قاعدا مجاعة من الصحابة بعد

أسيد بن حضري وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك، واألسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن أِب شيبة وغريهم، بل ادعى ابن حبان وغريه إمجاع الصحابة على صحة إمامة القاعد 

حابنا عن حديث مرض النِب صلى هللا عليه وسلم كما سيأيت. وقال أبو بكر بن العرِب: ال جواب ألص
خيلص عند السبك، واتباع السنة أوىل، والتخصيص ال يثبت ابالحتمال. قال: إال أين َسعت بعض األشياخ 
يقول: احلال أحد وجوه التخصيص، وحال النِب صلى هللا عليه وسلم والتربك به وعدم العوض عنه يقتضي  

يها، وليس ذلك لغريه. وأيضا فنقص صالة القاعد عن القائم ال يتصور  الصالة معه على أي حال كان عل
رده بعموم قوله صلى هللا عليه وسلم " صلوا كما رأيتموين    : يف حقه، ويتصور يف حق غريه. واجلواب عن األول

يف   أبن النقص إمنا هو يف حق القادر يف النافلة، وأما املعذور يف الفريضة فال نقص  :وعن الثاين  ،أصلي "
صالته عن القائم، واستدل به على نسخ األمر بصالة املأموم قاعدا إذا صلى اإلمام قاعدا لكونه صلى هللا  
عليه وسلم أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد، هكذا قرره الشافعي، وكذا نقله املصنف يف آخر الباب  

بو يوسف واألوزاعي، وحكاه الوليد بن  عن شيخه احلميدي وهو تلميذ الشافعي، وبذلك يقول أبو حنيفة وأ
مسلم عن مالك، وأنكر أمحد نسخ األمر املذكور بذلك ومجع بني احلديثني بتنزيلهما على حالتني: إحدامها  
إذا ابتدأ اإلمام الراتب الصالة قاعدا ملرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا، اثنيتهما: إذا ابتدأ اإلمام 

املأ لزم  قائما  أم ال كما يف  الراتب  قاعدا  إمامهم  يقتضي صالة  ما  قياما سواء طرأ  أن يصلوا خلفه  مومني 
األحاديث الِت يف مرض موت النِب صلى هللا عليه وسلم فإن تقريره هلم على القيام دل على أنه ال يلزمهم  

ة األوىل فإنه صلى  اجللوس يف تلك احلالة ألن أاب بكر ابتدأ الصالة هبم قائما وصلوا معه قياما، خبالف احلال
هللا عليه وسلم ابتدأ الصالة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم. ويقوي هذا اجلمع أن األصل عدم 
النسخ، ال سيما وهو يف هذه احلالة يستلزم دعوى النسخ مرتني، ألن األصل يف حكم القادر على القيام أن 
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إمامه قاعدا، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي    ال يصلي قاعدا، وقد نسخ إىل القعود يف حق من صلى 
وقوع النسخ مرتني وهو بعيد، وأبعد منه ما تقدم عن نقل عياض فإنه يقتضي وقوع النسخ ثالث مرات، وقد  
قال بقول أمحد مجاعة من حمدثي الشافعية كابن خزمية وابن املنذر وابن حبان، وأجابوا عن حديث الباب  

بن خزمية: إن األحاديث الِت وردت أبمر املأموم أن يصلي قاعدا تبعا إلمامه مل  أبجوبة أخرى منها: قول ا
خيتلف يف صحتها وال يف سياقها، وأما صالته صلى هللا عليه وسلم قاعدا فاختلف فيها هل كان إماما أو  

نه كان مأموما. قال: وما مل خيتلف فيه ال ينبغي تركه ملختلف فيه. وأجيب بدفع االختالف واحلمل على أ
إماما مرة ومأموما أخرى. ومنها أن بعضهم مجع بني القصتني أبن األمر ابجللوس كان للندب، وتقريره قيامهم  
خلفه كان لبيان اجلواز، فعلى هذا األمر من أم قاعدا لعذر ختري من صلى خلفه بني القعود والقيام، والقعود 

الواردة يف ذلك. وأجاب ابن خزمية عن استبعاد من    أوىل لثبوت األمر ابالئتمام واالتباع وكثرة األحاديث
استبعد ذلك أبن األمر قد صدر من النِب صلى هللا عليه وسلم بذلك واستمر عليه عمل الصحابة يف حياته  

" أن   :وبعده، فروى عبد الرزاق إبسناد صحيح عن قيس بن قهد   بفتح القاف وسكون اهلاء   األنصاري
عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: فكان يؤمنا وهو جالس وَنن جلوس  إماما هلم اشتكى هلم على  

". وروى ابن املنذر إبسناد صحيح عن أسيد بن حضري " أنه كان يؤم قومه، فاشتكى، فخرج إليهم بعد 
شكواه، فأمروه أن يصلي هبم فقال: إين ال أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا، فصلى هبم قاعدا وهم قعود ".  

" اي رسول هللا إن إمامنا مريض، قال: إذا صلى    :وى أبو داود من وجه آخر عن أسيد بن حضري أنه قالور 
اشتكى،  أنه   " عن جابر  أِب شيبة إبسناد صحيح  ابن  انقطاع. وروى  إسناده  " ويف  قعودا  فصلوا  قاعدا 

وإسناده صحيح  فحضرت الصالة فصلى هبم جالسا وصلوا معه جلوسا " وعن أِب هريرة أنه أفىت بذلك  
أيضا، وقد ألزم ابن املنذر من قال أبن الصحاِب أعلم بتأويل ما روي أبن يقول بذلك ألن أاب هريرة وجابرا  
النِب صلى هللا عليه وسلم ويلزم ذلك من قال إن   العمل به والفتيا بعد  رواي األمر املذكور، واستمرا على 

من ابب األوىل ألنه هنا عمل بوفق ما روى. وقد ادعى  الصحاِب إذا روى وعمل خبالفه أن العربة مبا عمل  
ألنه حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم   ،ابن حبان اإلمجاع على العمل به وكأنه أراد السكويت

وقال: إنه ال حيفظ عن أحد من الصحابة غريهم القول خبالفه ال من طريق صحيح وال ضعيف. وكذا قال 
عن أحد من الصحابة خالف ذلك، مث َنزع يف ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه    إنه ال حيفظ  :ابن حزم

صلى هللا عليه وسلم وهو قاعد قياما غري أِب بكر، قال: ألن ذلك مل يرد صرحيا، وأطال يف ذلك مبا ال طائل  
دته مصرحا  فيه. والذي ادعى نفيه قد أثبته الشافعي وقال: إنه يف رواية إبراهيم عن األسود عن عائشة، مث وج

به أيضا يف مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج أخربين عطاء فذكر احلديث ولفظه " فصلى النِب صلى هللا  



  

عليه وسلم قاعدا وجعل أبو بكر وراءه بينه وبني الناس وصلى الناس وراءه قياما " وهذا مرسل يعتضد ابلرواية 
ر، فإْنم ابتدءوا الصالة مع أِب بكر قياما بال  الِت علقها الشافعي عن النخعي، وهذا هو الذي يقتضيه النظ

نزاع، فمن ادعى أْنم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان. مث رأيت ابن حبان استدل على أْنم قعدوا بعد أن كانوا 
قياما مبا رواه من طريق أِب الزبري عن جابر قال " اشتكى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلينا وراءه وهو 

ر يسمع الناس تكبريه، قال فالتفت إلينا فرآَن قياما فأشار إلينا فقعدَن. فلما سلم قال: إن كدمت  قاعد وأبو بك
لتفعلون فعل فارس والروم، فال تفعلوا " احلديث. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، لكن ذلك مل يكن يف  

" ركب    :ضا قالمرض موته، وإمنا كان ذلك حيث سقط عن الفرس كما يف رواية أِب سفيان عن جابر أي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرسا ابملدينة فصرعه على جذع خنلة فانفكت قدمه " احلديث أخرجه أبو  

" وأبو    :داود وابن خزمية إبسناد صحيح، فال حجة على هذا ملا ادعاه، إال أنه متسك بقوله يف رواية أِب الزبري
ال يف مرض موته ألن صالته يف مرضه األول كانت يف  إن ذلك مل يكن إ  :بكر يسمع الناس التكبري " وقال

مشربة عائشة ومعه نفر من أصحابه ال حيتاجون إىل من يسمعهم تكبريه خبالف صالته يف مرض موته فإْنا  
كانت يف املسجد ِبمع كثري من الصحابة فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم التكبري. انتهى. وال راحة له فيما  

بري يف هذا مل يتابع أاب الزبري عليه أحد، وعلى تقدير أنه حفظه فال مانع أن يسمعهم  متسك به ألن إَساع التك
أبو بكر التكبري يف تلك احلالة ألنه حيمل على أن صوته صلى هللا عليه وسلم كان خفيا من الوجع، وكان  

أمر حمتمل ال يرتك  من عادته أن جيهر ابلتكبري فكان أبو بكر جيهر عنه ابلتكبري لذلك. ووراء ذلك كله أنه  
ألجله اخلرب الصريح أبْنم صلوا قياما كما تقدم يف مرسل عطاء وغريه، بل يف مرسل عطاء أْنم استمروا قياما  
إىل أن انقضت الصالة. نعم وقع يف مرسل عطاء املذكور متصال به بعد قوله: وصلى الناس وراءه قياما "فقال 

أمري ما استدبرت ما صليتم إال قعودا، فصلوا صالة إمامكم ما لو استقبلت من  :النِب صلى هللا عليه وسلم
أن    :كان، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا " وهذه الزايدة تقوي ما قال ابن حبان

عليه وسلم النِب صلى هللا  موت  مرض  القصة كانت يف  بوجوب صالة    ،هذه  األمر  نسخ  منها  ويستفاد 
ذا صلى إمامهم قاعدا ألنه صلى هللا عليه وسلم مل أيمرهم يف هذه املرة األخرية ابإلعادة، املأمومني قعودا إ

لكن إذا نسخ الوجوب يبقى اجلواز، واجلواز ال ينايف االستحباب فيحمل أمره األخري أبن يصلوا قعودا على  
مع بني األدلة وابهلل التوفيق  االستحباب ألن الوجوب قد رفع بتقريره هلم وترك أمرهم ابإلعادة. هذا مقتضى اجل

 وهللا أعلم. وقد تقدم الكالم على ابقي فوائد هذا احلديث يف " ابب حد املريض أن يشهد اجلماعة ". 
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   احلديث اخلامس
 101، الصفحة رقم:2:اجلزء رقم

اْلَعْنرَبييُّ  َأْخرَبَنَ   834 اْلَعظييمي  َعْبدي  ْبُن  ثَ َنا  :قَالَ   ،اْلَعبَّاُس  َمْهديي    َحدَّ ْبُن  الرَّمْحَني  ثَ َنا  :قَالَ   ،َعْبُد    ، زَائيَدةُ  َحدَّ
َعائيَشةَ  َعنْ  َأِبي  ْبني  َعْبدي اَّللَّي  َعنْ   ،ُموَسى  ْبني  َعَلى  :قَالَ   ،ُعبَ ْيدي اَّللَّي  َعْن    :فَ ُقْلتُ  َعائيَشةَ  َدَخْلُت  َأاَل حُتَد يثييِني 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم فَ َقالَ  ثَ ُقلَ  َلمَّا  :قَاَلتْ   ؟ َعَلْيهي َوَسلَّمَ َمَرضي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ    ؟ " َأَصلَّى النَّاسُ   :َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
َتظيُروَنَك اَي َرُسوَل اَّللَّي. فَ َقالَ   :". فَ ُقْلَنا َل مُثَّ َذَهَب " َضُعوا لي َماًء يفي اْلميْخَضبي ". فَ َفَعْلَنا، فَاْغَتسَ   :اَل، َوُهْم يَ ن ْ

َتظيُروَنَك اَي َرُسوَل اَّللَّي. فَ َقالَ   :". قُ ْلَنا  ؟" َأَصلَّى النَّاسُ   :لييَ ُنوَء فَُأْغميَي َعَلْيهي، مُثَّ أَفَاَق فَ َقالَ  " َضُعوا    :اَل، ُهْم يَ ن ْ
ْثَل قَ ْوليهي، قَاَلتْ لي َماًء يفي اْلميْخَضبي ". فَ َفَعْلَنا، فَاْغَتَسَل مُثَّ َذَهَب لييَ ُنوَء مُثَّ أُغْ    :ميَي َعَلْيهي، مُثَّ قَاَل يفي الثَّاليَثةي مي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ليَصاَلةي اْلعيَشاءي، فَأَ  َتظيُروَن َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ دي يَ ن ْ ْرَسَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى  َوالنَّاُس ُعُكوٌف يفي اْلَمْسجي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم إيىَل  ، َفَجاَءُه الرَُّسوُل فَ َقالَ اَّللَّ لنَّاسي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَيُْمُرَك   : َأِبي َبْكر  َأْن َصل ي ابي إينَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

. وََكاَن أَبُو َبْكر  َرُجاًل َرقييًقا، فَ َقالَ  لنَّاسي . فَ َقالَ   :َأْن ُتَصل يَي ابي لنَّاسي أَْنَت َأَحقُّ بيَذليَك. َفَصلَّى    :اَي ُعَمُر، َصل ي ابي
هي خي  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَجَد ميْن نَ ْفسي َم، مُثَّ إينَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َبنْيَ َرُجَلنْيي   يُ َهاَدى فًَّة َفَجاءَ هبييْم أَبُو َبْكر  تيْلَك اأْلَايَّ

 َعَلْيهي َوَسلََّم َأْن  بَّاُس ليَصاَلةي الظُّْهري، فَ َلمَّا َرآُه أَبُو َبْكر  َذَهَب لييَ َتَأخََّر فََأْوَمَأ إيلَْيهي َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َأَحُدمُهَا اْلعَ 
لنَّاُس ُيَصلُّوَن بيَصاَلةي َأِبي َبْكر  َوَرُسوُل اَّللَّي اَل يَ َتَأخََّر َوأََمَرمُهَا فََأْجَلَساُه إيىَل َجْنبيهي، َفَجَعَل أَبُو َبْكر  ُيَصل يي قَائيًما َوا
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ُيَصل يي قَاعيًدا، َفَدَخْلُت َعَلى اْبني َعبَّاس  فَ ُقْلتُ  ثَ ْتِني َعائيَشُة َعْن    :َصلَّى اَّللَّ َأاَل َأْعريُض َعَلْيَك َما َحدَّ

ُ َعَلْيهي  ًئا َغرْيَ أَنَُّه قَالَ   :قَالَ   ؟ َوَسلَّمَ َمَرضي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ْنُه َشي ْ ثْ ُتُه َفَما أَْنَكَر مي َأََسَّْت َلَك الرَُّجَل    :نَ َعْم. َفَحدَّ
ُ َوْجَهُه. :اَل. قَالَ  :قُ ْلتُ  ؟الَّذيي َكاَن َمَع اْلَعبَّاسي   ُهَو َعلييٌّ َكرََّم اَّللَّ

 حكم احلديث: صحيح 
 حاشية السندي على النسائي

الفاء   (  ) فقال  بضم القاف أي اشتد مرضه    (  ) ملا ثقل  بتخفيف الالم للعرض واالستفتاح    (  أال)  لهقو 
( ) يف املخضب  أي اتركوا ل    (  ) ضعوا  اهلمزة لالستفهام    (  ) أصلي  زائدة إذ الفاء ال تدخل على جواب ملا  

بنون مضموم مث واو مث واو مث    (  ) لينوء  بكسر ميم وسكون خاء وفتح ضاد معجمتني مث املوحدة املركن    
كأن أاب بكر رضي هللا عنه رأى أن    (  ) اي عمر صل ابلناس   َمتمعون    (  ) عكوف  مهزة أي ليقوم مبشقة  

 تعيني أنه اإلمام ومل يدر ما جرى بينه صلى هللا  أمره بذلك كان تكرميا منه له واملقصود أداء الصالة إبمام ال



  

أي الرجلني    (  ) وأمرمها  تعاىل عليه وسلم وبني بعض أزواجه يف ذلك وإال ملا كان له تفويض اإلمامة إىل عمر  
  .من التسمية أي أذكرت لك اَسه ( ) أَست من العرض  ( ) أعرض اللذين معه 

   احلديث السادس
 81، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

َعنْ   94  ، َماليك  َعْن  ْبني َسعييد   َوَحدََّثِني  اْلُمَسيَّبي  َأنَّ   ،حَيََْي  ْبَن  ُم ميْن    :قَالَ   ،َسعييَد  الدَّ َغَلَبُه  فييَمْن  تَ َرْوَن  َما 
َقطيْع َعْنهُ  هي  يُوميئَ  َسعييُد ْبُن اْلُمَسيَّبي أََرى َأنْ   :قَاَل حَيََْي ْبُن َسعييد ، مُثَّ قَالَ   :قَاَل َماليكٌ   ؟ُرَعاف  فَ َلْم يَ ن ْ بيَرْأسي

 إيميَاًء. 
 ُت إيَلَّ يفي َذليَك.َوَذليَك َأَحبُّ َما َسَيعْ  :قَاَل َماليكٌ  :قَاَل حَيََْي 

 املنتقى شرح موطأ مالك 

سؤال ابن املسيب ألصحابه على سبيل االستخبار هلم ابملسائل والتدريب هلم يف فهمها والنظر يف أحكامها  
وحيتمل أن يكون ذلك على سبيل التنبيه هلم على السؤال عن حكم من رعفه الدم وغلبه ومل ينقطع وقوله  

اء يريد أنه ال يتمكن من غسل الدم ألنه ال ينقطع فحكمه أن يصلي به على هيئته  أرى أن يومئ برأسه إمي
ويومئ لركوعه وسجوده واختلف أصحابنا يف توجيه ذلك فقال ابن حبيب إمنا ذلك ليدرأ عن ثوبه الفساد  

مياء كما  ابإلمياء له ألنه لو ذهب فتم ركوعه وسجوده ألفسد ثوبه الدم فكان ذلك من األعذار الِت تبيح اإل
يبيح التيمم الزايدة يف مثن املاء وتسقط فرض استعماله وقال حممد بن مسلمة إمنا ذلك إذا كان الرعاف يضر  

 به يف ركوعه وسجوده كالرمد ومن ال يقدر على السجود

   احلديث األخري
 171، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا   1675 َبةَ  َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،أَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ ، قَااَل  َوحُمَمَّدٌ  يَ ْعَلى  َحدَّ ي ي ثَ َنا  :ابْ َنا ُعبَ ْيد  الطََّنافيسي حُمَمَُّد ْبُن   َحدَّ
َّ   َفَضاَلَة ْبَن ُعبَ ْيد  اأْلَْنَصارييَّ  َسَيْعتُ   : قَالَ   ،َأِبي َمْرُزوق   َعنْ   ،يَزييَد ْبني َأِبي َحبييب   َعنْ   ،إيْسَحاقَ  حُيَد يُث، َأنَّ النَِّبي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َخرََج َعَلْيهيْم يفي يَ ْوم  َكاَن َيُصوُمُه، َفَدَعا إبييََنء  َفَشريَب، فَ ُقْلَنا اَي َرُسوَل اَّللَّي، إينَّ َهَذا يَ ْوٌم    :َصلَّى اَّللَّ
 " َأَجْل، َوَلكيِن ي قيْئُت ". :ُكْنَت َتُصوُمُه. قَالَ 

 حكم احلديث: ضعيف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 هحاشية السندي على ابن ماج

قد جاء أنه صلى هللا عليه وسلم قاء فأفطر قال الرتمذي إنه صلى هللا عليه وسلم كان (  ولكِن قئت)  قوله
صائما متطوعا فقاء فأفطر لذلك هكذا روي يف بعض رواايت احلديث مفسرا وقال البيهقي هذا حديث 

ذلك فقاء عمدا ويف الزوائد خمتلف يف إسناده فإن صح فهو حممول على من تقاأي عامدا يريد أنه احتاج إىل  
يف إسناده حممد بن إسحاق وهو مدلس وقد روى ابلعنعنة وأبو مرزوق ال يعرف اَسه ومل يسمع من فضالة  

 . ففي احلديث ضعف وانقطاع
 
  



  

 احاديث سبع  على  وحيتوى الكتاب من والثالثون السادس اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 احلديث األول 
 123الصفحة رقم:، 7:اجلزء رقم

ثَ َنا  5684 اْلَولييدي  َحدَّ ثَ َنا   ،َعيَّاُش ْبُن  ثَ َنا  ،َعْبُد اأْلَْعَلى َحدَّ اْلُمتَ وَك يلي  َعنْ   ،قَ َتاَدةَ  َعنْ   ، َسعييدٌ  َحدَّ َأِبي  َعنْ   ،َأِبي 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقالَ  ،َسعييد   َّ َصلَّى اَّللَّ ي َيْشَتكيي َبْطَنُه. فَ َقالَ  : َأنَّ َرُجاًل أََتى النَِّبي " اْسقيهي َعَساًل ". مُثَّ أََتى    : َأخي

ُ وَكَ   :َقْد فَ َعْلُت. فَ َقالَ   :" اْسقيهي َعَساًل ". مُثَّ َأاَتُه، فَ َقالَ   :الثَّانيَيَة، فَ َقالَ  يَك، اْسقيهي  " َصَدَق اَّللَّ َذَب َبْطُن َأخي
 َعَساًل ". َفَسَقاُه َفرَبَأَ.

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

: حديث أِب سعيد يف الذي اشتكى بطنه فأمر بشرب العسل، وسيأيت شرحه يف " ابب  احلديث الثالث
شيخه هو  (  عبد األعلى)  دواء املبطون "، وشيخه عباس فيه هو ابملوحدة مث مهملة، النرسي بنون ومهملة، و

 هو ابن أِب عروبة، واإلسناد كله بصريون.( سعيد) ابن عبد األعلى، و

 احلديث الثاىن 
 181، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3543 ثَ َنا   :قَالَ   ،َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن إيبْ رَاهييمَ  َحدَّ ثَ َنا اْبني َأِبي الز يََندي  َعني   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن ََنفيع   َحدَّ َعلييُّ   ح، وَحدَّ
يبي  ثَ َنا  :قَالَ   ،ْبُن َأِبي اخلَْصي ْند   َعنْ   ،وَكييعٌ  َحدَّ يًعا َعنْ   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني َسعييدي ْبني َأِبي هي حُمَمَّدي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني   مجَي

َسنْيي  َعْن أُم يهي   ،ُعْثَمانَ َعْمريو ْبني   َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،اْبني َعبَّاس   َعني   ،فَاطيَمَة بيْنتي احلُْ  ُ َّ َصلَّى اَّللَّ " اَل   :َأنَّ النَِّبي
 ". اْلَمْجُذومينيَ  ُتديميُوا النََّظَر إيىَل 

 حكم احلديث: حسن صحيح
 حاشية السندي على ابن ماجه

وذلك ألنه إذا داوم النظر إليه حقره ورأى لنفسه عليه فضال وأتذى به  (  النظر إىل اجملذومال تدميوا  )  قوله
 املنظور إليه ويف الزو

 . ائد رجال إسناده ثقات
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 الثالث  احلديث 
 107، الصفحة رقم:6:اجلزء رقم

ثَ َنا(  99)  2014 ثَ َنا  ،َعْمٌرو النَّاقيدُ  َوَحدَّ مي  َحدَّ ُم ْبُن اْلَقاسي ثَ َنا  ،َهاشي يَزييُد ْبُن َعْبدي   َحدََّثِني   ،اللَّْيُث ْبُن َسْعد   َحدَّ
  ، يم  اْلَقْعَقاعي ْبني َحكي  َعني   ،َجْعَفري ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني احلََْكمي  َعنْ   ،حَيََْي ْبني َسعييد   َعنْ   ،اَّللَّي ْبني ُأَساَمَة ْبني اهْلَادي اللَّْيثييُّ 

َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ   :قَالَ   ،َجابيري ْبني َعْبدي اَّللَّي  َعنْ   ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ََنَء،  :َسَي َقاءَ  َوأَوُْكوا " َغطُّوا اإْلي  ؛الس ي
َلًة يَ ْنزيُل فييَها َواَبٌء اَل مَيُرُّ إبييََنء  لَْيَس َعَلْيهي غيطَ  َقاء  لَْيَس َعَلْيهي ويَكاٌء إيالَّ نَ َزَل فييهي ميْن َذليَك  فَإينَّ يفي السََّنةي لَي ْ اٌء، أَْو سي

 اْلَواَبءي ".
ثَ َنا(  )... ي   اجْلَْهَضمييُّ  َوَحدَّ

ثَ َنا  ،َأِبي  َحدََّثِني   ،َنْصُر ْبُن َعلي ْسَنادي مبييْثليهي، َغرْيَ أَنَُّه قَالَ  لَْيُث ْبُن َسْعد   َحدَّ ََذا اإْلي   :هبي
ري احلَْدييثي   " فَإينَّ  ُم عيْنَدََن يَ ت َُّقوَن َذليَك يفي    :قَاَل اللَّْيثُ   :يفي السََّنةي يَ ْوًما يَ ْنزيُل فييهي َواَبٌء ". َوزَاَد يفي آخي فَاأْلََعاجي

.  َكانُوَن اأْلَوَّلي
 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 

  ، " يوما " بدل " ليلة "  :ويف الرواية األخرى  (،وابءفإن يف السنة ليلة ينزل فيها  : )قوله صلى هللا عليه وسلم
لغتان حكامها اجلوهري   ؛" الوابء " ميد ويقصر  ،فاألعاجم عندَن يتقون ذلك يف كانون األول  :قال الليث

أشهر  ،وغريه اجلوهري  ،والقصر  املقصور  :قال  أوبية  ،أوابء  :مجع  املمدود  والوابء مرض عام    :قالوا  ،ومجع 
املوت إىل  )وقوله  .غالبا  يفضي  ذلك:  وخيافونه  :أي(  يتقون  علم    ،يتوقعونه  ألنه   ; مصروف  غري  وكانون 

 ، إذ ليس يف أحدمها نفي اآلخر  ؛" ليلة " فال منافاة بينهما  :وأما قوله يف رواية  ،وهو الشهر املعروف  ،أعجمي
 . فهما اثبتان

 احلديث الرابع  
 126، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ثَ َنا  6617 احلََْسني  َحدَّ أَبُو  ُمَقاتيل   ْبُن  اَّللَّي  َأْخرَبَنَ   ،حُمَمَُّد  ُعْقَبةَ  َأْخرَبَنَ   ،َعْبُد  ْبُن  َعْبدي   َعنْ   ،َساملي   َعنْ   ،ُموَسى 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم حَيْليفُ   :قَالَ  اَّللَّي  ُّ َصلَّى اَّللَّ  ُلوبي ". " اَل َوُمَقل يبي اْلقُ  :َكثيريًا مميَّا َكاَن النَِّبي
  



  

   احلديث اخلامس
 128، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ثَ َنا  6628 َكاَنْت ميَينُي   :قَالَ  اْبني ُعَمرَ  َعني   ،َساملي   َعنْ   ،ُموَسى ْبني ُعْقَبةَ  َعنْ   ،ُسْفَيانَ  َعنْ   ،حُمَمَُّد ْبُن يُوُسفَ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   " اَل َوُمَقل يبي اْلُقُلوبي ".  :النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

هو الثوري، وقد أخرج البخاري (  سفيان)  وهو الفرايِب،  (  حدثنا حممد بن يوسف)  : قوله:احلديث الثالث
وليس هو املراد هنا، وقد أخرج    -وهو ابن عيينة    -عن سفيان    -وهو البيكندي    -عن حممد بن يوسف  

الثوري "،  الفرايِب: " حدثنا سفيان وهو  أبو نعيم يف املستخرج هذا احلديث من طريق حممد بن يوسف 
مها عن سفيان الثوري  وأخرجه اإلَساعيلي وابن ماجه من رواية وكيع، والنسائي من رواية حممد بن بشر، كال

زاد اإلَساعيلي من رواية وكيع: " الِت حيلف عليها "،  كانت ميني النِب صلى هللا عليه وسلم (،  )   قوله:أيضا.  
تقدم يف أواخر كتاب القدر من رواية ابن املبارك  ال، ومقلب القلوب (،  )  ويف أخرى له: " حيلف هبا ". قوله:
ما كان "، وأييت يف التوحيد من طريقه بلفظ: " أكثر ما كان النِب صلى  عن موسى بن عقبة بلفظ: " كثريا  

وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن الزهري بلفظ: " كان أكثر أميان رسول  هللا عليه وسلم حيلف "، فذكره.  
"    هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال، ومصرف القلوب "، وقوله: " ال " نفي للكالم السابق، " ومقلب القلوب

هو املقسم به، واملراد بتقليب القلوب: تقليب أعراضها وأحواهلا ال تقليب ذات القلب. ويف احلديث داللة  
على أن أعمال القلب من اإلرادات والدواعي وسائر األعراض خبلق هللا تعاىل، وفيه جواز تسمية هللا تعاىل  

ة ملن أوجب الكفارة على من حلف  مبا ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به، ويف هذا احلديث حج
بصفة من صفات هللا فحنث، وال نزاع يف أصل ذلك، وإمنا اخلالف يف أي صفة تنعقد هبا اليمني، والتحقيق  
أْنا خمتصة ابلِت ال يشاركه فيها غريه كمقلب القلوب، قال القاضي أبو بكر بن العرِب: يف احلديث جواز 

يذكر اَسه. قال: وفرق احلنفية بني القدرة والعلم فقالوا: إن حلف بقدرة احللف أبفعال هللا إذا وصف هبا، ومل  
هللا انعقدت ميينه، وإن حلف بعلم هللا مل تنعقد؛ ألن العلم يعرب به عن املعلوم، كقوله تعاىل: } قل هل عندكم  

هو يف احلقيقة. قال   من علم فتخرجوه لنا {، واجلواب أنه هنا َماز إن سلم أن املراد به املعلوم، والكالم إمنا
أو  تعاىل: }  قال  التصرف.  والتقلب:  رأي،  إىل  رأي  واألبصار: صرفها عن  القلوب  تقليب هللا  الراغب: 
أيخذهم يف تقلبهم {. قال: وَسي قلب اإلنسان لكثرة تقلبه، ويعرب ابلقلب عن املعاين الِت خيتص هبا من  

حلناجر {، أي: األرواح، وقوله: } ملن كان له قلب الروح والعلم والشجاعة، ومن قوله: } وبلغت القلوب ا
{ أي: علم وفهم، وقوله: } ولتطمئن به قلوبكم {. أي: نثبت به شجاعتكم. وقال القاضي أبو بكر بن  
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العرِب: القلب جزء من البدن، خلقه هللا وجعله لإلنسان حمل العلم والكالم وغري ذلك من الصفات الباطنة، 
لتصرفات الفعلية والقولية، ووكل هبا ملكا أيمر ابخلري وشيطاَن أيمر ابلشر، فالعقل  وجعل ظاهر البدن حمل ا

بنوره يهديه، واهلوى بظلمته يغويه، والقضاء والقدر مسيطر على الكل، والقلب ينقلب بني اخلواطر احلسنة  
 والسيئة، واللمة من امللك اترة ومن الشيطان أخرى، واحملفوظ من حفظه هللا تعاىل.

   ديث السادساحل
 186، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3549 َحيَّانَ  َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  :قَالَ   ،َهاُروُن  ُموَسى َحدَّ ْبُن  يُم  ُسَلْيَمانَ  أَنْ َبَأَنَ   :قَالَ   ،إيبْ رَاهي ْبُن    : قَالَ   ،َعْبَدُة 
ثَ َنا َلى َعنْ   ،أَبُو َجَناب   َحدَّ َلى  َعْن أَبييهي   ،َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َأِبي لَي ْ ُ    :قَالَ  َأِبي لَي ْ ُكْنُت َجاليًسا عيْنَد النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

ٌّ فَ َقالَ  ًعا. قَالَ   :َعَلْيهي َوَسلََّم، إيْذ َجاَءُه َأْعرَاِبي يكَ   :إينَّ لي َأًخا َوجي " اْذَهْب   :قَالَ   .َلَممٌ  بيهي   : " قَالَ   ؟" َما َوَجُع َأخي
، َوأَْرَبعي آاَيت  ميْن أَ   :فَاْئتيِني بيهي ". قَالَ  ْعُتُه َعوََّذُه بيَفاحتيَةي اْلكيَتابي وَّلي  َفَذَهَب َفَجاَء بيهي، فََأْجَلَسُه َبنْيَ َيَدْيهي، َفَسمي

ٌد {، َوآيَ  :اْلبَ َقَرةي، َوآيَ َتنْيي ميْن َوَسطيَها َتيَها، َوآيَة  ميْن آلي  } َوإيهَلُُكْم إيَلٌه َواحي ، َوَثاَلثي آاَيت  ميْن َخامتي ي ي ةي اْلُكْرسي
قَالَ  ُبُه  َأْحسي اأْلَْعرَافي  :عيْمرَاَن،  ميَن  َوآيَة   ُهَو {،  إيالَّ  إيَلَه  اَل  أَنَُّه   ُ اَّللَّ َشهيَد  َخَلَق   :}  الَّذيي   ُ اَّللَّ َربَُّكُم  إينَّ   {

} َوأَنَُّه تَ َعاىَل   :} َوَمْن َيدُْع َمَع اَّللَّي إيهَلًا آَخَر اَل بُ ْرَهاَن َلُه بيهي {، َوآيَة  ميَن اجلْين ي  :اآْليََة، َوآيَة  ميَن اْلُمْؤمينينيَ  {
ري  ، َوَثاَلثي آاَيت  ميْن آخي َبًة َواَل َوَلًدا {، َوَعْشري آاَيت  ميْن أَوَّلي الصَّافَّاتي ُقْل )  احلَْْشري، وَ   َجدُّ َرب يَنا َما اختَََّذ َصاحي

ُّ َقْد بَ َرأَ لَْيَس بيهي أَبٌْس. ، فَ َقاَم اأْلَْعرَاِبي ُ َأَحٌد (، َواْلُمَعو يَذَتنْيي  ُهَو اَّللَّ
 حكم احلديث: منكر

 حاشية السندي على ابن ماجه

هو طرف من اجلنون يلم من اإلنسان أي يقرب منه ويعرتيه ويف الزوائد هذا إسناد فيه أبو حبان  (  به ملم)  قوله
الكلِب وهو ضعيف واَسه حيَي بن أِب حية ورواه احلاكم يف املستدرك من طريق أِب حبان وقال هذا احلديث 

 .حمفوظ صحيح
 73، الصفحة رقم:2:اجلزء رقم

، أَنَُّه بَ َلَغُه، َعنْ   1629 ، َعْن َماليك  َا َرُجل  تَ َزوََّج اْمَرأًَة َوبيهي ُجُنوٌن َأْو    :أَنَُّه قَالَ  َسعييدي ْبني اْلُمَسيَّبي  َوَحدََّثِني أميُّ
َا خُتَريَُّ، فَإيْن َشاَءْت قَ رَّْت، َوإيْن َشاَءْت، فَاَرَقْت.  َضَرٌر، فَإيْنَّ

َا، أَْو مَيَسََّها  1630 َا إيني اْخَتاَرْت نَ ْفَسَها  :قَاَل َماليٌك يفي اأْلََمةي َتُكوُن حَتَْت اْلَعْبدي، مُثَّ تَ ْعتيُق قَ ْبَل َأْن َيْدُخَل هبي   ؛ إيْنَّ
 َفاَل َصَداَق هَلَا، َوهيَي َتْطلييَقٌة، َوَذليَك اأْلَْمُر عيْنَدََن. 



  

 املنتقى شرح موطأ مالك 

أميا رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر قال ابن زيد قلت لعيسى بن دينار قول سعيد    :قوله رضى هللا عنه
فإنه ابخليار ما هذا الضرر فقال جذام أو   ،وهبا جنون أو جذام أو برصأميا رجل تزوج امرأة    :بن املسيب

والضرر على حسب ما    ، والعنة  ،شيء مينع الوطء فأما رواية األصل الذي فسرَنه فالضرر يف الزوج اجلذام
وهو القرن الذي   ،فإن الضرر يف املرأة غري ما ذكر داء الفرج  ،وأما على سؤال ابن زيد  ،تقدم فيه من اخلالف

وقد تقدم الكالم على معاين هذه الصفات وأحكامها مبا يغِن عن    ،مينع الوطء أو ما أشبهه من موانع الوطء
فإن هلا اخليار سواء دخل هبا أو مل يدخل هبا على    ؛إن األمة إذا أعتقت حتت العبد   :وهذا كما قال  .اإلعادة

سألت عيسى بن دينار عن قول مالك ملا جعل هلا قبل أن بىن هبا طلقة    :ا ذكر يف األصل فقد قال ابن زيدم
إمنا أراد بذلك مالك أن    :وهو يقول يف الِت دخل هبا تطلق ما شاءت البتة أو أقل من ذلك فقال  ،ابئنة

يدخل هبا هلا أن تطلق ما شاءت من  تكون واحدة ابئنة إذا مل تطلق نفسها ثالاث وأمرها واحد دخل هبا أو مل  
وال    :وقوله(  فصل. )وأما إذا دخل هبا فقد تقدم ذكره  ،وأخربين حيَي بن حيَي عن ابن َنفع مثله  :الطالق قال

صداق هلا يريد أْنا طلقت نفسها قبل املسيس مبعىن تيقن يف الزوج فال شيء هلا من الصداق كالِت تفارق  
وهي طلقة يريد على قول ابن َنفع أنه مل يوقع غري واحدة   :وقوله(  فصل. )زوجها ِبنون أو جذام أو برص

 ؛ وعلى الرواية الثانية عن مالك أنه ليس هلا غري طلقة   ،ولو أوقعت الطالق لكان هلا ذلك  ،أو مل ينو شيئا 
 . ألْنا تبني هبا وهللا أعلم

 37، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  2133 ي ي  َعنْ   ،مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ  َأْخرَبَنَ   ،يَزييدُ  َحدَّ َأنَّ اْمَرأًَة   اْبني َعبَّاس   َعني   ،َسعييدي ْبني ُجَبرْي   َعنْ   ،فَ ْرَقد  السََّبخي
َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقاَلتْ   ُ َوإينَُّه أَيُْخُذُه عيْنَد    ،َلَمًما إينَّ بيهي   اَي َرُسوَل اَّللَّي،  :َجاَءْت بيَوَلديَها إيىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َنا َطَعاَمَنا. قَالَ  ُد َعَلي ْ َنا، فَ يُ ْفسي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َصْدرَُه، َوَدَعا َلُه فَ َتعَّ تَ عًَّة، َفَخرََج   :َطَعامي َفَمَسَح َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ْثُل اجْلَْروي اأْلَْسَودي، َفُشفي   َي.ميْن فييهي مي
 حكم احلديث: إسناده ضعيف.

   احلديث األخري
 291، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3240 ثَ َنا  :قَالَ   ،عيْمرَاَن َأِبي َبْكر   َعنْ   ،حَيََْي  َحدَّ ْبُن َأِبي َراَبح   َحدَّ َأاَل    :اْبُن َعبَّاس   قَاَل لي   :قَالَ   ،َعطَاُء 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقاَلتْ   :بَ َلى. قَالَ   :قُ ْلتُ   :لَ قَا  ؟أُرييَك اْمَرأًَة ميْن َأْهلي اجْلَنَّةي  َّ َصلَّى اَّللَّ  :َهذيهي السَّْوَداُء، أََتتي النَِّبي
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. قَالَ  َأْن    :إيين ي ُأْصرَُع َوأََتَكشَُّف، فَادُْع اَّللََّ لي ْئتي َدَعْوُت اَّللََّ َلكي  ، َوَلكي اجْلَنَُّة، َوإيْن شي ْئتي َصرَبْتي " إيْن شي
ُ، فَادُْع اَّللََّ َأْن اَل أََتَكشََّف  :يُ َعافيَيكي ". قَاَلتْ  َف َعِن ي  -اَل، َبْل َأْصربي  َفَدَعا هَلَا. :قَالَ  - أَْو اَل يَ ْنَكشي

 ني حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخ
  



  

 احاديث سبع  على  وحيتوى الكتاب من والثالثون  السابع اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 احلديث األول 
 496، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا   3523 ثَ َنا  :قَالَ   ،حُمَمَُّد ْبُن َحامتي   َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،احلََْكُم ْبُن ظَُهرْي   َحدَّ ُسَلْيَماَن ْبني   َعنْ   ،َعْلَقَمُة ْبُن َمْرَثد   َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقالَ   :قَالَ  أَبييهي  َعنْ   ،بُ َرْيَدةَ  اَي َرُسوَل اَّللَّي،   :َشَكا َخاليُد ْبُن اْلَولييدي اْلَمْخُزومييُّ إيىَل النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ ، فَ َقاَل النَِّبي كَ   : َما َأََنُم اللَّْيَل ميَن اأْلََرقي اللَُّهمَّ َربَّ السََّماَواتي    :ُقلي ف َ   ؛" إيَذا أََوْيَت إيىَل فيرَاشي
نَي َوَما أَقَ لَّْت، َوَربَّ الشََّياطينيي َوَما َأَضلَّْت، ُكْن لي َجارًا ميْن  ْم  السَّْبعي َوَما َأظَلَّْت، َوَربَّ اأْلََرضي َشر ي َخْلقيَك ُكل يهي

يًعا ُهْم، أَْو َأْن يَ ْبغيَي، يَ ْفُرطَ  َأنْ   ؛مجَي ن ْ َعزَّ َجاُرَك، َوَجلَّ ثَ َناُؤَك، َواَل إيَلَه َغرْيَُك، َواَل إيَلَه إيالَّ أَْنَت ".   َعَليَّ َأَحٌد مي
، َوي ُ  ، َواحلََْكُم ْبُن ظَُهرْي  َقْد تَ َرَك َحدييَثُه بَ ْعُض َأْهلي احلَْدييثي ْلَقويي ي ْرَوى َهَذا احلَْدييُث َهَذا َحدييٌث لَْيَس إيْسَناُدُه ابي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ُمْرَساًل ميْن َغرْيي َهَذا اْلَوْجهي.َعني النَِّبي ي َصلَّ   ى اَّللَّ
 حكم احلديث: ضعيف 

 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

ابملعجمة مصغرا الفزاري أبو حممد وكنية أبيه أبو ليلى ويقال أبو خالد مرتوك  ( أخربَن احلكم بن ظهري: )قوله
فقال اي رسول  : )قوله  .هو بريدة بن احلصيب األسلمي(  عن أبيه)  رمي ابلرفض واهتمه ابن معني من الثامنة

لقوله شكا واألرق بفتحتني أي من أجل السهر وهو مفارقة الرجل    ،هذا بيان(  هللا ما أَنم الليل من األرق
وما )  أي وما أوقعت ظلها عليه(  وما أظلت)  ابلقصر(  إذا أويت)   النوم من وسواس أو حزن أو غري ذلك

فما هنا    ،أي محلت ورفعت من املخلوقات " وما أضلت" أي وما أضلت الشياطني من اإلنس واجلن(  أقلت
من استجرت فالَن  (  كن ل جارا)  وميكن أن ما هنا للمشاكلة  ،بل غلب فيها غري العاقلوفيما ق  .مبعىن من

أن يفرط علي  )  } وهو جيري وال جيار عليه { أي كن ل معينا ومانعا وَمريا وحافظا   :فأجارين ومنه قوله تعاىل
يقال    ،ن يفرطأي من أن يفرط على أنه بدل اشتمال من شر خلقك أو لئال يفرط أو كراهة أ(  أحد منهم

بكسر الغني أي يظلم علي أحد  (  أو أن يبغي)  } أن يفرط علينا {  :فرط عليه أي عدا عليه ومنه قوله تعاىل
حيتمل إضافته إىل الفاعل واملفعول  (  ثناؤك)  أي عظم(  وجل)  " عز جارك" أي غلب مستجريك وصار عزيزا

 ." أنت كما أثنيت على نفسك "  :عليه وسلم وحيتمل أن يكون املثِن غريه أو ذاته فيكون كقوله صلى هللا  
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واحلديث أخرجه الطرباين وابن أِب شيبة من حديث خالد بن  (  هذا حديث ليس إسناده ابلقوي إخل: )قوله
 . الوليد

 احلديث الثاىن 
 217، الصفحة رقم:38:اجلزء رقم

ثَ َنا  23141 ثَ َنا  ،َرْوحٌ  َحدَّ ثَ ْتِني   ،َعْمُرو ْبُن حَيََْي ْبني ُعَمارََة ْبني َأِبي َحَسن   َأْخرَبَيني   ،اْبُن ُجَرْيج   َحدَّ َمْرمَيُ بْ َنُة   َحدَّ
َعَلْيهي َوَسلََّم، َعنْ  إياَيسي ْبني اْلُبَكرْيي   ُ بي النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ َعَليْ  بَ ْعضي أَْزَواجي النَِّبي ي  َصاحي  ُ َّ َصلَّى اَّللَّ هي َوَسلََّم، َأنَّ النَِّبي

َها، فَ َقالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َدَخَل َعَلي ْ َا، فَ َوَضَعَها َعَلى بَ ثْ َرة  َبنْيَ    :". قَاَلتْ   ؟" َأعيْنَدكي َذرييَرةٌ   : َصلَّى اَّللَّ نَ َعْم. َفَدَعا هبي
َها َعِن ي ". َفَطفيَئْت." اللَُّهمَّ ُمْطفيَئ اْلَكبيريي، َومُ  :َأَصابيعي ريْجليهي، مُثَّ قَالَ  َ الصَّغيريي، َأْطفيئ ْ  َكرب ي

 حكم احلديث: إسناده إىل مرمي بنت إايس صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني 

  احلديث الثالث
 128، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ري   َأْخرَبَنَ   ،حُمَمَّدٌ  َحدََّثِني   5718  ،ُعبَ ْيُد اَّللَّي ْبُن َعْبدي اَّللَّي  َأْخرَبَيني   :قَالَ  ي ي الزُّْهري  َعني   ،إيْسَحاقَ  َعنْ   ،َعتَّاُب ْبُن َبشي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوهيَي    -  أُمَّ قَ ْيس  بيْنَت حميَْصن   َأنَّ  يتي اَبيَ ْعَن َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ رَاتي اأْلَُولي الالَّ وََكاَنْت ميَن اْلُمَهاجي

حميَْصن    ْبني  ُعكَّاَشَة  َعَلْيهي  َأْخربََ   - ُأْخُت  َعلََّقْت  َقْد  هَلَا،  ْبن   ابي َوَسلََّم  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  أََتْت  َا  َأْنَّ ْتُه 
ََذا اْلُعودي اهلْيْنديي ي  َتْدَغُرونَ  " ات َُّقوا اَّللََّ، َعَلى َما  :فَ َقالَ   ،اْلُعْذرَةي  مينَ  ، َعَلْيُكْم هبي َذيهي اأْلَْعاَلقي فَإينَّ فييهي   ؛أَْواَلدَُكْم هبي

َها ن ْ َعَة َأْشفيَية ، مي  َوهيَي لَُغٌة. :". يُرييُد اْلُكْسَت، يَ ْعِني اْلُقْسَط، قَالَ  َذاُت اجْلَْنبي  َسب ْ
 شرح صحيح البخاريفتح الباري ب 

أحدمها: حديث أم قيس بنت حمصن يف قصة ولدها واألعالق عليه من العذرة، وقد تقدم شرح ذلك وبيانه  
مبهملة ومثناة ثقيلة وآخره  (  عتاب بن بشري)  هو الذهلي. وقوله:(  حدثنا حممد)  قبل ببابني. وقوله يف أوله:

يريد )  هو ابن راشد اجلزري. وقوله يف آخره:موحدة، وأبوه مبوحدة ومعجمة وزن عظيم، وشيخه إسحاق  
هو تفسري العود اهلندي أبنه القسط، والقائل: " قال هي لغة " هو (  الكست، يعِن القسط، قال: وهي لغة

 الزهري. 
  



  

 احلديث الرابع  
 212، الصفحة رقم:33:اجلزء رقم

ثَ َنا  20010 ثَ َنا  ،َوأَبُو نُ َعْيم   .َماليكٌ  َأْخرَبَنَ   ،ُعْثَماُن ْبُن ُعَمرَ  َحدَّ ْغَول     - َماليكٌ  َحدَّ   ، ُحَصنْي   َعنْ  -يَ ْعِني اْبَن مي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،عيْمرَاَن ْبني ُحَصنْي   َعنْ   ،الشَّْعِبي ي  َعني  ، أَوْ   :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  ".  ة  محَُ  " اَل رُقْ َيَة إيالَّ ميْن َعنْي 

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني. 

   احلديث اخلامس
 556، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

، َعنْ   1250 َلى َعنْ   ،َعْبدي اْلَكريميي ْبني َماليك  اجْلََزريي ي  َحدََّثِني حَيََْي، َعْن َماليك  َكْعبي   َعنْ   ،َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َأِبي لَي ْ
هي، فََأَمَرُه َرُسولُ أَنَّ   :ْبني ُعْجَرةَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم حُمْريًما، َفآَذاُه اْلَقْمُل يفي َرْأسي  اَّللَّي َصلَّى  ُه َكاَن َمَع َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َأْن حَيْليَق َرْأَسُه، َوقَالَ  تََّة َمَسا   : اَّللَّ ، َأْو َأْطعيْم سي م  ، أَوي  " ُصْم َثاَلثََة َأايَّ كينَي ُمدَّْيني ُمدَّْيني ليُكل ي إيْنَسان 
 َأيَّ َذليَك فَ َعْلَت َأْجَزأَ َعْنَك ".  ؛اْنُسْك بيَشاة  

 حكم احلديث: أخرجه الشيخان.
 املنتقى شرح موطأ مالك 

احلديبية  قوله إنه كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حمرما يريد أنه كان معه حمرما وكان ذلك يف عمرة  
فأذاه القمل يف رأسه فأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن حيلق رأسه واألمر وإن كان يقتضي الوجوب أو  
الندب وال تكون اإلابحة أمرا فقد حيتمل أن يكون النِب صلى هللا عليه وسلم ندبه إىل ذلك ورآه األفضل له 

عن العادة املؤذية الِت ال يطيقها اإلنسان غالبا يف  فقد ْني اإلنسان عن أذى نفسه وحتمل املشقة اخلارجة  
العبادات ولذلك كره من احلوالء بنت تويت أن ال تنام الليل وقد قال صلى هللا عليه وسلم اكلفوا من العمل  

وقوله صم ثالثة أايم أو أطعم ستة مساكني أو انسك بشاة على وجه التخيري له يف أن (  فصل. )ما تطيقون
والنسك هاهنا  (  مسألة. )اء وبني ذلك بقوله صلى هللا عليه وسلم أي ذلك شئت فعلتيفعل أي ذلك ش

جيوز أن ينسك بدنة أو بقرة وقد نص يف احلديث على الشاة    :من هبيمة األنعام دون غريها قال ابن املواز
عله هداي  ألن ذلك أدىن ما جيزئ وال يقلد النسك وال يشعر وال يساق من حل إىل حرم إال أن يريد أن جي

واإلطعام مدين مدين لكل مسكني على ما ورد يف  (  مسألة. )فإن له ذلك ويكون حكمه حكم اهلدي به
إمنا عليه مدان لكل مسكني من عيش البلد شعري أو بر وقال    :احلديث فال يقصر عنه وقال مالك يف املدونة

ر إىل ما جيزئه من القمح فزيد يف الذرة جيزئه الشعري إن كان طعامه حينئذ وإن كان طعامه ذرة نظ :ابن املواز
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حىت يبلغ بذلك إجزاء احلنطة يف الشبع ووجه ذلك أن الشعري عنده من جنس القمح فما كان قوته أخرج  
منه كما خيرج عن الضأن واملاعز األغلب منها ملا كانتا من جنس واحد وال خيرج عن أحدمها بقرا وال غريها  

 .ملا مل يكن من اجلنس

   لسادساحلديث ا
 557، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

، َعنْ   1251 ، َعْن َماليك  َلى َعني   ،َُمَاهيد  َأِبي احلَْجَّاجي  َعنْ   ،مُحَْيدي ْبني قَ ْيس   َحدََّثِني َكْعبي ْبني   َعنْ   ، اْبني َأِبي لَي ْ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل َلهُ  ُعْجَرةَ  نَ َعْم اَي َرُسوَل اَّللَّي، فَ َقاَل   :" َلَعلََّك آَذاَك َهَوامَُّك "، فَ ُقْلتُ   :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  تََّة َمَساكينَي، أَوي اْنُسْك بيَشاة   " اْحليْق َرْأَسَك، َوُصْم َثاَل   :َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ، أَْو َأْطعيْم سي م  ثََة َأايَّ
 ." 

 حكم احلديث: أخرجه الشيخان.
 املنتقى شرح موطأ مالك 

قوله صلى هللا عليه وسلم لعلك أذاك هوامك يريد القمل فهو هوام اإلنسان املختص ِبسده فلما رأى رسول  
احلق رأسك حيتمل أن يكون ذلك    : أتذيه هبا فأعلمه بذلك فقال له  هللا صلى هللا عليه وسلم كثرهتا سأله عن

على وجه الندب على ما تقدم وحيتمل أن يكون على وجه اإلابحة مث أعلمه مبا يلزمه يف حلق رأسه وهي 
الفدية وهذا يدل على أن إزالة القمل عن رأس اإلنسان ممنوع ومما جيب به الفدية وإال فقد كان أيمره مبشط  

قاء شعره لكن ملا كانت الضرورة تبيح األمرين ألنه إمنا جتب إبزالتها  رأسه واستعمال ما يقتلها ويزيلها مع ب
وهذا حكم (  مسألة. )يف حال واحدة فدية واحدة وهو أقرب تناوال فيما يريد وأعم منفعة وراحة أمره ابحلالق

أخذها  إن أخذ القملة من اجلسد مباح وال شيء فيه ويف    :إزالة القمل عن اجلسد يف املنع منه وقال الشافعي
من الرأس الفدية بشيء ال ألجل القملة ولكن ألنه ترفه أبخذ اهلوام من رأسه وأزال األذى والدليل على ما  
نقوله أن هذا أزال قملة من حبسها لغري ضرورة فكان ممنوعا من ذلك جيب به عليه فدية أصل ذلك إذا  

صد إزالته وإمنا قصد إىل فعل آخر فكان  وهذا ملن قصد إزالة الشعر فأما من مل يق(  مسألة. )أخذها من رأسه
سببها تساقط شعر من حليته أو رأسه فال فدية فيه وقد روى حممد فيمن سقط من شعر رأسه شيء حلمل  
متاعه أو جر يده على حليته فتساقط منها الشعرة أو الشعراتن أو اغتسل تربدا فتساقط منه شعر كثري ال  

ه ولو امتنع من كل ما جير ذلك ويسببه المتنع من أكثر التصرف  شيء عليه ووجه ذلك أنه مل يقصد إزالت



  

والوضوء والغسل والركوب ومسح الوجه فإذا كانت مباحة لعدم الضرورة إليها وكان املعتاد تساقط الشعر هبا  
 .استحال أن جيب شيء بذلك

   احلديث األخري
 557، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

، َعْن    1252 ، َعنْ َوَحدََّثِني ْلُكوَفةي  َحدََّثِني   :أَنَُّه قَالَ   :َعطَاءي ْبني َعْبدي اَّللَّي اخْلُرَاَسايني ي  َماليك   ،َشْيٌخ بيُسوقي اْلرُبَمي ابي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوَأََن أَنْ ُفُخ حَتَْت قيْدر    :أَنَُّه قَالَ  َكْعبي ْبني ُعْجَرةَ  َعنْ  ، َوَقدي   َجاَءيني َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َْصَحاِبي ألي

، مُثَّ قَالَ  َب َْهِتي َْيِتي َقْماًل، فََأَخَذ ِبي ي َوحلي تََّة َمَساكينَي    : اْمَتأَلَ َرْأسي ، أَْو َأْطعيْم سي م  " اْحليْق َهَذا الشََّعَر، َوُصْم َثاَلثََة َأايَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعليَم   أَنَُّه لَْيَس عيْنديي َما أَْنُسُك بيهي."، َوَقْد َكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: أخرجه الشيخان.
 

ُب َعَلْيهي اْلفيْديََة، َوإينَّ   :يفي فيْديَةي اأْلََذى  ؛قَاَل َماليكٌ   1253 إينَّ اأْلَْمَر فييهي َأنَّ َأَحًدا اَل يَ ْفَتديي َحىتَّ يَ ْفَعَل َما يُوجي
َا َتُكوُن بَ عْ  َياَم أَوي الصََّدَقَة اْلَكفَّارََة إيمنَّ بيَها، َوأَنَُّه َيَضُع فيْديَ َتُه َحْيُث َما َشاَء النُُّسَك أَوي الص ي َا َعَلى َصاحي َد ُوُجوهبي

َكََّة أَْو بيَغرْييَها ميَن اْلبياَلدي.  مبي
ًئا، َواَل حيَْ   :قَاَل َماليكٌ   1254 يَبُه  اَل َيْصُلُح ليْلُمْحريمي َأْن يَ ْنتيَف ميْن َشَعريهي َشي ْ رَُه َحىتَّ حيَيلَّ إيالَّ َأْن ُيصي ليَقُه، َواَل يُ َقص ي

ُ تَ َعاىَل، َواَل َيْصُلُح َلُه َأْن يُ َقل يَم َأْظَفارَُه، َواَل  هي، فَ َعَلْيهي فيْديٌَة َكَما أََمَرُه اَّللَّ  يَ ْقُتَل َقْمَلًة، َواَل َيْطَرَحَها ميْن  أًَذى يفي َرْأسي
هي إيىَل اأْلَْرضي  ْلديهي أَْو ميْن ثَ ْوبيهي، فَ ْلُيْطعيْم َحْفنَ َرْأسي ْلديهي َواَل ميْن ثَ ْوبيهي، فَإيْن َطَرَحَها اْلُمْحريُم ميْن جي ًة ميْن ، َواَل ميْن جي

.  َطَعام 
هي َمْن نَ َتَف َشَعرًا ميْن أَْنفيهي أَْو ميْن إيْبطيهي، أَوي اطََّلى َجَسَدُه بيُنورَة ، أَْو حيَْ   :قَاَل َماليكٌ   1255 ليُق َعْن َشجَّة  يفي َرْأسي

ًيا أَْو َجاهياًل  ، َوُهَو حُمْريٌم ََنسي مي عي اْلَمَحاجي ًئا ميْن َذليَك فَ َعَلْيهي اْلفيْديَُة    :ليَضُرورَة ، أَْو حَيْليُق قَ َفاُه ليَمْوضي إينَّ َمْن فَ َعَل َشي ْ
َبغيي َلُه َأْن حَيْليَق َمْوضي  .يفي َذليَك ُكل يهي، َواَل يَ ن ْ مي  َع اْلَمَحاجي

 َمْن َجهيَل، َفَحَلَق َرْأَسُه قَ ْبَل َأْن يَ ْرميَي اجلَْْمَرَة افْ َتَدى.  1256
 املنتقى شرح موطأ مالك 

قوله جاءين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيتمل أن يكون مر به يف طريقه ألمر ما وحيتمل أن يكون قصده  
د أحواهلم ولعله قد بلغه ما بلغ به من اهلوام فقصده لذلك  على ما يفعل املتواضع من زايرة أصحابه وتفق

ليحقق حال ضرورته وأيمره مبا جيب له وعليه يف ذلك وتناول كعب بن عجرة النفخ حتت القدر ألصحابه 
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مسارعة إىل خدمتهم فإن األجر يف خدمة الرفقاء جزيل وال ميتنع احملرم من ذلك وإن خاف أن يلحق هلب  
ره مالك يف املبسوط فيمن نفخ حتت قدر أو أدخل يده يف التنور فأحرق شعره هلب النار  النار شعره وقد ذك

احلق هذا الشعر يريد ما على    :وقوله فأخذ ِببهِت وقال(  فصل. )أنه ال شيء عليه ووجه ذلك ما ذكرَنه
  : جبهته من شعر رأسه وأخذه بذلك على سبيل التأنيس له ولعله أراد بذلك رفع اإلشكال ألنه لو قال له

احلق شعر رأسك جلوز أن يكون    :احلق شعر رأسك جلوز أن يدخل فيه غري شعر الرأس وكذلك لو قال
 ما يدخل حتت اسم الرأس على وجه التبع اسم الرأس مقصورا على جارحة خمصوصة أو يتعدى ذلك إىل

ومل يذكر يف هذا  (  فصل. )كالوجه وغريه فأزال اإلشكال أبن أشار له إىل ما يباح له حلقه وهو شعر رأسه
وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علم    :احلديث إال أنه أمره ابإلطعام والصيام ومل يذكر النسك قال

ريد أنه لذلك مل أيمره ابلنسك ملا علم من حاله وقد تقدم من حديث عبد  أنه ليس عندي ما أنسك به ي
الكرمي اجلزري وَماهد أنه نص على النسك ابلشاة وحيتمل أن جيمع بني احلديثني فإن عبد الكرمي وَماهدا  
رواي حكم من حلق يف اجلملة دون تعيني أحد وحكى عطاء بن عبد هللا ما أمر به كعب بن عجرة يف خاصة  

سه وحيتمل أن يكون أراد كعب أن النِب صلى هللا عليه وسلم قد علم أنه ليس عندي ما أنسك به إال أنه نف
ومعىن ذلك أن الفدية إمنا هي عن إماطة األذى فلما    .ذكر ل حكم النسك ليبني بذلك حكم من هو عنده

خراج اهلدي قبل جتاوز امليقات  مل ميطه مل جتب عليه فدية وال وجد سبب وجوهبا فال جيزئ عنه كما ال جيزئ إ
وقوله  (  فصل. )ابإلحرام وال ابلقضاء يف احلج قبل الفوات وال قبل اإلفساد وال الكفارة يف الصوم قبل إفساده

أحدمها أن يريد كفارة اليمني فقاس    :وإن الكفارة إمنا تكون بعد وجوهبا على صاحبها وذلك حيتمل وجهني
ين أن يريد أن فدية األذى كفارة فال جيوز إخراجها قبل وجوهبا فنبه بذلك  فدية األذى عليها يف املنع والثا

على أن هذا حكم مجيع الكفارات وأن الفدية من مجلة الكفارات فال جيوز إخراجها حىت جتب فهذا مطرد  
ما أن  على رواية منع إخراج كفارة اليمني قبل احلنث وأما على رواية إجازة ذلك يف كفارة اليمني فالفرق بينه

اليمني   الكفارة حلل  اليمني وإمنا جعلت  قد وجد سببها وهو  اليمني  مل يوجد سببها وكفارة  الفدية  كفارة 
وقوله وجيعل (  فصل. )كاالستثناء فوازن فدية األذى من اليمني أن يكفر قبل ميينه فإنه ال جيزئه قوال واحدا 

البالد ظاهر هذا اللفظ يقتضي أن له إخراج   فديته حيثما شاء النسك أو صيام أو صدقة مبكة أو بغريها من
أي شيء من ذلك حيث شاء من البالد فأما النسك فإن الغرض فيه إراقة دمه وإيصال حلمه إىل من يستحقه  
فال تعلق له بوقت وال مكان وإمنا يتعلق ابلفعل خاصة فلذلك جاز أن يذبح ليال وْنارا كشاة الزكاة ال يتعلق  

  . وهبذا فارقت األضحية والعقيقة فإْنا متعلقة بوقت واهلدي معلق بوقت ومكان   إخراجها بوقت وال مكان
إنه ال جيوز للمحرم أن ينتف من شعره شيئا وال يقصر ألنه إزالة ألذى الشعر وإماطة له    :وهذا كما قال



  

إال أن   :الوذلك مما مينع منه احلرام كاحلالق وقد قال تعاىل وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله مث ق
يصيبه أذى يف رأسه فعليه فدية كما أمره هللا تعاىل يريد قوله تعاىل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه  

وهذه حاله يف مجيع اإلحرام حىت حيل من عمرته أو حجه فإذا (  مسألة. )ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
وقوله وال يصلح له أن يقلم أظفاره يريد  (  فصل. )حل من عمرته أو حجه حل له احلالق ونتف الشعر وقصه

ألنه من إلقاء التفث وإزالة ما جرت العادة ابلتنظيف إبزالته كحلق    ؛أن تقليم األظفار من حمظورات اإلحرام
الشعر وقصه من الرأس والشارب فمن فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية ألنه ممنوع حلرمة اإلحرام ابلنسك  

وله وال يقتل قملة وال يطرحها من رأسه إىل األرض وال من جلده وال من ثوبه فإن  وق(  فصل. )كحلق الشعر
طرحها فليطعم حفنة من طعام وذلك أنه ممنوع من قتل شيء من احليوان وممنوع من طرح القمل عن جسده  
ألْنا من دواب اجلسد فال يطرحها عن شيء من جسده رأس وال غريه وال عن ثوب يكون على جسده مما  

ألن ذلك من ابب قتله وقد تقدم دليلنا على الشافعي يف إجازة طرحها عن جسده مبا يغِن عن    ؛بسهيل 
إعادته هنا فأما من مل يكن من دواب جسده كالنمل وغريه فإن له طرحه عن جسده وإمنا وجب عليه حفنة 

فنقى رأسه أو ثوبه حىت    من طعام يف قتل القملة لقلة ما طرح منها وأنه مل يبلغ مبلغ إماطة األذى ولو جهل
ينتفع بذلك لكان عليه الفدية وأما إذا قتل قملة أو قمالت فإنه يطعم حفنة أو حفنات من طعام وما أطعم 
أجزأه قاله ابن حبيب ووجه ذلك أن من أزال عن نفسه القمل الكثري الذي ينتفع إبزالته وينقي جسمه منه  

أتؤذيك هوامك    :يف قصة كعب بن عجرة ملا رأى عليه اهلوام فقالفعليه الفدية ألن النِب صلى هللا عليه وسلم  
فأابح له احلالق وأمره ابلفدية ألنه أزال عن نفسه أذى اهلوام وأما إذا مل يزل منه إال اليسري الذي ال يستضر  

 . يزل أذاهبه لعلة وال ينتفع إبزالته لكثرة ما يبقى عليه منه فليس عليه فيه إال إطعام شيء على ما ذكر ألنه مل 
قوله ومن نتف شعرا من أنفه أو من إبطه يريد أن يسري ذلك وكثريه إذا قصد إليه سواء جتب بذلك كله  
الفدية ألنه من إماطة األذى ومما جرت العادة ابلتنظيف إبزالته وإزالة مثله وأما ما ال يقصد إىل نتفه وإمنا 

ه فتنقلع معه شعرات ففي املبسوط عن مالك ال  يقصد إىل غري ذلك مثل أن يريد نزع خماط ايبس من أنف
وقوله أو طلى جسده ابلنورة على ما ذكره ألنه ال فرق بني إزالته الشعر عن جسده  (  فصل. )شيء عليه

بنتف أو حلق أو طالء نورة أو غري ذلك إذا كان قاصدا إىل إزالته ومن طلى جسده بنورة فقد قصد إزالة  
وقوله أو حلق مواضع حمامجه يريد أن عليه الفدية إن حلق هلا شعرا وال  (  فصل. )الشعر فكانت عليه فدية

( مسألة.. )فرق بني أن يفعل ذلك لضرورة أو غريها ألن إماطة األذى ال ختتلف ابلضرورة يف وجوب الفدية
ال شيء عليه فيها وإن كان يكرهها ما مل حيلق شعرا وقال   :وأما احلجامة فقد قال ابن حبيب عن مالك

وجه قول مالك أن احملاجم إذا كانت يف موضع شعر فإنه ابحلجم    ،ال أبس هبا ما مل حيلق شعرا هلا  :ونسحن
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ينقطع كثري منه ووجه قول سحنون أنه غري قاصد إىل قطعه وقد أمن من قتل اهلوام فلو كانت احملاجم يف  
  ملا خياف أن يقتل من الدواب الرأس ومل حيلق هلا شعرا فقد قال سحنون إنه خمالف للحجامة يف غري الرأس  

وقوله أن من فعل شيئا من ذلك َنسيا أو جاهال فعليه الفدية على ما قدمنا من أن حكم النسيان   (.فصل)
  والعمد فيما يعود إىل إماطة األذى وإىل حمظورات اإلحرام كلها سواء وقد دللنا على ذلك مبا يغِن عن إعادته 

م  (.فصل) أن حيلق  له  ينبغي  ال  احملاجم حيتمل وجهني وقوله  ذلك    :وضع  أن حيلق  ينبغي  أنه ال  أحدمها 
لالحتجام إال للضرورة ألن إماطة األذى ال تفعل وإن فدى إال لضرورة والثاين أن حلق الشعر يف اجلملة  

 :وهذا كما قال  .حمظور على احملرم وإن هذا من مجلته فأخرب أن حكمه حكم سائر شعر اجلسد وهللا أعلم
إن من جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي اجلمرة فعليه الفدية ألنه حلق قبل أن يتحلل من شيء من إحرامه  
وأول التحلل رمي مجرة العقبة فإذا رماها فقد وجد منه حتلل من إحرامه وإذا مل يرم مل يوجد منه حتلل فال جيوز  

العقبة مث َنر هديه مث حلق وقد تقدم له احللق وكذلك روي عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه رمى مجرة  
 .إعادته ط الكالم فيه مبا يغِن عن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 احاديث سبع على وحيتوى الكتاب  من والثالثون الثامن  اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 
 

 احلديث األول 
 160، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3509 ثَ َنا  :قَالَ   ،هيَشاُم ْبُن َعمَّار   َحدَّ   : قَالَ  َأِبي أَُماَمَة ْبني َسْهلي ْبني ُحنَ ْيف   َعنْ   ،الزُّْهريي ي  َعني   ،ُسْفَيانُ  َحدَّ
ُل، فَ َقالَ  ُر ْبُن َربييَعَة بيَسْهلي ْبني ُحنَ ْيف  َوُهَو يَ ْغَتسي ْلدَ  : َمرَّ َعامي ، َواَل جي َفَما لَبيَث َأْن لُبيَط بيهي،   .خُمَبََّأة   ملَْ أََر َكاْليَ ْومي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َفقييَل َلهُ  ُّ َصلَّى اَّللَّ َ بيهي النَِّبي َر ْبَن    :" قَاُلوا  ؟" َمْن تَ تَّهيُموَن بيهي   :أَْدريْك َسْهاًل َصرييًعا. قَالَ   :فَُأيتي َعامي
يهي َما ي ُ   ؟" َعاَلَم يَ ْقُتُل َأَحدُُكْم َأَخاهُ   :َربييَعَة. قَالَ  ْلرَبََكةي ". مُثَّ َدَعا  إيَذا َرَأى َأَحدُُكْم ميْن َأخي ُبُه، فَ ْلَيْدُع َلُه ابي ْعجي

َلَة إي  ، َورُْكبَ تَ ْيهي َوَداخي ْرفَ َقنْيي َاء ، فََأَمَر َعاميرًا َأْن يَ تَ َوضََّأ، فَ َغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيهي إيىَل اْلمي زَاريهي، َوأََمَرُه َأْن َيُصبَّ َعَلْيهي. مبي
ََنَء ميْن َخْلفيهي.  :َعني الزُّْهريي ي قَاَل َمْعَمٌر  :قَاَل ُسْفَيانُ   َوأََمَرُه َأْن َيْكَفَأ اإْلي

 حكم احلديث: صحيح 
 

 احلديث الثاىن 
 355، الصفحة رقم:25:اجلزء رقم

ثَ َنا  15980 حُمَمَّد   َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  :قَالَ   ،ُحَسنْيُ  أَُوْيس   َحدَّ ثَ َنا  ،أَبُو  بْ  َعنْ   ،الزُّْهرييُّ  َحدَّ أَُماَمَة  ْبني  َأِبي  َسْهلي  ني 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َخرََج َوَساُروا َمَعُه ََنَْو َمكََّة َحىتَّ إيَذا َكانُو  َأاَبهُ  َأنَّ  ، ُحنَ ْيف   ثَُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ْعبي  َحدَّ ا بيشي

، وََكاَن َرُجاًل أَبْ َيَض، َحَسَن اجلْيْسمي وَ  ْحَفةي اْغَتَسَل َسْهُل ْبُن ُحنَ ْيف  ُر ْبُن  اخْلَرَّاري ميَن اجلُْ اجلْيْلدي، فَ َنَظَر إيلَْيهي َعامي
فَ َقالَ  ُل،  يَ ْغَتسي َوُهَو   ، ْبني َكْعب  َعديي ي  َبِني  َأُخو  ْلدَ   :َربييَعَة  َواَل جي  ، َرأَْيُت َكاْليَ ْومي َ   فَ لُبيطَ  ،خُمَبََّأة   َما  فَُأيتي َسْهٌل، 

َعَلْيهي َوَسلََّم، َفقييَل َلهُ   ُ اَي َرُسوَل اَّللَّي، َهْل َلَك يفي َسْهل  َواَّللَّي َما يَ ْرَفُع َرْأَسُه، َوَما يُفييُق،    :َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم    :". قَاُلوا  ؟" َهْل تَ تَّهيُموَن فييهي ميْن َأَحد    :قَالَ  ُر ْبُن َربييَعَة، َفَدَعا َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َنَظَر إيلَْيهي َعامي

ُبَك بَ رَّْكَت "  :فَ تَ َغيََّظ َعَلْيهي، َوقَالَ   َعاميرًا، "   :. مُثَّ قَاَل َلهُ ؟" َعاَلَم يَ ْقُتُل َأَحدُُكْم َأَخاُه، َهالَّ إيَذا َرأَْيَت َما يُ ْعجي
لَ  ْرفَ َقْيهي، َورُْكبَ تَ ْيهي، َوَأْطرَاَف ريْجَلْيهي، َوَداخي ْل َلُه ". فَ َغَسَل َوْجَهُه، َوَيَدْيهي، َومي ، مُثَّ ُصبَّ َذليَك  اْغَتسي َة إيزَاريهي يفي َقَدح 
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هي َوَظْهريهي ميْن َخْلفيهي، مُثَّ ُيْكفيُئ اْلَقَدَح َورَاَءُه، فَ َفَعَل بيهي  َذليَك، فَ رَاَح َسْهٌل َمَع   اْلَماُء َعَلْيهي َيُصبُُّه َرُجٌل َعَلى َرْأسي
 النَّاسي لَْيَس بيهي أَبٌْس.

 حكم احلديث: حديث صحيح
 
 

  ث الثالثاحلدي
 140، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا   2305 ثَ َنا  :قَالَ   ،بيْشُر ْبُن هياَلل  الصَّوَّاُف اْلَبْصرييُّ  َحدَّ   ، احلََْسني  َعني   ،َأِبي طَاريق   َعنْ   ،َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَمانَ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ  َأِبي ُهَريْ َرةَ  َعنْ  " َمْن أَيُْخُذ َعِن ي َهُؤاَلءي اْلَكليَماتي فَ يَ ْعَمُل هبيينَّ َأْو    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

يَ ْعَمُل هبيينَّ  َمْن  ُهَريْ َرةَ   ؟يُ َعل يُم  أَبُو  فَ َقاَل  فَ َعدَّ مَخْسً   :فَ ُقْلتُ   : "  بيَيديي  فََأَخَذ  َرُسوَل اَّللَّي.  اَي  َوقَالَ َأََن  اتَّقي    :ا   "
ْن إيىَل َجاريَك تَ  ، َوَأْحسي ُ َلَك َتُكْن َأْغىَن النَّاسي َا َقَسَم اَّللَّ ، َواْرَض مبي بَّ  اْلَمَحاريَم َتُكْن َأْعَبَد النَّاسي ًنا، َوَأحي ُكْن ُمْؤمي

كَ  َك َتُكْن ُمْسليًما، َواَل ُتْكثيري الضَّحي كي متُييُت اْلَقْلَب ".  فَإينَّ  ؛ليلنَّاسي َما حتُيبُّ لينَ ْفسي  َكثْ َرَة الضَّحي
ًئا، َهَكَذا َهَذا َحدييٌث َغرييٌب، اَل نَ ْعريفُُه إيالَّ ميْن َحدييثي َجْعَفري ْبني ُسَلْيَماَن، َواحلََْسُن ملَْ َيْسَمْع ميْن َأِبي ُهرَ  يْ َرَة َشي ْ

ي ي ْبني َزيْ 
يُّ َعني احلََْسني َهَذا احلَْدييَث قَ ْوَلهُ ُرويَي َعْن أَيُّوَب، َويُوُنَس ْبني ُعبَ ْيد ، َوَعلي  :د ، َوَرَوى أَبُو ُعبَ ْيَدَة النَّاجي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم.  َوملَْ َيْذُكْر فييهي َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
 حكم احلديث: حسن 

 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

)قوله الصوا:  بن هالل  بشر  النون(  فحدثنا  بضم  النمريي  العاشرة  ،أبو حممد  أِب طارق )  ثقة من  (  عن 
وقال يف هتذيب التهذيب يف ترمجته روى احلسن عن    .السعدي البصري َمهول من السابعة كذا يف التقريب

 :وقال يف امليزان  .وعنه جعفر بن سليمان الضبعي انتهى(  من أيخذ عِن هؤالء الكلمات: )أِب هريرة حديث
البصري(  عن احلسن)  ال يعرف أي األحكام اآلتية للسامع (  من أيخذ عِن هؤالء الكلمات: )قوله  .هو 

أو يف احلديث مبعىن الواو كما (  فيعمل هبن أو يعلم من يعمل هبن)  املصورة يف ذهن املتكلم ومن لالستفهام
والظاهر أن أو يف اآلية للتنويع كما   :اري وتبعه غريهقال الق  .يف قوله تعاىل } عذرا أو نذرا { ذكره الطيِب

أشار إليه البيضاوي بقوله عذر للمحققني أو نذر للمبطلني وميكن أن تكون أو يف احلديث مبعىن بل إشارة 
للتنويع له وجه وجيه التكميل على أن كوْنا  الكمال إىل منصة  الرتقي من مرتبة  نبيه على أن    ،إىل  وتنبيه 



  

( قلت أَن)  له قد يكون ابعثا لغريه على مثله كقوله فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه انتهىالعاجز عن مح
وكان إذا وقع سوطه   .ونظريه ما عهد بعض أصحابه أبنه ال يسأل خملوقا  ،أي آخذ عنك وهذه مبايعة خاصة

الكلمات  أي لعد  (  فأخذ بيدي)  من يده وهو راكب نزل وأخذه من غري أن يستعني أبحد من أصحابه
أي من اخلصائل أو  (  فعد مخسا)  اخلمس أو ألنه صلى هللا عليه وسلم كان أيخذ عند التعليم بيد من يعلمه

  أي احذر الوقوع فيما حرم هللا عليك (  وقال اتق احملارم)  من األصابع على ما هو املتعارف واحدة بعد واحدة
أي (  وارض مبا قسم هللا لك. )فعل الفرائض  أي من أعبدهم ألنه يلزم من ترك احملارم(  تكن أعبد الناس)

ليس الغىن    ،فإن من قنع مبا قسم له ومل يطمع فيما يف أيدي الناس استغىن عنهم(  تكن أغىن الناس)  أعطاك
سأل شخص السيد أاب احلسن الشاذل رمحه   :قال القاري يف املرقاة  .بكثرة العرض ولكن الغىن غِن النفس

واقطع طمعك عن هللا أن يعطيك غري ما قسم    .اطرح اخللق عن نظرك  ،لمتانهي ك  :هللا عن الكيماء فقال
وأحب للناس ما حتب  )  أي كامل اإلميان(  تكن مؤمنا)   أي َماورك ابلقول والفعل(  وأحسن إىل جارك)  لك

( وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك متيت القلب)   أي كامل اإلسالم(  تكن مسلما)  من اخلري(  لنفسك
وذا من جوامع   ،مبنزلة امليت الذي ال ينفع نفسه بنافعة وال يدفع عنها مكروها  ،تصريه مغمورا يف الظلماتأي  

رواه الرتمذي وغريه من رواية   :وقال املنذري بعد ذكر هذا احلديث  .وأخرجه أمحد(  هذا حديث غريب)  الكلم
ورواه البزار والبيهقي بنحوه يف كتاب    .احلسن مل يسمع من أِب هريرة  :وقال الرتمذي  .احلسن عن أِب هريرة

فيه  إسناده  بقية  الرتمذي وغريه لكن  قاله  الزهد عن مكحول معن واثلة عنه وقد َسع مكحول من واثلة 
 .ضعف

 احلديث الرابع  
 458، الصفحة رقم:13:اجلزء رقم

ثَ َنا   8095 ثَ َنا  ،َعْبُد الرَّزَّاقي  َحدَّ  ، َأِبي ُهَريْ َرةَ  َعنْ   ،احلََْسني  َعني   ،َأِبي طَاريق   َعنْ   -يَ ْعِني اْبَن ُسَلْيَماَن    - َجْعَفرٌ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ  َصال  فَ يَ ْعَمُل هبيينَّ، أَْو يُ َعل يُمُهنَّ، َمنْ   : قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  يَ ْعَمُل  " َمْن أَيُْخُذ ميِن ي مَخَْس خي
" اتَّقي اْلَمَحاريَم َتُكْن َأْعَبَد    :فََأَخَذ بيَيديي فَ َعدَُّهنَّ فييَها، مُثَّ قَالَ   :َأََن اَي َرُسوَل اَّللَّي. قَالَ   :قُ ْلتُ   :" قَالَ   ؟هبيينَّ 

ْن إيىَل َجاريَك تَ  ، َوَأْحسي النَّاسي َأْغىَن  َتُكْن  َلَك   ُ َقَسَم اَّللَّ َا  ، َواْرَض مبي بَّ ليلنَّاسي َما حتُيبُّ النَّاسي ًنا، َوَأحي ُمْؤمي ُكْن 
كَ  َك َتُكْن ُمْسليًما، َواَل ُتْكثيري الضَّحي كي متُييُت اْلَقْلَب ". ؛لينَ ْفسي  فَإينَّ َكثْ َرَة الضَّحي

 حكم احلديث: حديث جيد، وهذا إسناد ضعيف 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

   احلديث اخلامس
 620، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  4217 ْبُن حُمَمَّد   َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،َعلييُّ  ُمَعاوييَةَ  َحدَّ َرَجاء   َعنْ   ،أَبُو  َنان   َعنْ   ،َأِبي    ، َمْكُحول   َعنْ   ،بُ ْردي ْبني سي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   : قَالَ  َأِبي ُهَريْ َرةَ  َعنْ   ،َواثيَلَة ْبني اأْلَْسَقعي  َعنْ  " اَي َأاَب ُهَريْ َرَة، ُكْن َوريًعا َتُكْن    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ًنا، َوأَ  َك َتُكْن ُمْؤمي بَّ ليلنَّاسي َما حتُيبُّ لينَ ْفسي ، َوَأحي ، وَُكْن قَنيًعا َتُكْن َأْشَكَر النَّاسي َواَر َمْن َأْعَبَد النَّاسي ْن جي ْحسي
كَ  َجاَوَركَ  كي متُييُت اْلَقْلَب ".  ؛َتُكْن ُمْسليًما، َوأَقيلَّ الضَّحي  فَإينَّ َكثْ َرَة الضَّحي

 حكم احلديث: صحيح 
 حاشية السندي على ابن ماجه

أشكر  )  أي من أعبدهم وذلك ألن العبادة برتك املنهيات أهم منها بفعل املأمورات(  تكن أعبد الناس)  قوله
فإن ذاك من مراعاة أخوة اإلميان الكامل حىت كان (  تكن مؤمنا)  ا مبا تيسرفإن من أعظم الشكر الرض(  الناس

املرء ال ينظر إىل نفسه وال إىل غريه إال لإلميان فالشرتاكه ينظر إىل أهله على السوية فال يرجح النفس على  
سلم املسلمون من  فإن األخذ ابإلسالم يقتضي املساملة أو املسلم وقد جاء املسلم من  (  تكن مسلما)  الغري

من اإلقالل ويف الزوائد هذا إسناد حسن وأبو رجاء اَسه حمرز (  وأقل)  لسانه ويده وأعظم ذلك مراعاة اجلار 
 . بن عبد هللا اجلزري

   احلديث السادس
 529، الصفحة رقم:13:اجلزء رقم

ثَ َنا   8215 ثَ َنا  ،َعْبُد الرَّزَّاقي ْبُن مَهَّام   َحدَّ ثَ َنا بيهي   :قَالَ   ،مَهَّامي ْبني ُمنَ ب يه   َعنْ   ،َمْعَمرٌ  َحدَّ َوقَاَل   أَبُو ُهَريْ َرةَ  َهَذا َما َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  يٌب ميَن الز يىَن، أَْدَرَك اَل حَمَاَلَة، فَاْلَعنْيُ زينْ يَ تُ هَ   :َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ا النََّظُر  " ُكتيَب َعَلى اْبني آَدَم َنصي

، َواْلَفرُْج ُيَصد يُق َما مَثَّ وَ  ْعرَاُض، َوالل يَساُن زينْ يَ ُتُه اْلَمْنطيُق، َواْلَقْلُب التََّمِن ي  ُيَكذ يُب ".َوُيَصد يقُ َها اإْلي
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني. 

  



  

   احلديث األخري
 235، الصفحة رقم:11:اجلزء رقم

ثَ َنا  6655 ثَ َنا  ،َسنٌ حَ  َحدَّ ثَ َنا  ،اْبُن هلَييَعةَ  َحدَّ ي ي  َعنْ   ،َبْكُر ْبُن َعْمر و َحدَّ
َعْبدي اَّللَّي ْبني  َعنْ   ،َأِبي َعْبدي الرَّمْحَني احْلُُبلي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،َعْمر و ، فَإيَذا َسأَْلُتُم اَّللََّ   :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " اْلُقُلوُب أَْوعيَيٌة، َوبَ ْعُضَها أَْوَعى ميْن بَ ْعض 
َجابَةي  إْلي يُب ليَعْبد  َدَعاُه َعْن َظْهري قَ ْلب  َغافيل   فَإينَّ اَّللََّ اَل َيسْ   ؛َعزَّ َوَجلَّ أَي َُّها النَّاُس، فَاْسأَُلوُه َوأَنْ ُتْم ُموقيُنوَن ابي َتجي

 ." 
 حكم احلديث: إسناده ضعيف

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 احاديث سبع  على  وحيتوى الكتاب من والثالثون  التاسع اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 احلديث األول 
 208، الصفحة رقم:17:اجلزء رقم

ثَ َنا  11129 النَّْضري  َحدَّ ثَ َنا  ، أَبُو  ُمَعاوييَةَ  َحدَّ َباَن    - أَبُو  َشي ْ ُمرَّةَ  َعنْ   ،لَْيث   َعنْ   -يَ ْعِني  ْبني  َأِبي   َعنْ   ،َعْمريو 
َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ   ، َأِبي َسعييد   َعنْ   ،اْلَبْخرَتيي ي   ُ   فييهي ميْثلُ  َأْجَردُ  قَ ْلبٌ   :" اْلُقُلوُب أَْربَ َعةٌ   :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُر، َوقَ ْلبٌ  رَاجي يُ ْزهي فََأمَّا اْلَقْلُب اأْلَْجَرُد، فَ َقْلُب    .ُمْصَفحٌ  َمْربُوٌط َعَلى غياَلفيهي، َوقَ ْلٌب َمْنُكوٌس، َوقَ ْلبٌ  َأْغَلفُ  الس ي
رَاُجُه فييهي نُورُُه، َوأَمَّا اْلَقْلُب اأْلَْغَلُف، فَ َقْلُب اْلَكافيري، َوأَمَّا اْلَقْلُب اْلَمْنُكوُس، ف َ  ، َعَرَف،  اْلُمْؤميني سي َقْلُب اْلُمَنافيقي

َها اْلَماُء الطَّي يُب،  مُثَّ أَْنَكَر، َوأَمَّا اْلَقْلُب اْلُمْصَفُح، فَ َقْلٌب فيي ميَاني فييهي َكَمَثلي اْلبَ ْقَلةي، مَيُدُّ هي إيميَاٌن َونيَفاٌق، َفَمَثُل اإْلي
َتنْيي َغَلَبْت َعَلى اأْلُخْ  َها اْلَقْيُح َوالدَُّم، فََأيُّ اْلميدَّ  َرى َغَلَبْت َعَلْيهي ".َوَمَثُل الن يَفاقي فييهي َكَمَثلي اْلَقْرَحةي، مَيُدُّ

 م احلديث: إسناده ضعيفحك

 احلديث الثاىن 
 51، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

َحْرب   َحدََّثِني (  17)  2654 ْبُن  مُنرَْي   ،ُزَهرْيُ  ُزَهرْيٌ   ،َواْبُن  قَاَل  اْلُمْقريئي  َعني  ثَ َنا  :كياَلمُهَا  يَزييَد   َحدَّ ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد 
ثَ َنا  :قَالَ   ،اْلُمْقريئُ  َوةُ  َحدَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعْمريو ْبني   أَنَُّه َسَيعَ   ،َأاَب َعْبدي الرَّمْحَني احْلُُبلييَّ  أَنَُّه َسَيعَ   ،أَبُو َهانيئ   يني َأْخربََ   ، َحي ْ
َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ   : يَ ُقولُ  اْلَعاصي   ُ َع َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  إيْصبَ َعنْيي ميْن  " إينَّ قُ ُلوَب َبِني آَدَم ُكلََّها َبنْيَ   :إينَُّه َسَي

ُ َعَلْيهي َوسَ  د ، ُيَصر يفُُه َحْيُث َيَشاُء ". مُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " اللَُّهمَّ ُمَصر يَف   :لَّمَ َأَصابيعي الرَّمْحَني َكَقْلب  َواحي
، َصر يْف قُ ُلوبَ َنا َعَلى طَاَعتيَك ".   اْلُقُلوبي

 احلجاج املنهاج شرح صحيح مسلم بن 

إن قلوب بِن آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد يصرفه حيث : )قوله صلى هللا عليه وسلم
اإلميان هبا من غري تعرض لتأويل    :أحدمها  :وفيها القوالن السابقان قريبا  ،هذا من أحاديث الصفات(  يشاء

 :والثاين .} ليس كمثله شيء { :قال هللا تعاىل ،وأن ظاهرها غري مراد ، بل يؤمن أبْنا حق ،وال ملعرفة املعىن
ال يراد به أنه حال    ،ويف كفي  ،فالن يف قبضِت  :كما يقال  ،فعلى هذا املراد اجملاز  ،يتأول حبسب ما يليق هبا

أنه مِن على قهره والتصرف   :أي  ،فالن بني إصبعي أقلبه كيف شئت  :ويقال  ،قدريت  بل املراد حتت  ،يف كفه



  

ال ميتنع    ،فمعىن احلديث أنه سبحانه وتعاىل متصرف يف قلوب عباده وغريها كيف شاء  ،فيه كيف شئت
ا  فخاطب العرب مب   ،كما ال ميتنع على اإلنسان ما كان بني إصبعيه  ،وال يفوته ما أراده  ،عليه منها شيء

  ، واإلصبعان للتثنية  ،فقدرة هللا تعاىل واحدة  :فإن قيل  ،ومثله ابملعاين احلسية أتكيدا له يف نفوسهم  ،يفهمونه
 ، فوقع التمثيل حبسب ما اعتادوا غري مقصود به التثنية واجلمع  ،فاجلواب أنه قد سبق أن هذا َماز واستعارة

 . وهللا أعلم

  احلديث الثالث
 21الصفحة رقم:، 13:اجلزء رقم

ثَ َنا  7576 ثَ َنا ،أَبُو َكاميل   َحدَّ َأنَّ َرُجاًل َشَكا إيىَل  ،َأِبي ُهَريْ َرةَ  َعنْ  ،َرُجل   َعنْ  ،َأِبي عيْمرَاَن اجْلَْويني ي  َعنْ  ،مَحَّادٌ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َقْسَوَة قَ ْلبيهي، فَ َقاَل َلهُ  ْدَت َأْن يَلينَي قَ ْلُبَك فََأْطعيمي اْلميْسكينَي، َواْمَسْح  " إيْن أَرَ   :َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 َرْأَس اْلَيتييمي ". 
 حكم احلديث: إسناده ضعيف جلهالة الراوي عن أِب هريرة.

 احلديث الرابع  
 430، الصفحة رقم:15:اجلزء رقم

ثَ َنا  9688 يُّ  َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،حُمَمَُّد ْبُن ُعبَ ْيد  الطََّنافيسي  :قَالَ  ،َأِبي ُهَريْ َرةَ  َعنْ  ،َأِبي َحازيم   َعنْ  ،يَزييُد ْبُن َكْيَسانَ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َقرْبَ أُم يهي، فَ َبَكى، َوَبَكى َمْن َحْوَلُه، فَ َقاَل   ُّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ زَاَر النَِّبي "    : َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

، َواْسَتْأَذنْ ُتُه يفي َأْن أَُزوَر َقرْبََها، فََأذينَ  َا    اْسَتْأَذْنُت َرِب ي يفي َأْن َأْستَ ْغفيَر هَلَا، فَ َلْم يُ ْؤَذْن لي ، فَ ُزوُروا اْلُقُبوَر، فَإيْنَّ لي
 ُتذَك يُر اْلَمْوَت ". 

 ده صحيح على شرط مسلم حكم احلديث: إسنا
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   احلديث اخلامس
 165، الصفحة رقم:16:اجلزء رقم

ثَ َنا 10222 ثَ َنا  ،حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفر   َحدَّ َعني   ،َأِبي ُهَريْ َرةَ  حُيَد يُث َعنْ  ذَْكَوانَ  َسَيْعتُ  :قَالَ  ُسَلْيَمانَ  َعنْ  ،ُشْعَبةُ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ  ،   :النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ ميَاُن مَيَان  ، َواإْلي " َجاَء َأْهُل اْلَيَمني ُهْم أََرقُّ أَْفئيَدًة، َوأَْلنَيُ قُ ُلواًب، َواْلفيْقُه مَيَان 

بي  ، َوالسَّكييَنُة َواْلَوقَاُر يفي َأْصَحابي الشَّاءي ".َواحلْيْكَمُة مَيَانيَيٌة، َواخْلَُياَلُء َواْلكيرْبُ يفي َأْصَحابي اإْلي  لي
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 

 

   احلديث السادس
 20، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  52 ثَ َنا  ،أَبُو نُ َعْيم   َحدَّ ءُ  َحدَّ ري   َسَيْعتُ   :قَالَ   ،َعامير   َعنْ   ،زََكريايَّ ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى    : ولُ يَ قُ  الن ُّْعَماَن ْبَن َبشي َسَي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ  ، َفَمني ات ََّقى    :اَّللَّ نَ ُهَما ُمَشب ََّهاٌت اَل يَ ْعَلُمَها َكثيرٌي ميَن النَّاسي ٌ، َوبَ ي ْ ٌ، َواحْلَرَاُم َبني ي " احلَْاَلُل َبني ي

هي، َوَمْن وَ  ُك َأْن يُ َواقيَعُه، َأاَل َوإينَّ اْلُمَشب ََّهاتي اْسَترْبَأَ ليديينيهي َوعيْرضي َقَع يفي الشُّبُ َهاتي َكرَاع  يَ ْرَعى َحْوَل احلْيَمى يُوشي
هي حَمَاريُمُه، َأاَل َوإينَّ يفي اجلََْسدي  َى اَّللَّي يفي أَْرضي ًى، َأاَل إينَّ محي إيَذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََْسُد ُكلُُّه،  ُمْضَغةً  ليُكل ي َمليك  محي

 َسَدْت َفَسَد اجلََْسُد ُكلُُّه، َأاَل َوهيَي اْلَقْلُب ".َوإيَذا فَ 
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

هو  (  عن عامر)   هو ابن أِب زائدة، واسم أِب زائدة خالد بن ميمون الوادعي. قوله:(  حدثنا زكرايء)  قوله:
يف   عوانة  وألِب  إمرهتا.  وول  الكوفة  النعمان  دخل  وقد  اإلسناد كوفيون،  ورجال  املشهور،  الفقيه  الشعِب 

عن الشعِب أن النعمان بن بشري خطب   -وهو بفتح احلاء املهملة وآخره زاي    -صحيحه من طريق أِب حريز  
ع منه مرتني، فإنه ول إمرة البلدين  به ابلكوفة، ويف رواية ملسلم أنه خطب به حبمص. وجيمع بينهما أبنه َس

واحدة بعد أخرى، وزاد مسلم واإلَساعيلي من طريق زكرايء فيه: " وأهوى النعمان إبصبعه إىل أذنيه يقول: 
َسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ". ويف هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه: إن النعمان ال يصح 

ليه وسلم. وفيه دليل على صحة حتمل الصِب املميز؛ ألن النِب صلى هللا  َساعه من رسول هللا صلى هللا ع
عليه وسلم مات وللنعمان مثاين سنني، وزكرايء موصوف ابلتدليس، ومل أره يف الصحيحني وغريمها من روايته 

الشعِب،   عن الشعِب إال معنعنا مث وجدته يف فوائد ابن أِب اهليثم من طريق يزيد بن هارون، عن زكرايء، حدثنا 
فائدة (: ادعى أبو عمرو الداين أن هذا احلديث مل يروه عن النِب صلى هللا عليه  )  فحصل األمن من تدليسه.



  

وسلم غري النعمان بن بشري، فإن أراد من وجه صحيح فمسلم، وإال فقد رويناه من حديث ابن عمر وعمار  
ديث واثلة يف الرتغيب لألصبهاين، ويف  يف األوسط للطرباين، ومن حديث ابن عباس يف الكبري له، ومن ح

أسانيدها مقال، وادعى أيضا أنه مل يروه عن النعمان غري الشعِب، وليس كما قال، فقد رواه عن النعمان  
أيضا خيثمة بن عبد الرمحن عند أمحد وغريه، وعبد امللك بن عمري عند أِب عوانة وغريه، وَساك بن حرب  

عِب رواه عنه مجع جم من الكوفيني، ورواه عنه من البصريني عبد هللا بن  عند الطرباين؛ لكنه مشهور عن الش
عون، وقد ساق البخاري إسناده يف البيوع ومل يسق لفظه، وساقه أبو داود، وسنشري إىل ما فيه من فائدة إن  

وبينهما  )  :أي: يف عينهما ووصفهما أبدلتهما الظاهرة. قوله(  احلالل بني واحلرام بني)  شاء هللا تعاىل. قوله:
بوزن مفعالت بتشديد العني املفتوحة وهي رواية مسلم، أي: شبهت بغريها مما مل يتبني به حكمها  (  مشبهات

على التعيني. ويف رواية األصيلي: " مشتبهات " بوزن مفتعالت بتاء مفتوحة وعني خفيفة مكسورة وهي  
الشبه من وجهني متعارضني، ورواه الدارمي    رواية ابن ماجه، وهو لفظ ابن عون، واملعىن أْنا موحدة اكتسبت

أي: ال (  ال يعلمها كثري من الناس)  عن أِب نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: " وبينهما متشاهبات ". قوله:
يعلم حكمها، وجاء واضحا يف رواية الرتمذي بلفظ: " ال يدري كثري من الناس أمن احلالل هي أم من احلرام  

أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم اجملتهدون، فالشبهات على هذا  " ومفهوم قوله: " كثري "  
أي: (  فمن اتقى املشبهات)  يف حق غريهم، وقد تقع هلم حيث ال يظهر هلم ترجيح أحد الدليلني. قوله:

  حذر منها، واالختالف يف لفظها بني الرواة نظري الِت قبلها لكن عند مسلم واإلَساعيلي: " الشبهات " 
ابهلمز بوزن استفعل من الرباءة، أي: برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن  (  استربأ)  ابلضم مجع شبهة. قوله:

فيه؛ ألن من مل يعرف ابجتناب الشبهات مل يسلم لقول من يطعن فيه، وفيه دليل على أن من مل يتوق الشبهة  
افظة على أمور الدين ومراعاة املروءة.  يف كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه، ويف هذا إشارة إىل احمل

فيها أيضا ما تقدم من اختالف الرواة، واختلف يف حكم الشبهات فقيل:  (  ومن وقع يف الشبهات)  قوله
التحرمي، وهو مردود. وقيل: الكراهة، وقيل: الوقف. وهو كاخلالف فيما قبل الشرع. وحاصل ما فسر به 

تعارض األدلة كما تقدم، اثنيها: اختالف العلماء وهي منتزعة من    العلماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها:
األوىل، اثلثها: أن املراد هبا مسمى املكروه؛ ألنه جيتذبه جانبا الفعل والرتك، رابعها: أن املراد هبا املباح، وال 

خالف  ميكن قائل هذا أن حيمله على متساوي الطرفني من كل وجه، بل ميكن محله على ما يكون من قسم  
األوىل، أبن يكون متساوي الطرفني ابعتبار ذاته، راجح الفعل أو الرتك ابعتبار أمر خارج. ونقل ابن املنري يف  
مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول: املكروه عقبة بني العبد واحلرام، فمن استكثر من املكروه تطرق إىل 

ثر منه تطرق إىل املكروه. وهو منزع حسن. ويؤيده رواية ابن  احلرام، واملباح عقبة بينه وبني املكروه، فمن استك
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حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ومل يسق لفظها فيها من الزايدة: " اجعلوا بينكم وبني احلرام سرتة من  
احلالل، من فعل ذلك استربأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كاملرتع إىل جنب احلمى يوشك أن يقع فيه ".  

: أن احلالل حيث خيشى أن يئول فعله مطلقا إىل مكروه أو حمرم ينبغي اجتنابه، كاإلكثار مثال من  واملعىن
الطيبات، فإنه حيوج إىل كثرة االكتساب املوقع يف أخذ ما ال يستحق أو يفضي إىل بطر النفس، وأقل ما فيه 

يظهر ل رجحان الوجه األول االشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم ابلعادة مشاهد ابلعيان، والذي  
على ما سأذكره، وال يبعد أن يكون كل من األوجه مرادا، وخيتلف ذلك ابختالف الناس: فالعامل الفطن ال  
خيفى عليه متييز احلكم فال يقع له ذلك إال يف االستكثار من املباح أو املكروه كما تقرر قبل، ودونه تقع له  

األحوال. وال خيفى أن املستكثر من املكروه تصري فيه جرأة على    الشبهة يف مجيع ما ذكر حبسب اختالف
ارتكاب املنهي يف اجلملة، أو حيمله اعتياده ارتكاب املنهي غري احملرم على ارتكاب املنهي احملرم إذا كان من  
جنسه، أو يكون ذلك لشبهة فيه وهو أن من تعاطى ما ْني عنه يصري مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع 
يف احلرام ولو مل خيرت الوقوع فيه. ووقع عند املصنف يف البيوع من رواية أِب فروة عن الشعِب يف هذا احلديث: 
" فمن ترك ما شبه عليه من اإلمث كان ملا استبان له أترك، ومن اجرتأ على ما يشك فيه من اإلمث أوشك أن  

تنبيه (: استدل به ابن املنري على جواز بقاء )  يواقع ما استبان ". وهذا يرجح الوجه األول كما أشرت إليه.
اجململ بعد النِب صلى هللا عليه وسلم، ويف االستدالل بذلك نظر، إال إن أراد به أنه َممل يف حق بعض  

هكذا يف مجيع  (  كراع يرعى)  دون بعض، أو أراد الرد على منكري القياس فيحتمل ما قال. وهللا أعلم. قوله:
اب الشرط إن أعربت " من " شرطية وقد ثبت احملذوف يف رواية الدارمي عن أِب  نسخ البخاري حمذوف جو 

نعيم شيخ البخاري فيه فقال: " ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى ". وميكن إعراب " من 
  " يف سياق البخاري موصولة فال يكون فيه حذف، إذ التقدير: والذي وقع يف الشبهات مثل راع يرعى، 

واألول أوىل؛ لثبوت احملذوف يف صحيح مسلم وغريه من طريق زكراي الِت أخرجه منها املؤلف، وعلى هذا 
واحلمى:  الغائب،  على  للتنبيه ابلشاهد  التمثيل  على سبيل  مستأنفة وردت  ". مجلة  يرعى  " كراع  فقوله: 

ي أن ملوك العرب كانوا احملمي، أطلق املصدر على اسم املفعول. ويف اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وه
حيمون ملراعي مواشيهم أماكن خمتصة يتوعدون من يرعى فيها بغري إذْنم ابلعقوبة الشديدة، فمثل هلم النِب  
صلى هللا عليه وسلم مبا هو مشهور عندهم، فاخلائف من العقوبة املراقب لرضا امللك يبعد عن ذلك احلمى  

له ولو اشتد حذره، وغري اخلائف املراقب يقرب منه ويرعى   خشية أن تقع مواشيه يف شيء منه، فبعده أسلم
من جوانبه، فال أيمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغري اختياره، أو ميحل املكان الذي هو فيه ويقع اخلصب يف  

تنبيه (: ادعى بعضهم  )  احلمى فال ميلك نفسه أن يقع فيه. فاهلل سبحانه وتعاىل هو امللك حقا، ومحاه حمارمه.



  

ن التمثيل من كالم الشعِب، وأنه مدرج يف احلديث، حكى ذلك أبو عمرو الداين، ومل أقف على دليله إال أ
ما وقع عند ابن اجلارود واإلَساعيلي من رواية ابن عون عن الشعِب، قال ابن عون يف آخر احلديث: ال أدري 

ردد ابن عون يف رفعه ال يستلزم كونه  املثل من قول النِب صلى هللا عليه وسلم، أو من قول الشعِب. قلت: وت 
مدرجا؛ ألن األثبات قد جزموا ابتصاله ورفعه، فال يقدح شك بعضهم فيه، وكذلك سقوط املثل من رواية 

ال يقدح فيمن أثبته؛ ألْنم حفاظ. ولعل هذا هو السر يف حذف   -كأِب فروة عن الشعِب    - بعض الرواة  
ما قبل املثل مرتبطا به فيسلم من دعوى اإلدراج، ومما يقوي عدم   البخاري قوله: " وقع يف احلرام ". ليصري

  اإلدراج رواية ابن حبان املاضية، وكذا ثبوت املثل مرفوعا يف رواية ابن عباس وعمار بن ايسر أيضا. قوله: 
إن سقط " يف أرضه " من رواية املستملي، وثبتت الواو يف قوله: " أال و (  أال إن محى هللا يف أرضه حمارمه)

محى هللا " يف رواية غري أِب ذر، واملراد ابحملارم فعل املنهي احملرم أو ترك املأمور الواجب، وهلذا وقع يف رواية  
أِب فروة التعبري ابملعاصي بدل احملارم. وقوله: " أال " للتنبيه على صحة ما بعدها، ويف إعادهتا وتكريرها دليل  

در ما ميضغ، وعرب هبا هنا عن مقدار القلب يف الرؤية، وَسي أي: ق(  مضغة)  على عظم شأن مدلوهلا. قوله
القلب قلبا لتقلبه يف األمور، أو ألنه خالص ما يف البدن، وخالص كل شيء قلبه، أو ألنه وضع يف اجلسد 
مقلواب. وقوله: " إذا صلحت " و: " إذا فسدت " هو بفتح عينهما وتضم يف املضارع، وحكى الفراء الضم 

وهو يضم وفاقا إذا صار له الصالح هيئة الزمة لشرف وَنوه، والتعبري إبذا لتحقق الوقوع    يف ماضي صلح،
غالبا، وقد أتيت مبعىن " إن " كما هنا. وخص القلب بذلك؛ ألنه أمري البدن، وبصالح األمري تصلح الرعية،  

أن لطيب الكسب   وبفساده تفسد، وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب، واحلث على صالحه، واإلشارة إىل
أثرا فيه. واملراد املتعلق به من الفهم الذي ركبه هللا فيه. ويستدل به على أن العقل يف القلب، ومنه قوله تعاىل:  

قال املفسرون:    .وقوله تعاىل: } إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب {  .} فتكون هلم قلوب يعقلون هبا {
فائدة (: مل تقع هذه الزايدة الِت أوهلا: " أال وإن يف اجلسد )  راره.أي: عقل. وعرب عنه ابلقلب؛ ألنه حمل استق

مضغة ". إال يف رواية الشعِب، وال هي يف أكثر الرواايت عن الشعِب، إمنا تفرد هبا يف الصحيحني زكراي املذكور  
الفساد ابلصحة  عنه، واتبعه َماهد عند أمحد، ومغرية وغريه عند الطرباين. وعرب يف بعض رواايته عن الصالح و 

والسقم، ومناسبتها ملا قبلها ابلنظر إىل أن األصل يف االتقاء والوقوع هو ما كان ابلقلب؛ ألنه عماد البدن،  
وقد عظم العلماء أمر هذا احلديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها األحكام كما نقل عن أىب داود، وفيه البيتان  

مسندات من قول خري الربيه اترك املشبهات وازهد ودع ما ليس  املشهوران ومها: عمدة الدين عندَن كلمات  
.. ". احلديث. بدل " ازهد فيما  .يعنيك واعملن بنيه واملعروف عن أِب داود عد: " ما ْنيتكم عنه فاجتنبوه

يف أيدي الناس ". وجعله بعضهم اثلث ثالثة، حذف الثاين، وأشار ابن العرِب إىل أنه ميكن أن ينتزع منه 
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يع األحكام، قال القرطِب: ألنه اشتمل على التفصيل بني احلالل وغريه، وعلى تعلق مجيع األعمال  وحده مج 
 ابلقلب، فمن هنا ميكن أن ترد مجيع األحكام إليه. وهللا املستعان. 

 

   احلديث األخري
 283، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا   2514 ثَ َنا  :قَالَ   ،اْلَبْصرييُّ بيْشُر ْبُن هياَلل    َحدَّ ثَ َنا َسعييد  اجْلَُرْيريي ي  َعنْ   ،َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَمانَ  َحدَّ َهاُروُن   ح َوَحدَّ
ثَ َنا  :قَالَ   ،ْبُن َعْبدي اَّللَّي اْلبَ زَّازُ  ثَ َنا  :قَالَ   ،َسيَّارٌ  َحدَّ ٌد،    اْلَمْعىَن   ،َسعييد  اجْلَُرْيريي ي  َعنْ   ،َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَمانَ  َحدَّ َواحي

ِبي َبْكر   ،َحْنظََلَة اأْلَُسي يديي ي  َعنْ  ،َأِبي ُعْثَماَن الن َّْهديي ي  َعنْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، أَنَُّه َمرَّ أبَي وََكاَن ميْن ُكتَّابي النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهي ََنَفَق َحْنظََلُة اَي أَ   :قَالَ   ؟َما َلَك اَي َحْنظََلةُ   :َوُهَو يَ ْبكيي، فَ َقالَ  اَب َبْكر ، َنُكوُن عيْنَد َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َعةي َونَ  ، فَإيَذا َرَجْعَنا إيىَل اأْلَْزَواجي َوالضَّي ْ لنَّاري َواجْلَنَّةي َكَأَنَّ َرْأَي َعنْي  يَنا َكثيريًا. قَالَ َوَسلََّم يُذَك يُرََن ابي فَ َواَّللَّي إيَنَّ َلَكَذليَك،   :سي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم. فَاْنطََلْقَنا، فَ َلمَّا َرآُه َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ اْنطَلي  " َما    : َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ ْق بيَنا إيىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

، فَإيَذا  ََنَفَق َحْنظََلُة اَي َرُسوَل اَّللَّي، َنُكوُن عيْنَدَك ُتذَك يرُ   :" قَالَ   ؟َلَك اَي َحْنظََلةُ  لنَّاري َواجْلَنَّةي َحىتَّ َكَأَنَّ َرْأَي َعنْي  ََن ابي
يَنا َكثيريًا. قَالَ  َعاَفْسَنا َرَجْعَنا َعَة َوَنسي ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :اأْلَْزَواَج َوالضَّي ْ " َلْو َتُدوُموَن َعَلى    :فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُكْم، َوَلكيْن اَي  احْلَالي الَِّتي تَ ُقوُموَن هبيَ  ُكْم َويفي طُرُقيُكْم َوَعَلى فُ ُرشي ا ميْن عيْنديي، َلَصاَفَحْتُكُم اْلَماَلئيَكُة يفي ََمَاليسي
 َحْنظََلُة، َساَعًة َوَساَعًة ". َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َغرييٌب. 

 حكم احلديث: صحيح 
 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

ضبطوه بوجهني أصحهما وأشهرمها ضم اهلمزة وفتح السني وكسر    :قال النووي(  األسيديعن حنظلة  : )قوله
والثاين وهو منسوب إىل بِن   .الياء املشددة والثاين كذلك إال أنه إبسكان الياء ومل يذكر القاضي إال هذا

الفوقية مجع    بضم الكاف وتشديد(  وكان من كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)  أسيد بطن من بِن متيم
كاتب وكان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتاب يكتبون له الوحي وغريه قال ابن اجلوزي يف التلقيح تسمية  
من كان يكتب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأِب ابن كعب وهو أول من  

ظلة بن الربيع األسيدي وخالد بن سعيد بن  كتب له وزيد بن اثبت األنصاري ومعاوية بن أِب سفيان وحن 
  ، العاص وأابن بن سعيد والعالء بن احلضرمي رضي هللا عنهم وكان املداوم له على الكتابة له زيد ومعاوية

أي ( واجلنة) أي بعذاهبا اترة( ابلنار) ابلتشديد أي يعظنا ( يذكرَن)  وكان يكتب له رجل فافتنت وتنصر انتهى 



  

ضبطناه رأي    :قال القاضي(  كأَن رأي عني)  أو يذكرَن هللا بذكرمها أو بقرهبما  ،وترغيبا بنعيمها أخرى ترهيبا  
النصب على املصدر أي نرامها رأي عني  ،عني ابلرفع أي كأَن حبال من يرامها بعينه عافسنا  )  قال ويصح 

أي عاجلنا معايشنا    ،به  ابلفاء والسني املهملة قال اهلروي وغريه معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا (  األزواج
معناه  (  قال َنفق حنظلة)   ابلضاد املعجمة وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة(  والضيعة)  وحظوظنا

ويظهر عليه ذلك مع  ،أنه خاف أنه منافق حيث كان حيصل له اخلوف يف َملس النِب صلى هللا عليه وسلم
وأصل النفاق إظهار    ،فإذا خرج اشتغل ابلزوجة واألوالد ومعاش الدنيا   ،املراقبة والفكر واإلقبال على اآلخرة

ما يكتم خالفه من الشر فخاف أن يكون ذلك نفاقا فأعلمهم النِب صلى هللا عليه وسلم أنه ليس بنفاق  
قال الطيِب رمحه (  ونسينا كثريا)  أي ساعة كذا وساعة كذا  ،وأْنم ال يكلفون الدوام على ذلك بل ساعة ساعة

لو  )  وهذا أنسب بقوله رأي عني   ،أي كثريا مما ذكرتنا به أو نسياَن كثريا كأَن ما َسعنا منك شيئا قط  :هللا
أي من صفاء القلب واخلوف من  (  على احلال الِت تقومون هبا من عندي)  أي يف حال غيبتكم مِن(  تدومون

وقال ابن    .لصافحتكم املالئكة قيل أي عالنية وإال فكون املالئكة يصافحون أهل الذكر حاصل  هللا تعاىل
ولكن  ) املراد الدوام :قال الطيِب( يف َمالسكم وعلى فرشكم ويف طرقكم) أي عياَن يف سائر األحوال :حجر

ون يف وقت على  أي ساعة كذا وساعة كذا يعِن ال يكون الرجل منافقا أبن يك(  اي حنظلة ساعة وساعة
ويف ساعة الفتور تقضون حظوظ    ،ففي ساعة احلضور تؤدون حقوق ربكم  ،احلضور ويف وقت على الفتور

 . وأخرجه مسلم( هذا حديث حسن صحيح: )قوله  .أنفسكم
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 احاديث  سبع على  وحيتوى الكتاب من  األربعون اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 احلديث األول 
 458الصفحة رقم:، 1:اجلزء رقم

ثَ َنا  572 ثَ َنا  :قَالَ   ،هيَشاُم ْبُن َعمَّار   َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ، َعْبُد احلَْمييدي ْبُن َحبييبي ْبني َأِبي اْلعيْشرييني  َحدَّ  ،اأْلَْوزَاعييُّ  َحدَّ
َأَصابَ  اْبَن َعبَّاس   َسَيْعتُ   :قَالَ   ،َعطَاءي ْبني َأِبي َراَبح   َعنْ  ُ َأنَّ َرُجاًل  هي َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللَّي  خُيْربي ُه ُجرٌْح يفي َرْأسي

، فَاْغَتَسَل، ْغتيَسالي الي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، مُثَّ َأَصابَُه اْحتياَلٌم، فَأُميَر ابي ُ    ،َفُكزَّ  َصلَّى اَّللَّ َّ َصلَّى اَّللَّ َفَماَت، فَ بَ َلَغ َذليَك النَِّبي
قَ تَ ُلوُه ق َ   :َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقالَ  َفاءَ "  ُ، أََوملَْ َيُكْن شي َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي   َوبَ َلَغَنا :". قَاَل َعطَاءٌ   ؟السَُّؤالُ  اْلعيي ي  تَ َلُهُم اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   " َلْو َغَسَل َجَسَدُه َوتَ َرَك َرْأَسُه َحْيُث َأَصابَُه اجلْيرَاُح ". :َصلَّى اَّللَّ
 عطاء دون بالغ  -حكم احلديث: حسن 

 حاشية السندي على ابن ماجه

على بناء املفعول أي أمره أصحابه بذلك حني قال هلم هل جتدون يف التيمم رخصة (  فأمر ابالغتسال)  قوله
قالوا ما جند لك رخصة وأنت تقدر على املاء أي استعماله والتيمم ملن ال يقدر عليه و فكز بكاف وزاي 

النهاية الكزازين يتولد من الربد وقيل هو نفس الربد ويف الصحاح الكزاز ابلضم  مشددة على بناء املفعول يف  
دعاء عليهم وفيه أن  (  قتلوه قتلهم هللا)  داء أيخذ من شدة الربد ومكز الرجل فهو مكزوز إذا انقبض من الربد

تقليد للجاهل  بكسر العني اجلهل رمبا يستدل به على جواز ال(  شفاء العي)  صاحب اخلطأ الواضح غري معذور
وترك رأسه أي ومسح على خرقة فوقه وتيمم من حديث جابر وابن عباس يف ابب التيمم ومع ذلك صاحب 
الزوائد مع التنبيه على ختريج أِب داود قال إسناده منقطع فإن األوزاعي عن عطاء مرسل ويف مسند أِب داود 

ا ما ينفرد أبحاديث ال يتابع عليها غريه لكن  تنبيه على ذلك فاألوزاعي أنه بلغه عن عطاء وعبد احلميد كثري 
هنا مل ينفرد فقد اتبعه أيوب بن سويد الديلمي وحممد بن شعيب وقد اتبع األوزاعي عليه عبد هللا بن رابح  

 . عن عمه عن عطاء
  



  

 احلديث الثاىن 
 14، الصفحة رقم:6:اجلزء رقم

ثَ َنا  4458 ثَ َنا   ،َعلييٌّ  َحدَّ َعائيَشةَ  َعنْ   ،ُسْفَيانَ  َعنْ   ،حَيََْي  َحدَّ َأِبي  ْبني  ْبني   َعنْ   ،ُموَسى  َعْبدي اَّللَّي  ْبني  ُعبَ ْيدي اَّللَّي 
َبةَ  َنا، َأْن اَل   :َعائيَشةُ  َوزَاَد قَاَلتْ   ،ُعت ْ رُي إيلَي ْ هي، َفَجَعَل ُيشي َيُة الْ   :فَ ُقْلَنا  ،تَ ُلدُّويني  َلَدْدََنُه يفي َمَرضي َمرييضي ليلدََّواءي. َكرَاهي

َيَة اْلَمرييضي ليلدََّواءي. فَ َقالَ   :" قُ ْلَنا  ؟" أملَْ َأْْنَُكْم َأْن تَ ُلدُّويني   :فَ َلمَّا أَفَاَق قَالَ  َقى َأَحٌد يفي اْلبَ ْيتي إيالَّ   :َكرَاهي اَل يَ ب ْ
َعني    ،َعائيَشةَ  َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،هيَشام   َعنْ   ،اْبُن َأِبي الز يََندي  َواهُ إيالَّ اْلَعبَّاَس فَإينَُّه ملَْ َيْشَهْدُكْم. رَ   -َوَأََن أَْنظُُر    -ُلدَّ  

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم.   النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

أما علي فهو  (  حدثنا حيَي وزاد: قالت عائشة: لددَنه يف مرضه  حدثنا علي)  احلديث التاسع عشر: قوله:
ابن عبد هللا بن املديِن، وأما حيَي فهو ابن سعيد القطان، ومراده أن عليا وافق عبد هللا بن أِب شيبة يف روايته  

دواء أي جعلنا يف جانب فمه ( لددَنه)  عن حيَي بن سعيد احلديث الذي قبله وزاد عليه قصة اللدود. قوله:
بغري اختياره، وهذا هو اللدود، فأما ما يصب يف احللق فيقال له: الوجور، وقد وقع عند الطرباين من حديث  

فجعل يشري إلينا أن ال تلدوين، فقلنا: كراهية )  قلدوه به ". قوله:  -أي بزيت    -العباس " أْنم أذابوا قسطا  
اهية، وقال أبو البقاء: هو خرب مبتدأ حمذوف أي قال عياض: ضبطناه ابلرفع أي هذا منه كر ( املريض للدواء

له أي ْناَن للكراهية للدواء، وحيتمل أن يكون   أنه مفعول  النصب على  هذا االمتناع كراهية، وحيتمل أن 
ال يبقى أحد يف )  مصدرا أي كرهه كراهية الدواء، قال عياض: الرفع أوجه من النصب على املصدر. قوله:

أنظر   لد وأَن  إال  فإنه مل يشهدكمالبيت  العباس  به  (  إال  القصاص يف مجيع ما يصاب  فيه مشروعية  قيل: 
اإلنسان عمدا، وفيه نظر، ألن اجلميع مل يتعاطوا ذلك، وإمنا فعل هبم ذلك عقوبة هلم لرتكهم امتثال ْنيه عن  

فاد منه أن  ذلك، أما من ابشره فظاهر، وأما من مل يباشره فلكوْنم تركوا ْنيهم عما ْناهم هو عنه. ويست
أراد   -قال ابن العرِب:    - التأويل البعيد ال يعذر به صاحبه وفيه نظر أيضا ألن الذي وقع يف معارضة النهي  

أن ال أيتوا يوم القيامة وعليهم حقه فيقعوا يف خطب عظيم، وتعقب أبنه كان ميكن العفو ألنه كان ال ينتقم  
عودوا، فكان ذلك أتديبا ال قصاصا وال انتقاما. قيل: وإمنا  لنفسه، والذي يظهر أنه أراد بذلك أتديبهم لئال ي

كره اللد مع أنه كان يتداوى ألنه حتقق أنه ميوت يف مرضه، ومن حقق ذلك كره له التداوي. قلت: وفيه 
نظر، والذي يظهر أن ذلك كان قبل التخيري والتحقق، وإمنا أنكر التداوي ألنه كان غري مالئم لدائه، ألْنم 

به ذات اجلنب فداووه مبا يالئمها، ومل يكن به ذلك كما هو ظاهر يف سياق اخلرب كما ترى، وهللا  ظنوا أن  
وصله حممد بن سعد عن حممد بن الصباح  (  رواه ابن أِب الزَند عن هشام عن أبيه عن عائشة)  أعلم. قوله:
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 عليه وسلم اخلاصرة، عن عبد الرمحن بن أِب الزَند هبذا السند ولفظه: " كانت أتخذ رسول هللا صلى هللا
فاشتدت به فأغمي عليه فلددَنه، فلما أفاق قال: هذا من فعل نساء جئن من هنا، وأشار إىل احلبشة، وإن  
كنتم ترون أن هللا يسلط علي ذات اجلنب ما كان هللا ليجعل هلا علي سلطاَن، وهللا ال يبقى أحد يف البيت  

ومن طريق أِب بكر بن عبد الرمحن أن    ، دَن ميمونة وهي صائمة "إال لد. فما بقي أحد يف البيت إال لد، ولد
الرزاق إبسناد صحيح عن أَساء بنت عميس   يلدوه، ورواه عبد  أم سلمة وأَساء بنت عميس أشارات أبن 
قالت: " إن أول ما اشتكى كان يف بيت ميمونة، فاشتد مرضه حىت أغمي عليه، فتشاورن يف لده فلدوه. 

وكانت أَساء منهن فقالوا: كنا نتهم بك    -وأشار إىل احلبشة    -فعل نساء جئن من هنا    فلما أفاق قال: هذا
ذات اجلنب. فقال: ما كان هللا ليعذبِن به، ال يبقى أحد يف البيت إال لد. قال: فلقد التدت ميمونة وهي  

ة من وجه آخر عن  صائمة " ويف رواية ابن أِب الزَند هذه بيان ضعف ما رواه أبو يعلى بسند فيه ابن هليع
عائشة " أن النِب صلى هللا عليه وسلم مات من ذات اجلنب " مث ظهر ل أنه ميكن اجلمع بينهما أبن ذات  
اجلنب تطلق إبزاء مرضني كما سيأيت بيانه يف كتاب الطب: أحدمها ورم حار يعرض يف الغشاء املستبطن،  

" ذات    ،وقد وقع يف رواية احلاكم يف " املستدرك " واآلخر ريح حمتقن بني األضالع، فاألول هو املنفي هنا،  
 اجلنب من الشيطان " والثاين هو الذي أثبت هنا، وليس فيه حمذور كاألول.

 

  احلديث الثالث
 469، الصفحة رقم:21:اجلزء رقم

ثَ َنا  14101 ثَ َنا  ،هَبْزٌ  َحدَّ رييينَ  َأْخرَبَيني   :قَالَ   ،ُشْعَبةُ  َحدَّ ْبُن سي َماليك   َسَيْعتُ   :قَالَ   ،أََنُس  ْبَن  َكاَن    :قَالَ  أََنَس 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقالَ  اَي َرُسوَل اَّللَّي، إيين ي اَل    :َرُجٌل ميَن اأْلَْنَصاري َضْخًما اَل َيْسَتطييُع َأْن ُيَصل يَي َمَع النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم إيلَْيهي، َوَبَسطُوا َلُه َحصي   َأْسَتطييُع َأنْ  َّ َصلَّى اَّللَّ ريًا، َوَنَضُحوُه، ُأَصل يَي َمَعَك، َفَصَنَع َلُه َطَعاًما، َوَدَعا النَِّبي
، فَ َقاَل َلُه َرُجٌل ميْن آلي اجْلَاُرودي   ؟ َعَلْيهي َوَسلََّم ُيَصل يي الضَُّحىَأَكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ   :َفَصلَّى َعَلْيهي رَْكَعَتنْيي

َها إيالَّ يَ ْوَمئيذ . :قَالَ   َما َرأَيْ ُتُه َصالَّ
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني. 

  



  

 احلديث الرابع  
 126، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  3856 اَّللَّي  َحدَّ َعْبدي  ْبُن  ثَ َنا  ،َهاُروُن  َداُودَ  َحدَّ َعامير   أَبُو  َعامير     - َوأَبُو  َأِبي  َلْفُظ  ْبني   َعنْ   -َوَهَذا  فُ َلْيحي 
أُم ي اْلُمْنذيري بيْنتي   َعنْ   ،يَ ْعُقوَب ْبني َأِبي يَ ْعُقوبَ  َعنْ   ،أَيُّوَب ْبني َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َصْعَصَعَة اأْلَْنَصاريي ي  َعنْ   ،ُسَلْيَمانَ 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَمَعُه َعلييٌّ َعَلْيهي السَّاَلُم، َوَعلييٌّ   :قَاَلتْ  ْنَصارييَّةي قَ ْيس  اأْلَ  َولََنا    ،ََنقيهٌ  َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َها، َوقَ   َدَوالي  ن ْ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَيُْكُل مي اَم َعلييٌّ ليَيْأُكَل، َفَطفيَق َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى  ُمَعلََّقٌة، فَ َقاَم َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ي   

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقوُل ليَعلي ْلًقا    :إينََّك ََنقيٌه ". َحىتَّ َكفَّ َعلييٌّ َعَلْيهي السَّاَلُم. قَاَلتْ   ؛" َمهْ   :اَّللَّ َوَصنَ ْعُت َشعيريًا َوسي
ْئُت بيهي، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َفجي ْب ميْن َهَذا فَ ُهَو أَنْ َفُع َلَك ". :اَّللَّ ، َأصي  " اَي َعلييُّ

 اْلَعَدوييَُّة. :قَاَل َهاُرونُ  : قَاَل أَبُو َداُودَ 
 حكم احلديث: حسن 

 عون املعبود شرح سنن أِب داود

لمى. قاله السيوطي )ومعه( )َن أبو داود( أي: الطيالسي )عن أم املنذر( قال الطرباين: يقال: إن اَسها س
أي: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )وعلي َنقه( ابلقاف املكسورة، يقال: نقه املريض ينقه فهو َنقه إذا برأ  
وأفاق فكان قريب العهد من املرض مل يرجع إليه كمال صحته وقوته )دوال( مجع دالية وهي العذق من البسر  

: من دوال )فطفق( أي: أخذ وشرع )مه( اسم فعل مبعىن كف وانته يعلق فإذا أرطب أكل )أيكل منها( أي
وهو مبِن على السكون )قالت( أي: أم املنذر )وصنعت شعريا( أي: نفسه أو ماءه أو دقيقه )وسلقا( بكسر  
فسكون نبت يطبخ ويؤكل ويسمى ابلفارسية جغندر واملعىن وطبخت )فجئت به( أي: املطبوخ واملصنوع 

أمر من اإل الرتمذي وابن ماجه، وقال  )أصب(  املنذري: واحلديث أخرجه  صابة أي: أدرك من هذا. قال 
الرتمذي: حسن غريب ال نعرفه إال من حديث فليح بن سليمان. هذا آخر كالمه. ويف قوله: ال نعرفه إال 

 من حديث فليح بن سليمان نظر؛ فقد رواه غري فليح، ذكره احلافظ أبو القاسم الدمشقي.
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   احلديث اخلامس
 37، الصفحة رقم:39:اجلزء رقم

ثَ َنا  23627 َسَلَمةَ  َحدَّ حُمَمَّد   َأْخرَبَنَ   ،أَبُو  ْبُن  اْلَعزييزي  َعْمر و َعنْ   ،َعْبُد  َأِبي  ْبني  ُعَمرَ  َعنْ   ،َعْمريو  ْبني  مي    ، َعاصي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،حَمُْمودي ْبني لَبييد   َعنْ  نْ َيا، َوُهَو حيُيبُُّه    :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " إينَّ اَّللََّ حَيْميي َعْبَدُه اْلُمْؤميَن الدُّ

 َكَما حَتُْموَن َمرييَضُكُم الطََّعاَم َوالشَّرَاَب خَتَاُفوَن َعَلْيهي ".
 حكم احلديث: حديث صحيح، وهذا إسناد جيد 

 

   يث السادساحلد
 141، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

2501 
ثَ َنا   2502 َعْن    ،ُزْهَرَة ْبني َمْعَبد   َعنْ   ،َسعييدٌ  َأْخرَبَيني   :قَالَ   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن َوْهب   َأْخرَبَيني   :قَالَ   ،َأْصَبُغ ْبُن اْلَفرَجي  َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَذَهَبْت بيهي أُمُُّه َزيْ َنُب بيْنُت مُحَْيد  إيىَل َرسُ   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني هيَشام   َجد يهي  َّ َصلَّى اَّللَّ ولي  وََكاَن َقْد أَْدَرَك النَِّبي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقاَلتْ   " ُهَو َصغيرٌي ". َفَمَسَح َرْأَسُه َوَدَعا َلُه. :. فَ َقالَ اَي َرُسوَل اَّللَّي، اَبييْعهُ  :اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

الطَّ  فَ َيْشرَتيي   ، السُّوقي إيىَل  هيَشام   ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  ُه  َجدُّ بيهي  خَيْرُُج  أَنَُّه َكاَن  َمْعَبد   ْبني  ُزْهَرَة  فَ يَ ْلَقاهُ َوَعْن  اْبُن   َعاَم، 
َي اَّللَُّ  َواْبُن الزَُّبرْيي  ،ُعَمرَ  ُهْم فَ يَ ُقواَلني َلهُ   َرضي ْلرَبََكةي،   ؛َأْشريْكَنا  :َعن ْ َعَلْيهي َوَسلََّم َقْد َدَعا َلَك ابي  ُ َّ َصلَّى اَّللَّ فَإينَّ النَِّبي

 . َا إيىَل اْلَمْنزيلي َعُث هبي َلَة َكَما هيَي فَ يَ ب ْ َا َأَصاَب الرَّاحي  فَ َيْشرَُكُهْم، فَ ُرمبَّ
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

هو بضم الزاي وعند  (  عن زهرة)  هو ابن أِب أيوب، وثبت يف رواية ابن شبويه. قوله:(  أخربين سعيد)  قوله:
عن جده عبد هللا بن  )  " حدثِن أبو عقيل زهرة بن معبد ". قوله:  :أِب داود من رواية املقربي عن سعيد

أِب بكر الصديق، وهو  أي ابن زهرة التيمي من بِن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة رهط  (  هشام
ذكر ابن منده أنه أدرك من حياة النِب صلى  (  وكان قد أدرك النِب صلى هللا عليه وسلم)  جد زهرة ألبيه. قوله:

هللا عليه وسلم ست سنني، وروى أمحد يف مسنده أنه احتلم يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكن يف  
طأ روايته هذه فإن ذهاب أمه به كان يف الفتح ووصف ابلصغر  إسناده ابن هليعة، وحديث الباب يدل على خ

وذهبت به أمه زينب بنت  ) إذ ذاك فإن كان ابن هليعة ضبطه فيحتمل أنه بلغ يف أوائل سن االحتالم. قوله:
أي ابن زهري بن احلارث بن أسد بن عبد العزى وهي معدودة يف الصحابة، وأبوه هشام مات قبل  (  محيد



  

د شهد عبد هللا بن هشام فتح مصر واختط هبا فيما ذكره ابن يونس وغريه، وعاش إىل خالفة الفتح كافرا، وق
" عن زهرة " وأخرجه احلاكم يف " املستدرك    :زاد املصنف يف األحكام من وجه آخر(  ودعا له)  معاوية. قوله:

فيلقاه )  ذكور. قوله:هو موصول ابإلسناد امل(  وعن زهرة بن معبد)  قوله:  ." من حديث ابن وهب بتمامه فوهم
 : قلت  .قال اإلَساعيلي رواه اخللق فلم يذكر أحد هذه الزايدة إىل آخرها إال ابن وهب(  ابن عمر وابن الزبري

وكذلك أخرجه أبو نعيم من وجهني    ،وقد أخرجه املصنف يف الدعوات عن عبد هللا بن وهب هبذا اإلسناد
هو شاهد الرتمجة لكوْنما  (  فيقوالن له أشركنا)  قوله:  قال اإلَساعيلي: تفرد به ابن وهب.  ،عن ابن وهب 

طلبا منه االشرتاك يف الطعام الذي اشرتاه فأجاهبما إىل ذلك وهم من الصحابة ومل ينقل عن غريهم ما خيالف 
ذلك، فيكون حجة، ويف احلديث مسح رأس الصغري، وترك مبايعة من مل يبلغ والدخول يف السوق لطلب  

ة حيث كانت، والرد على من زعم أن السعة من احلالل مذمومة، وتوفر دواعي الصحابة  املعاش، وطلب الربك
على إحضار أوالدهم عند النِب صلى هللا عليه وسلم اللتماس بركته، وعلم من أعالم نبوته صلى هللا عليه  

يعِن عبد    -وكان    تنبيهان (: أحدمها: وقع يف رواية اإلَساعيلي ")  وسلم إلجابة دعائه يف عبد هللا بن هشام. 
يضحي ابلشاة الواحدة عن مجيع أهله " فعزا بعض املتأخرين هذه الزايدة للبخاري فأخطأ.   -هللا بن هشام  

" قال أبو عبد هللا: كان    :اثنيهما: وقع يف نسخة الصغاين زايدة مل أرها يف شيء من النسخ غريها ولفظه
كة دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلربكة حيث  عروة البارقي يدخل السوق وقد ربح أربعني ألفا برب 

أعطاه دينارا يشرتي به أضحية فاشرتى شاتني فباع إحدامها بدينار وجاءه بدينار وشاة، فربك له رسول هللا  
 . صلى هللا عليه وسلم "

 

   احلديث األخري
 45، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  66 ْبُن   َحدَّ ي    ،اْلَعاَلءي حُمَمَُّد 
َعلي ْبُن  اأْلَنْ َبارييُّ  ،َواحلََْسُن  ُسَلْيَماَن  ْبُن  ثَ َنا  :قَاُلوا  ،َوحُمَمَُّد  ُأَساَمةَ  َحدَّ  ،أَبُو 

ْبني َكثيري   َعني  ْبني َكْعب   َعنْ   ،اْلَولييدي  َخدييج   َعنْ   ،حُمَمَّدي  ْبني  رَافيعي  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  اَّللَّي  َسعييد  َأِبي  َعنْ   ،ُعبَ ْيدي   
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  اخْلُْدريي ي  ٌر يُْطرَُح فييَها احلْيَيُض َوحلَُْم    - أَنَ تَ َوضَّأُ ميْن بيْئري ُبَضاَعَة    : أَنَُّه قييَل ليَرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َوهيَي بيئ ْ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّ  -اْلكياَلبي َوالنَّنْتُ  ُسُه َشْيٌء ".  ،َطُهورٌ  " اْلَماءُ  :مَ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  اَل يُ َنج ي
. :َوقَاَل بَ ْعُضُهمْ  : قَاَل أَبُو َداُودَ   َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن رَافيع 

 حكم احلديث: صحيح 
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 عون املعبود شرح سنن أِب داود

سدر وسدرة: )أنه( الضمري للشأن. )يطرح( أي: يلقى. )احليض( بكسر احلاء مجع حيضة بكسر احلاء مثل  
وهي اخلرقة الِت تستعملها املرأة يف دم احليض. )والننت( بنون مفتوحة واتء مثناة من فوق ساكنة مث نون. قال  
ابن رسالن يف شرح السنن: وينبغي أن يضبط بفتح النون وكسر التاء: وهو الشيء الذي له رائحة كريهة من  

يعِن أن الناس يلقون احليض وحلوم الكالب والننت يف    قوهلم: ننت الشيء بكسر التاء يننت بفتحها فهو ننت.
الصحاري خلف بيوهتم فيجري عليها املطر ويلقيها املاء إىل تلك البئر، ألْنا يف ممر املاء، وليس معناه أن 
الناس يلقوْنا فيها ألن هذا مما ال جيوزه كافر فكيف جيوزه الصحابة رضي هللا عنهم؟ كذا قالوا. )املاء( الالم  

ه للعهد، يعِن أن املاء الذي وقع السؤال عنه. )طهور( بضم الطاء. )ال ينجسه شيء( لكثرته، فإن بئر  في
بضاعة كان بئرا كثري املاء يكون ماؤها أضعاف قلتني ال يتغري بوقوع هذه األشياء. واملاء الكثري ال ينجسه 

ه بعضهم. وحكي عن اإلمام أمحد بن  شيء ما مل يتغري. قال املنذري: وأخرجه الرتمذي والنسائي، وتكلم في
حنبل أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح، وقال الرتمذي: هذا حديث حسن، وجود أبو أسامة هذا احلديث  
مل يرو حديث أِب سعيد يف بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روي هذا احلديث من غري وجه عن 

ع( أي: مكان عبد هللا بن رافع، فعبيد هللا موىل عبد هللا  أِب سعيد. انتهى. )قال بعضهم عبد الرمحن بن راف
 أو ابن عبد الرمحن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 احاديث سبع  على  وحيتوى الكتاب من  األربعون احلادى اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 احلديث األول 
 46، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  67 ، قَااَل  َوَعْبُد اْلَعزييزي ْبُن حَيََْي  ُشَعْيب  َأمْحَُد ْبُن َأِبي   َحدَّ ثَ َنا  : احْلَرَّانيَياني حُمَمَّدي ْبني   َعنْ   ،حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمةَ  َحدَّ
َأِبي َسعييد   ، َعنْ مُثَّ اْلَعَدويي ي  ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني ْبني رَافيع  اأْلَْنَصاريي ي  َعنْ   ،َسلييطي ْبني أَيُّوبَ  َعنْ   ،إيْسَحاقَ 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوُهَو يُ َقاُل َلهُ   :قَالَ  اخْلُْدريي ي  ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َوهيَي   -إينَُّه ُيْستَ َقى َلَك ميْن بيْئري ُبَضاَعَة    :َسَي

النَّاسي   َوَعذيُر  َواْلَمَحاييُض  اْلكياَلبي  حُلُوُم  فييَها  يُ ْلَقى  ٌر  َوَسلَّمَ فَ َقا  -بيئ ْ َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  إينَّ   :َل   "
ُسُه َشْيٌء ". َطُهورٌ  اْلَماءَ   اَل يُ َنج ي

َبَة ْبَن َسعييد  قَالَ   :قَاَل أَبُو َداُودَ  ْعُت قُ تَ ي ْ َأْكثَ ُر َما َيُكوُن فييَها    :َسأَْلُت قَ ي يَم بيْئري ُبَضاَعَة َعْن ُعْمقيَها، قَالَ   :َوَسَي
َر ُبَضاَعَة بيريَدائيي َمَدْدتُُه   : ُدوَن اْلَعْورَةي. قَاَل أَبُو َداُودَ   : فَإيَذا نَ َقَص. قَالَ   :اْلَماُء إيىَل اْلَعانَةي. قُ ْلتُ  َوَقدَّْرُت َأََن بيئ ْ

. َوَسأَلْ  تَُّة أَْذرُع  َها، مُثَّ َذَرْعُتُه، فَإيَذا َعْرُضَها سي َ بيَناُؤَها    :ُت الَّذيي فَ َتَح لي اَبَب اْلُبْسَتاني فََأْدَخَلِني إيلَْيهي َعَلي ْ َهْل ُغري ي
.  :قَالَ  ؟َعمَّا َكاَنْت َعَلْيهي  َ اللَّْوني  اَل. َوَرأَْيُت فييَها َماًء ُمتَ َغري ي

 حكم احلديث: صحيح 
 عون املعبود شرح سنن أِب داود

مها احلرانيان، وهو ابلفتح والتشديد نسبة إىل حران: مدينة ابجلزيرة.  )احلرانيان( أي: أمحد وعبد العزيز وكال
)سلمة( بفتح الالم. قال النووي: سلمة كله بفتح الالم إال عمرو بن سلمة إمام قومه، وبِن سلمة: القبيلة  

عن  من األنصار، فبكسرها. )عن سليط( بفتح السني وكسر الالم: هو ابن أيوب بن احلكم األنصاري املدين  
عبد الرمحن بن أِب سعيد، وعنه خالد بن أيوب، وثقه ابن حبان. )العدوي( ابلعني والدال املهملتني، منسوب  
إىل عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج، بطن من األنصار، وهذا ذكر اخلاص بعد العام 

. )إنه( ضمري الشأن أو املاء الذي يفهم  وهو صفة لرافع. )وهو( أي: النِب صلى هللا عليه وسلم واجلملة حال 
من السياق. )يستقى لك( بصيغة اجملهول، أي: خيرج لك املاء. )وهي( أي: بئر بضاعة. )واحملائض( عطف  
على اللحوم، قيل هو مجع احمليض وهو مصدر حاض، ويقع احمليض على املصدر والزمان واملكان والدم. 

الذال املعجمة مجع عذرة ككلمة وكلم، وهي الغائط. قال اإلمام   )وعذر الناس( بفتح العني املهملة وكسر
احلافظ اخلطاِب: قد يتوهم كثري من الناس إذا َسع هذا احلديث أن هذا كان منهم عادة، وأْنم كانوا أيتون  
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هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا مما ال جيوز أن يظن بذمي بل بوثِن فضال عن مسلم، فلم يزل من عادة الناس 
ميا وحديثا، مسلمهم وكافرهم، تنزيه املياه وصوْنا عن النجاسات، فكيف يظن أبهل ذلك الزمان، وهم  قد

أعلى طبقات أهل الدين وأفضل مجاعة املسلمني واملاء ببالدهم أعز واحلاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنعهم  
ومشارعه{، فكيف من اختذ عيون    ابملاء، وقد }لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من تغوط يف موارد املاء

املاء ومنابعه رصدا لألجناس ومطرحا لألقذار، وال جيوز فيهم مثل هذا الظن وال يليق هبم، وإمنا كان ذلك من  
أجل أن هذا البئر موضعها يف حدور من األرض، وأن السيول كانت تكشح هذه األقذار من الطرق واألفنية 

ال يؤثر فيه هذه األشياء وال تغريه، فسألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    وحتملها وتلقيها فيها، وكان لكثرته
عن شأْنا ليعلموا حكمها يف النجاسة والطهارة. )إن املاء طهور ال ينجسه شيء( قال يف التوسط: استدل 

هر،  به على عدم تنجسه إال ابملغري، وأجاب الطحاوي أبن بئر بضاعة كانت طريقا إىل البساتني فهو كالن
وحكاه عن الواقدي، وضعف أبن الواقدي خمتلف فيه، فمكذب له واترك ومضعف وقيل كذاب احتال يف  
إبطال احلديث نصرة للرأي:، فإن بئر بضاعة مشهور يف احلجاج، خبالف ما حكي عن الواقدي، وما روى  

ن سفيان بن عيينة قال: أَن  ابن أِب شيبة أن زجنيا وقع يف بئر زمزم فأمر بنزح املاء، ضعفها البيهقي، وروى ع
مبكة سبعني سنة مل أر أحدا صغريا وال كبريا يعرف حديث الزجني. وحديث بئر بضاعة هذا ال خيالف حديث  
القلتني، إذ كان معلوما أن املاء يف بئر بضاعة يبلغ القلتني، إذ أحد احلديثني يوافق اآلخر وال يناقضه، واخلاص  

ه وال يبطله. قاله اخلطاِب. )قيم( بفتح القاف وتشديد الياء املكسورة، أي: يقضي على العام ويبينه وال ينسخ
من كان يقوم أبمر البئر وحيافظها. )العانة( قال أهل اللغة: هي موضع منبت الشعر فوق قبل الرجل واملرأة. 

به عورة الرجل،    )فإذا نقص( ماؤها فما يكون مقدار املاء. )دون العورة( قال ابن رسالن: يشبه أن يكون املراد
أي: دون الركبة، لقوله صلى هللا عليه وسلم "}عورة الرجل ما بني سرته وركبته{". )بردائي( متعلق بقدرت.  
)مددته عليها( أي: بسطت ردائي على البئر وهذه كيفية تقديرها، ومل يسهل تقديرها إال هبذه الكيفية. )مث  

ئر بضاعة. )ستة أذرع( مجع ذراع وهو من املرفق إىل أطراف ذرعته( أي: ردائي بعد مده. )فإذا عرضها( أي: ب
األصابع. قال أبو داود:. )سألت الذي فتح ل ابب البستان( وكانت البئر يف ذلك البستان. )هل غري(  
على البناء للمجهول. )بناؤها( أي: بئر بضاعة. )عما كانت عليه( الضمري اجملرور يرجع إىل ما املوصولة، 

ا" احلالة والعمارة الِت كانت البئر عليها، ومجلة "هل غري" مع متعلقها املفعول الثاين لسألت.  واملراد من "م
)قال( حمافظها. )ال( أي: مل يغري بناؤها. قال أبو داود:. )ورأيت فيها ماء متغري اللون( قال النووي: يعِن 

بذلك ألنه قال ابن املنذر: أمجع   بطول املكث وأصل املنبع ال بوقوع شيء أجنِب فيه. انتهى. وإمنا فسرَن
العلماء على أن املاء القليل والكثري إذا وقعت فيه جناسة فغري له طعما أو لوَن أو رحيا فهو جنس. أما حديث  



  

الباب فقال احلافظ يف تلخيص احلبري: أخرجه الشافعي وأمحد وأصحاب السنن والدارقطِن واحلاكم والبيهقي  
مذي: حديث حسن، وقد جوده أبو أسامة وصححه أمحد بن حنبل وحيَي  من حديث أِب سعيد. قال الرت 

بن معني وأبو حممد بن حزم، وزاد يف البدر املنري: واحلاكم وآخرون من األئمة احلفاظ. قال احلافظ: ونقل  
ابن اجلوزي أن الدارقطِن قال إنه ليس بثابت ومل نر ذلك يف العلل له وال يف السنن. قلت: وقال يف كشف  

غري مسلم له، وقول اإلمام أمحد وغريه ممن صححه    -هذا احلديث غري اثبت    -ناهج: وقول الدارقطِن  امل
 مقدم على الدارقطِن. انتهى.

 

 احلديث الثاىن 
 349، الصفحة رقم:14:اجلزء رقم

ثَ َنا  8735 ميْن آلي اْبني اأْلَْزَرقي   -  ْبني َسَلَمةَ َسعييدي  َعنْ   ،َصْفَواَن ْبني ُسَلْيم   َعنْ   ،َماليكٌ  َأْخرَبَنَ   ،أَبُو َسَلَمةَ  َحدَّ
َسَأَل َرُجٌل َرُسوَل اَّللَّي   :يَ ُقولُ  َأاَب ُهَريْ َرةَ  َأْخرَبَُه أَنَُّه َسَيعَ   -َوُهَو ميْن َبِني َعْبدي الدَّاري    - اْلُمغيريََة ْبَن َأِبي بُ ْرَدةَ  َأنَّ   -

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقالَ  إيَنَّ نَ رَْكُب اْلَبْحَر، َوََنْميُل َمَعَنا اْلَقلييَل ميَن اْلَماءي، فَإيْن تَ َوضَّْأََن بيهي َعطيْشَنا، أَفَ نَ تَ َوضَّأُ    : َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  :قَالَ  ؟ميْن َماءي اْلَبْحري  ُّ َصلَّى اَّللَّ تَ ُتُه " الطَُّهورُ  " ُهوَ  :فَ َقاَل النَِّبي  . َماُؤُه، احلْيلُّ َمي ْ

 حكم احلديث: حديث صحيح.

 
  احلديث الثالث

 130، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3458 ثَ َنا  :قَالَ   ،َجْعَفُر ْبُن ُمَسافير   َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،السَّرييُّ ْبُن ميْسكيني   َحدَّ   ، لَْيث   َعنْ   ،َذوَّاُد ْبُن ُعْلَبةَ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم فَ َهجَّْرُت، َفَصلَّْيُت مُثَّ َجَلْسُت، فَاْلتَ َفَت إيَلَّ  َهجَّرَ  :قَالَ  َأِبي ُهَريْ َرةَ  َعنْ   ،َُمَاهيد   َعنْ  ُّ َصلَّى اَّللَّ النَِّبي

َعَلْيهي َوَسلََّم فَ َقالَ   ُ ُّ َصلَّى اَّللَّ  يفي  فَإينَّ   ؛" قُْم َفَصل ي   :نَ َعْم اَي َرُسوَل اَّللَّي. قَالَ   :" اْشَكْنْب َدْرْد ". قُ ْلتُ   :النَِّبي
ثَ َنا َفاًء ". َحدَّ اْلَقطَّانُ  الصَّاَلةي شي ثَ َنا  :قَالَ   ،أَبُو احلََْسني  َنْصر   َحدَّ ْبُن  يُم  ثَ َنا  :قَالَ   ،إيبْ رَاهي َسَلَمةَ  َحدَّ  : قَالَ   ،أَبُو 

ثَ َنا يَّةي. قَاَل أَبُو َعْبدي  " اْشَكْنْب َدْرْد " يَ ْعِني َتْشتَ   :َفذََكَر ََنَْوُه، َوقَاَل فييهي   . َذوَّاُد ْبُن ُعْلَبةَ  َحدَّ ْلَفاريسي كيي َبْطَنَك ابي
َْهليهي فَاْستَ ْعَدْوا َعَلْيهي.  :اَّللَّي   َحدََّث بيهي َرُجٌل ألي

 حكم احلديث: ضعيف 
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 حاشية السندي على ابن ماجه

والبادرة  هو من التهجري يف املوضعني وهو التبكري إىل الصالة  (  قال هجر النِب صلى هللا عليه وسلم )  قوله
(  فإن الصالة شفاء)  هو ابلفارسية مبعىن أتشتكي بطنك كما فسره بعض الرواة قوله(  *اشكمت درد)  إليها

قال املوفق الصالة قد تربئ من أمل الفؤاد واملعدة واألمعاء وكذلك من اآلالم ولذلك ثالث علل األوىل أْنا  
األمراض ابلربكة تدفع  أْنا  يريد  عبادة  إهلي حيث كانت  األمل ويقل   أمر  فيها عن  تلهو  النفس  أن  والثانية 

طبيعة هي   األطباء  الِت َستها  واملعدة مبصاحله وحواسه  األعضاء  قوة  فإن  عليه  القوة  فتستظهر  إحساسها 
الشافية لألمراض إبذن خالقها واملاهر من األطباء يعمل كل حيلة يف تقويتها إن كانت ضعيفة ويف انتباهها  

اهتا إن كانت معرضة ويف استزادهتا إن كانت مقصرة اترة بتحريك السرور والفرح واترة  إن كانت غافلة ويف إلف
ابحلياء واخلوف واخلجل واترة بتذكريها وشغلها بعظائم األمور وعواقب املصري وأمر املعاد والصالة جتمع ذلك 

العبد فيها خوف ورجاء وأمل وتذكر اآلخرة وأحواهلا وكثري من األ مراض املزمنة تشفى  أو أكثره إذ حيض 
ابألوهام والثالثة أمر ظِن وذلك أن الصالة رايضة فاضلة للنفس ألْنا تشتمل على انتصاب وركوع وسجود  
املعدة  سيما  األعضاء  أكثر  فيها  وينغمر  املفاصل  أكثر  معها  تتحرك  الِت  األوضاع  من  ذلك  وغري  وتورك 

فع السجود الطويل لصاحب النزلة والزكام وما أنفع واألمعاء وسائر آالت التنفس والغذاء عند السجود وما أن
السجود النصباب النزلة إىل احللق وما أشد إعانة السجود الطويل على فتح سدد املنخرين يف علة الزكام  
وإنضاج مادته وما أقوى معاونة السجود على هضم الطعام من املعدة واألمعاء وحتريك الفضول املتخلقة فيها  

النفس    وإخراجها إذ عنده تنحصر اآلالت ابزدحامها ويتساقط بعضها على بعض وكريا ما تسرت الصالة 
َنر   وتطفي  الذهن  فيها  ويصفو  الكاذبة  األوهام  عن  وتكشف  اخلائبة  اآلمال  وتذيب  واحلزن  اهلم  ومتحق 

 . الغضب ا ه ويف الزوائد يف إسناده ليث وهو ابن أِب سليم وقد ضعفه اجلمهور وهللا تعاىل أعلم
 

 ديث الرابع  احل
 496، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

، َعنْ   1079 اَل َيْصُدَرنَّ    :قَالَ  ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّابي  َأنَّ   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمرَ  َعنْ   ،ََنفيع   َحدََّثِني حَيََْي، َعْن َماليك 
ْلبَ ْيتي  . ؛َأَحٌد ميَن احْلَاج ي َحىتَّ َيطُوَف ابي ْلبَ ْيتي َر النُُّسكي الطََّواُف ابي  فَإينَّ آخي
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ْلبَ ْيتي   :يفي قَ ْولي ُعَمَر ْبني اخلَْطَّابي   ؛قَاَل َماليكٌ   1080 َر النُُّسكي الطََّواُف ابي ُ    :فَإينَّ آخي إينَّ َذليَك فييَما نُ َرى، َواَّللَّ

َا ميْن تَ ْقَوى اْلُقُلوبي {، َوقَالَ  :َعاىَل ليَقْولي اَّللَّي تَ َباَرَك َوت َ   ؛َأْعَلمُ  } مُثَّ حمَيلَُّها إيىَل   :} َوَمْن يُ َعظ يْم َشَعائيَر اَّللَّي فَإيْنَّ
. ؛اْلبَ ْيتي اْلَعتييقي { لُّ الشََّعائيري ُكل يَها َواْنقيَضاُؤَها إيىَل اْلبَ ْيتي اْلَعتييقي  َفَمحي

 املنتقى شرح موطأ مالك 

وذلك    ،عنه ال يصدرن أحد من احلاج حىت يطوف ابلبيت يريد طواف الوداع للبيتقول عمر رضي هللا  
مشروع وقد قال عمر بن اخلطاب إنه آخر النسك وذكر مالك أنه مأخوذ من قوله تعاىل مث حملها إىل البيت  

ئشة  إذا ثبت أنه مشروع فليس بواجب ملا روي عن عا (  مسألة)  العتيق فثبت بذلك أن الطواف للوداع مشروع
قالت حججت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النِب صلى هللا  

قالوا اي رسول    .قال أحابستنا هي  .اي رسول هللا إْنا حائض  :عليه وسلم منها ما يريد الرجل من امرأته فقلت
هللا أفاضت يوم النحر قال اخرجوا فوجه الدليل من احلديث أنه خاف أن ال تكون طافت لإلفاضة وأن 
حيبسهم ذلك مبكة فلما أخرب أْنا قد أفاضت قال اخرجوا ومل حيبسهم لعذر طواف الوداع على صفية كما  

م طواف الوداع وما يلزم من اتصاله  ويف هذا مسألتان إحدامها حك  ،خاف أن حيبسهم لعذر طواف اإلفاضة
ألن حكم    ؛حكم طواف الوداع اتصاله ابخلروج (  مسألة. )والثانية حكم من يلزمه طواف الوداع  ،ابخلروج

الوداع أن يكون متصال بفراق من يودع وليس شراؤه أو بيعه جهازا أو طعاما ساعة من ْنار فاصال بني وداعه  
وجيزئ من اخلروج يف ذلك اخلروج (  مسألة. )وليلة مبكة على ما يف املدونةوسفره وإمنا يفصل بينهما مقام يوم  

إليها وأقام هبا يوما وليلة مل يلزمه الرجوع ألنه قد انفصل من مكان    ؛إىل طوى واألبطح فمن ودع وخرج 
ممن يريد  فأما من يلزمه طواف الوداع فإنه يلزم النساء والصبيان والعبيد واألحرار وكل واحد  (  مسألة. )سكناه

اخلروج من مكة مسافرا أو عائدا إىل وطنه وإن قرب كأهل مر الظهران وأهل عرفة وأما من أراد أن خيرج إىل  
ألن هذا املكان مع قربه إمنا    ؛العمرة فإن كان خارجا إىل احلل كالتنعيم واجلعرانة فليس عليه طواف الوداع

جلحفة وَنوها فقد روى ابن القاسم عن مالك عليه طواف  وأما من خرج إىل املواقيت كا  ،خيرج منه للعودة إليه
وجه رواية ابن القاسم أن هذا سفر خيتص مبوضع معني   ،الوداع كالسفر إىل املدينة وقال أشهب ليس عليه

فلم يكن عليه   للعودة  املدينة ووجه قول أشهب أن خروجه متضمن  الوداع كالسفر إىل  فيه طواف  فشرع 
وجيزئ عن طواف الوداع الطواف الواجب إذا خرج إبثره فإن  (  فرع. )إىل عرفة  طواف الوداع كخروج احلاج 

( فصل. )ألن طوافه لفرضه قرب من طواف البيت فليس عليه جتديد طواف   ؛أقام بعده فعليه طواف الوداع
وقوله فإن آخر النسك الطواف ابلبيت حيتمل أن يريد به أن طواف الوداع آخر النسك الذي تلبس به احلاج 
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ألنه بعد انقضاء كل نسك وعند فراق البيت   ؛أو املعتمر وحيتمل أن يريد به أن الطواف آخر نسك يعمل
وقد قال أشهب   ،وإىل التأويل األول تتوجه أقوال أشهب وأما أقوال ابن القاسم فمبنية على التأويل الثاين

ا الطواف الذي هو آخر النسك  مث صدر فليودع ابلطواف فإذا طاف هذ  ،مث عاد إىل مىن للرمي  ،فيمن أفاض
مث أراد اخلروج فليس عليه أن يودع إن شاء فعل وإن شاء ترك فجعل الطواف من مجلة حجه    ،مث أقام أايما

على معىن أنه وداع للنسك وليس ملفارقة البيت وقد قال ابن القاسم فيمن اعتمر إن خرج عن مكانه فليس  
ع فجعل طواف الوداع نسكا كامال ملفارقة البيت وما قاله مالك  عليه طواف وداع وإن أقام فعليه طواف الودا 

وقول مالك إن ذلك لقول هللا تعاىل ذلك ومن  (  فصل)  وابن القاسم أظهر بدليل أنه يسقطه عن املكي املقيم
يعظم شعائر هللا إىل قوله مث حملها إىل البيت العتيق اختلف الناس يف أتويل هذه اآلية فذهب َماهد إىل أن  

شعائر هي البدن وأنكر القاضي أبو إسحاق هذا القول قال ومما يبني ذلك أنه تعاىل قال والبدن جعلناها  ال
لكم من شعائر هللا فأخرب تعاىل أن البدن من الشعائر وهو يريد أن جيعلها مجيع الشعائر قال ومما يبني ذلك  

مؤقتا كالوقوف بعرفة واملبيت ابملزدلفة   أنه تعاىل قال فيها منافع إىل أجل مسمى وذلك يقتضي أن يكون أجال
الشعائر ست الصفا واملروة واجلمار واملشعر احلرام وعرفة    : ورمي اجلمار وقد روي عن زيد بن أسلم أنه قال

والركن واحلرمات مخس الكعبة احلرام واملسجد احلرام والبلد احلرام والشهر احلرام واحملرم حىت حيل قال القاضي  
تعاىل مث حملها إىل البيت العتيق فإذا طاف احلاج بعد هذه املشاعر فقد حل ابلبيت قال    أبو إسحاق وقوله

ألنه حيتمل أن يريد    ؛القاضي أبو الوليد رضي هللا عنه وهذا الذي قاله القاضي أبو إسحاق حيتاج إىل أتمل
عائر تنتهي إىل  وظاهر اللفظة إمنا يقتضي أن الش  ،حل من اإلحالل وحيتمل أن يريد به حل من الوصول

 . البيت العتيق وإما أبن يكون الطواف به آخر الشعائر وإما أن يكون الطواف به ْنايتها ومتامها
 

   احلديث اخلامس
 119، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا  5666 ءَ  َحدَّ َم  َسَيْعتُ   :قَالَ   ،حَيََْي ْبني َسعييد   َعنْ   ،ُسَلْيَماُن ْبُن بياَلل   َأْخرَبَنَ   ،حَيََْي ْبُن حَيََْي أَبُو زََكريايَّ اْلَقاسي
َعائيَشةُ   : قَالَ  ْبَن حُمَمَّد   َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَاَلْت   ُ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َرْأَساْه.  َوَأََن َحيٌّ،   :َوا  َلْو َكاَن  َذاكي   "
، َوَلْو َكاَن َذاَك َلظَليْلَت    :َلكي َوأَْدُعَو َلكي ". فَ َقاَلْت َعائيَشةُ   فََأْستَ ْغفيرَ  َوا ُثْكليَياْه، َواَّللَّي إيين ي أَلَظُنَُّك حتُيبُّ َمْويتي

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ َك. فَ َقاَل النَِّبي َر يَ ْوميَك ُمَعر يًسا بيبَ ْعضي َأْزَواجي أَْو    -ا َرْأَساْه، َلَقْد مَهَْمُت  " َبْل َأََن وَ   :آخي



  

َل إيىَل َأِبي َبْكر  َوابْنيهي، َوَأْعَهَد َأْن يَ ُقوَل اْلَقائيُلوَن أَْو يَ َتَمىنَّ اْلُمَتَمنُّوَن، مُثَّ قُ لْ   -أََرْدُت   ُ َوَيْدَفُع  :تُ َأْن أُْرسي أَيْىَب اَّللَّ
ُ َوأَيْىَب اْلمُ  ُنوَن، أَْو َيْدَفُع اَّللَّ ُنوَن ".اْلُمْؤمي  ْؤمي

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

هو النيسابوري، اإلمام املشهور، وليس له يف (  حدثنا حيَي بن حيَي أبو زكراي)  الثاين: حديث عائشة: قوله:
البخاري سوى مواضع يسرية يف الزكاة والوكالة والتفسري واألحالم، وأكثر عنه مسلم، ويقال: إنه تفرد هبذا 

أمحد كان يتمىن لو أمكنه اخلروج إىل نيسابور ليسمع منه هذا احلديث، ولكن أخرجه أبو نعيم  اإلسناد، وإن  
هو تفجع على الرأس لشدة ما (  وارأساه)  يف " املستخرج " من وجهني آخرين عن سليمان بن بالل. قوله:

 بن عتبة عن عائشة:  وقع به من أمل الصداع، وعند أمحد والنسائي وابن ماجه من طريق عبيد هللا بن عبد هللا
" رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من جنازة من البقيع، فوجدين وأَن أجد صداعا يف رأسي وأَن أقول:  

ذاك بكسر الكاف، إشارة إىل ما يستلزم املرض من املوت، أي: لو (  ذاك لو كان وأَن حي)  وارأساه ". قوله:
مصرحا به يف رواية عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، ولفظه:  مت وأَن حي، ويرشد إليه جواب عائشة، وقد وقع  

" مث قال: ما ضرك لو مت قبلي، فكفنتك مث صليت عليك ودفنتك "، وقوهلا: " واثكلياه " بضم املثلثة  
الثكل: فقد  التحتانية اخلفيفة وبعد األلف هاء للندبة، وأصل  وسكون الكاف وفتح الالم، وبكسرها مع 

على الفاقد، وليست حقيقته هنا مرادة، بل هو كالم كان جيري على ألسنتهم عند حصول    الولد، أو من يعز
املصيبة أو توقعها. وقوهلا: " وهللا، إين ألظنك حتب مويت " كأْنا أخذت ذلك من قوله هلا: " لو مت قبلي  

للت آخر يومك  "، وقوهلا: " ولو كان ذلك "، يف رواية الكشميهِن: " ذاك " بغري الم أي: موهتا، " لظ
معرسا " بفتح العني واملهملة وتشديد الراء املكسورة وسكون العني والتخفيف، يقال: أعرس وعرس، إذا بىن 
على زوجته، مث استعمل يف كل مجاع، واألول أشهر؛ فإن التعريس: النزول بليل. ووقع يف رواية عبيد هللا: "  

فأعرست ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول هللا    لكأين بك وهللا لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إىل بيِت
صلى هللا عليه وسلم "، وقوله: " بل أَن وارأساه " هي كلمة إضراب، واملعىن: دعي ذكر ما جتدينه من وجع 
 رأسك واشتغلي ِب، وزاد يف رواية عبيد هللا: " مث بدئ يف وجعه الذي مات فيه صلى هللا عليه وسلم ". قوله: 

 شك من الراوي، ووقع يف رواية أِب نعيم: " أو وددت " بدل: " أردت ". قوله:(  تلقد مهمت، أو أرد)
كذا لألكثر ابلواو وألف الوصل واملوحدة والنون، ووقع يف رواية مسلم: " أو (  أن أرسل إىل أِب بكر وابنه)

ثناة مكسورة مث  ابنه " بلفظ " أو " الِت للشك أو للتخيري، ويف أخرى: " أو آتيه " هبمزة ممدودة بعدها م
حتتانية ساكنة، من اإلتيان مبعىن اجمليء، والصواب: األول، ونقل عياض عن بعض احملدثني تصويبها وخطأه، 
وقال: ويوضح الصواب قوله يف احلديث اآلخر عند مسلم: " ادعي ل أابك وأخاك "، وأيضا فإن َميئه إىل 
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مكاْنا من بيته. قلت: يف هذا التعليل نظر؛    أِب بكر كان متعسرا؛ ألنه عجز عن حضور الصالة مع قرب
ألن سياق احلديث يشعر أبن ذلك كان يف ابتداء مرضه صلى هللا عليه وسلم، وقد استمر يصلي هبم وهو  
مريض ويدور على نسائه حىت عجز عن ذلك وانقطع يف بيت عائشة، وحيتمل أن يكون قوله صلى هللا عليه 

د املفاوضة الِت وقعت بينه وبني عائشة مبدة، وإن كان ظاهر احلديث .." إخل، وقع بع.وسلم: " لقد مهمت
خبالفه، ويؤيد أيضا ما يف األصل أن املقام كان مقام استمالة قلب عائشة، فكأنه يقول: كما أن األمر يفوض  

يت  ألبيك فإن ذلك يقع حبضور أخيك، هذا إن كان املراد ابلعهد العهد ابخلالفة، وهو ظاهر السياق كما سيأ
تقريره يف كتاب األحكام إن شاء هللا تعاىل، وإن كان لغري ذلك فلعله أراد إحضار بعض حمارمها حىت لو  

أن  ) أي: أوصي. قوله:( فأعهد ) احتاج إىل قضاء حاجة أو اإلرسال إىل أحد لوجد من يبادر لذلك. قوله:
القائلون  قوله:(  يقول  يقول.  أن  أو كراهة  يقول،  لئال  ا)  أي:  يتمىن  متمِن  (  ملتمنونأو  مجع  النون:  بضم 

بكسرها، وأصل اجلمع: املتمنيون، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت، فاجتمعت كسرة النون بعدها الواو 
فضمت النون. ويف احلديث ما طبعت عليه املرأة من الغرية، وفيه مداعبة الرجل أهله واإلفضاء إليهم مبا يسرته  

س بشكاية، فكم من ساكت وهو ساخط، وكم من شاك وهو راض، عن غريهم، وفيه أن ذكر الوجع لي
 فاملعول يف ذلك على عمل القلب ال على نطق اللسان، وهللا أعلم. 

 

   احلديث السادس
 138، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  687 ثَ َنا   :قَالَ   ،َأمْحَُد ْبُن يُوُنسَ  َحدَّ ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني   َعنْ   ، ُموَسى ْبني َأِبي َعائيَشةَ  َعنْ   ،زَائيَدةُ  َحدَّ
َبةَ  َعَلى  :قَالَ   ،ُعت ْ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :فَ ُقْلتُ   ،َعائيَشةَ  َدَخْلُت   ُ َعْن َمَرضي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  : قَاَلتْ   ؟َأاَل حُتَد يثييِني 
ُّ َصلَّ  ثَ ُقلَ  :بَ َلى ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقالَ النَِّبي َتظيُروَنَك، قَالَ   :" قُ ْلَنا  ؟" َأَصلَّى النَّاسُ   :ى اَّللَّ " َضُعوا لي    : اَل، ُهْم يَ ن ْ

ُ عَ   :َماًء يفي اْلميْخَضبي ". قَاَلتْ    : َلْيهي َوَسلَّمَ فَ َفَعْلَنا، فَاْغَتَسَل َفَذَهَب لييَ ُنوَء فَُأْغميَي َعَلْيهي، مُثَّ أَفَاَق فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
َتظيُروَنَك اَي َرُسوَل اَّللَّي، قَالَ   :" قُ ْلَنا  ؟" َأَصلَّى النَّاسُ  فَ َقَعَد   :" َضُعوا لي َماًء يفي اْلميْخَضبي ". قَاَلتْ   :اَل، ُهْم يَ ن ْ

َتظيُروَنَك اَي َرُسوَل    :" قُ ْلَنا  ؟اسُ " َأَصلَّى النَّ   :فَاْغَتَسَل مُثَّ َذَهَب لييَ ُنوَء فَُأْغميَي َعَلْيهي، مُثَّ أَفَاَق فَ َقالَ  اَل، ُهْم يَ ن ْ
"   : " َضُعوا لي َماًء يفي اْلميْخَضبي ". فَ َقَعَد فَاْغَتَسَل مُثَّ َذَهَب لييَ ُنوَء فَُأْغميَي َعَلْيهي، مُثَّ أَفَاَق فَ َقالَ   :اَّللَّي، فَ َقالَ 

َتظيُروَنكَ   :" فَ ُقْلَنا  ؟ َأَصلَّى النَّاسُ  َّ َعَلْيهي اَل، ُهْم يَ ن ْ َتظيُروَن النَِّبي دي، يَ ن ْ  اَي َرُسوَل اَّللَّي، َوالنَّاُس ُعُكوٌف يفي اْلَمْسجي
نْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم إيىَل َأِبي َبْكر  أبَي ُّ َصلَّى اَّللَّ َرةي، فََأْرَسَل النَِّبي ، فََأاَتُه الرَّ   السَّاَلُم ليَصاَلةي اْلعيَشاءي اآْلخي لنَّاسي ُسوُل  ُيَصل يَي ابي



  

، فَ َقاَل أَبُو َبْكر     :فَ َقالَ  لنَّاسي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَيُْمُرَك َأْن ُتَصل يَي ابي اَي    :-وََكاَن َرُجاًل َرقييًقا   -إينَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
، فَ َقاَل َلُه ُعَمرُ  لنَّاسي ُ َعَلْيهي  أَْنَت َأَحقُّ بيَذليَك، َفَصلَّى أَبُو َبْكر    :ُعَمُر، َصل ي ابي َّ َصلَّى اَّللَّ َم، مُثَّ إينَّ النَِّبي  تيْلَك اأْلَايَّ

، َأَحُدمُهَا اْلَعبَّاُس، ليَصاَلةي الظُّْهري َوأَبُو َبكْ  فًَّة، َفَخرََج َبنْيَ َرُجَلنْيي هي خي ، فَ َلمَّا َوَسلََّم َوَجَد ميْن نَ ْفسي لنَّاسي ر  ُيَصل يي ابي
ْن اَل يَ َتَأخََّر، قَالَ َرآُه أَبُو َبْكر  َذَهَب ليي َ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أبَي ُّ َصلَّى اَّللَّ " َأْجليَسايني إيىَل َجْنبيهي    :َتَأخََّر، فََأْوَمَأ إيلَْيهي النَِّبي

َعَلْيهي َوَسلََّم،  َفَجَعَل أَبُو َبْكر  ُيَصل يي َوُهَو أَيْمَتُّ بيَصاَلةي النَِّبي ي   :". فََأْجَلَساُه إيىَل َجْنبي َأِبي َبْكر ، قَالَ   ُ  َصلَّى اَّللَّ
اَّللَّي  ُعبَ ْيُد  قَاَل  قَاعيٌد،  َوَسلََّم  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى   ُّ َوالنَِّبي َبْكر ،  َأِبي  بيَصاَلةي  َعَلى  :َوالنَّاُس  ْبني   َفَدَخْلُت  اَّللَّي  َعْبدي 

ثَ ْتِني عَ   :فَ ُقْلُت َلهُ  َعبَّاس   َعَلْيهي َوَسلَّمَ َأاَل َأْعريُض َعَلْيَك َما َحدَّ  ُ .    :قَالَ   ؟ائيَشُة َعْن َمَرضي النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ َهاتي
ًئا، َغرْيَ أَنَُّه قَالَ  ْنُه َشي ْ اَل،    :قُ ْلتُ   ؟ َأََسَّْت َلَك الرَُّجَل الَّذيي َكاَن َمَع اْلَعبَّاسي   :فَ َعَرْضُت َعَلْيهي َحدييثَ َها َفَما أَْنَكَر مي

. :قَالَ   ُهَو َعلييُّ
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

  بضم النون بعدها مدة، أي لينهض ِبهد قوله: (  لينوء)  يف رواية الكشميهِن " مث ذهب ".(  ذهب)  قوله:
اء ألنه شبيه ابلنوم، قال النووي: جاز عليهم ألنه مرض من  فيه أن اإلغماء جائز على األنبي(  فأغمي عليه)

( لصالة العشاء  -عليه السالم    -ينتظرون النِب  )  األمراض خبالف اجلنون فلم جيز عليهم ألنه نقص. قوله:
كذا لألكثر بالم التعليل، ويف رواية املستملي والسرخسي " لصالة العشاء اآلخرة "، وتوجيهه أن الراوي كأنه 

" أصلى الناس " فذكره، أي الصالة املسئول عنها  :الصالة املسئول عنها يف قوله صلى هللا عليه وسلم فسر  
العشاء اآلخرة. قوله: لصالة )  كذا للكشميهِن وللباقني " وخرج " ابلواو. قوله:(  فخرج بني رجلني)  هي 

، واستدل بقوله يف رواية هو صريح يف أن الصالة املذكورة كانت الظهر، وزعم بعضهم أْنا الصبح(  الظهر
أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس " وأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القراءة من حيث بلغ أبو بكر " هذا 
لفظ ابن ماجه وإسناده حسن، لكن يف االستدالل به نظر الحتمال أن يكون صلى هللا عليه وسلم َسع ملا  

اصة، وقد كان هوصلى هللا عليه وسلم يسمع اآلية أحياَن يف  قرب من أِب بكر اآلية الِت كان انتهى إليها خ
الصالة السرية كما سيأيت من حديث أِب قتادة، مث لو سلم مل يكن فيه دليل على أْنا الصبح بل حيتمل أن  

" َسعت رسول هللا صلى هللا    :تكون املغرب، فقد ثبت يف الصحيحني عن أم الفضل بنت احلارث قالت
املغرب ابملرسالت عرفا، مث ما صلى لنا بعدها حىت قبضه هللا " وهذا لفظ البخاري،    عليه وسلم يقرأ يف

وسيأيت يف ابب الوفاة من آخر املغازي، لكن وجدت بعد يف النسائي أن هذه الصالة الِت ذكرهتا أم الفضل  
املسجد إال   كانت يف بيته، وقد صرح الشافعي أبنه صلى هللا عليه وسلم مل يصل ابلناس يف مرض موته يف 

مرة واحدة، وهي هذه الِت صلى فيها قاعدا، وكان أبو بكر فيها أوال إماما مث صار مأموما يسمع الناس 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

كذا لألكثر، وللمستملي والسرخسي " وهو أيمت " من  (  فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم)  التكبري. قوله:
، واستدل هبذا احلديث على أن استخالف اإلمام الراتب إذا اشتكى أوىل من صالته هبم قاعدا، ألنه االئتمام

صلى هللا عليه وسلم استخلف أاب بكر ومل يصل هبم قاعدا غري مرة واحدة، واستدل به على صحة إمامة  
بن احلسن فيما حكاه  القاعد املعذور مبثله وابلقائم أيضا، وخالف يف ذلك مالك يف املشهور عنه وحممد  

الطحاوي، ونقل عنه أن ذلك خاص ابلنِب صلى هللا عليه وسلم واحتج حبديث جابر عن الشعِب مرفوعا " 
ال يؤمن أحد بعدي جالسا " واعرتضه الشافعي فقال: قد علم من احتج هبذا أن ال حجة فيه ألنه مرسل،  

اجلعفي، وقال ابن بزيزة: لو صح مل يكن فيه    ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعِن جابرا
حجة ألنه حيتمل أن يكون املراد منع الصالة ابجلالس، أي يعرب قوله جالسا مفعوال ال حاال. وحكى عياض  
عن بعض مشاخيهم أن احلديث املذكور يدل على نسخ أمره املتقدم هلم ابجللوس ملا صلوا خلفه قياما. وتعقب 

 اتريخ، وهو ال يصح. لكنه زعم أنه تقوى أبن اخللفاء الراشدين مل يفعله أحد أبن ذلك حيتاج لو صح إىل
منهم، قال: والنسخ ال يثبت بعد النِب صلى هللا عليه وسلم لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة 
اجلواز   عدم  منه  يلزم  ال  لو سلم  الوقوع، مث  على عدم  يدل  النقل ال  وتعقب أبن عدم  املذكور.  احلديث 

حتمال أن يكونوا اكتفوا ابستخالف القادر على القيام لالتفاق على أن صالة القاعد ابلقائم مرجوحة ال
ابلنسبة إىل صالة القائم مبثله، وهذا كاف يف بيان سبب تركهم اإلمامة من قعود، واحتج أيضا أبنه صلى هللا  

 عن ذلك وألن األئمة شفعاء وال عليه وسلم إمنا صلى هبم قاعدا ألنه ال يصح التقدم بني يديه لنهي هللا 
يكون أحد شافعا له، وتعقب بصالته صلى هللا عليه وسلم خلف عبد الرمحن بن عوف، وهو اثبت بال  
خالف. وصح أيضا أنه صلى خلف أِب بكر كما قدمناه. والعجب أن عمدة مالك يف منع إمامة القاعد 

وإنكاره أن يكون    ،لك الصالة مأموما خلف أِب بكر "قول ربيعة: " إن النِب صلى هللا عليه وسلم كان يف ت
صلى هللا عليه وسلم أم يف مرض موته قاعدا كما حكاه عنه الشافعي يف األم، فكيف يدعي أصحابه عدم  

أنه صلى مأموما املذكور ملا كان يف غاية الصحة ومل ميكنهم رده سلكوا يف   ؟تصوير  إمامته  وكأن حديث 
قد تبني بصالته خلف عبد الرمحن بن عوف أن املراد مبنع التقدم بني يديه يف غري االنتصار وجوها خمتلفة، و 

اإلمامة، وأن املراد بكون األئمة شفعاء أي يف حق من حيتاج إىل الشفاعة. مث لو سلم أنه ال جيوز أن يؤمه  
ليه وسلم منهم  أحد مل يدل ذلك على منع إمامة القاعد، وقد أم قاعدا مجاعة من الصحابة بعده صلى هللا ع

أسيد بن حضري وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك، واألسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن أِب شيبة وغريهم، بل ادعى ابن حبان وغريه إمجاع الصحابة على صحة إمامة القاعد 

ث مرض النِب صلى هللا عليه وسلم كما سيأيت. وقال أبو بكر بن العرِب: ال جواب ألصحابنا عن حدي



  

خيلص عند السبك، واتباع السنة أوىل، والتخصيص ال يثبت ابالحتمال. قال: إال أين َسعت بعض األشياخ 
يقول: احلال أحد وجوه التخصيص، وحال النِب صلى هللا عليه وسلم والتربك به وعدم العوض عنه يقتضي  

ك لغريه. وأيضا فنقص صالة القاعد عن القائم ال يتصور  الصالة معه على أي حال كان عليها، وليس ذل 
رده بعموم قوله صلى هللا عليه وسلم " صلوا كما رأيتموين    : يف حقه، ويتصور يف حق غريه. واجلواب عن األول

أبن النقص إمنا هو يف حق القادر يف النافلة، وأما املعذور يف الفريضة فال نقص يف   :وعن الثاين  ،أصلي "
القائم، واستدل به على نسخ األمر بصالة املأموم قاعدا إذا صلى اإلمام قاعدا لكونه صلى هللا    صالته عن

عليه وسلم أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد، هكذا قرره الشافعي، وكذا نقله املصنف يف آخر الباب  
وزاعي، وحكاه الوليد بن  عن شيخه احلميدي وهو تلميذ الشافعي، وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف واأل

مسلم عن مالك، وأنكر أمحد نسخ األمر املذكور بذلك ومجع بني احلديثني بتنزيلهما على حالتني: إحدامها  
إذا ابتدأ اإلمام الراتب الصالة قاعدا ملرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا، اثنيتهما: إذا ابتدأ اإلمام 

أن يصل  املأمومني  لزم  قائما  أم ال كما يف  الراتب  قاعدا  إمامهم  يقتضي صالة  ما  قياما سواء طرأ  وا خلفه 
األحاديث الِت يف مرض موت النِب صلى هللا عليه وسلم فإن تقريره هلم على القيام دل على أنه ال يلزمهم  

ه صلى  اجللوس يف تلك احلالة ألن أاب بكر ابتدأ الصالة هبم قائما وصلوا معه قياما، خبالف احلالة األوىل فإن
هللا عليه وسلم ابتدأ الصالة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم. ويقوي هذا اجلمع أن األصل عدم 
النسخ، ال سيما وهو يف هذه احلالة يستلزم دعوى النسخ مرتني، ألن األصل يف حكم القادر على القيام أن 

، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي  ال يصلي قاعدا، وقد نسخ إىل القعود يف حق من صلى إمامه قاعدا 
وقوع النسخ مرتني وهو بعيد، وأبعد منه ما تقدم عن نقل عياض فإنه يقتضي وقوع النسخ ثالث مرات، وقد  
قال بقول أمحد مجاعة من حمدثي الشافعية كابن خزمية وابن املنذر وابن حبان، وأجابوا عن حديث الباب  

األحاديث الِت وردت أبمر املأموم أن يصلي قاعدا تبعا إلمامه مل    أبجوبة أخرى منها: قول ابن خزمية: إن
خيتلف يف صحتها وال يف سياقها، وأما صالته صلى هللا عليه وسلم قاعدا فاختلف فيها هل كان إماما أو  
مأموما. قال: وما مل خيتلف فيه ال ينبغي تركه ملختلف فيه. وأجيب بدفع االختالف واحلمل على أنه كان 

مرة ومأموما أخرى. ومنها أن بعضهم مجع بني القصتني أبن األمر ابجللوس كان للندب، وتقريره قيامهم    إماما
خلفه كان لبيان اجلواز، فعلى هذا األمر من أم قاعدا لعذر ختري من صلى خلفه بني القعود والقيام، والقعود 

ذلك. وأجاب ابن خزمية عن استبعاد من  أوىل لثبوت األمر ابالئتمام واالتباع وكثرة األحاديث الواردة يف  
استبعد ذلك أبن األمر قد صدر من النِب صلى هللا عليه وسلم بذلك واستمر عليه عمل الصحابة يف حياته  

" أن   :وبعده، فروى عبد الرزاق إبسناد صحيح عن قيس بن قهد   بفتح القاف وسكون اهلاء   األنصاري
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 صلى هللا عليه وسلم قال: فكان يؤمنا وهو جالس وَنن جلوس  إماما هلم اشتكى هلم على عهد رسول هللا
". وروى ابن املنذر إبسناد صحيح عن أسيد بن حضري " أنه كان يؤم قومه، فاشتكى، فخرج إليهم بعد 
شكواه، فأمروه أن يصلي هبم فقال: إين ال أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا، فصلى هبم قاعدا وهم قعود ".  

" اي رسول هللا إن إمامنا مريض، قال: إذا صلى    :من وجه آخر عن أسيد بن حضري أنه قالوروى أبو داود  
اشتكى،  أنه   " عن جابر  أِب شيبة إبسناد صحيح  ابن  انقطاع. وروى  إسناده  " ويف  قعودا  فصلوا  قاعدا 
  فحضرت الصالة فصلى هبم جالسا وصلوا معه جلوسا " وعن أِب هريرة أنه أفىت بذلك وإسناده صحيح 

أيضا، وقد ألزم ابن املنذر من قال أبن الصحاِب أعلم بتأويل ما روي أبن يقول بذلك ألن أاب هريرة وجابرا  
النِب صلى هللا عليه وسلم ويلزم ذلك من قال إن   العمل به والفتيا بعد  رواي األمر املذكور، واستمرا على 

 ألنه هنا عمل بوفق ما روى. وقد ادعى  الصحاِب إذا روى وعمل خبالفه أن العربة مبا عمل من ابب األوىل
ألنه حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم   ،ابن حبان اإلمجاع على العمل به وكأنه أراد السكويت

وقال: إنه ال حيفظ عن أحد من الصحابة غريهم القول خبالفه ال من طريق صحيح وال ضعيف. وكذا قال 
لصحابة خالف ذلك، مث َنزع يف ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه  إنه ال حيفظ عن أحد من ا  :ابن حزم

صلى هللا عليه وسلم وهو قاعد قياما غري أِب بكر، قال: ألن ذلك مل يرد صرحيا، وأطال يف ذلك مبا ال طائل  
فيه. والذي ادعى نفيه قد أثبته الشافعي وقال: إنه يف رواية إبراهيم عن األسود عن عائشة، مث وجدته مصرحا  

أيضا يف مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج أخربين عطاء فذكر احلديث ولفظه " فصلى النِب صلى هللا    به
عليه وسلم قاعدا وجعل أبو بكر وراءه بينه وبني الناس وصلى الناس وراءه قياما " وهذا مرسل يعتضد ابلرواية 

دءوا الصالة مع أِب بكر قياما بال  الِت علقها الشافعي عن النخعي، وهذا هو الذي يقتضيه النظر، فإْنم ابت
نزاع، فمن ادعى أْنم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان. مث رأيت ابن حبان استدل على أْنم قعدوا بعد أن كانوا 
قياما مبا رواه من طريق أِب الزبري عن جابر قال " اشتكى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلينا وراءه وهو 

تكبريه، قال فالتفت إلينا فرآَن قياما فأشار إلينا فقعدَن. فلما سلم قال: إن كدمت    قاعد وأبو بكر يسمع الناس
لتفعلون فعل فارس والروم، فال تفعلوا " احلديث. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، لكن ذلك مل يكن يف  

ب  " رك  :مرض موته، وإمنا كان ذلك حيث سقط عن الفرس كما يف رواية أِب سفيان عن جابر أيضا قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرسا ابملدينة فصرعه على جذع خنلة فانفكت قدمه " احلديث أخرجه أبو  

" وأبو    :داود وابن خزمية إبسناد صحيح، فال حجة على هذا ملا ادعاه، إال أنه متسك بقوله يف رواية أِب الزبري
ته ألن صالته يف مرضه األول كانت يف  إن ذلك مل يكن إال يف مرض مو   :بكر يسمع الناس التكبري " وقال

مشربة عائشة ومعه نفر من أصحابه ال حيتاجون إىل من يسمعهم تكبريه خبالف صالته يف مرض موته فإْنا  



  

كانت يف املسجد ِبمع كثري من الصحابة فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم التكبري. انتهى. وال راحة له فيما  
 يتابع أاب الزبري عليه أحد، وعلى تقدير أنه حفظه فال مانع أن يسمعهم  متسك به ألن إَساع التكبري يف هذا مل

أبو بكر التكبري يف تلك احلالة ألنه حيمل على أن صوته صلى هللا عليه وسلم كان خفيا من الوجع، وكان  
يرتك    من عادته أن جيهر ابلتكبري فكان أبو بكر جيهر عنه ابلتكبري لذلك. ووراء ذلك كله أنه أمر حمتمل ال

ألجله اخلرب الصريح أبْنم صلوا قياما كما تقدم يف مرسل عطاء وغريه، بل يف مرسل عطاء أْنم استمروا قياما  
إىل أن انقضت الصالة. نعم وقع يف مرسل عطاء املذكور متصال به بعد قوله: وصلى الناس وراءه قياما "فقال 

برت ما صليتم إال قعودا، فصلوا صالة إمامكم ما لو استقبلت من أمري ما استد :النِب صلى هللا عليه وسلم
أن    :كان، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا " وهذه الزايدة تقوي ما قال ابن حبان

عليه وسلم النِب صلى هللا  موت  مرض  القصة كانت يف  بوجوب صالة    ،هذه  األمر  نسخ  منها  ويستفاد 
م قاعدا ألنه صلى هللا عليه وسلم مل أيمرهم يف هذه املرة األخرية ابإلعادة، املأمومني قعودا إذا صلى إمامه

لكن إذا نسخ الوجوب يبقى اجلواز، واجلواز ال ينايف االستحباب فيحمل أمره األخري أبن يصلوا قعودا على  
ة وابهلل التوفيق  االستحباب ألن الوجوب قد رفع بتقريره هلم وترك أمرهم ابإلعادة. هذا مقتضى اجلمع بني األدل

 وهللا أعلم. وقد تقدم الكالم على ابقي فوائد هذا احلديث يف " ابب حد املريض أن يشهد اجلماعة ". 
 

   احلديث األخري
 57، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  2996 اْلَفْضلي  َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  ،َمَطُر  َهاُرونَ  َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  ،يَزييُد  ثَ َنا  ،اْلَعوَّامُ  َحدَّ إيَْسَاعييَل   َحدَّ أَبُو  يُم  إيبْ رَاهي
ْعُت َأاَب بُ ْرَدَة، َواْصَطَحَب ُهَو َويَزييُد ْبُن َأِبي َكْبَشَة يفي َسَفر ، َفَكاَن يَزييُد َيُصوُم يفي السََّفري،   :قَالَ   ،السَّْكَسكييُّ  َسَي

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :ميرَارًا يَ ُقولُ   ُموَسىَأابَ  َسَيْعتُ   :أَبُو بُ ْرَدةَ  فَ َقاَل َلهُ  " إيَذا َمريَض اْلَعْبُد َأْو    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
يًحا ". ْثُل َما َكاَن يَ ْعَمُل ُمقييًما َصحي  َسافَ َر، ُكتيَب َلُه مي

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

العوام)  قوله: هو ابن أِب  (  َسعت أاب بردة)  عجمة وزن جعفر. قوله:هو ابن حوشب مبهملة مث م(  أخربَن 
أي مع يزيد، ويزيد بن أِب كبشة هذا  (  واصطحب هو ويزيد بن أِب كبشة يف سفر)  موسى األشعري. قوله:

بفتح املهملة وسكون التحتانية وكسر الواو بعدها حتتانية أخرى ساكنة مث الم، وهو    شامي، واسم أبيه حيويل
ثقة ول خراج السند لسليمان بن عبد امللك ومات يف خالفته، وليس له يف البخاري ذكر إال يف هذا املوضع. 
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أِب كبشة يصوم    فكان يزيد يصوم يف السفر (، يف رواية هشيم عن العوام بن حوشب " وكان يزيد بن)  قوله:
يف رواية هشيم عن العوام عند أِب  (  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)  الدهر " أخرجه اإلَساعيلي. قوله:

يف  (  إذا مرض العبد أو سافر)  داود: " َسعت النِب صلى هللا عليه وسلم يقول غري مرة وال مرتني ". قوله:
كتب له مثل ما كان )  شغله عن ذلك مرض ". قوله:رواية هشيم: " إذا كان العبد يعمل عمال صاحلا ف

هو من اللف والنشر املقلوب، فاإلقامة يف مقابل السفر والصحة يف مقابل املرض،  (  يعمل مقيما صحيحا
وهو يف حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لوال املانع أن يدوم عليها كما ورد ذلك صرحيا عند  

بن حوشب هبذا اإلسناد يف رواية هشيم، وعنده يف آخره: " كأصلح ما كان يعمل أِب داود من طريق العوام  
وهو صحيح مقيم " ووقع أيضا يف حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص مرفوعا: " إن العبد إذا كان على 
طريقة حسنة من العبادة مث مرض قيل للملك املوكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حىت أطلقه أو  

كفته إل "، أخرجه عبد الرزاق وأمحد وصححه احلاكم، وألمحد من حديث أنس رفعه: " إذا ابتلى هللا العبد  أ
املسلم ببالء يف جسده قال هللا: اكتب له صاحل عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه  

الطرباين من طريق سعيد بن أِب بردة  غفر له ورمحه "، ولرواية إبراهيم السكسكي عن أِب بردة متابع أخرجه  
" إن هللا يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل يف صحته ما دام يف واثقه " احلديث،   :عن أبيه عن جده بلفظ

ويف حديث عائشة عند النسائي: " ما من امرئ تكون له صالة من الليل يغلبه عليها نوم أو وجع إال كتب 
، قال ابن بطال: وهذا كله يف النوافل، وأما صالة الفرائض فال تسقط  له أجر صالته وكان نومه عليه صدقة "

ابلسفر واملرض وهللا أعلم. وتعقبه ابن املنري أبنه حتجر واسعا، وال مانع من دخول الفرائض يف ذلك، مبعىن  
يكتب  أنه إذا عجز عن اإلتيان هبا على اهليئة الكاملة أن يكتب له أجر ما عجز عنه، كصالة املريض جالسا  

املريض   أن  على  به  يتواردا على حمل واحد، واستدل  مل  اعرتاضه ِبيد ألْنما  انتهى. وليس  القائم  أجر  له 
واملسافر إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم. ويف هذه األحاديث تعقب على من زعم  

تكون حمصلة للفضيلة، وبذلك  أن األعذار املرخصة لرتك اجلماعة تسقط الكراهة واإلمث خاصة من غري أن  
جزم النووي يف " شرح املهذب، وابألول جزم الروايين يف " التلخيص "، ويشهد ملا قال حديث أِب هريرة 
رفعه: " من توضأ فأحسن وضوءه مث خرج إىل املسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه هللا مثل أجر من صلى  

ود والنسائي واحلاكم، وإسناده قوي، وقال السبكي  وحضر، ال ينقص ذلك من أجره شيئا " أخرجه أبو دا
الكبري يف " احللبيات ": من كانت عادته أن يصلي مجاعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب اجلماعة؛ ومن مل تكن  
اجلماعة، ألنه وإن كان قصده   ثواب  ثواب قصده ال  له  فانفرد يكتب  فتعذر  اجلماعة  أراد  له عادة لكن 

ولو كان يتنزل منزلة من صلى مجاعة كان دون من مجع واألوىل سبقها فعل، ويدل    اجلماعة لكنه قصد َمرد،



  

لألول حديث الباب، وللثاين أن أجر الفعل يضاعف وأجر القصد ال يضاعف بدليل: " من هم حبسنة  
كتبت له حسنة واحدة " كما سيأيت يف كتاب الرقاق، قال وميكن أن يقال: إن الذي صلى منفردا ولو كتب  

جر صالة اجلماعة لكونه اعتادها فيكتب له ثواب صالة منفرد ابألصالة وثواب َممع ابلفضل. انتهى  له أ
 ملخصا.
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 احاديث سبع على وحيتوى  الكتاب من األربعونالثاىن و  اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 احلديث األول 
 19، الصفحة رقم:11:اجلزء رقم

ثَ َنا   6482 ثَ َنا   ،إيْسَحاُق ْبُن يُوُسَف اأْلَْزَرقُ  َحدَّ مي  َعني   ،َعْلَقَمَة ْبني َمْرَثد   َعنْ  ،ُسْفَياُن الث َّْورييُّ  َحدَّ يَ ْعِني    - اْلَقاسي
َرَة  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  ،َعْبدي اَّللَّي ْبني َعْمر و َعنْ   - اْبَن خُمَْيمي " َما َأَحٌد ميَن النَّاسي ُيَصاُب بيَباَلء    :َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ اْلَماَلئيَكَة الَّذييَن حَيَْفظُونَُه، فَ َقالَ  َلة  َما َكاَن يَ ْعَمُل    :يفي َجَسديهي إيالَّ أََمَر اَّللَّ اْكتُ ُبوا ليَعْبديي يفي ُكل ي يَ ْوم  َولَي ْ
 ميْن َخرْي ، َما َكاَن يفي وياَثقيي ".

 ديث: إسناده صحيح على شرط مسلم حكم احل
 

 احلديث الثاىن 
 553، الصفحة رقم:28:اجلزء رقم

ثَ َنا  17316 إيْسَحاقَ  َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  :قَالَ   ، َعلييُّ  اَّللَّي  َحدَّ هلَييَعةَ  َأْخرَبَيني   ،َعْبُد  َأاَب  َأنَّ   ،يَزييدُ  َحدََّثِني   :قَالَ  اْبُن 
ثَُه، أَنَُّه َسَيعَ  اخلَْرْيي  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ  ْقَبَة ْبَن َعامير  عُ  َحدَّ " لَْيَس ميْن َعَملي يَ ْوم  إيالَّ    :حُيَد يُث َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

 : فَ يَ ُقوُل الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ اَي َرب ََّنا، َعْبُدَك ُفاَلٌن َقْد َحَبْسَتُه.    :َوُهَو خُيَْتُم َعَلْيهي، فَإيَذا َمريَض اْلُمْؤميُن قَاَلتي اْلَماَلئيَكةُ 
 اْختيُموا َلُه َعَلى ميْثلي َعَمليهي َحىتَّ َيرْبَأَ، أَْو مَيُوَت ".

 حكم احلديث: حديث صحيح وهذا إسناد حسن 
 

  احلديث الثالث
 527، الصفحة رقم:32:اجلزء رقم

ثَ َنا  19753 َهاُرونَ  َحدَّ ْبُن  يَزييدَ  .اْلَعوَّامُ  َأْخرَبَنَ   :قَالَ   ،يَزييُد  ْبُن  قَالَ   ،َوحُمَمَُّد  ثَ َنا  :اْلَمْعىَن   : قَالَ   ،اْلَعوَّامُ  َحدَّ
يُم ْبُن إيَْسَاعييَل السَّْكَسكييُّ  َحدََّثِني  َوُهَو يَ ُقوُل ليَيزييَد ْبني َأِبي َكْبَشَة  َأاَب بُ ْرَدَة ْبَن َأِبي ُموَسى َسَيْعتُ   :قَالَ   ،إيبْ رَاهي

بُ ْرَدةَ َوا أَبُو  َلُه  ْعُت   :ميرَارًا يَ ُقولُ  َأاَب ُموَسى َسَيْعتُ   :ْصَطَحَبا يفي َسَفر ، َفَكاَن يَزييُد َيُصوُم يفي السََّفري، فَ َقاَل  َسَي



  

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ  تيَب َلُه ميَن اأْلَْجري َكَما َكاَن  " إينَّ اْلَعْبَد اْلُمْسليَم إيَذا َمريَض َأْو َسافَ َر، كُ   :َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
يًحا ". قَاَل حُمَمٌَّد يَ ْعِني اْبَن يَزييدَ  يًحا ".  :يَ ْعَمُل ُمقييًما َصحي ْثَل َما َكاَن يَ ْعَمُل ُمقييًما َصحي ُ مي  " َكَتَب اَّللَّ

 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط البخاري
 

 احلديث الرابع  
 109رقم:، الصفحة 1:اجلزء رقم

ثَ َنا  88 ثَ َنا  :قَالَ   ،حُمَمَُّد ْبُن َعْبدي اَّللَّي ْبني مُنرَْي   َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،َأْسَباُط ْبُن حُمَمَّد   َحدَّ ي ي  َعنْ   ،اأْلَْعَمشُ  َحدَّ  ، يَزييَد الرَّقَاشي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ  َأِبي ُموَسى اأْلَْشَعريي ي  َعنْ   ،ُغنَ ْيمي ْبني قَ ْيس   َعنْ  " َمَثُل اْلَقْلبي َمَثُل    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 الر ييَشةي تُ َقل يبُ َها الر ياَيُح بيَفاَلة  ".
 حكم احلديث: صحيح 

 حاشية السندي على ابن ماجه

ىن الصفة ال القول السائر واملعىن صفة القلب العجيبة الشأن وورود  قال الطيِب املثل هنا مبع (  مثل القلب)  قوله
ما يرد عليه من عامل الغيب من الدواعي وسرعة تقلبها بسبب الدواعي كريشة واحدة تقلبها الرايح أبرض  

شهر خالية من العمران فإن الرايح أشد أتثريا فيها منها يف عمران تقلبها من القلب أو التقليب والثاين هو األ
األظهر يف مقام املبالغة لداللته على التكثري وهو األوفق ِبمع الرايح ليظهر التقلب إذ لو استمر الريح على  

فتح الفاء األرض (  بفالة)  جانب واحد مل يظهر التقلب واجلملة صفة للريشة لكون تعريفها للجنس قوله
لتقليب َسي القلب قلبا ويف الزوائد إسناده ضعيف  اخلالية من العمران وذكرها للمبالغة يف التقليب قيل ولكثرة ا

 .ففيه يزيد الرقاشي وقد أمجعوا على ضعفه 
 

   احلديث اخلامس
 238، الصفحة رقم:39:اجلزء رقم

ثَ َنا  23816 مي  َحدَّ ُم ْبُن اْلَقاسي ثَ َنا   ،َهاشي ثَ َنا   ،اْلَفرَجُ  َحدَّ ْقَداُد ْبُن اأْلَْسَودي  قَالَ   :قَالَ  ُسَلْيَماُن ْبُن ُسَلْيم   َحدَّ  :اْلمي
ْعُتُه ميَن النَِّبي ي  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم.  اَل أَُقوُل يفي َرُجل  َخرْيًا َواَل َشرًّا َحىتَّ أَْنظَُر َما خُيَْتُم َلُه، يَ ْعِني بَ ْعَد َشْيء  َسَي  َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ   :قَالَ   ؟ا َسَيْعتَ َومَ   :قييلَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " َلَقْلُب اْبني آَدَم َأَشدُّ اْنقياَلاًب ميَن اْلقيْدري    :َسَي
 إيَذا اْجَتَمَعْت َغْلًيا ".

 حكم احلديث: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. 
 

   احلديث السادس
 278، الصفحة رقم:44:اجلزء رقم

ثَ َنا  26679 ثَ َنا  :قَالَ   ،ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاذ   َحدَّ ُب احْلَرييري، قَالَ  أَبُو َكْعب   َحدَّ  :قَالَ   ،َشْهُر ْبُن َحْوَشب   َحدََّثِني   :َصاحي
ُم ي َسَلَمةَ  قُ ْلتُ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم إيَذا َكاَن عيْنَدكي   :ألي  : قَاَلتْ   ؟اَي أُمَّ اْلُمْؤمينينَي، َما َكاَن َأْكثَ َر ُدَعاءي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

، ثَ ب يْت قَ ْلِبي َعَلى ديينيَك ". قَاَلتْ   :َكاَن َأْكثَ ُر ُدَعائيهي   اَّللَّي، َما َأْكثَ َر اَي َرُسولَ   :فَ ُقْلُت َلهُ   :" اَي ُمَقل يَب اْلُقُلوبي
َعَلى ديينيكَ  قَ ْلِبي  ثَ ب يْت  اْلُقُلوبي  ُمَقل يَب  اَي  َبنْيَ    :قَالَ   ؟ُدَعاَءَك  َوقَ ْلُبُه  إيالَّ  آَدميي    ميْن  لَْيَس  إينَُّه  َسَلَمَة،  أُمَّ  اَي   "

  ؟ َسأَْلُت َأِبي َعْن َأِبي َكْعب    :زَاَغ ". قَاَل َعْبُد اَّللَّي ُأْصبُ َعنْيي ميْن َأَصابيعي اَّللَّي َعزَّ َوَجلَّ، َما َشاَء أَقَاَم، َوَما َشاَء أَ 
 َعْبُد َرب يهي ْبُن ُعبَ ْيد . :ثيَقٌة، َواَْسُهُ  :فَ َقالَ 

 حكم احلديث: حديث صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف. 
 

   احلديث األخري
 167، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  2346 َماليك   َحدَّ ْبُن  اْلبَ ْغَدادييُّ َوحمَْ  ،َعْمُرو  َداش   خي ْبُن  ثَ َنا  :قَااَل   ،ُموُد  ُمَعاوييَةَ  َحدَّ ْبُن   : قَالَ   ،َمْرَواُن 
ثَ َنا َلَة اأْلَْنَصارييُّ  َحدَّ وََكاَنْت َلُه  ،أَبييهي  َعنْ  ،َسَلَمَة ْبني ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني حميَْصن  اخلَْْطميي ي  َعنْ  ،َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن َأِبي مُشَي ْ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :ُصْحَبٌة، قَالَ  ًنا يفي   :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ْنُكْم آمي ْربيهي  " َمْن َأْصَبَح مي ُمَعاىًف يفي َجَسديهي، عيْنَدُه   ،سي
نْ َيا ". َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َغرييٌب، اَل نَ ْعريفُُه إيالَّ ميْن َحدييثي َمْرَواَن ْبني ُقوُت يَ وْ  يَزْت َلُه الدُّ َا حي ُمَعاوييََة،    ميهي، َفَكَأمنَّ
يَزتْ  َعْت.  :َوحي  مجُي

 حكم احلديث: حسن 
ثَ َنا بيَذليكَ (  م)  2346 ثَ َنا  :قَالَ   ،حُمَمَُّد ْبُن إيَْسَاعييلَ  َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،َمْيدييُّ احلُْ  َحدَّ ََنَْوُه. َويفي  َمْرَواُن ْبُن ُمَعاوييَةَ  َحدَّ

ْرَداءي.   اْلَبابي َعْن َأِبي الدَّ



  

 حكم احلديث: حسن 
 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

( وحممود بن خداش البغدادي)  الراسِب أبو عثمان البصري ضعيف من العاشرة(  حدثنا عمرو بن مالك: )قوله
بغداد  قال يف   نزيل  الطالقاين  مهملة خفيفة وآخره معجمة  املعجمة مث  بن خداش بكسر  التقريب حممود 

مبعجمة مصغرا األنصاري املدين القبائي بضم القاف  (  أخربَن عبد الرمحن بن أِب مشيلة)  صدوق من العاشرة
يم وسكون احلاء  بكسر امل(  عن سلمة بن عبيد هللا بن حمصن)  ممدود مقبول من السابعة  .وختفيف املوحدة

سلمة بن عبد هللا ويقال ابن عبيد هللا بن حمصن األنصاري   :قال احلافظ يف التقريب  .وفتح الصاد املهملتني
وروى   .روى عن أبيه ويقال له صحبة  :وقال يف هتذيب التهذيب يف ترمجته  .اخلطمي املدين َمهول من الرابعة

من أصبح  : )ن حبان يف الثقات له يف السنن حديث واحدعنه عبد الرمحن بن أِب مشيلة األنصاري ذكره اب
عن  . )ال يتابع على حديثه انتهى  :وقال العقيلي  .ال أعرفه  :قال وقال أمحد  .احلديث(  منكم آمنا يف سربه

 ، أي عبيد هللا بن حمصن قال يف التقريب عبد هللا بن حمصن األنصاري يقال عبيد هللا ابلتصغري ورجح(  أبيه
قال ابن عبد   : قال يف هتذيب التهذيب يف ترمجته(  وكانت له صحبة. )ه له حديث انتهىخمتلف يف صحبت

وذكره البخاري وغري    .أدرك النِب صلى هللا عليه وسلم ورآه  :وقال أبو نعيم  .الرب أكثرهم يصحح صحبته
انتهى املؤمنون(  من أصبح منكم: )قوله  .واحد فيمن اَسه عبيد هللا يعِن مصغرا  أيها  أي غري (  اآمن )  أي 

  ، فاملعىن يف أهله وعياله   ،السرب اجلماعة  :وقيل  ،ملشهور كسر السني أي يف نفسه(  يف سربه)  خائف من عدو
  . كذا ذكره القاري عن بعض الشراح   .بفتحتني أي يف بيته   :وقيل  ،وقيل بفتح السني أي يف مسلكه وطريقه 

ولو سلم له قوله    :رح أىب بعضهم إال السرب بفتح السني والراء أي يف بيته ومل يذكر فيه رواية  وقال التوربشِت 
أن يطلق السرب على كل بيت كان قوله هذا حراب أبن يكون أقوى األقاويل إال أن السرب يقال للبيت  

األرض يف  هو  القاموس  .الذي  والن  :ويف  والقلب  والبال  الطريق  وابلكسر  الطريق  واجلماعةالسرب   ،فس 
فيكون املراد من احلديث املبالغة يف حصول األمن    .انتهى   ،وابلتحريك جحر الوحشي واحلفري حتت األرض

اسم مفعول  (  معاىف)  ولو يف بيت حتت األرض ضيق كجحر الوحش أو التشبيه به يف خفائه وعدم ضياعه
العلل واألسقام عنده قوت  )  بدنه ظاهرا وابطناأي  (  يف جسده )  من ابب املفاعلة أي صحيحا ساملا من 

( له)  بصيغة اجملهول من احليازة وهي اجلمع والضم(  فكأمنا حيزت)  أي كفاية قوته من وجه احلالل(  يومه
قال القاري أي بتمامها    .وزاد يف املشكاة حبذافريها(  الدنيا)  الضمري عائد ملن رابط للجملة أي مجعت له

: قوله  .واملعىن فكأمنا أعطي الدنيا أبسرها انتهى  .ا حذفار أو حذفوروقيل األعال واحده   ،واحلذافري اجلوانب
(  حدثنا حممد بن إَساعيل: )قوله  .وأخرجه البخاري يف األدب املفرد وابن ماجه(  هذا حديث حسن غريب)
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هو عبد هللا بن الزبري بن عيسى القرشي املكي أبو بكر ثقة حافظ  (  أخربَن احلميدي)  هو اإلمام البخاري رح
كان البخاري إذا وجد احلديث عند احلميدي ال   :قال احلاكم  .قيه أجل أصحاب ابن عيينة من العاشرة ف

 .يعدوه إىل غريه كذا يف التقريب
 
  



  

 احاديث سبع  على  وحيتوى الكتاب من الثالث واألربعون اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 احلديث األول 
 207، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا   2885 َعْبدي الرَّمْحَني ْبني   َعنْ   ،َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن زياَيد   َحدََّثِني   ،اْبُن َوْهب   َأْخرَبَنَ   ،َأمْحَُد ْبُن َعْمريو ْبني السَّرْحي  َحدَّ
ي ي  ُ    ،َعْبدي اَّللَّي ْبني َعْمريو ْبني اْلَعاصي  َعنْ   ، رَافيع  الت َُّنوخي " اْلعيْلُم َثاَلثٌَة، َوَما    :َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َوى َذليَك فَ ُهَو َفْضلٌ   ".  َفرييَضٌة َعاديَلةٌ  أَوْ  ،ُسنٌَّة قَائيَمةٌ  آيٌَة حُمَْكَمٌة، أَوْ  :سي
 حكم احلديث: ضعيف 

 عون املعبود شرح سنن أِب داود

)فهو فضل( أي: زائد ال ضرورة إىل معرفته. )العلم( أي: الذي هو أصل علوم الدين، والالم للعهد الذهِن.  
)آية حمكمة( أي: غري منسوخة أو ما ال حيتمل إال أتويال واحدا. قاله القاري. )أو سنة قائمة( أي: اثبتة  
صحيحة منقولة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأو للتنويع. )أو فريضة عادلة( قال يف فتح الودود:  

من األحكام حيصل به العدل يف القسمة بني الورثة. وقيل: املراد ابلفريضة كل ما  املراد ابلفريضة كل حكم  
اإلمجاع   إىل  إشارة  فهذا  العمل  وجوب  والسنة يف  القرآن  من  يؤخذ  ملا  املساوية  وابلعادلة  به  العمل  جيب 

ال تعلم  اخلطاِب: يف هذا حث على  قال  انتهى.  األول.  املعىن  مبِن على  املصنف  فرائض  والقياس، وكالم 
وحتريض عليه وتقدمي لعلمه، واآلية احملكمة هي كتاب هللا تعاىل واشرتط فيها اإلحكام ألن من اآلي ما هو  
منسوخ ال يعمل به وإمنا يعمل بناسخه. والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى هللا عليه وآله وسلم من  

فتح الودود. قال املنذري: وأخرجه ابن ماجه، ويف إسناده   السنن املروية، وذكر يف الفريضة العادلة قريبا مما يف
عبد الرمحن بن زايد بن أنعم اإلفريقي وهو أول مولود ولد إبفريقية يف اإلسالم وول القضاء هبا، وقد تكلم فيه  

 غري واحد. وفيه أيضا عبد الرمحن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية وقد غمزه البخاري وابن أِب حامت. 
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 ديث الثاىن احل
 373، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

يمَ  َأْخرَبَنَ   376 ثَ َنا  ،َمك ييُّ ْبُن إيبْ رَاهي ، َفَذليَك اْلعيْلُم    :اْلعيْلُم عيْلَماني   :قَالَ  احلََْسني  َعني   ،هيَشامٌ  َحدَّ َفعيْلٌم يفي اْلَقْلبي
، َفَذليَك ُحجَُّة اَّللَّي َعَلى اْبني آَدَم.  النَّافيُع، َوعيْلٌم َعَلى الل يَساني

 حكم احلديث: إسناده صحيح إىل احلسن وهو موقوف عليه
 

ُم ْبُن يُوُسفَ  َأْخرَبَنَ   377 َعَلْيهي   ،احلََْسني  َعني   ،هيَشام   َعنْ   ،ُفَضْيلي ْبني عيَياض   َعنْ   ،َعاصي  ُ َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
ْثَل َذليَك.  َوَسلََّم مي

 حكم احلديث: إسناده صحيح 
 

  احلديث الثالث
 11، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  4604 ثَ َنا  ،َعْبُد اْلَوهَّابي ْبُن جَنَْدةَ  َحدَّ َعْبدي   َعنْ   ،َحرييزي ْبني ُعْثَمانَ  َعنْ   ،أَبُو َعْمريو ْبُن َكثيريي ْبني دييَنار   َحدَّ
ْقَدامي ْبني َمْعديي َكريبَ  َعني   ،الرَّمْحَني ْبني َأِبي َعْوف   ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ   ،اْلمي " َأاَل إيين ي    :َعْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُك َرُجلٌ  ثْ َلُه َمَعُه، َأاَل يُوشي َعاُن َعَلى أَرييَكتيهي يَ ُقولُ   أُوتييُت اْلكيَتاَب َومي ، َفَما َوَجْدمُتْ فييهي    :َشب ْ ََذا اْلُقْرآني َعَلْيُكْم هبي
لُّوُه، َوَما َوَجْدمُتْ فييهي ميْن َحرَام  َفَحر يُموُه، َأاَل اَل حيَيلُّ َلُكْم حلَُْم احلْيَماري اأْلَ  ، َواَل ُكلُّ ذيي ََنب   ميْن َحاَلل  فََأحي ي ي

ْهلي
، َواَل لَُقَطةُ ميَن السَّ  ْم َأْن يَ ْقُروُه، فَإيْن ملَْ يَ ْقُروُه    ،ُمَعاَهد   ُبعي بُ َها، َوَمْن نَ َزَل بيَقْوم  فَ َعَلْيهي َها َصاحي َ َعن ْ إيالَّ َأْن َيْستَ ْغِني
 مبييْثلي قيرَاُه ". يُ ْعقيبَ ُهمْ  فَ َلُه َأنْ 

 حكم احلديث: صحيح 
 عون املعبود شرح سنن أِب داود

بف نسخ  )عن حريز(  بعض  احلمصي، ويف  الرحِب  عثمان(  )ابن  زاي.  وآخره  الراء  املهملة وكسر  احلاء  تح 
الكتاب جرير ابجليم وهو غلط فإن جرير بن عثمان ابجليم ليس يف الكتب الستة أحدا من الرواة وهللا أعلم.  

غري املتلو، أو  القرآن. )ومثله معه( أي: الوحي الباطن  :واحلديث سكت عنه املنذري. )أوتيت الكتاب( أي
القرآن يف   متاثل  أحكاما ومواعظ وأمثاال  أو  بتعميم وختصيص وزايدة ونقص،  وبيانه  الظاهر  الوحي  أتويل 



  

وجوب العمل، أو يف املقدار. قال البيهقي: هذا احلديث حيتمل وجهني أحدمها: أنه أويت من الوحي الباطن  
ن معناه أنه أويت الكتاب وحيا يتلى، وأويت مثله من البيان  غري املتلو مثل ما أويت من الظاهر املتلو، والثاين: أ

أي: أذن له أن يبني ما يف الكتاب فيعم وخيص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس يف الكتاب له ذكر فيكون  
ذلك يف وجوب احلكم ولزوم العمل به كالظاهر املتلو من القرآن. )أال يوشك( قال اخلطاِب: حيذر بذلك  

ِت سنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما ليس له ذكر يف القرآن على ما ذهب إليه اخلوارج خمالفة السنن ال
والروافض من الفرق الضالة فإْنم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن الِت ضمنت بيان الكتاب فتحريوا وضلوا. 

عن احلماقة الالزمة للتنعم  انتهى. )رجل شبعان( هو كناية عن البالدة وسوء الفهم الناشئ عن الشبع أو  
الرتفه   والغرور ابملال واجلاه. )على أريكته( أي: سريره املزين ابحللل واألثواب، وأراد هبذه الصفة أصحاب 
والدعة الذين لزموا البيوت ومل يطلبوا العلم من مظانه. )فأحلوه( أي: اعتقدوه حالال. )فحرموه( أي: اعتقدوه  

لكم( بيان للقسم الذي ثبت ابلسنة وليس له ذكر يف القرآن. )وال لقطة( بضم  حراما واجتنبوه. )أال ال حيل 
الالم وفتح القاف ما يلتقط مما ضاع من شخص بسقوط أو غفلة. )معاهد( أي: كافر بينه وبني املسلمني  
  عهد أبمان، وهذا ختصيص ابإلضافة، ويثبت احلكم يف لقطة املسلم ابلطريق األوىل. )إال أن يستغِن عنها

صاحبها( أي: يرتكها ملن أخذها استغناء عنها. )فعليهم أن يقروه( بفتح الياء وضم الراء أي: يضيفوه من 
قريت الضيف إذا أحسنت إليه. )فله أن يعقبهم( من اإلعقاب أبن يتبعهم وجيازيهم من صنيعه. يقال: أعقبه  

هم إذا أخذ منهم عقىب وعقبة وهو أن  بطاعته إذا جازاه، وروي ابلتشديد يقال: عقبهم مشددا وخمففا، وأعقب 
أيخذ منهم بدال عما فاته. كذا يف املرقاة. )مبثل قراه( ابلكسر والقصر أي: فله أن أيخذ منهم عوضا عما  
حرموه من القرى. قيل: هذا يف املضطر، أو هو منسوخ. وقد سبق الكالم عليه يف كتاب األطعمة. قال 

اجة ابحلديث أن يعرض على الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول  اخلطاِب: يف احلديث دليل على أن ال ح 
هللا صلى هللا عليه وسلم شيء كان حجة بنفسه فأما ما رواه بعضهم أنه قال: }إذا جاءكم احلديث فاعرضوه  
على كتاب هللا فإن وافقه فخذوه{ فإنه حديث ابطل ال أصل له. وقد حكى زكراي الساجي عن حيَي بن  

حديث وضعته الزَندقة. قال املنذري: وأخرجه الرتمذي وابن ماجه، وقال الرتمذي: حسن  معني أنه قال: هذا  
 غريب من هذا الوجه، وحديث أِب داود أمت من حديثهما.
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 احلديث الرابع  
 393، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  485 ثَ َنا  :قَالَ   ،حُمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاحي  َحدَّ َنةَ  َحدَّ َأِبي َسَلَمَة  َعنْ   ،حُمَمَّدي ْبني َعْمريو ْبني َعْلَقَمةَ  َعنْ   ،ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،َأِبي ُهَريْ َرةَ  َعنْ   ،ْبني َعْبدي الرَّمْحَني  َّ َصلَّى اَّللَّ اَل اْبُن  " تَ َوضَُّئوا مميَّا َغريََّتي النَّاُر ". فَ قَ   :َأنَّ النَِّبي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َحدييثًا َفاَل    :فَ َقاَل َلهُ   ؟َعبَّاس  أَتَ َوضَّأُ ميَن احلَْمييمي  ْعَت َعْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ي، إيَذا َسَي " اَي اْبَن َأخي
 َتْضريْب َلُه اأْلَْمثَاَل ". 

 حكم احلديث: حسن 
 حاشية السندي على ابن ماجه

أي توضئوا للصالة وَنوها ألجل أكل طعام غريته النار وإال فال وضوء عند  (  توضئوا مما غريت النار )  قوله
أي املاء احلار أي ينبغي على مقتضى هذا احلديث أن اإلنسان إذا توضأ ابملاء  (  أتوضأ من احلميم )  أكله قوله

يعارض مبثل هذه املعارضة املدفوعة ابلنظر  احلار يتوضأ اثنيا ابملاء البارد فرد عليه أبو هريرة أبن احلديث ال  
 .فيما أريد ابحلديث فإن املراد أن أكل ما غريت النار يوجب الوضوء ال ممن مسته األعضاء

 

   احلديث اخلامس
 156، الصفحة رقم:6:اجلزء رقم

ثَ َنا  3645 إيَذا ُحد يثْ ُتْم   :قَالَ  َعْبدي اَّللَّي ْبني َمْسُعود   َعنْ   ،َعْونٌ  َحدََّثِني   :قَالَ  اْبني َعْجاَلنَ  َعني   ،حَيََْي ْبُن َسعييد   َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َحدييثًا َفظُنُّوا بيَرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  َوأَتْ َقاُه.َأْهَياُه َوَأْهَداُه  َعْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 حكم احلديث: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف 
 

   احلديث السادس
 104، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ثَ َنا  6497 ْبُن َكثيري   َحدَّ ثَ َنا  ،ُسْفَيانُ  َأْخرَبَنَ   ،حُمَمَُّد  َوْهب   َعنْ   ،اأْلَْعَمشُ  َحدَّ ْبني  ثَ َنا  ،َزْيدي   : قَالَ   ،ُحَذيْ َفةُ  َحدَّ
ثَ َنا َرُسولُ  اأْلَ   َحدَّ َأنَّ  ثَ َنا  اآْلَخَر، َحدَّ أَنْ َتظيُر  َوَأََن  َأَحَدمُهَا  َرأَْيُت  َعَلْيهي َوَسلََّم َحدييَثنْيي   ُ نَ زََلْت  اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َمانََة 



  

ثَ َنا َعنْ  َجْذري  يفي  ، مُثَّ َعليُموا ميَن السُّنَّةي، َوَحدَّ ، مُثَّ َعليُموا ميَن اْلُقْرآني " يَ َناُم الرَُّجُل    :َرْفعيَها، قَالَ   قُ ُلوبي الر يَجالي
ْثَل أَثَري  َقى أَثَ ُرَها ميْثلَ   ،اْلوَْكتي  الن َّْوَمَة فَ تُ ْقَبُض اأْلََمانَُة ميْن قَ ْلبيهي، فَ َيَظلُّ أَثَ ُرَها مي  ، اْلَمْجلي  مُثَّ يَ َناُم الن َّْوَمَة فَ تُ ْقَبُض فَ يَ ب ْ

ًا َفرَتَاهُ   َكَجْمر  َدْحَرْجَتُه َعَلى ريْجليَك فَ َنفيَط، َتربي َأَحٌد  ُمن ْ َيَكاُد  يَ تَ َبايَ ُعوَن، َفاَل  النَّاُس  فَ ُيْصبيُح  َولَْيَس فييهي َشْيٌء، 
يًنا، َويُ َقاُل ليلرَُّجلي َما َأْعَقَلُه، َوَما َأْظَرَفُه، َوَما َأْجَلَدُه، َوَما  :يُ َؤد يي اأْلََمانََة فَ يُ َقالُ  يفي   إينَّ يفي َبِني ُفاَلن  َرُجاًل أَمي

ثْ َقاُل َحبَّةي َخْرَدل  ميْن إيميَان  ". َوَلَقْد أََتى َعَليَّ َزَماٌن َوَما أاَُبلي أَيَُّكْم اَبيَ ْعُت لَئينْ  ْساَلُم،    قَ ْلبيهي مي َكاَن ُمْسليًما َردَُّه اإْلي
 فََأمَّا اْليَ ْوَم َفَما ُكْنُت أاَُبييُع إيالَّ ُفاَلًَن َوُفاَلًَن.  ،َساعييهي  َوإيْن َكاَن َنْصرَانييًّا َردَُّه َعَليَّ 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

: حديث حذيفة يف ذكر األمانة ويف ذكر رفعها وسيأيت بسنده ومتنه يف كتاب الفنت، ويشرح  احلديث الثاين 
شيء، والوكت بفتح الواو وسكون الكاف هناك إن شاء هللا تعاىل، واجلذر بفتح اجليم وكسرها األصل يف كل  

بعدها مثناة أثر النار وَنوه، واجملل بفتح امليم وسكون اجليم بعدها الم هو أثر العمل يف الكف، واملنترب بنون  
يف رواية الكشميهِن: " أحد " (  وال يكاد أحدهم)  مث مثناة مفتوحة مث موحدة مكسورة وهو املتنفط. قوله:

قد يفهم منه أن املراد ابألمانة يف احلديث اإلميان، وليس كذلك بل ذكر ذلك  (  إميان  من)  بغري ضمري. قوله:
قال اخلطاِب: أتوله بعض الناس على بيعة اخلالفة، وهذا خطأ كيف (  ابيعت)  لكوْنا الزمة اإلميان. قوله:

ا أراد مبايعة البيع  يكون وهو يقول: إن كان نصرانيا رده على ساعيه، فهل يبايع النصراين على اخلالفة؟ وإمن
نصرانيا رده على  ) يف رواية املستملي: " ابإلسالم " بزايدة موحدة. قوله:( رده على اإلسالم) والشراء. قوله:

أي: واليه الذي أقيم عليه لينصف منه، وأكثر ما يستعمل الساعي يف والة الصدقة، وحيتمل أن يراد  (  ساعيه
وفالَن حيتمل أن يكون ذكره هبذا اللفظ، وحيتمل أن يكون  (  إال فالَن)  قوله:به هنا الذي يتوىل قبض اجلزية.  

َسى اثنني من املشهورين ابألمانة إذ ذاك فأهبمهما الراوي، واملعىن: لست أثق أبحد آمتنه على بيع وال شراء 
روى عنه هنا    ثبت ذلك يف رواية املستملي وحده، وأبو جعفر الذي(  قال الفربري)  إال فالَن وفالَن. قوله:

يريد    ،" عبد هللا  أاب  " حدثت  وقوله:  أي َنسخ كتبه.  البخاري؛  البخاري وراق  أِب حامت  بن  هو: حممد 
البخاري، وحذف ما حدثه به لعدم احتياجه له حينئذ. وقوله: " فقال َسعت "، القائل هو البخاري، وشيخه 

ع، وأخرج عنه البخاري يف األدب املفرد. أمحد بن عاصم هو البلخي، وليس له يف البخاري إال هذا املوض
هو القاسم بن سالم املشهور؛ صاحب كتاب " غريب احلديث " وغريه من التصانيف،  (  َسعت أاب عبيد)  قوله:

وليس له يف البخاري إال هذا املوضع. وكذا األصمعي وأبو عمرو. وقوله: " قال األصمعي: " هو عبد امللك  
ذكره اإلَساعيلي عن سفيان الثوري، بعد أن أخرج  (  وغريمها)  عالء. قوله:بن قريب، وأبو عمرو هو ابن ال

احلديث من طريق عبد هللا بن الوليد العدين عن سفيان الثوري، مث قال يف آخره: " قال سفيان اجلذر: األصل 
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م،  األصل من كل شيء، اتفقوا على التفسري؛ ولكن عند أِب عمرو أن اجلذر بكسر اجلي(  اجلذر)  ". قوله:
أثر الشيء اليسري منه، هذا من كالم أِب عبيد أيضا، وهو أخص  (  والوكت )  وعند األصمعي بفتحها. قوله:

 مما تقدم لتقييده ابليسري.
 

   احلديث األخري
 24، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  67 ثَ َنا  :قَالَ   ،ُمَسدَّدٌ  َحدَّ ثَ َنا   :قَالَ   ،بيْشرٌ  َحدَّ رييينَ  َعني   ،اْبُن َعْون   َحدَّ  ، َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َأِبي َبْكَرةَ  َعنْ   ،اْبني سي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَ َعَد َعَلى بَعيرييهي، َوأَْمَسَك إيْنَساٌن خبييطَاميهي   أَبييهي  َعنْ  َّ َصلَّى اَّللَّ " َأيُّ   :قَالَ   -أَْو بيزيَماميهي    -ذََكَر النَِّبي
َوى اَسْيهي، قَالَ   ؟َهَذا  يَ ْوم   َنا، َحىتَّ ظَنَ نَّا أَنَُّه َسُيَسم ييهي سي " فََأيُّ   :بَ َلى، قَالَ   :" قُ ْلَنا  ؟" أَلَْيَس يَ ْوَم النَّْحري   :" َفَسَكت ْ

َنا، َحىتَّ ظَنَ نَّا أَنَُّه َسُيَسم ييهي بيَغرْيي اَسْيهي، فَ َقالَ   ؟َشْهر  َهَذا "   :بَ َلى، قَالَ   :" قُ ْلَنا  ؟احلْيجَّةي " أَلَْيَس بيذيي    :" َفَسَكت ْ
َنُكْم َحرَاٌم َكُحْرَمةي يَ ْوميُكْم َهَذا، يفي َشْهريُكْم َهَذا، يفي   بَ َلديُكْم َهَذا، لييُ بَ ل يغي  فَإينَّ ديَماءَُكْم، َوأَْمَواَلُكْم، َوَأْعرَاَضُكْم بَ ي ْ

ُد اْلَغائيَب، فَإينَّ الشَّاهيَد َعَسى َأْن يُ بَ ل ي  ْنُه ".الشَّاهي  َغ َمْن ُهَو َأْوَعى َلُه مي
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

نصب (  ذكر النِب صلى هللا عليه وسلم)  هو ابن املفضل، ورجال اإلسناد كلهم بصريون. قوله: (  بشر)  قوله:
النِب صلى  النِب على املفعولية، ويف " ذكر " ضمري يعود على الراوي، يعِن أن أاب بكرة كان حيدثهم فذكر  

هللا عليه وسلم فقال: قعد على بعريه. ويف رواية النسائي ما يشعر بذلك، ولفظه عن أِب بكرة قال: " وذكر  
النِب صلى هللا عليه وسلم ". فالواو إما حالية وإما عاطفة، واملعطوف عليه حمذوف، وقد وقع يف رواية ابن  

وأمسك إنسان خبطامه أو )  وال إشكال فيه. قوله:  عساكر عن أِب بكرة أن النِب صلى هللا عليه وسلم قعد
بضم   -الشك من الراوي، والزمام واخلطام مبعىن، وهو اخليط الذي تشد فيه احللقة الِت تسمى ابلربة  (  بزمامه

يف أنف البعري. وهذا املمسك َساه بعض الشراح بالال، واستند إىل ما رواه   -املوحدة وختفيف الراء املفتوحة  
طريق أم احلصني قالت: حججت فرأيت بالال يقود خبطام راحلة النِب صلى هللا عليه وسلم.    النسائي من

انتهى، وقد وقع يف السنن من حديث عمرو بن خارجة قال: كنت آخذا بزمام َنقة النِب صلى هللا عليه  
ا أبو بكرة، وسلم. انتهى، فذكر بعض اخلطبة، فهو أوىل أن يفسر به املبهم من بالل، لكن الصواب أنه هن 

فقد ثبت ذلك يف رواية اإلَساعيلي من طريق ابن املبارك عن ابن عون ولفظه: " خطب رسول هللا صلى هللا  
". واستفدَن من    -إما قال: خبطامها، وإما قال: بزمامها    -عليه وسلم على راحلته يوم النحر، وأمسكت  



  

م صون البعري عن االضطراب حىت ال يشوش  هذا أن الشك ممن دون أِب بكرة ال منه، وفائدة إمساك اخلطا
سقط من رواية املستملي واحلموي السؤال عن الشهر واجلواب الذي قبله  (  أي يوم هذا)  على راكبه. قوله:

". وكذا    ؟فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه سوى اَسه قال: أليس بذي احلجة  ،فصار هكذا: " أي يوم هذا
من إطالق الكل على البعض؛ ولكن الثابت يف الرواايت عند مسلم   يف رواية األصيلي، وتوجيهه ظاهر، وهو 

وغريه ما ثبت عند الكشميهِن وكرمية، وكذلك وقع يف رواية مسلم وغريه السؤال عن البلد، وهذا كله يف رواية 
ابن عون، وثبت السؤال عن الثالثة عند املصنف يف األضاحي من رواية أيوب، ويف احلج من رواية قرة، 

ا عن ابن سريين، قال القرطِب: سؤاله صلى هللا عليه وسلم عن الثالثة وسكوته بعد كل سؤال منها  كالمه
كان الستحضار فهومهم، وليقبلوا عليه بكليتهم، وليستشعروا عظمة ما خيربهم عنه، ولذلك قال بعد هذا: 

شبيه يف قوله: " كحرمة يومكم ..". إخل، مبالغة يف بيان حترمي هذه األشياء. انتهى، ومناط الت." فإن دماءكم
" وما بعده، ظهوره عند السامعني؛ ألن حترمي البلد والشهر واليوم كان اثبتا يف نفوسهم، مقررا عندهم، خبالف 
الشرع عليهم أبن حترمي دم املسلم وماله   األنفس واألموال واألعراض فكانوا يف اجلاهلية يستبيحوْنا، فطرأ 

الشهر واليوم، فال يرد كون املشبه به أخفض رتبة من املشبه؛ ألن اخلطاب إمنا وعرضه أعظم من حترمي البلد و 
وقع ابلنسبة ملا اعتاده املخاطبون قبل تقرير الشرع، ووقع يف الرواايت الِت أشرَن إليها عند املصنف وغريه أْنم  

ا أنه ال خيفى عليه  أجابوه عن كل سؤال بقوهلم: " هللا ورسوله أعلم ". وذلك من حسن أدهبم؛ ألْنم علمو 
ما يعرفونه من اجلواب، وأنه ليس مراده مطلق اإلخبار مبا يعرفونه، وهلذا قال يف رواية الباب: " حىت ظننا أنه  
سيسميه سوى اَسه ". ففيه إشارة إىل تفويض األمور الكلية إىل الشارع، ويستفاد منه احلجة ملثبِت احلقائق  

، هو على حذف مضاف، أي: سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب  ..( إخل .فإن دماءكم)  الشرعية. قوله:
ليبلغ  )  أعراضكم، والعرض بكسر العني موضع املدح والذم من اإلنسان، سواء كان يف نفسه أو سلفه. قوله:

أي: الغائب عنه، واملراد إما تبليغ القول املذكور أو تبليغ مجيع (  الغائب)  أي: احلاضر يف اجمللس(  الشاهد
صلة ألفعل التفضيل، وجاز الفصل بينهما؛ ألن يف الظرف سعة، وليس الفاصل  (  منه)  وقوله:األحكام،  

فائدة (: وقع يف حديث الباب: " فسكتنا بعد السؤال ". وعند املصنف يف احلج من حديث  )  أيضا أجنبيا.
قالوا: يوم حرام   ؟ابن عباس: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: " أي يوم هذا

". وظاهرمها التعارض، واجلمع بينهما أن الطائفة الذين كان فيهم ابن عباس أجابوا، والطائفة الذين كان  
فيهم أبو بكرة مل جييبوا بل قالوا: " هللا ورسوله أعلم ". كما أشرَن إليه، أو تكون رواية ابن عباس ابملعىن؛ ألن 

قالوا: بلى ". مبعىن    ؟ويف الفنت أنه ملا قال: " أليس يوم النحر  يف حديث أِب بكرة عند املصنف يف احلج
قوهلم: " يوم حرام ". ابالستلزام، وغايته أن أاب بكرة نقل السياق بتمامه، واختصره ابن عباس، وكأن ذلك  
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كان بسبب قرب أِب بكرة منه لكونه كان آخذا خبطام الناقة، وقال بعضهم: حيتمل تعدد اخلطبة، فإن أراد 
نه كررها يف يوم النحر فيحتاج لدليل، فإن يف حديث ابن عمر عند املصنف يف احلج أن ذلك كان يوم  أ

احلث على تبليغ العلم، وجواز    -غري ما تقدم    -النحر بني اجلمرات يف حجته، ويف هذا احلديث من الفوائد  
 اآلخر من يكون أفهم ممن تقدمه التحمل قبل كمال األهلية، وأن الفهم ليس شرطا يف األداء، وأنه قد أييت يف

لكن بقلة، واستنبط ابن املنري من تعليل كون املتأخر أرجح نظرا من املتقدم أن تفسري الراوي أرجح من تفسري  
غريه. وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتيج إىل ذلك، ومحل النهي الوارد يف ذلك على  

 اخلطبة على موضع عال ليكون أبلغ يف إَساعه للناس ورؤيتهم إايه. وفيه  ،ما إذا كان لغري ضرورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 احاديث سبع  على  وحيتوى الكتاب من  األربعون  الرابع و اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 احلديث األول 
 31، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا(  م)  99 ثَ َنا  :قَالَ   ،اجْلَبَّاري اْلَعاَلُء ْبُن َعْبدي   َحدَّ   - بيَذليَك   َعْبدي اَّللَّي ْبني دييَنار   َعنْ   ،َعْبُد اْلَعزييزي ْبُن ُمْسليم   َحدَّ
ْزم   َذَهاَب اْلُعَلَماءي. َكَتَب ُعَمُر ْبُن َعْبدي اْلَعزييزي إيىَل َأِبي َبْكري ْبني حَ   :إيىَل قَ ْوليهي  ُعَمَر ْبني َعْبدي اْلَعزييزي  يَ ْعِني َحدييثَ 

ْفُت ُدُروَس اْلعيْلمي  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم فَاْكتُ ْبُه فَإيين ي خي   َوَذَهاَب اْلُعَلَماءي.اْنظُْر َما َكاَن ميْن َحدييثي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

ابن عساكر إىل قوله: " ذهاب    مل يقع وصل هذا التعليق عند الكشميهِن وال كرمية وال(  حدثنا العالء)  قوله:
العلماء ". وهو حمتمل ألن يكون ما بعده ليس من كالم عمر أو من كالمه، ومل يدخل يف هذه الرواية، 
واألول أظهر، وبه صرح أبو نعيم يف املستخرج ومل أجده يف مواضع كثرية إال كذلك، وعلى هذا فبقيته من  

ذلك غاية ما انتهى إليه كالم عمر بن عبد العزيز رمحه هللا   كالم املصنف أورده تلو كالم عمر، مث بني أن
 تعاىل.

 

 احلديث الثاىن 
 64، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  14 ْبُن َسعييد   َحدَّ َبُة  ثَ َنا  :قَالَ   ، قُ تَ ي ْ ْبُن َحْرب   َحدَّ السَّاَلمي  ُّ    :قَالَ  أََنس   َعنْ   ،اأْلَْعَمشي  َعني   ،َعْبُد  النَِّبي َكاَن 
. ُ َعَلْيهي َوَسلََّم إيَذا أَرَاَد احْلَاَجَة ملَْ يَ ْرَفْع ثَ ْوبَُه َحىتَّ َيْدنُ َو ميَن اأْلَْرضي  َصلَّى اَّللَّ

ُّ، َعني  ، َعْن أََنس  َهَذا احلَْدييَث، َوَرَوى وَكييٌع واحلْيمَّايني  : اأْلَْعَمشي قَالَ َهَكَذا َرَوى حُمَمَُّد ْبُن َربييَعَة، َعني اأْلَْعَمشي
ُعَمرَ  اْبُن  اأْلَ   :قَاَل  َيْدنُ َو ميَن  ثَ ْوبَُه َحىتَّ  يَ ْرَفْع  ملَْ  احْلَاَجَة  أَرَاَد  إيَذا  َوَسلََّم  َعَلْيهي   ُ ُّ َصلَّى اَّللَّ النَِّبي . وَكياَل َكاَن  ْرضي

ُ  ملَْ َيْسَمعي اأْلَْعَمُش ميْن أََنسي بْ   :احلَْدييَثنْيي ُمْرَسٌل، َويُ َقالُ  ، َواَل ميْن َأَحد  ميْن َأْصَحابي النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ ني َماليك 
َكايًَة يفي الصَّاَلةي، َواأْلَْعَمُش اَْسُُه   :َعَلْيهي َوَسلََّم، َوَقْد َنَظَر إيىَل أََنسي ْبني َماليك  قَالَ  َرأَيْ ُتُه ُيَصل يي، َفذََكَر َعْنُه حي

ْهرَاَن أَبُو  ، َوُهَو َمْوىًل هَلُْم، قَاَل اأْلَْعَمشُ ُسَلْيَماُن ْبُن مي ياًل، فَ َورَّثَُه َمْسُروٌق.  :حُمَمَّد  اْلَكاهيلييُّ  َكاَن َأِبي محَي
 حكم احلديث: صحيح 
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 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

 قوله: )َن عبد السالم بن حرب املالئي( أبو بكر الكويف أصله بصري ثقة حافظ. فقوله: )إذا أراد احلاجة( 
أي: قضاء احلاجة، واملعىن إذا أراد القعود للغائط أو للبول. )حىت يدنو من األرض( أي: حىت يقرب منها  
حمافظة على التسرت واحرتازا عن كشف العورة، وهذا من أدب قضاء احلاجة. قال الطيِب: يستوي فيه الصحراء  

ة وال ضرورة يف الرفع قبل القرب من  والبنيان ألن يف رفع الثوب كشف العورة وهو ال جيوز إال عند احلاج
األرض. قوله: )هكذا روى حممد بن ربيعة( الكالِب الرؤاسي، أبو عبد هللا ابن عم وكيع الكويف، عن األعمش  
وهشام بن عروة وابن جريج وطائفة، وعنه أمحد وابن معني وزايد بن أيوب وخلق، وثقه ابن معني وأبو داود 

أبو حيَي والدارقطِن. )وروى وكيع واحلم الرمحن،  امليم وهو عبد احلميد بن عبد  املهملة وشدة  اين( بكسر 
الكويف عن األعمش، وعنه ابنه حيَي وأبو كريب، وثقه ابن معني وضعفه أمحد وابن سعد. كذا يف اخلالصة. 

ى.  وقال يف التقريب: لقبه بشمني، صدوق خيطئ ورمي ابإلرجاء، من التاسعة مات سنة اثنتني ومائتني. انته
.. إخل( فحديث وكيع واحلماين عن األعمش عن ابن عمر، وأما حديث .)عن األعمش قال: قال ابن عمر

عبد السالم بن حرب وحممد بن ربيعة فعن األعمش عن أنس. )وكال احلديثني( أي: حديث أنس وحديث  
رسول هللا صلى هللا عليه ابن عمر رضي هللا عنه )مرسل( أي: منقطع، وصورة املرسل: أن يقول التابعي: قال  

وسلم كذا أو فعل حبضرته كذا أو َنو ذلك، وال يذكر الصحاِب، وقد جييء عند احملدثني رمحهم هللا املرسل  
واملنقطع مبعىن، واالصطالح األول أشهر، وذكر السيوطي هذا احلديث يف اجلامع الصغري وقال: رواه أبو 

يف األوسط عن جابر. انتهى. وقال املناوي يف شرح اجلامع داود والرتمذي عن أنس وابن عمر، والطرباين  
الصغري: وبعض أسانيده صحيح. قلت: واحلديث أخرجه أيضا أبو داود والدارمي. )ويقال: مل يسمع األعمش 

.. إخل( قال علي بن املديِن: األعمش مل يسمع من أنس بن مالك إمنا رآه رؤية مبكة يصلي خلف  .عن أنس
األعمش عن أنس فإمنا يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنس. كذا يف كتاب املراسيل البن أِب املقام، فأما طرق 

حامت. ويزيد الرقاشي هذا هو يزيد بن أابن الرقاشي أبو عمرو البصري القاص زاهد ضعيف. وقال احلافظ  
رأى أنس بن    املنذري يف تلخيص السنن بعد نقل كالم الرتمذي هذا: وذكر أبو نعيم األصفهاين أن األعمش

انتهى. )واألعمش اَسه سليمان بن   الرتمذي هو املشهور.  قاله  مالك وابن أِب أوىف وَسع منهما. والذي 
مهران( بكسر امليم وكنيته أبو حممد ثقة حافظ عارف ابلقراءة ورع لكنه يدلس. وهو من صغار التابعني الذين  

إحدى وستني    61بة رضي هللا عنهم، ولد سنة  رأوا الواحد واالثنني ومل يثبت لبعضهم السماع من الصحا
مثان وأربعني ومائة. )الكاهلي وهو موىل هلم( أي: نسبة األعمش إىل قبيلة كاهل من جهة    148ومات سنة  

أنه موىل هلم ال من جهة أنه هو منهم صلبية. قال ابن الصالح يف مقدمته: النوع الرابع والستون معرفة املوال  



  

وأهم ذلك معرفة املوال املنسوبني إىل القبائل بوصف اإلطالق فإن الظاهر يف املنسوب    من الرواة والعلماء،
إىل قبيلة كما إذا قيل فالن القرشي أنه منهم صلبية، فإذا بيان من قيل فيه قرشي من أجل كونه موىل هلم  

اد به موىل العتاقة وهذا هو  مهم. انتهى. فائدة: اعلم أن من املوال من يقال له: موىل فالن أو لبِن فالن واملر 
األغلب يف ذلك، ومنهم من أطلق عليه لفظ املوىل واملراد به والء اإلسالم، ومنهم أبو عبد هللا البخاري، فهو  
حممد بن إَساعيل اجلعفي موالهم نسب إىل والء اجلعفيني ألن جده وأظنه الذي يقال له: األحنف، أسلم 

اجلعفي، وكذلك احلسن بن عيسى املاسرجسي موىل عبد هللا بن  وكان َموسيا على يد اليمان بن أخنس  
املبارك إمنا والؤه له من حيث كونه أسلم وكان نصرانيا على يديه، ومنهم من هو موىل بوالء احللف واملواالة،  
كمالك بن أنس اإلمام ونفره هم أصبحيون صلبية ويقال له: التيمي ألن نفره أصبح موال لتيم قريش ابحللف،  

يل: ألن جده مالك بن أِب عامر كان عسيفا على طلحة بن عبيد هللا التيمي، أي: أجريا، وطلحة خيتلف  وق
ابلتجارة، فقيل: هو موىل التيميني لكونه مع طلحة بن عبيد هللا التيمي وهذا قسم رابع، كما قيل يف مقسم: 

ى: قال ابن الصالح يف مقدمته: روينا  إنه موىل ابن عباس للزومه إايه. كذا يف مقدمة ابن الصالح. فائدة أخر 
عن الزهري قال: قدمت على عبد امللك بن مروان فقال: من أين قدمت اي زهري؟ قلت: من مكة، قال:  
فمن خلفت هبا يسود أهلها؟ قلت: عطاء بن أِب رابح، قال فمن العرب أم من املوال؟ قال: قلت: من  

واية، قال: إن أهل الداينة والرواية لينبغي أن يسودوا، قال: فمن املوال، قال: وب سادهم؟ قلت: ابلداينة والر 
يسود أهل اليمن؟ قال: قلت: طاوس بن كيسان، قال: فمن العرب أم من املوال؟ قال: قلت: من املوال، 
قال: وب سادهم؟ قلت: مبا سادهم به عطاء، قال: إنه لينبغي، قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: قلت:  

حبيب، قال: فمن العرب أم من املوال؟ قال: قلت: من املوال. قال: فمن يسود أهل الشام؟    يزيد بن أِب
قال: قلت: مكحول، قال: فمن العرب أم من املوال؟ قال: قلت: من املوال، عبد نوِب أعتقته امرأة من 

وال؟ قال: قلت:  هذيل، قال: فمن يسود أهل اجلزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران، قال: فمن العرب أم من امل
من املوال. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فمن العرب أو من املوال؟ 
قال: قلت: من املوال، قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: احلسن بن أِب احلسن. قال: فمن العرب  

يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي، أم من املوال؟ قال: قلت: من املوال، قال: ويلك! فمن  
قال: فمن العرب أم من املوال؟ قال: قلت: من العرب، قال: ويلك اي زهري! فرجت عِن، وهللا ليسودن  
املوال على العرب حىت خيطب هلا على املنابر والعرب حتتها، قال: قلت: اي أمري املؤمنني إمنا هو أمر هللا ودينه 

ن ضيعه سقط. وفيما نرويه عن عبد هللا بن زيد بن أسلم قال: ملا مات العبادلة صار الفقه من حفظه ساد وم
يف مجيع البلدان إىل مجيع املوال إال املدينة، فإن هللا حصنها بقرشي، فكان فقيه أهل املدينة سعيد بن املسيب  
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سيب فقهاء أئمة مشاهري. غري مدافع. قلت: ويف هذا بعض امليل، لقد كان حينئذ من العرب غري ابن امل
ابن الصالح. )قال األعمش: كان أِب محيال فورثه مسروق( أي: جعله واراث، واحلميل الذي   انتهى كالم 
حيمل من بالده صغريا إىل دار اإلسالم. كذا يف َممع البحار. ويف توريثه من أمه الِت جاءت معه وقالت:  

لك ورث والد األعمش، أي: جعله واراث، وعند احلنفية أنه إنه هو ابنها خالف؛ فعند مسروق أنه يرثها، فلذ
ال يرث من أمه، قال اإلمام حممد يف موطئه: أخربَن مالك أخربَن بكري بن عبد هللا بن األشج عن سعيد بن  
املسيب قال: أىب عمر بن اخلطاب أن يورث أحدا من األعاجم إال ما ولد يف العرب، قال حممد: وهبذا َنخذ  

ميل الذي يسىب وتسىب معه امرأة وتقول: هو ولدي أو تقول: هو أخي أو يقول: هي أخِت، وال ال يورث احل
نسب من األنساب يورث إال ببينة إال الوالد والولد، فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فإنه ابنه وال حيتاج  

لوداعي، أبو عائشة الكويف، ثقة يف هذا إىل بينة. انتهى. ومسروق هذا هو ابن األجدع بن مالك اهلمداين ا
فقيه عابد خمضرم من الثانية. كذا يف التقريب. وقال يف اخلالصة: أخذ عن عمر وعلي ومعاذ وابن مسعود،  
وعنه إبراهيم والشعِب وخلق، وعن الشعِب قال: ما علمت أحدا كان أطلب للعلم منه، وكان أعلم ابلفتوى  

ثالث وستني. كذا يف    63ق ال حيتاج إىل شريح، مات سنة  من شريح، وكان شريح يستشريه، وكان مسرو 
تذكرة احلفاظ. وقال أبو سعد السمعاين: َسي مسروقا ألنه سرق يف صغره مث وجد، وغري عمر اسم أبيه إىل 
عبد الرمحن، فأثبت يف الديوان مسروق بن عبد الرمحن. كذا يف التهذيب. تنبيه: مل يشر الرتمذي إىل حديث  

فاعلم أنه قد جاء يف الباب عن أِب هريرة أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه، وعن عبد هللا  آخر يف الباب  
بن جعفر أخرجه أمحد ومسلم وابن ماجه، وعن جابر أخرجه أبو داود وابن ماجه، وعن املغرية أخرجه النسائي  

 وأبو داود والرتمذي. 
 

  احلديث الثالث
 170، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ث َ   3461 خَمَْلد   َناَحدَّ ْبُن  الضَّحَّاُك  م   َعاصي ثَ َنا  ،اأْلَْوزَاعييُّ  َأْخرَبَنَ   ،أَبُو  َعطييَّةَ  َحدَّ ْبُن   ،َأِبي َكْبَشةَ  َعنْ   ،َحسَّاُن 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني َعْمر و َعنْ  َّ َصلَّى اَّللَّ " بَ ل يُغوا َعِن ي َوَلْو آيًَة، َوَحد يثُوا َعْن َبِني إيْسرَائييَل َواَل    :َأنَّ النَِّبي

ًدا  َمْقَعَدُه ميَن النَّاري " فَ ْليَ تَ بَ وَّأْ  َحرََج، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَ َعم ي
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

تقدم ذكره يف كتاب اهلبة يف حديث آخر، وليس له يف  (  عن أِب كبشة السلول)  التاسع: قوله:احلديث  



  

قال املعاىف النهرواين يف " كتاب اجلليس " له: اآلية (  بلغوا عِن ولو آية )  البخاري سوى هذين احلديثني. قوله:
لبلية النازلة، فمن األول قوله تعاىل: يف اللغة تطلق على ثالثة معان: العالمة الفاصلة، واألعجوبة احلاصلة، وا

}آيتك أال تكلم{ الناس ثالثة أايم إال رمزا { ومن الثاين: } إن يف ذلك آلية { ومن الثالث: جعل األمري 
فالَن اليوم آية. وجيمع بني هذه املعاين الثالثة أنه قيل هلا: آية؛ لداللتها وفصلها وإابنتها. وقال يف احلديث: 

: واحدة ليسارع كل سامع إىل تبليغ ما وقع له من اآلي ولو قل؛ ليتصل بذلك نقل مجيع ما  " ولو آية " أي
أي: ال ضيق عليكم  (  وحدثوا عن بِن إسرائيل وال حرج)  انتهى كالمه. قوله:  .جاء به صلى هللا عليه وسلم 

يف كتبهم، مث حصل    يف احلديث عنهم؛ ألنه كان تقدم منه صلى هللا عليه وسلم الزجر عن األخذ عنهم والنظر
التوسع يف ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار األحكام اإلسالمية والقواعد الدينية خشية الفتنة، مث ملا زال  
احملذور وقع اإلذن يف ذلك ملا يف َساع األخبار الِت كانت يف زماْنم من االعتبار، وقيل: معىن قوله " ال حرج  

من األعاجيب؛ فإن ذلك وقع هلم كثريا، وقيل: ال حرج يف أن ال   ": ال تضيق صدوركم مبا تسمعونه عنهم 
حتدثوا عنهم؛ ألن قوله أوال: " حدثوا " صيغة أمر تقتضي الوجوب فأشار إىل عدم الوجوب، وأن األمر فيه  
لإلابحة بقوله: " وال حرج " أي: يف ترك التحديث عنهم. وقيل: املراد رفع احلرج عن حاكي ذلك ملا يف  

من األلفاظ الشنيعة َنو قوهلم: } فاذهب أنت وربك فقاتال { وقوهلم: } اجعل لنا إهلا { وقيل:    أخبارهم
املراد ببِن إسرائيل أوالد إسرائيل نفسه وهم أوالد يعقوب، واملراد: حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسف،  

سن، أما ما علم كذبه فال.  وهذا أبعد األوجه. وقال مالك: املراد جواز التحدث عنهم مبا كان من أمر ح
وقيل: املعىن: حدثوا عنهم مبثل ما ورد يف القرآن واحلديث الصحيح، وقيل: املراد جواز التحدث عنهم أبي  
صورة وقعت من انقطاع أو بالغ لتعذر االتصال يف التحدث عنهم، خبالف األحكام اإلسالمية فإن األصل  

العهد. وقال الشافعي: من املعلوم أن النِب صلى هللا عليه    يف التحدث هبا االتصال، وال يتعذر ذلك؛ لقرب
وسلم ال جييز التحدث ابلكذب، فاملعىن: حدثوا عن بِن إسرائيل مبا ال تعلمون كذبه، وأما ما جتوزونه فال  
حرج عليكم يف التحدث به عنهم، وهو نظري قوله: " إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم  

تقدم شرحه مستوىف  (  ومن كذب علي متعمدا)  إلذن وال املنع من التحدث مبا يقطع بصدقه. قوله:" ومل يرد ا
يف كتاب العلم، وذكرت عدد من رواه وصفة خمارجه مبا يغِن عن اإلعادة، وقد اتفق العلماء على تغليظ  

د اجلويِن فحكم  الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنه من الكبائر، حىت ابلغ الشيخ أبو حمم
بكفر من وقع منه ذلك، وكالم القاضي أِب بكر بن العرِب مييل إليه، وجهل من قال من الكرامية وبعض  
املتزهدة: إن الكذب على النِب صلى هللا عليه وسلم جيوز فيما يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أهل السنة  

كذب عليه ال يف الكذب له، وهو اعتالل ابطل؛  والرتغيب والرتهيب، واعتلوا أبن الوعيد ورد يف حق من  
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ألن املراد ابلوعيد: من نقل عنه الكذب سواء كان له أو عليه، والدين حبمد هللا كامل غري حمتاج إىل تقويته  
 ابلكذب. 

 احلديث الرابع  
 122، الصفحة رقم:2:اجلزء رقم

ثَ َنا  1521 ثَ َنا  ،ُمَسدَّدٌ  َحدَّ َعَوانَةَ  َحدَّ ي ي  َعنْ   ،أَبُو 
الث ََّقفي اْلُمغيريَةي  ْبني  اأْلََسديي ي  َعنْ   ،ُعْثَماَن  َربييَعَة  ْبني  ي ي 

  ،َعلي
اْلَفزَاريي ي  َعنْ  احلََْكمي  ْبني  يَ ُقولُ  َعلييًّا َسَيْعتُ   :قَالَ  َأَْسَاَء  َعْنُه   ُ َي اَّللَّ ْعُت ميْن َرسُ   :َرضي إيَذا َسَي َرُجاًل  ولي اَّللَّي  ُكْنُت 

، َوإيَذا َحدََّثِني َأَحٌد مي  َفَعِني َا َشاَء َأْن يَ ن ْ ْنُه مبي ُ مي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َحدييثًا نَ َفَعِني اَّللَّ ْن َأْصَحابيهي اْسَتْحَلْفُتُه، فَإيَذا َصلَّى اَّللَّ
قْ ُتُه. قَالَ  ُ َعْنُه، أَنَُّه قَالَ َوَصَدَق أَبُو َبْكر   أَبُو َبْكر   َوَحدََّثِني   :َحَلَف لي َصدَّ َي اَّللَّ ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى    :  َرضي َسَي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ  ، مُثَّ َيْستَ ْغفيُر اَّللََّ   :اَّللَّ ُن الطُُّهوَر، مُثَّ يَ ُقوُم فَ ُيَصل يي رَْكَعَتنْيي   ؛ " َما ميْن َعْبد  يُْذنيُب َذنْ ًبا، فَ ُيْحسي
  ُ َشًة أَْو ظََلُموا أَنُفَسُهْم ذََكُروا اَّللََّ { "  :َلُه ". مُثَّ قَ َرأَ َهذيهي اآْليَةَ إيالَّ َغَفَر اَّللَّ ري   } َوالَّذييَن إيَذا فَ َعُلوا فَاحي ". إيىَل آخي

 اآْليَةي.
 حكم احلديث: صحيح 

 عون املعبود شرح سنن أِب داود

ن كان القبول املوجب للعمل حاصال )نفعِن هللا( ابلعمل به )فإذا حلف ل صدقته( على وجه الكمال، وإ
بدونه )وصدق أبو بكر( أي: علمت صدقه بال حلف )فيحسن الطهور( أي: الوضوء )مث قرأ( أي: أبو بكر  
)إىل آخر اآلية(: ومتام اآلية }ذكروا هللا فاستغفروا لذنوهبم ومن يغفر الذنوب إال هللا ومل يصروا على ما فعلوا 

رة من رهبم وجنات جتري من حتتها األْنار خالدين فيها ونعم أجر العاملني{. وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغف
قال املنذري: وأخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الرتمذي: حديث حسن ال نعرفه إال من هذا  

 الوجه، وذكر أن بعضهم رواه فوقفه.

   احلديث اخلامس
 81، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3997 يُوُسفَ  َحدَّ ْبُن  اَّللَّي  ثَ َنا  ،َعْبُد  َسعييد   َحدََّثِني   :قَالَ   ،اللَّْيثُ  َحدَّ ْبُن  حُمَمَّد   َعني   ،حَيََْي  ْبني  مي   ،اْلَقاسي
َم إيلَ  َأاَب َسعييدي ْبَن َماليك  اخْلُْدرييَّ  َأنَّ   ،اْبني َخبَّاب   َعني  ُ َعْنُه َقديَم ميْن َسَفر  فَ َقدَّ َي اَّللَّ ْيهي َأْهُلُه حلًَْما ميْن حُلُومي  َرضي

ُم يهي    :اأْلَْضَحى، فَ َقالَ  يهي ألي كيليهي َحىتَّ َأْسَأَل. فَاْنطََلَق إيىَل َأخي َفَسأََلُه،   ،قَ َتاَدَة ْبني الن ُّْعَماني  -وََكاَن َبْدريايًّ    -َما َأََن آبي
.إينَُّه َحَدَث بَ ْعَدَك أَْمٌر نَ ْقٌض ليَما َكانُوا ي ُ  :فَ َقالَ  م  َهْوَن َعْنُه ميْن َأْكلي حُلُومي اأْلَْضَحى بَ ْعَد َثاَلثَةي َأايَّ  ن ْ
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األوىل ثقيلة واَسه عبد هللا، ويف اإلسناد ثالثة    ،ابملعجمة وموحدتني(  عن ابن خباب)  قوله:  :احلديث الثاين 
األضاحي، والغرض منه هنا وصف قتادة بن النعمان  من التابعني يف نسق، وسيأيت شرح احلديث يف كتاب  

 بكونه شهد بدرا. 
 

   احلديث السادس
 276، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  309 ثَ َنا  :قَالَ   ،حَيََْي ْبُن اْلَفْضلي  َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،أَبُو َعامير   َحدَّ ي ي ْبني احلََْكمي  َعنْ   ،َعدييُّ ْبُن اْلَفْضلي  َحدَّ
 ، َعلي

ْعُت حُمَمََّد   :قَالَ   ،َجابيري ْبني َعْبدي اَّللَّي  َعنْ   ،َأِبي َنْضَرةَ  َعنْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َأْن يَ ُبوَل قَائيًما. َسَي َْنَى َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
يفي َحدييثي    - ُسْفَياُن الث َّْورييُّ  قَالَ   :يَ ُقولُ  َعْبدي الرَّمْحَني اْلَمْخُزومييَّ َأمْحََد ْبَن   َسَيْعتُ   :ْبَن يَزييَد َأاَب َعْبدي اَّللَّي يَ ُقولُ 

َها. قَاَل َأمْحَُد ْبُن َعْبدي الرَّمْحَني   :قَالَ   -َأََن َرأَيْ ُتُه يَ ُبوُل قَاعيًدا    :-َعائيَشَة   ن ْ ََذا مي وََكاَن ميْن َشْأني   :الرَُّجُل َأْعَلُم هبي
 قَ َعَد يَ ُبوُل َكَما تَ ُبوُل اْلَمْرأَُة.   :ُل قَائيًما، َأاَل تَ رَاُه يفي َحدييثي َعْبدي الرَّمْحَني اْبني َحَسَنَة يَ ُقولُ اْلَعَربي اْلبَ وْ 

 حكم احلديث: ضعيف جدا
 

   احلديث األخري          
 20، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  53 جُيْليُسِني َعَلى   اْبني َعبَّاس   ُكْنُت أَقْ ُعُد َمعَ   :قَالَ   ،َأِبي مَجَْرةَ  َعنْ   ،ُشْعَبةُ  َأْخرَبَنَ   :قَالَ   ،َعلييُّ ْبُن اجْلَْعدي  َحدَّ
، فَأََقْمُت َمَعُه َشْهَرْيني، مُثَّ قَالَ   :َسرييريهي، فَ َقالَ  إينَّ َوْفَد َعْبدي اْلَقْيسي   : أَقيْم عيْنديي َحىتَّ َأْجَعَل َلَك َسْهًما ميْن َمالي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، قَالَ لَ  َّ َصلَّى اَّللَّ ْلَقْومي    :َربييَعُة. قَالَ   :" قَاُلوا  ؟" أَْو " َمني اْلَوْفدُ   ؟" َمني اْلَقْومُ   :مَّا أَتَ ُوا النَِّبي " َمْرَحًبا ابي
ْلَوْفدي    :أَوْ   - ، اَي َرُسوَل اَّللَّي، إيَنَّ   :َغرْيَ َخزَااَي َواَل َنَداَمى ". فَ َقاُلوا  -ابي  اَل َنْسَتطييُع َأْن ََنْتييَك إيالَّ يفي َشْهري احْلَرَامي

ْ بيهي َمْن َورَاَءََن، َوَنْدخُ  َْمر  َفْصل  خُنْربي َنَك َهَذا احلَْيُّ ميْن ُكفَّاري ُمَضَر، َفُمْرََن أبي نَ َنا َوبَ ي ْ ْل بيهي اجْلَنََّة. َوَسأَُلوُه َعني  َوبَ ي ْ
َّللَّي َوْحَدُه، قَالَ   :ْرَبع  َوَْنَاُهْم َعْن أَْرَبع  اأْلَْشريبَةي، فََأَمَرُهْم أبيَ  ميَاني ابي إْلي َّللَّي َوْحَدهُ   :أََمَرُهْم ابي ميَاُن ابي "   ؟" أََتْدُروَن َما اإْلي

ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَالَ   :قَاُلوا ُ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل    :اَّللَّ اَّللَّي، َوإيقَاُم الصَّاَلةي، َوإييَتاُء الزََّكاةي،  " َشَهاَدُة َأْن اَل إيَلَه إيالَّ اَّللَّ
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َياُم َرَمَضاَن، َوَأْن تُ ْعطُوا ميَن اْلَمْغَنمي اخْلُُمَس ". َوَْنَاُهْم َعْن أَْرَبع   َتمي  َعني   :َوصي ءي  ،احْلَن ْ ،   ،َوالنَّقيريي  ،َوالدُّابَّ َواْلُمَزفَّتي
َا قَالَ  ُوا هبيينَّ َمْن َورَاءَُكْم ".  :". َوقَالَ  اْلُمَقريَّي  " :َوُرمبَّ  " اْحَفظُوُهنَّ، َوَأْخربي
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هو ابجليم والراء كما تقدم، واَسه نصر بن عمران بن نوح بن خملد الضبعي بضم الضاد (  عن أِب مجرة)  قوله:
املعجمة وفتح املوحدة، من بِن ضبيعة، بضم أوله مصغرا وهم بطن من عبد القيس كما جزم به الرشاطي، 

خاري، فقد  ويف بكر بن وائل بطن يقال هلم بنو ضبيعة أيضا، وقد وهم من نسب أاب مجرة إليهم من شراح الب
روى الطرباين وابن منده يف ترمجة نوح بن خملد جد أِب مجرة أنه قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

". قال: من ضبيعة ربيعة. فقال: " خري ربيعة عبد القيس مث احلي الذين أنت منهم ".   ؟فقال له: " ممن أنت
رواية غندر، عن شعبة السبب يف إكرام ابن   بني املصنف يف العلم من(  كنت أقعد مع ابن عباس)  قوله:

عباس له ولفظه: " كنت أترجم بني ابن عباس وبني الناس ". قال ابن الصالح: أصل الرتمجة التعبري عن لغة  
بلغة، وهو عندي هنا أعم من ذلك، وأنه كان يبلغ كالم ابن عباس إىل من خفي عليه ويبلغه كالمهم، إما 

الثاين أظهر؛ ألنه كان جالسا معه على سريره، فال فرق يف الزحام بينهما إال  لزحام أو لقصور فهم. قلت:  
أن حيمل على أن ابن عباس كان يف صدر السرير وكان أبو مجرة يف طرفه الذي يلي من يرتجم عنهم، وقيل:  

باس كان  إن أاب مجرة كان يعرف الفارسية فكان يرتجم البن عباس هبا. قال القرطِب: فيه دليل على أن ابن ع 
يكتفي يف الرتمجة بواحد. قلت: وقد بوب عليه البخاري يف أواخر كتاب األحكام كما سيأيت، واستنبط منه  
ابن التني جواز أخذ األجرة على التعليم لقوله: " حىت أجعل لك سهما من مال ". وفيه نظر؛ الحتمال أن  

حلج كما سيأيت عند املصنف صرحيا يف احلج. يكون إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤاي الِت رآها يف العمرة قبل ا
بني مسلم من طريق  (  مث قال: إن وفد عبد القيس)  وقال غريه: هو أصل يف اختاذ احملدث املستملي. قوله: 

غندر عن شعبة السبب يف حتديث ابن عباس ألِب مجرة هبذا احلديث، فقال بعد قوله: " وبني الناس ": فأتته  
فنهى عنه، فقلت: اي ابن عباس، إين أنتبذ يف جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه   امرأة تسأله عن نبيذ اجلر،

فتقرقر بطِن. قال: ال تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. وللمصنف يف أواخر املغازي من طريق قرة عن  
فأطلت  أِب مجرة قال: قلت البن عباس: إن ل جرة أنتبذ فيها فأشربه حلوا، إن أكثرت منه فجالست القوم  

القيس وكان  أبو مجرة من عبد  فلما كان   ." القيس  " قدم وفد عبد  فقال:  أفتضح،  أن  اجللوس خشيت 
حديثهم يشتمل على النهي عن االنتباذ يف اجلرار َنسب أن يذكره له، ويف هذا دليل على أن ابن عباس مل 

عند مسلم وغريه. قال القرطِب:   يبلغه نسخ حترمي االنتباذ يف اجلرار، وهو اثبت من حديث بريدة بن احلصيب
فيه دليل على أن للمفِت أن يذكر الدليل مستغنيا به عن التنصيص على جواب الفتيا إذا كان السائل بصريا  



  

الشك من أحد الرواة،  (  ملا أتوا النِب صلى هللا عليه وسلم قال: من القوم، أو من الوفد)  مبوضع احلجة. قوله:
ظنه شعبة؛ فإنه يف رواية قرة وغريه بغري شك، وأغرب الكرماين فقال: الشك من  إما أبو مجرة أو من دونه، وأ

العظماء، واحدهم وافد. قال: ووفد عبد   للتقدم يف لقي  املختارة  الوفد اجلماعة  النووي:  قال  ابن عباس. 
هم  القيس املذكورون كانوا أربعة عشر راكبا كبريهم األشج، ذكره صاحب التحرير يف شرح مسلم وَسى من

املنذر بن عائذ وهو األشج املذكور، ومنقذ بن حبان، ومزيدة بن مالك، وعمرو بن مرحوم، واحلارث بن  
شعيب، وعبيدة بن مهام، واحلارث بن جندب، وصحار بن العباس وهو بصاد مضمومة وحاء مهملتني،  

ة بن جروة، ويف سنن  قال: ومل نعثر بعد طول التتبع على أَساء الباقني. قلت: قد ذكر ابن سعد منهم عقب
أِب داود قيس بن النعمان العبدي، وذكره اخلطيب أيضا يف املبهمات، ويف مسند البزار واتريخ ابن أِب خيثمة  
اجلهم بن قثم، ووقع ذكره يف صحيح مسلم أيضا لكن مل يسمه، ويف مسندي أمحد وابن أِب شيبة الرستم  

يف األدب للبخاري الزارع بن عامر العبدي. فهؤالء الستة  العبدي، ويف املعرفة ألِب نعيم جويرية العبدي، و 
الباقون من العدد. وما ذكر من أن الوفد كانوا أربعة عشر راكبا مل يذكر دليله، ويف املعرفة البن منده من  
طريق هود العصري، وهو بعني وصاد مهملتني مفتوحتني، نسبة إىل عصر بطن من عبد القيس عن جده  

ينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيدث أصحابه إذ قال هلم: " سيطلع لكم من هذا  ألمه مزيدة قال: ب
قالوا:   ؟الوجه ركب هم خري أهل املشرق ". فقام عمر فلقي ثالثة عشر راكبا فرحب وقرب وقال: من القوم

ِب وغريه من  وفد عبد القيس، فيمكن أن يكون أحد املذكورين كان غري راكب أو مرتدفا. وأما ما رواه الدوال 
وهو بضم الصاد   -الصباحي    -بفتح اخلاء املعجمة وسكون املثناة التحتانية وبعد الراء هاء    -طريق أِب خرية  

نسبة إىل صباح بطن من عبد القيس قال: كنت يف    -املهملة بعدها موحدة خفيفة وبعد األلف حاء مهملة  
د عبد القيس وكنا أربعني رجال، فنهاَن عن الدابء  الوفد الذين أتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من وف 

الثالثة عشر كانوا رءوس الوفد، وهلذا   الرواية األخرى أبن  والنقري... احلديث. فيمكن أن جيمع بينه وبني 
كانوا ركباَن، وكان الباقون أتباعا. وقد وقع يف مجلة من األخبار ذكر مجاعة من عبد القيس زايدة على من  

هم أخو الزارع واَسه مطر، وابن أخته ومل يسم، وروى ذلك البغوي يف معجمه، ومنهم مشمرج  َسيته هنا، من
السعدي، روى حديثه ابن السكن، وأنه قدم مع وفد عبد القيس، ومنهم جابر بن احلارث، وخزمية بن عبد  

منهم نوح بن  ابن جابر، ذكرهم ابن شاهني يف معجمه، و   -أوله جيم    -بن عمرو، ومهام بن ربيعة، وجارية  
خملد جد أِب مجرة وكذا، أبو خرية الصباحي كما تقدم. وإمنا أطلت يف هذا الفصل لقول صاحب التحرير:  

إال مبا ذكرهم. قال ابن أِب مجرة يف قوله: " من القوم " دليل على استحباب    -بعد طول التتبع    -إنه مل يظفر  
فيه التعبري عن البعض ابلكل؛ ألْنم بعض  ( لوا: ربيعةقا) سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته. قوله:
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ربيعة، وهذا من بعض الرواة، فإن عند املصنف يف الصالة من طريق عباد عن أِب مجرة: فقالوا: إن من هذا 
احلي من ربيعة. قال ابن الصالح: احلي منصوب على االختصاص، واملعىن: إن هذا احلي حي من ربيعة.  

هو منصوب  (  مرحبا)  نزل القبيلة، مث َسيت القبيلة به؛ ألن بعضهم حييا ببعض. قوله:قال: واحلي هو اسم مل
بفعل مضمر، أي: صادفت رحبا، بضم الراء أي سعة، والرحب ابلفتح الشيء الواسع، وقد يزيدون معها:  
أهال، أي: وجدت أهال فاستأنس، وأفاد العسكري أن أول من قال مرحبا سيف بن ذي يزن، وفيه دليل  

لى استحباب أتنيس القادم، وقد تكرر ذلك من النِب صلى هللا عليه وسلم، ففي حديث أم هانئ: " مرحبا  ع 
أبم هانئ ". ويف قصة عكرمة بن أِب جهل: " مرحبا ابلراكب املهاجر: " ويف قصة فاطمة: " مرحبا اببنِت  

أن النِب صلى هللا عليه    ". وكلها صحيحة. وأخرج النسائي من حديث عاصم بن بشري احلارثي، عن أبيه،
بنصب " غري " على احلال،  (  غري خزااي)   وسلم قال له ملا دخل فسلم عليه: " مرحبا، وعليك السالم ". قوله:

وروي ابلكسر على الصفة، واملعروف األول، قاله النووي، ويؤيده رواية املصنف يف األدب من طريق أِب  
مجع خزاين وهو الذي (  خزااي)  جاءوا غري خزااي وال ندامى ". والتياح عن أِب مجرة: " مرحبا ابلوفد الذين  

قال (  وال ندامى)  أصابه خزي، واملعىن أْنم أسلموا طوعا من غري حرب أو سِب خيزيهم ويفضحهم. قوله:
اخلطاِب: كان أصله َندمني مجع َندم؛ ألن ندامى إمنا هو مجع ندمان أي: املنادم يف اللهو، وقال الشاعر:  

العشااي والغدااي، وغداة مجعها  فإن كنت   قالوا:  اإلتباع، كما  فباألكرب اسقِن لكنه هنا خرج على  ندماين 
الغدوات لكنه أتبع، انتهى. وقد حكى القزاز واجلوهري وغريمها من أهل اللغة أنه يقال: َندم وندمان يف 

 رواية النسائي من طريق قرة الندامة مبعىن، فعلى هذا فهو على األصل وال إتباع فيه. وهللا أعلم. ووقع يف 
فقال: " مرحبا ابلوفد ليس اخلزااي وال النادمني ". وهي للطرباين من طريق شعبة أيضا، قال ابن أِب مجرة: 
بشرهم ابخلري عاجال وآجال؛ ألن الندامة إمنا تكون يف العاقبة، فإذا انتفت ثبت ضدها. وفيه دليل على جواز  

فيه دليل على أْنم كانوا حني  ( فقالوا: اي رسول هللا) ا أمن عليه الفتنة. قوله:الثناء على اإلنسان يف وجهه إذ
إال يف الشهر احلرام )  املقابلة مسلمني، وكذا يف قوهلم: " كفار مضر " ويف قوهلم: " هللا ورسوله أعلم ". قوله:
ء إىل نفسه كمسجد (، ولألصيلي وكرمية: " إال يف شهر احلرام " وهي رواية مسلم، وهي من إضافة الشي

اجلامع ونساء املؤمنات. واملراد ابلشهر احلرام اجلنس، فيشمل األربعة احلرم، ويؤيده رواية قرة عند املؤلف يف 
املغازي بلفظ: " إال يف أشهر احلرم ". ورواية محاد بن زيد عنده يف املناقب بلفظ: " إال يف كل شهر حرام 

ب، ويف رواية للبيهقي التصريح به، وكانت مضر تبالغ يف تعظيم شهر  ". وقيل: الالم للعهد، واملراد شهر رج
رجب، فلهذا أضيف إليهم يف حديث أِب بكرة حيث قال: " رجب مضر ". كما سيأيت. والظاهر أْنم كانوا 

ل  خيصونه مبزيد التعظيم مع حترميهم القتال يف األشهر الثالثة األخرى، إال أْنم رمبا أنسأوها خبالفه، وفيه دلي 



  

على تقدم إسالم عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبني املدينة، وكانت مساكن عبد القيس  
: وإَن َنتيك  -كما يف رواية شعبة عند املؤلف يف العلم    - ابلبحرين وما واالها من أطراف العراق، وهلذا قالوا  

الغاية الِت تقصد. ويدل على سبقهم إىل   من شقة بعيدة. قال ابن قتيبة: الشقة: السفر. وقال الزجاج: هي
اإلسالم أيضا ما رواه املصنف يف اجلمعة من طريق أِب مجرة أيضا عن ابن عباس، قال: إن أول مجعة مجعت 

يف مسجد عبد القيس ِبواثى من البحرين، وجواثى    -بعد مجعة يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    -
توحة، وهي قرية شهرية هلم، وإمنا مجعوا بعد رجوع وفدهم إليهم فدل على  بضم اجليم وبعد األلف مثلثة مف

ابلتنوين فيهما ال ابإلضافة، واألمر: واحد األوامر،  (  أبمر فصل)  أْنم سبقوا مجيع القرى إىل اإلسالم. قوله: 
ملؤلف قال النِب  أي: مرَن بعمل بواسطة افعلوا، وهلذا قال الراوي: أمرهم. ويف رواية محاد بن زيد وغريه عند ا

صلى هللا عليه وسلم: " آمركم ". وله عن أِب التياح بصيغة افعلوا. و " الفصل " مبعىن الفاصل، كالعدل مبعىن 
العادل، أي: يفصل بني احلق والباطل، أو مبعىن املفصل أي املبني املكشوف، حكاه الطيِب، وقال اخلطاِب: 

ويروى ابجلزم  (  وندخل)  ابلرفع على الصفة ألمر، وكذا قوله:(  هخنرب ب)  الفصل: البني. وقيل: احملكم. قوله:
ندخل (،  )  وجيزم(  خنرب)  يف بعض الرواايت فريفع(  وندخل)  فيهما على أنه جواب األمر. وسقطت الواو من 

قال ابن أِب مجرة: فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية احلق واجبا أو مندواب، وعلى أنه يبدأ  
  ابلسؤال عن األهم، وعلى أن األعمال الصاحلة تدخل اجلنة إذا قبلت، وقبوهلا يقع برمحة هللا كما تقدم. قوله: 

أي: خصال أو مجل، لقوهلم: " حدثنا ِبمل من األمر ". وهي رواية قرة عند املؤلف يف (  فأمرهم أبربع)
الة، وإمنا ذكر الشهادتني تربكا هبما كما قيل  املغازي، قال القرطِب: قيل: إن أول األربع املأمور هبا إقام الص

يف قوله تعاىل: } واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل مخسه { وإىل هذا َنا الطيِب فقال: عادة البلغاء أن  
الكالم إذا كان منصواب لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه، وهنا مل يكن الغرض يف اإليراد ذكر الشهادتني؛  

كانوا مؤمنني مقرين بكلمِت الشهادة، ولكن رمبا كانوا يظنون أن اإلميان مقصور عليهما كما كان  ألن القوم  
األمر يف صدر اإلسالم، قال: فلهذا مل يعد الشهادتني يف األوامر. قيل: وال يرد على هذا اإلتيان حبرف  

ال وجود حرف  لوال  العرِب:  بن  بكر  أبو  القاضي  وقال  تقدير.  إىل  فيحتاج  ذكر  العطف  إن  لقلنا  عطف 
الشهادتني ورد على سبيل التصدير، لكن ميكن أن يقرأ قوله: " وإقام الصالة " ابخلفض فيكون عطفا على  
قوله: " أمرهم ابإلميان " والتقدير: أمرهم ابإلميان مصدرا به وبشرطه من الشهادتني، وأمرهم إبقام الصالة 

األدب من طريق أِب التياح عن أِب مجرة ولفظه: " أربع    إخل، قال: ويؤيد هذا حذفهما يف رواية املصنف يف
..إخل ". فإن قيل: ظاهر ما ترجم به املصنف من أن أداء اخلمس من اإلميان يقتضي  .وأربع، أقيموا الصالة

إدخاله مع ابقي اخلصال يف تفسري اإلميان، والتقدير املذكور خيالفه، أجاب ابن رشيد أبن املطابقة حتصل من  
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، وهي أْنم سألوا عن األعمال الِت يدخلون هبا اجلنة وأجيبوا أبشياء منها أداء اخلمس، واألعمال  جهة أخرى
الِت تدخل اجلنة هي أعمال اإلميان فيكون أداء اخلمس من اإلميان هبذا التقرير. فإن قيل: فكيف قال يف  

ال إله إال هللا. وعقد واحدة ". كذا    رواية محاد بن زيد عن أِب مجرة: " آمركم أبربع: اإلميان ابهلل: شهادة أن
للمؤلف يف املغازي، وله يف فرض اخلمس: " وعقد بيده " فدل على أن الشهادة إحدى األربع. وأما ما وقع 
عنده يف الزكاة من هذا الوجه من زايدة الواو يف قوله: " وشهادة أن ال إله إال هللا " فهي زايدة شاذة مل يتابع  

أحد، واملراد بقوله: " شهادة أن ال إله إال هللا " أي: وأن حممدا رسول هللا، كما    عليها حجاج بن منهال
صرح به يف رواية عباد بن عباد يف أوائل املواقيت ولفظه" " آمركم أبربع وأْناكم عن أربع: اإلميان ابهلل " مث  

تصار على شهادة أن ال إله إال  فسرها هلم " شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا ". احلديث. واالق
هللا على إرادة الشهادتني معا لكوْنا صارت علما على ذلك كما تقدم تقريره يف ابب زايدة اإلميان، وهذا 
أيضا يدل على أنه عد الشهادتني من األربع؛ ألنه أعاد الضمري يف قوله مث فسرها مؤنثا فيعود على األربع، 

وقد أجاب عنه    ؟ذكرا، وعلى هذا فيقال: كيف قال: أربع، واملذكورات مخسولو أراد تفسري اإلميان ألعاده م
أبن األربع ما عدا أداء اخلمس، قال: كأنه أراد إعالمهم بقواعد اإلميان    -تبعا البن بطال    -القاضي عياض  

ضر، ومل وفروض األعيان، مث أعلمهم مبا يلزمهم إخراجه إذا وقع هلم جهاد؛ ألْنم كانوا بصدد حماربة كفار م
يقصد ذكرها بعينها؛ ألْنا مسببة عن اجلهاد، ومل يكن اجلهاد إذ ذاك فرض عني. قال: وكذلك مل يذكر احلج؛ 
ألنه مل يكن فرض. وقال غريه: قوله: " وأن تعطوا " معطوف على قوله: " أبربع " أي: آمركم أبربع وأبن  

فعل مع توجه اخلطاب إليهم، قال ابن التني: ال  تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق األربع واإلتيان أبن وال
ميتنع الزايدة إذا حصل الوفاء بوعد األربع. قلت: ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أِب سعيد  
اخلدري يف هذه القصة: " آمركم أبربع: اعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا، وأقيموا الصالة، وآتوا الزكاة، وصوموا  

خلمس من الغنائم ". وقال القاضي أبو بكر بن العرِب: وحيتمل أن يقال: إنه عد الصالة رمضان، وأعطوا ا
والزكاة واحدة؛ ألْنا قرينتها يف كتاب هللا، وتكون الرابعة أداء اخلمس، أو أنه مل يعد أداء اخلمس؛ ألنه داخل 

ل. وقال البيضاوي: الظاهر أن  يف عموم إيتاء الزكاة، واجلامع بينهما أْنما إخراج مال معني يف حال دون حا
األمور اخلمسة املذكورة هنا تفسري لإلميان وهو أحد األربعة املوعود بذكرها، والثالثة األخر حذفها الراوي 
اختصارا أو نسياَن. كذا قال، وما ذكر أنه الظاهر لعله حبسب ما ظهر له، وإال فالظاهر من السياق أن  

واحدة " وكأن القاضي أراد أن يرفع اإلشكال من كون اإلميان واحدا   الشهادة أحد األربع؛ لقوله: " وعقد
واملوعود بذكره أربعا، وقد أجيب عن ذلك أبنه ابعتبار أجزائه املفصلة أربع، وهو يف حد ذاته واحد، واملعىن:  

ائفه، أنه اسم جامع للخصال األربع الِت ذكر أنه أيمرهم هبا، مث فسرها، فهو واحد ابلنوع متعدد حبسب وظ



  

واحد ابلنوع متعدد حبسب أوعيته، واحلكمة    -وهو االنتباذ فيما يسرع إليه اإلسكار    -كما أن املنهي عنه  
يف اإلمجال ابلعدد قبل التفسري أن تتشوف النفس إىل التفصيل مث تسكن إليه وأن حيصل حفظها للسامع، 

عدد الذي يف حفظه علم أنه قد فاته فإذا نسي شيئا من تفاصيلها طالب نفسه ابلعدد، فإذا مل يستوف ال
بعض ما َسع. وما ذكره القاضي عياض من أن السبب يف كونه مل يذكر احلج يف احلديث؛ ألنه مل يكن فرض  
هو املعتمد، وقد قدمنا الدليل على قدم إسالمهم، لكن جزم القاضي أبن قدومهم كان يف سنة مثان قبل فتح  

ن فرض احلج كان سنة ست على األصح كما سنذكره يف موضعه إن مكة تبع فيه الواقدي، وليس ِبيد؛ أل
شاء هللا، ولكن القاضي خيتار أن فرض احلج كان سنة تسع حىت ال يرد على مذهبه أنه على الفور ا ه . وقد  
احتج الشافعي لكونه على الرتاخي أبن فرض احلج كان بعد اهلجرة، وأن النِب صلى هللا عليه وسلم كان قادرا  

حلج يف سنة مثان ويف سنة تسع ومل حيج إال يف سنة عشر، وأما قول من قال: إنه ترك ذكر احلج لكونه  على ا
على الرتاخي فليس ِبيد؛ ألن كونه على الرتاخي ال مينع من األمر به، وكذا قول من قال: إمنا تركه لشهرته  

قول من قال: إن ترك ذكره ألْنم عندهم ليس بقوي؛ ألنه عند غريهم ممن ذكره هلم أشهر منه عندهم، وكذا  
مل يكن هلم إليه سبيل من أجل كفار مضر ليس مبستقيم؛ ألنه ال يلزم من عدم االستطاعة يف احلال ترك  
اإلخبار به ليعمل به عند اإلمكان كما يف اآلية، بل دعوى أْنم كانوا ال سبيل هلم إىل احلج ممنوعة؛ ألن احلج 

أْنم كانوا أيمنون فيها. لكن ميكن أن يقال: إنه إمنا أخربهم ببعض األوامر    يقع يف األشهر احلرم، وقد ذكروا
يقصد  احلال، ومل  فعله يف  ما ميكنهم  فاقتصر هلم على  اجلنة،  بفعله  مبا يدخلون  أن خيربهم  لكوْنم سألوه 

نتباذ يف  إعالمهم ِبميع األحكام الِت جتب عليهم فعال وتركا. ويدل على ذلك اقتصاره يف املناهي على اال
األوعية مع أن يف املناهي ما هو أشد يف التحرمي من االنتباذ، لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم هلا، وأما ما  
وقع يف كتاب الصيام من السنن الكربى للبيهقي من طريق أِب قالبة الرقاشي، عن أِب زيد اهلروي، عن قرة 

لبيت احلرام ". ومل يتعرض لعدد فهي رواية شاذة، يف هذا احلديث من زايدة ذكر احلج ولفظه: " وحتجوا ا
وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما، والنسائي، وابن خزمية، وابن حبان من طريق قرة، مل يذكر أحد 
منهم احلج، وأبو قالبة تغري حفظه يف آخر أمره، فلعل هذا مما حدث به يف التغري، وهذا ابلنسبة لرواية أِب  

ر احلج أيضا يف مسند اإلمام أمحد من رواية أابن العطار، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب.  مجرة. وقد ورد ذك
وعن عكرمة، عن ابن عباس يف قصة وفد عبد قيس. وعلى تقدير أن يكون ذكر احلج فيه حمفوظا فيجمع 

 مس. وهللا أعلم. قوله:يف اجلواب عنه بني اجلوابني املتقدمني فيقال: املراد ابألربع ما عدا الشهادتني وأداء اخل
وْناهم عن أربع: عن احلنتم...( إخل يف جواب قوله: " وسألوه عن األشربة " هو من إطالق احملل وإرادة  )

احلال، أي: ما يف احلنتم وَنوه، وصرح ابملراد يف رواية النسائي من طريق قرة فقال: " وأْناكم عن أربع: ما 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

بفتح املهملة وسكون النون وفتح املثناة من فوق هي اجلرة، كذا فسرها   (احلنتم)  ينتبذ يف احلنتم ". احلديث. و
ابن عمر يف صحيح مسلم، وله عن أِب هريرة: احلنتم: اجلرار اخلضر، وروى احلرِب يف الغريب عن عطاء أْنا  

ووي:  بضم املهملة وتشديد املوحدة واملد هو القرع، قال الن(  الدابء)   جرار كانت تعمل من طني وشعر ودم. و
بفتح النون وكسر القاف: أصل النخلة، ينقر فيتخذ  (  النقري)  واملراد: اليابس منه. وحكى القزاز فيه القصر. و

ابلقاف والياء األخرية ما طلي ابلقار ويقال  (  املقري)  ابلزاي والفاء ما طلي ابلزفت. و (  املزفت)  منه وعاء. و 
غريها كما تطلى ابلزفت، قاله صاحب احملكم. ويف له: القري، وهو نبت حيرق إذا يبس تطلى به السفن و 

مسند أِب داود الطيالسي عن أِب بكرة قال: أما الدابء فإن أهل الطائف كانوا أيخذون القرع فيخرطون فيه  
العنب مث يدفنونه حىت يهدر مث ميوت، وأما النقري فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة مث ينبذون الرطب  

دعونه حىت يهدر مث ميوت، وأما احلنتم فجرار كانت حتمل إلينا فيها اخلمر، وأما املزفت فهذه والبسر مث ي
األوعية الِت فيها الزفت، انتهى. وإسناده حسن. وتفسري الصحاِب أوىل أن يعتمد عليه من غريه؛ ألنه أعلم  

اإلسكار، فرمبا شرب منها من    ابملراد. ومعىن النهي عن االنتباذ يف هذه األوعية خبصوصها؛ ألنه يسرع فيها
ال يشعر بذلك، مث ثبتت الرخصة يف االنتباذ يف كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر كما سيأيت يف 

( وراءكم)  وهي موصولة، و(  من)  بفتح(  وأخربوا هبن من وراءكم)   كتاب األشربة إن شاء هللا تعاىل. قوله:
ويشمل من حيدث هلم من األوالد وغريهم وهذا ابعتبار    يشمل من جاءوا من عندهم، وهذا ابعتبار املكان،

الزمان، فيحتمل إعماهلا يف املعنيني معا حقيقة وَمازا، واستنبط منه املصنف االعتماد على أخبار اآلحاد 
 على ما سيأيت يف اببه إن شاء هللا تعاىل. 

 
  



  

 احاديث  سبع على  وحيتوى الكتاب من  األربعون و اخلامس اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 احلديث األول 
 203، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ثَ َنا(  119)  2942 َعْبدي   كياَلمُهَا َعنْ   ،َوَحجَّاُج ْبُن الشَّاعيري  ،َعْبُد اْلَواريثي ْبُن َعْبدي الصََّمدي ْبني َعْبدي اْلَواريثي  َحدَّ
ثَ َنا  -َواللَّْفُظ ليَعْبدي اْلَواريثي ْبني َعْبدي الصََّمدي    - الصََّمدي  َسنْيي ْبني ذَْكَوانَ  َعني   ،َجد يي َعنْ   ،َأِبي  َحدَّ ثَ َنا  ،احلُْ اْبُن   َحدَّ

ُّ  َحدََّثِني   ،بُ َرْيَدةَ  يَل الشَّْعِبي ُر ْبُن َشرَاحي ُأْخَت الضَّحَّاكي ْبني قَ ْيس    فَاطيَمَة بيْنَت قَ ْيس   ُه َسَألَ َشْعُب مَهَْداَن، أَنَّ   ،َعامي
رَاتي اأْلَُولي    - َعَلْيهي َوَسلََّم، اَل    :فَ َقالَ   - وََكاَنْت ميَن اْلُمَهاجي  ُ ْعتييهي ميْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َحد يثييِني َحدييثًا َسَي

ْئَت أَلَفْ َعَلنَّ. فَ َقاَل هَلَا  :ُتْسنيدييهي إيىَل َأَحد  َغرْييهي. فَ َقاَلتْ  . فَ َقاَلتْ   :لَئيْن شي َنَكْحُت اْبَن اْلُمغيريَةي،    :َأَجْل َحد يثييِني
َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  َمَع  اجلْيَهادي  أَوَّلي  يفي  يَب  فَُأصي يَ ْوَمئيذ ،  قُ َرْيش   َشَبابي  َياري  خي ميْن  َوَسلََّم،  َوُهَو   

َعَلْيهي َوَسلََّم، َوَخطَبَ  ميَّْتُ أتََ  فَ َلمَّا  ُ َأْصَحابي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ نَ َفر  ميْن  ْبُن َعْوف  يفي  الرَّمْحَني  َعْبُد  ِني َخطََبِني 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعَلى َمْواَلُه ُأَساَمَة ْبني َزْيد ، وَُكْنُت َقْد ُحد يْثُت َأنَّ  ُ َعَلْيهي  َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قُ ْلتُ   :َوَسلََّم قَالَ  بَّ ُأَساَمَة ". فَ َلمَّا َكلََّمِني َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ أَْمريي بيَيديَك،   :" َمْن َأَحبَِّني فَ ْلُيحي
ْئَت. فَ َقالَ  م ي َشرييك  ". َوأُمُّ َشرييك  اْمَرأٌَة َغنييٌَّة ميَن اأْلَْنَصاري َعظييَمُة الن ََّفَقةي يفي  " انْ َتقيليي إيىَل أُ   :فَأَْنكيْحِني َمْن شي

يَفاُن، فَ ُقْلتُ  َها الض ي ، فَإيين ي    :َسأَفْ َعُل. فَ َقالَ   :َسبييلي اَّللَّي، يَ ْنزيُل َعَلي ْ يَفاني " اَل تَ ْفَعليي، إينَّ أُمَّ َشرييك  اْمَرأٌَة َكثيريَُة الض ي
، َفرَيَى اْلَقْوُم ميْنكي بَ ْعَض َما َتْكَرهي أَ  َف الث َّْوُب َعْن َساقَ ْيكي ، أَْو يَ ْنَكشي َاُركي نَي، َوَلكيني  ْكَرُه َأْن َيْسُقَط َعْنكي مخي

، َوُهَو ميَن اْلَبْطني  َوُهَو َرُجٌل ميْن َبِني فيْهر     -انْ َتقيليي إيىَل اْبني َعم يكي َعْبدي اَّللَّي ْبني َعْمريو اْبني أُم ي َمْكُتوم  "   فيْهري قُ َرْيش 
ْنُه   ْعُت نيَداَء اْلُمَناديي    -الَّذيي هيَي مي ُ َعَلْيهي    -فَانْ تَ َقْلُت إيلَْيهي، فَ َلمَّا انْ َقَضْت عيدَّيتي َسَي ُمَناديي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َعًة. َفَخَرْجُت إيىَل الْ   :يُ َناديي  -َوَسلََّم   ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َفُكْنُت  الصَّاَلَة َجامي دي َفَصلَّْيُت َمَع َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َمْسجي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َصاَلتَ  ، فَ َلمَّا َقَضى َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ْنرَبي  يفي َصف ي الن يَساءي الَِّتي تَليي ظُُهوَر اْلَقْومي ُه َجَلَس َعَلى اْلمي

ُه ". مُثَّ قَالَ  :، فَ َقالَ َوُهَو َيْضَحكُ  َ مَجَْعُتُكمْ  :" لييَ ْلَزْم ُكلُّ إيْنَسان  ُمَصالَّ ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم.   :" قَاُلوا ؟ " أََتْدُروَن ملي اَّللَّ
َنَّ متَييًما الدَّ   :قَالَ  ارييَّ َكاَن َرُجاًل َنْصرَانييًّا َفَجاَء، فَ َباَيَع،  " إيين ي َواَّللَّي َما مَجَْعُتُكْم ليَرْغَبة  َواَل ليَرْهَبة ، َوَلكيْن مَجَْعُتُكْم ألي

يحي الدَّجَّالي  َحدََّثِني أَنَُّه رَكيَب يفي َسفييَنة  حَبْرييَّة  َمَع   ؛ َوَأْسَلَم، َوَحدََّثِني َحدييثًا َواَفَق الَّذيي ُكْنُت ُأَحد يُثُكْم َعْن َمسي
اْلَبْحري َحىتَّ َمْغريبي  َثاَلثينَي َرُجاًل ميْن خلَْم  َوُجَذاَم، فَ لَ  اْلَبْحري، مُثَّ أَْرفَ ُئوا إيىَل َجزييَرة  يفي  عيَب هبييُم اْلَمْوُج َشْهرًا يفي 

، َفَجَلُسوا يفي  ُهْم َدابَّةٌ   ،أَقْ ُربي السَّفييَنةي  الشَّْمسي ْن  َكثيرُي الشََّعري، اَل َيْدُروَن َما قُ ب ُ  َأْهَلبُ  َفَدَخُلوا اجْلَزييَرَة، فَ َلقييَ ت ْ ُلُه مي
، َما أَْنتي   :ُدبُريهي ميْن َكثْ َرةي الشََّعري، فَ َقاُلوا أَي َُّها اْلَقْوُم،    :قَاَلتْ   ؟َوَما اجلَْسَّاَسةُ   :قَاُلوا  .اجلَْسَّاَسةُ  َأَنَ   :فَ َقاَلتْ   ؟َويْ َلكي
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أْلَْشَوا ْيري، فَإينَُّه إيىَل َخرَبيُكْم ابي . قَالَ اْنطَليُقوا إيىَل َهَذا الرَُّجلي يفي الدَّ َها  :قي ن ْ َأْن َتُكوَن    ؛َلمَّا ََسَّْت لََنا َرُجاًل َفريقْ َنا مي
يْ َر، فَإيَذا فييهي َأْعَظُم إيْنَسان  َرأَيْ َناُه َقطُّ َخْلًقا، َوَأَشدُُّه وي   : َشْيطَانًَة. قَالَ  رَاًعا َحىتَّ َدَخْلَنا الدَّ اَثقًا، ََمُْموَعٌة  فَاْنطََلْقَنا سي

حلَْدييدي. قُ ْلَنا ُويني    :قَالَ   ؟ َويْ َلَك، َما أَْنتَ   :َيَداُه إيىَل ُعُنقيهي َما َبنْيَ رُْكبَ تَ ْيهي إيىَل َكْعبَ ْيهي ابي َقْد َقَدْرمُتْ َعَلى َخرَبيي، فََأْخربي
نيَ   :قَاُلوا  ؟َما أَنْ ُتمْ  َنا يفي َسفييَنة  حَبْرييَّة ، َفَصاَدفْ َنا اْلَبْحَر حي فَ َلعيَب بيَنا اْلَمْوُج َشْهرًا،   ،اْغتَ َلمَ  ََنُْن أََُنٌس ميَن اْلَعَربي رَكيب ْ

َنا َدابٌَّة َأْهَلُب، َكثيرُي الشََّعري، اَل يُْدَرى مَ مُثَّ أَْرفَْأََن إيىَل َجزييَرتيَك َهذي  َا، َفَدَخْلَنا اجْلَزييَرَة، فَ َلقييَ ت ْ ا  هي، َفَجَلْسَنا يفي أَقْ ُرهبي
. فَ َقاَلتْ   :قُ بُ ُلُه ميْن ُدبُريهي ميْن َكثْ َرةي الشََّعري، فَ ُقْلَنا ، َما أَْنتي  : قَاَلتي   ؟اجلَْسَّاَسةُ َوَما    :َأََن اجلَْسَّاَسُة. قُ ْلَنا   :َويْ َلكي

ْيري  َها، َوملَْ ََنَْمْن َأْن    ؛اْعميُدوا إيىَل َهَذا الرَُّجلي يفي الدَّ ن ْ رَاًعا َوَفزيْعَنا مي . فَأَقْ بَ ْلَنا إيلَْيَك سي أْلَْشَواقي فَإينَُّه إيىَل َخرَبيُكْم ابي
ُويني َعْن خَنْلي بَ ْيَساَن. ق ُ  :َتُكوَن َشْيطَانًَة. فَ َقالَ  َا َتْسَتْخربيُ  :ْلَناَأْخربي َأْسأَُلُكْم َعْن خَنْليَها، َهْل   : قَالَ  ؟َعْن َأي ي َشْأْني

ُك َأْن اَل تُ ْثميَر. قَالَ   :نَ َعْم. قَالَ   : قُ ْلَنا َلهُ   ؟يُ ْثميرُ  ُويني َعْن حُبَرْيَةي الطَّرَبييَّةي. قُ ْلَنا  :أََما إينَُّه يُوشي َا    :َأْخربي َعْن َأي ي َشْأْني
ُك َأْن َيْذَهَب. قَالَ   :هيَي َكثيريَُة اْلَماءي. قَالَ   :قَاُلوا  ؟َهْل فييَها َماءٌ   :قَالَ   ؟َتْسَتْخربيُ  ُويني    :أََما إينَّ َماَءَها يُوشي َأْخربي

َا َتْسَتْخربيُ   :َعْن َعنْيي ُزَغَر. قَاُلوا َاءي اْلَعنْيي   َوَهْل يَ ْزرَُع َأْهُلَها   ؟َهْل يفي اْلَعنْيي َماءٌ   :قَالَ   ؟َعْن َأي ي َشْأْني   :قُ ْلَنا َلهُ   ؟مبي
ْن َمائيَها. قَالَ  ُويني َعْن َنِبي ي اأْلُم يي ينَي َما فَ َعلَ   :نَ َعْم، هيَي َكثيريَُة اْلَماءي، َوَأْهُلَها يَ ْزَرُعوَن مي َقْد َخرََج ميْن    :قَاُلوا  ؟َأْخربي

َعَلى َمْن يَلييهي   َظَهرَ  فََأْخرَبََْنُه أَنَُّه َقدْ   ؟َكْيَف َصَنَع هبييمْ   :نَ َعْم. قَالَ   :قُ ْلَنا  ؟أَقَاتَ َلُه اْلَعَربُ   :َمكََّة َونَ َزَل يَ ْثريَب. قَالَ 
أََما إينَّ َذاَك َخرْيٌ هَلُْم َأْن يُطييُعوُه، َوإيين ي خُمْربيُُكْم    :نَ َعْم. قَالَ   :قُ ْلَنا  ؟َقْد َكاَن َذليكَ   :ميَن اْلَعَربي َوَأطَاُعوُه. قَاَل هَلُمْ 

أَدَعَ   ؛َعِن ي  َفاَل   ، اأْلَْرضي رَي يفي  فََأسي فََأْخرَُج،   ، اخْلُُروجي يُ ْؤَذَن لي يفي  َأْن  ُك  أُوشي َوإيين ي  يُح،  اْلَمسي َأََن  إيالَّ    إيين ي  قَ ْريًَة 
لَ  لَي ْ أَْربَعينَي  َدًة  َهَبْطتُ َها يفي  َأْن أَْدُخَل َواحي أََرْدُت  َبَة، فَ ُهَما حُمَرََّمَتاني َعَليَّ كيْلَتامُهَا، ُكلََّما  أَْو   -ًة، َغرْيَ َمكََّة َوطَي ْ

ُهَما   ن ْ ًدا مي َها، َوإينَّ َعَلى ُكل ي  َصْلًتا اْستَ ْقبَ َلِني َمَلٌك بيَيديهي السَّْيفُ   -َواحي َها َماَلئي  نَ ْقب   َيُصدُّيني َعن ْ ن ْ َكًة حَيُْرُسوَْنَا  مي
ْنرَبي   :". قَاَلتْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوَطَعَن مبييْخَصَرتيهي يفي اْلمي َبُة، َهذيهي   :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َبُة، َهذيهي طَي ْ " َهذيهي طَي ْ

َبُة   ثْ ُتُكْم َذليكَ   -يَ ْعِني اْلَمدييَنَة    -طَي ْ فَإينَُّه َأْعَجَبِني َحدييُث متَييم  أَنَُّه    - نَ َعْم    :  النَّاسُ فَ َقالَ   -   ؟َأاَل َهْل ُكْنُت َحدَّ
، أَْو حَبْري ا ْلَيَمني. اَل، َبْل ميْن قيَبلي  َواَفَق الَّذيي ُكْنُت ُأَحد يُثُكْم َعْنُه، َوَعني اْلَمدييَنةي َوَمكََّة، َأاَل إينَُّه يفي حَبْري الشَّْأمي

. قَاَلتْ اْلَمْشريقي َما ُهَو، ميْن قيَبلي  َفَحفيْظُت    : اْلَمْشريقي َما ُهَو، ميْن قيَبلي اْلَمْشريقي َما ُهَو ". َوَأْوَمَأ بيَيديهي إيىَل اْلَمْشريقي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم.   َهَذا ميْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ثَ َنا(  120)  2942 ثَ َنا  ،حَيََْي ْبُن َحبييب  احْلَاريثييُّ  َحدَّ ثَ َنا  ، ْبُن احْلَاريثي اهْلَُجْيمييُّ أَبُو ُعْثَمانَ َخاليدُ  َحدَّ   ، قُ رَّةُ  َحدَّ
ثَ َنا احلََْكمي  َحدَّ أَبُو  ثَ َنا  ،َسيَّاٌر  ُّ  َحدَّ َعَلى  :قَالَ  الشَّْعِبي قَ ْيس   َدَخْلَنا  بيْنتي  َلهُ   ،فَاطيَمَة  يُ َقاُل  بيُرَطب   َنا    : فََأحْتََفت ْ
َنا َسوي   ،اْبني طَاب   ُرَطبُ  ، َفَسأَْلتُ َها َعني اْلُمطَلََّقةي َثاَلاثً َوَأْسَقت ْ طَلََّقِني بَ ْعليي َثاَلاًث،   :قَاَلتْ   ؟أَْيَن تَ ْعَتدُّ   :يَق ُسْلت 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َأْن َأْعَتدَّ يفي َأْهليي. قَاَلتْ  ُّ َصلَّى اَّللَّ َعةً   :فَ ُنوديَي يفي النَّاسي   :فََأذيَن لي النَِّبي  :. قَاَلتْ إينَّ الصَّاَلَة َجامي



  

. قَاَلتْ  َن النَّاسي .    :فَاْنطََلْقُت فييَمني اْنطََلَق مي َفُكْنُت يفي الصَّف ي اْلُمَقدَّمي ميَن الن يَساءي، َوُهَو يَليي اْلُمَؤخََّر ميَن الر يَجالي
ْنرَبي خيَْ   :قَاَلتْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوُهَو َعَلى اْلمي َّ َصلَّى اَّللَّ " إينَّ َبِني َعم   ليَتمييم  الدَّاريي ي رَكيُبوا   :ُطُب، فَ َقالَ َفَسميْعُت النَِّبي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَأْهَوى مبييْخَصَرتيهي إيىَل   :يفي اْلَبْحري ". َوَساَق احلَْدييَث، َوزَاَد فييهي قَاَلتْ  َا أَْنظُُر إيىَل النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ َفَكَأمنَّ
، َوقَالَ  َبُة ". يَ ْعِني اْلَمدييَنةَ " َهذي  :اأْلَْرضي  هي طَي ْ

ثَ َنا(  121)  2942 ُّ  َوَحدَّ ي   احْلُْلَوايني
ُعْثَماَن الن َّْوَفلييُّ  ،احلََْسُن ْبُن َعلي ثَ َنا  :قَااَل  َوَأمْحَُد ْبُن   ، َوْهُب ْبُن َجريير   َحدَّ

ثَ َنا َقديَم َعَلى َرُسولي    :قَاَلتْ  فَاطيَمَة بيْنتي قَ ْيس   َعنْ   ،ْعِبي ي الشَّ  حُيَد يُث َعني  َغْياَلَن ْبَن َجريير   َسَيْعتُ   :قَالَ  َأِبي  َحدَّ
أَ  َعَلْيهي َوَسلََّم   ُ َعَلْيهي َوَسلََّم متَييٌم الدَّارييُّ، فََأْخرَبَ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  ُ فَ َتاَهْت بيهي  اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ اْلَبْحَر،  نَُّه رَكيَب 

َها يَ ْلَتميُس اْلَماَء، فَ َلقيَي إيْنَساًَن جَيُرُّ َشَعَرُه، َواقْ َتصَّ احلَْدييَث، َوقَالَ   َسفيينَ ُتُه، َفَسَقطَ   :فييهي   إيىَل َجزييَرة ، َفَخرََج إيلَي ْ
َبَة، فََأْخرَ   :مُثَّ قَالَ  ُ َعَلْيهي  أََما إينَُّه َلْو َقْد أُذيَن لي يفي اخْلُُروجي َقْد َوطيْئُت اْلبياَلَد ُكلََّها، َغرْيَ طَي ْ َجُه َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ثَ ُهْم، قَالَ  ، َفَحدَّ َبُة، َوَذاَك الدَّجَّاُل ". :َوَسلََّم إيىَل النَّاسي  " َهذيهي طَي ْ
ثَ َنا  ،أَبُو َبْكري ْبُن إيْسَحاقَ  َحدََّثِني (  122)  2942 ثَ َنا  ،حَيََْي ْبُن ُبَكرْي   َحدَّ َأِبي  َعنْ   -يَ ْعِني احلْيزَامييَّ    - اْلُمغيريَةُ  َحدَّ

ْنرَبي، فَ َقالَ   ،فَاطيَمَة بيْنتي قَ ْيس   َعنْ   ،الشَّْعِبي ي  َعني   ،الز يََندي  َعَلْيهي َوَسلََّم قَ َعَد َعَلى اْلمي  ُ "   :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ال  متَييٌم  النَّاُس، َحدََّثِني  فَ رَكيَب أَي َُّها  فَاْنَكَسَرْت هبييْم،  هَلُْم،  َسفييَنة   اْلَبْحري يفي  قَ ْوميهي َكانُوا يفي  ميْن  أََُنًسا  َأنَّ  دَّارييُّ 

 بَ ْعُضُهْم َعَلى َلْوح  ميْن أَْلَواحي السَّفييَنةي، َفَخَرُجوا إيىَل َجزييَرة  يفي اْلَبْحري ". َوَساَق احلَْدييَث.
 احلجاج املنهاج شرح صحيح مسلم بن 

فأصيب يف أول    ،وهو من خيار شباب قريش يومئذ  ،نكحت ابن املغرية  :عن فاطمة بنت قيس قالت: )قوله
 ،صرت أميا  :معىن " أتميت "(  فلما أتميت خطبِن عبد الرمحن  ،اجلهاد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

أنه قتل يف اجلهاد مع النِب صلى هللا عليه    :" فأصيب " ليس معناه  :قوهلا  :قال العلماء  ،وهي الِت ال زوج هلا
وكذا ذكره يف    ،و " أتميت " بذلك إمنا أتميت بطالقه البائن كما ذكره مسلم يف الطريق الذي بعد هذا  ،وسلم

تويف مع علي بن    :فقيل  ،وقد اختلفوا يف وقت وفاته  ،وكذا ذكره املصنفون يف مجيع كتبهم  ،كتاب الطالق 
بل عاش إىل خالفة عمر رضي    :وقيل  ،حكاه ابن عبد الرب  ،عقب طالقها ابليمن  أِب طالب رضي هللا عنه

أو َنو    ،أو أصيب يف ماله   ،ِبراحة  :" فأصيب " أي  :وإمنا معىن قوهلا  ،حكاه البخاري يف التاريخ  ،هللا عنه
  ، قريش فابتدأت بكونه خري شباب    ،إمنا أرادت بذلك عد فضائله  :قال القاضي  ،هكذا أتوله العلماء  ،ذلك

وأم : )قوله  .وقد سبق شرح حديث فاطمة هذا يف كتاب الطالق وبيان ما اشتمل عليه  ،مث ذكرت الباقي
 ، واَسها غربة  ،إمنا هي قرشية من بِن عامر بن لؤي  : وقال  ،هذا قد أنكره بعض العلماء(  شريك من األنصار

انتقلي إىل ابن عمك عبد هللا بن عمرو  ولكن  : )قوله  .قرشية وأنصارية  ؛ مها ثنتان  : وقال آخرون  ،غربلة  : وقيل
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  . هكذا هو يف مجيع النسخ  (،وهو من البطن الذي هي منه  ،وهو رجل من بِن فهر فهر قريش  ،ابن أم مكتوم
وإىل أمه أم    ،فنسبه إىل أبيه عمرو  ،ألنه صفة لعبد هللا ال لعمرو  ؛" ابن أم مكتوم " يكتب أبلف  :وقوله

  ، ونظائر ذلك   ،وعبد هللا بن أِب ابن سلول  ،فجمع نسبه إىل أبويه كما يف عبد هللا بن مالك ابن حبينة  ،مكتوم
  : قال القاضي   .وقد سبق بيان هؤالء كلهم يف كتاب اإلميان يف حديث املقداد حني قتل من قال ال إله إال هللا

وهو من بِن عامر    ، حمارب بن فهربل من بِن  ،وال من البطن الذي هي منه  ،املعروف أنه ليس اببن عمها 
ال البطن    ،واملراد ابلبطن هنا القبيلة   ،والصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح  ،هذا كالم القاضي  ،بن لؤي

أنه ابن عمها َمازا  ،الذي هو أخص منها قبيلتها  ؛واملراد  : قوله  .فالرواية صحيحة وهلل احلمد  ،لكونه من 
فلما  : )قوهلا  .والثاين على احلال  ،األول على اإلغراء  ،ة " و " جامعة "هو بنصب " الصال(  الصالة جامعة)

إمنا كانت بعد   ،وليس كذلك  ،ظاهره أن اخلطبة كانت يف نفس العدة  ،إىل آخره(  أتميت خطبِن عبد الرمحن
 ، فيتأول هذا اللفظ الواقع هنا على ذلك   ،انقضائها كما صرح به يف األحاديث السابقة يف كتاب الطالق

" انتقلي إىل أم شريك وإىل ابن أم مكتوم " مقدما على اخلطبة وعطف مجلة على مجلة من    :ويكون قوله
هذا معدود يف مناقب (  حدثِن أنه ركب سفينة  :عن متيم الداري: )قوله صلى هللا عليه وسلم  .غري ترتيب

ورواية املتبوع   ،وفيه رواية الفاضل عن املفضول  ،ألن النِب صلى هللا عليه وسلم روى عنه هذه القصة  ؛متيم
التجئوا   :أي  ،هو ابهلمزة(  مث أرفئوا إىل جزيرة: )قوله صلى هللا عليه وسلم  .وفيه قبول خرب الواحد  ،عن اتبعه

وهي سفينة صغرية تكون مع الكبرية كاجلنيبة يتصرف    ،هو بضم الراء(  فجلسوا يف أقرب السفينة: )قوله  .إليها
وجاء هنا "    -بكسر الراء وفتحها    -قارب    :والواحد  ،قوارب  :اجلمع  ،ب السفينة لقضاء حوائجهمفيها ركا 
  . وما قرب منها للنزول   ،أخرايهتا   :املراد أبقرب السفينة  :وقيل  ،وهو صحيح لكنه خالف القياس  ،أقرب "

شديد   :أي (  م ابألشواقفإنه إىل خربك: )قوله  .غليظ الشعر كثريه  :األهلب  ،كثري الشعر(  دابة أهلب: )قوله
 ،هاج وجاوز حده املعتاد  :أي(  صادفنا البحر حني اغتلم: )قوله  .خفنا  : أي(  فرقنا: )وقوله  . األشواق إليه

بزاي معجمة (  عني زغر: ) قوله  .االغتالم أن يتجاوز اإلنسان ما حد له من اخلري واملباح  :وقال الكسائي
فهي  (  طيبة)  وأما  ،وهي بلدة معروفة يف اجلانب القبلي من الشام  ،مضمومة مث غني معجمة مفتوحة مث راء

بيده السيف : )قوله  .وسبق يف كتاب احلج اشتقاقها مع ابقي أَسائها  ،" طابة "  :وتقال هلا أيضا  ،املدينة
قال  (  من قبل املشرق ما هو: )قوله صلى هللا عليه وسلم  .مسلوال  :أي  -بفتح الصاد وضمها    -(  صلتا

لف بنافية  :ظة القاضي  ليست  للكالم  زائدة صلة   " هو  ما  املشرق  ،"  أنه يف جهات  إثبات  : قوله  .واملراد 
وقد سبق   ،ضيفتنا بنوع من الرطب  :أي(  وسقتنا سويق سلت  ،رطب ابن طاب  :فأحتفتنا برطب يقال له)



  

ء مثناة فوق  بضم السني وإسكان الالم وبتا  -و " سلت "    ،وسبق أن متر املدينة مائة وعشرون نوعا  ،بيانه
 .سلكت عن الطريق :أي( اتهت به سفينته: )قوله  .ويشبه الشعري ،وهو حب يشبه احلنطة -
 

 احلديث الثاىن 
 246، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  270 الصَّبَّاحي  َحدَّ ْبني  اْلُمَؤمَّلي  ْبُن  اْلَولييدي  ،حُمَمَُّد  ْبُن  ثَ َنا  :قَااَل   ،َوَعبَّاُد  نَ  َحدَّ َزابَّ ْبني  حَيََْي  ْبُن    :قَالَ   ،َبْكُر 
ثَ َنا ي    َحدَّ

َعلي ْبُن  بَّاُن  زياَيد   َعنْ   ،حي َأِبي  ْبني  طَاليب   َعنْ   ،يَزييَد  َأِبي  ْبني  َعقييلي  ْبني  حُمَمَّدي  ْبني  اَّللَّي   ، أَبييهي  َعنْ   ،َعْبدي 
َوميَن اْلُغْسلي َصاٌع ". فَ َقاَل   ،ُمدٌّ  " جُيْزيُئ ميَن اْلُوُضوءي   : َعَلْيهي َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ   :قَالَ   ،َجد يهي  َعنْ 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم. :اَل جُيْزيئُ َنا. فَ َقالَ  :َرُجلٌ  َّ َصلَّى اَّللَّ ْنَك َوَأْكثَ ُر َشَعرًا. يَ ْعِني النَِّبي  َقْد َكاَن جُيْزيُئ َمْن ُهَو َخرْيٌ مي
 صحيح  حكم احلديث:

 حاشية السندي على ابن ماجه

من أجزأ ابهلمز يف آخره إذا كفى وكلمة من مبعىن يف أي يكفي يف الوضوء مد من (  جيزئ من الوضوء)  قوله
أي من التابعني  (  فقال رجل)  املاء واملراد أنه ال حاجة إىل الزايدة عليه لغالب الناس يف غالب األحوال قوله

احلديث ويف الزوائد إسناده ضعيف لضعف حبان ويزيد انتهى واحلديث الفعلي اثبت  للصحاِب الذي روى  
 . يف الصحيحني وغريمها من رواية أنس وهللا تعاىل أعلم

 

  احلديث الثالث
 404، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  500 ُمْصَعب   َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،أَبُو  السَّاعيدييُّ  َحدَّ َسْعد   ْبني  َسْهلي  ْبني  َعبَّاسي  ْبُن  اْلُمَهْيميني   ،أَبييهي  َعنْ   ،َعْبُد 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  ،َجد يهي  َعنْ  ، فَإينَّ َلُه َدََسًا ". :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  " َمْضميُضوا ميَن اللَّنَبي

 حكم احلديث: صحيح 
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 الرابع  احلديث 
 484، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  611 َبةَ  َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،أَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ   ، أَبييهي  َعنْ   ،َعْمريو ْبني ُشَعْيب   َعنْ   ،َحجَّاج   َعنْ   ،أَبُو ُمَعاوييَةَ  َحدَّ
َوَسلَّمَ   :قَالَ   ،َجد يهي  َعنْ  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َوتَ َواَرتي   :قَاَل   ، اخلْيَتاََنني اْلتَ َقى  إيَذا  َوَجَب   احلََْشَفةُ  "  فَ َقْد 

 اْلُغْسُل".
 حكم احلديث: صحيح 

 

   احلديث اخلامس
 119، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا(  310)  187 َبةَ  َحدَّ ثَ َنا  ،أَبُو َبْكري ْبُن َأِبي َشي ْ ثَ َنا  ، َعفَّاُن ْبُن ُمْسليم   َحدَّ ثَ َنا  ،مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ  َحدَّ   ،اَثبيتٌ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  اْبني َمْسُعود   َعني   ،أََنس   َعنْ  ي    :َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُر َمْن َيْدُخُل اجْلَنََّة َرُجٌل، فَ ُهَو مَيْشي " آخي

َها، فَ َقالَ َمرًَّة، َويَ  ، َلَقْد َأْعطَايني    :ْكُبو َمرًَّة، َوَتْسَفُعُه النَّاُر َمرًَّة، فَإيَذا َما َجاَوَزَها اْلتَ َفَت إيلَي ْ تَ َباَرَك الَّذيي جَنَّايني ميْنكي
رييَن، َفرُتَْفُع َلُه َشَجَرٌة، فَ ي َ  ًئا َما َأْعطَاُه َأَحًدا ميَن اأْلَوَّلينَي َواآْلخي ُ َشي ْ ، أَْدنيِني ميْن َهذيهي الشََّجَرةي،   :ُقولُ اَّللَّ َأْي َرب ي

ُ َعزَّ َوَجلَّ  َْسَتظيلَّ بيظيل يَها، َوَأْشَرَب ميْن َمائيَها. فَ يَ ُقوُل اَّللَّ ُتَكَها َسأَْلَتِني َغرْيََها،    :َفألي اَي اْبَن آَدَم، َلَعل يي إيْن َأْعطَي ْ
ُدُه َأْن    :فَ يَ ُقولُ  ، َويُ َعاهي َها،  اَل اَي َرب ي ن ْ َنَُّه يَ َرى َما اَل َصرْبَ َلُه َعَلْيهي، فَ ُيْدنييهي مي اَل َيْسأََلُه َغرْيََها، َوَربُُّه يَ ْعذيرُُه، ألي

ْن َمائيَها، مُثَّ تُ ْرَفُع َلُه َشَجَرٌة هيَي َأْحَسُن ميَن اأْلُوىَل، فَ يَ ُقولُ  ، أَْدنيِني   :فَ َيْسَتظيلُّ بيظيل يَها، َوَيْشَرُب مي  ميْن َأْي َرب ي
َْشَرَب ميْن َمائيَها، َوَأْسَتظيلَّ بيظيل يَها اَل َأْسأَُلَك َغرْيََها، فَ يَ ُقولُ  اَي اْبَن آَدَم، أملَْ تُ َعاهيْديني َأْن اَل َتْسأََلِني    :َهذيهي ألي

ُدُه أَ   :َغرْيََها، فَ يَ ُقولُ  َها َتْسأَُلِني َغرْيََها، فَ يُ َعاهي ن ْ ُتَك مي َنَُّه يَ َرى َما َلَعل يي إيْن أَْدنَ ي ْ ْن اَل َيْسأََلُه َغرْيََها، َوَربُُّه يَ ْعذيرُُه، ألي
َها، فَ َيْسَتظيلُّ بيظيل يَها، َوَيْشَرُب ميْن َمائيَها، مُثَّ تُ ْرَفُع َلُه َشَجرَ  ن ْ ٌة عيْنَد اَببي اجْلَنَّةي هيَي  اَل َصرْبَ َلُه َعَلْيهي، فَ ُيْدنييهي مي

، أَْدنيِني ميْن َهذيهي   : . فَ يَ ُقولُ َأْحَسُن ميَن اأْلُولََينْيي  َْسَتظيلَّ بيظيل يَها، َوَأْشَرَب ميْن َمائيَها، اَل َأْسأَُلَك َغرْيََها.    ؛َأْي َرب ي ألي
، َهذيهي اَل َأْسأَُلَك َغريَْ  :قَالَ  ؟اَي اْبَن آَدَم، أملَْ تُ َعاهيْديني َأْن اَل َتْسأََلِني َغرْيََها :فَ يَ ُقولُ   ؛َها، َوَربُُّه يَ ْعذيرُهُ بَ َلى اَي َرب ي

َها، فَ َيْسَمُع َأْصَواَت َأْهلي اجلَْ  ن ْ َها، فَإيَذا أَْدََنُه مي ن ْ َها، فَ ُيْدنييهي مي َنَُّه يَ َرى َما اَل َصرْبَ َلُه َعَلي ْ ،   :نَّةي. فَ يَ ُقولُ ألي َأْي َرب ي
فَ يَ ُقولُ  ْلنييَها.  َما  :أَْدخي اْبَن آَدَم،  أَ  َيْصرييِني  اَي  ْنَك،  َمَعَهامي ثْ َلَها  َومي نْ َيا  الدُّ أُْعطيَيَك  َأْن  يَك  ،    :قَالَ   ؟ يُ ْرضي اَي َرب ي

اْلَعاَلمينيَ  ، َوأَْنَت َربُّ  َك اْبُن َمْسُعود ، فَ َقالَ   ؟أََتْستَ ْهزيُئ ميِن ي ميمَّ   :فَ َقاُلوا  ؟َأاَل َتْسأَُلويني ميمَّ َأْضَحكُ   : " َفَضحي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم. فَ َقاُلوا  :قَالَ   ؟َتْضَحكُ  َك َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ "    :قَالَ   ؟ميمَّ َتْضَحُك اَي َرُسوَل اَّللَّي   :َهَكَذا َضحي



  

قَالَ  نَي  اْلَعاَلمينَي حي ْحكي َرب ي  اْلَعاَلمينيَ   :ميْن ضي َوأَْنَت َربُّ   ، َأْستَ ْهزيُئ    :فَ يَ ُقولُ   ؟أََتْستَ ْهزيُئ ميِن ي ميْنَك،  إيين ي اَل 
 َوَلكيِن ي َعَلى َما َأَشاُء قَاديٌر ". 

 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 

ويف  (  فيقول هللا تعاىل له اذهب فادخل اجلنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاهلا)  قوله صلى هللا عليه وسلم:
وإحدامها تفسري    ،احدالرواية األخرى: " لك الذي متنيت وعشرة أضعاف الدنيا " هااتن الروايتان مبعىن و 

وأما قوله صلى هللا عليه    .فاملراد ابألضعاف األمثال فإن املختار عند أهل اللغة أن الضعف املثل  ،األخرى
  ويف الرواية األخرى:(  فيقول هللا تعاىل: أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها)  وسلم يف األخرى يف الكتاب:

فيقول لك ذلك ومثله ومثله    ،فيقول: رضيت رب  ؟ك الدنيا أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملو )
فهااتن الروايتان ال ختالفان  (  فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله  ،فقال يف اخلامسة: رضيت رب  ،ومثله ومثله ومثله

فإن املراد ابألوىل من هاتني أن يقال له أوال: لك الدنيا ومثلها مث يزاد إىل متام عشرة أمثاهلا كما بينه    ،األوليني
وأما األخرية فاملراد هبا أن أحد ملوك الدنيا ال ينتهي ملكه إىل مجيع األرض بل ميلك    ،يف الرواية األخرية

قل بعضه فيعطى هذا الرجل مثل أحد ملوك  بعضا منها مث منهم من يكثر البعض الذي ميلكه ومنهم من ي
مث يقال له: لك عشرة أمثال هذا فيعود معىن هذه الرواية إىل    ،وذلك كله قدر الدنيا كلها  ،الدنيا مخس مرات

آخر من يدخل اجلنة رجل فهو )  قوله صلى هللا عليه وسلم:  .وهو أعلم  .موافقة الرواايت املتقدمة وهلل احلمد
وأما " تسفعه " فهو بفتح    .أما " يكبو " فمعناه: يسقط على وجهه(  تسفعه النار مرةميشي مرة ويكبو مرة و 

قوله صلى هللا عليه    .التاء وإسكان السني املهملة وفتح الفاء ومعناه: تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرا
ثالثة: فوقع يف أكثر وأما ال  .كذا هو يف األصول يف املرتني األوليني  (،ألنه يرى ما ال صرب له عليه)  وسلم:

وكالمها صحيح ومعىن " عليها ": أي نعمة ال صرب   ،ويف بعضها " عليه "  ،األصول " ما ال صرب له عليها "
هو بفتح الياء وإسكان الصاد املهملة  (  اي ابن آدم ما يصريِن منك)  قوله عز وجل:  .له عليها أي: عنها

" بفتح الصاد وإسكان الراء هو القطع وروي يف غري    قال أهل اللغة: " الصري  .ومعناه يقطع مسألتك مِن
وأنكر الرواية الِت يف صحيح مسلم وغريه " ما   ،قال إبراهيم احلرِب: هو الصواب  ،مسلم " ما يصريك مِن "

فإن السائل مىت انقطع من املسئول انقطع املسئول    ؛وليس هو كما قال بل كالمها صحيح  ،يصريِن منك "
قالوا: مم تضحك اي رسول  )  قوله:  .وهللا أعلم  .ء يرضيك ويقطع السؤال بيِن وبينكواملعىن: أي شي  ،منه
قد قدمنا معىن الضحك من هللا تعاىل وهو الرضى والرمحة وإرادة اخلري (  قال: من ضحك رب العاملني  ؟هللا

 . وهللا أعلم  .ملن يشاء رمحته من عباده
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   احلديث السادس
 521رقم:، الصفحة 3:اجلزء رقم

ثَ َنا  1979 حُمَمَّد   َحدَّ ْبُن  اْلُمَباَركي  َأْخرَبَنَ   :قَالَ   ،َأمْحَُد  ْبُن  اَّللَّي  ي ي  َعنْ   ،َعْبُد 
الث ََّقفي عييَسى  ْبني  اْلَمليكي    ، َعْبدي 

َعنْ  يَزييدَ  َعنْ   ، َبعيثي اْلُمن ْ ُهَريْ َرةَ  َمْوىَل  َوَسلَّ   ،َأِبي  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبي ي  قَالَ َعني  َما    :َم،  أَْنَسابيُكْم  ميْن  تَ َعلَُّموا   "
، مي حَمَبٌَّة يفي اأْلَْهلي َلَة الرَّحي ُلوَن بيهي أَْرَحاَمُكْم، فَإينَّ صي ، َمثْ رَاةٌ  َتصي يفي اأْلَثَري ". َهَذا َحدييٌث َغرييٌب   َمْنَسَأةٌ  يفي اْلَمالي

 زياَيَدًة يفي اْلُعُمري. :يفي اأْلَثَري ". يَ ْعِني  " َمْنَسَأةٌ  :ميْن َهَذا اْلَوْجهي، َوَمْعىَن قَ ْوليهي 
 حكم احلديث: صحيح 

 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

عن  )  ابن عبد الرمحن بن جارية ابجليم التحتانية مقبول من السادسة(  عن عبد امللك بن عيسى الثقفي: )قوله
املوحدة وكسر املهملة بعدها مثلثة مدين صدوق من الثالثة  بضم امليم وسكون النون وفتح  (  يزيد موىل املنبعث

أي  (  ما)  أي من أَساء آابئكم وأجدادكم وأعمامكم وأخوالكم وسائر أقاربكم(  تعلموا من أنسابكم: )قوله
فيه داللة على أن الصلة تتعلق بذوي األرحام كلها ال ابلوالدين فقط كما (  تصلون به أرحامكم)  قدر ما

واملعىن تعرفوا أقاربكم من ذوي األرحام ليمكنكم صلة الرحم وهي التقرب لديهم والشفقة   .ذهب إليه البعض
بفتحات وتشديد موحدة مفعلة من  (  فإن صلة الرحم حمبة)  فتعلم النسب مندوب   ،عليهم واإلحسان إليهم

للحب وسبب  ويف نسخة يعِن من املشكاة بكسر احلاء أي مظنة    :قال القاري  .مصدر املبِن للمفعول   ،احلب
هي مفتعلة من    :ويف النهاية  .بفتح امليم وسكون املثلثة(  مثراة يف املال)  أي يف أهل الرحم(  يف األهل)  للود 

يف )  بفتح اهلمزة مفعلة من النساء وهو التأخري(  منسأة)  الثرى وهو الكثرة أي سبب لكثرة املال وهو خرب اثن
وقيل ابعث دوام واستمرار    ،خري األجل وموجب لزايدة العمرواملعىن أْنا سبب لتأ  ،بفتحتني أي األجل(  األثر

واملراد بتأخري األجل ابلصلة إما حصول   :وقال يف اللمعات  .واملعىن أن مين الصلة يفضي إىل ذلك  .يف النسل
أو وجود   ،أو مبعىن أنه سبب لبقاء ذكره اجلميل بعده  ،الربكة والتوفيق يف العمل وعدم ضياع العمر فكأنه زاد

فمن أراد هللا تعاىل زايدة عمره وفقه   .والتحقيق أْنا سبب لزايدة العمر كسائر أسباب العامل   .ذرية الصاحلة ال
وهو    ،وأما يف علم هللا فال زايدة وال نقصان  ، والزايدة إمنا هو حبسب الظاهر ابلنسبة إىل اخللق  ،لصلة األرحام

} ميحو هللا ما يشاء    :وقوله تعاىل  ،" جف القلم مبا هو كائن "  :وجه اجلمع بني قوله صلى هللا عليه وسلم 
 .وأخرجه أمحد يف مسنده واحلاكم وقال صحيح( هذا حديث غريب: )قوله .ويثبت { انتهى

 



  

   احلديث األخري
 24، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  66 َمْوىَل َعقييلي    - َأاَب ُمرَّةَ  َأنَّ   ،إيْسَحاَق ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني َأِبي طَْلَحةَ  َعنْ   ،َماليكٌ  َحدََّثِني   : قَالَ   ،إيَْسَاعييلُ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي  َأِبي َواقيد  اللَّْيثيي ي  َأْخرَبَُه، َعنْ   -ْبني َأِبي طَاليب    دي   َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َنَما ُهَو َجاليٌس يفي اْلَمْسجي َوَسلََّم بَ ي ْ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ٌد، قَالَ َوالنَّاُس َمَعُه، إيْذ أَقْ َبَل َثاَلثَُة نَ َفر ، فَأَقْ َبَل اثْ َناني إيىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ فَ َوقَ َفا    :، َوَذَهَب َواحي
ُ َعَليْ  هي َوَسلََّم، فََأمَّا َأَحُدمُهَا فَ َرَأى فُ ْرَجًة يفي احْلَْلَقةي، َفَجَلَس فييَها، َوأَمَّا اآْلَخُر َفَجَلَس  َعَلى َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ُ ًبا، فَ َلمَّا فَ رََغ َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ْم َعني الن ََّفري  " َأاَل ُأْخربيُكُ   :َخْلَفُهْم، َوأَمَّا الثَّاليُث فََأْدبَ َر َذاهي
ْنُه، َوأَمَّا اآْلَخُر فََأْعَرَض فََأْعَرَض   فََأَوى إيىَل اَّللَّي  أَمَّا َأَحُدُهمْ   ؟الثَّاَلثَةي  ُ مي ُ، َوأَمَّا اآْلَخُر فَاْسَتْحَيا فَاْسَتْحَيا اَّللَّ َفآَواُه اَّللَّ

ُ َعْنُه ".  اَّللَّ
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

بفتح العني، وقيل ألِب مرة ذلك للزومه إايه، وإمنا هو موىل أخته أم هانئ بنت أِب طالب.  (  موىل عقيل)  قوله:
صرح ابلتحديث يف رواية النسائي من طريق حيَي بن أِب كثري عن إسحاق فقال: عن  (  عن أِب واقد)  قوله:

عوف، وقيل: عوف  أِب مرة، أن أاب واقد حدثه. وقد قدمنا أن اسم أِب واقد احلارث بن مالك، وقيل: ابن  
بن احلارث، وليس له يف البخاري غري هذا احلديث، ورجال إسناده مدنيون، وهو يف املوطأ، ومل يروه عن أِب  
واقد إال أبو مرة، وال عنه إال إسحاق، وأبو مرة والراوي عنه اتبعيان، وله شاهد من حديث أنس أخرجه  

للرجال من ثالثة إىل عشرة، واملعىن: ثالثة هم نفر، والنفر النفر ابلتحريك  (  ثالثة نفر)  البزار واحلاكم. قوله:
بعد قوله: " أقبل ثالثة  (  فأقبل اثنان)  قوله:  .اسم مجع وهلذا وقع مميزا للجمع كقوله تعاىل: } تسعة رهط {

ميرون، " مها إقباالن، كأْنم أقبلوا أوال من الطريق فدخلوا املسجد مارين كما يف حديث أنس، فإذا ثالثة نفر  
زاد أكثر (  فوقفا)  فلما رأوا َملس النِب صلى هللا عليه وسلم أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبا. قوله:

رواة املوطأ: " فلما وقفا سلما " وكذا عند الرتمذي والنسائي، ومل يذكر املصنف هنا وال يف الصالة السالم، 
لداخل يبدأ ابلسالم، وأن القائم يسلم على القاعد، وإمنا مل  وكذا مل يقع يف رواية مسلم، ويستفاد منه أن ا

الرد، وسيأيت  العبادة يسقط عنه  يذكر رد السالم عليهما اكتفاء بشهرته، أو يستفاد منه أن املستغرق يف 
البحث فيه يف كتاب االستئذان، ومل يذكر أْنما صليا حتية املسجد إما لكون ذلك كان قبل أن تشرع أو كاَن  

ري وضوء، أو وقع فلم ينقل لالهتمام بغري ذلك من القصة، أو كان يف غري وقت تنفل، قاله القاضي على غ 
فوقفا على رسول هللا صلى هللا عليه  )  عياض بناء على مذهبه يف أْنا ال تصلى يف األوقات املكروهة. قوله:

ابلضم والفتح (  فرجة)  د. قوله:أي: على َملس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أو: " على " مبعىن عن(  وسلم
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إبسكان الالم كل شيء مستدير خال الوسط، واجلمع " حلق "  (  احللقة)  معا هي اخللل بني الشيئني، و
بفتحتني، وحكي فتح الالم يف الواحد وهو َندر، وفيه استحباب التحليق يف َمالس الذكر والعلم، وفيه أن 

بفتح اخلاء املعجمة، وفيه رد على من زعم أنه  (  وأما اآلخر)  من سبق إىل موضع منها كان أحق به. قوله:
قال القرطِب: الرواية الصحيحة بقصر (  فأوى إىل هللا فآواه هللا)  خيتص ابألخري إلطالقه هنا على الثاين. قوله:

ا  األول ومد الثاين وهو املشهور يف اللغة، ويف القرآن: } إذ أوى الفتية إىل الكهف { ابلقصر، } وآوينامه 
إىل ربوة { ابملد، وحكي يف اللغة القصر واملد معا فيهما. ومعىن أوى إىل هللا: جلأ إىل هللا، أو على احلذف 

ومعىن فآواه هللا أي: جازاه بنظري فعله أبن ضمه إىل   ،أي: انضم إىل َملس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
سد خلل احللقة، كما ورد الرتغيب يف سد  رمحته ورضوانه، وفيه استحباب األدب يف َمالس العلم وفضل  

خلل الصفوف يف الصالة، وجواز التخطي لسد اخللل ما مل يؤذ، فإن خشي استحب اجللوس حيث ينتهي  
أي ترك املزامحة كما فعل رفيقه  (  فاستحيا)  كما فعل الثاين، وفيه الثناء على من زاحم يف طلب اخلري. قوله:

وممن حضر. قاله القاضي عياض، وقد بني أنس يف روايته سبب استحياء   حياء من النِب صلى هللا عليه وسلم
هذا الثاين فلفظه عند احلاكم: " ومضى الثاين قليال مث جاء فجلس " فاملعىن أنه استحيا من الذهاب عن  

أي:  (  فأعرض هللا عنه)  أي: رمحه ومل يعاقبه. قوله:(  فاستحيا هللا منه)  اجمللس كما فعل رفيقه الثالث. قوله:
سخط عليه، وهو حممول على من ذهب معرضا ال لعذر، هذا إن كان مسلما، وحيتمل أن يكون منافقا، 
واطلع النِب صلى هللا عليه وسلم على أمره، كما حيتمل أن يكون قوله صلى هللا عليه وسلم: " فأعرض هللا  

وهذا يرشح كونه خربا، وإطالق    عنه " إخبارا أو دعاء، ووقع يف حديث أنس: " استغىن فاستغىن هللا عنه ".
اإلعراض وغريه يف حق هللا تعاىل على سبيل املقابلة واملشاكلة، فيحمل كل لفظ منها على ما يليق ِبالله 
سبحانه وتعاىل، وفائدة إطالق ذلك بيان الشيء بطريق واضح، وفيه جواز اإلخبار عن أهل املعاصي وأحواهلم 

ويف احلديث فضل مالزمة حلق العلم والذكر وجلوس العامل واملذكر    ،يبةللزجر عنها، وأن ذلك ال يعد من الغ
يف املسجد، وفيه الثناء على املستحيي، واجللوس حيث ينتهي به اجمللس، ومل أقف يف شيء من طرق هذا  

 احلديث على تسمية واحد من الثالثة املذكورين، وهللا تعاىل أعلم. 
 
 
 
 



  

 احاديث سبع  على  وحيتوى الكتاب من السادس واألربعون اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 

 احلديث األول 
 107، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا   3197 ثَ َنا  ،حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثىنَّ  َحدَّ ثَ َنا  ، َعْبُد اْلَوهَّابي  َحدَّ رييينَ  َعنْ   ،أَيُّوبُ  َحدَّ  ، اْبني َأِبي َبْكَرةَ  َعني   ،حُمَمَّدي ْبني سي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  َأِبي َبْكَرةَ  َعنْ  ُ َعْنُه، َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ َي اَّللَّ ُ  اْسَتَدارَ  " الزََّماُن َقدي   :َرضي َئتيهي يَ ْوَم َخَلَق اَّللَّ َكَهي ْ

ن ْ  مي َشْهرًا،  َعَشَر  اثْ َنا  السََّنُة  َواأْلَْرَض،  ُمتَ َواليَياتٌ السََّماَواتي  َثاَلثٌَة  ُحُرٌم،  أَْربَ َعٌة  احلْيجَّةي،   :َها  َوُذو  اْلَقْعَدةي،  ُذو 
 َواْلُمَحرَُّم، َوَرَجُب ُمَضَر الَّذيي َبنْيَ مُجَاَدى َوَشْعَباَن ". 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

ا السياق يف آخر املغازي يف اثلثها: حديث أِب بكرة: " أن الزمان قد استدار كهيئته "، وسيأيت أبمت من هذ
  الكالم على حجة الوداع، وأييت شرحه يف تفسري "براءة"، ومضى شرح أكثره يف العلم وبعضه يف احلج. قوله:

اسم ابن أِب بكرة عبد الرمحن كما تقدم يف " ابب رب (  عن حممد بن سريين عن ابن أِب بكرة عن أِب بكرة)
وجه آخر عن أيوب، وذكر أبو علي اجلياين أنه سقط من نسخة    مبلغ أوعى من سامع " يف كتاب العلم من 

عن   النسفي  رواية  ثبت يف  وكذا  قلت:  الفربري،  عن  الرواة  لسائر  وثبت  بكرة  أِب  ابن  عن  هنا  األصيلي 
البخاري، قال اجلياين: ووقع يف رواية القابسي هنا عن أيوب عن حممد بن أِب بكرة، وهو وهم فاحش. قلت: 

كن صحف " عن " فصارت " ابن " فلذلك وصفه بفحش الوهم وسيأيت هذا احلديث  وافق األصيلي ل
ابلسند املذكور هنا يف " ابب حجة الوداع " من كتاب املغازي على الصواب للجماعة أيضا حىت األصيلي،  

 واستمر القابسي على ومهه فقال هناك أيضا " عن حممد بن أِب بكرة ".
 

 احلديث الثاىن 
 58الصفحة رقم:، 1:اجلزء رقم

ثَ َنا  :َعفَّانُ  َوقَالَ   246 ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  اْبني ُعَمرَ  َعني   ، ََنفيع   َعنْ   ،َصْخُر ْبُن ُجَوْيرييَةَ  َحدَّ َّ َصلَّى اَّللَّ "    :َأنَّ النَِّبي
، َأَحُدمُهَا َأْكرَبُ ميَن اآْلَخري، ف َ  َواك  َفَجاَءيني َرُجاَلني ُهَما، َفقييَل لي أَرَايني أََتَسوَُّك بيسي ن ْ َواَك اأْلَْصَغَر مي ْ،    :َناَوْلُت الس ي َكرب ي
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ُهَما ". قَاَل أَبُو َعْبدي اَّللَّي  ن ْ اْبني   َعني   ،ََنفيع   َعنْ   ،ُأَساَمةَ  َعنْ   ،اْبني اْلُمَباَركي  َعني  نُ َعْيمٌ  اْخَتَصَرهُ   :َفَدفَ ْعُتُه إيىَل اأْلَْكرَبي مي
 .ُعَمرَ 

 بخاريفتح الباري بشرح صحيح ال

قال اإلَساعيلي: أخرجه البخاري بال رواية. قلت: وقد  (  ابب دفع السواك إىل األكرب، وقال عفان)  قوله:
وغريه عن عفان، وكذا أخرجه أبو نعيم والبيهقي    وصله أبو عوانة يف صحيحه عن حممد بن إسحاق الصغاين

بفتح اهلمزة من الرؤية، ووهم من ضمها، ويف رواية املستملي " رآين " بتقدمي الراء، (  أراين)  من طريقه. قوله:
واألول أشهر، وملسلم من طريق علي بن نصر اجلهضمي عن صخر " أراين يف املنام " ولإلَساعيلي " رأيت  

قائل ذلك له جربيل عليه السالم كما سيذكر من رواية (  فقيل ل)  ى هذا فهو من الرؤاي. قوله:يف املنام " فعل 
اختصره( أي:  )  أي: البخاري(  قال أبو عبد هللا)  كرب( أي: قدم األكرب يف السن. قوله:)  ابن املبارك. قوله:

م هذه وصلها الطرباين يف األوسط هو ابن زيد الليثي املدين، ورواية نعي(  أسامة)  هو ابن محاد و (  نعيم)  املنت
عن بكر بن سهل عنه بلفظ " أمرين جربيل أن أكرب " ورويناها يف الغيالنيات من رواية أِب بكر الشافعي 
عن عمر بن موسى عن نعيم بلفظ " أن أقدم األكابر " وقد رواه مجاعة من أصحاب ابن املبارك عنه بغري  

يسنت  -صلى هللا عليه وسلم-قي عنهم بلفظ: " رأيت رسول هللا  اختصار، أخرجه أمحد واإلَساعيلي والبيه 
فأعطاه أكرب القوم مث قال: إن جربيل أمرين أن أكرب " وهذا يقتضي أن تكون القضية وقعت يف اليقظة،  

مبا رآه يف النوم تنبيها  -صلى هللا عليه وسلم-وجيمع بينه وبني رواية صخر أن ذلك ملا وقع يف اليقظة أخربهم  
ن أمره بذلك بوحي متقدم فحفظ بعض الرواة ما مل حيفظ بعض. ويشهد لرواية ابن املبارك ما رواه أبو  على أ

يسنت وعنده رجالن فأوحي  -صلى هللا عليه وسلم-داود إبسناد حسن عن عائشة قالت: " كان رسول هللا  
تحق به الطعام والشراب  إليه أن أعط السواك األكرب " قال ابن بطال: فيه تقدمي ذي السن يف السواك، ويل 

واملشي والكالم. وقال املهلب: هذا ما مل يرتتب القوم يف اجللوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقدم األمين، وهو  
صحيح، وسيأيت احلديث فيه يف األشربة، وفيه: أن استعمال سواك الغري ليس مبكروه إال أن املستحب أن 

صلى هللا عليه  - يف سنن أِب داود قالت: " كان رسول هللا  يغسله مث يستعمله، وفيه حديث عن عائشة  
يعطيِن السواك ألغسله فأبدأ به فأستاك، مث أغسله مث أدفعه إليه " وهذا دال على عظيم أدهبا وكبري -وسلم

اد فطنتها؛ ألْنا مل تغسله ابتداء حىت ال يفوهتا االستشفاء بريقه، مث غسلته أتداب وامتثاال. وحيتمل أن يكون املر 
 أبمرها بغسله تطييبه وتليينه ابملاء قبل أن يستعمله. وهللا أعلم. 

 
 



  

  احلديث الثالث
 27، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  82 َهاب   َعني   ،ُعَقْيلٌ  َحدََّثِني   :قَالَ   ،اللَّْيثُ  َحدََّثِني   :قَالَ   ،َسعييُد ْبُن ُعَفرْي   َحدَّ مَحَْزَة ْبني َعْبدي اَّللَّي   َعنْ   ،اْبني شي
َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   : قَالَ   ،اْبَن ُعَمرَ  َأنَّ  ْبني ُعَمرَ   ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َنا َأََن ََنئيٌم أُتييُت بيَقَدحي َلنَب ،    :َسَي " بَ ي ْ

َفَما أَوَّْلَتُه اَي    :مُثَّ َأْعطَْيُت َفْضليي ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّابي ". قَاُلواَفَشريْبُت َحىتَّ َأين ي أَلََرى الر ييَّ خَيْرُُج يفي َأْظَفاريي،  
 " اْلعيْلَم ". :قَالَ  ؟َرُسوَل اَّللَّي 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

هو سعيد بن كثري بن عفري املصري، نسب إىل جده كما تقدم. و " عفري " (  حدثنا سعيد بن عفري)  قوله:
هو ابن سعد عن عقيل، ولألصيلي وكرمية: " (  حدثنا الليث) املهملة بعدها فاء كما تقدم أيضا. قوله:بضم 

أصله (  بينا)  وللمصنف يف التعبري: " أخربين محزة ". قوله:(  عن محزة)  حدثِن الليث، حدثِن عقيل ". قوله:
(  ألرى)  من ذلك اللنب. قوله:  أي:(  فشربت )  بضم اهلمزة. قوله:(  أوتيت)  " بني " فأشبعت الفتحة. قوله:

بكسر الراء يف الرواية، (  الري)  بفتح اهلمزة من الرؤية أو من العلم، والالم للتأكيد أو جواب قسم حمذوف، و 
أي: الري، وأطلق رؤيته (  خيرج)  وحكى اجلوهري الفتح، وقال غريه ابلكسر الفعل، وابلفتح املصدر. قوله:

يف رواية ابن عساكر: " من أظفاري " وهو أبلغ، ويف التعبري: (  يف أظفاري)  إايه على سبيل االستعارة. قوله:
هو ابلنصب وابلرفع معا يف الرواية، وتوجيههما ظاهر. وتفسري  (  قال: العلم)  " من أطرايف " وهو مبعناه. قوله:

تاب التعبري إن  اللنب ابلعلم الشرتاكهما يف كثرة النفع هبما، وسيأيت بقية الكالم عليه يف مناقب عمر ويف ك
شاء هللا تعاىل. قال ابن املنري: وجه الفضيلة للعلم يف احلديث من جهة أنه عرب عن العلم أبنه فضلة النِب  
املراد ابلفضل   انتهى. وهذا قاله بناء على أن  صلى هللا عليه وسلم ونصيب مما آاته هللا، وَنهيك بذلك. 

 الفضيلة، وغفل عن النكتة املتقدمة. 

 
 ابع  احلديث الر 

 56، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا(  18)  2270 ثَ َنا  ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن َمْسَلَمَة ْبني قَ ْعَنب   َحدَّ أََنسي ْبني   َعنْ   ،اَثبيت  اْلبُ َنايني ي  َعنْ   ،مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ   ،َماليك   َلة  فييَما يَ َرى النَّائيُم َكَأَنَّ يفي َداري ُعْقَبَة ْبني    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " َرأَْيُت َذاَت لَي ْ
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، فَأُتييَنا بيُرَطب  ميْن ُرَطبي  نْ َيا، َواْلَعاقيَبَة    ، اْبني طَاب   رَافيع  َرةي، َوَأنَّ ديينَ َنا َقْد طَاَب  فََأوَّْلُت الر يفْ َعَة لََنا يفي الدُّ يفي اآْلخي
 ." 
 

   احلديث اخلامس
 125، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  3292 ثَ َنا  ،أَبُو اْلُمغيريَةي  َحدَّ َعني    ،أَبييهي  َعنْ   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني َأِبي قَ َتاَدةَ  َعنْ   ،حَيََْي  َحدََّثِني   :قَالَ   ،اأْلَْوزَاعييُّ  َحدَّ
َحدََّثِني  ح  َوَسلََّم  َعَلْيهي   ُ اَّللَّ َصلَّى  الرَّمْحَني  النَِّبي ي  َعْبدي  ْبُن  ثَ َنا  ،ُسَلْيَماُن  ثَ َنا  ، اْلَولييدُ  َحدَّ   : قَالَ   ،اأْلَْوزَاعييُّ  َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ   ،أَبييهي  َعنْ   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن َأِبي قَ َتاَدةَ  َحدََّثِني   :قَالَ   ،حَيََْي ْبُن َأِبي َكثيري   َحدََّثِني  ُّ َصلَّى اَّللَّ   : قَاَل النَِّبي
، فَإيَذا َحَلَم أَ  َُة ميَن اَّللَّي، َواحْلُُلُم ميَن الشَّْيطَاني َّللَّي  " الرُّْؤاَي الصَّاحلي َحدُُكْم ُحُلًما خَيَافُُه فَ ْليَ ْبُصْق َعْن َيَساريهي َوْليَ تَ َعوَّْذ ابي

َا اَل َتُضرُُّه ".  ميْن َشر يَها، فَإيْنَّ
 

   احلديث السادس
 75، الصفحة رقم:6:اجلزء رقم

ثَ َنا  4687 ثَ َنا  ،ُمَسدَّدٌ  َحدَّ ُزَرْيع     :ُهوَ   - يَزييدُ  َحدَّ ثَ َنا  - اْبُن  الت َّْيمييُّ ُسَلْيمَ  َحدَّ ُعْثَمانَ  َعنْ   ،اُن  اْبني   َعني   ،َأِبي 
ُ َعَلْيهي َوَسلَّ  َمْسُعود   َلًة، فَأََتى َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنُه، َأنَّ َرُجاًل َأَصاَب ميني اْمَرأَة  قُ ب ْ َي اَّللَّ َم، َفذََكَر َذليَك َلُه، َرضي

يَن  الصَّاَلَة َطَريفَي الن ََّهاري َوزَُلًفا ميَن اللَّْيلي إينَّ احلََْسَناتي يُْذهينْبَ السَّي يَئاتي َذليَك ذيْكَرى ليلذَّاكيري   } َوأَقيمي  :فَأُْنزيَلْت َعَلْيهي 
َ َهذيهي  :{. قَاَل الرَُّجلُ  َا ميْن أُمَِّتي ". :قَالَ  ؟َألي  " ليَمْن َعميَل هبي

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

دد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي (. كذا وقع فيه، وأخرجه الطرباين، عن معاذ  حدثنا مس)  قوله:
عن أِب )  عن سليمان التيمي، وكان ملسدد فيه شيخان قوله:،بن املثىن، عن مسدد، عن سالم بن أِب مطيع

 أصاب من امرأة إن رجال)  هو النهدي، يف رواية لإلَساعيلي وأِب نعيم: " حدثنا أبو عثمان ". قوله:(  عثمان
قبلة، فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فذكر ذلك له (. يف رواية معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عند 
مسلم واإلَساعيلي، فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة أو مسا بيد أو شيئا، كأنه يسأل عن كفارة ذلك. وعند  

" ضرب رجل على كفل امرأة ". احلديث. ويف رواية  عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمي إبسناده:  



  

مسلم وأصحاب السنن من طريق َساك بن حرب، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة واألسود، عن ابن مسعود:  
" جاء رجل إىل النِب صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللا، إين وجدت امرأة يف بستان، ففعلت هبا كل  

قبلتها ولزمتها، فافعل ِب ما شئت ". احلديث. وللطربي من طريق األعمش عن  شيء غري أين مل أجامعها،  
إبراهيم النخعي قال: " جاء فالن بن معتب األنصاري، فقال: اي رسول هللا، دخلت على امرأة، فنلت منها  

من ما ينال الرجل من أهله إال أين مل أجامعها ". احلديث. وأخرجه ابن أِب خيثمة لكن قال: " إن رجال  
التحتانية واملهملة   بفتح  اليسر  أبو  له معتب: ". وقد جاء أن اَسه كعب بن عمرو، وهو  األنصار. يقال 

" عن أِب اليسر بن عمرو أنه أتته    :األنصاري، أخرجه الرتمذي والنسائي والبزار من طريق موسى بن طلحة
ه: بعِن مترا بدرهم، قال: فقلت هلا:  امرأة وزوجها قد بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعث، فقالت ل

وأعجبتِن إن يف البيت مترا أطيب من هذا، فانطلق هبا معه فغمزها وقبلها مث فرغ، فخرج فلقي أاب بكر فأخربه، 
فقال: تب وال تعد. مث أتى النِب صلى هللا عليه وسلم ". احلديث. ويف روايته أنه صلى مع النِب صلى هللا  

ت، ويف رواية ابن مردويه من طريق أِب بريدة عن أبيه: " جاءت امرأة من األنصار عليه وسلم العصر، فنزل
إىل رجل يبيع التمر ابملدينة وكانت حسناء مجيلة، فلما نظر إليها أعجبته ". فذكر َنوه، ومل يسم الرجل وال  

غزية. وقيل: أبو  املرأة وال زوجها، وذكر بعض الشراح يف اسم هذا الرجل: نبهان التمار. وقيل: عمرو بن  
عمرو زيد بن عمرو بن غزية. وقيل: عامر بن قيس. وقيل: عباد. قلت: وقصة نبهان التمار ذكرها عبد الغِن 
بن سعيد الثقفي أحد الضعفاء يف تفسريه عن ابن عباس، وأخرجه الثعلِب وغريه من طريق مقاتل عن الضحاك  

مجيلة تبتاع منه مترا، فضرب على عجيزهتا مث ندم، فأتى عن ابن عباس: " أن نبهاَن التمار أتته امرأة حسناء  
النِب صلى هللا عليه وسلم، فقال: إايك أن تكون امرأة غاز يف سبيل هللا، فذهب يبكي ويصوم ويقوم، فأنزل  
هللا تعاىل: } والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا {. اآلية. فأخربه، فحمد هللا، وقال: اي  

هللا، هذه توبِت قبلت، فكيف ل أبن يتقبل شكري؟ فنزلت: } وأقم الصالة طريف النهار {. اآلية.   رسول
قلت: وهذا إن ثبت محل على واقعة أخرى ملا بني السياقني من املغايرة. وأما قصة ابن غزية فأخرجها ابن  

 النهار {. قال: نزلت يف  منده من طريق الكلِب عن أِب صاحل عن ابن عباس يف قوله: } وأقم الصالة طريف
عمرو بن غزية: " وكان يبيع التمر، فأتته امرأة تبتاع مترا فأعجبته ". احلديث. والكلِب ضعيف. فإن ثبت  
محل أيضا على التعدد. وظن الزخمشري أن عمرو بن غزية اسم أِب اليسر، فجزم به فوهم. وأما ما أخرجه  

مة قال: " جاء رجل إىل النِب صلى هللا عليه وسلم، فقال: أمحد وعبد بن محيد وغريمها من حديث أِب أما
إين أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه ثالاث، فأقيمت الصالة، فدعا الرجل، فقال: أرأيت حني خرجت  
من بيتك ألست قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى. قال: مث شهدت الصالة معنا؟ قال: نعم. قال: 
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ذه اآلية ". فهي قصة أخرى ظاهر سياقها أْنا متأخرة عن نزول اآلية، ولعل  فإن هللا قد غفر لك. وتال ه 
الرجل ظن أن كل خطيئة فيها حد، فأطلق على ما فعل حدا، وهللا أعلم. وسيأيت مزيد هلذا يف كتاب احلدود  

اها  إن شاء هللا تعاىل. وأما قصة عامر بن قيس فذكرها مقاتل بن سليمان يف تفسريه. وأما قصة عباد فحك
القرطِب ومل يعزها، وعباد اسم جد أِب اليسر، فلعله نسب مث سقط شيء. وأقوى اجلميع أنه أبو اليسر وهللا  

يف رواية عبد الرزاق أنه أتى أاب بكر وعمر أيضا، وقال  (  فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)  أعلم. قوله:
عم. قال: ال أدري. حىت أنزل.. ". فذكر بقية  فيها: " فكل من سأله عن كفارة ذلك قال: أمعزبة هي؟ قال ن

احلديث. وهذه الزايدة وقعت يف حديث يوسف بن مهران عن ابن عباس عند أمحد مبعناه دون قوله: ال  
أي اآلية يعِن خاصة ِب أبن صاليت مذهبة ملعصيِت. وظاهر هذا أن (  قال الرجل: أل هذه؟)   أدري. قوله:

محد والطرباين من حديث ابن عباس: " قال: اي رسول هللا، أل صاحب القصة هو السائل عن ذلك. وأل
خاصة أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره وقال: ال وال نعمة عني، بل للناس عامة. فقال النِب صلى هللا  
عليه وسلم: صدق عمر ". ويف حديث أِب اليسر: " فقال إنسان: اي رسول هللا، له خاصة؟ ". ويف رواية 

عند مسلم: " فقال: معاذ اي رسول هللا، أله وحده أم للناس كافة؟ ". وللدارقطِن مثله من    إبراهيم النخعي
حديث معاذ نفسه، وحيمل على تعدد السائلني عن ذلك. وقوله: " أل؟ " بفتح اهلمزة استفهاما، وقوله: " 

(. تقدم يف الصالة من  قال: ملن عمل هبا من أمِت  )  هذا " مبتدأ تقدم خربه عليه، وفائدته التخصيص. قوله:
هذا الوجه بلفظ: " قال: جلميع أمِت كلهم ". ومتسك بظاهر قوله تعاىل: } إن احلسنات يذهنب السيئات  
{ املرجئة وقالوا: إن احلسنات تكفر كل سيئة كبرية كانت أو صغرية، ومحل اجلمهور هذا املطلق على املقيد  

الصالة كفا إىل  الصالة  إن   " الصحيح:  احلديث  إن يف  فقال طائفة:   ." الكبائر  اجتنبت  ما  بينهما  ملا  رة 
اجتنبت الكبائر كانت احلسنات كفارة ملا عدا الكبائر من الذنوب، وإن مل جتتنب الكبائر مل حتط احلسنات  
شيئا. وقال آخرون: إن مل جتتنب الكبائر مل حتط احلسنات شيئا منها وحتط الصغائر. وقيل: املراد أن احلسنات  

ا يف ترك السيئات كقوله تعاىل: } إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر {. ال أْنا تكفر شيئا  تكون سبب
حقيقة، وهذا قول بعض املعتزلة. وقال ابن عبد الرب: ذهب بعض أهل العصر إىل أن احلسنات تكفر الذنوب، 

التوبة يف أي واستدل هبذه اآلية وغريها من اآلايت واألحاديث الظاهرة يف ذلك. قال: ويرد احل  ث على 
كبرية، فلو كانت احلسنات تكفر مجيع السيئات ملا احتاج إىل التوبة. واستدل هبذا احلديث على عدم وجوب  
احلد يف القبلة واللمس وَنومها، وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيئا منها وجاء اتئبا َندما. واستنبط منه ابن  

 بية يف ثوب واحد.املنذر أنه ال حد على من وجد مع امرأة أجن
 



  

   احلديث األخري
 563، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  2040 ثَ َنا  :قَالَ   ،أَبُو ُكَرْيب   َحدَّ ُعْقَبَة ْبني   َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،ُموَسى ْبني ُعَلي    َعنْ   ،َبْكُر ْبُن يُوُنَس ْبني ُبَكرْي   َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ   ،َعامير  اجْلَُهِني ي  ، فَإينَّ اَّللََّ تَ َباَرَك    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " اَل ُتْكريُهوا َمْرَضاُكْم َعَلى الطََّعامي

 ريفُُه إيالَّ ميْن َهَذا اْلَوْجهي.َوتَ َعاىَل يُْطعيُمُهْم َوَيْسقييهيْم ". َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َغرييٌب اَل نَ عْ 
 حكم احلديث: صحيح 

 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

التقريب ضعيف(  حدثنا بكر بن يونس بن بكري: )قوله الكويف قال يف  قال   .الشيباين  وقال يف اخلالصة 
رمبا أخطأ قاله  ابلتصغري رابح بن اللخمي البصري صدوق  (  عن موسى بن علي)  البخاري منكر احلديث

قال يف التقريب علي بن    ،هو علي بن رابح(  عن أبيه)  ووثقه النسائي وأبو حامت وابن معني وغريهم   ،احلافظ
 : وقال يف اخلالصة  .رابح بن قصري اللخمي البصري ثقة واملشهور فيه علي ابلتصغري وكان يغضب منها انتهى

على  )  مجع مريض(  مرضاكم)  ْني من اإلكراه(  تكرهوا  ال: )قوله  .لقبه علي ابلضم   :قال علي بن عمر احلافظ
أي ميدهم مبا يقع موقع  (  فإن هللا تبارك وتعاىل يطعمهم ويسقيهم)  أي على تناول األكل والشرب(  الطعام

ال من الطعام وال   ،فإن احلياة والقوة من هللا حقيقة  ،الطعام والشراب ويرزقهم صربا على أمل اجلوع والعطش
وميدهم مبا يفيد فائدة الطعام والشراب يف    ،أي حيفظ قواهم  :قال القاضي  .جهة الصحةالشراب وال من  

وإن كان  ." أبيت عند رِب يطعمِن ويسقيِن " :ونظريه قوله صلى هللا عليه وسلم ،حفظ الروح وتقومي البدن
 . اجه واحلاكموأخرجه ابن م(  هذا حديث حسن غريب إخل: )قوله  .ما بني اإلطعامني والطعامني بوَن بعيدا

 . وقد عرفت أن يف سنده بكر بن يونس وهو ضعيف
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 احاديث سبع  على  وحيتوى الكتاب من السابع واألربعون اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 

 احلديث األول 
 103، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  2320 َسعييد   َحدَّ ْبُن  َبُة  ثَ َنا  ،قُ تَ ي ْ َعَوانَةَ  َحدَّ َوَحدََّثِني  أَبُو  اْلُمَباَركي  ح  ْبُن  الرَّمْحَني  ثَ َنا  ،َعْبُد  َعَوانَةَ  َحدَّ   ، أَبُو 
ُ َعْنُه قَالَ  أََنس   َعنْ   ،قَ َتاَدةَ  َعنْ  َي اَّللَّ ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :َرضي ًسا، " َما ميْن ُمْسليم  يَ ْغريُس َغرْ   :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ْنُه َطرْيٌ أَْو إيْنَساٌن َأْو هبَييَمٌة، إيالَّ َكاَن َلُه بيهي َصَدَقٌة ".   أَْو يَ ْزرَُع َزْرًعا، فَ َيْأُكُل مي
ثَ َنا :ُمْسليمٌ  َوقَاَل لََنا( م) 2320 ثَ َنا  ،َأاَبنُ  َحدَّ ثَ َنا  ،قَ َتاَدةُ  َحدَّ ُ َعَلْيهي َوسَ   ،أََنسٌ  َحدَّ  لََّم.َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

أخرج هذا احلديث عن شيخني حدثه به كل منهما عن أِب عوانة، ومل أر يف إخل  (  ...حدثنا قتيبة)  قوله:
أخرج (  ما من مسلم)  قوله:  .سياقهما اختالفا، وكأنه قصد أنه َسعه من كل منهما وحده، فلذلك مل جيمعهما

كون ما أكل منه يكون له صدقة، واملراد ابلصدقة الثواب يف اآلخرة، وذلك  الكافر؛ ألنه رتب على ذلك  
خيتص ابملسلم، نعم ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه يف الدنيا كما ثبت من حديث أنس عند مسلم، وأما 
من قال إنه خيفف عنه بذلك من عذاب اآلخرة فيحتاج إىل دليل، وال يبعد أن يقع ذلك ملن مل يرزق يف  

كذا للنسفي  (  وقال مسلم)  قوله:  " أو " للتنويع؛ ألن الزرع غري الغرس.  (  أو يزرع)  قوله:  دنيا وفقد العافية.  ال
العطار،   يزيد  ابن  هو  وأابن  إبراهيم،  ابن  وهو   ." مسلم  لنا  وقال   " وكرمية:  واألصيلي  ذر  ومجاعة، وألِب 

ه شيئا موصوال إال هذا، ونظريه عنده محاد بن سلمة  والبخاري ال خيرج له إال استشهادا، ومل أر له يف كتاب
فإنه ال خيرج له إال استشهادا، ووقع عنده يف الرقاق: " قال لنا أبو الوليد: حدثنا محاد بن سلمة ". وهذه 

يف االستشهادات غالبا، ورمبا    -على ما استقرئ من كتابه    -الصيغة وهي: " قال لنا " يستعملها البخاري  
املوقوفات. مث إنه ذكر هنا إسناد أابن ومل يسق متنه؛ ألن غرضه منه التصريح ابلتحديث من استعملها يف  

قتادة عن أنس. وقد أخرجه مسلم عن عبد بن محيد عن مسلم بن إبراهيم املذكور بلفظ: " أن نِب هللا صلى  
فقالوا:    ؟سلم أم كافرهللا عليه وسلم رأى خنال ألم مبشر امرأة من األنصار، فقال: من غرس هذا النخل، أم

كذا عند مسلم. فأحال به على ما قاله، وقد بينه أبو نعيم يف " املستخرج    ... " بنحو حديثهم.مسلم. قال:
" من وجه آخر عن مسلم بن إبراهيم وابقيه: " فقال: ال يغرس مسسلم غرسا فيأكل منه إنسان أو طري أو  



  

عن جابر من طرق، منها بلفظ: " سبع " بدل: هبيمة،   دابة إال كان له صدقة ". وأخرج مسلم هذا احلديث
وفيها: " إال كان له صدقة فيها أجر. " ومنها: " أم مبشر أو أم معبد ". على الشك. ويف أخرى: " أم معبد 
" بغري شك. ويف أخرى: " امرأة زيد بن حارثة ". وهي واحدة هلا كنيتان. وقيل: اَسها خليدة. ويف أخرى: 

م مبشر ". جعله من مسندها. ويف احلديث فضل الغرس والزرع واحلض على عمارة األرض، " عن جابر عن أ
ويستنبط منه اختاذ الضيعة والقيام عليها. وفيه فساد قول من أنكر ذلك من املتزهدة ومحل ما ورد من التنفري 

ضيعة؛ فرتغبوا  عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين، فمنه حديث ابن مسعود مرفوعا: " ال تتخذوا ال
يف الدنيا ". احلديث. قال القرطِب: جيمع بينه وبني حديث الباب حبمله على االستكثار واالشتغال به عن  
أمر الدين، ومحل حديث الباب على اختاذها للكفاف أو لنفع املسلمني هبا وحتصيل ثواهبا. ويف رواية ملسلم:  

أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكوال منه، ولو    " إال كان له صدقة إىل يوم القيامة ". ومقتضاه أن
مات زارعه أو غارسه، ولو انتقل ملكه إىل غريه، وظاهر احلديث أن األجر حيصل ملتعاطي الزرع أو الغرس، 
ولو كان ملكه لغريه؛ ألنه أضافه إىل أم مبشر مث سأهلا عمن غرسه. قال الطيِب: نكر مسلما وأوقعه يف سياق 

زاد من االستغراقية، وعم احليوان ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم كان حرا أو عبدا، مطيعا النفي، و 
أو عاصيا يعمل أي عمل من املباح ينتفع مبا عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه ويثاب عليه. وفيه جواز 

ِب حامت من حديث أِب هريرة نسبة الزرع إىل اآلدمي، وقد ورد يف املنع منه حديث غري قوي أخرجه ابن أ
مرفوعا: " ال يقل أحدكم زرعت، ولكن ليقل حرثت، أمل تسمع لقول هللا تعاىل: } أأنتم تزرعونه أم َنن 
الزارعون { ". ورجاله ثقات، إال أن مسلم بن أِب مسلم اجلرمي قال فيه ابن حبان: رمبا أخطأ. وروى عبد 

ثله من قوله غري مرفوع، واستنبط منه املهلب أن من زرع يف بن محيد من طريق أِب عبد الرمحن السلمي مب
أرض غريه كان الزرع للزارع وعليه لرب األرض أجرة مثلها، ويف أخذ هذا احلكم من هذا احلديث بعد، وقد  

 تقدم الكالم على أفضل املكاسب يف كتاب البيوع. وهللا املوفق. 
 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 احلديث الثاىن 
 103رقم:، الصفحة 3:اجلزء رقم

ثَ َنا   2321 ثَ َنا   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن يُوُسفَ  َحدَّ يُّ  َحدَّ ثَ َنا  ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن َساملي  احلْيْمصي ُّ  َحدَّ َأِبي   َعنْ   ،حُمَمَُّد ْبُن زياَيد  اأْلَهْلَايني
ي ي 

ًئا ميْن آَلةي احْلَْرثي فَ َقالَ  أَُماَمَة اْلَباهيلي كًَّة َوَشي ْ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ َسَي   :قَاَل َوَرَأى سي  ُ َّ َصلَّى اَّللَّ " اَل    :ْعُت النَِّبي
َلُه الذُّلُّ ".  َيْدُخُل َهَذا بَ ْيَت قَ ْوم  إيالَّ أُْدخي

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

هو احلمصي، يكىن أاب يوسف، وليس له وال لشيخه يف هذا الصحيح غري  (  حدثنا عبد هللا بن سامل)  قوله:
 بفتح اهلمزة، ورجال اإلسناد كلهم شاميون، وكلهم محصيون إال شيخ البخاري.  (  األهلاين)  احلديث، وهذا  
بكسر املهملة  (  سكة)  قوله:  يف رواية أِب نعيم يف املستخرج: " َسعت أاب أمامة ".  (  عن أِب أمامة)  قوله:

أي رواية الكشميهِن: " إال دخله الذل ".  ( الذلإال أدخله هللا ) قوله: هي احلديدة الِت حترث هبا األرض. 
ويف رواية أِب نعيم املذكورة: " إال أدخلوا على أنفسهم ذال ال خيرج عنهم إىل يوم القيامة ". واملراد بذلك ما  
يلزمهم من حقوق األرض الِت تطالبهم هبا الوالة، وكان العمل يف األراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة، 

حابة يكرهون تعاطي ذلك. قال ابن التني: هذا من إخباره صلى هللا عليه وسلم ابملغيبات؛ ألن  فكان الص
املشاهد اآلن أن أكثر الظلم إمنا هو على أهل احلرث. وقد أشار البخاري ابلرتمجة إىل اجلمع بني حديث أِب 

ما ورد من الذم على عاقبة  أمامة واحلديث املاضي يف فضل الزرع والغرس، وذلك أبحد أمرين: إما أن حيمل  
ذلك وحمله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أمر حبفظه، وإما أن حيمل على ما إذا مل يضيع إال أنه جاوز احلد 
له   أما من له عمال يعملون  أمامة حممول على من يتعاطى ذلك بنفسه،  فيه. والذي يظهر أن كالم أِب 

مرادا، وميكن احلمل على عمومه؛ فإن الذل شامل لكل من    وأدخل داره اآللة املذكورة لتحفظ هلم فليس
أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له، وال سيما إذا كان املطالب من الوالة. وعن الداودي: هذا ملن 
يشتغلوا  أن  فحقهم  العدو،  عليه  فيتأسد  ابلفروسية  يشتغل  ال  اشتغل ابحلرث  إذا  فإنه  العدو،  من  يقرب 

غ  وعلى  إليه.  ابلفروسية  حيتاجون  مبا  إمدادهم  بن  )  قوله:  ريهم  أمامة صدي  أِب  اسم  عبد هللا:  أبو  قال 
إخل احلديث،   ،عجالن...(  هذا  سوى  البخاري  يف  أمامة  ألِب  وليس  قلت:  وحده.  للمستملي  وقع  كذا 

 وحديث آخر يف األطعمة، وله حديث آخر يف اجلهاد من قوله يدخل يف حكم املرفوع. وهللا أعلم. 
  



  

  احلديث الثالث
 568، الصفحة رقم:2:اجلزء رقم

َماليٌك، َعنْ   2791 الطَّوييلي  َحدََّثِني  َماليك   َعنْ   ،مُحَْيد   ْبني  قَالَ  أََنسي  َعَلْيهي    :أَنَُّه   ُ َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ اْحَتَجَم 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم بيَصاع  ميْن مَتْر ، َوأَ  َبَة، فََأَمَر َلُه َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َمَر َأْهَلُه َأْن خُيَف يُفوا َعْنُه ميْن  َوَسلََّم، َحَجَمُه أَبُو طَي ْ

هي.   َخرَاجي
 حكم احلديث: أخرجه البخاري.

 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   2792 اَء، فَإينَّ   :َوَحدََّثِني َماليك، أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُلُغ الدَّ " إيْن َكاَن َدَواٌء يَ ب ْ

ُلُغُه ".  احلْيَجاَمَة تَ ب ْ
 حكم احلديث: معضل ضعيف. الرتغيب والرتهيب 

 املنتقى شرح موطأ مالك 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دليل على جواز االحتجام وقوله حجمه أبو طيبة واَسه َنفع قوله احتجم  
وقيل دينار وقيل ميسرة موىل حميصة وقوله فأمر له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصاع من متر على معىن  

م أجره ولو كان حراما اإلجارة وقال عبد هللا بن عباس احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعطى احلجا
إين ألكرهه وما أراه حراما وما   :فهل حيلق موضع احملاجم من القفا ووسط الرأس فقال(  مسألة. ) مل يعطه إايه

مينعه أن جيعل اخلطمي وحيتجم ويف كتاب احلج قال القاضي أبو الوليد رضي هللا عنه وعندي أن هذه الكراهية 
ألنه مل يكن من زي الناس وكان مالك يعتمد يف    ؛محه هللا يكرههإمنا تنصرف إىل حلق القفا وكان مالك ر 

ألْنم أخذوا ذلك عن سلفهم من الصحابة الذين كانوا يقتدون    ؛الزي واهليئة على ما أدرك علماء أهل املدينة
  ابلنِب صلى هللا عليه وسلم ويف البلد الذي كان فيه وفيه تويف النِب صلى هللا عليه وسلم فلم يدخل عليهم 

داخلة يف الزي واللباس فهم الذين كانوا يف البالد الذين افتتحوها فرمبا تعلقوا ببعض زيهم ورمبا أحرج إىل ذلك  
قوله صلى هللا عليه وسلم إن كان دواء يبلغ الداء فإن احلجامة   .وهللا أعلم وأحكم  ،اختالف هواء يف البالد

وقد روى عكرمة عن    ،وص يكون سببه كثرة الدمتبلغه على معىن التحقيق للتداوي هبا وذلك يف داء خمص
وقد    ،عبد هللا بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم وهو حمرم يف رأسه من شقيقة كانت به

روى جابر بن عبد هللا َسعت النِب صلى هللا عليه وسلم يقول إن كان يف شيء من أدويتكم خري ففي شربة 
 .عسل أو شرطة حمجم أو لذعة من َنر وما أحب أن أكتوي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 حلديث الرابع 
 460، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  3430 إيَْسَاعييلَ  َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  ،ُموَسى  ْبنُ  َحدَّ َسَلَمةَ مَحَّاُد  إيْسَحاقَ  َأْخرَبَنَ   ،  ْبُن  َعْبدي   َعني   ،حُمَمَُّد  اْلَعاَلءي ْبني 
َدةَ  َعنْ   ،الرَّمْحَني  َماجي ُغاَلم     :قَالَ  َأِبي  أُُذني  ميْن  أُُذيني    -َقَطْعُت  ميْن  َقَطَع  َبْكر  َحاجًّا،   -أَْو  أَبُو  َنا  َعَلي ْ فَ َقديَم 

، فَ َقالَ فَاْجَتَمْعَنا إيلَْيهي، فَ َرفَ َعَنا إي  إينَّ َهَذا َقْد بَ َلَغ اْلقيَصاَص، اْدُعوا لي َحجَّاًما لييَ ْقَتصَّ    :ُعَمرُ  ىَل ُعَمَر ْبني اخلَْطَّابي
ْنُه. فَ َلمَّا ُدعيَي احلَْجَّاُم قَالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقولُ   :مي ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َاَلِتي ُغاَلًما، َوَأََن    :َسَي " إيين ي َوَهْبُت خلي

 اَل ُتَسل يمييهي َحجَّاًما، َواَل َصائيًغا، َواَل َقصَّااًب ". :أَْرُجو َأْن يُ َباَرَك هَلَا فييهي، فَ ُقْلُت هَلَا
َدَة َرجُ   :َرَوى َعْبُد اأْلَْعَلى َعني اْبني إيْسَحاَق، قَالَ   : قَاَل أَبُو َداُودَ  . اْبُن َماجي ، َعْن ُعَمَر ْبني اخلَْطَّابي  ٌل ميْن َبِني َسْهم 

 حكم احلديث: ضعيف 
 

ثَ َنا   3431 ثَ َنا  ،يُوُسُف ْبُن ُموَسى َحدَّ ثَ َنا   ،َسَلَمُة ْبُن اْلَفْضلي  َحدَّ اْلَعاَلءي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني   َعني   ،اْبُن إيْسَحاقَ  َحدَّ
ي ي 

َدَة السَّْهمي  َعني  ،احْلَُرقي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، ََنَْوُه. ،ُعَمَر ْبني اخلَْطَّابي  َعنْ  ،ي ي اْبني َماجي  َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ
 حكم احلديث: ضعيف 

 
ثَ َنا   3432 ثَ َنا  ،اْلَفْضُل ْبُن يَ ْعُقوبَ  َحدَّ ثَ َنا  ،حُمَمَّدي ْبني إيْسَحاقَ  َعنْ   ،َعْبُد اأْلَْعَلى َحدَّ مْحَني  اْلَعاَلُء ْبُن َعْبدي الرَّ  َحدَّ
َدةَ  َعني   ،َرُجل  ميْن َسْهم   َعنْ   ،احْلَُرقييُّ  ُ َعَلْيهي   ُعَمَر ْبني اخلَْطَّابي  َعنْ   ،اْبني َماجي ُ َعْنُه، َعني النَِّبي ي َصلَّى اَّللَّ َي اَّللَّ َرضي

ثْ َلُه.  َوَسلََّم، مي
 حكم احلديث: ضعيف 

 عون املعبود شرح سنن أِب داود

املنذري: وهو السهمي. انتهى. وقال يف التقريب: أبو ماجدة السهمي أو ابن ماجدة،  )عن أِب ماجدة( قال  
قيل: اَسه علي، َمهول من الثالثة وروايته عن عمر مرسلة. )أو قطع من أذين( شك من الراوي. )فاجتمعنا 

ل: َسعت إليه( أي: إىل أِب بكر. )فرفعنا( قيل: فتح العني أظهر من سكونه. كذا يف بعض احلواشي. )قا
.. إخل( ذكر احلديث على تقريب ذكر احلجام ال لالمتناع عن القصاص.  .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

)إين وهبت خلالِت( ذكر الطرباين يف املعجم الكبري اَسها فاختة بنت عمرو، وأخرج من طريق عثمان عن  
: }وهبت خلالِت فاختة بنت عمرو  حممد بن املنكدر عن جابر قال: َسعت النِب صلى هللا عليه وسلم يقول



  

..  .الزهرية{ خالة النِب صلى هللا عليه وسلم وأورد احلديث املذكور. كذا يف مرقاة الصعود. )ال تسلميه حجاما
إخل( أي: ال تعطيه ملن يعلمه إحدى هذه الصنائع؛ إذ احلجام والقصاب يباشران جناسة يتعذر االحرتاز منها، 

ا يصنع آنية الذهب أو حليا للرجال، ولكثرة الوعد والكذب يف إجناز ما والصائغ يدخل صنعته غش ورمب
يستعمل عنده. كذا يف اجملمع. قال املنذري: يف طرقه حممد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكالم عليه. 
وأبو ماجدة السهمي مل أجد من زاد فيه على هذا. )قال ابو داود: روى عبد األعلى عن ابن إسحاق قال 

.. إخل( هذه العبارة مل توجد، يف بعض النسخ، ويف هتذيب التهذيب: ويف رواية اللؤلئي عن أِب .ماجدةابن  
داود: ابن ماجدة، وقال ابن أِب حامت: عن أبيه علي ابن ماجدة السهمي عن عمر مرسل، وحيتمل أن يكون  

 كنية علي ابن ماجدة أاب ماجدة، فتكون الروايتان صحيحتني. انتهى.
 

   اخلامساحلديث 
 30، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  3776 ثَ َنا  ،ُموَسى ْبُن إيَْسَاعييلَ  َحدَّ ثَ َنا  ،َمْهدييُّ ْبُن َمْيُمون   َحدَّ ََنس   قُ ْلتُ   :قَالَ   ،َغْياَلُن ْبُن َجريير   َحدَّ   :ألي
ُتْم ُتَسمَّْوَن بيهي  اأْلَْنَصاري ُكن ْ اْسَم  فَ ُيَحد يثُ َنا    ؛َبْل ََسَّاََن اَّللَُّ   :قَالَ   ؟أَْم ََسَّاُكُم اَّللَُّ   ؟أََرأَْيَت   ، َنْدُخُل َعَلى أََنس  ُكنَّا 

ْم، َويُ ْقبيُل   ََناقيبي اأْلَْنَصاري، َوَمَشاهيديهي فَ َعَل قَ ْوُمَك يَ ْوَم َكَذا وََكَذا   : فَ يَ ُقولُ َعَلى َرُجل  ميَن اأْلَْزدي   -َعَليَّ أَْو    -مبي
 َكَذا وََكَذا. 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

هو املعول بكسر امليم وسكون العني املهملة  (  غيالن بن جرير)  هو ابن ميمون. قوله:(  حدثنا مهدي)  قوله:
وهم، وهو اتبعي ثقة قليل احلديث،   وفتح الواو بعدها الم، ومعول بطن من األزد، ونسبه ابن حبان حبيا وهو

قلت  )  ليس له عن أنس شيء إال يف البخاري، وتقدم له حديث يف الصالة، وأييت له يف آخر الرقاق. قوله:
كذا يف  (  كنا ندخل)  يعِن: أخربين عن تسمية األوس واخلزرج األنصار. قوله:(  ألنس: أرأيت اسم األنصار 

كالم غيالن ال من كالم أنس، وسيأيت بعد قليل قبل " ابب القسامة    هذه الرواية بغري أداة العطف، وهو من
يف اجلاهلية " من وجه آخر عن مهدي بن ميمون عن غيالن قال: " كنا َنيت أنس بن مالك " احلديث، ومل 

فعل )  أي: خماطبا ل. قوله:(  ويقبل علي)  أي: ابلبصرة. قوله:(  كنا ندخل على أنس)  يذكر ما قبله. قوله:
 أي: حيكي ما كان من مآثرهم يف املغازي ونصر اإلسالم. ( قومك كذا

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

   احلديث السادس
 23، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  2824 َبُة ْبُن َسعييد   َحدَّ ثَ َنا  ،قُ تَ ي ْ ْبُت    :قَالَ   ،السَّائيبي ْبني يَزييدَ  َعني   ، حُمَمَّدي ْبني يُوُسفَ  َعنْ   ،َحامتيٌ  َحدَّ َصحي
ُ عَ  َي اَّللَّ ْقَداَد ْبَن اأْلَْسَودي، َوَعْبَد الرَّمْحَني ْبَن َعْوف  َرضي ْعُت َأَحًدا طَْلَحَة ْبَن ُعبَ ْيدي اَّللَّي، َوَسْعًدا، َواْلمي ُهْم، َفَما َسَي ن ْ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، إيالَّ َأين ي  ُهْم حُيَد يُث َعْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ن ْ ْعُت طَْلَحَة حُيَد يُث َعْن يَ ْومي ُأُحد .مي  َسَي
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

  هو الكندي وهو سبط للسائب املذكور، و (  حممد بن يوسف)  هو ابن إَساعيل، و (  حدثنا حامت)  قوله:
وقاص. أي ابن أِب  (  وسعدا)  صحاِب صغري ابن صحابيني، واإلسناد كله مدنيون إال قتيبة. قوله:(  السائب)

يف رواية حيَي بن سعيد األنصاري (  فما َسعت أحدا منهم حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)  قوله:
عن السائب: " صحبت سعد بن مالك من املدينة إىل مكة فما َسعته حيدث عن النِب صلى هللا عليه وسلم  

ج آدم بن أِب إايس يف العلم له حبديث واحد " أخرجه ابن ماجه، وسعد بن مالك هو ابن أِب وقاص، وأخر 
إال أين َسعت طلحة حيدث عن يوم  )   من هذا الوجه فقال فيه: " صحبت سعدا كذا وكذا سنة ". قوله:

مل يعني ما حدث به من ذلك، وقد أخرج أبو يعلى من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد  (  أحد
ابن بطال وغريه: كان كثري من كبار الصحابة ال عمن حدثه عن طلحة أنه ظاهر بني درعني يوم أحد، قال  

العلم، وأما  بيان ذلك يف  املزيد والنقصان، وقد تقدم  حيدثون عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خشية 
 حتديث طلحة فهو جائز إذا أمن الرايء والعجب، ويرتقى إىل االستحباب إذا كان هناك من يقتدي بفعله.

 

   احلديث األخري
 370، الصفحة رقم:29:اجلزء رقم

ثَ َنا  17833 ثَ َنا  :قَالَ   ،حَيََْي ْبُن َسعييد   َحدَّ ْستُ َوائييُّ  َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ   ،هيَشاٌم الدَّ   ، أََنسي ْبني َماليك   َعنْ   ،قَ َتاَدةُ  َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   ،َماليكي ْبني َصْعَصَعةَ  َعنْ  َّ َصلَّى اَّللَّ َنا َأََن عيْنَد اْلبَ ْيتي َبنْيَ النَّائيمي َواْليَ ْقظَاني إيْذ أَقْ َبَل    :َأنَّ النَِّبي " بَ ي ْ

َن النَّْحري  ْكَمًة َوإيميَاًَن، َفُشقَّ مي ، َفأُتييُت بيَطْست  ميْن َذَهب  َمآْلن  حي إيىَل َمرَاقيي اْلَبْطني،    َأَحُد الثَّاَلثَةي َبنْيَ الرَُّجَلنْيي
َا ْكَمًة َوإيميَاًَن، مُثَّ أُتييُت بيَدابَّة  ُدوَن اْلبَ ْغلي َوفَ ْوَق احلْيَماري، مُثَّ اْنطََلقْ فَ َغَسَل اْلَقْلَب مبي رْبييَل ءي َزْمَزَم، مُثَّ ُمليَئ حي ُت َمَع جي

نْ َيا. قييلَ  َنا السََّماَء الدُّ رْبييُل. قييلَ   :قييلَ   ؟َمْن َهَذا  :فَأَتَ ي ْ َل إيلَْيهي   :يلَ حُمَمٌَّد. قي   :قييلَ   ؟ َوَمْن َمَعكَ   :جي   :قَالَ   ؟َوَقْد أُْرسي
يُء َجاَء. فَأَتَ ْيُت َعَلى آَدَم َفَسلَّْمُت َعَلْيهي. فَ َقالَ   :نَ َعْم. قييلَ  ،    :َمْرَحًبا بيهي، َونيْعَم اْلَمجي َمْرَحًبا بيَك ميني اْبن  َوَنِبي  



  

َنا السََّماَء الثَّانيَيَة، قييلَ  رْبييُل. قييلَ   :قييلَ   ؟َمْن َهَذا  : مُثَّ أَتَ ي ْ ْثُل َذليَك. فَأَتَ ْيُت َعَلى    :قَالَ   ؟َوَمْن َمَعكَ   :جي حُمَمٌَّد. َفمي
َما. فَ َقااَل  ْثُل َذليَك. فَأَتَ ْيُت    :حَيََْي، َوعييَسى َفَسلَّْمُت َعَلْيهي َنا السََّماَء الثَّاليَثَة. َفمي ، مُثَّ أَتَ ي ْ َمْرَحًبا بيَك ميْن َأخ  َوَنِبي  

ْثُل َذليَك. فَأَتَ ْيُت َعَلى    : َفَسلَّْمُت َعَلْيهي. فَ َقالَ َعَلى يُوُسفَ  َنا السََّماَء الرَّابيَعَة. َفمي ، مُثَّ أَتَ ي ْ َمْرَحًبا بيَك ميْن َأخ  َوَنِبي  
َنا السََّماَء اخْلَامي   :إيْدرييَس َفَسلَّْمُت َعَلْيهي. فَ َقالَ  ، مُثَّ أَتَ ي ْ ْثُل َذليَك. فَأَتَ ْيُت َعَلى  َمْرَحًبا بيَك ميْن َأخ  َوَنِبي   َسَة. َفمي
ْثُل َذليَك. مُثَّ أَتَ ْيُت َعَلى    :َهاُروَن َفَسلَّْمُت َعَلْيهي. فَ َقالَ  َنا السََّماَء السَّاديَسَة. َفمي ، مُثَّ أَتَ ي ْ َمْرَحًبا بيَك ميْن َأخ  َوَنِبي  
، فَ َلمَّا َجاَوْزتُُه َبَكى. قييلَ َمْرَحًبا بيَك ميْن َأخ    :ُموَسى َفَسلَّْمُت َعَلْيهي. فَ َقالَ  ، َهَذا   : قَالَ   ؟َما أَْبَكاكَ   : َوَنِبي   اَي َرب ي

َنا السََّماَء   -أَْو أَْفَضُل    – اْلُغاَلُم الَّذيي بَ َعثْ َتُه بَ ْعديي، َيْدُخُل ميْن أُمَّتيهي اجْلَنََّة َأْكثَ ُر   . مُثَّ أَتَ ي ْ مميَّا َيْدُخُل ميْن أُمَِّتي
يَم َفَسلَّْمُت َعَلْيهي. فَ َقالَ السَّابيعَ  ْثُل َذليَك. فَأَتَ ْيُت َعَلى إيبْ رَاهي " مُثَّ رُفيَع   :َمْرَحًبا بيَك ميني اْبن  َوَنِبي   ". قَالَ   :َة. َفمي

رْبييَل، فَ َقالَ  َ اْلبَ ْيُت اْلَمْعُموُر، َفَسأَْلُت جي ، إيَذا َهَذا اْلبَ ْيُت اْلَمْعُموُر ُيَصل يي فييهي ُكلَّ يَ وْ   :لي ُعوَن أَْلَف َمَلك  م  َسب ْ
ْم ". قَالَ  َر َما َعَلْيهي ْنُه ملَْ يَ ُعوُدوا فييهي آخي ُقَها ميْثلُ   :َخَرُجوا مي تَ َهى، فَإيَذا نَ ب ْ ْدرَُة اْلُمن ْ َ سي َهَجَر،   قياَللي  " مُثَّ رُفيَعْت لي

ْثُل آَذاني اْلفييَ َلةي، َوإيَذا يفي َأْصليَها   رْبييَل، فَ َقالَ   :أَْربَ َعُة َأْْنَار  َوإيَذا َوَرقُ َها مي . َفَسأَْلُت جي ، َوَْنَرَاني ظَاهيرَاني  : َْنَرَاني اَبطيَناني
مُثَّ فُريَضْت َعَليَّ مَخُْسوَن َصاَلًة، فَأَتَ ْيُت َعَلى    :فَاْلُفرَاُت، َوالن ييُل. قَالَ   :أَمَّا اْلَباطيَناني َففيي اجْلَنَّةي، َوأَمَّا الظَّاهيرَاني 

لنَّاسي ميْنَك، إيين ي   : فُريَضْت َعَليَّ مَخُْسوَن َصاَلًة. فَ َقالَ   :قُ ْلتُ   ؟ َما َصنَ ْعتَ   : وَسى، فَ َقالَ مُ  َبِني   َعاجلَْتُ  إيين ي َأْعَلُم ابي
أَ  فَاْسأَْلُه  َرب يَك  إيىَل  ْع  فَاْرجي َذليَك،  يُطييُقوا  َلْن  أُمََّتَك  َوإينَّ  اْلُمَعاجَلَةي،  َأَشدَّ  قَالَ إيْسرَائييَل   ." َعْنَك  خُيَف يَف  "    :ْن 

  ؟ َما َصنَ ْعتَ   :َلْيهي. فَ َقالَ فَ َرَجْعُت إيىَل َرِب ي َفَسأَْلُتُه َأْن خُيَف يَف َعِن ي َفَجَعَلَها أَْربَعينَي، مُثَّ َرَجْعُت إيىَل ُموَسى فَأَتَ ْيُت عَ 
ْثَل َمَقالَتيهي اأْلُو   :قُ ْلتُ  ىَل، فَ َرَجْعُت إيىَل َرِب ي َفَجَعَلَها َثاَلثينَي، فَأَتَ ْيُت ُموَسى فََأْخرَبْتُُه، َجَعَلَها أَْربَعينَي، فَ َقاَل لي مي

ْثَل َمَقالَتيهي اأْلُوىَل، فَ َرَجْعُت إيىَل َرِب ي َفَجَعَلَها عيْشرييَن، مُثَّ َعَشَرًة، مُثَّ مَخَْسًة، فَأَ  تَ ْيُت ُموَسى فََأْخرَبْتُُه، فَ َقاَل لي مي
ُع إيلَْيهي. فَ ُنودييَ   :ْثَل َمَقالَتيهي اأْلُوىَل، فَ ُقْلتُ فَ َقاَل لي مي  ، ميْن َكْم أَْرجي ،   :إيين ي َأْسَتْحييي ميْن َرِب ي َأْن َقْد أَْمَضْيُت َفرييَضِتي

َا ".  حلََْسَنةي َعْشَر أَْمثَاهلي  َوَخفَّْفُت َعْن عيَباديي، َوَأْجزيي ابي
 حكم احلديث: إسناده صحيح على شرط الشيخني 
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 احاديث سبع على وحيتوى الكتاب  من  الثامن واألربعون اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 احلديث األول 
 26، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا(  13)  898 قَاَل أََنٌس    : قَالَ  أََنس   َعنْ   ،اَثبيت  اْلبُ َنايني ي  َعنْ   ،َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَمانَ  َأْخرَبَنَ   ،حَيََْي ْبُن حَيََْي  َوَحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َمَطٌر، قَالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ثَ ْوبَُه،    :َأَصابَ َنا َوََنُْن َمَع َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َفَحَسَر َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َن اْلَمَطري، فَ ُقْلَنا َ َصنَ ْعَت َهَذا اَي َرُسوَل اَّللَّي، :َحىتَّ َأَصابَُه مي َنَُّه َحدييُث َعْهد  بيَرب يهي تَ َعاىَل ". :قَالَ  ؟ملي  " ألي
 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 

 ؟ مل صنعت هذا  ،اي رسول هللا  :فقلنا  ،حسر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثوبه حىت أصابه املطر: )قوله
ومعىن " حديث عهد بربه "    ،كشف بعض بدنه  :كشف أي  :معىن " حسر "(  ألنه حديث عهد بربه  :قال
ويف هذا احلديث   .وهي قريبة العهد خبلق هللا تعاىل هلا فيتربك هبا  ،أن املطر رمحة  :معناه  ،بتكوين ربه إايه  :أي

وفيه أن   ،واستدلوا هبذا   ،دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول املطر أن يكشف غري عورته ليناله املطر
 .ل إذا رأى من الفاضل شيئا ال يعرفه أن يسأله عنه ليعلمه فيعمل به ويعلمه غريهاملفضو 

 احلديث الثاىن 
 172، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا   2654 ثَ َنا  ،ُمَسدَّدٌ  َحدَّ ثَ َنا  ،بيْشُر ْبُن اْلُمَفضَّلي  َحدَّ َي   أَبييهي  َعنْ   ،َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َأِبي َبْكَرةَ  َعنْ   ،اجْلَُرْيرييُّ  َحدَّ َرضي
ُ َعْنُه، قَالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   : اَّللَّ ُّ َصلَّى اَّللَّ ْكرَبي اْلَكَبائيري ". َثاَلاًث، قَاُلوا  :قَاَل النَِّبي بَ َلى اَي َرُسوَل اَّللَّي.    :" َأاَل أُنَ ب يُئُكْم أبَي

ْشرَاكُ   :قَالَ  اإْلي فَ َقالَ "  اْلَواليَدْيني ". َوَجَلَس وََكاَن ُمتَّكيًئا  َّللَّي، َوُعُقوُق  الزُّوري ". قَالَ   :  ابي َوقَ ْوُل  َأاَل  َفَما زَاَل   :" 
َتُه َسَكَت. َوقَالَ  :ُيَكر يُرَها َحىتَّ قُ ْلَنا يمَ  لَي ْ ثَ َنا :إيَْسَاعييُل ْبُن إيبْ رَاهي ثَ َنا ،اجْلَُرْيرييُّ  َحدَّ  . الرَّمْحَني  َعْبدُ  َحدَّ

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

بضم اجليم وهو سعيد بن إايس وَساه يف رواية خالد احلذاء عنه يف أوائل األدب، وقد (  حدثنا اجلريري)  قوله:
يف (  عن عبد الرمحن بن أِب بكرة)  أخرج البخاري للعباس بن فروخ اجلريري لكنه إذا أخرجه عنه َساه. قوله:

أال أنبئكم  )  إَساعيل ابن علية عن اجلريري " حدثنا عبد الرمحن " وقد علقها املصنف آخر الباب. قوله:رواية  
أحد الوجهني مما شك فيه شعبة هل قال ذلك ابتداء  -إن كان اجمللس متحدا    - هذا يقوي  (  أبكرب الكبائر



  

امها قوله تعاىل: }وقضى ربك أال  وقد نظم كال من العقوق وشهادة الزور ابلشرك يف آيتني. إحد  ؟أو ملا سئل
تعبدوا إال إايه وابلوالدين إحساَن{ اثنيهما: قوله تعاىل: }فاجتنبوا الرجس من األواثن واجتنبوا قول الزور  

أي قال هلم ذلك ثالث مرات، وكرره أتكيدا لينتبه السامع على إحضار فهمه،  (  ثالاث)  قوله:  .{169-(30)
الكبائر وقد ترجم البخاري يف العلم " من أعاد احلديث ثالاث ليفهم عنه " ووهم من قال: املراد بذلك عدد  

حيتمل مطلق الكفر ويكون ختصيصه ابلذكر  (  اإلشراك ابهلل)  وذكر فيه طرفا من هذا احلديث تعليقا. قوله:
ال أنه يرد  لغلبته يف الوجود، وال سيما يف بالد العرب فذكره تنبيها على غريه. وحيتمل أن يراد به خصوصيته، إ

عليه أن بعض الكفر أعظم قبحا من اإلشراك وهو التعطيل؛ ألنه نفي مطلق واإلشراك إثبات مقيد فيرتجح  
أييت الكالم عليه يف األدب مع الكالم على الكبائر وضابطها  (  وعقوق الوالدين)  االحتمال األول. قوله:

يشعر أبنه اهتم بذلك حىت جلس  (  متكئا  وجلس وكان)  وبيان ما قيل يف عددها إن شاء هللا تعاىل. قوله:
بعد أن كان متكئا، ويفيد ذلك أتكيد حترميه وعظم قبحه، وسبب االهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة  
الزور أسهل وقوعا على الناس، والتهاون هبا أكثر، فإن اإلشراك ينبو عنه قلب املسلم، والعقوق يصرف عنه  

يه كثرية كالعداوة واحلسد وغريمها، فاحتيج إىل االهتمام بتعظيمه، وليس ذلك  الطبع، وأما الزور فاحلوامل عل 
لعظمها ابلنسبة إىل ما ذكر معها من اإلشراك قطعا، بل لكون مفسدة الزور متعدية إىل غري الشاهد، خبالف 

ول الزور وشهادة  " أال وق  :يف رواية خالد عن اجلريري(  أال وقول الزور)  الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبا. قوله:
" شهادة الزور أو قول الزور " وكذا وقع يف العمدة ابلواو قال ابن دقيق العيد:    :الزور " ويف رواية ابن علية

حيتمل أن يكون من اخلاص بعد العام، لكن ينبغي أن حيمل على التأكيد، فإَن لو محلنا القول على اإلطالق 
وليس كذلك. قال: وال شك أن عظم الكذب ومراتبه متفاوتة  لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا كبرية،  

حبسب تفاوت مفاسده، ومنه قوله تعاىل: } ومن يكسب خطيئة أو إمثا مث يرم به بريئا فقد احتمل هبتاَن  
أي شفقة عليه وكراهية ملا يزعجه. وفيه ما كانوا ( فما زال يكررها حىت قلنا ليته سكت) وإمثا مبينا {. قوله:

أي  (  وقال إَساعيل بن إبراهيم)  قوله:  .كثرة األدب معه صلى هللا عليه وسلم واحملبة له والشفقة عليهعليه من  
ابن علية، وروايته موصولة يف كتاب استتابة املرتدين ويف احلديث انقسام الذنوب إىل كبري وأكرب، ويؤخذ منه  

يف ثبوت الصغائر مشهور، وأكثر ما متسك  ثبوت الصغائر؛ ألن الكبرية ابلنسبة إليها أكرب منها؛ واالختالف  
به من قال ليس يف الذنوب صغرية كونه نظر إىل عظم املخالفة ألمر هللا وْنيه، فاملخالفة ابلنسبة إىل جالل  
هللا كبرية لكن ملن أثبت الصغائر أن يقول وهي ابلنسبة ملا فوقها صغرية كما دل عليه حديث الباب، وقد  

الكبرية من مدارك الشرع، وسبق يف أوائل الصالة ما يكفر اخلطااي ما مل تكن كبائر،  فهم الفرق بني الصغرية و 
فثبت به أن من الذنوب ما يكفر ابلطاعات ومنها ما ال يكفر وذلك هو عني املدعى وهلذا قال الغزال: 
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خمتلف حبسب إنكار الفرق بني الكبرية والصغرية ال يليق ابلفقيه. مث إن مراتب كل من الصغائر والكبائر  
تفاوت مفاسدها. ويف احلديث حترمي شهادة الزور، ويف معناها كل ما كان زورا من تعاطي املرء ما ليس له  

 أهال.

  احلديث الثالث
 74، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  3071 بَّاُن ْبُن ُموَسى َحدَّ أُم ي َخاليد  بيْنتي َخاليدي ْبني   َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،َخاليدي ْبني َسعييد   َعنْ   ،َعْبُد اَّللَّي  َأْخرَبَنَ   ،حي
َعَلْيهي َوَسلََّم َمَع َأِبي َوَعَليَّ َقمييٌص َأْصَفُر، قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّ   :قَاَلتْ  َسعييد    ُ ُ أَتَ ْيُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ى اَّللَّ

َوَسلَّمَ  سَ   :َعَلْيهي  اَّللَّي "  َعْبُد  قَاَل   ." َسَنْه  يَّةي   :َنْه  حْلََبشي ابي قَاَلتْ   :َوهيَي  َامتَي   :َحَسَنٌة.  خبي أَْلَعُب  َفَذَهْبُت 
ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  فَ َزبَ َريني  الن ُّبُ وَّةي، ، قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ   :  َعَلْيهي َوَسلَّمَ " َدْعَها ". مُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ   :َأِبي

 فَ َبقيَيْت َحىتَّ ذََكَر. :" أَبْليي َوَأْخليفيي، مُثَّ أَبْليي َوَأْخليفيي، مُثَّ أَبْليي َوَأْخليفيي ". قَاَل َعْبُد اَّللَّي 
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

 اللباس، والغرض  اثنيها: حديث أم خالد بنت خالد، وسيأيت هبذا اإلسناد يف كتاب األدب، وأييت شرحه يف
منه قوله " سنه سنه " وهو بفتح النون وسكون اهلاء، ويف رواية الكشميهِن " سناه " بزايدة ألف، واهلاء 
فيهما للسكت وقد حتذف، قال ابن قرقول: هو بفتح النون اخلفيفة عند أِب ذر وشددها الباقون وهي بفتح  

أي ذكر الراوي من بقائها  (  قال عبد هللا فبقيت حىت ذكر)  أوله للجميع إال القابسي فكسره. قوله يف آخره:
أمدا طويال، ويف نسخة الصغاين وغريها: " حىت ذكرت " ولبعضهم " حىت دكن " مبهملة وآخره نون أي  
اتسخ، وسيأيت يف كتاب األدب. ووقع يف نسخة الصغاين هنا من الزايدة يف آخر الباب " قال أبو عبد هللا  

ش امرأة مثل ما عاشت هذه يعِن أم خالد ". قلت: وإدراك موسى بن عقبة هلا دال  هو املصنف: " مل تع
تنبيه (: خالد بن سعيد املذكور يف السند شيخ عبد هللا  )  على طول عمرها ألنه مل يلق من الصحابة غريها.

العاص أخو إسحاق بن سعيد وليس له يف  املبارك هو خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن  ابن  وهو 
البخاري سوى هذا احلديث الواحد، وقد كرره عنه كما نبهت عليه. ويف طبقته خالد بن سعيد بن أِب مرمي  
املدين لكن مل خيرج له البخاري وال البن املبارك عنه رواية، وأوهم الكرماين أن شيخ ابن املبارك هنا هو خالد 

د بن الزبري رواية يف شيء من الكتب الستة. مث  بل مل أر خلال ؟بن الزبري بن العوام. وال أدري من أين له ذلك
راجعت كالمه فعلمت مراده فإنه قال لفظ خالد املذكور هنا ثالث مرار، والثاين غري األول، وهو خالد بن  
الزبري بن العوام، والثالث غري الثاين وهو خالد بن سعيد بن العاص، فقوله " والثاين " يوهم أن املراد خالد بن  



  

مراده خالد املذكور يف كنية أم خالد، وكان يغِن عن هذا التطويل أن يقول: إن أم خالد َست سعيد وإمنا  
ولدها ابسم والدها، وكان الزبري بن العوام تزوجها فولدت له خالد بن الزبري، فهذا يوضح املراد مع مزيد 

خالد ال يظن أحد أنه أبوها  الفائدة. والذي نبه عليه ليس حتته كبري أمر، فإن خالد بن سعيد الراوي عن أم 
إال من يقف مع َمرد التجويز العقلي، فإن من املقطوع به عند احملدثني أن عبد هللا بن املبارك ما أدركها فضال  
عن أن يروي عن أبيها، وأبوها استشهد يف خالفة أِب بكر أو عمر فاَنصرت الفائدة يف التنبيه على سبب  

 كنية أم خالد.
 

 احلديث الرابع  
 262، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا   5267 َبل   َحدَّ ثَ َنا  ،َأمْحَُد ْبُن َحن ْ ثَ َنا  ،َعْبُد الرَّزَّاقي  َحدَّ ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني   َعنْ   ،الزُّْهريي ي  َعني   ،َمْعَمرٌ  َحدَّ
َبةَ  َعَلْيهي َوَسلََّم َْنَى َعْن قَ ْتلي أَْرَبع  ميَن الدََّواب ي   :قَالَ  اْبني َعبَّاس   َعني   ،ُعت ْ  ُ َّ َصلَّى اَّللَّ النَّْمَلُة، َوالنَّْحَلُة،    :إينَّ النَِّبي

 َواهْلُْدُهُد، َوالصَُّرُد.
 حكم احلديث: صحيح 

 عون املعبود شرح سنن أِب داود

الرفع بتقدير أحدها واثنيها، وجيوز النصب بتقدير  )النملة والنحلة واهلدهد والصرد( ابجلر على البدلية، وجيوز  
النمل   السنة. وإمنا  قاله اخلطاِب والبغوي يف شرح  السليماين كما  الكبري  النمل  الدمريي: واملراد  أعِن. قال 
الصغري املسمى ابلذر فقتله جائز، وكره مالك قتل النمل إال أن يضر وال يقدر على دفعه إال ابلقتل، وأطلق  

يد جواز قتل النمل إذا آذت. انتهى. والصرد على وزن عمر قال ابن األثري يف النهاية: هو طائر  ابن أِب ز 
ضخم الرأس واملنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. قال اخلطاِب: إمنا جاء يف قتل النمل عن نوع  

لة فلما فيها من املنفعة وهو  منه خاص وهو الكبار ذوات األرجل الطوال ألْنا قليلة األذى والضرر، وأما النح
العسل والشمع، وأما اهلدهد والصرد فلتحرمي حلمها ألن احليوان إذا ْني عن قتله ومل يكن ذلك الحرتامه أو 
لضرر فيه كان لتحرمي حلمه أال ترى أنه ْنى عن قتل احليوان بغري مأكلة، ويقال: إن اهلدهد مننت الريح فصار 

ءم به العرب وتتطري بصوته وشخصه، وقيل: إمنا كرهوه من اَسه من التصريد  يف معىن اجلاللة، والصرد تتشا
وهو التقليل. انتهى كالم ابن األثري. قال املنذري: واحلديث أخرجه ابن ماجه. انتهى. وقال النووي يف شرح  
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ه مسلم: رواه أبو داود عن ابن عباس مرفوعا إبسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. انتهى. وكذا صحح
 اإلمام احلافظ عبد احلق اإلشبيلي والعالمة كمال الدين الدمريي. 

 

   احلديث اخلامس
 85، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

َسعييد   َحدََّثِني (  81)  2729 ْبُن  َبُة  ثَ َنا  ،قُ تَ ي ْ َربييَعةَ  َعنْ   ،لَْيثٌ  َحدَّ ْبني  ُهَريْ َرةَ  َعنْ   ،اأْلَْعرَجي  َعني   ،َجْعَفري  َأنَّ   َأِبي 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  َّ َصلَّى اَّللَّ َياَح الد يَيَكةي فَاْسأَُلوا اَّللََّ ميْن َفْضليهي   :النَِّبي ْعُتْم صي ْعُتْم   ؛" إيَذا َسَي َا َرَأْت َمَلًكا، َوإيَذا َسَي فَإيْنَّ

َّللَّي ميَن الشَّيْ  َا َرَأْت َشْيطَاًَن ". ؛طَاني ْنَييَق احلْيَماري فَ تَ َعوَُّذوا ابي  فَإيْنَّ
 

   احلديث السادس
 13، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  1828 َهاب   َعني   ،يُوُنسَ  َعنْ   ،َعْبُد اَّللَّي ْبُن َوْهب   َأْخرَبَيني   :قَالَ   ،َأْصَبغُ  َحدَّ َعْبُد   قَالَ   :قَالَ   ،َساملي   َعنْ   ،اْبني شي
َي اَّللَُّ  اَّللَّي ْبُن ُعَمرَ  ُهَما، قَاَلتْ َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :َحْفَصةُ   َعن ْ " مَخٌْس ميَن الدََّواب ي اَل    :قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 ". َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ  اْلُغرَاُب، َواحلْيَدأَُة، َواْلَفْأرَُة، َواْلَعْقَرُب، :َحرََج َعَلى َمْن قَ تَ َلُهنَّ 
 

   احلديث األخري
 173، الصفحة رقم:5:اجلزء رقم

ثَ َنا  4385 نُ َعْيم   َحدَّ ثَ َنا  ، أَبُو  السَّاَلمي  َحدَّ قياَلبَةَ  َعنْ   ،أَيُّوبَ  َعنْ   ،َعْبُد  َقديمَ   :قَالَ   ،َزْهَدم   َعنْ   ،َأِبي  أَبُو   َلمَّا 
ى َدَجاًجا، َويفي اْلَقْومي َرُجٌل َجاليٌس، َفَدَعاُه إيىَل  َأْكَرَم َهَذا احلَْيَّ ميْن َجْرم  َوإيَنَّ جَلُُلوٌس عيْنَدُه، َوُهَو يَ تَ َغدَّ  ُموَسى

ًئا، فَ َقذيْرتُُه. فَ َقالَ   : اْلَغَداءي، فَ َقالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَيُْكُلُه. فَ َقالَ   ؛َهُلمَّ  :إيين ي َرأَيْ ُتُه أَيُْكُل َشي ْ َّ َصلَّى اَّللَّ  : فَإيين ي َرأَْيُت النَِّبي
َْك َعْن ميَيينيكَ   : ُلُه. فَ َقالَ إيين ي َحَلْفُت اَل آكُ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم نَ َفٌر ميَن اأْلَْشَعريي ينَي،   ؛َهُلمَّ ُأْخربي َّ َصلَّى اَّللَّ َنا النَِّبي إيَنَّ أَتَ ي ْ

َلَنا، مُثَّ ملَْ يَ لْ  َلَنا، فَاْسَتْحَمْلَناُه، َفَحَلَف َأْن اَل حَيْمي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َأْن  فَاْسَتْحَمْلَناُه، فََأىَب َأْن حَيْمي ُّ َصلَّى اَّللَّ َبثي النَِّبي
 َ ، فََأَمَر لََنا بينَ ْهبي  ُأيتي َْمسي َذْود   إيبيل  َعَلْيهي َوَسلََّم ميَييَنُه، اَل نُ ْفليُح   تَ َغفَّْلَنا :فَ َلمَّا قَ َبْضَناَها قُ ْلَنا   ،خبي  ُ َّ َصلَّى اَّللَّ النَِّبي



  

ُتُه، َلَنا، َوَقْد مَحَْلتَ َنا  : فَ ُقْلتُ   بَ ْعَدَها أََبًدا. فَأَتَ ي ْ " َأَجْل َوَلكيْن اَل    :قَالَ   ؟ اَي َرُسوَل اَّللَّي، إينََّك َحَلْفَت َأْن اَل حَتْمي
َها ". ن ْ َها إيالَّ أَتَ ْيُت الَّذيي ُهَو َخرْيٌ مي ن ْ ، فََأَرى َغرْيََها َخرْيًا مي  َأْحليُف َعَلى ميَيني 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

الثاين  ابن  (  عن زهدم)  هو ابن حرب. قوله:(  حدثنا عبد السالم )  قوله:  :احلديث  بزاي وزن جعفر وهو 
أي إىل الكوفة أمريا عليها يف زمن عثمان،  (  ملا قدم أبو موسى)  مضرب ابلضاد املعجمة وكسر الراء. قوله:

بفتح  (  رم هذا احلي من جرمأك)  ووهم من قال: أراد قدم اليمن؛ ألن زهدما مل يكن من أهل اليمن. قوله:
اجليم وسكون الراء: قبيلة شهرية ينسبون إىل جرم بن رابن براء مث موحدة ثقيلة ابن ثعلبة بن حلوان بن عمران  

بفتح القاف وكسر الذال املعجمة، وسيأيت الكالم على ذلك يف كتاب  (  فقذرته)  بن احلاف بن قضاعة. قوله:
فيه  األطعمة، وعلى ابقي احلديث يف كتاب   الذي طلب  الوقت  تعاىل. وكان  األميان والنذور إن شاء هللا 

 األشعريون احلمالن من النِب صلى هللا عليه وسلم عند إرادة غزوة تبوك.
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 احاديث سبع على وحيتوى  الكتاب من التاسع واألربعون األخري اجلزء
 الشرح مع احلديث متون  وهذه

 احلديث األول 
 235الصفحة رقم:، 6:اجلزء رقم

ثَ َنا  3704 ي ي  َعنْ   ،اْلَمْسُعوديي ي  َعني   ،وَكييعٌ  َحدَّ
الث ََّقفي َسْعد   أَوي   ،ُعْثَماَن  ْبني  اْلَمْسُعودييُّ    - احلََْسني   -َشكَّ 

ُ َعَليْ   :قَالَ  َعْبدي اَّللَّي ْبني َمْسُعود   َعنْ   ،َعْبَدَة الن َّْهديي ي  َعنْ  " إينَّ اَّللََّ ملَْ حُيَر يْم ُحْرَمًة   :هي َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ذٌ  ْنُكْم ُمطَّليٌع، َأاَل َوإيين ي آخي َُجزيُكمْ  إيالَّ َوَقْد َعليَم أَنَُّه َسَيطَّليُعَها مي ".  حبي ، أَوي الذُّاَببي  َأْن هَتَافَ ُتوا يفي النَّاري َكتَ َهاُفتي اْلَفرَاشي

 حكم احلديث: إسناده حسن
 

ثَ َناحَ   3705 َقَطن   دَّ ثَ َنا  ،أَبُو  َسْعد   َعني   ،اْلَمْسُعودييُّ  َحدَّ ْبني  الن َّْهديي ي  َعنْ   ،احلََْسني  وََكَذا    ،َعْبَدَة  َفذََكَرُه، 
ثَ َنا  : َرْوحٌ  قَالَ   ،احلََْسني ْبني َسْعد   َعني   ،َوأَبُو َكاميل   ،يَزييدُ  قَالَ  ثَ َنا  ،اْلَمْسُعودييُّ  َحدَّ اْلُمغيريَ  َحدَّ احلََْسني   َعني   ،ةي أَبُو 

، أَوي الذُّاَببي ". :َوقَالَ  ْبني َسْعد    " اْلَفرَاشي
 حكم احلديث: إسناده حسن

 
 احلديث الثاىن 

 409، الصفحة رقم:3:اجلزء رقم

ثَ َنا  1823 َغْياَلنَ  َحدَّ ْبُن  ثَ َنا  ،حَمُْموُد  مي  َحدَّ اْلَقاسي ْبُن  ُم  َهاشي النَّْضري  ثَ َنا  :قَالَ   ،أَبُو  ْبني   َحدَّ اَّللَّي  َعْبدي  ْبُن  زياَيُد 
يَم الت َّْيميي ي  َعنْ   ،ُعاَلثَةَ  َن َكا  :قَااَل   ، َوأََنسي ْبني َماليك   ،َجابيري ْبني َعْبدي اَّللَّي  َعنْ   ، أَبييهي  َعنْ   ،ُموَسى ْبني حُمَمَّدي ْبني إيبْ رَاهي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم إيَذا َدَعا َعَلى اجْلَرَادي قَالَ  َغارَُه،    :َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ " اللَُّهمَّ َأْهليكي اجْلَرَاَد اقْ ُتْل كيَبارَُه، َوَأْهليْك صي
َنا   ْم َعْن َمَعاشي َفْ َواهيهي ْد بَ ْيَضُه، َواْقَطْع َدابيَرُه، َوُخْذ أبي َعاءي ". قَالَ   ؛اَوأَْرزَاقينَ َوأَْفسي يُع الدُّ اَي    : فَ َقاَل َرُجلٌ   :إينََّك َسَي

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   :قَالَ   ؟َرُسوَل اَّللَّي َكْيَف َتْدُعو َعَلى ُجْند  ميْن َأْجَنادي اَّللَّي بيَقْطعي َدابيريهي  "   :فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
َا َهَذا َحدييٌث َغرييٌب، اَل نَ ْعريفُُه إيالَّ ميْن َهَذا اْلَوْجهي، َوُموَسى ْبُن    :قَاَل أَبُو عييَسى  يفي اْلَبْحري ". نَ ثْ َرُة ُحوت   إيْنَّ

حُمَمَّ  َوأَبُوُه  َواْلَمَناكيريي،  اْلَغرَائيبي  َوُهَو َكثيرُي  فييهي،  ُتُكل يَم  َقْد  الت َّْيمييُّ  يَم  إيبْ رَاهي ْبني  ثيَقٌة،  حُمَمَّدي  يَم  إيبْ رَاهي ْبُن  َوُهَو ُد 
.ٌّ   َمَديني



  

 

  احلديث الثالث
 127، الصفحة رقم:8:اجلزء رقم

ثَ َنا  :قَااَل   ،َوَهاُروُن ْبُن َعْبدي اَّللَّي  ،ُسَرْيُج ْبُن يُوُنسَ  َحدََّثِني (  27)  2789 اْبُن   قَالَ   :قَالَ   ،َحجَّاُج ْبُن حُمَمَّد   َحدَّ
  ، َأِبي ُهَريْ َرةَ  َمْوىَل أُم ي َسَلَمَة، َعنْ  َعْبدي اَّللَّي ْبني رَافيع   َعنْ   ، أَيُّوَب ْبني َخاليد   َعنْ   ،إيَْسَاعييُل ْبُن أَُميَّةَ  َأْخرَبَيني   ،ُجَرْيج  

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم بيَيديي، فَ َقالَ  :قَالَ  ، َوَخَلَق فييَها   :َأَخَذ َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ْبََة يَ ْوَم السَّْبتي ُ َعزَّ َوَجلَّ الرتُّ " َخَلَق اَّللَّ
، َوَخَلَق اْلَمْكُروَه يَ ْوَم الثُّ  ثْ َننْيي اَلاَثءي، َوَخَلَق النُّوَر يَ ْوَم اأْلَْربيَعاءي، َوَبثَّ  اجلْيَباَل يَ ْوَم اأْلََحدي، َوَخَلَق الشََّجَر يَ ْوَم االي

ري   ، َوَخَلَق آَدَم َعَلْيهي السَّاَلُم بَ ْعَد اْلَعْصري ميْن يَ ْومي اجْلُُمَعةي، يفي آخي ري َساَعة   فييَها الدََّوابَّ يَ ْوَم اخلَْمييسي ، يفي آخي اخْلَْلقي
 َعْصري إيىَل اللَّْيلي ".ميْن َساَعاتي اجْلُُمَعةي، فييَما َبنْيَ الْ 

ثَ َنا  ،إيبْ رَاهييمُ  قَالَ  ْبُن عييَسى    - اْلبيْسطَامييُّ  َحدَّ َسنْيُ  اْبُن بيْنتي َحْفص   ،َوَسْهُل ْبُن َعمَّار   -َوُهَو احلُْ يُم   ، َوإيبْ رَاهي
. ،َحجَّاج   َوَغرْيُُهْم، َعنْ  ََذا احلَْدييثي  هبي

 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 

 ،وهو ما يقوم به املعاش  :قال  ،كذا رواه اثبت بن قاسم(  خلق املكروه يوم الثالاثء: ) صلى هللا عليه وسلمقوله  
ومنه إتقان    ،وكل شيء يقوم به صالح شيء فهو تقنه ،ويصلح به التدبري كاحلديد وغريه من جواهر األرض

:  قوله صلى هللا عليه وسلم   .الثالاثءفكالمها خلق يوم    ؛وال منافاة بني الروايتني  :قلت  ،الشيء وهو إحكامه
" النون    :ورواايت اثبت بن قاسم  -ابلراء    -كذا هو يف صحيح مسلم " النور "  (  وخلق النور يوم األربعاء)

  ؛ وال منافاة أيضا   ، وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلم وهو احلوت  : قال القاضي  -ابلنون يف آخره    -"  
حكاهن صاحب    ،ثالث لغات  -وفتحها وضمها    ،وكسر الباء  ،بفتح اهلمزة  - فكالمها خلق يوم األربعاء  

 .أرابيع :وحكي أيضا ،أربعاوات :ومجعه  ،احملكم
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 احلديث الرابع  
 36، الصفحة رقم:4:اجلزء رقم

ثَ َنا  3640 َخاليد   َحدَّ ْبُن  ُعْثَمانَ  َأنَّ   ،حَمُْموُد  ْبَن  ثَ َنا حُمَمََّد  َحدَّ ثَ ُهْم،  حُمَمَّد   َحدَّ ْبُن  اْلَعزييزي  َأِبي   َعنْ   ،َعْبُد 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم    :قَالَ  َأِبي َسعييد  اخْلُْدريي ي  َعنْ   ،أَبييهي  َعنْ   ،َوَعْمريو ْبني حَيََْي  ،طَُواَلةَ  اْخَتَصَم إيىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َارَ  َأَحديمهي َحدييثي  يفي  خَنَْلة .  َحريميي  يفي  اآْلَخري   :ُجاَلني  َحدييثي  َويفي   . أَْذرُع  َعَة  َسب ْ َدْت  فَ ُوجي َفُذريَعْت  َا  هبي  :فََأَمَر 
. فَ َقَضى بيَذليَك. قَاَل َعْبُد اْلَعزييزي  َدْت مَخَْسَة أَْذرُع  َرييَدة  ميْن َجرييديَها َفُذريَعتْ  :فَ ُوجي  .َفَأَمَر ِبي

 حكم احلديث: صحيح 
 عون املعبود شرح سنن أِب داود

)حدثهم( أي: حممود بن خالد وغريه. )َن عبد العزيز بن حممد( الدراوردي. )عن أِب طوالة( بضم الطاء  
املهملة وختفيف الواو، هو عبد هللا بن عبد الرمحن بن معمر األنصاري املدين، قاضي املدينة لعمر بن عبد 

حيَي( ابن عمارة املازين املدين. )عن أبيه( حيَي بن عمارة املازين، فأبو طوالة وعمرو بن    العزيز. )وعمرو بن
حيَي كالمها يرواين عن حيَي بن عمارة. )يف حرمي خنلة( أي: يف أرض حول النخلة قريبا منها. قاله ابن األثري  

 البئر وغريها ما حوهلا من يف جامع األصول. قال أصحاب اللغة: احلرمي هو كل موضع تلزم محايته، وحرمي
حقوقها ومرافقها، وحرمي الدار ما أضيف إليها وكان من حقوقها. )يف حديث أحدمها( أي: أِب طوالة أو  
عمرو بن حيَي. )فأمر( النِب صلى هللا عليه وسلم. )هبا( أي: ابلنخلة، يشبه أن يكون املعىن: أن يذرع طول  

ء تفسري عبد العزيز الراوي هلذا اللفظ. )فذرعت( بصيغة اجملهول  النخلة وقامتها ابلذراع والساعد، وسيجي
أي: تلك النخلة يعِن: قامتها. )فوجدت( قامتها. )سبعة أذرع( أي: من ذراع اإلنسان. )فقضى( النِب صلى  
هللا عليه وسلم. )بذلك( أي: أبن يكون حرمي شجر النخلة على قدر قامتها فإن كانت النخلة سبعة أذرع 

ها أي: ما حواليها سبعة أذرع، وإن كانت أكثر من سبعة أذرع يكون حرميها مثلها، وإن كانت يكون حرمي
أقل من سبعة أذرع يكون حرميها مثله يف القلة، فال جيوز ألحد أن يستول على شيء من حرميها وإن قل، 

ه بقدر قامته. ولكن له عمارة أو غريها بعد حرميها، وكذلك احلكم لكل شجر من األشجار، فيكون حرمي
وأخرج عبد هللا بن أمحد يف زوائد املسند وأبو عوانة والطرباين يف الكبري عن عبادة بن الصامت قال: }قضى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الرحبة يكون من الطريق مث يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يرتك للطريق  

أو الثالث خيتلفون يف حقوق ذلك، فقضى أن لكل خنلة من  منها سبعة أذرع، وقضى يف النخل أو النخلتني  
أولئك مبلغ جريدها حرمي هلا، وقضى يف شرب النخل من السيل أن األعلى يشرب قبل األسفل ويرتك املاء  



  

..{ احلديث .إىل الكعبني، مث يرسل املاء إىل األسفل الذي يليه، فكذلك حىت تنقضي احلوائط أو يفىن املاء
ن ماجه من حديثه بلفظ: }حرمي النخل مد جريدها{. كذا يف كنز العمال. قلت: واجلمع بطوله. وعند اب

الواقعة وأن حرمي النخل فيه قضيتان أو حديث عبادة مفسر حلديث أِب سعيد. )قال عبد  بتعدد  بينهما 
 عليه وسلم. العزيز( راوي احلديث مفسرا لقوله صلى هللا عليه وسلم: فأمر هبا فذرعت. )فأمر( النِب صلى هللا 

)ِبريدة( واحدة اجلريد فعيلة مبعىن مفعولة، وإمنا تسمى جريدة إذا جرد عنها خوصها أي: ورق النخل. )من 
جريدها( أي: من جريد النخلة. واجلريد أغصان النخل إذا زال منها اخلوص أي: ورقها. والسعف أغصان  

الشجر ساق  عن  تشعب  ما  ابلضم  والغصن  دامت ابخلوص.  ما  غصون   النخل  ومجعه  وغالظها  دقاقها 
وأغصان. واملعىن: أن أمر النِب صلى هللا عليه وسلم بغصن من أغصان النخلة أن جيعل بقدر الذراع ويذرع 

 به النخلة. )فذرعت( النخلة أي: قامتها هبذا الغصن. وهللا أعلم. واحلديث سكت عنه املنذري.

   احلديث اخلامس
 436رقم:، الصفحة 37:اجلزء رقم

ثَ َنا  22778 ثَ َنا َعْبُد اَّللَّي، َحدَّ ثَ َنا  ، أَبُو َكاميل  اجلَْْحَدرييُّ  َحدَّ ثَ َنا  ،اْلُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَمانَ  َحدَّ   ، ُموَسى ْبُن ُعْقَبةَ  َحدَّ
ُ  إي   :قَالَ   ،ُعَباَدةَ  َعنْ   ،إيْسَحاَق ْبني حَيََْي ْبني اْلَولييدي ْبني ُعَباَدَة ْبني الصَّاميتي  َعنْ  نَّ ميْن َقَضاءي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

يَمُة ميَن اأْلَنْ َعامي َوَغرْييَها،    :َجْرُحَها ُجَباٌر. َواْلَعْجَماءُ  َواْلَعْجَماءَ  ُجَباٌر، َواْلبيئ ْرَ  ،ُجَبارٌ  َعَلْيهي َوَسلََّم َأنَّ اْلَمْعدينَ  اْلَبهي
إيالَّ َأْن َيْشرَتيَط    ،أَب ََّرَها َأنَّ مَثََر النَّْخلي ليَمنْ   :اخْلُُمَس، َوَقَضى  :الر يَكازي  ُم، َوَقَضى يفي ُهَو اهْلَْدُر الَّذيي اَل يُ ْغرَ   :َواجْلَُبارُ 

َتاُع، َوَقَضى َتاُع، َوَقَضى  :اْلُمب ْ اْلُمب ْ َيْشرَتيَط  َأْن  اَبَعُه، إيالَّ  ليَمْن  اْلَمْمُلوكي  َماَل  َولي   :َأنَّ   ، ليْلفيرَاشي اْلَوَلَد  ْلَعاهيري  َأنَّ 
نَي َوالدُّوري، َوَقَضى حليََملي ْبني َماليك  اهْلَُذلي ي   لشُّْفَعةي َبنْيَ الشُّرََكاءي يفي اأْلََرضي مبييريَاثيهي َعني اْمَرأَتيهي الَِّتي احلََْجَر، َوَقَضى ابي

َها اأْلُْخَرى، َوَقَضى يفي اجْلَنينيي اْلَمْقُتولي بيُغرَّة   وََكاَن َلُه ميني    :َوبَ ُنوَها، قَالَ  بَ ْعُلَها  فَ َوريثَ َها  :أََمة ، قَالَ   َعْبد  َأوْ   ؛قَ تَ َلت ْ
َما َوَلٌد، قَالَ  يُّ َعَلْيهي   :اْمَرأَتَ ْيهي كيْلتَ ْيهي   ، اْستَ َهلَّ  اَي َرُسوَل اَّللَّي، َكْيَف َأْغَرَم َمْن اَل َصاَح َواَل   :فَ َقاَل أَبُو اْلَقاتيَلةي اْلَمْقضي

َعَلْيهي َوَسلَّمَ   ؟َأَكلَ   َواَل َشريَب َواَل   ُ ْثُل َذليَك َبَطَل. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  :" َهَذا ميَن اْلُكهَّاني ". قَالَ   :َفمي
َياَن فييَها، فَ َقَضى ، مُثَّ يُرييُد َأْهُلَها اْلبُ ن ْ ،    :َوَقَضى يفي الرََّحَبةي َتُكوُن َبنْيَ الطَّرييقي َها َسْبُع أَْذرُع  ن ْ َأْن يرُْتََك ليلطَّرييقي مي

يَتاءُ  وََكاَنْت تيْلَك الطَّرييُق ُتَسمَّى  :قَالَ  النَّْخَلَتنْيي   ، اْلمي النَّْخَلةي أَوي  فَ َيْخَتليُفوَن يفي ُحُقوقي  َوَقَضى يفي   ،  أَوي الثَّاَلثي
َا َحي يٌز هَلَا، َوَقَضى يفي ُشْربي النَّْخلي ميَن السَّْيلي   :َذليَك، فَ َقَضى َلَغ َجرييَدهتي َأنَّ اأْلَْعَلى    :َأنَّ ليُكل ي خَنَْلة  ميْن أُولَئيَك َمب ْ

إيىَل  اْلَماُء  َويرُْتَُك   ، اأْلَْسَفلي قَ ْبَل  ي    َيْشَرُب  يَ ن َْقضي َفَكَذليَك  يَلييهي،  الَّذيي  اأْلَْسَفلي  إيىَل  اْلَماُء  يُ ْرَسُل  مُثَّ   ، اْلَكْعَبنْيي
َتنْيي ميَن    :َحَوائيُط، أَْو يَ ْفىَن اْلَماُء، َوَقَضى َها، َوَقَضى ليْلَجدَّ ًئا إيالَّ إبييْذني َزْوجي َا َشي ْ َأنَّ اْلَمْرأََة اَل تُ ْعطيي ميْن َماهلي

لسََّواءي، َوَقَضىاْلميريَا نَ ُهَما ابي لسُُّدسي بَ ي ْ رًْكا يفي مَمُْلوك  فَ َعَلْيهي َجَواُز عيْتقيهي إيْن َكاَن َلُه َماٌل،   :ثي ابي َأنَّ َمْن َأْعَتَق شي
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َوَقَضى  :َوَقَضى َراَر،  لَْيسَ   :َأْن اَل َضَرَر َواَل ضي الْ  ليعيْرق  ظَاملي   أَنَُّه  َأْهلي  َبنْيَ  َوَقَضى  النَّْخلي َحقٌّ،  اَل    :َمدييَنةي يفي 
َوَقَضى يفي دييَةي اْلُكرْبَى اْلُمَغلََّظةي    ،اْلَكأَلي  أَنَُّه اَل مُيَْنُع َفْضُل َماء  ليُيْمَنَع َفْضلُ   :َوَقَضى َبنْيَ َأْهلي اْلَبادييَةي   ،نَ ْقُع بيْئر   مُيَْنعُ 

قًَّة، َوأَْربَعي   ،ابْ َنَة لَُبون   َثاَلثينيَ  قًَّة،    :نَي َخليَفًة، َوَقَضى يفي دييَةي الصُّْغَرىَوَثاَلثينَي حي ، َوَثاَلثينَي حي ابْ َنَة لَُبون  َثاَلثينَي 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم،   ،ابْ َنَة خَمَاض   َوعيْشريينَ  بيُل بَ ْعَد َوفَاةي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َوعيْشرييَن َبِني خَمَاض  ذُُكورًا، مُثَّ َغَلتي اإْلي

َساُب أُوقييَّة  ليُكل ي بَعيري  َوَهانَ  تََّة آاَلفي ديْرَهم  حي ُم، فَ َقوََّم ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّابي إيبيَل الد ييَةي سي بيُل  تي الدَّرَاهي ، مُثَّ َغَلتي اإْلي
َساَب أُوقيي ََّتنْيي ليُكل ي بَعيري ،   ُم، فََأمَتََّها  َوَهاَنتي اْلَوريُق، فَ زَاَد ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّابي أَْلَفنْيي حي بيُل َوَهاَنتي الدَّرَاهي مُثَّ َغَلتي اإْلي

َساَب َثاَلثي أََواق  ليُكل ي بَعيري ، قَالَ  ، َوثُ لُثًا آَخَر يفي    :ُعَمُر اْثَِنْ َعَشَر أَْلًفا حي فَ زَاَد ثُ ُلُث الد ييَةي يفي الشَّْهري احْلَرَامي
، قَالَ  َيتيهيْم،    : َفَكاَن يُ َقالُ   :حْلََرَمنْيي عيْشرييَن أَْلًفا، قَالَ فَ َتمَّْت دييَُة ا  :اْلبَ َلدي احْلَرَامي يُ ْؤَخُذ ميْن َأْهلي اْلَبادييَةي ميْن َماشي

 اَل ُيَكلَُّفوَن اْلَوريَق، َواَل الذََّهَب، َويُ ْؤَخُذ ميْن ُكل ي قَ ْوم  َما هَلُْم قييَمُة اْلعيْدلي ميْن أَْمَواهلييْم.
 حكم احلديث: إسناده ضعيف

 
ثَ َنا 22779 ثَ َنا َعْبُد اَّللَّي، َحدَّ ثَ َنا  ،الصَّْلُت ْبُن َمْسُعود   َحدَّ ثَ َنا  ،اْلُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَمانَ  َحدَّ   ، ُموَسى ْبُن ُعْقَبةَ  َحدَّ

َعَلْيهي َوَسلَّمَ َأنَّ ميْن َقَضاءي َرُسولي اَّللَّي   :ُعَباَدةَ  َعنْ   ،إيْسَحاَق ْبني اْلَولييدي ْبني ُعَباَدَة ْبني الصَّاميتي  َعنْ   ُ   : َصلَّى اَّللَّ
ْسَنادي، فَ َقاَل   َُما اْختَ َلَفا يفي اإْلي   : أَبُو َكاميل  يفي َحدييثيهي اْلَمْعديُن ُجَباٌر، َوذََكَر ََنَْو َحدييثي َأِبي َكاميل  بيطُوليهي، َغرْيَ َأْنَّ

ُ    :قَالَ   -َأنَّ ُعَباَدَة    :َأوْ   – ُعَباَدَة  َعْن إيْسَحاَق ْبني حَيََْي ْبني اْلَولييدي ْبني ُعَباَدَة، َعنْ  ميْن َقَضاءي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ُ    : َعَلْيهي َوَسلََّم. َوقَاَل الصَّْلتُ  َعْن إيْسَحاَق ْبني اْلَولييدي ْبني ُعَباَدَة، َعْن ُعَباَدَة، َأنَّ ميْن َقَضاءي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 َم، َوذََكَر احلَْدييَث.َعَلْيهي َوَسلَّ 
 حكم احلديث: إسناده ضعيف

   احلديث السادس
 95، الصفحة رقم:7:اجلزء رقم

ثَ َنا(  139)  2361 الث ََّقفييُّ  َحدَّ ْبُن َسعييد   َبُة  ، َوَهَذا َحدييُث    - َوأَبُو َكاميل  اجلَْْحَدرييُّ  ،قُ تَ ي ْ اللَّْفظي َوتَ َقاَراَب يفي 
َبَة   ثَ َنا  :قَااَل   -قُ تَ ي ْ َاك   َعنْ   ،أَبُو َعَوانَةَ  َحدَّ َمَرْرُت َمَع َرُسولي اَّللَّي َصلَّى    :قَالَ  أَبييهي  َعنْ   ،ُموَسى ْبني طَْلَحةَ  َعنْ   ، َسي

، فَ َقالَ  َعَلْيهي َوَسلََّم بيَقْوم  َعَلى ُرُءوسي النَّْخلي  ُ َيْصَنُع َهُؤاَلءي   :اَّللَّ فَ َقاُلوا  ؟ " َما  َعُلوَن الذََّكَر يفي  جيَْ   ؛يُ َلق يُحونَهُ   :" 
َعَلْيهي َوَسلَّمَ   ُ ًئا ". قَالَ   : اأْلُنْ َثى فَ يَ ْلَقُح. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ُوا بيَذليَك    :" َما َأُظنُّ يُ ْغِني َذليَك َشي ْ فَُأْخربي

َعَلْيهي َوَسلََّم بيَذليَك    ُ َ َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ فَ ْلَيْصنَ ُعوهُ   :فَ َقالَ َفرَتَُكوُه، فَُأْخربي َذليَك  َفُعُهْم  يَ ن ْ إيْن َكاَن  َا    ؛"  فَإيين ي إيمنَّ



  

ًئا َفُخُذوا بيهي  ثْ ُتُكْم َعني اَّللَّي َشي ْ لظَّن ي، َوَلكيْن إيَذا َحدَّ ُذويني ابي فَإيين ي َلْن َأْكذيَب َعَلى اَّللَّي َعزَّ   ؛ظَنَ ْنُت ظَنًّا، َفاَل تُ َؤاخي
 َوَجلَّ ".

 
   احلديث األخري

 22، الصفحة رقم:1:اجلزء رقم

ثَ َنا  61 َبةُ  َحدَّ ثَ َنا  ،قُ تَ ي ْ ْبُن َجْعَفر   َحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي    :قَالَ   ،اْبني ُعَمرَ  َعني   ،َعْبدي اَّللَّي ْبني دييَنار   َعنْ   ،إيَْسَاعييُل 
، َفَحد يثُويني َما هيَي ".  : َعَلْيهي َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ  َا َمَثُل اْلُمْسليمي فَ َوَقَع  " إينَّ ميَن الشََّجري َشَجَرًة اَل َيْسُقُط َوَرقُ َها، َوإيْنَّ

َا النَّْخَلُة، فَاْسَتْحي َ   :يفي َشَجري اْلبَ َواديي، قَاَل َعْبُد اَّللَّي  النَّاسُ  ي َأْنَّ َحد يثْ َنا َما هيَي اَي    :ْيُت، مُثَّ قَاُلواَوَوَقَع يفي نَ ْفسي
 " هيَي النَّْخَلُة ". :قَالَ  ؟َرُسوَل اَّللَّي 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

زاد يف رواية َماهد عند املصنف يف " ابب الفهم يف العلم " قال: صحبت ابن  (  إن من الشجر شجرة )  قوله:
..". وله عنه  .النِب صلى هللا عليه وسلم فأيت ِبمار وقال: إن من الشجرعمر إىل املدينة فقال: " كنا عند  

ال يسقط ورقها، وإْنا مثل  )  يف البيوع: " كنت عند النِب صلى هللا عليه وسلم وهو أيكل مجارا ". قوله:
ومها    كذا يف رواية أِب ذر بكسر ميم " مثل " وإسكان املثلثة، ويف رواية األصيلي وكرمية بفتحهما(  املسلم

مبعىن، قال اجلوهري: مثله ومثله كلمة تسوية كما يقال: شبهه وشبهه مبعىن، قال: واملثل ابلتحريك أيضا ما  
يضرب من األمثال، انتهى. ووجه الشبه بني النخلة واملسلم من جهة عدم سقوط الورق ما رواه احلارث بن  

ل: كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه  أِب أسامة يف هذا احلديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه: " قا
قالوا: ال. قال: هي   ؟وسلم ذات يوم فقال: إن مثل املؤمن كمثل شجرة ال تسقط هلا أمنلة، أتدرون ما هي

النخلة، ال تسقط هلا أمنلة، وال تسقط ملؤمن دعوة ". ووقع عند املصنف يف األطعمة من طريق األعمش  
بينا َنن عند النِب صلى هللا عليه وسلم إذ أيت ِبمار، فقال: إن من   قال: حدثِن َماهد عن ابن عمر قال: "

الشجر ملا بركته كربكة املسلم ". وهذا أعم من الذي قبله، وبركة النخلة موجودة يف مجيع أجزائها، مستمرة يف  
لنوى يف مجيع أحواهلا، فمن حني تطلع إىل أن تيبس تؤكل أنواعا، مث بعد ذلك ينتفع ِبميع أجزائها، حىت ا

علف الدواب، والليف يف احلبال وغري ذلك مما ال خيفى، وكذلك بركة املسلم عامة يف مجيع األحوال، ونفعه  
مستمر له ولغريه حىت بعد موته. ووقع عند املصنف يف التفسري من طريق َنفع عن ابن عمر قال: " كنا عند 

املسلم ال يتحات ورقها وال، وال، وال". كذا   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: أخربوين بشجرة كالرجل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

ذكر النفي ثالث مرات على طريق االكتفاء، فقيل يف تفسريه: وال ينقطع مثرها، وال يعدم فيؤها، وال يبطل  
نفعها. ووقع يف رواية مسلم ذكر النفي مرة واحدة فظن إبراهيم بن سفيان الراوي عنه أنه متعلق مبا بعده وهو  

لها " فاستشكله وقال: لعل " ال " زائدة ولعله " وتؤيت أكلها "، وليس كما ظن، بل معمول  قوله: " تؤيت أك
النفي حمذوف على سبيل االكتفاء كما بيناه. وقوله: " تؤيت " ابتداء كالم على سبيل التفسري ملا تقدم. ووقع 

  " فسلم من اإلشكال. قوله: عند اإلَساعيلي بتقدمي: " تؤيت أكلها كل حني " على قوله: " ال يتحات ورقها  
أي ذهبت أفكارهم يف أشجار البادية، فجعل كل منهم يفسرها بنوع من األنواع وذهلوا عن  (  فوقع الناس)

ووقع )  هو ابن عمر الراوي. قوله:(  قال عبد هللا)  النخلة، يقال: وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليها. قوله:
طريق َماهد عن ابن عمر وجه ذلك قال: فظننت أْنا النخلة من  بني أبو عوانة يف صحيحه من  (  يف نفسي

أجل اجلمار الذي أيت به، وفيه إشارة إىل أن امللغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن األحوال الواقعة عند السؤال،  
ع يف  وأن امللغز ينبغي له أن ال يبالغ يف التعمية حبيث ال جيعل للملغز اباب يدخل منه، بل كلما قربه كان أوق

زاد يف رواية َماهد يف " ابب الفهم يف العلم ": فأردت أن أقول: هي  (  فاستحييت)  نفس سامعه. قوله:
النخلة، فإذا أَن أصغر القوم. وله يف األطعمة: فإذا أَن عاشر عشرة أَن أحدثهم. ويف رواية َنفع: " ورأيت أاب  

اي أبتاه ". ويف رواية مالك عن عبد هللا بن    بكر وعمر ال يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما قمنا قلت لعمر:
دينار عند املؤلف يف " ابب احلياء يف العلم ": " قال عبد هللا: فحدثت أِب مبا وقع يف نفسي فقال: ألن 
تكون قلتها أحب إل من أن يكون ل كذا وكذا ". زاد ابن حبان يف صحيحه: أحسبه قال: محر النعم. ويف 

غري ما تقدم امتحان العامل أذهان الطلبة مبا خيفى مع بيانه هلم إن مل يفهموه، وأما هذا احلديث من الفوائد  
قال األوزاعي   -ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه ْنى عن األغلوطات  

فيه، أو ما خرج على سبيل  -أحد رواته: هي صعاب املسائل   تعنت    فإن ذلك حممول على ما ال نفع 
املسئول أو تعجيزه، وفيه التحريض على الفهم يف العلم، وقد بوب عليه املؤلف: " ابب الفهم يف العلم ". 

وهلذا متىن عمر أن يكون ابنه مل يسكت، وقد بوب عليه    ،وفيه استحباب احلياء ما مل يؤد إىل تفويت مصلحة
تثمره، وقد بوب عليه املصنف أيضا، وفيه دليل    املؤلف يف العلم ويف األدب، وفيه دليل على بركة النخلة وما

على أن بيع اجلمار جائز؛ ألن كل ما جاز أكله جاز بيعه، وهلذا بوب عليه املؤلف يف البيوع، وتعقبه ابن  
بطال لكونه من اجملمع عليه، وأجيب أبن ذلك ال مينع من التنبيه عليه؛ ألنه أورده عقب حديث النهي عن  

صالحها، فكأنه يقول: لعل متخيال ال يتخيل أن هذا من ذاك، وليس كذلك، وفيه  بيع الثمار حىت يبدو  
دليل على جواز جتمري النخل، وقد بوب عليه يف األطعمة لئال يظن أن ذلك من ابب إضاعة املال، وأورده  

د ورد صرحيا  يف تفسري قوله تعاىل: } ضرب هللا مثال كلمة طيبة { إشارة منه إىل أن املراد ابلشجرة النخلة، وق



  

فيما رواه البزار من طريق موسى بن عقبة، عن َنفع، عن ابن عمر قال: قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  
". قال ابن عمر: مل خيف علي أْنا النخلة، فمنعِن أن أتكلم    ؟فذكر هذه اآلية، فقال: " أتدرون ما هي 

نخلة ". وجيمع بني هذا وبني ما تقدم أنه صلى  مكان سِن. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " هي ال
..". إىل آخره. ووقع  .هللا عليه وسلم أيت ابجلمار فشرع يف أكله اتليا لآلية قائال: " إن من الشجر شجرة

عند ابن حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم، عن عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر أن النِب صلى هللا عليه  
..". فذكر احلديث. ؟.ربين عن شجرة مثلها مثل املؤمن، أصلها اثبت وفرعها يف السماءوسلم قال: " من خي

وهو يؤيد رواية البزار، قال القرطِب: فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين املسلم اثبت، وأن ما يصدر  
بكل ما يصدر عنه حيا  عنه من العلوم واخلري قوت لألرواح مستطاب، وأنه ال يزال مستورا بدينه، وأنه ينتفع  

وميتا، انتهى. وقال غريه: واملراد بكون فرع املؤمن يف السماء رفع عمله وقبوله، وروى البزار أيضا من طريق  
سفيان بن حسني، عن أِب بشر، عن َماهد، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " مثل  

ذا أورده خمتصرا، وإسناده صحيح، وقد أفصح ابملقصود أبوجز  املؤمن مثل النخلة، ما أاتك منها نفعك ". هك
عبارة، وأما من زعم أن موقع التشبيه بني املسلم والنخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت، أو ألْنا  
ال حتمل حىت تلقح، أو ألْنا متوت إذا غرقت، أو ألن لطلعها رائحة مِن اآلدمي، أو ألْنا تعشق، أو ألْنا  

رب من أعالها، فكلها أوجه ضعيفة؛ ألن مجيع ذلك من املشاهبات مشرتك يف اآلدميني ال خيتص ابملسلم،  تش
وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكوْنا خلقت من فضلة طني آدم فإن احلديث يف ذلك مل يثبت.  

الذهن، ولتحديد الفكر يف    وهللا أعلم. وفيه ضرب األمثال واألشباه لزايدة اإلفهام، وتصوير املعاين لرتسخ يف 
النظر يف حكم احلادثة، وفيه إشارة إىل أن تشبيه الشيء ابلشيء ال يلزم أن يكون نظريه من مجيع وجوهه،  
فإن املؤمن ال مياثله شيء من اجلمادات وال يعادله، وفيه توقري الكبري، وتقدمي الصغري أابه يف القول، وأنه ال 

واب، وفيه أن العامل الكبري قد خيفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه؛ ألن  يبادره مبا فهمه وإن ظن أنه الص
العلم مواهب، وهللا يؤيت فضله من يشاء، واستدل به مالك على أن اخلواطر الِت تقع يف القلب من حمبة  

متِن الثناء على أعمال اخلري ال يقدح فيها إذا كان أصلها هلل، وذلك مستفاد من متِن عمر املذكور، ووجه  
عمر رضي هللا عنه ما طبع اإلنسان عليه من حمبة اخلري لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد يف الفهم من  
صغره، وليزداد من النِب صلى هللا عليه وسلم حظوة، ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك ابلزايدة يف الفهم، 

ابنه ملسألة واحدة حبمر النعم مع عظم مقدارها    وفيه اإلشارة إىل حقارة الدنيا يف عني عمر؛ ألنه قابل فهم
فائدة (: قال البزار يف مسنده: مل يرو هذا احلديث عن النِب صلى هللا عليه وسلم هبذا السياق  )   وغالء مثنها.

إال ابن عمر وحده، وملا ذكره الرتمذي قال: ويف الباب عن أِب هريرة وأشار بذلك إىل حديث خمتصر ألِب 
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د بن محيد يف تفسريه لفظه: " مثل املؤمن مثل النخلة ". وعند الرتمذي أيضا والنسائي وابن  هريرة أورده عب 
حبان من حديث أنس أن النِب صلى هللا عليه وسلم قرأ: " ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ". قال: " هي  

أنه كان ابن عمر  تقدم أن يف رواية َماهد عن  برفعه محاد بن سلمة، وقد  تفرد   ." عاشر عشرة،   النخلة 
فاستفدَن من َمموع ما ذكرَنه أن منهم أاب بكر وعمر وابن عمر، وأاب هريرة وأنس بن مالك إن كاَن َسعا ما  

 روايه من هذا احلديث يف ذلك اجمللس. وهللا تعاىل أعلم.
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