كتاب األلف املختارة من صحيح البخاري
سلسلة هيا نتعلم اإلسالم

كتاب األلف المختارة من صحيح البخاري

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

تقديم الطبعة األولى

الحمد هلل عز وعال ،وصلى هللا على دمحم وآله وسلم تسليما.

أماا عدااد .فه ا ا امااغ اانا اليااان فياه أميااامم وأم اةالهم عا صااحرس لهااا

هللا وسايس سااةله ،وممااا

ما مما ع ةز أغ وجاللس قد  .لك قةمًا مم أسددمم هللا عميا لريم إلى م ه الد اسس الديييس الهي
تمأل قلب المؤم إيمامًا ،وتسرغ على وحه الطمأمييس واألم  ،تهدثر بهم السريا حيياًا أوغ إأ ا
الرنيس وتحقيق المأمةل ،فهم يطةوغ أمفسهم على غرس ال يجدوغ لهاا ميااالً ،وأماا اليسادفهم أمار

عإأ اكه .ولدا مرجع ذلك إلى صادةةس الحواةل علاى الكهاب الميسا ةر وماد تها فاي امااغ يسار بياا
إسراعًا ،وين بيا السير في حلس مهالحقس األطراف ،مهةثرس اليةاحي.

وقد ليت أحاول في فهرات مهقطدس أغ أصا مفسي بد اساس آثاا الرساةل علياه الساالن ،وأغ أتماأل

عما حةت م خير أييي غزير ،وةما صة ت م حياة قدسيس لريمس ،وةما مقلت م صة جميلس

لحياااة المساالمي ول اران الوااحاعس فااي أعااز حقرااس م ا حقااب ا سااالن ،وألمااع صاافحس م ا ص اافحات

الية والهدايس ،ثم ال أجد له ا المطماع مااترو عاه الايفي وير اى لاه القلاب ،ثام صاع الدازن مياي

على أغ أأ ن أصدق الكهب الهي جمدت م ا الخير ،و مت م ه الوة الكريمس ،فاصطحرت

صحيع الرخا ي ،وقلرت أو اقه مقهرسًا م لهراه وأبةاعاه وفواةله ماا ماة أمفاي ما اليفايي ،وأعاز
ما الدزيااز ،فاساهة لااي ما ذلااك ألاع حاادي م ا عيةماه ،تلقطههااا ما مناميهااا عداد مداماااة جهااد
جهيد ،وموب ماصب .ولدلك –حفظك هللا  -تدلم ما يهطلره االخهيا م أقس ويقظس ،وم مراعاة

العهرا ات هى.

ثم عر ت تلك األلع المخها ة على أمهات الشروح والهفاسير الجليلس ،لهرياغ أغ ار ها ومراميهاا

إذ لاااغ ما ا الخطااأ أغ أس ااهقا عالهفس ااير أوغ اعهماااأ عل ااى تلااك األمه ااات .ث اام قماات عاس ااهكمال م ااا
يحهاااإ إليااه الق ااا ص المداصاار ما ا تة اايع وتدلي ااق ،وتفسااير وتيس ااير ،وم ا

الحدي

وتحقيق لرواياته.
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وقواادت عدملا اي ما ا ا أغ يج ااد أا ن الح اادي  ،ما ا طلرااس الدل اام وأس ااات ة الط ااال  ،مج اااال ميس ااة ًا
للد اسااس ،ج اادي ًار عالثقااس والطمأميي ااس ،عدي اادًا ع ا األما اةاة والخالف ااات الم مريااس والطا في ااس ،و اارو
الجدل ال ي ال طا ا تحهه.
وحرصت ل لك أغ يظهر م ا الدما في ثة جديد يرتاح له القا ص ،وال يهدثر فيه الدا ن.

ولقاد حظااى صاحيع الرخااا ي مي ا القادن عديايااس الشاراح والمفسااري والمدلقااي  ،وإغ مظا ةر فااي كهااا

"كشع الظيةغ" ال ي يسرأ عدأاً خمًا ما الً م تلك المؤلفات الجليلس ،لهكشع ليا مقدا إعزاا
الدلماة له ا الكها الشريف ،وعيايههم عشرح ألفاظه وةياغ أساليره وأعا يره ،وما تهطلره األحاأي
ما مراحا

وألقا

أصااةليس وحديثياس وفقهياس ،وم ا تحقياق فااي

ارق الرواياات وتوااحيع أساماة الرجااال

الرواة وأمسابهم ،وصفاتهم ،ومةالدمم ،ووفياتهم ،وةالأمم.

ولاغ أمفي م ه الشروح القديمس المدهمدة وأ هرما أ ةدس روح:
.1

رح الكرمامي ،ومة الشيخ مي الدي دمحم ب يةسع ب علي الكرماامي ،المهاةفى سايس

 ،687وقاد ساامي ارحه (الكةاكااب الاد ا ي فااي ارح صااحيع الرخاا ي) .طرااع ما ا الشاارح
فااي مطردااس الرهيااس الموااريس م ا ساايس  1532إلااى ساايس 1537فااي  23جاازةًا .وقااد أ اارت
إليه برمز ( ).

 .2رح الدالمس اب حجر ،ومة أبة الفلا أحمد ب علاي با حجرالدساقالمي()832- 665
ال ي عا ر القلاة عالديا الموريس مدة تزيد على إحد وعشري سيس .وقد سمي رحه

(فهع الرا ي عشرح الرخا ي) وصيع له مقدمس طةيلس في مجلد لرير سماه (مد السا ي)
اسهنرق تأليفه ةع قرغ ،بدأه سيس  816وامههى ما سايس  .842وقاد طراع ما ا الشارح ماع

.5

المقدماس فااي المطردااس األميريااس مااا باي ساايهي  1511 ،1511فااي  14مجلاادًا .وقااد أ اارت
إليه عالرمز (ف).

ارح الديياي ،وماة الدالمااس باد الادي محماةأ ب ا أحماد با مةساى الدييااي ()833- 672

الميسة

إلى عييها  :بلدة على ثالث مراحا م حلب .وقد سمى لهاعس (عمدة القا ي)

بادأ تأليفاه سايس  821وامههاى مياه سايس  .858وقااد طراع مارتي إحادامما فاي ا ساهامس ساايس

 1518فااي  11مجل ااد .واألخاار عالق ااام ةر عااإأا ة الطراع ااس المييريااس .وعل ااى الطردااس األول ااى
كاغ مدهمدي في الشرح .وقد أ رت إليه عالرمز ( ).

 .4اارح القسا ااطالمي ،وما ااة أب ااة الدرا ااان أحم ا اد با ا دمحم ب ا ا أبا ااي عن اار القسا ااطالمي القا ااامري
الشاافدي .ولاد سايس  831وتاةفى سايس  825فاي مساهها المحارن ياةن أخاةل السالطاغ ساليم

إلا ااى موا اار .وأف ا ا عمد سا ااس الدييا ااي قرير ا اًا م ا ا الجا ااامع األاما ااري .وسا اامى لهاعا ااه (إ ا اااأ
الساا ي) .وقااد طرااع م ا ا الكهااا عاادة طردااات .وقااد اعهماادت الطردااس الساأسااس المطرةع اس
عاألميريس برةالق سيس  1513في عش ةر مجلدات .وقد أ رت إليه عالرمز (ق).
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وقد عةلت في تفسيري له ه األلع المخها ة على م ه الشروح مشي ًار إلى أماك وجةأما ميها فاي
أسفا لا حدي ليرجع إليها القا ص إغ أحب الهةسع أو الخةض في المشنالت.

وقمت بهخريج م ه األحاأي

م الكهب السهس ،ومي صحيع الرخا ي ،وصحيع مسلم ،وسي أبي

أاوأ ،والهرم ي ،واليسا ي ،واب ماجه.
البخاري:

والرخااا ي مااة ا مااان أبااة عرااد هللا دمحم ب ا إس ااماعيا ب ا إب اراميم ب ا المني ا ةر الرخااا ي .لاااغ مةل ااده
وماة

برخا سيس  .184وتةفي أبةه صاني ًار فيشاأ يهيماًا فاي حجار والدتاه ،وةادأ فاي أ اساس الحادي
اب ا عشاار ساايي ثاام حااا فااي طلرااه وم ااة فااي الساأسااس عش ارة ،فجاااو عمنااس ساايس  211وأقااان به ااا
يطلب الحدي

وصيع فيها "كها

قلايا الوحاعس والهاعدي وأقاويلهم" ومة في الثاميس عشرة م

عمره .وصيع "الها يخ الكرير" إذ ذا عيد قرر الرسةل ،في الليالي المقمرة.
ثام ا تحاا عداد أغ جاع ما مناس إلاى ساا ر مشاايخ الحادي

فاي الرلاداغ الهاي أمنيهاه الرحلاس إليهاا،

فرحاا إلااى بلاخ ،ومااة  ،والار  ،وةنااداأ ،والرو ارة ،والكةفاس ،وواسااق ،وموار ،وأمشااق ،وقيسااا يس،

وعسقالغ ،وحمص ،ولهب ع  1181مفسًا ليي بييهم إال صاحب حدي .
و و عيه الهرم ي واليسا ي ،ومسلم في غير الوحيع ،ولثيروغ م أعالن المحدثي .
ولما جع إلى عخا

مورت له القرا

علاى فرساخ ما الرلاد ،واساهقرله عاماس أملهاا حهاى لام يراق

ما لة  ،ومثاارت علياه الااد امم والادمامير ،وةقااى ماادة يحادثهم ،فأ سااا إلياه أمياار الرلادة خالااد ب ا دمحم
الا ملي ما اب الخالفاس الدراسايس ،يهلطاع مداه ويسااأله أغ يأتياه عالواحيع ويحادثهم عاه فاي قو اره،

فامهيع الرخا ي عا ذلاك وقاال لرساةله" :قاا لاه أماا ال أذل الدلام وال أحملاه إلاى أباةا

الساالطي ،

فاإغ لاماات لااه حاجااس إلاى اية ميااه فليحلاار إلاى مسااجدي أو أا ي!" .فحواالت بييهمااا وحشااس،

وأمار األمياار عااالخروإ ع ا الرلااد ،فاادعا عليااه ولااغ مج اا

الاادعةة ،فلاام يااأت ااهر حهااى و أ أماار

الخالفس عأغ يياأ على خالد في الرلد .فيةأي خالد على أتاغ ،وحري إلى أغ مات.
ولما خرإ الرخا ي م عخا

لهب إليه أما سمرقيد يخطرةمه إلاى بلادمم ،فساا إلايهم ،فلماا لااغ

عخرتيك ،على فرسخي م سمرقيد ،بلنه أمه قد وقدت بييهم عسرب فه يس ،ولاغ له أقرةاة عخرتيك،

فياازل عي اادمم يثمااا ييجل ااي األماار ،فأق ااان أيامااا وم اارض ،ثاام حل اار إليااه س ااةل م ا أم ااا س اامرقيد
يلهمسةغ خروجه إليهم ،فأجا

وتهيأ للرلة  ،فلما مشى قد عشري خطةة أحي بي ير المةت،

فيزل ع أابهه وا طجع ،ومات في ليلس الفطر سيس  237ع اثيي وسهي سيس.

ولاغ الرخا ي آيس في الحفظ ،قيا إمه لاغ يحفظ ومة صري سردي ألع حدي سرأًا ،لاغ ييظر

في الكها

م ةر واحدة فيحفظ ما فيه م مظ ةر واحدة .وأخارإ لهاعاه ما ا الواحيع ما محاة ساهما س
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ألع حدي  .ومقا عيه الفرةري أماه قاال" :ماو ادت فاي لهاابي الواحيع حاديثًا إال اغهسالت قراا
ذلك وصليت لدهي ".
ولاغ لما يروي الرواة غايس في الحياة والشجاعس ،والسخاة ،والة والزمد .كاغ يخهم في ملااغ

في لا يةن خهمس .ولاغ قليا األكا جداً لثير ا حساغ إلى الطلرس ،مفرطًا في الكرن.
وقااد تكفل اات لهااب الها اراجم و ااروح الرخااا ي عإس ااها ترجمهااه ،وا طي ااا ف ااي الثياااة علي ااه وتد ااداأ

مياقره ،حمه هللا وأجزل ثةاعه.

وأمااا عدااد فدس ااى أغ أكااةغ به ا ا الدم ااا ق اد أسااهمت ف ااي خدمااس المنهرااس الدرةي ااس ،وساادأت ثن ا ةر ف ااي
الهااأليع المداص اار الا ا ي يرم ااى إل ااى تيس ااير الثقافااس الدرةي ااس ا س ااالميس وإذاعهه ااا ف ااي أ ج اااة الد ااالم

ا سالمي.

وهللا ولي الهةفيق.

عبد السالم دمحم هارون

مصر الجديدة رجب  8731هـ8191 /م
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تقديم الطبعة الثانية

تمهاا ع ساعقهها بزياأة اللرق ،وةردض ا

افات والهة يحات في الشرح.

وقاد أياات أغ أجدااا تخريجااات ما ه األلااع المخهااا ة م ا الكهااب الساهس ،ول ا ا مةا ااع اارحها م ا

الشاروح األ ةداس :الكرماامي ،وابا حجار ،والد يياي ،والقساطالمي ،فاي مهاياس لاا جازة ،ليفارئ القااا ص

لألحاأيا ا

المة ع.

وتفس اايرما .ف ااإذا م ااا أ اأ مدرفا ااس الهخ ااريج ومةا ااع الش ااروح جا ااع إليه ااا مرتر ااس ف ااي م ا ا ا

وقد ظهرت الطردس األولى في عش ةر أجزاة .أما م ه الطردس فقد آثرت أغ تكةغ في جزأي اثيي ،
لينةغ ذلك أيسر للهياول ،وأجمع لشما الكهاا  .وهللا أساأل أغ يزياد عاه اليفاع ،وأغ يةفقياا إلاى ماا

فيه محرهه و

اه.

عبد السالم دمحم هارون
 8711هـ8131 /م
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تقديم الطبعة الثالثة

الجااامع الوااحيع ل مااان أبااي عرااد هللا دمحم با ا إسااماعيا الرخااا ي أصااع الكهااب – عدااد له ااا

هللا

الدزيا ااز  -وأعالما ااا تةثيق ا اًا  -عم ا اةااي الهحقيا ااق اله ا ااا يخي واللنا ااةي والدقلا ااي ،له ا ا ا ولما ااا ح ا اةاه ما ا ا
تخريجات وتحقيقات ،و رق للروايات واألساميد ،وجرح وتدديا الرواة ،ظا مرجدًا أساسيٌّا للدلماة

والفقهاة والدعاة ،ولكيه ظا أيلًا عديدًا ع مهياول عامس المسلمي المهدطشي إلى مدي سةلهم
الكريم ملسو هيلع هللاىلص وسيهه المطهرة .وقد رح هللا تدالى صد األسهاذ عرد السالن دمحم ماا وغ ايخ محققاي
الهاراث فااي اماماه ( 1418- 1527ما ا) إلاى تقريااب صاحيع الرخااا ي إلاى جمهااة القاراة عاخهيااا
ألع حدي

جااةت عمثاعاس مخهوار واف للجاامع الواحيع عداد تها يب أسااميدما وتحقياق مهةمهاا

و ا اروحها ،وقا اادمها لليش اار فا ااي طرده ااي  :األولا ااى ل اادا سا اادد مو اار عا ااان  ،1534والثامي ااس لمنهرا ااس
الخامجي عان  1588ما ،جزاه هللا ع األمس خير الجزاة.
لقد حفا لها

"األلع المخها ة" في طردهيه عشروح وتدليقات وافيس مسهمدة في أكثرماا ما أمهاات

مةام ش الكها

األلةف ما ما ه الشاروح ماع ا حالاس اليهاا ما مةا اع مياسارس عمهاةغ األحاأيا .

ااروح الرخااا ي لشااروح اب ا حجاار الدسااقالمي والدييااي والكرمااامي والقسااطالمي وغيرمااا فل اامت

والرجاة إلااى اله اةامش أماار مااألةف للراااحثي والمهخووااي أوغ س اةامم م ا عامااس الق اراة ال ا ي
يشق عليهم مداوأة االمهقال عأعوا مم وأذمامهم بي المهةغ والهةامش.

و غراس فاي الهيسااير علاى م اؤالة وترغيراا لهام فااي أ اساس األلااع وحفظهاا فقاد أعيااد ترتياب الكهااا
عشاانله الجدي ااد الا ا ي ألح ااق فيااه عن ااا ح اادي

ل ااا مااا يهدل ااق ع ااه ما ا

ااروح وتدليق ااات – ف ااي فقا ا ةر

مهولس مع المحافظس  -إال عيد اللارو ة  -علاى عراا ة األلاع المخهاا ة ،وجمدات األلاع حادي
في مجلد واحد.

تمهاا م ه الطردس أيلًا عالمراجده الشاملس لمهةغ األحاأي  ،على:
 .1صحيع الرخا ي ،تحقيق لجيس إحياة لهب السيس ،المجلي األعلى للشئةغ ا سالميس.
 .2فهع الرا ي عشرح صحيع الرخا ي ،تحقيق محب الدي الخطيب.
 .5اللؤلؤ والمرجاغ لما اتفق عليه الشيخاغ ،دمحم فؤاأ عرد الراقي.
 .4برمامج مةسةعس الحدي

اليرةي ،رلس برامج الهراث ا سالمي.

وم ثم اسهكمال اللرق عالشنا والهوةيب ،لما أثرت أ قان األحاأيا

المشااا إليه ااا عااالرمز (ص) ف ااي جاادول الهخ ااريج ،ولا ا لك أ قااان األحاأيا ا

(ف).
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وذلك سديًا لجداا الكهاا فاي مهيااول لاا اا وفهااة وةيات مسالم ،وحرصاًا علاى تحقياق ماا
قود إليه جامع الواحيع ثام اا ح األلاع لالمماا ما تقرياب ما ادة الهادي اليراةي إلاى أماس

خاتم المرسلي عليه أفلا الوالة والسالن.

نبيل عبد السالم هارون
ربيع األول  8181هـ /يوليو  8113م
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كتاب بدء الوحي

ي
ـى َيسقـول ت يـمع سر سعمـَـر ب َـن ال َخطص ي
ـاب  -رضـى
َ - 8عـن َعلَق َمـ َة ب َـن َواصـ ل
ـال اللصيث ص
َ
س َ
الهصي ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يسقول :يإصنما األَعمال يب ي
عَلى ال يمهب ير َاال :ت يمع سر رتول ص ي
ئ
اتَ ،ويإصن َما يل سك يل ام ير ل
َ
َ
َ س
َ س َ
َس َ
َ َ
ي
ي
ـيب َاا وَو يإَلـى ام َ وَ
ـر لة َيه يك سح َاـا َف ياجَرستـ س يإَلـى َمـا
َما َنَوىَ ،ف َمن َكاَنر هجَرست س يإَلى سدنَيـا سيص س
اجَر يإَلي ي .
َه َ

عه ـ -

او الحادي

علقمة بـن واـال با محوا الليثاي :أحاد الهااعدي  ،ميساة

إلاى قريلاس ليا

ابا

عنار ،تاةفي عالمديياس فاي خالفاس عراد الملاك با مارواغ ،الن الهدرياف فاي "المهبـر" للدهاد ،يدياي عااه

ميرر المسجد اليرةي ،والميرر مشهق م اليرر ،ومة اال تفا لأمه أأاة ال تفا الخطيب.

والماراأ باألعمــال عمةمهااا م ا قاةل أو فدااا ،فاارض أو مف ا ا ،قليااا أو لثيار .والهيــات :جمااع ميااس،
ومي قود الشئ عقلرك .والراة فيه للسرريس ،أي ثا بت ثةابها عسرب اليياات أو ماي للموااحرس،
أي مي مقرومس بيياتها الينةغ لها قد وال ثةا

بدوغ الييس.

امرؤ :م لر امرأة ،ويقال فيهاا أيلاًا مارة ومارأة .مـا نـوى ،أي الا ي ماةاه ،أو ميهاه .ويفهام ما ما ا
أغ لكاا امارأة ماا ماةت ألغ اليسااة اقا ق الرجاال .وقاد أفااأ الهدريار الساابق أغ الدماا يهراع الييااس

وياادو ماادا ما ويو اااحرها ،فيهرتااب الحن اام علااى ذل ااك .أمااا ما ا ا الهدرياار فأف اااأ تأكيااد أغ الدام ااا ال
يحواا لااه إال مااا م اةاه .وفياه قو اراغ عالغياااغ أحاادمما القواار عإمماا ،وا خاار بهقااديم الخراار علااى

المرهادأ لماا ذلاار الكرماامي .و و عدااده فاي عدااض الرواياات" :فم ا لامات مجرتااه إلاى هللا و سااةله
فهجرته إلى ما ماجر إليه وم لامت مجرته...إلخ".

الاجــرة :الهاار  ،وأ يااد بهااا ميااا تاار ال ااةط ومفا قااس األمااا .والاادميا له اا مديياااغ عيااد المهكلم ااي :
أح اادمما ما ااا علا ااى األ ض م ا ا اله ا اةاة والجا ااة ،والث ااامي لا ااا المخلةقا ااات م ا ا الج ا اةامر واألع ا اراض

المةج ااةأة قرا ااا الا اادا ا خ اارة .والم ا اراأ بها ااا مي ااا أي غا اارض أميا ااةي .يصــــيباا :أي يحوا االها ألغ
الهحويا عمثاعس إصاعس الهدف عالسهم ،ألغ المقوةأ يحوا عنا ميهما .يهكحاا ،أي يهزوجها.

وذلار المارأة مياا تخوايص عداد الدماةن الساابق ،لزيااأة الهحا ير .هجرت ـ إلـى مـا هـاجر إلي ـ  ،أي
مى مجرة خسيسس قريحس ،ألمه قود بها قود خسيي.

أمه إغ لاغ القود الدميةي مة األغلب لام ينا

قال اب حجر :اخها النزالي فيما يهدلق عالثةا

فيه أجر ،أو الدييي أ ِ
ُجر عقد ه ،وإغ تساويا فهرأأ القود بي الشيئي فال أجر.
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وقد ا ههر أغ سرب م ا الحدي

قواس مهااجر أن قايي ،المروياس عا ابا مسادةأ قاال :كااغ فيياا

جا خطب امرأة يقال لهاا أن قايي ،فأبات أغ تهزوجاه حهاى يهااجر ،فهااجر فهزوجهاا ،فكياا مساميه

"مهاجر أن قيي" .قاال القساطالمي :وما ا السارب وإغ لااغ خااص الماة أ لكا الدرا ةر عدماةن اللفاظ.
وحدي الييات م ا مشهة جداً ،والمشهة ملحق عالمهةاتر عيد أما الحدي .
إمما أو أ م ا الحد ي في م ا الرا ليسهدل حس ميهه في م ا الهأليع ،وأماه قواد عاه وجاه هللا
تدالى ،فكاغ ذلك خير اساهفهاح لاه .وأماا فاي ما ا االخهياا مقهاد عا ماان الرخاا ي ،مرهادص عمثاا ماا
بدأ عه ،عسى أغ ينهب هللا ليا الخير لما لهب له.

ين وَصناـا َااَلـر :وَصول مـا ب يـدئ يبـ ي رتـول ص ي
ي
ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يم َـن ال َـوح يى
َ - 2عن َعائ َش َة وس يم ال سمـْ يمه َ َ
س َ س َ َس س
الصـ ي
ـاءت يمث َـل َفَلـ ي
الصـب يح ،س ـ صم
ـم ُّ
الرؤَيـا ص
ُّ
ـال َح سة يفـى الصهــوميَ ،ف َك َ
ـان َى َيـَـرى سرؤَيـا يإىص َجـ َ
ـُ يفيـ ي  -و سهـو التصعُّب سـد  -اللصي ي
ـالي
ان َيخلسو يب َغ يار يحَر ل
اء َفَي َت َحصه س
سح يب َب يإَلي ي ال َخ َ
ال سءَ ،وَك َ
َ َ َ
َ َ
يي
ي
يي
ي
ي
يجـ َةَ ،فَي َت َـزصوسد
ـع يإَلـى َِد َ
َذَوات ال َعَدد َاب َل وَن َيه يز َع يإَلى وَهل َ ،وَي َتَزصوسد ل َذل َك ،سـ صم َيريج س
يي ي
ال َمـا وََنـا
م َو سهَو يفى َغ يار يحَر ل
اء سه ال َح ُّ
ال ااَ ورَ .ا َ
اء سه ال َمَل سك َفَق َ
اءَ ،ف َج َ
لمثل َااَ ،حتصى َج َ
ي
يي
صي
ئ َ .اال َفأ َ ي
ـر
ـال اا َ و
يبَق يار ل
ـر  .سال س
َِ َذني َف َغطهي َحتصى َبَل َغ مهـي ال َجا َـد ،سـ صم وَرَتـَلهي َفَق َ
َ
ي
يي
صي
صي
ئَ .فأ َ ي
َمـا وََنـا يبَق ي
ـال
ـار ل
َِ ـ َذني َف َغطهـي الثانَيـ َة َحتصــى َبَلـ َغ مهـي ال َجاـ َـد ،سـ صم وَرَتـَلهي َفَقـ َ
ي
صي
صي
ئَ .فأ َ ي
ـر يباتـ يم
ـال :اا َ و
ااَ ورَ .فسقل سر َما وََنا يبَق يار ل
َِ َذني َف َغطهـي الثال َثـ َة ،سـ صم وَرَتـَلهي َفَق َ
اإل نس َ ي
صي
ـول
ان من َعَل لم * ااَ ور َوَرُّب َك األَكَرسم َ .فَر َج َع يب َاـا َر ست س
َربي َك الذى ََِل َم* ََِل َم ي َ
ي
صي
ـال
يجـ ـ َة يبه ـ يـر سَِوييل ـ لـد رض ــى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َير سجـ س
ـف فس ـ َـْ ساد سه َ ،ف ـ َـد َِ َل َعَل ــى َِد َ
عها ــا َفَق ـ َ
َزيمسلـويني َزيمسلــوينيَ .فَزصمسلـوه حتصــى َذ َهـب عه ـ س ال صـروسعَ ،فَقـ ي ي
يجـ َة َووََِبَرَهــا ال َخَبـَـر:
ـال ل َخد َ
َ َ
س َ
َ
ير عَلى َنف يسيَ .فَقاَلر َِيديج سة َكـالص َ ص ي
َّللا وََب إـدا ،يإصن َـك َل َت يص سـل
َ
َلَقد َِ يش س َ
َ
َّللا َمـا سيخ يزي َـك ص س

ي
ي
ي
ومَ ،وَتقـ يـري ص
ـين َعَلــى َنَو يائ ـ يـب
الضــي َفَ ،وتس يعـ س
الـ صـرح َمَ ،وَتحمـ سـل ال َك ـ صلَ ،وَتكسـ س
ـب ال َمع ـ سـد َ
ي ي
يجةس َحتصى وَ َتر يب ي َوَرَا َة ب َن َنوَف يل ب يـن وَ َت يـد ب يـن َعب يـد ال سع صـزى
ال َح يمَ .فان َطَلَقر يب َِد َ
صر يفى الج ي ي
ي
ي
ـاب ال يعبَريانـ صي،
اهيلصيةَ ،وَك َ
يج َة َ -وَك َ
َ
اب َن َع يم َِد َ
ـب الك َت َ
ان َيك ست س
ان امَ وإر َتَه ص َ
اإل ن يج ي
َفَيكتس سب يم َن ي
ـان َشـي إخا َك يبي إـرا َاـد َع يمـي
َّللا وَن َيكتس َبَ ،وَك
اء
يل يبال يعبَريانصي ية َما َش
ص
َ
س
َ
َ
ي
ال َل س َوَرَا سة َيا اب َـن وَ يِـي
يج سة َيا اب َن َع يم ات َمع يم َن اب ين وَ يِ َ
 َفَقاَلر َل س َِد َيكَ .فَق َ

ما َذا َترى؟ َفأَِبره رتـول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ََِب َـر َم َ وَ
وَّ الص يـذى
ـام س
َ
ـال َلـ س َوَرَاـ سة َهـ َذا الصه س
ـارىَ .فَق َ
ََ س َ س س
َ
ي ي
ياا َج َذ إعاَ ،لي َت يهى وَ سكو سن َحًّيا يإذ سيخ ير سج َك َاو سم َك .
وتى ملسو هيلع هللا ىلص َياَلي َتهى ف َ
َّللا َعَلى سم َ
َنصز َل ص س
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َفَقال رتول ص ي
َّللا
َ َس س
يإىص سع ي
ود َيَ ،وإين

َوَف َتَر الَوحي.
س

ملسو هيلع هللا ىلص :وَومخ يريجي هم َ .اال َنعمَ ،لم يأ يت رجل َاطُّ يب يمث يل ما يجئر يبـ ي
َ
ص س
َ َ
َ
َ َ سٌ
َس
ي
صر َك َنصإ ار سم َـْصزإ ار .سـ صم َلـم َيه َشـب َوَرَاـ سة وَن ست سـويفى
سيد يركهى َيو سم َك وَن س
َ

كامت مدة الرؤيا سهس أ هر فيما حناه الريهقي .وقةلاه "في الهـوم" لزيااأة ا يلااح ،أو ألغ الرؤياا
قد تطلق مجا ًاا على ما تراه الدي في اليقظس .الرؤيا :مؤمثس ،فل ا لم تيةغ .فلم الصبح:

اياؤه،

والمديى أمها ريهس عه في الرياغ والة ةح .الخالء ،أي الخلةة ،وإمما حرب إليه الخلةة ألغ مدهاا
فارائ القلاب ،واالمقطاا عا الخلاق ليااهمن مياه الاةحي .حـراء عنساار الحااة :جراا بيياه وةاي منااس
محاة ثالثاس أميااال (خمساس ليلاةمهرات) علااى يساا ال ا امب إلاى مياى .والغــار :مقاب فيااه .يتحهــُ:

فسره فيما عدد ومة م األفداال الهاي تفياد السالب ،مثاا تاأثم وتحاة  ،إذا اجهياب ا ثام والحاة ،
فمديااه يجهياب الحيا  ،وماة ا ثام والحارإ .يهـزع ،أي يحا ويشاهاق ويرجاع .يهازوأ أي يهخا ال ازاأ

للخلةة ،أو للهدرد .لمثلاا ،أي لمثا الليالي ،وتخويص خديجس عال لر عدد أغ عرر عاألما ينةغ
للهفساير عداد ا بهاان ،أو ل

ااا ة إلاى اخهوااص الهاازوأ عنةماه ما عياادما أوغ ساةاما ،ويفهام م ا

م ا ا أغ االمقط ااا ال اادا م عا ا األم ااا ل اايي ما ا الساايس ،ألغ الرس ااةل الك ااريم ل اام ييقط ااع ف ااي الن ااا

امقطاعاًا للياًا عا أم لاه ،باا لااغ يرجاع إلايهم للارو اته ثام يخارإ للهدراد .جـاءه الحـم ،أي األماار
المَلك ،أي جرريا .وذلك يةن اال ثيي لسرع عشرة ليلس خلت م ملاغ ،ومة
الحق ،ومة الةحيَ .
اب األ ةدي سايس ،لماا واه ابا سادد .والفااة فاي " َف َجـاءه" تفسايريس لهاي فاي قةلاه تداالى" :فهةةاةا

إلى عا كم فاقهلةا أمفسنم" .وتفويليس أيلاً ،ألغ المجية تفويا للمجما ال ي مة مجية الحق.

الجاد :يرو عفهع الجيم مع اليوب ،وله تأويالغ :أي بلغ النق
غطهي ،أي ميي وعورميَ .
ميي جهدي ،أي غايس وسدي ،أو بلغ جرريا في ذلك غايس جهده .وقد اعهرض على ما ا الهأوياا
األخيار عاأغ الريياس الرشاريس ال تساهدعي اساهيفاأ القاةة الملكياس .وأجاا

الطيراي عاأغ جررياا لام ين ا

حييئ على صة ته الحقيقيس ،وعلاى ذلاك يناةغ قاد اساهفرئ جهاده عحساب الواة ة الهاي تجلاى بهاا.
وياروي أيل اًا علاام الجاايم مااع الرفاع ،أي بلااغ ميااي الجهااد مرلنااه .ورتــلهي ،أي أطلقيااي .فغطهــي
الثانية ،ثم الثالثس :إ مما لر غطه ليفرغه ع اليظار إلاى أماة الاد ميا ويقراا عجمياع مفساه إلاى ماا
يلقى إليه .يرجف فْاده ،أي يخفق ويلاطر  .زملـوني :ما الهزمياا :الهلفياع عالثياا

الروع ،عفهع الراة :الفز .
وذلك له مب عيه الرعدة .ص

ومحةماا،

ما يحزنك :م الحازغ ،يقاال حزماه وأحزماه أيلاًا ،ويارو "مايخزياك" علام اليااة ما الخازي أي
ما يفلحك هللا .الرحم ،أي القراعس ،وصلة القرابة :أغ يحس إليهم عالمال ،أو عالخدمس أو عالزيا ة
الكـل ،عفاهع الكااف :الا ي ال يساهقا عاأمره ،ماأخةذة ما الكاالل ،وماة ا عيااة
والساالن ومحاة ذلاكَ .
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أي تداي اللااديع الميقطااع عاه .تكســب المعــدوم :يق اال لسااره الماال وأكسااره أي تدطااي غياار

الماال المداادون ،وقياا مدياااه تدطاي المااال الرجاا المداادون ،وماة ال ا ي ال ماال لااه لماا فااي ته ا يب
األامري ،وقيا مدياه أمك تويب م المال ما يدجز غير ع تحويله ثم تجاةأ عاه وتيفقاه فاي

وجاةه المناا ن .تقــري ،أي تقاادن لاه القار ومااة طداان اللاايع ،والفداا ثالثاي ،وقااد سامع ةاعي اًا "
أقراه" كما مقله القسطالمي .نوائب الحم ،أي ما ييها اليان م الحقةق ،ومي الحقةق الهي لاغ
يدرفها الدر  ،ويناأ راح الحادي

يجمداةغ أغ الحاق مياا :مقايض الراطاا .قاال الكرماامي :وفياه

ج اةاا ماادح ا مساااغ فااي وجه ااه لمواالحس تط ارأ ،ولاايي عمدااا ض لقةل ااه "حث اةا فااي وجااه الم اااأحي

الها ار " إذ مااة فيمااا ماادح براطااا ،أو يااؤأي إلااى عاطااا ،وفيااه أمااه ييرنااي تااأميي م ا حواالت لااه

مخافس وترشيره.

قةل خديجس :ابن وِيك تديي عه اليري ملسو هيلع هللاىلص ألغ األ

الثال

لة قس ومة عرد الدز مة األخ لأل

ال ارعاع لرساةل هللا وماة عراد مياااف ،أو قالهاه علاى ساريا االحه اران لة قاس والهاةقير لسايه .اليااامةن:

صاحب سر الةحي ،والمراأ عاه جررياا .وأماا الكهاا
ولام يقااا عيساى مااع لاةغ و قااس مو اراميًا ،ألغ لهاا

يسامةمه الياامةن األكرار ،وإمماا قاال مةساى

مةسااى مشاهما علااى أكثار األحنااان ،عخااالف

عيساى فاإغ لهاعااه أمثاال وم اةاعظ .جــذع فياـا ،أي فااي مادة الاادعةة .والجــذع ،عالهحرياك الشااا ،

وأصا الج الونير م الرها م .يقةل مهحس اًر :ليهيي ليت اعًا عيد ظهة أعةتك حهى أقة
على د أا ومورتك .ويروي "ج عاً" عاليوب خرار لااغ مقاد ة عياد الكاةفيي  ،أو علاى الحاال

م اللمير المسهك في خرر ليت ،ومة "فيهاا" .يخرجـك ،أي ما مناس .وفياه اساهدمال "إذ" وماي
للما اي مة ااع "إذا" للهيريااه علااى تحقيااق الةقااة حهاى يوااير المسااهقرا لأمااه ماااض يخراار ع ا

ااأي م اام ومخرجا هاي ماام .عـــودي ،ما ا
وقةعااه .وو مخرجـــي؟ اسااهفهان إمكااا ي .وتق اادير الكااالن :أمدا ه
المداأاة ألغ ا خراإ م المألةف يسهةجب ذلك مم ال ير وجه الحق .مْز إرا ،أي قةيًا بليناًا،

ما األا وماة القاةة .لـم يهشــب ،أي لام يلرا  .فتـر ،أي احهااري ،قياا ثاالث سايي وقياا ساايهي
وموفاً.

كتاب اإليمان
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باب بهي اإلتالم على ِمس
عهامـا َ -اـال َاـال رتـول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :سب يهـي ي
ال سم َعَلـى
َ - 7ع ين اب ين سع َمَر  -رضـى
اإلتـ َ
َ ََس س
َ
ي
الص ـالَ ية ،وإيي َت ـ ي
َّللا ووَ صن مح صمـ إـدا رتــول ص ي
ـاء
َّللاَ ،ويإ َا ــا يم ص
َِمـ ل
ـس َشـ َـا َادة وَن ىَ يإَلـ ـ َ يإىص ص س َ س َ
َ
َس س
ص ي
ان.
الزَكاةَ ،وال َح يجَ ،و َصو يم َرَم َض َ
علاى ِمــس ،أي خمااي أعااا م .وفاي إحااد

وايااات مسالم" :خمسااس" أي خمس اس أ لااغ .شــاادة:

عالجر على الردل م خمي ،وةالرفع على تقدير مرهدأ أو خرر محا وف .إاام الصالة ،أي إقاماس

الواالة ،والم اراأ ا تي ااغ بهاا عشااروطها وأ لامهااا" ،وإقاان" قااال الكرمااامي وترداه الدييااي :أصااله إق اةان

ح فت الةاو فوا إقان ،ومص أما الهوريف على لزون الهدةيض عالهاة عيد الح ف محة إجا ةا

واساهجااة ،ويجاب حماا الهدااةيض علاى ماا ماة أعاام ما الهااة لالملااف إليااه فيماا مياا وفاي قةلااه
تداالى" :وإقااان الوااالة" .إيتــاء الزكــاة ،أي إعطاؤمااا مسااهحقيها عااإخراإ جاازة م ا المااال علااى وجااه

مخوةص.

وجه الحور في الخمسس أغ الدراأة إما قةليس أو غيرما :األولى الشهاأتاغ ،والثاميس إما ترليس وإما

فدليس :األولى الوةن ،والثاميس إما بدميس أو ماليس :األولى الوالة والثامياس الزلااة أو مرلراس ميهماا

ومي الحج.

باب ومور اإليمان
ـع َو يتــتُّو َن
ـال :ي
َ - 4عـن وَ يبـى سهَريـَـرَة  -رضـي
يمـ س
ـان يبض ٌ
اإل َ
عهـ َ -عـ يـن الصه يبـ يي ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
يم ي
اء سشعَب ٌة يم َن ي
ان .
اإل َ
سشعَب إةَ ،وال َحَي س
البضع ،عنسر الراة وقد تفهع :ما باي الاثالث إلاى الهساع ،خااص عالدشارات إلاى الهسادي  ،يناةغ
مع الم لر بها ومع المؤم

عنير ماة .والشعبة ،أصلها غو الشجرة ،والماراأ الخوالس والجازة.

وقد ساق اب حجر مما و ع اب حراغ تسدا وسهي خولس ذلرما في الفهع ،للها تهفر ع
أعمااال القلااب ،وأعمااال اللساااغ ،وأعمااال الراادغ .فااا جع اليااه إغ اائت .الحيــاء :خلااق يرد ا
اجهيا

القريع ،ويميع م الهقوير في ذي الحق فهة أصا لكثير م ل ار م األخالق.
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باب حالوة اإليمان
يمـ ي
ال َوَة ي
ـس َعـ يـن الصه يبـ ي
ـان َون
ال ٌ َمــن سكـ صـن يفي ـ ي َو َجـ َـد َح ـ َ
ـال َ :ـ َ
َ - 9عــن وََنـ ل
اإل َ
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َاـ َ
ي
ـب ال َمـرَء َى سي يحُّبـ س يإىص يص ي ،
اه َماَ ،ووَن سي يح ص
َّللا َوَر ستولس س وَ َح ص
ـب يإَليـ يم صمـا يت َـو س
َي سكو َن ص س
ود يفى ال سكف ير َك َما َيكَرسه وَن سيق َذ َف يفى الصه يار.
َووَن َيكَرَه وَن َي سع َ
حالوة اإليمان ،أي اسهل اذ الطاعات وتحما المشاق في الادي  ،وإيثاا ذلاك علاى أعاراض الادميا،

أما حب  :فأغ يفدا الدرد ما أمر عه ويجهيب ماا مهاى عياه ،فا ا أعلاى مظاامر الحاب .وحـب
دةأ هغ في ِمهلِهيا".
الرتول ل لك .في الكفر ،أي الكفر ،ومثله قةله تدالى" :أ َْو َل َه ُ

باب من الدين الفرار من الفتن
- 6عن وَ يبي ت يع ليد ال سخد يريي وَصن س َاال َاال رتول ص ي
وش سك وَن َي سكـو َن َِي َـر م ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :سي ي
ـال
َ
َ
َ ََس س
َ
ال ومو يااع الَقط ير ،ي يفُّر يبيد ي
ي
يه ي يم َن ال يف َت ين .
ال سمسل يم َغَه ٌم َيتَب سع يب َاا َش َع َف ال يجَب ي َ َ َ َ
َ
غهم :عالرفع على أماه اسام ماؤخر ،و واه األصايلي
يوشك ،أي يقر  ،وفهع الشي فيه لنس أيئسٌ .
برفع "خير" وموب "غيماً" ،ويجةا فدهما في أي اب مالك على تقدير مير الشأغ ،قاال ابا

حجر" :لك لم تجئ عه الروايس"َ .ش َعف :جمع دفس ،عالهحريك ،ومي أن الجرا .موااع القطر،
أي عطةغ األوأيس والوحا  .القطر :المطار .يفر بديهـ  ،أي ماع أيياه ،أو عسارب أيياه .و يفهام
م ا الح اادي

أغ ساارب الدزل ااس عيااد الفهي ااس ممدوحااس إال للق اااأ علااى إ اال ااس الفهيااس فإم ااه تجااب علي ااه

الخلطس وجة عي أو لفايس ،وفقًا للحال وا منااغ .أماا الدزلاس إذا لام تكا فهياس فما مب الشاافدي
تفليا الوحرس للهدلم والهدليم والدراأة وترويض الخلق ،وتكثير سةاأ المسلمي ومةاساتهم .ومحة

ذلك ،واخها آخروغ الدزلس للسالمس المحققس.

باب عالمات المهافم
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ـى ملسو هيلع هللا ىلص َاـال :آيـ سة المَه ي
َ - 3عن وَ يبى سهَريَرَة َع يـن الصه يب ي
ال ٌ يإ َذا َحـصد َ َكـ َذ َبَ ،ويإ َذا َو َع َـد
ـاف يم َ ـ َ
َ َ
س
ان .
وََِل َفَ ،ويإ َذا اؤست يم َن َِ َ
آيت ـ ــال  ،أي إحااد ثاالث خوااال ،ولا لك أفاارأ "آيــة" فم ا لامات فيااه واحاادة ميهاا عااد ميافق ااً.
وقيا إغ "آيس" مفرأ ملاف فيفيد الدمةن ،أي آيات ،ومهما ينا فاإغ غاياس اليفااق أغ تجهماع ما ه
الخوال الثالث في الرجا لما يفهم م مص الحدي

الهالي .والمهافم :ال ي يظهار خاالف ماا

يرط  .وِلف ،أي لم يف بةعده ،والةعد في الخير وا يداأ في الشر .وإذا اؤتمـن ِـان ،أي إذا

جدا أمييًا على ية م األ ياة ،أو سر م األس ار  ،خاغ تلك األمامس.
ووجاه االق هوااا علااى م ا ه الااثالث أغ عمااا الديامااس ميحواار فااي ثالثااس :القااةل ،والفدااا ،والييااس،
فالك

فساأ في القةل ،والخيامس فساأ في الفدا ،والخلع فساأ في الييس.

- 1عن عبيد ص ي
َّللا
َ َ
ومـن َكاَنـر يفيـ ي
ََ
انَ ،ويإ َذا َحصد َ
َِ َ

ي
ـان سمَه يافإقـا َِ يال إصـا،
ـع َمـن سك صـن يفيـ َك َ
ـال :وَرَب ٌ
ب يـن َعم لـرو وَ صن الصه يب ص
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َِصـَل ٌة يمـها صن َكاَنـر يفيـ ي َِصـَل ٌة يم َـن ي
اله َف ي
ـاَ َحتصـى َي َـد َع َاا يإ َذا اؤست يم َـن
س
اص َم َف َجَر.
َك َذ َبَ ،ويإ َذا َع َ
اهَد َغَدَرَ ،ويإ َذا َِ َ

الخهلااس ،عفاهع الخااة فيهمااا .غـدر :تاار الةفااة عماا عامااد علياه ،فهاي أاخلااس فاي إخااالف
َ
الخصـلةَ :
الةعادَ .ف َج َــر ،أي ماال ع ا الحااق وقااال الراطاا فهااي ميطةيااس تحاات الكا فااي الحاادي  .وةه ا ا
وساعقه يمن الجمع بي م ا الحدي

والحدي

الما ي في ذلر الثالث واأل ةع.

باب ي
الدين سيسر
ين وَ َحـ ٌـد يإىص
َ - 1عــن وَ يبــى سهَريـَـرَة َعـ يـن الصه يبـ ي
ين سيسـٌـرَ ،وَلــن سي َشــاصد الـ يـد َ
ـال :يإ صن الـ يـد َ
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َاـ َ
َغَلب َ ،فسيددوا وَا ياربوا ووَب يشروا ،وات َت يعيسهوا يبال َغدوية و ص ي
ي
ج ية.
الرو َحة َو َشى لء م َن الدُّل َ
َ َ
َس َ س َ س َ س َ
اليسر :السهةلس والخفس ،ومة مقيض الدسر ،ومدياه أمه ذو يسر ،أو أمه اليسر مفسه علاى طرياق

المرالنس .المشادة :المنالراس ،والماراأ بهاا الهدمياق ،ومجامراس الرفاق فاي أماة الادي  .وغلبـ الـدين،
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أي أأ لاه الدجااز واالمقطااا ع ا الدمااا للااه أو عدلااه ممااا أساارف فااي أييااه .تــددوا ،أي الزم اةا

الساداأ ،ومااة القوااد فااي الدمااا ،م ا غياار إف ا ار وال تفااريق .واــاربوا ،أي إغ لاام تسااهطيدةا األخ ا
عاألكما فاعلمةا عما يقر ميه .ووبشروا ،م ا عشا  ،أي أعشروا عالثةا

علاى الدماا و إغ قاا.

الغـــدوة :مااا ب ااي صااالة الن ااداة وطلااة الش اامي .والروحـــة :الةقاات ما ا اوال الشاامي إل ااى اللي ااا.
والدلجة :سير آخر الليا.

اليةوي :مدياه اغهيمةا أوقات مشاطنم للدراأة ،فإغ الدوان ال تطيقةمه ،واسهدييةا بهاا علاى تحوايا
الساداأ ،لمااا أغ المسااافر إذا سااافر الليااا واليهااا أا م اًا عجااز وامقطااع ع ا مقوااده ،وإذا سااا فااي
ما ه األوقااات ،أ أول اليهااا وآخ ا هر وآخاار الليااا حواا مقوااةأه عنياار مشااقس ظااامرة .وم ا ه مااي

أفلا أوقات المسافر للسير فاسهديرت ألوقات اليشا وفرائ القلب للطاعس.

باب وَحب الدين إلى
َ - 11عن َع يائ َش َة وَ صن الصه يب صى
َتذ سكر يمن ص َ ي
الَ :م
َ
س
ال ت َااَ .ا َ
َّللا َحتصى َت َملُّوا.
َى َي َم ُّل ص س

ودوم

الَ :من َه يـذيه ؟ َااَلـر فسالَ َنـ سة.
ملسو هيلع هللا ىلص َد َِ َل َعَلي َاا َو يعهَد َها امَ وَرةٌ َا َ
 ،عَلي سكم يبما ست يطيسقو َنَ ،فو ص ي
َّللا:
َ
َ
َ

المروة :مي الحةالة بيت تُةيت (عالهونير) .تذكر من صالتاا ،أي ت لر عا شس لثرة صالة م ه
المرأة ،ماأحس لها ب لكَ .م  :اسم فدا للزجر ،مدياه لفي عا مادحها با لك .علـيمم بمـا تطيقـون،
أي عماا تطيق اةغ المدوامااس عليااه .المــالل م ا الدرااد :تاار الش اية اسااهثقاال ول ارمااس لااه عدااد حاارص
ومحرس فيه ،وال يةصع هللا عالمالل ،وأما المشاكلس في "ال يماا هللا" فمدياماا قطاع فلاله وإحساامه

وإمدامه .ومدياه ال يقطع عيكم الفلا حهى تملةا سؤاله ،وذلك ميكم ال ينةغ:

"ال يسأن ا مساغ م أعاة الخير" (سة ة فولت.)48

باب تْال جبريل الهبي علي السالم
عن اإليمان واإلتالم واإلحسان
ـارإاز َيو إمـا يللصه ي
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َبـ ي
ـال َمــا
ـالَ :ك َ
ـان الصه يب ُّ
ـاََّ ،فأَ َتـ س
ـاه يجب يري سـل َفَق َ
َ - 88عـن وَ يبـى سهَري َـرَة َاـ َ
يي
ي يي ي يي
ي ي
ي ي
ال ي
ي
ـال
يم س
يم س
ان وَن ستْ يم َن با ص َو َمالَ ئ َكت َوبيلَقائ َوسرستـل َ ،وستـْ يم َن بالَبعـُ َ .ا َ
اإل َ
ان؟ َا َ
اإل َ
يي
ي
ـال ي
َمـا ي
ال َةَ ،وستـ َـْيد َى ص
الزَكــا َة
ـيم ص
الصـ َ
اإلت ـ َ
اإلت ـ َ
َّللا َو َى ستش يـر َك ب ـ َ ،وستقـ َ
ال سم وَن َتعسبـ َـد ص َ
ال سم؟ َا َ
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ال َما ي
اهَ ،فـي ن َلـم
ال َمفسر َ
اإلح َس س
وم َرَم َض َ
َّللا َكأَصن َـك َت َـر س
وض َةَ ،وَت س
ال وَن َتعسب َـد ص َ
ان؟ َا َ
ان َ .ا َ
ص َ
الس ي
ـائ يل،
ول َعه َاـا يبـأَعَل َم يم َـن ص
ـال َم َتـى ص
اه َفي صن س َيَر َ
الس َ
َت سكن َتَر س
ـال َمـا ال َمسـسئ س
ـاعةس؟ َا َ
اك َ .ا َ
ي
وت ـأسِ يبر َك عــن وَشـ ا ي
ـاو َل سرَعــاةس ي
اإل يبـ يـل الـ سـبا سم يفــى
ََ س َ
َم ـ سة َرصب َا ـاَ ،ويإ َذا َت َطـ َ
َ
ـر َاا :يإ َذا َوَلـ َـدت األ َ
السبهَي ي
ـاع ية
َّللا يعهَد سه يعل سم ص
َّللا  .س صم َت َ
ان ،يفى َِم ل
الس َ
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ( يإ صن ص َ
س َى َيعَل سم سا صن يإىص ص س
ي
ـاَّ
ـاء سي َعلـ سـم الصهـ َ
ـال سرد س
) َ
ـال َه ـ َذا يجب يريـ سـل َج َ
ُّوه َ .فَلــم َي َـروا َشــيإئا َ .فَق َ
اآليـ َة  .س ـ صم وَدَب َـر َفَقـ َ
يديَهام َ .اال وَبو عبيد ص ي
يم ي
َّللا َج َع َل َذيل َك سكلص س يم َن ي
ان.
َ س َ
س
اإل َ
بـار إزا ،أي ظاام ًار لهام جالساًا مدهام .رجـل ميااا ،أي ملاك فاي صاة ة جاا .قادن الساؤال عا اإليمــان
ألماه األصاا ،وثياى عالساؤال ع ا اإلتـالم ألماه مظهار الهوااديق وا يمااغ ،وثلا باإلحسـان ألمااه

مهدلق بهما .بلقاء

 :قال الخطابي :أي برؤيس هللا تدالى في ا خرة ،وتدقره اليةوي عأغ أحدًا ال

يقطع ليفسه بها ،إذ مي مخهوس عم مات مؤمياً ،والمرة ال ياد ي عام يخاهم لاه ،فاالمراأ عاللقااة ماا
ينةغ عدد الرد عياد الحساا  .وقياا :قادن المالئكـة علاى الرتـل ألمهاا مقدماس علايهم فاي الخلاق،

وقاال المدهزلااس :فااي ما ا أليااا علااى تفلاايا المال كاس .بالبعــُ ،أي عد ا

الماةتى م ا القرااة ومااا

يهرتب عليه م الحسا  .ويدخا فياه ا يمااغ عالوا ار والميازاغ والجياس والياا  .العبـادة :الطاعاس

مع الخلة واله لا .وتقيم الصالة ،أي تأتي بها على ما ييرناي .وقياا :لام يا لر الحـج مياا إماا
ذم اةال أو مسااياماً م ا ال اراوي ،وي اادل لااه وايااس "كهمااي"" :وتح ااج الرياات إغ اسااهطدت إليااه س ااريال".

وقياا :ألماه لام ينا فارض عداد .اإلحسـان :إتقااغ الدرااأة ،وذلاك عاا خالص فيهاا والخشاة وتفرياغ
الرال لها ومراقرس المدرةأ .واإلحسان مياا مرترهااغ :فالمرتراس األولاى أغ تنلاب علياه مشاامدة الحاق

عقلره حهى لأمه يراه عدييه ،والمرترس الثاميس أغ يسهحلر أغ الحق مطلع عليه ير لا ما يدما.

وشراط الساعة ،أي عالمهها ،جمع " ر " عالهحريك ،والمراأ عالماتها الساعقس لها ال المقا مس لهاا،

وم المقا مس لها طلة الشمي م منرةهاا ،وخاروإ الداعاس .األمـة :الجا ياس المملةلاس .ورباـا ،أي

مالكها وسيدما .ومة إخرا ع لث ةر الس ار

وأوالأم  ،فإغ ولدما ما سايدما عميزلاس سايدما ،ألغ

مال ا مساغ صا ر إلى ولده غالرًا .وقيا مدياه أغ ا مااة يلادغ الملاة تكاةغ أن الملاك ما جملاس
عيهه ومة سايدما لماا ماة سايد غيرماا ما الرعياس ،وقياا مديااه أغ تفساد أحاةال الياان فينثار بياع
أمهات األوالأ في آخر الزماغ فينثر ترأاأ األمس في أيدي المشهري حهى يشهريها ابيها.

البام ،عالجر :صافس ل باا جماع أبهام ،وماة ما ا باا الساةأ الا ي ال ايس فياه ،وا باا الساةأ ار
س
األلةاغ عيدمم .ومة عالرفع صفس للرعاة .قال الخطابي :مدياه الرعاة المجهةلةغ ال ي ال يدرفةغ،
جمع بهيم ،والمراأ أغ أما الراأيس م أما الفاقس تيرسق لهم الدميا حهى يهيامةا في إطالس الريياغ،

أي يرفع سفلس القةن وأ ذالهم .في ِمس ،أي علم وقت الساعس أاخا في جملس خمي ال يدلمه
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إال هللا ،وماة ماا تشاير إلياه ا ياس (إغ هللا عياده علاام السااعس ،وييازل النيا  ،ويدلام ماافي األ حااان،
وما تد ي مفي ماذا تكسب غدا ،وما تد ي مفي عأي أ ض تمةت ،إغ هللا عليم خرير) (ا يس54

م سة ة لقماغ) .م ودبر ،أي الرجا الساا ا .فلـم يـروا شـيئا :ال عيياه وال أثاره .أباة عراد هللا ماة
وبو عبد

دمحم ب إسماعيا الرخا ي.

باب فضل من اتتبرو لديه
ير يسقول ت يـمع سر رتـول ص ي
ي
َ - 82عن ُّ
ام
الهع َم َ
ـول :ال َحـالَ سل َب يـي ٌن َوال َح َـر س
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيسق س
َس َ
ان ب َن َبش ل َ س َ
ات ات َتب وَر يليدي يه ي
اََّ ،فم ين اتصَقى الم َشصبا ي
ي ي
َبي ٌنَ ،وَبيَه سا َما سم َشصب َا ٌ
َ
س َ
ات َىَيعَل سم َاا َكث ٌير م َن الصه ي َ
ي ي
الشبا ي
ي
اع َيرَعى َحو َل ال يح َمى ،سي ي
ين
وش سك وَن سيَو ياا َعـ س .وَ َى َوإ ص
ات َكَر ل
َو يعرض َ ،و َمن َوَا َع فى ُّ س َ
يل سك يل ميل لك يحمـى ،وَىَ يإ صن يحمـى ص ي
ين يفـى ال َج َس يـد سمضـ َغ إة يإ َذا
َّللا يفـى وَر يضـ ي َم َح يارسمـ س ،وَىَ َوإ ص
َ
إ
َ
َصَل َحر َصَل َح ال َج َسسد سكلُّ سَ ،ويإ َذا َف َسَدت َف َسَد ال َج َسسد سكلُّ س .وَ َى َو يهى الَقل سب.
َ
َبي ٌن  ،أي ظامر وا ع ،وم ا عاليظر إلى أليا الحا عال رهس .والمديى أغ األ ياة ثالثس أقساان:
ح ااالل وا ااع اليخف ااى حل ااه ل ااالخرز والفةاك ااه والكا ااالن والمش ااي ومح ااة ذل ااك ،والحا اران ب ااي لا ااالخمر
والميهس والدن والزما وأ راه ذلك ،ومشارهات ليسات وا احس الحاا أو الحرماس ،ولها ا ال يدرفهاا لثيار

م ا الي ااان ،وأم ااا الدلم اااة فيدرف ااةغ حنمه ااا ع اااليص أو قي ااان ،أو اسهو ااحا

األص ااا ،أو غيا اره،

فيلحقةمهاا عأحاد ما ي  .مشـباات :بلفاظ اسام الفاعاا واسام المفداةل (مش ِارهات ومشارههات) .اتــتب ور

لديه وعرض  ،أي حوا الرراةة لديياه ما الايقص ،وعر اه ما الطدا  .الحمـى :مة اع الكاأل

ال ي يميع ميه النير ،ولاغ ملة الدر يحمةغ لمةا يهم أمااك مخهواس ،ويهةعادوغ ما يرعاى

فيها عنير إذمهم عالدقةةس الشاديدة .ون يوااعـ  ،أي يقاع فياه .المحـارم :ماي المداصاي الهاي حرمهاا

هللا ،لالقها والسرقس .المضغة :مي القطدس م اللحم ،سميت ب لك ألمها تملغ في الفم لونرما.

صلح :عفهع الالن و مها ،ومثلها فسد ،عفهع السي و مها والفهع أفوع.
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كتاب العلم
باب من تئل علما وهو مشتغل في حديث
فأتم الحديُ م وجاب السائل
 - 87عن وَ يبى سهريرَة َاال بيَهما الصه يبى ملسو هيلع هللا ىلص يفى مجيل ل ي
ال
ُّ
َ
اء سه وَعَ ار يبـى َفَقـ َ
س سي َحد س الَقو َم َج َ
َ
َ َ َ َ َ
ي
ي
الساع سة َفم َضى رتـول ص ي
ـال َف َك يـرَه َمـا
ـال َبع س
ـْ الَقـو يم َتـم َع َمـا َا َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص سي َحـد س َ ،فَق َ
َس س
َم َتى ص َ َ
الس ي
ي
ـاع ية
ـائ سل َع يـن ص
ال وَي َن ص
ال َبع س
الس َ
ض سام َبل َلم َيس َمعَ ،حتصى يإ َذا َا َضى َحدي َث س َا َ
الَ ،وَا َ
َا َ
َّللاَ .اــال َف ـي َذا س ي
َ .اــال َهــا وََنــا يــا رتــول ص ي
ـف
َماَن ـ سة َفــان َت ي ير ص
ـال َكيـ َ
السـ َ
ـاع َة َ .اـ َ
ضـ يـي َعر األ َ
َ
َ َس َ
َ
السا َع َة.
ال يإ َذا سو يتَد األَمسر يإَلى َغي ير وَهيل ي َفان َت ي ير ص
يإ َض َ
اعتس َاا؟ َا َ
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القـوم :ماام الرجاال أوغ اليسااة ،وقيااا مماا مد اًا .سو يتـد ،أي ساايد ،وأصاله ما الةساااأة ،ولااغ م ا
أغ األمير عيدمم إذا جلي أغ تثيى تحهه وساأة.

وذلاك أغ إسااياأ األماار الاادييي ،لالخالفاس والقلاااة وا فهاااة ،إلااى غياار أملاه إممااا ينااةغ عيااد غلرااس

الجها و فع الدلم .وذلك م أ ار الساعس.

باب القراءة على العالم
وَّ َم َع الصه يب يى صـلى
َ - 81عن وََن َس ب َن َم يال لك رضي
عه االَ :بيَه َما َنح سن سجسل ٌ
ي
علي وتلم يفى المس يجيدَ ،د َِل رجل عَلى جم لل َفأََن َ ي
ال
اِ س فى ال َمس يجد ،س صم َعَقَل س ،س صم َا َ
َ َ سٌ َ ََ
َ
ي
ي
ئ.
ئ َبي َن َظاَ ارَني يامَ .فسقلَهاَ :ه َذا ص
الر سج سل األَبَي س
ْ ال سمتصك س
َل سام :وَُّي سكم سم َح صمٌد؟ َوالصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص سمتصك ٌ

ي
صي ي
الر سج سـل يللصه يب ي
ـى
ـال ص
ال َل س ص
ال َل س الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلصَ :اد وَ َجب ست َـك َ .فَق َ
الر سج سل :اب َن َعبد ال سمطلب؟ َفَق َ
َفَق َ
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ـالَ :تـل َع صمـا
ملسو هيلع هللا ىلص :يإنى َتائلس َك َف سم َشدٌد َعَلي َك فى ال َمسأََلةَ ،فالَ َت يجد َعَل صى فى َنفس َكَ .فَق َ
بَدا َل َكَ .فَقال :وَتأَلس َك يبربي َك ور يب من َابَل َك ،آ ص وَرتَل َك يإَلى الصه ي ي
ال :اللص ساـ صم
َ
اَّ سكل يام؟ َفَق َ
س َ
َ ََ َ
َ
َنعـمَ .اــال :وَن سش سـد َك يبــا ص ي  ،آ ص وَمــر َك وَن سنص يـلى ص ي
ـس يفـى الَي ـو يم َواللصيَلـ يـة؟
الص ـَلَوات ال َخمـ َ
س ََ
َ
َ
َ َ
الشار يمن ص ي
ي
ص
ـال:
وم َه َذا ص َ َ
الَ :ون سشسد َك يبا ص  ،آ ص س َو َمَر َك َون َن س
السـَهة؟ َا َ
ص َ
ال :الل سا صم َن َعمَ .ا َ
َا َ
ص
الصَد َا َة يمن وَغ يهَيا يئَهـا َف َتق يس َـم َاا
ال :وَن سشسد َك يبا ص ي  ،آ ص س وَ َمَر َك وَن َتأ سِ َذ َهيذيه ص
الل سا صم َن َعمَ .ا َ
يي
ي
ي
ص
ول
ال ص
آمه سر ب َما يجئ َر ب َ ،ووََنا َر ست س
الر سج سلَ :
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص :الل سا صم َن َعمَ .فَق َ
َعَلى فسَقَرائَها؟ َفَق َ
ي
ي ي
ام ب سن َ عَلَب َة وَ سِو َب يهى َتعيد ب ين َبكر.
َمن َوَرائى من َاو يمىَ ،ووََنا ض َم س
فــي المســجد ،أي فاي حرهااه أو ساااحهه .عقل ـ  ،أي اده عالدقااال ،ومااة حراا تشااد عاه الساااق مااع

الا ا عدااد ثيااي الرلرااس .بــين ظاــرانيام ،أي وماام يحفااةغ عاه ،ولااأغ مديااى الهثييااس أغ ظه ا ًار ماايهم

قدامااه وظها ا ًار ماايهم و اةه .ابـــن عبـــد المطلـــب :م ااة الي ااداة ،وفااي عد ااض الرواي ااات" :يااا ابا ا عر ااد
المطلب".
لم ي جره عليه السالن بيدم ،ألمه أخا عما يجب عليه م

عايس الهدظيم واألأ  ،عما أأخا الجما

فاي المساجد ،وةخطاعاه :أينام دمحم؟ وةقةلاه :يااا ابا عراد المطلاب .وجــد عليـ  :ما المةجادة ،ومااي
النلاب .اللاــم :أي ياا هللا ،ذلرمااا للهرار وتأكياادًا لوادقه .ونشــدك بــا  ،أي سااألهك عااهلل .تقااةل
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مشادتك عااهلل ،أي ساألهك عاه لأم اك ذلرتاه إيااه فيشاد ،أي تا لر .تصــوم الشـار ،أي اهر ملاااغ

م لا سيس .الصداة ،يديي الزلاة المفرو س.

باب من اعد حيُ يهتاي ب المجلس
ي
ـال ي
ي
ـى وَ صن رتــول ص ي
َ - 89عـن وَ يبــى َو ياا لـد اللصي يثـ ي
ـاَّ
س فـى ال َمسـ يـجد َوالصهـ س
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َبيَه َمـا سهـ َـو َجـ ٌ
َس َ
ول ص ي
ي
ان يإَلى َرت ي
َم َع س ،يإذ وَاَب َل َالَ َ سة َن َف لرَ ،فأَاَب َل ا َه ي
ال َفَوَا َفا َعَلـى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َوَذ َه َب َواحٌدَ ،ا َ
س
ـرى فسرجـ إة يفـى الحلَق يـة َفجَل ي
ول ص ي
َرت ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفأَ صمـا وَ َح سـد سه َما َف َ وَ
ـس
ياـاَ ،ووَ صمـا َ
َ
َ
اآلِ سـر َف َجَل َ
ـس ف َ
َ َ
س
اهباَ ،فَل صما َفـر ََ رتـول ص ي
ي
ي
ـال :وَ َى وسِ يب سـرسكم َع يـن الصه َف يـر
َِل َف سامَ ،ووَ صما الثصال سُ َفأَدَبَر َذ إ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َ َس س
الثصالَ َ ية وَ صما وَحسد سهم َفأَوى يإَلى ص ي
َّللا يمهـ س،
َّللاَ ،ووَ صما َ
َ
َّللاَ ،ف َآو س
َ
اآلِسر َفات َتحَياَ ،فاتـ َتحَيا ص س
اه ص س
َّللا َعه س.
َووَ صما َ
ضَ ،فأَعَر َ
اآلِسر َفأَعَر َ
ض صس
راوي الحديُ مة الحا ث ب مالك – أو اب عةف  -تةفي عمنس سيس ثماغ وسهي  ،وليي له في
الرخاا ي إال م ا ا الحاادي  .المســجد :مساجد المدييااس .الهفــر :عاادة جاال م ا الثالثااس إلااى الدش ارة.

فرجة :علم الفاة وفهحها ،ومي الخلا والفرائ باي الشايئي  .ووى ،أي لجاأ .وآواه ،أي
حمهه جزاة ما سد خلا الحلقس.

وفيه :اسهحرا

األأ

امه إلاى

في مجالي الدلم ،وفلاا ساد خلاا الحلقاس لماا و أ الهرغياب فاي ساد خلاا

الوفةف في الوالة ،وجةاا الهخطي لسد الخلا ما لم ياؤذ .اتـتحيا ،أي تار المزاحماس فاساهحيا
هللا ميه فرحمه ولم يداقره .وعرض عه  ،أي سخق عليه.

باب سرب مبلغ ووعى من تامع
ي
ي
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َا َعـ َـد َعَلـى َب يعيـ ييـره،
َ - 17عـن َعبـد الـصـرح َم ين ب يـن وَ يبــى َبك َـرَة َعــن وَ يبيـ َ ،ذ َكـَـر ون الصه يب ص
يي
ووَمسـك يإنس ي ي ي ي
ـال :وَ ُّى َيـو لم َهـ َذا؟ َف َس َـمتَها َحتصـى َظَهصهـا وَصنـ س
َ َ َ َ ٌ
ـان بخ َطامـ  .وَو يب يزَمامـ  .سـم َا َ
يي
ي ي ي
َى َشــا لر َه ـ َذا؟
ـالَ :ف ـأ ُّ
ـال :وََلــي َس َيــو َم الصهحـ يـر؟ سالَهــاَ :بَلــىَ .اـ َ
َتسي َســمي تـ َـوى اتــم َ .اـ َ
يي
ي ي ي
ـال :وََلـي َس يب يـذى ال يح صج يـة؟ سالَهـاَ :بَلـى.
َف َس َمتَها َحتصى َظَهصها وَصن س َتسي َسمي ب َغي يـر اتـم َ .فَق َ
ي
ام َك سحرَم يـة َيــو يم سمم َهـ َذا ،يفــى َشــا يرسكم
ـاء سكم َووَمـ َـواَل سكم َووَعَر َ
اضـ سمم َبي ـَه سكم َحـَـر ٌ
ـالَ :ف ـي صن د َم َ
َا َ
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الش ي
الش ي
اهسد ال َغ يائ َبَ ،في صن ص
َه َذا ،يفى َبَليد سكم َه َذا .يلسيَبيل يغ ص
اهَد َع َسى وَن سيَبيل َغ َمن سهَو وَو َعى
َل س يمه .
راوي الحديُ مة أبة عنرة ُمَف ْيع – عالهونير  -ب الحا ث ب للدة .بخطام وو بزمام  :ك م
الراوي .والخطام :الزمان ،ومة خيق تشد فيه حلقس تسمى "الررة" – علم ففهع  -ثم يشد في طرفه
المقةأ .وا مساغ الممسك عالزمان مة أباة عنا ةر مفساه لماا و أ فاي واياس أخار  .وإمماا أمساك اماماه

صةمًا له ع اال ط ار وا اعاإ لراكره .وإمماا لامات الخطراس علاى ظهار الرديار ليسامع الياان.
دماؤكم ووموالكم ووعراضمم بيـهكم حـرام :يرياد أغ امههاا الادماة واألماةال واألعاراض ،أي تياولهاا
عنيار حاق محارن علايهم .و ي
العـرض ،عنسار الداي  :مة اع المادح والا ن ما ا مسااغ ساةاة لااغ فااي

مفسه أو في سلفه.

وإمماا ااره حرماس مااا سارق به ا ه الحرماس ،ألمهااا أثرات فااي مفةساهم ،فشااره الشائ عمااا ماة أعلااى ميااه
عاعهراا مااا مااة مقاار عيادمم ،وإال فااإغ حرمااس الاادماة واألم اةال واألعاراض أعظاام م ا تحااريم الرلااد

والشهر واليةن .الشاهد ،أي الحا ر في المجلي.
يؤخ م م ا الحدي  :فيه أغ حاما الحدي

ينةغ أ جع مظ ًار م المهقدن.

يؤخ عيه وإغ لااغ جاامال عمديااه ،وأغ المهاأخر قاد

ب ِيراإ ي ي
فقا
س

باب من يرد

ي
ي
ي
ي
ـول
ول َتمع سر الصه يب ص
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َيسق س
ال سح َميسد ب سن َعبد الصرح َم ين َتمع سر سم َع ياوَي َة َِط إيبا َيسق س
َ - 83ا َ
اتـم َ ص ي
ي
ـر سي َف يقاـ س يفـى الـ يـد ي
ال َهـ يـذيه
َّللا يبـ ي َِيـإ ا
َّللا سيعطــىَ ،وَلـن َت َـز َ
ينَ ،ويإصن َمـا وََنـا َا ٌ َ س
َمـن سي يـريد ص س
ضُّرهسم من َِاَل َفام حتصى يأ يتى وَمر ص ي
األس صم سة َا يائم إة عَلى وَم ير ص ي
َّللا.
َّللا ىَ َي س
َ َ
س َ َ َ س
َ
مداويس ميا مة مداويس ب أبي سفياغ ،وله في الرخا ي ثماميس أحاأي ِ .ي إرا ،أي جميع الخيرات.

قاال الكرمااامي :اليك ارة فااي سااياق الشاار لاااليكرة فاي سااياق اليفااي ،أي إمهااا تكااةغ عامااس .وقااد ي اراأ

عالهيكير ميا الهدظيم ،أي خي ًار عظيمًا .يفقا  :أي يجدله فقيهًا ،ومة ال ي يفهم الدلم حق الفهام.
ااتم ،أي أقسم بييكم ترليغ الةحي علاى الساةاة ،وأماا الهفااوت فاي الفهام فهاة ما فلاا هللا الا ي
يؤتيه م يشاة .ومر

 :األولى ،أي الدي الحق والثاميس ،أي يةن القيامس.

باب اىغتباط في العلم والحممة
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 - 18عن عبيد ص ي
ـى ملسو هيلع هللا ىلصَ :ى
َّللا ب يـن َمس سـع ل
ـال الصه يب ُّ
َ َ
ـالَ :ا َ
ود َا َ
َّللا َمــاىإ َف سسـ يـل َط َعَلــى َهَل َك يت ـ ي يفــى ال َحـ ي
ـاه
ـمَ ،وَر سجـ ٌـل آ َتـ س
صس
َوسي َعيل سم َاا.

ي
ـاه
َح َس َـد يإىص فـى ا َه َتـي ين َر سج ٌـل آ َت س
َّللا ال يحم َم ـ َةَ ،ف سا ـَو َيق يض ـى يب َاــا
صس

الماراأ بالحســد مياا النرط ا س ،ومااة أغ يهميااى مثاا مااا للنياار ،ومااة الميافساس المحمااةأة الهااي تهدلااق

عالطاعاات ،ومياه "فليهياافي المهيافسااةغ" .ولايي ماراأًا عاه الحسااد الحقيقاي ،وماة تمياي اوال مدمااس
النير .هلكت في الحم ،أي إمال المال في الرر والطاعات .والحممة ميا مي القرآغ ،أو لا ما

ميع الجها واجر ع القريع.

ي
وعلص َم
باب فضل من َعلم َ
ي
وتـى َع يـن الصه يب ي
َّللا يبـ ي يم َـن
ـالَ :مَث سـل َمـا َب َع َثهـى ص س
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َ - 81عن وَ يبى سم َ
ي
ي
ير وَصاب وَر إضاَ ،ف َك َ ي
ي
ي
اءَ ،فأَنَب َت ير
َك َمَث يل ال َغيُ ال َكث ي َ َ
ان مه َاا َنقصي ٌة َا يبَلر ال َم َ
ي
ي
ي
ي
ـاََّ ،ف َشـ يـرسبوا َو َتـ َـقوا
َّللا يب َاــا الصهـ َ
ـاءَ ،فَه َفـ َـع ص س
ال َكثيـَـرَ ،وَكاَنــر مه َاــا وَ َجــاد سب وَم َسـ َـمر ال َمـ َ
ي ي
ي
وَزرعوا ،ووَص ي
ـر َكـألإ،
ـاءَ ،وىَ تسه يب س
ـان ىَ تسم يس س
يع ٌ
ـاب مه َاـا َ ائ َفـ إة وسِ َـرى ،يإصن َمـا ه َـى ا َ
َ َس َ َ َ
ـك َم إ
ي
َف َذيل َك مَثل مـن َف يقـ َ يفـى يدي يـن ص ي
َّللا يبـ ي َ ،ف َعيل َـم َو َعلص َـمَ ،و َمَث سـل َمـن َلـم
َّللا َوَن َف َعـ س َمـا َب َع َثهـى ص س
َ س َ
يرَفع يب َذيل َك ورتا ،وَلم يقبل سهَدى ص ي
َّللا الصيذى وسريتل سر يب ي .
َ إ َ ََ
َ
ال سا َـدى َوال يعلـ يم
ال َكألَ َوال سعش َب

اوي الحدي

مة أبة مةسى األ دري عرد هللا ب قيي ،ذو الهجرات الثالث .الادى :مة الداللس

المةصالس إلاى المقوااد .الغيـُ :مااة المطار الكثيار يناااث عاه الياان فااي الجاد  .ورض نقيــة ،أي

طيرس طامرة .الكأل :اليرت طره وياعسه .والعشب للرطب فقاق .وجـادب ،جماع جاد  ،عالهحرياك،
علاى غي ار قيااان ،وماي األ ض الواالرس الهااي ال تشار الماااة وال تير ات .تــقوا ،أي سااقةا أوابهاام

وأمد ااامهم وا وعه اام .وف ااي واي ااس مس االم واليس ااا ي" :و ع ا اةا" ما ا الرع ااى .ايعـــان ،جم ااع ق ااا  ،وما ااي
األ ض المسهةيس الملساة ال تيرت.

م اغ مثالغ :لم علم وعلم اليان وعما عدمله ،فهة لاأل ض الطيرس رةت فا مهفدات فاي مفساها
وأمرهت فيفدت غيرما ولم علام وعلام الياان لكياه لام يدماا فينساب ليفساه الخيار ،فهاة لااأل ض
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الهي اسهقر فيها الماة فامهفع اليان عه .ومثل من لـم يرفـع بـذلك روتـاإ ،أي تكرار فلام يلهفات إلياه

م غايس تكرره ،فهة لاأل ض الهي يناأ ما الماة فال تيفع مفسها وال ييهفع بها اليان.

باب تعليم الرجل وَ َم َت ووَهل
 - 22وَبــو بــرَد َة عــن وَ يبي ـ ي َاــال َاــال رتــول ص ي
ال َ ـ ٌة َل ساــم وَجـ َـر ي
ان َر سجـ ٌـل يمــن وَهـ يـل
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َ َ
َ
س س
َ ََس س
ي
م صي
ي ي
م َمَو ياليـ ي ،
َّللا َو َحـ ص
ـوك يإ َذا وَصدى َحـ ص
آم َن يب سم َح صملد ملسو هيلع هللا ىلص َوال َعب سـد ال َمملس س
آم َن يبَه يبي َ ،و َ
الك َتاب َ
ي
ي
ي
ص
يم َاـا ،سـ صم وَع َتَق َاـا
َوَر سج ٌل َكاَنر عهَد سه وَ َم ٌة َفأَصدَب َااَ ،فأَح َس َن َتأد َيب َااَ ،و َعل َم َاا َفأَح َس َـن َتعل َ

َف َتَزصو َج َااَ ،فَل س وَجَر ي
ان.

راوي الحديُ (أبيه) مة أبة مةسى األ دري (امظر قم  .)18الكتاب :الهة اة وا مجيا .حم

كالوااالة والوااةن .وحــم مواليــ  ،أي خاادمههم فااي طاعااس وإخااالصَ .عصلــم ومتــ  ،أي علمهااا م ا
أحنان الشريدس ما يجب عليها .ل وجران :األول عهاقها ،والثامي لهزوجها.

:

باب إ م من كذب على الهبي ملسو هيلع هللا ىلص
َ - 28عـن َعيلـ يـي يبــن وَبـي يالــب رضــي
َفي صن س َمن َك َذ َب َعَل صى َفلَييل يج الصه َار.

ي
ـى،
ـى ملسو هيلع هللا ىلص ىَ َتكــذسبوا َعَلـ ص
ـال الصه يب ُّ
عهـ اــالَ :اـ َ

ى تكــذبوا علــي ،أي التيساارةا إلااي ماا لاام أقااا .واليهااي عااان .يلــج :ياادخا .قيااا الم اراأ به ا ا األماار
ا خرا  ،أي فقد ولج اليا  .وقيا مة أعاة عليه خرإ مخرإ ال ن.

َ - 22عـن َتـَل َم َة بـ يـن األَك َـوع رضــي
َعَل صى َما َلم وَسال َفلَي َتَب صوو َمق َعَد سه يم َن الصه يار.

ي
ـولَ :مـن َيسقــل
ـالَ :تــمع سر الصه يبـ صى ملسو هيلع هللا ىلص َيسقـ س
عهـ َا َ

ما لم وال ،أي يئًا لم أقله .تبوو الدا والمناغ :حله واتخ ه مراةة له .أي ميزال.
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باب حفظ العلم
ـان يفـى يك َت ي
اَّ َيسقوسلـو َن وَك َث َـر وَسبـو سهَري َـرَةَ ،وَلـو َى َآي َت ي
ـاب
ال :يإ صن الصه َ
َ - 25عن وَ يبى سهَريَرَة َا َ
ين يك ستمو َن ما وَنَزلَها يم َن البيَه ي
صي
ي
صي
ات ) يإَلى َاويل ي (
َ
َّللا َما َحصد سر َحدي إثا ،س صم َيتلسو ( يإ صن الذ َ َ س َ
صي
يم ) يإ صن يإَِواَنَها يم َن ال سم َا ي
م يباألَتَو ي
ين يإَِواَنَها يم َـن
اَ ،يوإ ص
ان َيش َغلس سا سم ص
ين َك َ
اج ير َ
الصف س
الرح س
ـان يلـ َـزم رتــول ص ي
األَن َصـ ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص
ـان َيش ـ َغسل سا سم ال َع َمـ سـل يفــى وَمـ َـو يال يامَ ،وإ ص
ـار َكـ َ
ين وََب ـا سهَريـَـرَة َكـ َ َ س َ س َ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـرو َنَ ،وَيح َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظس َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـر َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َى َيح س
يل يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـب يع َبط يه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي َوَيح س
ىَ َيح َف سو َن.
وكثر وبو هريرة ،أي م الحدي ع سةل هللا .وله في الرخا ي  447حديثًا (مقدمس فهع الراا ي
ص .)466اآليتـــان مم ااا قا ام  171 ،138ما ا س ااة ة الرقا ارة .الصـــفم :المرايد ااس ،وذل ااك ألم ااه ل اااغ
المهداقداغ يلر أحدمما يده بيد صاحره عيد عقد الوافقس .العمل في وموالام ،أي القياان علاى

موالع ا عهم في المدييس وما حةلها .الشبع :اسم لما يشرع الرط  .ويرو " :عشرع" .والمديى أمه

كااغ يااالان سااةل هللا عالخدمااس قامداًا عااالقةت ،ال يهجاار وال يااز  .وفاي الحاادي
على طلب المال ،وفلا الهقلا م الدميا.

إيثااا طلااب الدلاام

باب الحياء في العلم
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلر :يـا رتـول ص ي
ول ص ي
َ - 24عن وس يم تَلم َة َااَلرَ :جاءت وس ُّم تَلي لم يإَلى َرت ي
َّللا يإ صن
َ َس َ
س
س
َ
َ َ
ي ي
ي
صي
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص يإ َذا
َّللا ىَ َيس َتحي ى م َن ال َح يمَ ،ف َال َعَلى ال َمروَة من سغس لل يإ َذا احَتَل َمر؟ َا َ
ي
ي
ص
َّللا َوَتحـَتيل سم ال َمـروَةس؟
ـول ص َ
اء َ .ف َغطر وس ُّم َتَل َم َة َ -تعهى َوج َا َاا َ -وَااَلـرَ :يـا َر ست َ
َ ورَت ال َم َ
ها .
الَ :ن َعم َت يرَبر َي يميسه يك َف يب َم سيش يب سا َاا َوَلسد َ
َا َ
وم تلمة مي ميد بيت أبي أميس أن المؤميي  ،ووم تليم :بيت ملحاغ ،ومي والدة أمي ب مالك.
يستحيي من الحم ،أي ال يمهياع ما بيااغ ا لحاق ،فكا ا أماا ال أمهياع ما ساؤالي عماا أماا محهاجاس
إليه ،مما تسهحي ال يساة في الداأة م السؤال عيه .الغسل :مة االغهساال ما الجياعاس والحايض
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ومحةمما .إذا روت الماء ،أي إذا اساهيقظت و أت ماةماا .فغطـر وم تـلمة :يحهماا أغ يناةغ ما

كالن أن سلمس ع الهجريد ،لأمها جرأت م مفسها خوًا أسيدت إليه الكالن ،ويحهما أغ ينةغ

م ا ل ااالن الا اراوي عيه ااا" .و" تح ااهلم الما ارأة :عحا ا ف مما ا ةز االس ااهفهان .وي ااروي" :أو تح ااهلم" عإثراته ااا.
تربر ،أي افهقرت وصا ت على اله ار  ،ومة أعاة قود عه الهلطع.
قال القسطالمي" :وفي حدي

أمي في الوحيع :فما أيا يناةغ الشاره؟ قاالةا :مااة الرجاا غلايظ

أبيض ،وماة المرأة قيق أصفر ،فأيهما عال أو سرق ينةغ م الشره".

كتاب الوضوء
باب الوضوء مرة مرة

ال َتَو ص
ض َأ الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َمصرإة
َ - 23ع ين اب ين َعصب ل
اَّ َا َ

َمصرإة.

أي غسا أعلاة الة ةة لا علة مرة ،ومسع ل لك.

باب الوضوء مرتين مرتين
- 26عن عبيد ص ي
َّللا ب ين َزيلد وَ صن الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َتَو ص
ض َأ َمصرَتي ين
َ َ
أي َثهيى النسا لكا علة.
23
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باب الوضوء ال إا ال إا
ان وََِبَرسه وَصن س َ وَرى
َ - 23ع ين اب ين يش َا ل
ان َموَلى سعث َم َ
اء ب َن َي يز َيد وََِبَرسه َو صن سحمَر َ
اب وَ صن َع َط َ
ان ب َن َع صفـا َن َد َعـا يبي َن ل
ـاء َفـأَفَر ََ َعَلـى َك صفيـ ي َ ـ َ
ال َ يم َـر لار َف َغ َسـَل سا َما ،سـ صم وَد َِ َـل َي يميَهـ س
سعث َم َ
اإل َن ي
يفى ي
ـم ،سـ صم َغ َس َـل َوج َاـ س َالَ إ ـاَ ،وَيَديـ ي يإَلـى ال يمـرَفَقي ين َ ـالَ َ
اء َف َمض َـم َ
َْ ،وات َته َش َ
يمر لار ،س صم مسح يب ور يت ي  ،س صم َغسل يرجَليـ ي َ ـ َ ي
ـول
ََ َ َ
َ
ـال َر ست س
ـال َا َ
ال َ م َـر لار يإَلـى ال َكعَبـي ين ،سـ صم َا َ
َ َ
صي
ضويئى َه َذا ،س صم َصلصى َرك َع َتي ينَ ،ى سي َحيد س يف ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ :من َتَو ص
يا َما َنف َس س ،سغ يف َـر
ضأَ َنحَو سو س
َل س َما َتَقصد َم يمن َذن يب ي .
مرار ،أي مرات .قال الكرمامي :ثالث مرات ،وفي عدلها :ثالث ما ار  .اتـتهثر ،أي أخارإ المااة
ما أمفااه عداد االسهيشاااق ومثاره .المرفــمَ ،لم ْجِلااي ِ
وم ْيَرار ،ومااة أعلاى ال ا ا وأسافا لاام يا لر عاادأ
َ
مارات المساع ،واكهفااى أباة حييفااس ومالاك وأحماد عم ا ةر واحادة ،وثل ا الشاافدي المساع .الكعبــان ممااا
الدظماغ المرتفداغ عيد مفوا الساق والقدن .ىيحد نفس  ،أي عشئ م الدميا.

باب شرب الكلب من اإلناء
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َاـال :يإ َذا َشـ يـرب ال َكلــب يفــى يإَنـ ي
 - 21عـن وَ يبــى هسريــرَة َاــال يإ صن رتــول ص ي
ـاء وَ َحـ يـد سكم
َ
س
َ
َ َ
َ
َ َس َ
َفلَيغ يسل س َتب إعا.
ام "شــرب" مديااى "ولــغ" فداداه تدديهااه .والم اراأ عالكلاب ميااا جايي الكااال

ال فارق بااي الراادوي

والحل ااري ،والم ااأذوغ ف ااي اقهيا ااه وغي ا اره .وف ااي ما ا ا خ ااالف طةيا ااا س اارأه الكرم ااامي وابا ا حجا اار.
فليغسل تبعا ،أي سرع مرات وذلك ليجاسهه المنلظس.

باب المسح على الخفين
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َ - 28عن
ي
اء
فَ
ياا َم ٌ

ي
الم يغ َيرية ب ين سشعَب َة َعن َر ي
اج يتـ ي َفاتصَب َعـ س ال سم يغي َـرسة يبـي َد َاولة
تول
ملسو هيلع هللا ىلص وَصنـ س َِ َـر َ ل َح َ
س
ي
ي
اج يت ي َ ،ف َتَو ص
ضأَ َو َم َس َح َعَلى ال سخ صفي ين.
َف َص صب َعَلي يح َ
ين َفَر ََ من َح َ

ِر لحاجت  ،أي لقلاة حاجهه .ولاغ ذلك في غازوة تراة عياد صاالة الفجار .فاتبعـ  ،وياروي:

"فأترده" .اإلداوة :المطهرة .الخف :ما يلري في الرجا م جلد قيق خفيع.

باب البول في الماء الدائم
تول
 - 72عن وإبي سهَريَرة َوصن س َت َ
مع َر َ
الصيذى ىَ َيج يرى ،س صم َيغ َت يس سل يفي ي .

ملسو هيلع هللا ىلص يقولَ :ى يبوَل صن وَح سـد سكم يفـى الم ي
ـاء الـصد يائ يم
َ
َس
َ
َ

الـــذي ى يجـــري :تفس ااير للم اااة الاادا م .يغتســـل ،أو يهة ااأ .وج ااةا ابا ا مالااك ف ااي الشا اةامد وج ااةه
ا ع ار

الثالثس في "ينهسا" .فالجزن على الدطاع ،والرفاع علاى الهقادير "ثام ماة" .واليواب علاى

إ ما (أغ) عدد واو المديس.

باب إذا ولقى على ظار المصلي اذر
وو جيفة لم تفسد علي صالت
َّللا َاــال :بيَهمــا رتــول ص ي
ي ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َتـ ي
ـال:
َ - 78عــن َعمـ يـرو بـ يـن َمي سمــو لن َعــن َعبــد ص َ َ
ـاجٌد َا ـ َ
َس س
ي
يم بـ سـن
َو َح ـصد َ يهى وَح َمـ سـد بـ سـن سعث َمـ َ
ـالَ :ح ـصد َ َها يإبـَـراه س
ـالَ :ح ـصد َ َها سشـ َـري سح بـ سـن َمس ـَل َم َة َاـ َ
ـان َاـ َ
ـف عـن وَ يبي ـ ي عـن وَ يبـى يإتــحاَ َاـال :ح ـصد َ يهى عمـرو ب سـن ميمــو لن وَ صن عب َـد ص ي
َّللا بـ َـن
َ
َ َ َ َ
َ
وت َ َ
َ س
َ س
سي س
ي
ي ي
ـوَّ ،يإذ
َمس سع ل
ود َحصد َ س وَ صن الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َك َ
اب َلـ س سجسل ٌ
ان سي َصلى عهَد الَبير َووَسبو َجا لل َووَص َـح ٌ
ىء يب َسَلى َجسز ي
ال لن َفَي َض سع س َعَلى َظا ير سم َح صملد يإ َذا
ور َب يهى فس َ
ض سام يلَبع ل
ال َبع س
ْ :وَُّي سكم َي يج س
َا َ
ي
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َو َض َـع س َعَلــى
َت َـجَدَ .فانَب َع َ
ـاء يب ـ َ ،فَه َ َـر َحتصـى يإ َذا َتـ َـجَد الصه يب ُّ
ـُ وَشـ َـقى الَقـو يم َف َج َ
ي ي
ي
ي
ـالَ :ف َج َعسلـ ـوا
َظاـ يـره َبـ ـي َن َكت َفيـ ـ َووََنــا وَن س ـ سـرَ ،ى وسغهـ ـي َشــيإئاَ ،ل ــو َكاَنـ ـر ل ـي َمَه َعـ ـ ٌةَ .ا ـ َ
ـْ ،ورتــول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َتـ ي
ـع َ ور َت ـ سَ ،حتصــى
َيضـ َـح سكو َن َوسي يحيـ سـل َبع س
ـاجٌد ىَ َيرَفـ س
ضـ سـام َعَلــى َبعـ ل َ َ س س
ي
ي
ـال :اللص ساـ صم َعَلي َـك يبسق َـري ل  َ .ـالَ َ
اءتـ س َفا َمـةسَ ،ف َطَر َحـر َعـن َظا يـرهَ ،فَرَف َـع َ ور َتـ س سـ صم َا َ
َج َ
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ـالَ :وَكــاسنوا سيـَـرو َن وَ صن ال ـدصعَوَة يفــى َذيلـ َـك الَبَلـ يـد
َمـصـر ل
اتَ ،ف َش ـ ص
م َعَلــي يام يإذ َد َعــا َعَلــي يام – َاـ َ
يعـ َةَ ،و َشـيَب َة ب يـن
سمس َت َج َاب ٌة  -س صم َت صمى :اللص سا صم َعَلي َك يبأَ يبى َجا لـلَ ،و َعَلي َـك يب سعتَبـ َة ب يـن َربي َ
السـا يب َع َفَلـم
يع َةَ ،والَويل ييد ب يـن سعتَبـ َةَ ،ووس َمصيـ َة ب يـن ََِل ل
ـفَ ،و سعقَبـ َة ب يـن وَ يبـى سم َعـي لطَ .و َعـصد ص
َربي َ
ين ع ـصد رتــول ص ي
يح َف ـ سَ .اــالَ :فوالصـ يـذى َنف يســى يبيـ يـديهَ ،لَقــد وَريـ س ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َصــرَعى يفــى
َ
َ
َ َ
َ
ـر ال ـذ َ َ َ س س
يب َايل ي
الَقيل ي
يب َبد لر.
السـَلى ،عفاهع الساي والاالن :الجلادة الهاي يناةغ فيهاا ولاد
"بعضام" ،أي أبة جهاا ،لماا فاي مسالم .ص
الرهاا م لالمشايمس لآلأميااات .والجازو  :المجاازو عا ا بااا الميحاة  ،ذل ا ًار لااغ أو أمثااى" .وشــقى
القـوم" :ماة عقراس با مدايق ،وانبعـُ :أسار  .ى وغهـي :فاي واياس" :ال أغيار" .مهعـة ،أي قاةة ،أو

مة جمع مامع لناتب ولهرس .يحيل بعضام على بعْ ،أي ييسب عدلهم فدا ذلك إلى عدض.

رفع روت  :م السجةأ .عليك بقري  ،أي عإمال لفا مم ،أو م سامي مايهم عداد .يـرون :عفاهع
الياة ،أي يدهقدوغ ،وةلمها عمديى يظيةغ .ذلك البلد ،أي منس .و "وعد" الساعع ،أي سةل هللا،
أو عرد هللا ب مسدةأ .والسابع مة عما ة – علم الدي  -ب الةلياد .اال :فـو الـذي...أي ابا

مسدةأ .صرعى :جمع صريع ،ومة القهيا المطروح أ

ًا.

باب السواك
السو ي
ان الصه يبى ملسو هيلع هللا ىلص يإ َذا َا ي
ي
اك.
الَ :ك َ
ُّ
اه يب َ
ول َف س
ام م َن اللصي يل َي سش س
َ
َ - 72عن سح َذي َف َة َا َ
راوي الحديُ ح يفس ب اليماغ ،صاحب سر سةل هللا .الشول :الدلك أو النسا .و "كان" تدل
على المداومس واالسهم ار  .ويحهما أغ يخص عما إذا قان إلى الوالة.

باب فضل من بات على الوضوء
 - 77ع ين البر ي
ـى ملسو هيلع هللا ىلص :يإ َذا وَ َتي َـر َمض َـج َع َك َف َتَو ص
اء ب ين َع ي
ـوء َك
ضـأ سو س
ـال الصه يب ُّ
َ ََ
ض َ
ـالَ :ا َ
ـاز لب َا َ
يل ص ي
ـر
لصالَة ،س صم اض َط يجع َعَلى يش يق َك األَي َم ين ،س صم سا يل :اللص سا صم وَتَلم سر َوج ياى يإَلي َـكَ ،وَفصوض س
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وَم ـ ـ ـ ـ يـرى يإَلي ـ ـ ـ ـ َـكَ ،ووَل َجـ ـ ـ ـ ــأ ست َظا ـ ـ ـ ـ يـرى يإَلي ـ ـ ـ ـ َـكَ ،رغَب ـ ـ ـ ـ ـ إة َوَرهَبـ ـ ـ ـ ـ إة يإَلي ـ ـ ـ ـ َـكَ ،ى َمل َج ـ ـ ـ ـ ـأَ
ي
ص
آمه سر يب يم َتا يب َك الصيذى وَنَزل َرَ ،وبيَه يبي َك الصيذى وَرَتل َر.
َو َى َمه َجى مه َك يإىص يإَلي َك ،الل سا صم َ
َفي ن م صر يمن َليَل يت َك َفأَن َر َعَلى ال يفطرية ،واجعلا صن ي
آَِر َما َت َت َكلص سم يب ي .
َ َ َ س
س
المضجع :عفهع الجيم ويرو عنسرما ،ويرو " :ملطجدك" ومة مناغ اليةن.

قااال القسااطالمي :ألمااه (اليااةن علااى الشااق األيم ا ) يميااع االسااهنراق فااي اليااةن لقلااق القلااب فيساار

ا فاقس للههجد وال لر .وقال الكرمامي :وألمه أسر فاي إمحادا الطداان ،لماا ماة ما لة فاي الكهاب

الطريس .وجاي ،أي ذاتي .أي سلمت مفسي لك ،إذ ال قاد ة لاي علاى جلاب مفاع أو أفاع

ار ،أو

جدلات ذاتاي خا اادس لاك مطيدااس لحنماك ،ميقاااأة لماا تاأمر .فوضــر :م ا الهفاةيض ،أي صاايرته
إليك وجدلهك الحاكم فيه .ولجأت ظاري إليك ،أي أسيدته مدهمدًا عليك.
لما جمع بي الرغبة والرهبة عد الثاميس عمثا ما عد عه األولى ،وإمما يقةل مرس ميك ،والدر

قد يفدلةغ م ا عيد الجمع ،لقةله:

و أيت عدلك في الةغى مهقلداً سيفًا و محا
قااال القسااطالمي :أي فة اات أمااري إليااك غرااس ،وألجااأت ظهااري إليااك مرااس م ا المنااا ه والش اادا د.
المهجى :اليجاة ،أو مة ع اليجاة ،ومثله الملجأ فهة مواد ميماي أو اسام منااغ .وفاي مثاا ما ا

الهرليب األوجه ا عرابيس الخمسس المشهة ة ،ومي فهع األول والثامي ،وفهع األول وموب الثامي،

وفهع األول و فع الثامي ،و فع األول والثامي .على الفطرة ،أي الفط ةر ا سالميس أوالدي القةيم.
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كتاب الغسل
باب الوضوء ابل الغسل
َ - 54عـن َع يائ َشـ َة َر يضـى س َعهاـا َزو ي الصه يب ي
ـان يإ َذا اغ َت َس َـل يم َـن
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َكـ َ
ـى ملسو هيلع هللا ىلص وَ صن الصه يب ص
َ
ال ية ،س صم يد يِل وَصـا يبع س يفـى الم ي
ضأس َك َما َي َتَو ص
ال َجَه َاب ية َبَدوَ َف َغ َس َل َيَدي ي  ،س صم َي َتَو ص
ـاء،
ضأس يل ص
لص َ
س س َ َ
َ
ي
ـاء
ص ُّ
ـب َعَلــى َ ور يتـ ي َ ـالَ َ سغ َـر لف يبَيَدي ـ ي  ،سـ صم سي يف س
ـول َشـ َـع ييره سـ صم َي س
َفسي َخل سـل يب َاـا وس س
ـيْ ال َمـ َ
ص َ
عَلى يجليديه سكيل ي .
َ
إذا اغتسـل ،أي إذا أ اأ أغ ينهسااا .وصــول شــعره ،أي ادر أسااه ،وذلاك ليلااي الشادر ويرطااب
فيساها ماارو الماااة عليااه .غــرف :جمااع غرفااس ،وماة مقاادا مااا يناارف م ا الماااة عااالكع .يفــيْ

الماء ،أي يسيله.

اء َوا يح لـد يمـن
َ - 79عن َع يائ َش َة َر يضى س َعهاا َااَلر :سكه سر وَغ َت يس سل وََنا َوالصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص يمن يإَن ل
َ
َ.
ال َل س ال َفَر س
َاَد لح سيَق س
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الفرَ ،عالهحريك ،والمحادثةغ يسانيةمه ،وماي لناس جاا زة .وماة منياال مداروف عالمديياس يساع ساهس
عشر طال (حةالي عشر لهرات).

باب الغسل بالصاع ونحوه
ـان يعه َـد جـا يب ير ب يـن عب يـد ص ي
وه
َ - 76عن وَ يبـى َجع َف لـر وَصنـ س َك َ
َ
َ
ـوهَ ،و يعه َـد سه َاـو ٌم َف َسـأَسل س
َّللا سه َـو َووَسب س
يي
ي
ـان َيك يفـى َمـن
ـال َجـا يبٌرَ :ك َ
ـالَ :يك يفي َـك َص ٌ
ـال َر سج ٌـل :مـا َيكفيهـىَ .فَق َ
ـاعَ .فَق َ
َع ين الغسسلَ .فَق َ
سهَو وَوَفى يمه َك َش َعإراَ ،و َِيٌر يمه َك .س صم وَ صمَها يفى َو لب.
وبـو جعفـر ماة أبااة جدفار دمحم با الحساي با علاي ب ا أباي طالاب ،المداروف عالرااقر .الصــاع:

خمساس أ طااال وثلا

عيااد الحجاااايي  ،وعياد الد اراقيي ثمامياس أ طااال (ح اةالي  4- 5لهارات) .اائــل

"مايمفيهي" مة الحس ب دمحم ب علي ،المدروف ابةه عا ب الحيفيس ،لما في الفاهع .ووفى شع ار،
أي أطةل وأكثر ،ملسو هيلع هللاىلص " .وب" :واحد ليي عليه غيره .وفي الحدي

باب من وفاض على روت

لراميس الهيطع وا سراف.

ال اإ

 - 73عن جبير ب سن مط يع لم َاالَ :اال رتول ص ي
ال إ ـا.
يْ َعَلـى َ ور يتـى َ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :وَ صما وََنـا َفـأ يسف س
َ سَ س
َ ََس س
س
َووَ َش َار يبَيَدي ي يكل َتي يا َما.
وفيْ ،أي عماة اليدي  ،ويرو " :كالمما" مراعاة للفظ ،و "كلهامما" ،ومماا علاى لناس لازون األلاع
عيد إ افهها لللمير ،لما تلزمها عيد إ افهها للظاامر .قاال ابا حجار :ويمنا أغ يخارإ الرفاع

فيهما على القطع.

باب إذا التقى الختانان
ال :يإ َذا َجَل َس َبي َن سش َـع يب َاا األَرَب يـع سـ صم َج َا َـد َهاَ ،فَقـد
َ - 58عن وَ يبى هسَريَرَة َع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َو َج َب ال َغس سل.
51

كتاب األلف املختارة من صحيح البخاري
سلسلة هيا نتعلم اإلسالم

التقى الختانان ،أي مة ع الخهامي

ومة م المرأة في أعلى مجر الرةل .وماة تدريار مجاااي

والمراأ عه ا يالإ ،وقد أجمدةا أمه لة و ع علةه على خهامها ولم ياةلج ال يجاب علياه النساا.
شـــعباا األربـــع مم ااا الي ااداغ والاارجالغ ،أو ال اارجالغ والفخا ا اغ ،أو الشاافراغ وال اارجالغ ،أو الفخ ااداغ

واألسنهاغ ،ومما ماحيها الفرإ .جادها :بلغ مشقهها ،أو جامدها.

كتاب الحيْ
سن
باب األمر للهساء إذا َن يف َ
َ - 71عـن َع يائ َشـ َة َر يضـى س َعهاـا ااَلـرََِ :رجَهـا َى َن َـرى يإىص ال َحـ صجَ ،فَل صمـا سكصهـا يب َس يـر َف
َ
ي
يحض سرَ ،فَد َِل عَلى رتول ص ي
ـال:
ـالَ :مـا َل يـك وَسن يفس يـر؟ سال س
ـرَ :ن َعـمَ .ا َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َووََنـا وَبكـىَ ،ا َ
َ َ ص َس س
َّللا عَلى بَه ي
ات َآد َمَ ،فاا يضـى َمـا َيق يضـى ال َحـا ُّ َ ،غي َـر وَن ىَ َتطسـويفى
يإ صن َه َذا وَمٌر َك َتَب س ص س َ َ
يبالَبي ير .
نــرى :عفااهع اليااةغ عمديااى مدهقااد ،وةلاامها عمدي ااى الظ ا  ،وذلااك ألمهاام لااامةا يااروغ أغ الدم ارة ف ااي
أ اهر الحاج ما أفجار الفجاة فاي األ ض ،ويجدلاةغ المحارن صاف اًر ويقةلاةغ :إذا با أر الادبر ،وعفااا

األث اار ،وامس االخ ص اافر ،حل اات الدما ا ةر لما ا اعهم اار ( ما ا ح اادي

ابا ا عر ااان ف ااي الرخ ااا ي ،الفا ااهع

 ،)55635وجداا المحاارن صااف ًار ماة اليس اية ال ا ي لاامةا يواايدةمه فااي الجاملياسَ " .ت يــرف" مة ااع
قريب م منس ،غير ميورف" .نفسر" ميا أي حلت .قال اليةوي :م اليةغ في الةالأة أكثار
ما الفااهع ،والفاهع فااي الحايض أكثاار ما اللاام .ااضــى ،أي أأ ماا تؤأيااه جماعاس الحجاااإ م ا
المياسك .وفي الحدي

ا ه ار الطها ة في الطةاف.

ولاغ ذلك في حجس الةأا  .وقاد أمار الرساةل الياان وفايهم مسااؤه أغ يهحللاةا ما الحاج عاالدمرة إال

م ساق مده الهدي ( امظر تفويا ذلك في السيرة).
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ترك الحائْ الصوم
 - 12عن وَ يبى ت يع ليد ال سخد يريى َاالَِ :ـر رتـول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يفـى وَض إـحى  -وَو يفط لـر  -يإَلـى
َ
َ َََس س
َ
الهس ي
ي
ي ي
ص
اء َت َصدصا َنَ ،فـي ينى وسيريـ ست سك صن َوك َث َـر َوه يـل
الَ :يا َمع َشَر َ
ال سم َصلىَ ،ف َمصر َعَلى اله َساء َفَق َ
ي
الصه يار َ .فسقل َن :وبيم يا رتول ص ي
ي
ـر يمـن
ـيرَ ،مـا َ ورَي س
ـال :تسكثـر َن اللصع َـنَ ،وَتك سفـر َن ال َعش َ
َّللا؟ َا َ
َ َ َ َس س
ـان يد ي
َن يااص ي
الر سج يل ال َح ي
يهَهـا
ين وَذ َه َب يلسل يب ص
ات َعق لل َويد ل
ـازيم يمـن يإح َـدا سك صن  .سال َـنَ :و َمـا سنق َص س
َ
وعقيلَها يا رتول ص ي
الر سج يـل؟ سال َـنَ :بَلـى.
ال :وََلي َس َش َا َاد سة ال َمروَ ية يمث َل ينص يف َش َـا َاد ية ص
ََ
َّللا؟ َا َ
َ َس س
الَ :ف َذيل َك يمن سنق َص ي
ـال:
ان َعقيل َاا ،وََلي َس يإ َذا َح َ
اضر َلم تس َص يل َوَلم َت س
صم؟ سال َنَ :بَلـىَ .ا َ
َا َ
ان يد ي
َف َذيل َك يمن سنق َص ي
يه َاا.
يسامى يااةن اليحاار ياةن األ ااحى ،عاساام مااا يلاحي فيااه ،يقااال أ ااحاة وأ ًاحى ميةم ااً ،لمااا يقااال

أ طااة وأ طاى .واألضــحاة :الشااة تا عع فاي ذلااك الياةن وجمدهاا أ احى .المصــلى :قاال الكرمااامي:
اخاهص فااي الداارف عمناااغ صااالة الدياد .المعشــر :الجماعااس .تكفــرن العشــير ،أي تجحاادغ مدمااس
الزوإ وتسهقلل ما لاغ ميه .وذهب ،أي أكثر إذماعاً ،وم ا الهفلايا قياساي عياد سايرةيه ساماعي

عيد غيره .اللب :الدقا الخالص .والحازم :اللاعق ألم هر الجامع له.

باب ي
الطيب للمروة عهد غسلاا من الحيْ
ي
َ - 18عن وس يم َعطصي َة – َااَلر :سكصها سنه َاـى وَن سن يحـصد َعَلـى َمي لـر َفـو ََ َ ـالَ ل  ،يإىص َعَلـى َزو ل
وَرَب َع َة وَش سا لر َو َعشإراَ ،و َى َنك َت يح َـل َو َى َن َت َطصي َـب َو َى َنل َـب َس َوإبـا َمص سـبو إغا يإىص َ ـو َب َعص لـب،
وَاــد ر يِــَ َلَهــا يعهـ َـد الطُّاـ يـر يإ َذا اغ َتس ـَلر يإحـ َـداَنا يمــن م يح ي
يضـ َـاا يفــى سنب ـ َذ لة يمــن سكسـ يـر
َ س َ
َ
َ
اع ال َجَه يائ يز.
وَظ َف لار ،وسكصها سنه َاى َع ين ياتَب ي
نكتحـل :ماة ميواة فقاق عا
اإلحداد :االمهيا ع الزييس والخلا  .عشـراإ ،أي عشار لياال.
س
فار اليةمييياس علاى الهقادير أغ "ال" اا ادة للهأكياد .الكرماامي :فاإغ قلات ال التؤلاد إال إذا تقادن اليفاي
عليااه ،قل اات :تق اادن مدي ااى اليف ااي ،وم ااة اليها اي .القسااطالمي :و واي ااس الرف ااع م ااي األحسا ا عل ااى م ااا
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ال يخفى .واىكتحال :اسهدمال الكحا .وب عصب :مي بروأ اليم يدوب غزلها ثم يورغ ثم
ييسج .محيضاا ،أي حيلها .الهبذة ،علم اليةغ وفهحها :الشئ اليسير يير في اليا  .والكسر،

عاللام :القساق ،ومااة ما طيااب األعا ار  .وظفــار :مديياس عقاار سااحا عادغ يجلااب إليهاا القسااق
الهيادي ،وماة الداةأ الا ي يهرخاار عاه ،ويارو "أظفاا " وماة
يسهدمل الطيب في ذلك لدفع ا حس الدن.

اار ما الطياب يشاره الظفار ،ول ا

باب ىتقضي الحائْ صالة
الَ :حـصد َ ت يهى سم َعـا َذةس وَ صن ام َ وَ
ـر إة َااَلـر يل َع يائ َشـ َة :وَ َتج يـزى يإح َـداَنا َصـالَ َت َاا
َ - 42عن َا َت َادةس َا َ
يإ َذا َ ساَرت؟ َفَقاَلر :وَ َحسر ي
ال َيأ سمسرَنا يب ي .
يْ َم َع الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َف َ
ورصي ٌة وَن ير؟ سكصها َن يح س
"معاذة" بيت عرد هللا الددويس .تجزي صالتاا :تقليها ،ل ا قال الشراح .والهحقيق أغ جز يجزي
عمديااى قلااى ،الهااي مااي عمديااى لفااى ،وةا ا لك ترفااع "صااالتها" .ويااروي" :تجاازص" علاام الهاااة م ااع

الهماز و فااع الواالة ،وجــ وز عه ـ  :أغيااى منيااه وقااان مقامااه .الحروريــة :مساارس إلاى الحرو يااس ،وماام

جماعاس ما الخاةا إ ميساةةةغ إلاى "حــروراء" ،وماي قرياس عقار الكةفاس لااغ أول اجهماا الخ اةا إ
بها ،ولاغ طا فس م الخةا إ يةجرةغ على الحا ض قلاة الوالة الفا هس في ام الحيض.
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كتاب التيمم
ـول ص ي
ـْ وَتـ َف يي
َ - 17عن َع يائ َش َة َزو ي الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َااَلـرََِ :رجَهـا م َـع َرت ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يفـى َبع ي
اره،
س
َ
ات الجي ي  -انَق َطـع يعق ٌـد يلـىَ ،فأَ َاـام رتـول ص ي
اء  -وَو يب َذ ي
حتصى يإ َذا سكصها يبالبيَد ي
َّللا صـلى
َ
َ
َ
َ
ََس س
ي ي ي
اَّ يإَلى
اَّ َم َع سَ ،وَلي سسوا َعَلى َم ل
اءَ ،فأَ َتى الصه س
ام الصه س
علي وتلم َعَلى الت َمات َ ،ووَ َا َ
ـول ص ي
وَ يبى بك لر ي
يم َفَقاسلوا :وَ َى َتَرى مـا َصـَه َعر َع يائ َشـ سة وَ َاامـر يبَرت ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َوالصه ي
الصيد ي
ـاَّ،
َ
س
َ
َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص و ي
اء ،وَليس معام ماءَ .فجاء وَبو بك لر ورتول ص ي
اض ٌع َ ور َت س َعَلى
َ
َوَلي سسوا َعَلى َم ل َ َ َ َ س َ ٌ َ َ س َ َ َ س س
َف يخيذى َاد َنامَ ،فَقال :حبس ير رتول ص ي
ـاءَ ،وَلـي َس َم َع ساـم
اََّ ،وَلي سسوا َعَلـى َم ل
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َوالصه َ
َ ََ
َس َ
َ
ي
ي
ـولَ ،و َج َع َـل َيط سعسه يهـى
َّللا وَن َيسق َ
ـاء ص س
ـال َمـا َش َ
اءَ .فَقاَلر َعائ َش سةَ :ف َعـا َتَبهى وَسبـو َبك لـرَ ،وَا َ
َم ٌ
يي
ول ص ي
ي
ي ي
يبييديه يفى َِ ي
ان َرت ي
ـام
اصَريتىَ ،ف َ
َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َفخذىَ ،فَق َ
ال َيمَه سعهى م َن التص َحُّرك يإىص َم َك س س
رتول ص ي
ـال وس َتـيسد
ين وَصَب َح َعَلى َغي ير َم ل
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يح َ
َّللا َآي َة التصَي ُّم يم َف َتَي صم سمـواَ .فَق َ
اءَ ،فأَنَز َل ص س
َس س
ي
ي ي ي
ـر
آل وَ يبـى َبك لـرَ .ااَلـرَ :فَب َعثَهـا الَب يعي َـر الص يـذى سكه س
ب سن ال سح َضي يرَ :ما ه َى بـأصَول َب َـرَكت سكم َيـا َ
ي
َصبَها ال يعقَد َتح َت س.
َعَلي َ ،فأ َ
كاااغ ذلااك فااي غاازوة بيااي الموااطلق ،ساايس س اات" .البيــداء" "وذات الجــي " :مة ااداغ بااي من ااس

والمدييس ،والشك م عا شس .العقد :قالأة لاغ ثميها إثياي عشار أ ممااً ،لماا فاي الفاهع .التماتـ ،
أي ألجاا طلراه .الخاصـرة :باي الحرقفاس وأسافا األ اال  .فتيممـوا ،عواينس الما اي ،أي فهايمم
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اليان عدد مزول ا يس ،أو عو ينس األمر على أمها جزة م آيس الهيمم .ماهي ،...أي الررلس الهي

حولت للمسلمي برخوس الهيمم .والبركة :كث ةر الخير.

وقد مزلت في الهيمم آيهاغ إحدامما في اليساة  45واألخر في الما دة  .7واسهظهر اب حجر أغ
تكةغ آيس الما دة " :وإغ ليهم مر ى أو على سفر أو جااة أحاد مايكم ما الناا ق أو لمساهم اليسااة

فلام تجادوا مااة فهيمماةا صاديداً طيرااً" .وقاراةة "لمساهم" ماي قاراةة حما ةز والكساا ي .وقاراةة الجمهاة :

"المسااهم" ،ع اااأللع .بعثهـــا البعيـــر ،أي أثرم ااا الردي اار الا ا ي لي اات عليااه عي ااد الس اافر .وصـــبهاه ،أي
وجدماه .قال اب عطاال :وفياه انة المارأة إلاى أبيهاا وإغ لااغ لهاا اوإ ،وفياه أغ لاأل

أغ يادخا

علاى ابيهاه واوجهاا مدهااا إذا علام أماه فااي غيار خلاةة مرا ارة ،وأغ لااه أغ يداترهاا فاي أماار هللا ،وأغ

يلرةها عليه.
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كتاب الصالة
باب كيف فرضر الصالة في اإلتراء
ي
اب َعـن وََن ي
ـان وَسبـو َذ لر سي َحـ يـد س َو صن
َ - 11عـن سيـوسن َس َع يـن اب يـن يشـ َـا ل
ـالَ :ك َ
ـس ب يـن َمالـ لـك َا َ
رتـول ص ي
ـال :فس يـر َ َعـن َتـْ يف َبي يتـى َووََنـا يب َم صكـ َةَ ،فَه َـز َل يجب يري سـل َف َف َـر َ َصـد يرى ،سـ صم
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َس َ

َغس ـَل س يبمـ ي
ـاء َزمـ َـزم ،س ـ صم َجــاء يب َطسـ لـر يمــن َذ َهـ لـب ممَتيلـ ل ي
ييماإنــاَ ،فأَفَرَغ ـ س يفــى
ـئ حم َم ـ إة َوإ َ
س
َ
َ
َ
َ
السم ي
السم ي
ي
اء
اء ُّ
الدنَياَ ،فَل صما يجئ سر يإَلى ص َ
َصد يرى س صم وَ َبَق س ،س صم وَ َِ َذ يبَيدى َف َعَر َ يبى يإَلى ص َ
الدنيا َاال يجب يريل يل َخ ياز ين ص ي
ـالَ :هـل
ـالَ :هـ َذا يجب يري سـلَ .ا َ
ـالَ :مـن َهـ َذا؟ َا َ
الس َـماء :افـ َتحَ .ا َ
س
ُّ َ َ
ي
ي
ـالَ :ن َعـمَ .فَل صمـا َفـ َت َح َعَلوَنـا
ال :وسريت َـل يإَليـ ؟ َا َ
الَ :ن َعمَ ،معى سم َح صمٌد ملسو هيلع هللا ىلصَ .فَق َ
َم َع َك وَ َحٌد؟ َا َ
اعٌد عَلى ي يم ي
الدنياَ ،في َذا رجل َا ي
يه ي وَت يـوَد ٌة َو َعَلـى َيس يي
ـاره وَت يـوَد ٌة ،يإ َذا َن َ َـر ياَب َـل
ص
َ َ
اء ُّ َ
َ
َ سٌ
الس َم َ
الص يال يح و ي
ي
ي يي ي
ي
الص يال يح.
اىب ين ص
الَ :مر َحإبا يبالصه يب يى ص
َ
َيميه َضح َكَ ،ويإ َذا َن ََر اَب َل َي َس ياره َب َكىَ ،فَق َ
سال سر يل يجب يريل :من َه َذا؟ َاالَ :ه َذا َآدم .و َهيذيه األَت يـوَد سة عـن ي يم ي
يهـ ي َو يش َـم يال ي َن َس سـم َب يهيـ ي ،
َ َ
س َ
َ
َ َ
َفأَه سل الَي يم ي
ين يمه سام وَه سل ال َجصه يةَ ،واألَت يوَد سة الص يتى َعن يش َـم يال ي وَه سـل الصه ي
ـارَ ،فـي َذا َن َ َـر َعـن
يه ي َض يـحك ،ويإ َذا َن َ ـر يابـل يشـم يال ي ب َكـى ،حتصـى عـر يبـى يإَلـى ص ي ص ي ي
ي يم ي
ـال
ََ َ
َ
َ ََ َ َ
َ َ
َ
الس َـماء الثانَيـة َفَق َ
ي
ي
ال األ صَو سل َف َف َت َح
ال َل س َِ يازسن َاا مث َل َما َا َ
ل َخ يازين َاا :اف َتحَ .فَق َ
ي
َاـال وََنــسَ :ف ـ َذ َكر وَصن ـ س وجـ َـد يفــى ص ي
يم -
ََ
السـ َـمَوات َآد َم َوإيد يريـ َ
َ
َ ٌ
يســى َوإيبـَـراه َ
وتــى َو يع َ
ـس َو سم َ
ات ص ي
ـف َمَهـ ي
ـازلس سامَ ،غيـ َـر وَصن ـ س َذ َكـ َـر وَصن ـ س َو َجـ َـد َآد َم يف ــى
َّللا َعَلــي يام َ -وَلــم سيث يبــر َكيـ َ
َص ـَلَو س
السم ي
اه ي
ي
السم ي
الس ياد َت ية.
اء ُّ
اء ص
يم فى ص َ
الدنَياَ ،وإيبَر َ
صَ
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الصـ ي
ـال يح َواألَ ي
ـالَ :مر َحإبــا يبــالصه يب يى ص
ـسَ :فَل صمــا َم ـصر يجب يريـ سـل يبــالصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص يب ـي د ير َ
ـال وََنـ ٌ
يس َاـ َ
َاـ َ
ص ي
ي
ـالَ :مر َحإبـا يبـالصه يب يى
الصال يحَ .فسقل سرَ :من َه َذا؟ َاالَ :هـ َذا يإد يري س
وتـى َفَق َ
ـس .سـ صم َم َـرر ست ب سم َ
يي
ـال يح واألَ ي ص ي
ص ي
ـال:
الص َ
يسـى َفَقـ َ
وتـى .سـ صم َم َـرر ست بع َ
ـالَ :هـ َذا سم َ
الصـال يح .سالـ سرَ :مـن َهـ َذا؟ َا َ
ي
الص ي
الص ي
ـال يح َوالصه يب ي
يسـى .سـ صم َمـَـرر ست
ـى ص
َمر َحإبـا يبـاألَ ي ص
ـال يح .سال س
ـالَ :هـ َذا ع َ
ـرَ :مـن َهـ َذا؟ َا َ
ـال يح و ي
اهيم َفَقــال :مرحبــا يبــالصه يب يى ص ي
ي ي
ـالَ :ه ـ َذا
اىبـ يـن ص
الص ـ يال يح .سالـ س
الصـ َ
َ َ َإ
ـرَ :مــن َه ـ َذا؟ َاـ َ
ب ـي بَر َ
ي
يم ملسو هيلع هللا ىلص .
يإبَراه س
اَّ َووََبا َحصب َة األَن َص ي
ـارصى َكاَنـا َيسقـو َى ين:
ال اب سن يش َا ل
ابَ :فأََِبَرينى اب سن َحزلم وَ صن اب َن َعصب ل
َا َ
ي
ال يم .
يف األَا َ
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص :س صم سع ير َ يبى َحتصى َظ َار ست يل سمس َتإوى وَت َم سع يفي َص ير َ
َا َ
ي
ـين َصـالَ إة،
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلصَ :ف َفَر َ
َّللا َعَلى وس صم يتى َِم يس َ
ال اب سن َحزلم َووََن س
ض صس
س ب سن َمال لكَ :ا َ
َا َ
َفرجعـ س ي
ـر:
ـالَ :مــا َفـَـر َ
َّللا َلـ َـك َعَلــى وس صم يتـ َـك؟ سالـ س
ََ
ض صس
وتــى َفَقـ َ
ـر يب ـ َذل َك َحتصــى َمـَـرر ست َعَلــى سم َ
ـين ص ـالَ إةَ .ا ــالَ :فــاريجع يإَلــى ربيـ َـكَ ،فـ ـي صن وس صم َتـ َـك ىَ ست يطيـ ي
ي
ـر
َفـ َـر َ
اجع ـ س
ـم َذلـ َـكَ .فَر َ
س
َ
ض َِمسـ َ َ
َ
الَ :ر ي
اجع َرصب َـكَ ،فـي صن وس صم َت َـك
وتى سال سرَ :و َض َع َشطَرَهاَ .فَق َ
َفَو َض َع َشطَرَهاَ ،فَر َجع سر يإَلى سم َ
ي
ي
ـال :اريجـع يإَلـى َربي َـكَ ،فـي صن وس صم َت َـك َى
اجع سر َفَو َض َـع َشـطَرَهاَ ،فَر َجع س
يمَ ،فَر َ
َى ستط س
ـر يإَليـ َفَق َ
ي
ي
ي
ـر
صل الَقـو سل َل َـد صىَ .فَر َجع س
يم َذل َكَ ،فَر َ
ال :ه َى َِم ٌ
تسط س
ـس َوهـ صن َِم سسـو َن ،ىَ سيَبـد س
اجعتس سَ .فَق َ
ي
الَ :ر ي
ـم يبـى َحتصـى ان َت َاـى
اجع َرصب َكَ .فسقل سر :ات َتحَيي سر مـن َريبـى .سـ صم ان َطَل َ
وتى َفَق َ
يإَلى سم َ
ي
ياـا
ان َى وَد يرى َما يه َـى ،سـ صم وسد يِل س
يبى يإَلى يتدَرية ال سمه َت َاىَ ،و َغ يشَي َاا وَلَو ٌ
ـر ال َجصهـ َةَ ،فـي َذا ف َ
َحَباي سل اللُّْلس يَْ ،ويإ َذا ستَرساب َاا ال يمس سك .
فر  ،أي فهع و ق" .بيتي" أي الريت ال ي لاغ مااالً فيه ،ومة بيت أن مامئ " .سر من ذهب":

كاغ ذلك قرا تحريم أوامي الا مب ،أو ألغ أحناان الرشار ال تلازن المال كاس .عـر بـي إلـى السـماء
الـدنيا ،أي صادد بااي إلاى الساماة األولااى .والـدنيا فدلااى ما الادمة ،ومااة القار ما األ ض .وقااد
وقاع الخاالف فااي ا ساراة والمد اراإ ،فقياا لاماا فااي ليلاس واحاادة فاي يقظهاه ملسو هيلع هللاىلص ،ومااة المشاهة عيااد

الجمهة  .وقيا :كاما جميدًا في ليلس واحدة في ميامه ،وقيا :في ليليهي مخهلفهاي إحادامما يقظاس
واألخر ميامًا .قال الحافظ" :وال ي ييرني أغ ال يجري في الخالف أغ ا سراة إلى بيت المقدن

كاغ في اليقظس ،لظامر القرآغ ،ولكةغ قريش ل بهه في ذلك .ولة لاغ ميامًا لام تك عاه فياه وال فاي
أعدد ميه" .ويفهم م صييع الرخا ي أمهما لاما في ليلس واحدة ،ومي ليلس سارع وعشاري ما ةياع
ا خر قرا الهجا ةر عسايس .وقاال الزماري :كامات عداد المردا
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قةله" :وورتل إلي " يحهما أغ ينةغ خفى عليه أصا إ ساله ال هناله عدراأته ،ويحهما أغ يناةغ
اسهفهم ع ا سال إليه للدروإ إلى السماة ،ومة األظهر لقةله "إلياه" .وتـودة :جماع ساةاأ ،لماا
جمااع ام اااغ عل ااى أامي ااس ،والسا اةاأ :الش ااخص .ياَبـــ َل ،أي جهااس .نســـم :جم ااع نســـمة ،وم ااي مف ااي
ا مسااغ .والماراأ أ واح بياي آأن" .فـذكر ونـ وجـد" ،أي فا لر أباة ذ صااحب الحادي أغ ساةل
هللا ملسو هيلع هللاىلص وجاد " .ولـم يثبـر كيــف مهـازلام" ،أي لام يداي أباة ذ لكاا مرااي ساماة مديياس .مـر جبريــل

بـالهبي ب ـ دريس :الراااة األولاى للمواااحرس والثامياس عمديااى علاى ،ول ا ا جااا تدلقهم اا عمهدلاق واحااد،
وإال فاليحاة ال يجيزوغ تدلق حرفي م جيي واحد عمهدلق واحد .ابن شااب :الراوي ع أماي،
وابـن حــزم  :ماة أباة عنار ب ا دمحم با عمارو با حاازن .ظاـرت ،أي علاةت .صــريف األاــالم ،أي
توةيهها حي لهاعاس المال كاس .ارجـع إلـى ربـك ،أي إلاى المة اع الا ي ماجيهاه فياه .شـطرها ،أي

موافهاِ" .مـس" و"ِمسـون" أي خماي فاي الدماا وخمساةغ فاي الثاةا " ،ما جااة عالحسايس فلااه

عشا ةر أمثالهاا" .الســدرة :واحادة السااد  ،وماة اجر اليرااق .وإلاى تلاك السااد ة تيههاي أ واح الشااهداة

والمااؤميي  ،أو ييهه اي عل اام المال كااس .ا بهااان ف ااي" :ىودري مــاهي" للهفخ اايم والههةيااا .ومااة لقةل ااه
تداالى" :إذ ينشااى السااد ة مااا ينشااى" (سااة ة الاايجم  .)17فياــا حبائــل اللْلــْ :قيااا مدياااه أغ فيهااا

عقةأًا وقال د م اللؤلؤ .و أ عأغ الحرا ا إمماا تكاةغ جماع حرالاس أو حريلاس .وذلار غيار واحاد ما
األ مس أمه توحيع وإمما مي "جياب " كما عيد الرخا ي في (أحاأي األمرياة) جماع جيرا ة ،وماي

القرس.

ين َفَر َض َاا َرك َع َتي ين َرك َع َتـي ين يفـى
َّللا ص
الص َ
ين َااَلر َفَر َ
ال َة يح َ
َ - 43عن َع يائ َش َة وس يم ال سمْ يم يه َ
ض صس
الس َف يرَ ،و يز َيد يفى َصالَ ية ال َح َضر.
ال سة ص
الس َف يرَ ،فأ يساصرت َص َ
ال َح َض ير َو ص
الصالة ،أي الوالة الرةاعيس ،وأما المنر فإمها لامت ثالثس في وايس ،وقيا ايدت لدس لهوير
وتار اليهااا  ،وأمااا الوارع فهرلاات فيااه الزياااأة لطاةل الق اراةة فااي صاالته .والم اراأ عالحلاار خااالف
السفر ،وقد حدأ الفقهاة السفر عحدوأ خاصس ،واخهلفةا في القور أ خوس مة أن عزيمس.

باب الصالة على الفراش

58

كتاب األلف املختارة من صحيح البخاري
سلسلة هيا نتعلم اإلسالم

ـول ص ي
ي
ـر وََنـام َبـي َن َي َـدى َرت ي
ال َى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َو يرجـ َ
س
َ - 47عن َعائ َش َة َزو ي الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص وَصن َاا َااَلـر سكه س س
ـوت
ـام َب َســط ست سا َماَ .ااَل ـر َوالسبسيـ س
يفــى يابَل يت ـ َ ،ف ـي َذا َتـ َـجَد َغ َمَزينــىَ ،فَقَبضـ س
ـر يرجَلـ ص
ـىَ ،ف ـي َذا َاـ َ
ي
ي
يح.
ياا َم َصا يب س
َيو َمئلذ َلي َس ف َ
بين يدي  ،أي أماماه .في ابلت  ،أي فاي مة اع ساجةأه ،واولاـا " :والبيـوت يومئـذ :"...اعها ا

ميه ااا ،أي ل ااة لام اات المو ااابيع لقرل اات جل ااي عي ااد إ اأت ااه الس ااجةأ ،ولم ااا أحةجه ااه إل ااى غم اازي.
والحدي

أليا للحيفيس في عدن امهقاض الة ةة بلمي المرأة.

باب التوج نحو القبلة حيُ كان
ـان رتــول ص ي
 - 13عـ يـن البــر ي
اء بـ يـن َعـ ي
َّللا صــلى
ـاز لب  -رضــى
َ
ََ
ـالَ :كـ َ َ س س
عهامــا – َاـ َ
علي وتلم َصلصى َنحَو َبي ير ال َمقيد ي
ـول
َّ يتتص َة َع َش َـر وَو َتـب َع َة َع َش َـر َشـاإراَ ،وَك َ
ـان َر ست س
ي
صي
َّللاَ  :اـ ــد َن ـ ـ َـرى َتَقلُّـ ـ َـب َوج ياـ ـ َـك يف ـ ــى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص سي يحـ ـ ُّ
ـب وَن سيَو صج ـ ـ َ يإَلـ ــى ال َكعَب ـ ــةَ ،ف ـ ـأَنَز َل ص س
ي
ص ي
اء يم ـ َن الصهـ ي
ـود َ  -مــا
ـال ُّ
ـاَّ َ -و سهـ سـم الَي ساـ س
الس ـ َف َا س
السـ َـماء َ ف َتَو صج ـ َ َنحـ َـو ال َكعَبــةَ ،وَاـ َ
ي
ـاء يإَلـى
َوىص سهم َعـن يابَل يـت يا سم الص يتـى َكـاسنوا َعَلي َاـا ساـل يص ي ال َمش يـر س
َ َوال َمغ يـر سب َياـدى َمـن َي َش س

يم َ .ف َصلصى َم َع الصه يب ي
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َر سج ٌـل ،سـ صم َِ َـر َ َبع َـد َمـا َصـلصىَ ،ف َم صـر َعَلـى َاـو لم
يصَر ل
اط سمس َت يق ل
ال ية ال َعص يـر َنح َـو َبيـ ير ال َمق يـد ي
يم َن األَن َص ي
ـال :سه َـو َيش َـاسد وَصنـ س َصـلصى َم َـع
ـار يفـى َصـ َ
ََّ ،فَق َ
ول ص ي
َرت ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ ،ووَصن س َتَو صج َ َنحَو ال َكعَب يةَ .ف َت َحصر َف الَقو سم َحتصى َتَو صج ساوا َنحَو ال َكعَب ية.
س
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م سة ة الرقرة .وىهم ،أي صرفهم" .رجل" مة عراأ ب عشر ،أو عراأ ب مهياك " .ـم ِـر " ،أي

خارإ الرجاا .مــر علـيام فــي صــالتام نحـو بيــر المقـدَّ ،أي يواالةغ الدوار مساهقرلي بياات
المقدن .فتحرفوا ،أي عدلةا ع وجهههم.
وفي الحدي

قرةل خرر الةاحد ،وجةاا اليسخ ،وأمه ال يثرت في حق المنلع حهى يرلنه.

ان رتـول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يص يـلى َعَلـى ر ي
ـُ َتَو صج َاـرَ ،فـي َذا وََرَاد
احَل يتـ ي َحي س
َ
سَ
الَ :ك َ َ س س
َ - 11عن َجا يب لر َا َ
يض َة َنَز َل َفات َتقَب َل ال يقبَل َة.
ال َف ير َ
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راحلت  ،أي ماقهه .والمراأ عالوالة قرلها صالة اليفا ال الفرض .واخهلع الفقهااة فاي صاالة اليفاا
على الداعس ،وا هر جمهة مم أغ يردأ الراكب مسهقرال القرلس بها.

باب نوم الرجل في المسجد
 - 11عن تـا يل ب يـن تـعلد َاـال :جـاء رتـول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َبي َـر َفا ي َمـ َة َ ،فَلـم َي يجـد َعيلًّيـا يفـى
َ َ َ َس س
َ
َ َ
ي
اضَبهي َف َخَر َ َفَلـم َي يقـل
ان َبي يهى َوَبيَه س َشى ٌءَ ،ف َغ َ
ال :وَي َن اب سن َع يم يك؟ َااَلرَ :ك َ
الَبيرَ ،فَق َ
ان :ان سر وَي َـن سهـو؟ َفجـاء َفَقـال :يـا رتـول ص ي
يعهيدىَ .فَقال :رتول ص ي
َّللا ،سهـَو
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يإل ن َس ل
َ َ َس َ
َ َ َ
َ َس س
يفــى المسـ يـجيد ر يااـ ٌـدَ .فجــاء رتــول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َوهـ َـو سمض ـ َط يج ٌعَ ،اــد َتـ َـق َط يرَد ساؤسه َعــن يشـ يـق ي ،
َ
َ َ َس س
َ
ووَصاب س تسرابَ ،فجعل رتول ص ي
اب ،اسم وََبا تسَ ار لب.
ول :اسم وََبا تسَر ل
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيم َس سح س َعه س َوَيسق س
َ َ َ َ ٌ َََ َ س س
لم يقا لها أي اوجاك ،وال ابا عام أبياك ،ليدطفهاا علاى تا لر الق ارعاس القريراس ،ألماه فهام صالى هللا
عليه وسلم أمه جر بيايهم اية .لـم َي يقـل ،ما القيلولـة ،وماة ماةن مواع اليهاا  .اإلنسـان :قاال
الحافظ :يظهر لي أمه َسها اوي الحدي  .شق  ،أي جامره.

وفاي الحادي  :إعاحاس الياةن لنيار الفقاراة فاي المساجد ،والممااحاس للنا اب عالهكيياس عنيار لييهاه إذا

كاغ الينلره ،وفيه مدا اة الوهر .ومة تأ يخ لكييس على ب أبي طالب به ه الكييس الكريمس.

باب إذا دِل المسجد فليركع ركعتين
السـَل يم يى وَ صن رتـول ص ي
ـال :يإ َذا َد َِ َـل وَ َح سـد سك سم ال َمس يـجَد َفلَيرَكـع
ـاد َة ص
َ - 31عن وَ يبى َا َت َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َس َ
َرك َع َتي ين َاب َل وَن َيجيل َس.
الساَلمي ،عفهحهاي  ،وقااد تكسار الاالن ،مساارس إلاى بياي ساالمس
وبـو اتــادة مياا مااة الحاا ث با ةدااي ه
عالالن المنسة ة .فليركع ،أي فليوا ،أطلق الجزة وأ اأ الكا .والمراأ م الرلدهي تحيس المساجد.
واألمر محمةل على اليد  ،وأوجاب أماا الظاامر فر ااً علاى لاا أاخاا فاي لاا وقات تجاةا فياه
الوالة.
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باب بهيان المسجد
ول ص ي
َ - 98ن يافع ،وَ صن عبَد ص ي
ان َعَلى َعايد َرت ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َمب يهًّيا يباللص يب ين
َّللا وََِبَرسه وَ صن ال َمس يجَد َك َ
َ
ٌ
س
ـب الصهخـ يـلَ ،فَلـم َي ـ يزد يفيـ ي وَسبــو َبك لـر َشــيإئاَ ،وَزَاد يفيـ ي سع َمـسـر
َو َتـق سف س ال َج يريـ سـدَ ،و سع سم سـد سه َِ َش س
ول ص ي
اه َعَلى سبهَي يان ي يفى َعايد َرت ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يباللص يب ين َوال َج ير ييدَ ،ووَ َع َاد سع سمَد سه َِ َشإبا ،سـ صم َغصي َـرسه
َوَبَه س
س
ص يـةَ ،و َج َع َـل سع سم َـد سه
وش يـة َوالَق ص
انَ ،فَزَاد يفي ي يزَي َاد إة َك يث َيرإةَ ،وَبَهى يجَد َارسه يبال يح َج َارية ال َمهسق َ
سعث َم س
السا ي .
وش لةَ ،و َتَق َف س يب ص
يمن يح َج َارلة َمهسق َ
عبـد

مياا ماة عراد هللا با عمار با الخطاا  .ونـافع :ماةلى ابا عمار .المسـجد ماة المسااجد

اليرةي عالمدييس .اللبن :عنسر الراة ،ومة الطة

اليية .العمد :علمهي وةفهحهي  :جمع عمةأ.

زاد فيـ عمـر :فاي طةلاه وعر اه .علـى بهيانـ  ،أي عمثاا بيياماه لام ينيار ايئًا ما ميئهاه .وعــاد
عمده ِشبإا :ألمها بليت .زاد في عثمان :بهةسيده وتنيير آالته .القصة :مي الجص بلنس أما
الحجااا .قااال الدييااي" :ومااة الا ي يسااميه أمااا مواار جي ا اًر ،وأماا الاارالأ الشاااميس يساامةمه للس ااً".
تقف  :و بلفظ االسم عطفاً على الدمد ،وةلفظ الفدا م الهسقيع ،أي جدا له سقفاً .السا :
ر م الخشب يؤتى عه م الهيد ،الةاحدة ساجس.

الر دي مرييًا على القود وتر النلة في الهشي يد ،خشيس الفهيس والمراماة.
ولاغ صييع مؤالة ا

باب إ م المار بين يدي المصلي
ـار بـين يـد يى المص يـلى مـا َذا عَليـ ي
َ - 92اال وَبو جاي لمَ :اال رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ :لو َيعَل سم ال َم ُّ َ َ َ َ
َ
سَ
َ س سَ
َ
ََس س
ينَِ ،يإ ار َل س يمن وَن َي سمصر َبي َن َيَدي ي .
ان وَن َي يْ َف وَرَب يع َ
َل َك َ
وبــو جاــيم مااة عرااد هللا األمواا ي .بــين يدي ـ  ،أي أمامااه عااالقر مياه مقاادا سااجةأه ،أو مقاادا
ثالثس أذ

بييه وةييه ،أو مقدا

ميس عحجر" .يْف وربعين" :ااأ الكشمهييي" :م ا ثم".

ولم يدي المددوأ (أ ةدةغ) في م ا أيةن مة ،أن هر ،أن سيس؟ قال الحافظ " :وقد وقع في مسيد
الر از م طريق اب عيييس الهي ذلرما اب القطاغ :لكاغ أغ يقع أ ةدي خريفاً
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كتاب موااير الصالة
باب فضل الصالة لواتاا
احب َهيذيه الصد يار  -ووَ َشار يإَلى َد يار عب يـد ص ي
 - 35وَبو عم لرو ص ي
ي
َّللا -
َ
َ َ
َ َ
الشيَبان صى االَ :حصد َ َها َص س
ي
ـب يإَلـى ص ي
ـال :سـ صم
ـال :ص
ـى ملسو هيلع هللا ىلص :وَ ُّى ال َع َم يـل وَ َح ُّ
الصـ َ
الَ :تأَل سر الصه يب ص
ال سة َعَلـى َوات َاـاَ .ا َ
َّللا؟ َا َ
َا َ
يل ص ي
وَ ُّى؟ َاال :س صم يبُّر الَو يالَدي ينَ .اال :س صم وَ ُّى؟ َاال :ال يج َا ساد يفى ت يب ي
َّللا.
َ
َ
َ
َ
اوي الحدي

مة سدد ب إياان صااحب عراد هللا با مسادةأ ،مخلارن أأ

وتاةفي ساايس  .87ومااة غيار أبااي عماارو الشاايرامي اللناةي صاااحب لهااا

الجاملياس وا ساالن،

الجايم فهااة إسااحاق ب ا

م ار  ،تةفي سيس  .215على واتاا ،أي لةقهها .والهدريار عدلاى يفياد االساهدالة والاهمن ما وقات
الواالة بهأأيههااا فااي أي جازة م ا أج از ااه .الجاــاد فــي تــبيل

ا سالن وإظها

دا ره.

 :عااليفي والمااال ،عااالة للمااس

باب الصلوات الخمس كفارة
 - 91ع ـ ـ ـ ــن وَ يب ـ ـ ـ ــى سهري ـ ـ ـ ــرَة وَصنـ ـ ـ ـ ـ س ت ـ ـ ـ ـ يـمع رت ـ ـ ـ ــول ص ي
ـول :وََ وَريـ ـ ـ ـ ـ ستم َل ـ ـ ـ ــو
َ
َ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيسق ـ ـ ـ ـ س
َ
ََس
َ
ـر يبَب ي
ـاب وَ َح يـد سكمَ ،يغ َت يس سـل يفي ـ ي سكـ صل َيـو لم َِم إسـاَ ،مـا َتسقــو سل َذيل َـك سيب يقـى يمـن َدَرين ـ ي .
وَ صن َن َا إ ا
ي
الص ـَلو ي
ي
ي ي
ات ال َخمـ ي
َّللا يب َاــا
ـالَ :ف ـ َذل َك َمَث ـ سل ص َ
ـسَ ،يم سحــو ص س
َاــالسوا :ىَ سيبقــى مــن َدَرين ـ َشــيإئاَ .اـ َ
ال َخ َط َايا.

ورويتم ،أي أخررومي .و و " :أ أياهكم" عفاهع الهااة ،وماة عمديااه .يغتسـل ِمسـإا ،أي خماي مارات.
ما تقول ذلك ،أي أي ية تظ ذلك ا غهسال مرقياً م أ ماه .وما ا االساهفهان ألياا لجاةا لاة
المقااد  ،أي لم ااا عقااى ا اية م ا ذل ااك .الـــدرن :الةسااخ .الخطايـــا :جم ااع خطيئااس ،والما اراأ ص اانا ر

الا مة  ،فالواالة لاااليهر تيقاي صاااحرها ما أ غ الا مة  ،وتك ار مااا لأماه تك ا ار لالغهساال لهيقيااس

الردغ.
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باب اإلبراد بال ار في شدة الحر
 - 99عـن وَ يبـى ت يـع ليد َاـالَ :اـال رتـول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :وَب يـرسدوا يبـال ُّا ير َ ،فـي صن يشـصد َة ال َح يـر يمـن
َ
ََس س
َ
َ
َفي يح َج َاصه َم.
وبو تعيد :مة الخد ي .وبردوا بال ار ،أي أخروه إلى أغ يررأ الةقت .ويقال :وبرد ،إذا أخا في
الررأ ،لأظهر :إذا أخا فاي الظهيارة .فـيح جاـهم :ماة ادة تسادرما وساطة حرماا ،وأصاله السادس

واالمهشا  .وجاهم اسم ليا ا خرة ،ال تورف َلدَلميهها والدجمس ،أو والهأمي .

باب وار العصر
ي
َ - 96ع يـن وََن ي
ـول
ـالَ :ك َ
ـان َر ست س
ـس ب يـن َمال لـك َا َ
حصي ٌة َ ،فيذ َهب ال صذ ي
اه سب يإَلى ال َع َـو يالى َفَيـأ يتَي يام
َ
َ س
ال وَو َنح يويه .
ال َميديَه ية َعَلى وَرَب َع ية وَمَي ل

صي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص سي َص يـلى ال َعص َـر َو ص
س سمرَت يف َعـ ٌة
الشـم س
َو ص
ـْ ال َع َـو يالى يم َـن
س سمرَت يف َعـ ٌة َ ،وَبع س
الشـم س

الشمس حية :المراأ عقاة حرما وعدن تنير لةمها .العوالي :جمع عاليس ،ومي ما حةل المدييس م
القر م جهس مجد.

باب إ م من فاتت صالة العصر
 - 93ع ين اب ين عمر وَ صن رتول ص ي
ال :الصيذى َت سفوست س َص َ
ال سة ال َعص ير َكأَصن َما سويت َـر وَهَلـ س
َ
س ََ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َس َ
َو َماَل س.
فاتتـ  :عاأغ أخرمااا مهدمادًا عا وقههااا عنارو
سويتر :أي مقص وسلب.

الشامي ،أو عا وقههااا المخهاا  ،عاصاف ار الشاامي.
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باب فضل صالة العصر
ي
ي
ـال:
َ - 91عن َج ير ل
ال :سكصها عهَد الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َفَه ََر يإَلـى الَق َم يـر َليَلـ إة َ -يعهـى الَبـدَر َ -فَق َ
ير َا َ
امو َن يفى سرؤَي يت ي َ ،في ين ات َت َطع ستم وَن َى
يإصن سكم َت َتَرو َن َرصب سكم َك َما َتَرو َن َه َذا الَق َمَرَ ،ى ست َض ُّ
الشم ي
ستغَلسبوا َعَلى َصالَ لة َاب َل سلسويع ص
س َوَاب َل سغسروبي َاا َفاف َعلسوا .
س َوَابل الغسسر ي
الشم ي
س صم َاَ ورَ َو َت يبح يب َحميد َربي َك َاب َل سلسويع ص
وب .
َ

راوي الحديُ :جرير ب عرد هللا الرجلي .ىتضامون ،أي ال ييالكم

يم في ؤيهه ،أي تدب أو

ظلم ،فيراه عدلنم أوغ عدض عأغ يدفده ع الرؤيس ويسهأثر بهاا ،باا تشاهرلةغ فاي الرؤياس ،فهاة
اريه الرؤيااس عالرؤيااس ال المر ااى عاالمر ى .وياارو " :التلااامةغ" عفااهع الهااة وتشااديد الماايم ،عح ا ف

إحد

الهاةي  ،والمراأ أمكم التخهلفةغ فيه حهى تجهمدةا لليظر وييلم عدلنم إلى عداض فيقاةل

واحد :مة ذا  ،وا خر :ليي ب ا  ،لما يفدا اليان عيد الهطلع إلى الهالل .ابل لوع الشمس
وابــل غروباــا :فيااه ح ا

علااى إحاراا فلاايلس م ا ي الااةقهي  ،وممااا الفجاار والدواار ،فقااد و أ أغ

الاراق يقسام عداد صااالة الوارع ،وأغ األعماال ترفاع آخاار اليهاا  ،فما لااغ حييئ ا فاي طاعاس ةااه
باة

لاه فاي اقاه وعملاه ،وظفار عأفلاا الدطاياا ،وماة اليظار إلاى وجهاه سارحامه ،لماا يشادر عاه

الحدي  .م ارو :أي سةل هللا ،أو مة جرير اوي الحدي
مي قم  58م سة ة ق.

لما عيد مسالم ،فيناةغ ماد جاً .وا ياس

باب وار المغرب
ي
ي
ول :سكصها سن َصيلى ال َمغ يـر َب َم َـع الصه يب ي
ف وَ َح سـدَنا َويإصنـ س
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َفَيه َص يـر س
َ - 38عن َراف َع ب َن َِد ل
يج َيسق س
َلسيب يصسر َمَو ياا َع َنبيل ي .
موااع :جمع مةقع ،ومة مناغ الةقة  .والهبل :السهان الدرةيس ،وم لطاف غير طةيالت
ال واحد لها ،أو واحدتها مرلس .والمراأ الهرن ير عالمنر في أول وقهها عمجرأ غرو

باب من كره ون يقال للمغرب العشاء
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ي
 - 62ع ين عبيد ص ي
ال يت سك سم
اب َعَلـى اتـ يم َصـ َ
َ َ
الَ :ى َتغلَبصه سك سم األَع َـر س
َّللا ال سمَزين ُّي وَ صن الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
ي
ي
ي
اء.
ال :األَعَر س
ول :ه َي الع َش س
اب َتسق س
ال َمغ يربَ .ا َ
كااغ األع ا ار  ،ومام سااناغ الراةاأي ،يقةلااةغ الدشااة ويرياادوغ عاه المناار  ،فكااغ يشااهره ذلاك عل اى
المسالمي  .ففااي الحاادي

و ااع أسااهة للنااس الشاارعيس ،يهفااامم بهااا المساالمةغ ،لاائال يلهااري علاايهم

أييهم.

كتاب اآلذان
باب بدء األذان
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ـين َا يـد سموا ال َميديَهـ َة َيج َت يم سعـو َن َفَي َت َحصيسهـو َن
ان ال سمسيل سمو َن يح َ
ولَ :ك َ
َ - 68ك َ
ان اب سن سع َمَر َيسق س
ي ي
ي
ص
وتـا يمث َـل
ص
الص َ
ال َبع س
ض سـام :اتصخـ سذوا َنااس إ
ال َةَ ،لي َس سيَه َادى َل َااَ ،ف َت َكل سموا َيو إما فى َذل َك َ ،فَق َ
ض ـ سـامَ :ب ــل سبوإا ــا يمث ـ َـل َا ــر ين الَي سا ـ ي
َن ــااس ي
ـال سع َم ـ سـر :وََوىَ
ـال َبع س
ـود َ .فَق ـ َ
وَّ الصه َص ـ َـارى َ .وَا ـ َ
ال ية؟ َفَقال رتول ص ي
ال ية.
ال سل ،اسم َفَه ياد يب ص
ال سيَه يادى يب ص
الص َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ :يا يب َ
الص َ
َتب َع سثو َن َر سج إ
ََس س
كاغ ذلك في أول الهج ةر ما مناس إلاى المديياس .يتحيهـون ،أي يقاد وغ حييهاا لياد لةما فاي وقههاا.

لــيس يهــادى لاــا :فيااه اسااهدمال "لاايي" حرفااً لليفااي ،ال اساام لااه وال خرار ،وقااد تكااةغ فدااال ماسااخاً
و مير الشأغ اسمها .ارن الياود :كامةا ييفخةغ فيه فيجهمدةغ للوالة عيدما يسمدةغ صاةته،
ويسمى "الشرة " بةاغ تية .

"فقـــال عمـــر" :ذل اار مفساارو الح اادي

أغ الف اااة فيااه ف اااة الفواايحس أفو ااحت عا ا لااالن مق ااد م ااة

"فاافهرقةا فا أر عراد هللا ب ا اياد األذاغ ،فجااة إلااى اليراي ملسو هيلع هللاىلص فقاص ؤياااه فوادقس ،فقاال عماار."...
و ؤيا عرد هللا ب ايد أخرجها أبة أاوأ والهرم ي واب ماجه ،في حدي

مؤذغ في ا سالن.

طةيا ،وبـالل با لك أول

باب األذان َم َثهى َمثَهى
اإلقَا َمة َ.
اإلقَا َمة َ إِال َّ ِ
ان َووَن سيويتَر ِ
ال وس يمَر يب َ
َ - 62عن وََن ل
ال ٌل وَن َيش َف َع األَ َذ َ
س َا َ
وسمر ،أمر أي أم هر سةل هللا .يشفع األذان ،أي يجدا أكثر للماته مثياة ،وقد اخهلع في الهكرير
أول األذاغ فهة مرةع عيد أبي حييفس والشافدي فيما حفظ عيه ،ومثيى عيد مالاك ،وللماس الهةحياد

في آخر األذاغ مفرأة .وقد يدد الهرةيع فاي الهكريار تثيياس حنماًا ،ولا ا يساهحب أغ يقاال لاا اثياي

ميه بيفي واحد .يوتر اإلاامة ،أي يأتي عألفاظها مفرأة عدا لفظ "قد قامات الواالة" فإماه يثييهاا
لقةله" :إال ا قامس".

باب فضل صالة الجماعة
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َّللا ب ين عمر وَ صن رتول ص ي
 - 67عن عبيد ص ي
ال َة ال َف يـذ
ض سل َصـ َ
الَ :ص َ
اع ية َتف س
ال سة ال َج َم َ
َ َ
س ََ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َس َ
ين َدَر َج إة.
يب َسب لع َو يعش ير َ
الفذ :الفرأ .ويفهم ميه أقا الجمع اثياغ ،ويدعمه الحدي

الهالي.

باب ا هان فما فوااما جماعة
ي
الص َ ي
ي
يي
يمـا ،سـ صم
ال :يإ َذا َح َضَر يت ص
ال سة َفأَذَنـا َووَا َ
َ - 61عن َمالك ب ين ال سحَوي ير َع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
يلَيسْ صم سك َما وَكَبسرسك َما .
األمر لمالك ب الحةيرث و فيق له ،لما في الرخا ي (كها

الجهاأ) ،الفهع  ،5837ولفظه" :ع

مالااك با ا الح ااةيرث قااال :امو اارفت ما ا عيااد الير ااي ملسو هيلع هللاىلص .فق ااال ليااا أم ااا وص اااحب لااي :أذما اا وأقيم ااا
وليؤمنما أكررلما".

باب إمامة العبد والمولى
ي
ـالَ :ل صمـا َا يـد َم ال سم َا ي
ـاء -
ـع يبسقَب ل
ـاجسرو َن األ صَوسلـو َن ال سعص َـب َة َ -موض ٌ
َ - 69ع ين اب ين سع َم َـر َا َ
ول ص ي
َابل مقَد يم َرت ي
ان وَك َثَرسهم اسرآإنا.
ان َيسْ ُّم سام َت يال ٌم َموَلى وَ يبى سح َذي َف َةَ ،وَك َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َك َ
س
َ َ
المااجرون األولـون :الا ي مااجروا إلاى المديياس قراا قادون الرساةل" .العصـبة" :قرياس علاى ميلاي

ما المديياس ،يماد ويقوار ،ويوارف واليوارف .كااغ تــالم ما أماا فاا ن ،ولااغ مملةلااً لزوجااس
أبي ح يفس ،ومة أحد القراة األ ةدس ،وصلى إلى القرلهي وماجر الهجرتي .

شِى كََِ َ َّن ََأْسَِ ُ
عملَ َحب َ ِ
ع ْن النَّبِ ِى ملسو هيلع هللا ىلص قال :اس َمعُوا َوأ َ ِطيعُواَ ،وإِ ِن است ُ ِ
ع ْن أَنَس َ
َ - 66
َز ِبيبَة.
اتـمعوا وو يعـوا :لألماراة والحناان ،وذلاك فيمااا ماة طاعاس هلل .اتـتعمل ،أي جداا عاامال ما قرااا
السالطاغ .كــأن روتـ زبيبــة :فاي صاانرما وذلاك مداروف فااي الحرشاس ،وقياا لس اةاأه ،وقياا لقواار
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ادر أساه وتفلفلاه .ووجااه الداللاس ما الحادي

أمر عالوالة خلفه.

علااى صاحس إماماس الدراد ،أمااه إذا أمار عطاعهاه فقااد

باب تسوية الصفوف عهد اإلاامة
ي
الهع َمـ ي
ِن ُّ
 - 63عَ ْ
َّللا
ـان ب يـن َب يشـ ل
ـال الصه يب ُّ
ـى ملسو هيلع هللا ىلصَ :ل ست َسـ ُّـو صن س
صـ سفوَف سكم وَو َلسي َخــال َف صن ص س
ـير اـالَ :اـ َ
َبي َن سو سجو يه سمم.
تسوية الصفوف :إمما تكةغ عيد ا قامس ،عاعهدال القا مي بهاا علاى سامت واحاد ،أو عساد الخلاا

فيهاا .يخـالف بـين وجـوهام :بهحةيلهاا عا مةا ادها ،أو الماراأ وقاة الداداوة والرنلااة واخااهالف
القلة  ،وذلك ألغ اخهالف الظامر سرب الخهالف الراط .

باب اى لتفاف في الصالة
عِ ْ
عِ ْ
ِن ا ِاللْ ِتفَِِا ِ ِِِى الصــالةَ ،قَِِا َل :هُِ َِو
ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص َ
عا ِش َ
ِن َ
َ - 61
سِِو َل َّ ِ
س ََِلْ ُ ََ ُ
شِِة َ قَال َ ِ ْ َ :
صال َ ِة الْعَبْ ِد.
س الشَّيْطَا ُن ِم ْن َ
ا ْختِالَس ي َ ْخت َ ِل ُ
اىلتفـات :عاالرأن يميياًا و اماال .يخــتلس الشـيطان :أي يخهلساه الشايطاغ ،وماة اخهطااف سااريع،
وفيه ح على أغ يحلر المولى قلره للمياجاة ،و أغ يسهشدر الخشاة فاال ياد للشايطاغ إلياه
ساريال .وااللهفاات فاي الواالة منااروه ل ارماس تيزياه ،قاال المهاةلي :مااة حاران إال للارو ة ،وماة قااةل
الظامريس.

باب الطمأنيهة حين يرفع روت من الركوع
بن ي
مال لك َيه َع سر َلَها َصـالَ َة الصه يب ي
ـان سي َص يـلى َويإ َذا
ـى ملسو هيلع هللا ىلصَ ،ف َك َ
س س
الَ :ك َ
ان وََن س
َ - 61عن َ ا يب لر َا َ
ولَ :اد َن يسى.
َرَف َع َ ور َت س يم َن ُّ
ام َحتصى َنسق َ
الرسكويع َا َ
َ
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يهعر ،أي يوع .اد يهسى ،أي مسى وجة

الهة إلى السجةأ .وال لر المأثة فاي االعهادال:

"اللهم ةيا ولك الحمد حمدًا لثي ًار طيرًا ،مااة السامةات ومااة األ ض ،ومااة ماا ائت ما
عدد".

اية

باب تهة الجلوَّ في التشاد
ـان َج يالسـا م َـع َن َف لـر يمـن وَص َـح ي
اب الصه يب ي
ـى
َ - 32عن سم َح صم يـد ب يـن َعم يـرو ب يـن َع َط ل
ـاء وَصنـ س َك َ
إ َ
الس ي
ـر وَح َف َ سمـم يل َصـالَ ية َرت ي
ـول
ال وَسبو سح َميلد ص
اعيد ُّى :وََنـا سكه س
س
ملسو هيلع هللا ىلص َف َذ َكرَنا َصالَ َة الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
صي
ي ي
اء َمه يكَبي ي َ ،ويإ َذا َرَك َع وَم َك َن َيَدي ي يمـن سركَب َتيـ ي  ،سـ صم
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َ .وَري ست س يإ َذا َكصبَر َج َع َل َيَدي ح َذ َ
هصر َظارهَ ،في َذا رَفع ورت ات َتوى حتصى يعود سك ُّل َفَق لار م َكاَن َ ،في َذا تجد و َضع يدي ي
َ َ َ َ َ ََ
َ س
َ َ َ َ س َ َ َس َ
َس
َ ََ

ش
َغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر سمف َت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يـر ل
اف وَصا يب يع يرجَلي ي ال يقبَل َةَ ،فـي َذا جَل ي
و َى َاا يب يض ياما ،وات َتقبل يبأَ ر ي
ـس
ـس فـى ال صـرك َع َتي ين َجَل َ
َ َ
َ
ََ َ
َ َ
َ
عَلى يرجيل ي اليسرى وَنصب اليمَهى ،ويإ َذا جَل ي
الركع يـة ي
اآلِ َـرية َاـصد َم يرجَلـ س السيس َـرى
َ
ـس فـى ص َ
َ َ َ
س َ َ َ َ س
َوَن َص َب األسَِرى َوَا َعَد َعَلى َمق َعَد يت ي .
وبو حميد ،مة عرد الرحم ب سدد (امظر ا صاعس  511م عا

الكيى) .وحف مم ،أي أكثارلم

حفظاً .حذو مهكبي  ،أي ح اة ميكريه ،ومي وايس أخر  .هصر ظاره ،أي أماله في اساهةاة ما
قرهه ومه ظهره ،أوغ تقةيي .فقار ،جمع فقا ة ،عالفهع ،ومة ماا امهلاد ما عظاان الوالب ما
الكاما إلى الدجز .غير مفترش :ساعديه وال قاعلهما.

باب الدعاء ابل السالم

ـى ملسو هيلع هللا ىلص وَِبرتـ س وَ صن رتـول ص ي
َ - 38عـن َع يائ َشـ َة َزو ي الصه يب ي
ال ية:
ـان َيـد سعو يفـى ص
الص ـ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َك َ
ََ
َس َ
ـيح الـصد صج ي
اللص سا صم يإينى وَ سعوسذ يب َك يمن َع َذ ي
الَ ،ووَ سعـوسذ يب َـك
اب الَقب ير َووَ سعوسذ يب َك يمن يفتَه ية ال َم يس ي
ي
ي ي ي
ي ي
ي ص ي
ـال َل ـ س
مـن فتَهـة ال َمحَيـا َويفتَهـة ال َم َمـات ،الل ساـ صم يإنــى وَ سعـوسذ ب َـك م َـن ال َمـأ َ يم َوال َمغ َـريمَ .فَق َ
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ي ي
ي
الر سج َـل يإ َذا َغ يـرَم َحـصد َ َف َكـ َذ َبَ ،وَو َع َـد
ـال :يإ صن ص
َاائ ٌلَ :ما وَك َثَر َما َتسـ َتعي سذ م َـن ال َمغ َـريمَ ،فَق َ
َفأََِل َف.
الدجال :الك ا  ،أو ال ي يخلق الحق عالراطا .وسمي مسيحاً ألغ إحد عيييه ممسةحس .المأ م:

ماا ياأثم عااه ا مسااغ ،أو ماة ا ثاام مفساه .والمغــرم :الادي واحاد الااديةغ ،ويمـذب الغــارم عاأغ يحااهج
عشية في وفاة ما عليه.

وم ا الدعاة أعاة تدليمي ،ألمه عليه الوالة والسالن مدوةن م ذلك.

باب صالة الهساء ِلف الرجال
ـان رتــول ص ي
ص
ـام
َ - 32عـن وس يم َتـَل َم َة  -رضــى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يإ َذا َتـل َم َا َ
عهاـا – َااَلــرَ :ك َ َ س س
ين يق يضى َتسيليم س ،ويم سك سُ سهو يفى مَق ي
ي
الهس ي
وم.
ام ي َي يس إ ا
َ
َ ََ
اء ح َ َ
ير َاب َل وَن َيسق َ
َ
َ س
مقامـ  ،أي منااغ قياماه .قاال الزماري :ماار وهللا أعلام أغ ذلاك لااغ لكاي ييوارف اليسااة قرااا أغ
يد له الرجال.

كتاب الجمعة
باب فضل غسل يوم الجمعة
31

كتاب األلف املختارة من صحيح البخاري
سلسلة هيا نتعلم اإلسالم

ي
ي
ال :الغسس سـل َيـو َم ال سج سم َع يـة َو ي
ـب َعَلـى سك يـل
اج ٌ
َ - 37عن وَ يبى َتع ليد ال سخد يرى َع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
سمحَتيل لم.
محــتلم ،أي عااالغ ،ومااة مجاااا ،ألغ االحااهالن يسااهلزن الرلااةئ .وقااد أخ ا الظامريااس عظااامر الحاادي

عحاادي " :ما تة ااأ يااةن الجمداس فرهااا ومدماات،

فجدلاةا غساالها فر ااً .وقااد عااة ض ما ا الحاادي
وما اغهسااا فالنسااا أفلااا" واه الهرم ا ي .وقاد أول الجمهااة أغ صااينس األماار لليااد  ،وصااينس
الةجة

للهأكيد.

باب اإلنصات يوم الجمعة
 - 31عن وَ يبى سهريرَة وَ صن رتـول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َاـال :يإ َذا سال َـر يلص ي
ـاح يب َك َيـو َم ال سج سم َع يـة :وَن يصـر
َ
َ
َ َ
َ
َس َ
 َو يام َيخطس سب َ -فَقد َل َغو َت .
اإل َم س
اإلنصــات :الساانةت .لغــوت ،أي قلاات عاااطال ،وقيااا مدياااه ترلاات األأ  ،وقيااا صااا ت جمده ااك
ظه ا ًار ،ألغ الخطر ااس قام اات مق ااان ال اارلدهي  ،فكم ااا ال يجااةا ال ااهكلم ف ااي المي ااة

اليا ب.

كتاب العيدين
باب الحراب والدَصرَ يوم العيد

32

عي ااه ال يج ااةا ف ااي

كتاب األلف املختارة من صحيح البخاري
سلسلة هيا نتعلم اإلسالم

ـان يب يغَهـ ي
 - 39عــن ع يائ َش ـ َة َااَلــرَ :د َِــل عَلــى رتــول ص ي
ـان ست َغ يهَيـ ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َو يعهـ يـدى َج يارَي َتـ ي
ـاء
َ َ
َ َ ص َس س
سب َعا َ َ ،فاض َط َج َع َعَلى ال يفَر ي
ـال :يمزَم َـارسة
اش َو َح صـو َل َوج َاـ سَ ،وَد َِ َـل وَسبـو َبك لـر َفـان َت َاَرينى َوَا َ
ـى ملسو هيلع هللا ىلص؟ َفأَابـ ــل عَليـ ـ ي رتـ ــول ص ي
الش ــي َط ي
ان يعه ـ ـَد الصه يب ـ ي
ص
ـالَ :دع سا َمـ ــاَ .فَل صم ــا َغَفـ ـ َـل
َ َ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَق ـ َ
َس س

َغ َمزست سا َما َف َخَر َج َتا.
ي
ان يبالـدَصر يَ َوال يحـَـر ي
ـال:
ـب ُّ
ود س
السـ َ
َوَك َ
ابَ ،في صمـا َتـأَل سر الصه يبـ ص
ـان َيـو َم عي لـد َيل َعـ س
ـى ملسو هيلع هللا ىلصَ ،ويإ صمـا َاـ َ
يي
ي
ين؟ َفسقل سرَ :نعمَ .فأَ َا ي
ـول :سدوَن سكـم َيـا
ين َته س ير َ
َتش َت يا َ
َ
اء سه َِدى َعَلى َِدهَ ،و سه َـو َيسق س
امهى َوَر َ
َ
ي
ي
ي
الَ :فاذ َه يبى.
الَ :حسسبك؟ سال سرَ :ن َعمَ .ا َ
َبهى وَريفَد َة! َحتصى يإ َذا َملل سر َا َ
كااغ ذلااك أيااان مي اى .والجاريتــان إحاادامما حمامااس أن عااالل ،لامهاا تنيياااغ عإمشاااأ الداار وتلاارةاغ
عالدف ،بيشيدي أحدمما لحساغ ،وا خر لدرد هللا ب سالن .وبعا اسم حو وقدت حر عيده

بي األون والخز إ في الجامليس وامهورت فيه األون ،واسهمرت المقهلس فيه ما س وعشري سيس
حهااى جاااة ا سااالن ف األع بياايهم .انتاــر وبــو بمــر عائشــة لهقريرمااا إياممااا علااى النياااة .المزمــار
والمزمارة :ا لس الهي يزمر بها ،وإ افهها إلى الشايطاغ ما قراا أمهاا تشانا وتلهاي .فلمـا غفـل،

أي أباة عنار .الح ـراب :جماع حرةاس ،وماي األلااس ،بهشاديد الاالن ،أوغ الارمع .والــدرَ :جماع أ قااس،

ومي الهرن ال ي يهخ م الجلةأ .حسبك ،أي ينفيك م ا القد .

ويسهدل ميه على أغ الديد ينهفر فيه م اللهة واللدب ما ال ينهفر في غيره.

باب تهة العيدين ألهل اإلتالم
ي
ال :يإ صن وَصو َل َما َنبَدوس يمـن َيو يمَهـا َهـ َذا
الَ :ت يمع سر الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َيخ س
ط سب َفَق َ
َ - 36ع ين الَبَراء َا َ
ي
اب ستصه َتَها.
وَن سن َصل َى س صم َنريج َع َفَهه َحَرَ ،ف َمن َف َع َل َفَقد وَ َص َ
كااغ ذلاك فاي يااةن اليحار .وصـالة العيــد واجراس علااى األعيااغ عياد أباي حييفااس ،وسايس مؤلادة عيااد
المالكيااس والش ااافديس ،وف اارض عل ااى الكفاي ااس عي ااد أحمااد .وف ااي الح اادي

الخطرااس .وقااد فه اام الكرمااامي ما ا مااص الح اادي

أغ اليح اار ال ينا اةغ إال عد ااد

أغ الخطرااس فااي الدي ااد مقدمااس عل ااى الوااالة ،ق ااال

الدييي" :وقد غار الكرماامي ظاامر قةلاه :يخطاب فقاال ،الفااة فياه تفسايريس ،فسار فاي خطرهاه الهاي
خطب بها عدد الوالة أغ أول ما يردأ عه يةن الديد الوالة ،وألمها مي األمر المهم .والخطرس م
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الهةاعاع حهاى لاة ترلهاا ال يلاار صاالته عخاالف خطراس الجمداس" .وقااد غلاق اليساا ي أيلاًا وجدااا
عيةاغ الحدي " عا الخطرس يةن الديد قرا الوالة".

قال اب عطال :غلق اليسا ي في ذلك ألغ الدر قد تلع الفدا المسهقرا مناغ الما ي ،فكأمه

قال ملسو هيلع هللاىلص :أول ما ينةغ االبهداة عه في م ا اليةن الوالة الهي قدميا فدلها وةدأما بها.

باب فضل العمل ويام التشريم
ـاَّ َع يـن الصه يب ي
ـالَ :مـا ال َع َم سـل يفـى وَصيـا يم ال َعش يـر وَف َض َـل يم َـن
َ - 33ع ين اب ين َعصب ل
ـى ملسو هيلع هللا ىلص وَصنـ س َا َ
العمـ يـل يفــى هـ يـذيهَ .اــاسلوا :و َى ال يجاــاد؟ َاــال :و َى ال يجاــاد ،يإىص رجــل َِــر ي َخــا ي ر يبَهف يس ـ ي
َ س
َ س
َ
َسٌ ََ س س
َ َ
َ
ََ
َو َم يال ي َفَلم َيريجع يب َشى لء .
العشر :مي عشر ذي الحجس ،والدماا فيهاا لايي عأفلاا ما أياان الهشاريق ،وماي الحااأي عشار،
والثااامي عش اار ،والثالا ا

عش اار ما ا ذي الحج ااس ،س ااميت با ا لك ألغ لح ااةن األ اااحي تش اارق فيه ااا.

وتشـريم اللحــم :تقدياده .وإممااا لااغ الدماا فااي أياان الهشاريق أفلااا ألمهاا أياان غفلااس ،والدرااأة فااي
أوقاات النفلااس أفلااا ميهااا فااي غيرمااا ،وفااي ما ا عح ا

يخا ر ،م المخاطرة ،ومة ا تكا

وتحقيااق طةيااا ساااقه الحااافظ اب ا حجاار.

ما فيه خطر.

باب الدعاء والصالة من آِر الليل
عه ـ َ -و صن رتـول ص ي
ـالَ :يه يـز سل َرُّبَهــا َتَبـ َـار َك
َ - 31عـن وَ يبــى سهَري َـرَة  -رضــى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َاـ َ
َس َ
السم ي
ـين يبَقـى س لس س ص ي ي
اء ُّ ي
ـولَ :مـن َيـد سعوينى
الدنَيا ح َ َ
ـُ الليـل اآلِ سـر َيسق س
َوَت َعاَلى سك صل َليَل لة يإَلى ص َ
يب َل س؟ َمن َيسأَلس يهى َفأسع يطَي س؟ َمن َيس َتغ يفسرينى َفأَغ يفَر َل س؟
َفأَت َت يج َ
مزولا ااه سا اارحامه لا اايي ما اازول حرلا ااس وامهقا ااال ،السا ااهحالس ذلا ااك عليا ااه سا اارحامه ،فا ااالمراأ ييا اازل أما ا اره،

أو مال كهه ،أو حمهه.

باب ما يمره من التشديد في العبادة
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َ - 31عن وََن ي
ود
س ب ين َم يال لك  -رضى
الَ :د َِ َل الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلصَ ،فـي َذا َحب ٌـل َمم سـد ٌ
عه َ -ا َ
ي
ص
ـال
َبي َن ص
الَ :ما َه َذا ال َحب سل؟ َاالسواَ :ه َذا َحب ٌـل لَزيَه َـب َفـي َذا َف َت َـرت َت َعلَقـرَ .فَق َ
الس يارَي َتي ين َفَق َ
وه ،يلسي َص يل وَ َحسد سكم َن َشا َ سَ ،في َذا َف َتَر َفلَيق سعد.
الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلصَ :ى ،سحلُّ س
ااأ مساالم فااي وايه ااه :أخااا ...المسااجد" .الســـاريتين ،أي الله ااي فااي جامااب المس ااجد ،والســـارية:

األسطةامس .االوا ،أي قال الحا روغ م الوحاعس .فترت :كسلت ع القيان .ليصل نشا  ،أي

لهك صالته وقت مشاطه ،أو الوالة الهي مشق لها ،فيوره على الظرفيس أو المفدةليس المطلقس.

وفيه :الح

على االقهواأ في الدراأة ،وجةاا تيفا اليساة في المسجد.

باب فضل الصالة في مسجد ممة والمديهة
ـال َصـالَةٌ يفـى َمس يـجيدى َهـ َذا
َ - 12عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
عهـ  -وَ صن الصه يب ص
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
ي
ي
ال لة يف ي
ام.
يما تَو س
اه يإىص ال َمس يجَد ال َحَر َ
َِيٌر من وَلف َص َ َ
مساجد الرسااةل ،أي مسااجد المدييااس .والماراأ عالمسااجد الح اران ميااا مساجد منااس .وقااد يطلااق المسااجد
الح اران ويا اراأ ع ااه الكدر ااس " ف ااةل وجه ااك ااطر المس ااجد الحا اران" ،أو من ااس "ما ا المس ااجد الحا اران إل ااى

المسااجد األقو ااى" ،أو الحا اران لل ااه "ف ااال يقرةا اةا المس ااجد الح اران عد ااد ع ااامهم ما ا ا" .ويفه اام ما ا ما ا ه
الدرا ة أمهما مهساوياغ في الفلا ،أو أغ أحدمما أفلا م ا خر .وةي

خالف طةيا.

راح الحدي في ذلك

باب ما يهاى من الكالم في الصالة
 - 18عـن عب يـد ص ي
ـال :سكصهـا سن َس يـل سم َعَلـى الصه يب ي
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َوه َـو سي َصـ يـلى
َّللا  -رضـى
َ َ
عهـ – َا َ
ي
ي ي ي
ي
ص
ـال :يإ صن يفـى
َفَيسرُّد َعَليَهاَ ،فَل صما َر َجعَها من عهد الصه َجاش يى َتلمَها َعَليـ َفَلـم َي سـرصد َعَليَهـا ،وَا َ
ال.
ص
ال ية سشغ إ
الص َ
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م ا الحدي

تساجيا لماا لااغ ما إعاحاس الكاالن فاي الواالة .والهجاشـي ملاك الحرشاس ،وقاد مااجر

المساالمةغ إلااى الحرش ااس ماارتي  ،ول اايي فااي الح اادي

مااا يدااي أح اادمما وإغ لاااغ الا اراجع أمااه عد ااد

الهج ةر األولى إلى الحرشس ،ولامت الهج ةر األولى في جب سيس خمي م اليرةة ،لما مقا الدييي

عا الةاقاادي .ولاااغ أ الرسااةل ملسو هيلع هللاىلص عدااد ماا فاارئ م ا صااالته .إن فياــا شــغال ،أي اانالً عظيم اًا،
ألمها مياجاة مع هللا .و و " :لشنال".

كتاب الجهائز
باب األمر باتباع الجهائز
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 - 12ع ين البر ي
اء ي
اع
اعن َتب لعَ :و َمَرَنا يب ياتَب ي
بن
ل
ال :وَ َمَرَنا الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص يب َسب لعَ ،وَن َااَن َ
َ ََ
عازب َا َ
ـائ يز ،و يعي ـ ي
يْ ،وإيجاب ـ يـة ال ـصد ي
اعىَ ،وَنص ـ يـر ال َم لســوميَ ،وإيب ـ َـر يار الَق َسـ ـ يمَ ،وَريد
ال َجَهـ ي َ َ َ
ـادة ال َمـ يـر ي َ َ َ
السالَ يم ،وَتش يم ي
ير ال َعا ي ي
س.
ص
َ
وَنااَنا عن يآني ية ال يف ص ي
ير ،و ي
ص
الد َيبا ي َ ،والَق يس يىَ ،و ي
اإلت َتبَر يَ.
َ َ َ
ضةَ ،و َِا َت يم الذ َه يبَ ،وال َح ير ي َ
َ
اتبــاع الجهــائز فاارض لفايااس .واألفلااا عيااد الحيفيااس أغ يمشااى خلفهااا ،وعيااد الشااافديس أغ يمش ااي

أمامها ويؤولةغ االترا عأمه األخ في طريقها والسدي ألجلها ،وعياد المالكياس ثالثاس أقاةال :الهقادن،

والهأخر ،وتقدن الما ي وتأخر الراكب .عيادة المريْ ،أي ايا تاه .إجابة الداعي :الماراأ الاداعي

إلاى وليمااس اليكاااح ،أو الاداعي إلااى اللاايافس أو المداومااس .ونصــر الم لــوم :مساالماً لاااغ أو ذميااا،
عالقةل أو عالفدا .وإبرار القسم إمما ينةغ فيما يحا إذا قد على ذلك .يقال أبر قسمه ،إذا أجاعه

إلى ما يقسم عليه لئال يقع في الحي  ،لما إذا أقسم عليه أغ يخر هر عخرر ،أو يدييه على طاعس.
تشــمير العــا س ماة أغ يقااةل لاه :يرحمااك هللا ،مااأخةذ ما الش اةامت ،وماي الق اةا م لأماه أعااا لااه
ـي:
الق يس ي
عالثرات على طاعس هللا .الديبا  :ثيا مهخ ة م ا برسيم (وا بريسم أحس الحرير) .و َ
ر م الثيا

يخالطه حريار ،ميساة

إلاى قاي عاالفهع ،وماة مة اع قرياب ما السااحا باي

الفرماا والداريش .ذلا هر يااقةت .واإلتـتبرَ :النلايظ ما الاديراإ .وأماا السااعع فلام يا لر مياا ،وذلار

في مةا ع أخر  ،ومة" :ركوب الميا ر" ومي مراكب للدجم م الحرير والديراإ.

باب فضل من مات ل ولد فاحتسب
ـى ملسو هيلع هللا ىلصَ :مـا يم َـن الصه ي
ـاَّ يمـن سمس يـل لم
س  -رضـى
َ - 17عن وََن ل
ـال الصه يب ُّ
ـالَ :ا َ
عهـ – َا َ
ي
ي
اهم.
سي َتَوفصى َل س َ َ
َّللا ال َجصه َة يب َفض يل َرح َم يت يإصي س
ال ٌ َلم َيبسل سغوا الحه َُ ،يإىص وَد ََِل س ص س
"ما " األولااى بيامياس ،والثاميااس اا اادة .الحهــُ ،أي الحلاام ،أي بلناةا مرلن اًا يجااري علايهم الطاعااس فيااه
والمدويس .بفضل رحمت إياهم ،أي عفلا حمس هللا لألوالأ ،أو حمس أبيهم له.

باب غسل المير ووضوئ بالماء والسدر
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عهاــا – َااَلــرَ :د َِــل عَليَهــا رتــول ص ي
َ - 11عــن وس يم َع يطصي ـ َة األَن َصـ ي
َّللا
ـارصي ية  -رضــى
َ َ
َس س
ملسو هيلع هللا ىلص يح َ ي ي
ال إ ا وَو َِم إسا وَو وَك َثَر َمن َذيل َك يإن َ وَري ست صن َذيل َـك،
ال :اغ يسلَه َاا َ َ
ين ستسوفَير ابَه ست س َفَق َ
اء و يتد لر ،واجعل َن يفى ي
ورَ ،في َذا َفَرغتس صن َفـ يآذصن يهىَ .فَل صمـا
اآلَِرية َكافس إ ا
ور وَو َشيإئا يمن َكافس ل
َ َ
يب َم ل َ
ي
ي
اه.
ال وَشعرَن َاا يإصي س
َفَرغَها آ َذصن س
اه َفأَع َطاَنا حقَوسه َفَق َ
وم عطيـة :ماي مسايرس بيات لداب األمواا يس ،ولاماات تنساا الميهاات .ابهـة الرتـول ملسو هيلع هللا ىلص مياا مااي
ايياب اوإ أبااي الداااص ب ا الرةياع ،ومااي لراار بياتااه ،تةفياات سايس ثماااغ .الس اد  :ااجر اليرااق،

والمراأ و قه ،يخلخض حهى تخرإ غةته فيدلك عه الجسد ثم يوب عليه الماة القراح .اآلِرة،

أي النساالس ا خ ارة .آذنهــي ،أي أعلمييااي وأخررميااي .حقــوه ،أي إ اا ه ،وأصااا الحقااة مدقااد ا اا ،

فسمي عه ا اا تةسدًا .وشعرناا ،أي اجدليه دا ما ،أي ثةةها ال ي يلي جسدما.

باب الثياب البيْ للكفن
عهاـا وَ صن رتـول ص ي
 - 19عَ ْ
اب َي َم يانَيـ لة
ِن َع يائ َشـ َة رضـى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص سك يف َـن يفـى َالَ َ يـة وَ َـو ل
َس َ
ي
يْ تحويلصي لة يمن سكرت لف َ ،ليس يف ي ي
ام ٌة.
يب ل َ س
يا صن َام ٌ
َ
يَ َو َى ع َم َ
س
القواا ألماه يساحلها ،أي ينسالها ( ِ
ويريلاها) ،أو إلاى
تحولية ،عالفهع :مسرس إلى الساحةل ،ماة ه

سحةل :قريس عاليم  .الكرتف :مة القط .

باب اتباع الهساء الجهازة
َ - 16عـن وس يم َع يطصيـ َة رضـى
َعَليَها.

ـاع الجَه ي
ي
ـائ يزَ ،وَلـم سيعـ َـزم
عهاـا َااَلـر :سن يايَهـا َعـ يـن اتَب ي َ

لــم يعــزم عليهــا ،أي مهي اًا غياار مهحااهم .واترااا اليساااة للجيااا ةا منااروه عيااد الجمهااة  .و خااص فيااه
مالك ،ولرمه للشاعس .وأجا ها أبة حييفس وقال :الييرني.

باب زيارة القبور
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َ - 86عن وََن ي
الَ :مصر الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص يبامَ وَر لة َتب يكى يعهَد َاب لر
س ب ين َم يال لك  -رضى
عه – َا َ
ي
ي
ي
ـيب يتىَ ،وَلـم َتع يرفـ س.
َّللا َواصـ يب يرىَ .ااَلـر :يإَلي َـك َعهـىَ ،في صن َـك َلـم ست َصـب يب سمص َ
ال :اتصقى ص َ
َفَق َ
ي
ـاب الصه يبـ ي
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َفَلــم َت يجــد يعهـ َـد سه َبـ صـوا يبي َن َفَقاَلــرَ :لــم
َفقيـ َـل َل َاــا :يإصن ـ س الصه يبـ ُّ
ـى ملسو هيلع هللا ىلصَ .فأَ َتــر َبـ َ
الصد َم ية األسوَلى.
الصبسر يعهَد ص
ال :يإصن َما ص
وَع يرف َك! َفَق َ
فااي وايااس لمساالم مااا يشاادر عااأغ القر اار لةلاادما .إليــك عهــي ،أي ت اايع وأعدااد عيااي .لــم تعرفـــ  ،أي
الرسااةل ،إذ لااة عرفهااه لاام تخاطرااه به ا ا الخطااا  .ولاااغ ملسو هيلع هللاىلص فااي حالااه م ا الهةا ااع يجدااا مثله ااا

تجهله .فلم ين يسههرع اليان و اةه إذا مشى .لم تجد بوابين :يميدةغ اليان م الادخةل علياه.

وفيه أغ الحاكم ال ييرني أغ يهخ م يحجره ع حةا ج اليان .الصدمة األولى :عيدما يهفاوت
الوابروغ ،فالمثا األعلى للورر عيد فجأة المويرس ،وإمما تكةغ للمؤم الواأق ا يماغ.

قال الكرمامي :فيه إعاحس الزيا ة ألمه ملسو هيلع هللاىلص لم ييكر عليها ايا تها .قال القسطالمي :وسئا مالاك عا

ايااا ة القرااة فقااال :ق ااد لاااغ مهااى عيااه ث اام أذغ فيااه .وقااال الدييااي :كام اات فاطمااس تاازو قراار حما ا ةز
ي هللا عيه لا جمدس .ثم قال :وحاصا الكالن م م ا لله أغ ايا ة القرة منرومس لليساة با

حاران فااي م ا ا الزماااغ ،وال ساايما مساااة مواار ،ألغ خاروجه علااى وجااه فيااه الفساااأ والفهيااس ،وإممااا
خوت الزيا ة له لر أمر ا خرة ،ولالعهرا عم ملى ،وللهزميد في الدميا.
باب يعذب المير ببعْ بماء وهل علي

ي
موتــى األَشـ ي
ـيب
ـالَ :ل صمــا وسصـ َ
ـعرصي َاـ َ
َ - 11عــن وَبــي َ
ـال سع َم سـر :وَ َمـا َعيلم َـر وَ صن
ولَ :واوَ َِ س
س
ـاه َ .فَق َ
ص َايبٌ َيسق س
يبب َك ي
اء ال َح يى.
س

عه ـ َ -ج َعـ َـل
سع َمـسـر  -رضــى
ـال :يإ صن ال َمي َـر َلسي َعـ صذ سب
الصه يب ص
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ

أصيب عمر ،أي عالجراح الهي مات ميها.

باب ليس مها من شم الجيوب
 - 11عـن عبـ يـد ص ي
ـى ملسو هيلع هللا ىلصَ :لــي َس يمصهــا َمــن َل َطـ َـم
َّللا  -رضــى
ـال الصه يبـ ُّ
َ َ
ـالَ :اـ َ
عه ـ – َاـ َ
م الجيوب ،وَدعا يبَدعوى الج ي
اهيل صي ية .
ال سخسد َ
َ
ودَ ،و َش ص س س َ َ َ
َ
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عبــد

مااة اب ا مساادةأ .لــيس مهــا ،أي لاايي م ا ساايهيا والمههاادي به ادييا ،أو مدياااه لاايي م ا

المسلمي م قال إمه حالل ال حرمس فيه .الجيوب :جمع جيب ،وماة ماا يفاهع ما الثاة

ليادخا

فيه الرأن ع اللري .الجاهلية :مي اماغ الفه ةر قرا ا سالن ،وأعة أما الجامليس مي مياحههم
على مةتامم ومدبهم بيحة قةلهم :واجراله! واعلداه! ول ا الدعاة عالةيا والثرة .

باب ر اء الهبي ملسو هيلع هللا ىلص تعد بن ِولة
ـان رتـول ص ي
َّللا صـلى
ـال  -رضـى
َ - 12عن َتعيد ب يـن وَ يبـى َواص ل
ـالَ :ك َ َ س س
عهـ – َا َ
علي وتلم يع س ي
اع يمن َو َج لع اش َتصد يبىَ ،فسقل سر :يإينى َاد َبَلـ َغ يبـى يمـ َن
ام َح صج ية الَوَد ي
َس
ودنى َع َ
ي
ي
ـر:
الَو َجـ يـع َووََنــا سذو َم ـ ل
ـالَ :ى َ .فسقل ـ س
ـالَ ،و َى َي يرسهــى يإىص ابَهـ ـ ٌة ،وَ َفأَ َت َص ـصد س
َ يبسثلس َثــى َم ــالى َاـ َ
ـَُ ،و ُّ
الشـط ير؟ َفَقـال :ىَ .سـ صم َاـالُّ :
يب ص
ـُ َك يبي ٌـر  -وَو َك يثي ٌـر  -يإصن َـك وَن َتـ َذَر َوَرَ َتـ َـك
الثلـ س
الثلس س
َ
َ
ي
ي
ي
ـم َن َفَقـ إة َتب َت يغـى يب َاــا
ـاََّ ،ويإصن َـك َلــن ستهف َ
ـاء َِيـٌر مـن وَن َتـ َذَرسهم َعاَل ـ إة َي َت َك صف سفـو َن الصه َ
وَغهَي َ
ـر :يـا رتـول ص ي
ي
ي ي
وج َ ص ي
ـف
َّللا ،وس َِلص س
َ
َّللا يإىص وس يجر َت يب َاـاَ ،حتصـى َمـا َتج َع سـل فـى فـى امَ وَرت َـك .سال س َ َ س َ
ـف َف َتعمـل عمـالإ ص ي
ـال إحا يإىص ازَدد َت يبـ ي َدَر َجـ إة َو يرف َعـ إة،
ال :يإصنـ َك َلـن تس َخلص َ
َ َ ََ َ
َبعَد وَص َحا يبى؟ َا َ
ي ي
ص
ص
آِ سـرو َن ،اللص ساـ صم وَم ي
ـْ ألَص َـحا يبى
ام َوسي َضصر ََ يب َك َ
س صم َل َعل َك وَن ست َخل َف َحتصى َيه َتف َع ب َك وَاَو ٌ
يهجرَتام ،وىَ َترصد سهم عَلى وَعَقا يب يامَ ،ل يك ين الب يائس تعسد اب سن َِوَلـ َة! يري ـى َلـ س رتـول ص ي
َّللا
َ
َ
َ س َ س
َس س
َ س َ
ات يب َم صك َة.
ملسو هيلع هللا ىلص وَن َم َ
عــام حجــة الــوداع :ساايس عشاار م ا الهج ارة .الشــطر :مااة اليوااع .الثلــُ ،أي ينفيااك الهواادق
عالثلا  .عالااس :فق اراة ،جماع عا ااا ومااة الفقياار .يتكففــون :يطلرااةغ الوادقس م ا أكااع اليااان ،أو
يطلرةمهاا عااأكفهم .وون تــذر ،عفاهع الهم ازة ،ماي وصاالهها فاي مة ااع المرهادأ وخررمااا خيار ،وةنساار
الهم ةز على الشرطيس فجةابها مح وف مدلةل عليه عالم لة  ،لما ذمب اب مالك.

وِلف بعد وصحابي ،أي يسأل مسهةثقاً :ما يرقى حياا عداد أصاحاعه أو يقاةل :أيرحاا أصاحابي
م ا من ااس وأعق ااى بهااا ف ااأحرن فل ااا الهجا ارة ،وذلااك أغ المه اااجري ل اااغ يلاازمهم المق ااان عالمديي ااس عد ااد

الهج ةر ليو ةر اليري ملسو هيلع هللاىلص وأخ الدي عيه ،ال يخرجةغ ميها إال لللرو ة ،فخشى أغ تيهقض مجرته
عمةته في منس .ولاغ ذلك لسدد ،فقد عاش سدد عددما أ ةدي سيس فامهفع عه قاةن مما أخلاةا فاي

ا سالن ،أو جدةا إليه عدد الهجرة ،وقها عسيفه لثي ًار في سريا الدي  .ومْ ألصحابي هجرتام،
أي أتممهاا لهاام فاال يرجد اةا إلاى المدييااس .تــعد بــن ِولــة الداامري ،وقيااا ما حلفااا هم ،وقياا م ا
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مةاليهم ،قال اب مشان :مة فا سي م اليم حاالع بياي عاامر .ا صااعس  .5158ير ـى لـ  ،أي
يرق له ويهرحم.

باب من اام لجهازة ياودي
ـف وَاـيس ب سـن تـعلد َا ي
اع َـدي ين
َ - 18عبَد ص
الَ :ك َ
ان َتـا سل ب سـن سحَهي ل َ س
َ
الرح َم ين ب َن وَ يبى َليَلى َا َ
امـاَ .ف يقيـ َـل َل سا َمـا يإصن َاــا يمـن وَهـ يـل األَر ي
ض ،وَى يمــن
يبالَق ياد يتـصي يةَ ،ف َمـُّـروا َعَلي يا َمـا يب َجَهـ َ
ـازلة َفَق َ
ي ي
ـازسة َي سا ي
ـود لى.
ـامَ ،ف يقي َـل َلـ س :يإصن َاـا َجَه َ
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َم صـرت يبـ ي َجَه َ
وَه يل الذ صمةَ ،فَقـا َى :يإ صن الصه يب ص
ـازٌة َفَق َ
ال وََلي َسر َنف إسا.
َفَق َ
ايس بن تعد (ب عراأة) .القادتية :مدييس بييها وةي الكةفس خمسس عشر فرسخاً .وهل األرض،
أي م ا أم ااا الجزي ااس المقااري عل ااى أ

ااهم ،ألغ المساالمي لم ااا فهحا اةا الاارالأ أق اارومم عل ااى عم ااا

األ ض وحما الخراإ .ووهل الذمة :مم اليهةأ واليوا .

فالقيان إذغ جالل المةت وتدظيم أمره ،وإكرا حنم هللا تدالى.

باب ما يمره من اتخاذ المساجد على القبور
ي
عهاـا َع يـن الصه يب ي
ـات يفيـ ي :
َ - 12عن َع يائ َش َة رضـى
ـال يفـى َمَر يضـ الص يـذى َم َ
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
ود والصهصارى  ،اتص َخـ سذوا اسبـور وَن يبي ي
ـائ يام َمس يـجإدا َ .ااَلـر َوَلـوىَ َذيل َـك ألَب َـرسزوا
س َ َ
َّللا الَي سا َ َ َ َ
َل َع َن ص س
َابَرسه؛ َغيَر وَينى وَِ َشى وَن سيتص َخ َذ َمس يجإدا.
اللعـــن :ا عد اااأ عا ا الرحم ااس ،وقةل ااه ملسو هيلع هللاىلص ذل ااك ف ااي م اارض مةت ااه تحا ا ير للمس االمي أغ يهخا ا وا قرا ا هر

مساجداً ،لائال يدراد قرا هر الجهاال لماا فدلات يهاةأ واليواا ِ .شـيتاا :لكشاع قرا هر ولام يهخا عليااه
الحا اا .قااال الدييااي :وما ا قالهااه عا شااس قرااا أغ يةساع المسااجد ،وله ا ا لماا وسااع المسااجد جدلاات
حجرتها مثلثس الشنا محدأة حهى ال يهأتى ألحد أغ يولي إلى جهس القرر مع اسهقرال القرلس.

باب ما جاء في ااتل الهفس
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ي
َ - 17عـن َو يبـى سهَري َـرَة  -رضـى
ـم َنف َسـ س
ـال الصه يب ُّ
ـى ملسو هيلع هللا ىلص :الصـذى َيخسه س
ـالَ :ا َ
عهـ – َا َ
َيخسهسق َاا يفى الصه يارَ ،والصيذى َيط سع سه َاا َيط سعسه َاا يفى الصه يار.
قاال الديياي " :ما ا ما إف اراأ الرخاا ي ما ما ا الةجاه" ،وأخرجااه فاي (الطاب) مطاةال ،وأخرجاه مساالم
بةجاه آخاار فااي (ا يماااغ) ،والهرما ي .والحاادي

اسااهيكا له ا ا الدماا الشااييع ،وتح ا ير ااديد لم ا

يقهاا مفساه الهاي ال يملكهاا ،وإما ا لاه عاالجزاة م ا جايي عملاه .قاال الحاافظ :واساهدل عاه عدلااهم
على أغ القواص م القاتا ينةغ عما قها عه اقهداة عدقا
ديع.

هللا تدالى لقاتا مفسه ،ومة اسهدالل

باب ما جاء في عذاب القبر
عهـ  -وَ صن رتــول ص ي
َ - 11عـن وََن ي
ـال :يإ صن ال َعبـ َـد يإ َذا
ـس بـ يـن َم يال لـك  -رضــى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َس َ
ـان َفيق يعد يانـ ي
ي ي
ي ي
ـاه َمَل َك ي س َ
سوض َع فى َاب ييرهَ ،وَتَولصى َعه س وَص َح ساب سَ ،ويإصن س َلَيس َـم سع َاـر َع ن َعـال يام ،وَ َت س
ي
َفَيسقـوىَ ين :مـا سكهـ َـر َتسقـول يفـى هــذا ص ي
ـول :وَشـ َـاسد
الر سجـل؟  -ل سم َح صم لـد ملسو هيلع هللا ىلصَ .فأَ صمــا ال سمـْ يم سن َفَيسق س
س
َ
ي ي
وَصن س عبسد ص ي
َّللا يبـ ي َمق َع إـدا
َ
ال َل س :ان سر يإَلى َمق َعد َك م َن الصه يارَ ،اد وَب َـدَل َك ص س
َّللا َوَر ستوسل سَ .فسيَق س
ي
ي
ي
ي
ـول يفـى َهـ َذا
يم َن ال َجصهةَ ،فَيَر س
يعـاَ .ووَ صمـا ال سمَهـاف س
اه َما َجم إ
ـال َلـ سَ :مـا سكه َـر َتسق س
م َوال َكـافسر َفسيَق س
ص ي
ـال :ىَ َدَري ـ َـر َوىَ َتَلي ـ َـر.
ـول :ىَ وَد يرى ،سكه ـ س
ـول الصه ـ س
ـاََّ ،فسيَق ـ س
ـول َم ــا َيسق ـ س
ـر وَاس ـ س
الر سج ــل َفَيسق ـ س

ي
ي ي
يح َصي َح إة َيس َم سع َاا َمن َييلي ي َ ،غيَر الثصَقَلي ين.
َوسيضَر سب يب َم َط يار ََ من َحد ليد َضرَب إةَ ،فَيص س

وتــاه ملكـــان ...ااأ الهرما ا ي" :أسااةأاغ أا ق اااغ يقااال ألح اادمما الميكاار ،ولآلخ اار اليكياار" .فيرامم ااا

جميدااا ،أي فيقاارغ ب ااي سااةة ما ا ا وحس ا ذا  ،في اازأاأ فرح اًا إل ااى فرحااه ،ويد اارف مدمااس هللا علي ااه.

ىدريــر وى تلــوت ،أي وال تلااةت القارآغ ،أو ال اترداات ما يااد ي وتلةتااه .و و فاي م ا ا الحاادي

وصةةها يةمي ،لأمه يادعة علياه عاأغ ال يناةغ لاه ما
"تليت" عالياة لالاأواإ .ويرو "وال أتليت"
ه

يهرده ،م ا تالة .وقيا صةاعه "وال ا هليت" م قةلهم :ما ألةت ،أي ما أسهطدت .من يلي  ،أي

م المال كس ،أو ميهم وم غيرمم .الثقالن :ا مي والجا  .والحادي
وأمه واقع على الكفا وم

اة هللا م المةحدي .

باب ما ايل في ووىد المشركين
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عــهام َ -اــال تـ يـئل رتــول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َعــن وَو َىيد
ـاَّ  -رضــى
َ - 19عـ يـن ابـ يـن َعصبـ ل
َ س ََس س
َّللا يإذ ََِلَقام وَعَلم يبما َكاسنوا ع ي
ين .
اميل َ
ال سمش يريك َ
َ
س
س َ
ال :ص س
ين َفَق َ
ووىد المشـركين أي غياار الراالني  .والس اؤال عا جا از هم وع ا ابهم .أي لاة أعقااامم هللا ،فاال تحنم اةا
علايهم وما ا يشاادر عاالهةقع فاي ااأمهم .والخاالف قاديم فااي ما ه المساألس :أمهاام فاي مشايئس هللا لمااا
يشدر عه م ا الحدي  ،أو أمهم ترع عا هم ،أو أمهم ينةمةغ في باراخ باي الجياس والياا  ،أو أمهام

ف ا ا ااي الجيا ا ا ااس ،أو خ ا ا اادن ألما ا ا ااا الجي ا ا ااس ،أو يوا ا ا اايروغ ت ارعا ا ا ااً .وللمدهزلا ا ا ااس ف ا ا ااي ذلا ا ا ااك ق ا ا ااةل .امظا ا ا اار
الحيةاغ.284- 285: 4/58535

ـود سيوَل سـد َعَلـى
َ - 16عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
ـى ملسو هيلع هللا ىلص :سك ُّـل َمولس ل
ـال الصه يب ُّ
الَ :ا َ
عه – َا َ
ـان ي َ ،كمَث يـل الب يا ي
ال يفطريةَ ،فأَبواه يا يوَد يان ي وَو يَه يصريان ي وَو يم يجس ي
يمـ َةَ ،هـل
س َ
ََ س س َ
َ
يمـة تسهـ َت سج الَب يا َ
َ َ
َ
سَ َ
ي
اء!
َتَرى ف َ
ياا َجد َع َ
الفطرة :مافطر هللا عليه ا مساغ ،أي خلقه ،وما لهاب لاه ما ساداأة أو اقاوة .وقاد مقاا ا جماا
على أغ المراأ عالفط ةر ا سالن .وقال القرطري" :المديى أغ هللا خلاق قلاة

بياي آأن مؤملاس لقراةل

الح ااق لم ااا خلا ااق أعي اايهم وأسا ااماعهم قابل ااس للمر ي ااات والمسا اامةعات"َ .يه لصــــران وو ي َم يجســــان  ،أي

يدخالمه في م ه األأياغ ،عالهداليم ،أو الهرغيب والهرميب ،أو القدوة .ستهَتج ،عالرياة للمجهاةل ،أي
تلد .الجدعاء :المقطةعس األذغ ،وإمما ينةغ م ا عفدا فاعا ،وال ينةغ م طريدهها وفطرتها.

كتاب الزكاة
عهاما َ -و صن الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َب َع َُ سم َعا إذا  -رضى
اَّ  -رضى
َ - 13ع ين اب ين َعصب ل
ي
َّللا ،ووَينى رتول ص ي
َّللاَ ،في ن
ال :اد سع سام يإَلى َش َا َادة وَن ىَيإَل َ يإىص ص س َ َ س س
عه  -يإَلى الَي َم ين َفَق َ
ي
يي
ات يفى سك يل َيو لم
ض َعَلي يام َِم َس َصَلَو ل
َّللا َايد اف َتَر َ
سهم وَ َ س
اعوا ل َذل َك َفأَعل م سام وَ صن ص َ
ي
يي
ض َعَل ي يام َصَد َا إة يفى وَمَو يال يام،
َّللا اف َتَر َ
َوَليَل لةَ ،في ن سهم وَ َ س
اعوا ل َذل َك َف أَعلم سام وَ صن ص َ
ستْ َِ سذ يمن وَغ يهَي يائ يام َوستَرُّد َعَلى سفَقَر يائ يام.
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كاغ ذلك سيس عشر ،قرا حجس الةأا  .و اعوا لذلك ،أي امقاأوا له .فقرائام ،أي فقراة المسلمي
في أي عقدس م عقا األ ض ،ال لما فهم عدلهم ميه ميع مقا الزلاة م بلد إلى بلد.

باب إ م مانع الزكاة
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َتأ يتى ي
اإل يب سل َعَلى
َ - 11ع ين وََبى سهَريَرَة  -رضى
ول َا َ
عه َ -يسق س
ي ي
ي
ياا َحصق َااَ ،ت َطسْسه يبأَِ َف ياف َااَ ،وَتأ يتى
َصاح يب َاا َ ،عَلى َِي ير َما َكاَنر  ،يإ َذا سهَو َلم سيعط ف َ
ي ي
ي
ال يف َاا ،
ياا َحصق َااَ ،ت َطسْسه يبأَظ َ
ال َغَه سم َعَلى َصاح يب َاا َعَلى َِي ير َما َكاَنر  ،يإ َذا َلم سيعط ف َ
ي
ي
ي
ال َوىَ َيأ يتى وَ َحسد سكم َيو َم
ال َو يمن َح ق َاا وَن ستحَل َب َعَلى ال َماء َ .ا َ
َوَته َط سح س بسقسروين َاا َ .وَا َ
يي
ي
ال يقَي ي ي
ول ىَ وَميل سك َل َك
ول َيا سم َح صمسدَ .فأَاس س
امة ب َشا لة َيحملس َاا َعَلى َرَاَبت َل َاا سي َع ٌار َ ،فَيسق س
َ
يي
ي
ول َيا سم َح صمسد .
َشيإئا َاد َبلصغ سر َ .و َى َيأ يتى يبَب يع ل
اء َ ،فَيسق س
ير َ ،يحملس س َعَلى َرَاَبت َل س سرَغ ٌ
ول ىَ وَميل سك َل َك َشيإئا َاد َبلصغ سر.
َفأَ سا س
بعَلى يشدر عاسهدالة وتحديدما لهِ .ير ما كانر ،أي
تأتي على صاحباا :يةن القيامس ،والهدرير َ
ما لامت عليه في الدميا م القةة والسم  ،لينةغ أثقا لةطأتها وأ د ليكايهها .حقاا :مةالزلاة،

في الدميا .وظالف :جمع ظلع ،ومة للحيةاغ المجهر عميزلس الخع للردير ،والحافز للفرن .تحلب

على الماء ،أي لم يحلرما م المساكي  ،وإمما خص الحلب عمة ع الماة لينةغ أسها على
المحهاإ م قود المياال ،وأ فق عالما يس .ى يأتي وحدكم :خرر أ يد عه اليهي .يعار ،أي

صةت.

َّللا عه َ -اال َاال رتول ص ي
سهريرَة  -رضى ص ي
َّللا َماىإ َفَلم
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َمن َت س
َ َ
اه ص س
َ َ َس س
َل يوم القيي ي
ي
اعا وَاَر َع َ ،ل س َزبي َيب َت ي
ام ية  ،س صم
امة سش َج إ
ان  ،سي َطصواس س َيو َم القَي َ
سَ َ َ َ
ي ي ي
ال ( َى َيح يسَب صن
ول وََنا َمالس َك  ،وََنا َكهسز َك س صم َت َ
َ -يعهى شد َاي  -س صم َيسق س

َ - 11عن وَ يبى
سيَْيد َزَكا َت س سم يث َل
يأ سِ سذ يبيلا يزم َتي ي
َ
َ
اآلي َة.
الصيذ َ
ين َيب َخلسو َن ) َ

سميثل ل  ،أي صة له المال ال ي لم يؤأ الاته .الشجاع :الحيس ال لر .وموره على الحاليس.

األارع :ال ي ال در على أسه لكث ةر سمه وطةل عمره .زبيبتان ،أي اةدتاغ على دقيه ،يقال:
تكلم حهى اةهد دقاه ،أي خرإ الزةد عليهما .أو مما اليكههاغ السةأاواغ فةق عيييه ،ومة أوحش
74

كتاب األلف املختارة من صحيح البخاري
سلسلة هيا نتعلم اإلسالم

ما ينةغ م الحيات وأخرثه .يطوا  ،أي يجدا لالطةق في عيقه .اآلية مي ا يس  181م آل
عمراغ .وأول ا يس واو "وال يحسر " ،وترلها في م ا الحدي

أليا على جةاا ذلك في

االسهشهاأ .وامظر ما لهرت في حةا ي الحيةاغ  .3634وفي وايس أبي ذ للرخا ي" :وال تحسر "
عإثرات الةاو والخطا  ،ومي قراةة حمزة .

باب من أدى زكات ليس بكنز
ـى صـلى
عيد ال سخد يري  -رضى
َ - 822عن وََبى َت ل
ـال الصه يب ُّ
ول َا َ
عه َ -يسق س
ي
ي
يما سدو َن َِم ي
يما سدو َن َِم ي
س َذولد َص َـد َا ٌةَ ،وَلـي َس
س وََو ل
اَ َصَد َا ٌةَ ،وَلي َس ف َ
وتلم َلي َس ف َ
ي
يما سدو َن َِم ي
صَد َا ٌة.
س وَو ست لم َ
ف َ
عليـ

وواَ :جمع أوقيس ،ومي أ ةدةغ أ ممًا (حةالي  123جرامًا) والمراأ ميا الفلس .الذوذ من األبل:
ماا بااي الثالثااس إلاى الدش ارة .ووتــم :جمااع وسااق عاالفهع ،ومااة سااهةغ صااعًا (ح اةالي  173له ا ار).
والصــاع :أ ةدااس أمااداأ (ح اةالي  4- 5لهارات) ،والمــد :طااا وثل ا

وثماميس وعشروغ أ مماً وأ ةدس أسرا .

عالرناداأي .ور ــل بغــداد ما ااس

باب الصداة من كسب يب
عه َ -اال َا ال رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َمن َت َصصد ََ يب َعد يل
َ - 828عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
َ ََس س
ي يي
ي
ياا
َّللا يإىص الطصي َب َ -وإ ص
َّللا َي َتَقصبلس َاا يبَيميه  ،س صم سيَربي َ
ين ص َ
َتمَرلة من َكس لب َ ي لب َ -وىَ َيقَب سل ص س
يلص ي
اح يب ي َك َما سيَربيى وَ َحسد سكم َفسلصوسه َحتصى َت سكو َن يمث َل ال َجَب يل .
َ
عدل تمرة ،أي قيمهها .والددل ،عالفهع :المثا .ويقال أيلاً عنسر الدي  .بيميه  :مجاا وليي هلل
يمي  ،واألخ عاليد اليميى أليا ا عزاا والهقدير .يربياا ،أي ييميها .الفلو :مهر الفرن حي

يفطم ،جدله مثال في سرعس اليمة .تكون مثل الجبل ،أي تهلاعع الودقس ،لما تهلاعع

الهم ةر فهوير مثا الجرا.
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باب اتقوا الناَ ولو بشق تمرة
َ - 822عن َعيد صى ب َن َح يات لم  -رضى
ول اتصسقوا الصه َار َوَلو يب يش يم َتمَرلة.
وتلم َيسق س

عه َ -اال ت يمع سر رتول ص ي
َّللا صلى
َس َ
َ َ

علي

الشم ،عالكسر :اليوع .والمراأ أال يحقر ما يهودق عه وإغ لاغ يسي ًار.

باب إذا تصصد ََ على غهى
عه  -وَ صن رتول ص ي
ال َر سج ٌل ألَ َت َصصد َا صن
َ - 827عن وَ يبى هسَريَرَة  -رضى
ال َا َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َس َ
يب َصَد َا لةَ .ف َخَر َ يب َصَد َا يت ي َفَو َض َع َاا يفى َييد َت يار لَ َفأَصَب سحوا َي َت َحصد سو َن ست سصيد ََ َعَلى
َت يار لَ َ .فَقالَ اللص سا صم َل َك ال َحمسد ألَ َت َصصد َا صن يب َصَد َا لة َ .ف َخَر َ يب َصَد َا يت ي َفَو َض َع َاا يفى َيَدى
ي
َزياني لة َ ،فأَصبحوا ي َتحصد سو َن تس ي
ص
ال اللص سا صم َل َك ال َحمسد َعَلى
َس َ َ
س
َ
صد ََ الليَل َة َعَلى َزانَي لة َ .فَق َ
َزيانَي لة  ،ألَ َت َصصد َا صن يب َصَد َا لةَ .ف َخَر َ يب َصَد َا يت ي َفَو َض َع َاا يفى َيَدى َغ يه لى َفأَصَب سحوا َي َت َحصد سو َن
ي
تس ي
ال اللص سا صم َل َك ال َحمسد َ ،عَلى َت يار لَ َو َعَلى َزيانَي لة َو َعَلى َغ يه لىَ .فأ يستى
س
صد ََ َعَلى َغه لى َفَق َ
َ
ي
ف َعن َت يرَا يت ي َ ،ووَ صما ص
الزيانَي سة َفَل َعلص َاا
يل َل س وَ صما َصَد َا ست َك َعَلى َت يار لَ َفَل َعلص س وَن َيس َت يع ص
َفق َ
اها  ،ووَ صما ال َغ يه لى َفَلعلص س يع َتبر َفيه يف ي
َّللا.
وَن َتس َت يع ص
م م صما وَع َط س
َ َ س س س
ف َعن يزَن َ َ
اه ص س
أعطاه للسا ق ومة ال يدلم أمه سا ق .تصدَ :عالرياة للمفدةل.الحمد

على زانية ،أي على

تودقي عليها ،إذ لاغ ذلك عإ اأتك .قال الحافظ" :ال ي يظهر أمه سلم وفةض و

ى عقلاة

هللا ،فحمد هللا على تلك الحال ألمه المحمةأ على جميع الحال ،ال يحمد على المنروه سةاه".

فأتى :أي في ميامه .وفي وايس الطررامي" :فساةه ذلك فأتى في ميامه" كما في الفهع .يستعف،

أي يدع.

باب من ومر ِادم بالصداة
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عهاا َ -ااَلر َاال رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يإ َذا وَن َفَق ير ال َم َرو سة
َ - 821عن َع يائ َش َة  -رضى
ََس س
ان َل َاا وَجسرَها يب َما وَن َفَقر َويلَزو يج َاا وَجسرسه يب َما َك َس َب،
يمن َ َعا يم َبي يت َاا َغيَر سمف يسَد لة َك َ
ي ي ي
ْ َشيإئا.
ض سام وَجَر َبع ل
َ َبع س
َويلل َخ يازن مث سل َذ ل َك  ،ىَ َيهسق س
ونفقر غير مفسدة :عأغ لم تهجاوا الداأة ولم تيقوه مقاصًا ظام ًار ،وم ا في الطدان خاصس ،وأما
الد امم والدمامير (أي المال) فإمفاقها ميها ال يجةا إال عإذمه .وقةله" :وللخازن مثل ذلك" يفسر
وايس الرخا ي للحدي

صاحب المال.

في م ا الرا  ،إذ أغ الخااغ خاأن لواحب المال ،يياله م األجر ما مال

باب من أحب تعجيل الصدقة
الَ :صلصى يبَها
َ - 829ع ين اب ين وَ يبى سمَلي َك َة وَ صن سعقَب َة ب َن ال َح يار ي  -رضى
عه – َا َ
الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ال َعصَر َ ،فأَتَر َع س صم َد َِ َل الَبي َر َ ،فَلم َيلَبُ وَن ََِر َ َ ،فسقل سر وَو ياي َل َل س
الصَد َا ية َ ،ف َك يره سر وَن وسَبي َت س َفَق َسم ست س.
ال سكه سر َِلصف سر يفى الَبي ير تيبإ ار يم َن ص
َفَق َ
ايل ل  :أي سئا ع سرب سرعهه .التبر :مة ال مب غير الملرو .

باب التحريْ على الصداة

ال ََِر َ الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َيو َم يع ليد َف َصلصى
اَّ -رضى
َ - 826ع ين اب ين َعصب ل
عهاما َ -ا َ
الهس ي
ي
ي
اء َو َم َع س يبالَ ٌل َ ،فَو َع َ سا صن َووَ َمَرسه صن
ال َعَلى َ
َرك َع َتي ين َلم سي َصل َاب سل َو َى َبعسد  ،س صم َم َ
ي
ي
ل.
وَن َي َت َصدصا َنَ ،ف َج َعَلر ال َمروَ سة ستلقى السقل َب َوال سخر َ
القلب ،علم القاف :السةا  .والخرل ،عاللم أيلًا :حلقس م ذمب أو فلس تجدا في األذاغ.
والحدي تسجيا لما لاغ عليه المؤميات م المراأ ة إلى الرر ،والمسا عس إلى الطاعس.

باب الصداة فيما اتتطاع
اء يبه ير وَ يبى َبك لر  -رضى
َ - 823عن وَت َم َ
وع ى َفسي ي
ال َى ست ي
َّللا
وع َى ص س
علي وتلم َفَق َ

اءت يإَلى الصه يب يى صلى
عهاما  -وَصن َاا َج َ
َعَلي يك  ،ار َض يخى َما ات َت َطع ير.
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ووعى المتاع في الوعاء :جدله فيه ،والمراأ ا مسا ع اليفقس .ارضخي ما اتتطعر ،أي ما

أمت مسهطيدس قاأ ة على ذلك .والرضخ :الدطاة اليسير.

باب من تصدَ في الشرك م وتلم
عه َ -اال سال سر يا رتول ص ي
اء
ام  -رضى
َ - 821عن َح يكي يم ب ين يحَز ل
َّللا وََ وَري َر وَشَي َ
َ َس َ
َ
ي
يي ي ي
ي
ي ي ي
ياا يمن وَج لر
سكه سر وَ َت َحهص سُ يب َاا فى ال َجاهلصية من َصَد َا لة وَو َع َتا َا لة َوصَلة َرح لم َف َال ف َ
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص وَتَلم َر َعَلى َما َتَل َف يمن َِي لر.
َفَق َ
وروير ،أي أخررمي .وتحهُ ،أي تدرد ،وأصا الهحي

الخروإ م الحي  .ولاغ حنيم ب حزان قد

أعهق ما س قرس .ومعهى الحديُ أمك اكهسرت في الجامليس طراعًا امهفدت بها في ا سالن ،أو
أكهسرت ب لك ثياة جميال عاقياً ،أو س يزاأ في حسياتك الهي تفدلها في ا سالن .وذمب اب عطال
إلى أغ الحدي

على ظامره ،وأمه إذا أسلم الكافر ومات على ا سالن يثا

ما فدله في الخير

في حال الكفر .وم ذمب إلى خالف ذلك مظر إلى الييس الواأقس ،ومي مهد ة في حال الكفر .

باب مثل البخيل والمتصدَ
عه  -وَصن س ت يمع رتول ص ي
علي
َّللا صلى
َ - 821عن وَ يبى سهَريَرَة  - -رضى
َ ََس َ
وتلم َيسقول مَثل الَب يخ ي
يل َوال سمه يف يم َك َمَث يل َر سجَلي ين َ ،عَلي يا َما سجصب َت ي
ان يمن َحيد ليد ،يمن سيدي يا َما
س َ س
ياما َ ،فأَ صما المه يفم َف َ ي
ي
م يإىص َتَب َغر  -وَو َوَفَرت َ -عَلى يجليديه َحتصى
ال سيهف س
س س
يإَلى َتَراا ي َ
ي
ي
يد وَن سيه يف َم َشيإئا يإىص َل يزَار سك ُّل َحلَق لة
يل َفالَ سي ير س
ستخف َى َبَهاَن س َوَتع سفَو وَ ََرسه َ ،ووَ صما الَبخ س
َم َكاَن َااَ ،ف ساَو سيَو يت سع َاا َوىَ َتتص يس سع .
الجبة:

ر م مقطدات الثيا

والمقطع :ما يفوا ويخا  ،وما ال يقطع ما لاغ لالرأاة

وا اا والمطرف .والمراأ بجبة الحديد ميا الد  .الترااي :جمع ترقةة ،ومي الدظمس المشرفس في
أعلى الود م

أن الميكري إلى طرف ثن ةر اليحر .سرنت ،أي أمهدت وغطت .وفرت :م

الةفة  ،ومة الكمال .البهان :جمع بيامس ،ومي طرف ا صرع ،أو ا صرع مفسه.
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باب ى تِْذ كرائم وموال الهاَّ في الصداة
عهاما وَ صن رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َل صما َب َع َُ سم َعا إذا  -رضى
اَّ  -رضى
َ - 882ع ين اب ين َعصب ل
َس َ
وهم
ال يإصن َك َتقَد سم َعَلى َاو لم وَه يل يك َت ل
ابَ ،فلَي سكن وَصو َل َما َتد سع س
عه َ -عَلى الَي َم ين َا َ
يإَلي ي يعب َادةس ص ي
ات يفى
ض َعَل ي يام َِم َس َصَلَو ل
َّللا َاد َفَر َ
َ
َّللا َفأَِ يبرسهم وَ صن ص َ
َّللا َ ،في َذا َعَرفسوا ص َ
ي
ض َعَلي سام َزَكا إة تسْ َِ سذ يمن وَمَو يال يام
َّللا َفَر َ
َيو يم يام َوَليَلت يام َ ،في َذا َف َعلسواَ ،فأَِ يبرسهم وَ صن ص َ
ي
َ َكَر يائم وَمَو ي
ال الصه ي
اَّ.
اعوا يب َاا َف سخذ يمه سام َ ،وَتَو ص
َوستَرُّد َعَلى فسَقَرائ يام َ ،في َذا وَ َ س
َ
 ،أي عرفةه

وهل الكتاب ،أي أما الهة اة وا مجيا ،وقاله تيريهًا له على أمهم أما علم .عرفوا
حق المدرفس ،وذلك عالهةحيد ومفي األلةميس ع غيره .كرائم :جمع لريمس ،ومي الياقس النريزة
اللر  ،والمراأ مفا ي األمةال م أي صيع.

باب من تأل الهاَّ تكثُّ ارإ
- 888عن ع بَد ص ي
الر سج سل
َّللا ب َن سع َمَر  -رضى
ال ص
َ َ
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َما َيَز س
الَ :ا َ
عه – َا َ
ي
ي
ام ية َلي َس يفى َوج يا ي سمزَع سة َلح لم.
َل الصه َ
اَّ َحتصى َيأت َى َيو َم القَي َ
َيسأ س
يسأل الهاَّ ،أي تكث اًر ،ال حاجس .مزعة لحم ،أي قطدس لحم .فهة لما ابه ل وجهس لنير هللا
مجااي في ا خرة أغ يخلق وجهه في مب عيه اللحم لمشاكلس الدقةةس.
عالسؤال ً

باب من يشتري صدات
يل ص ي
 - 882ع ين عبَد ص ي
َّ يفى ت يب ي
َّللا ب َن سعمَر وَ صن سعمَر ب َن ال َخطص ي
َّللا
اب َت َصصد ََ يب َفَر ل
َ َ
َ
َ
َ
اع َ ،فأََرَاد وَن َيش َت يرَي س  ،س صم وَ َتى الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َفات َتأ َمَرسه َفَقا َل ىَ َت سعد يفى َصَد َا يت َك .
َفَو َجَد سه سيَب س
تصدَ بفرَّ في تبيل

 ،أي حما عليه جال في النزو ،أي ملكه إياه .اتتأمره ،أي اسهشا ة

وطلب أم هر فيه .ىتعد ،أي ال ترجع.
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باب وتم اإلمام إبل الصداة بيده
َ - 887ع ين
علي وتلم
الصَد َا ية .
ص

عه َ -اال َغَدو ست يإَلى رتو يل ص ي
َّللا صلى
س ب سن َم يال لك  -رضى
وََن س
َس
َ
ي يي ي
ي ي
يبعبيد ص ي
يس سم َي يس سم إي يب َل
َ
َّللا ب ين وَ يبى َ ل َح َة لسي َحه َك سَ ،فَوا َفي ست س فى َيده الم َ

غدوت ،أي حت أول اليها  .التحهيك :أغ يملغ الثم ةر ويجدلها في فم الوري ويحك بها في
حيك الوري عسرابهه حهى تهحلا فيه .والحيك :أعلى أاخا الفم .الميسم مة حديدة ينة بها

لهدلم عالمس مميزة .والحنمس في وسم ا مان له ه ا با تمييزما ،وليرأما م أخ ما وم الهقطها.

باب صداة الفطر
ض رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َزَكا َة ال يفط ير
َ - 881ع ين اب ين سع َمَر  -رضى
ال َفَر َ َ س س
عهاما َ -ا َ
ص ي
الص يغ ي
ير
ير َعَلى ال َعبيد َوال سح يرَ ،وال صذ َك ير َواألسن َثى َ ،و ص
اعا يمن َش يع ل
اعا من َتم لر  ،وَو َص إ
َ إ
ين َ ،ووَ َمَر يب َاا وَن ستَْصدى َاب َل سِسرو ي الصه ي
َوال َك يب ي
ال ية .
اَّ يإَلى ص
الص َ
ير يم َن ال سمسيل يم َ
زكاة الفطر ،أي الفطر م

ملاغ .وذمب قةن إلى أغ صدقس الفطر مأخةذة م الفطرة ،أي

الخلقس ،ألمها تجب على اليفةن ،وتمسى أيلًا صدقس الرةون ،والاة األبداغ .ولاغ رعها في
السيس الثاميس م الهجرة ،في هر ملاغ قرا الديد بيةمي  .ووقت وجةةها غرو الشمي ليلس

الديد ،ومة قةل الشافدي في الجديد ،وأحمد ب حيرا ،وإحد الروايهي ع مالك .وقال أبة

حييفس :طلة الفجر يةن الديد .ومة قةل الشافدي في القديم .ومي فرض عيد الشافديس والجمهة ،
واجب عيد الحييفس عمقهلى قاعدتهم في أغ الةاجب ما يثرت بدليا ظيي .وع عدض المالكيس

فرض" في الحدي
وةدض أما الظامر أمها سيس مؤلدة ،و وي ذلك ع مالك .و هأولةا " َ
عمديى هقد .
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كتاب الحج
باب فضل الحج المبرور
ى األَعم ي
ال وَف َض سل
َ - 889عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
ال ست يئ َل الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص وَ ُّ
َ
عه َ -ا َ
يل ص ي ي
ان يبا ص ي َوَرتويل ي  .يايل س صم ما َذا َاال يج َا ٌاد يفى ت يب ي
ال
يم ٌ
يل س صم َما َذا َا َ
َّللا  .ا َ
َ
َ
َ
َ
س
ال يإ َ
َا َ
ور .
َحج َمبسر ٌ
السا ا مة أبة ذ

ي هللا عيه .مررو  ،أي لم يخالطه إثم وال ياة ،أو ال تقع فيه مدويس.

باب ي
الطيب عن اإلحرام
عهاا َ -زو ي الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َااَلر سكه سر وس َ يب رتول ص ي
َّللا
َ - 886عن َع يائ َش َة  -رضى
س َس َ
ملسو هيلع هللا ىلص يإلحر ي ي
وف يبالَبي ير .
ين سيح يرسمَ ،ويل يحيل ي َاب َل وَن َي س
ط َ
ام يح َ
َ
حي يحرن ،أي قرا أغ يحرن وذلك عيد إ اأة ا حران ،فإغ الهطيب عدد ا حران ممهيع .لحله ،أي

عيد تحلله م محظة ات ا حران عدد الرمي والحلق .الطةاف ميا طةاف ا فا س .وفي الحدي
إسهحساغ الهطيب عيد ا حران ،وجةاا اسهدامهه عدد ا حران.
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ي
المحرسم من الثياب
باب ماى يلبس
عهاما  -وَ صن رجالإ َاال يا رتول ص ي
َّللا َما
َس
َ َ َس َ
َ َو َى ال َع َم يائ َم َو َى
س السق سم َ
ملسو هيلع هللا ىلص َى َيلَب س
وَ َحٌد ىَ َي يجسد َنعَلي ين َفلَيلَبس سِ صفي ين ،

 - 883عن عبيد ص ي
َّللا ب ين سع َمَر  -رضى
َ َ
اب َاال رتول ص ي
س المح يرم يم َن الثيَي ي
َّللا
ََس س
َيلَب س س س
اف ،يإىص
ص
السَر ياويالَ يت َوىَ الَبَريان َس َوىَ ال يخ َف َ
وليق َطعاما وَتَفل يم َن ال َكعبي ين  ،وىَ َتلبسوا يم َن ي
الثَي ي
اب َشيإئا َم صس س ص
َّ .
الزع َفَر س
ان وَو َور ٌ
َ
َ َس
َ
َ َ سَ
القمص ،جمع قميص .وا جاعس عاليفي ميا إجاعس عا عس ،إذ أغ ذلر ما يحرن أقا وأ رق م

ذلر ما يحا .الررامي جمع برمي ،ومي قليسةة طةيلس ،وقيا ما أسه ملزق عه .الخفاف :جمع
خع ،ومة ما يلري في القدن .فالمراأ ب لك لله ما يسهر الردغ والرأن والرجا .إال أحد :فيه

اسهدمال "أحد" في ا ثرات ،ألمه إثرات مهةلد في اليفي مسةق عدده ،لما ايدت الراة –ومي ال
تزيد إال في اليفي  -عدد سياق اليفي لقةله تدالى " :أو لم يروا أغ هللا ال ي خلق السمةات

واأل ض ولم يدي عخلقه عقاأ على أغ يحي المةتى" .الة ن :مرت أصفر ينةغ عاليم يورغ
عه.

لبية
باب الصت َ
ول ص ي
 - 881عن عبيد ص ي
عهاما  -وَ صن َتل يبَي َة َرت ي
َّللا صلى
َّللا ب ين سع َمَر  -رضى
َ َ
س
يك َل َك َلصبي َك  ،يإ صن الحمَد و ي
الهع َم َة َل َك
علي وتلم َلصبي َك اللص سا صم َلصبي َك َ ،لصبي َك َى َش ير َ
َ َ
يك َل َك.
َوال سمل َك َ ،ى َش ير َ
لريك اللهم لريك ،أي إجاعس عدد إجاعس .والحنمس في الهلريس مي الهيريه على إكران هللا لدراأه عأغ

وفةأمم على بيهه إمما لاغ عاسهدعاة ميه .إغ الحمد واليدمس لك :وي عنسر الهم ةز على
االسهئياف ،وةفهحها على الهدليا.

باب فضل ممة وبهياناا
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عهام َ-زو ي الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص وَ صن رتول ص ي
ال َل َاا وََلم
َ - 118عن َع يائ َش َة  -رضى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َس َ
اهيم َ .فسقل سر يا رتول ص ي
ي
يي
َّللا وَ َى
َتَرى وَ صن َاو َم يك يح َ
َ َس َ
ين َبَهسوا ال َكعَب َة اا َت َصسروا َعن َاَواعد يإبَر َ
ي
يي
ان َاو يم يك يبال سكف ير َل َف َعل سر .
ال َلوىَ يحد َ س
يم َ .ا َ
َتسرُّد َها َعَلى َاَواعد يإبَراه َ

ألم تر  ،أي ألم تدرفي .قةن عا شس :يديي قريشاً .قةاعد :جمع قاعدة ،ومي األسان .حدثامهم
عالكفر ،أي قر عهدمم عه .لفدلت ،أي لرأأتها على قةاعد إبراميم .وفيه أليا على إ تكا أيسر
اللر ي أفدًا ألكررمما ،ألغ قوة الريت أيسر م افههاغ طا فس م المسلمي و جةعهم ع

أييهم.

باب فضل الحرم
عهاما َ -اال َا ال رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيو َم َفت يح َم صك َة
اَّ  -رضى
َ - 822ع ين اب ين َعصب ل
َ ََس س
ط سلَق َط َت س يإىص َمن
َّللا َ ،ى سيع َضسد َشوسك سَ ،و َى سيَه صفسر َصيسد سه َ ،و َىَيل َت يق س
يإ صن َه َذا الَبَلَد َحصرَم س ص س
َعصرَف َاا .

ال يدلد ،أي ال يقطع ،ومة ة الشجر .صيده ،أي الحيةاغ ال ي يواأ .ال ييفر :ال يزعج
ع منامه .لقطس ،عفهع القاف وسنةمها ،ومم اسم ما الهقق .عرفها ،أي عرفها ليدرفها مالكها

فيرأما إليه.

باب ما ذكر في الحجر األتود
َ - 828عن َعا يب ي
اء يإلَى ال َح َج ير
يع َة َعن سع َمَر  -رضى
س ب ين َربي َ
عه  -وَ صن س َج َ
ضُّر َوىَ َته َف سع َ ،وَلوىَ وَينى َ ورَي سر الصه يب صى
ال يإينى وَعَل سم وَصن َك َح َجٌر ىَ َت س
األَتَويد َفَقصبَل س َ ،فَق َ
ملسو هيلع هللا ىلص سيَق يبسل َك َما َاصبل ست َك.
الحجر األسةأ ،ويسمى الرل األسةأ ،ومة في ل الكدرس ال ي يلي الرا م جامب المشرق.
قال عمر م ا في المةسم ليشههر في الرلداغ ،ليدافع تةمم م قر عهده عا سالن ما لاغ يدهقد

في حجا ة أصيان الجامليس م اليفع واللر .وذلك إ دا عأمه لم يقود ب لك إال تدظيم هللا

والةقةف عيد أمر مريه .وفيه حض لأل مس أغ يراأ وا إلى تدا

وقةعها .
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بدء الرمل
باب كيف كان س
عهاما َ -اال َايدم رتول ص ي
ال
اَّ  -رضى
َ - 822ع ين اب ين َعصب ل
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َووَص َح ساب س َفَق َ
َ ََس س
َمَرهس سم الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص وَن َيرسملسوا
ال سمش يرسكو َن يإصن س َيقَد سم َعَلي سكم َ ،وَاد َو َهَه سام سح صمى َيث ير َبَ .فأ َ
الركَهي ين َ ،وَلم َيمَهع س وَن َيأ سمَرسهم وَن َيرسمسلوا
ال َ َة َ ،ووَن َيم سشوا َما َبي َن ُّ
األَشَوا َط الثص َ
األَشَوا َط سكلص َاا يإىص ي
اء َعَلي يام.
اإلبَق س
إمه يقدن علينم ،أي سةل هللا ملسو هيلع هللاىلص مع أصحاعه" .وقد" :في وايس أبي ذ " :وفد" ،أي جماعه

وافدوغ .يثر  :مي المدييس .الرما ،عالهحريك :سرعس المشي مع تقا

الخطى .وإمما أمروا ب لك

لير المشرلةغ قةتهم به ا الفدا ،ألمه أقطع في تك يرهم وأبلغ في مكايههم .الشة  :الطةفس حةل

الكدرس .وموب األ ةا على الظرفيس .الرليي  :اليماميي  ،إذ لاغ المشرلةغ ال يرومهم في م ا
المة ع ،فلم ين ما يدعة للرما .األ ةا للها ،أي سردس .أعقى عليه :فق عه.

باب واف الهساء مع الرجال
َ - 827اال اب سن جريج وَِبرَنا َاال وَِبرينى ع َطاء إذا مَهع اب سن يه َش ل ي
اف
اء الطصَو َ
َ َ
َ ََ
سَ ل ََ
ام اله َس َ
َ ٌ
َ
ـف يم ـَهعا صن  ،وَاــد َ َ ي
الر َجـ ي
م َـع ي ي
ـى ملسو هيلع هللا ىلص َمـ َـع ي
ـاء الصه يبـ ي
ـر وََبعـ َـد
ـال سالـ س
َ
ـال َكيـ َ َ س س
ـاف ن َسـ س
الر َجــال َاـ َ
َ
ـف ي َخ ي
الر َجـ ي
ـاب وَول َاـال يإى َل َعمـ يـرى َلَقـد وَدَركتسـ س َبعـ َـد ال يح َج ي
ال يح َج ي
ـالط َن ي
ـال
ـاب  .سال س
ـر َكيـ َ س
س َ
الر َج ي
ـوف َحج َـرإة يم َـن ي
ـال َى
ال َلم َي سك صن سي َخ يالط َن َكاَنر َع يائ َش سة  -رضـى
عهاـا – َت س
ط س
َا َ
ست َخ ي
ـالطس سام َ ،فَقاَلـ يـر امـَ وَ
ينَ .ااَلــر { ان َطيل يقــى } َعهـ يـك .
ـرةٌ ان َطيل يقــى َنس ـَتيلم َيـا وس صم ال سمــْ يم يه َ
الر َج ي
طف َن َم َع ي
الَ ،وَل يكصه سا صن سك صـن يإ َذا َد َِل َـن
َووََبر َ { .وسك صن } َيخسرج َن سم َتَه يكَر ل
ات يباللصي يل َ ،فَي س
الر َج ي
الَبي َر اسم َن َحتصى َيد سِل َن َووسِ ير َ ي
ال.
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ـر ي
آتـى َع يائ َش ـ َة وََنـا َو سعَبيـ سـد ب سـن سع َميـ لـر َو يهـى سم َج ي
ـر َو َمــا
ـاوَرٌة يفــى َجـو يف َ يبيـ لـر  .سال س
َوسكه س
َ
ي
يحجاباـا َاـ ي ي
ـر
ـاء َ ،و َمـا َبيَهَهــا َوَبيَه َاــا َغي سـر َذيلـ َـك َ ،وَ وَريـ س
َ سَ
ـال ه َـى فــى اسصب ـ لة ستريكصيـةل َل َاــا غ َشـ ٌ
َ
َعَلي َاا يدرإعا سمَوصرإدا.
اب مشان :مة إبراميم ،أو أخةه دمحم ب مشان ب إسماعيا ب مشان ب الةليد ،ولاما خالي

مشان ب عرد الملك ،فةلى دمحمًا إمراة منس ،وولى أخاه إبراميم إمرة المدييس ،وفةض مشان براميم
إم ةر الحج عاليان في خالفهه .قال الحافظ :فله ا قلت يحهما أغ ينةغ المراأ .يميده  :بلفظ

الخطا وةلفظ النيرس .واللمير المسههر في لليهما ب مشان .ومة لما تقةل :سألت ايداً ليع
تيكر م ا ،وليع ييكر م ا .القا ا (أعدد الحجا ) اب جريج ،يقاول عطاة .عدد الحجا  ،أي

عدد آيس الحجا ومي" :وقا للمؤميات ينلل م أعوا م " أو "وإذا سألهمةم مهاعًا
فاسألةم م و اة حجا " .أأ لهه ،أي طةاف اليساة مدهم  .حجرة ،أي في ماحيس ،مدهزلس.

امطلقي عيك ،أي ع جهس مفسك ،أو ألجلك .الريت ،أي الريت الحرانُ " .قم حي  "...أي إذا
أ أغ الدخةل وقف قا مات حهى يدخل حال لةغ الرجال مخرجي ميه .مجاو ة :مقيمس .ثرير:

جرا عظيم عمزألفس .ما حجابها ،أي يةمئ  .القرس الهرليس مي قرس صني ةر م لرةأ (صةف مهلرد)
تلر في األ ض .أ عاً مة أاً ،أي قميواً لةمه لةغ الة أ.

باب رفع اليدين عهد جمرة الدنيا والوتطى

الدنَيا يب َسب يع
ان َيريمى ال َجمَرَة ُّ
اب ين سع َمَر  -رضى
ون َعبَد
 - 821ص
عهاما َ -ك َ
ي ي
ي
وم
َح َصَي ل
وم سمس َتق يب َل القبَلة َفَيسق س
صم َفسيس يا َل َفَيسق َ
ات ،س صم سي َك يبسر َعَلى يإ ير سكل َح َصا لة ،س صم َي َتَقد س
ي
ات ي
الشم ي
ال َفَيس َت يا سل
َ يويالإ َ ،فَي د سعو َوَيرَف سع َيَدي  ،س صم َيريمى ال َجمَرَة السوت َطىَ ،فَيأ سِ سذ َذ َ
َ
ال َفيدعو ويرَفع يَدي ي  ،س صم يريمى جمرَة َذ ي
ي ي ي
ات ال َعَقَب ية يمن
َ َ
َ
وم سمس َتق يب َل القبَلة ايام إا َ يوي إ َ س َ َ س َ
َوَيسق س
ولَ :ه َك َذا َ وَري سر الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َيف َع سل.
ف يعهَد َها س صم َيه َص ير س
َبط ين الَو يادىَ ،و َى َي يْ س
ف َوَيسق س
الدميا :م الدمة ،أي القريرس م مسجد الخيع .والةسطى :الهي بييها وةي جم ةر الدقرس .يسها،
أي ييزل السها م األ ض .ذات الشمال ،أي الجهس اليسر  .الجم ةر ذات الدقرس ،أي جم ةر

الدقرس.

باب واف الوداع
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َ - 829عن وََن ي
عه َ -حصد َ س َع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َوصن س َصصلى ال ُّاَر
س ب ين َم يال لك  -رضى
ي
اف يب ي .
اء َ ،وَرَاَد َراَد إة يبال سم َح ص
ص يب  ،س صم َريك َب يإَلى الَبي ير َف َط َ
َوال َعصَر َ ،وال َمغ ير َب َوالع َش َ
صلى :عدد أغ مى الجما ومفر م ميى .طاف عه :طةاف الةأا .

باب التجارة ويام الموتم والبيع
في وتواَ الجاهلية
ظ َمت َجَر الصه ي
اَّ
اَّ  -رضى
ان سذو ال َم َج ياز َو سع َكا ٌ
ال اب سن َعصب ل
عهاما َ -ك َ
َ - 826ا َ
يي ي
ي
ي
اء ي
اح
اإلتالَ سم َكأَصن سام َك يرسهوا َذل َك َحتصى َنَزَلر ( َلي َس َعَلي سكم سجَه ٌ
فى ال َجاهلصية َ ،فَل صما َج َ
ال يمن َريب سكم ).
وَن َتب َت سغوا َفض إ

ذو المجاا :كاغ بياحيس عرفس إلى جامرها ،وقال اب الكلري :إمه له يا ،على فرسخ م عرفس،
أما عنا  :فد اب إسحاق ،إمها فيما بي مخلس والطا ع .و و عالورف وعدن الورف.

باب وجوب العمرة وفضلاا
عه  -وَ صن رتول ص ي
ال ال سعمَرسة يإَلى ال سعمَرية
َ - 823عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َس َ
ي
اء يإىص ال َجصهةس.
َك صف َارةٌ ل َما َبيَه سا َما َ ،وال َح ُّج ال َمبسر س
ور َلي َس َل س َجَز ٌ
كفا ة :ال مة  .الحج مررو  :مة ال ي ال يخالطه ئ م مأثم ،أو ال ي ال ياة فيه وال سمدس.

باب كم اعتمر الهبي ملسو هيلع هللا ىلص
الزبي ير المس يجَد َ ،في َذا عبسد ص ي
ي
َّللا ب سن سع َمَر
َ
ال َد َِل سر وََنا َو سعرَوةس ب سن ُّ َ
َ
َ - 821عن سم َجاهلد َا َ
ي
ي
اَّ سي َصلُّو َن يفى ال َمس يجيد
 رضىس يإَلى سحجَرية َعائ َش َةَ ،ويإ َذا َن ٌ
عهاما َ -جال ٌ
الضحى َ .ا ال َفسأَلَهاه عن ص َ ي
ال َل س َك يم اع َت َمَر
َص َ
ال َة ُّ َ
َ َ س َ َ
ال ت يام َ .فَقا َل يب د َع ٌة .س صم َا َ
ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َاال وَربع يإحَد س ي
رتول ص ي
ان
ال َو َت يمعَها ات يتَه َ
َ َإ
اه صن فى َر َج لب َ ،ف َك يرهَها وَن َنسرصد َعَلي َ .ا َ
َس س
ع يائ َش َة وس يم المْ يم يه َ ي
ي
ين
ين  .وَ َى َتس َم يع َ
اهَ ،يا وس صم ال سمْ يم يه َ
َ
ال سع رَوسة َيا وس صم س
ين فى ال سحجَرة َ ،فَق َ
س
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الرحم ين َ .ااَلر ما يسقول َا ال يسقول يإ صن رتول ص ي
ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص اع َت َمَر وَرَب َع
َ َ س َ َ س َس َ
ول وَسبو َعبد ص َ
َما َيسق س
ات يإحَد س ي
الرح َم ين َ ،ما اع َت َمَر سعمَرإة يإىص
سع َمَر ل
َّللا وََبا َعبيد ص
اه صن فى َر َج لب َ .ااَلر َير َح سم ص س

وهسو َش ي
اهسد سه َ ،و َما اع َت َمَر يفى َر َج لب َاطُّ .
َ َ

المسجد ميا مة مسجد المدييس .ثم قال له :كم اعهمر ،أي قال عروة الب عمر .سمديا اسهياغ

عا شس ،أي صةت إم ار ما السةا على أسيامها .أبة عرد الرحم  :كييس عرد هللا ب عمر.

امده ،أي حا ر مده .وقالت ذلك مرالنس في مسرهه إلى اليسياغ ،ولم تيكر عليه إال قةله

"إحدام في جب".

باب وجر العمرة على ادر الصه َص ب
عهاا  -يا رتول ص ي
اَّ يبسه سس َمي ين
َ - 821ااَلر َع يائ َش سة  -رضى
َّللا َيصسدسر الصه س
َ َس َ
ووَصسدر يبسهس لك َف يق يل َلاا ان َت ي يرى َ ،في َذا َار يت َفاِريجى يإَلى التصه يعي يم َ ،فأ ي
َهيلى س صم ائ يتيَها
س
س
َ َ
َ س س
يب َم َك ي
ان َك َذا َ ،ولَ يكصه َاا َعَلى َاد ير َن َفَق يت يك ،وَو َن َص يب يك.
مسني  ،أي حجس وعمرة .ومسك ،أي عحجس .فقيا لها ،أي قال لها سةل هللا .وفي مسلم" :قال

امهظري" .طهرت ،أي اغهسلت م المحيض .اخرجي إلى الهيديم ،أي مع عرد الرحم ب أبي

عنر الوديق .أملي :أي أملي عدمرة .مناغ ل ا :عاألعطع ،ومة الحوب .ولكيها ،يديي الدمرة.
مورك ،أي تدرك.

باب ما يقول إذا رجع وو العمرة وو الغزو
عهاما  -وَ صن رتول ص ي
 - 872عن عبيد ص ي
َّللا صلى
َّللا ب ين سع َمَر  -رضى
َ َ
َس َ
ان يإ َذا َاَف َل يمن َغ زلو وَو َح لج وَو سعمَرلة سي َك يبسر َعَلى سك يل َشَر لف يم َن األَر ي
ض َالَ َ
وتلم َك َ
يك َل س َ ،ل س ال سمل سك َ ،وَل س ال َحمسد َ ،و سهَو
َتك يب َير ل
ول َى يإَل َ يإىص ص
َّللاس َوحَد سه َى َش ير َ
ات ،س صم َيسق س
ي
ي
َعَلى سك يل َشى لء َايد ٌير  ،آيسبو َن َت يائسبو َن َعا يبسدو َن َت ي
َّللا
اجسدو َن لَربيَها َحامسدو َن َ ،صَد ََ ص س
اب َوحَد سه .
َوعَد سه َوَن َصَر َع بَد سه َو َهَزَم األَحَز َ
علي

فقا فقةال :جع .رف :مناغ عال .آيرةغ ،أي مح

اجدةغ .صدق هللا وعده :ما وعد عه م

إظها أييه وإعالة للمهه .األح از  :يديي أح از الكفر في جميع األيان والمةاط .
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باب من وترع ناات إذا بلغ المديهة
ان رتول ص ي
َّللا صلى
َ - 878عن سح َميٌد وَصن س َت يم َع وََن إسا  -رضى
ول َك َ َ س س
عه َ -يسق س
علي وتلم يإ َذا َايدم يمن ت َف لرَ ،فأَبصر َدرج ي
ات ال َميديَه ية وَو َض َع َنا َا َت سَ ،وإين َكاَنر
ََ َ َ
َ
َ
َداصب إة حصرَكااَ .اال وَبو عبيد ص ي
َّللا َزَاد ال َح يار س ب سن سع َمي لر َعن سح َميلد َحصرَك َاا يمن سح يب َاا .
َ س َ
َ َ
أسر ماقهه ،أي بياقهه ،موره على مز الخافض ،حميد :الطةيا .أ جات المدييس :طرقها

المرتفدس .و و " :أوحات المدييس" ،أي جرما الدظان .أو ع ماقهه :حملها على السير السريع،

والداعس :أعم م الياقس .م حرها ،أي م حب المدييس.

تعالى:
باب اول
( َوأْتُوا الْبُيُو َ ِم ْن أَبْ َواب َها )
ي
ول َنَزَلر َهيذيه
اء  -رضى
َ - 152عن وَ يبى يإت َح َ
عه َ -يسق س
ال َتمع سر الَبَر َ
اَ َا َ
اآلي سة يفيَها َ ،كاَن ير األَن َص سار يإ َذا َح ُّجوا َف َجاءوا َلم َيد سِلسوا يمن ياَب يل وَبَو ي
اب سبسيويت يامَ ،وَل يكن
َ
س
ظ سا ي
اء َر سج ٌل يم َن األَن َص يار َ ،فَد َِ َل يمن ياَب يل َبا يب ي َ ،ف َكأَصن س سعيَر يب َذيل َك ،
يمن س
ورَها َ ،ف َج َ
وت يمن ظس سا ي
وت
ورَها َوَل يك صن ال يبصر َم ين اتصَقى َوو ستوا السبسي َ
َفَهَزَلر ( َوَلي َس ال يبُّر يبأَن َتأ ستوا السبسي َ
ي
اباا).
من وَبَو َ
أبة أسحاق :عمرو ب عرد هللا السريدي .الرراة :اب عاا  .حجةا فجاةوا ،أي أتةا المدييس .ولاغ

األموا وسا ر الدر إال قريشًا –ومم الحمي  -يفدلةغ ذلك (أي يدخلةغ الريةت م ظهة ما
مهى جاةوا م الحج) .عير ب لك ،أي لمخالفهه ما لاغ عليه قةمه" .وليي الرر :"...م ا يس

 188في سة ة الرقرة.

باب السفر اطعة من العذاب
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الس َفسر ياط َع ٌة يم َن
َ - 877عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
ال ص
عه َ -ع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
ي
ام س َو َشَرَاب س َوَنو َم س َ ،في َذا َا َضى َنا َم َت س َفلسي َع يجل يإَلى وَهيل ي .
ال َع َذاب َ ،يمَه سع وَ َحَد سكم َ َع َ
مة قطدس م الد ا  :لما يحوا في الرلة والمشي م تر المألةف .مهمهه ،أي غرهه

وحاجهه و هةته.

باب إذا وحصر المعتمر
 - 871عن َن ياف لع وَ صن عبَد ص ي
عهاما ََِ -ر َ سمع َت يمإار يفى ال يفتَه ية
َّللا ب َن سع َمَر  -رضى
َ
َ
ول ص ي
َفَقال يإن سصيدد ست َع ين الَبي ير َ ،صَهعَها َكما َصَهعَها م َع َرت ي
َه صل يب سعمَرلة يمن
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َ .فأ َ
َ س
َ
َ
وَج يل وَ صن رتول ص ي
ي
ام ال سحَدي يبَي ية.
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َك َ
ان وَ َه صل ب سعمَرلة َع َ
َس َ
الفهيس لامت حي مزل الحجاإ لمقاتلس اب الزةير ،ولاغ ذلك في ذي القددة سيس  .62وقد تةفي

عرد هللا ب عمر سيس  .65كما صيديا مع سةل هللا ،...أي حي صده المشرلةغ ع الريت في
الحديريس ،فهحلا م الدم ةر ومحر وحلق .عان الحديريس :سيس ست م الهجرة.

باب اإلحصار في الحج
ول ص ي
عهاما َ -يسقول وََلي َس َحسسب سكم تصه َة َرت ي
َّللا
ان اب سن سع َمَر  -رضى
َ - 879ك َ
س
س
س
الص َفا َوال َمرَوية  ،س صم َح صل يمن سك يل َشى لء
اف يبالَبي يتَوبي ص
ملسو هيلع هللا ىلص  ،يإن سح يب َس وَ َحسد سكم َع ين ال َح يج َ َ
ي
وم .
َ ،حتصى َي سح ص
اما َاا يب إ
ال َ ،فسيادى وَو َي س
ص س
ج َع إ
حري ع الحج :عأغ ميع الةقةف عدرفس .عاما قاعال ،أي في الدان الهالي .يهدي :ذلك ب عع اة
ليهحلا.

باب اول

:

(فمن كان مهكم مريض إا وو ب وذى من

روت ففدية من صيام وو صداة وو سن سسك)

68

كتاب األلف املختارة من صحيح البخاري
سلسلة هيا نتعلم اإلسالم

ول ص ي
عه َ -عن َرت ي
ال َل َعصل َك
َ - 876عن َكع يب ب ين سعجَرَة  -رضى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص وَصن س َا َ
س
ي
َّللا َ .فَقال رتول ص ي
ام َك َ .ا ال َنعم يا رتول ص ي
ال َ َة
صم َ َ
اك َهَو ُّ
آ َذ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص احلم َ ور َت َك َو س
ََس س
َ َ َ َس َ
ام  ،وَو وَ يعم يتتص َة مس ي
ين  ،وَ يوان سسك يب َشا لة.
اك َ
وَصي ل
ََ
" قال :لدلك آذا  "...لكدب ب عج ةر ومة محرن مده عالحديريس والقما يهياثر على وجهه .مةان:

جمع مامس ،بهشديد الميم ،والمراأ عه القما .امسك عشاة ،أي تقر ب عع اة.

باب اإل عام في الفدية نصف صاع
ي
- 873عن ع بيد ص ي
ال َجَلس سر يإَلى َكع يب ب ين سعجَرَة  -رضى
َ َ
َّللا ب ين َمعق لل َا َ
ي ي
ول ص ي
اص إة َ ،وهى َل سكم َعا صم إة  ،سح يمل سر يإَلى َرت ي
َّللا
ال َنَزَلر يف صى َِ ص
س
َف َسأَل ست س َع ين الفدَية َفَق َ
َ
ال َما سكه سر وسَرى الَو َج َع َبَل َغ يب َك َما وََرى وَو َما سكه سر وسَرى
ملسو هيلع هللا ىلص َوالَقم سل َي َتَها َسرَعَلى َوج ياى َفَق َ
ي
ام  ،وَو وَ يعم يتتص َة
صم َالَ َ َة وَصي ل
ال َف س
ال َجاَد َبَل َغ ب َم َما وََرى َ ،ت يجسد َشا إة َ .فسقل سر ىَ َ .فَق َ
مس ي
اع .
ين ،يل سك يل يمس يم ل
ين ينص َف َص ل
اك َ
ََ
عه -

ِ
ع :عاليوب في اتفاق
وَ
" أو ماكيت أ  "...الشك م الرواي .والجهد ،عالفهع :المشقس .م ْ
الروايات.

عز وجل :

باب اول

( فال رفُ وى فسوَ )
________

عه َ -اال ت يمع سر الصه يبى ملسو هيلع هللا ىلص يسقول من ح صج يص ي
َ - 158عن وََبى سهَريَرَة  -رضى
َ س َ َ
ص
َ َ
َفَلم َيرفسُ َوَلم َيف سسم َر َج َع َكَيومي َوَلَدت س وس ُّم س.
" فال ف

وال فسةق" :م ا يس في سة ة الرقرة .الرف  :كلمس جامدس لكا ما يريده الرجا م

المرأة ،والفسةق :الخروإ ع طاعس هللا .كيةن ولدته أمه ،عا يًا م ال مة  ،عالمنفرة.

المحرم الحالل في اتل الصيد
باب ى يعين
س
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اح ية َ ،و يمصها
َ - 871عن وَ يبى َا َت َاد َة  -رضى
ال سكصها َم َع الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص يبالَق َ
عه َ -ا َ
اءو َن َشيإئا َفَه َ ر ست َ ،في َذا يح َم سار
ال سمح يرسم َ ،و يمصها َغيسر ال سمح يريم َ ،فَ ورَي سر وَص َحا يبى َي َتَر َ
ي
َوح ل َ -يع يهى َوَا َع َتو س س َ -فَقاسلوا َى سن يعيسه َك َعَلي يب َشى لء  ،يإصنا سمح يرسمو َن َ .ف َتَه َاول ست س
يي
ي
ي
ي
ال
َفأ َ
َِذ ست س  ،س صم وَ َتي سر الح َم َار من َوَراء وَ َك َم لة َ ،ف َعَقرست س َ ،فأَ َتي سر ب َوص َحا يبى َ ،فَق َ
ال
ال َبع س
َبع س
امَها َ ،ف َسأَل ست س َفَق َ
ض سام ىَ َتأ سكلسوا َ .فأَ َتي سر الهص يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َو سهَو وَ َم َ
ض سام سكلسوا َ .وَا َ
ال ٌل .
وه َح َ
سكسل س
أبة قهاأة :مة الحا ث ب

ةدي األموا ي .القاحس :واأ على محة ثالث مراحا م المدييس.

يهراةوغ :تفاعا م الرؤيس ،يهشا لةغ فيها" .يديي وقع سةطه" ،قال الحافظ :الشك فيه م

الرخا ي ،فقد واه أبة عةامس ع أبي أاوأ الحرامي ع علي ب المدييي بلفظ" :فإذا حما وحش

فرلرت فرسي وأخ ت الرمع والسة  ،فسقق ميي السة  ،فقلت :ماولةمي ،فقالةا :ليي مدييك عليه
عشئ"" .المدييك عليه :"...فيه أليا أمهم لامةا يدلمةغ أمه يحرن على المحرن ا عامس على قها

الويد .األكمس :تا م حجر واحد .عقرته ،أي قهلهه ،وأصا الدقر

ر قةا م الردير أو الشاة

عالسيع ومة قا م .وفيه أغ عقر الويد ذلاته .ومة أماميا ،أي قداميا" .كلةه ،حالل" ،أي مة

حالل .وفي وايس أخر " :كلةه حالال" ،أي أكال حالال.

باب ما يقتل المحرم من الدواب
َ - 812ااَلر حفص سة َاال رتول ص ي
س يم َن الدَصو ي
اب َى َحَر َ َعَلى َمن َاَتَل سا صن
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َِم ٌ
َ َ
ََس س
ي
ور.
اب َوالحَدوَةس َوال َفأَرةس َوال َعقَر سب َوال َكل سب ال َعسق س
الغسَر س
حفوس :بيت عمر ب الخطا

اوإ سةل هللا ملسو هيلع هللاىلص .الحرإ :مة ا ثم .الدقة  ،أي الجا ح .وقيا:

كا مفهرن م السرا يسمى للرًا عقة ًا لاليمر وال ب.

 - 818عن عبيد ص ي
َّللا  -رضى
َ َ
وتلم يفى َغ لار يب يمإهى  ،يإذ َنَز َل

علي
ال َبيَه َما َنح سن َم َع الهص يب يى صلى
عه َ -ا َ
اها يمن
َعَلي ي (َوال سمر َت َ
وها َ ،وإيينى ألَ َتَلصق َ
ال يت) َويإصن س َلَيتسل َ
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اه َلَر ٌب
يفي ي َ ،وإ ص
ين َف س
ال الصه يب ُّى
َف َذ َهَبر َ ،فَق َ

اها ،
وها َ .فاب َتَدرَن َ
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ااستسل َ
يب َاا  ،يإذ َوَ َبر َعَليَها َحصي ٌة َفَق َ
ملسو هيلع هللا ىلص سوياَير َشصرسكم َك َما سوياي ستم َشصرَها.

عرد هللا :اب مسدةأ .ولاغ مزول (والمرسالت) ليلس عرفس .ابهد ماما ،أي أسرعيا إليها" .وقيت
رلم" مة مجاا المقابلس ،أي لم يلحقها

ر لم لما لم يلحقكم رما.

عهاا َ -زو ي الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص وَ صن رتول ص ي
ال يللَوَزيَ
َ - 142عن َع يائ َش َة  -رضى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َس َ
ي
م َ .وَلم وَت َمع س وَ َمَر يبَقتيل ي .
فسَويس ٌ
الةائ مة سان أبرص .قال للةائ( :فةيسق) ،أي سماه فةيسقا .وفةيسق :تونير فاسق.

باب ى يعضد شجر الحرم
ال يل َعم يرو ب ين َت يع ليد َوهَو َيب َع سُ السب سعو َ يإَلى َم صك َة ائ َذن
َ - 817عن وَ يبى سشَري لح وَصن س َا َ
َمير وسحيد ك َاو إى َا ي ي
ي
ي
اى
يلى وَُّي َاا األ ي س َ َ
ام ب الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ال َغَد من َيو يم ال َفت يحَ ،تم َعت س وسسذَن َ
َ
ي
ووعاه َال يبى ،ووَبصرت س عيَهاى ،يح َ ص ي ي ي
ال يإ صن َم صك َة
ََ َ س
َّللا َووَ َهى َعَلي س صم َا َ
ين َت َكل َم ب َ ،حمَد ص َ
َ ََ َ َ
َّللا  ،وَلم يح يرماا الصهاََّ ،ف َ ي ي
ئ يْ يم سن يبا ص ي واليو يم ي
اآلِ ير وَن َيس يف َك
َ َ
ال َيح ُّل ىم ير ل س
س
َحصرَم َاا ص س َ س َ َ
ي
ول ص ي
ي
ال َرت ي
َ يل يق َت ي
ياا َفسقولسوا يإ صن
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ف َ
يب َاا َد إماَ ،و َى َيعضَد يب َاا َش َجَرإةَ ،في ن وَ َحٌد َتَر صِ َ
س
ي
ي ي ي
ي ي
اع إة يمن َن َا لار ،س صم َع َادت
ياا َت َ
َّللا َاد وَذ َن لَر ستويل َ ،وَلم َيأ َذن َل سكمَ .ويإصن َما وَذ َن لى ف َ
صَ
الش ي
سحرَم ست َاا الَيو َم َك سحرَم يت َاا يباألَم ي
سَ ،ولسيَبيل يغ ص
اهسد ال َغ يائ َب.
َف يقيل ألَ يبى سشريح ما َاال عم رو َا ال وََنا وَعَلم يمه َك يا وَبا سشريحَ ،ى ي يعي سذ ع ي
اصإياَ ،و َى
َ
َ َ َ ل
س
َ ل َ َ َ ٌ
س
َ
َ
ار يب َخرَب لة.
ار يبَد لمَ ،وىَ َف ًّا
َف ًّا
سِرَبةَ :بيلصية.
سديد :اب الداص .ولاغ قدومه واليًا على المدييس م ِقَرا يزيد ب مداويس سيس  ،71الردةث
جمع عد  ،ومة الجيش المردةث ،وقد جهزت م ه الردةث لقهال عرد هللا ب الزةير عقياأة عمرو
ب الزةير ،ولاغ مداأياً ألخيه .وعاه قلري ،أي حفظه .منس حرمها هللا ،أي مة ال ي حنم

بهحريمها .يدلد جرة ،أي يقطدها" .فإغ أحد ترخص لقهال ،"...أي مسهدال ل لك عقهال سةل
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هللا .قةله ملسو هيلع هللاىلص" :و إمما أذغ لي ساعس م مها " :كاغ ذلك يةن الفهع ،ولاغ ذلك ما بي طلة

الشمي وصالة الدور.

باب ى يهفر صيد الحرم
َّللا َم صك َة َ ،فَلم
اَّ  -رضى
َ - 811ع ين اب ين َعصب ل
ال َحصرَم ص س
عهاما َ -ع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
ي
ي
ي
اع إة يمن َن َا لار  ،ىَ سيخَتَلى َِالَ َهاَ ،وىَ
َحلد َبعدى  ،وس يحلصر لى َت َ
َحلد َابلى َوىَ أل َ
َت يح صل أل َ
ط سلَق َط ست َاا يإىص يل سم َع ير لف .
سيع َضسد َش َجسرَهاَ ،و َى سيَه صفسر َصيسد َها َ ،و َى ستل َتَق س
تول  ،يإىص ي
اإلذ يَِر يل َصا َغ يتَها َواسسب ي
ال
اَّ  -رضى
ال ال َعصب س
ورَنا َ .فَق َ
عه  :-يا َر َ
َوَا َ
يإىص ي
اإلذ يَِر.

ال يهخلى خالما ،أي ال يجز للؤما .إال لمدرف :يدرفها ثم يحفظها لمالكها .ا ذخر :مرت طيب
ال ار حس ،ومة َحْلَفاة منس .ولاغ ا ذخر وقةأًا للواغس والقيةغ (الحداأوغ) .ولاغ تسد عه فرإ
اللحةأ المهخللس بي الريات.

باب تزويج المحرم
اَّ  -رضى
َ - 819ع ين اب ين َعصب ل
سمح يرٌم.

عهاما  -وَ صن الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َتَزصو َ َمي سموَن َة َو سهَو

ميمةمس :مي بيت الحا ث الهالليس .ومة محرن :عالدم ةر سيس سرع.

باب لبس السالح للمحرم
- 816ع ين البر ي
عه  -اع َت َمَر الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص يفى يذى الَقعَد ية َ ،فأََبى وَه سل
اء  -رضى
َ ََ
ال إح ا يإىص يفى ال يقَر ي
اب.
اهم َى سيد يِ سل َم صك َة يت َ
وه َيد سِ سل َم صك َة َ ،حتصى َا َ
اض س
َم صك َة وَن َيَد سع س
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كامت تلك" :عم ةر القليس" .أغ يدعةه ،أي أغ يهرلةه .قا امم :م القلاة ،عمديى الفوا
والحنم .الق ار  :ره ج ار م جلد يلع فيه الراكب سيفه عجفيه (غمده) ،وسةطه وعواه
وأأاته .وا هر ذلك لينةغ أما ة للسلم.

باب تهة المحرم يإذا مات
ف يب َعَرَف َة يإذ َوَا َع َعن
اَّ  -رضى
َ - 813ع ين اب ين َعصب ل
ال َبيَه َما َر سج ٌل َو ياق ٌ
عهام َ -ا َ
ي يي
ي
ي
وه
وه يب َم ل
اء َو يتد لر َ ،وَكفسه س
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص اغسسل س
ال َفأَوَا َصت س َ -ا َ
َراحَلت َفَوَا َصت س  -وَو َا َ
ي
ي
ي
ام ية سمَل يبإيا.
وه َو َى ست َخ يمسروا َ ور َت س َ ،في صن س سيب َع س
فى َوَبي ين َ ،و َى ست َحه سط س
ُ َيو َم القَي َ
وقوهه ،أي لسرت عيقه .الهخمير :الهنطيس .وامظر الحدي

قم  84في أغ النسا.

باب الحج عمن ى يستطيع الثبوت على الراحلة
اء يت امَ وَر ٌة يمن َِث َع َم،
اَّ  -رضى
َ - 148ع ين ال َفضل اب ين َعصب ل
ال َج َ
عهاما َ -ا َ
يض َة ص ي
اع َ ،ااَلر يا رتول ص ي
َّللا َعَلى يعَب ياديه يفى ال َح يج وَدَرَكر
ام َح صج ية الَوَد ي
َّللا يإ صن َف ير َ
َ َس َ
َع َ
الر ي ي
ي
وَ يبى َشي إخا َك يب إ ا
يى َعَل ى ص
احَلة َف َال َيق يضى َعه س وَن وَ سح صج َعه س
يع وَن َيس َتو َ
ير  ،ىَ َيس َتط س
ال َن َعم.
َا َ
الراحلس :الردير القةي على األسفا  .يقلى عيه ،أي يجز عيه وينفي.

باب حج المروة عن الرجل
 - 811عن عبيد ص ي
يف َرت ي
ول
اَّ  -رضى
َّللا ب ين َعصب ل
ال َك َ
َ َ
ان ال َفض سل َريد َ س
عهاما َ -ا َ
صي
اء يت امَ وَر ٌة يمن َِث َع َم َ ،ف َج َع َل ال َفض سل َيه سسر يإَلي َاا َوَته سسر يإَلي ي َ ،و َج َع َل الصه يب ُّى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف َج َ
يض َة ص ي
اآلِ ير َفَقاَلر يا رتول ص ي
ف وج َ ال َفض يل يإَلى ي
َّللا َعَلى
الش يم َ
َّللا يإ صن َف ير َ
ملسو هيلع هللا ىلص َيص ير س َ
َ َس َ
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الر ي ي
ال
يعَب ياديه يفى ال َح يج وَدَرَكر وَ يبى َشي إخا َك يب إ ا
ير َ ،ى َيثسب سر َعَلى ص
احَلة  ،وَ َفأ س
َح ُّج َعه س َا َ
اع.
َن َعم َ .وَذيل َك يفى َح صج ية الَوَد ي
ال .أيفه ،أي خلفه على عجز احلهه.
الفلا :اب الدران ،ولاغ غالمًا جمي ً

باب حج الصبيان
ول ص ي
الس يائ يب ب ين َي يز َيد َاال سح صج يبى م َع َرت ي
ين.
َ - 892ع ين ص
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َووََنا اب سن َتب يع يت يه َ
َ س
َ
واه الهرم ي" :في حجس الةأا "

باب حج الهساء
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َى ست َس ياف يرال َمروَ سة يإىص
اَّ  -رضى
َ - 131ع ين اب ين َعصب ل
ال َا َ
عهاما َ -ا َ
مع يذى محرلم  ،وىَ يد سِل عَل ياا رجل يإىص ومعاا محرم َ .فَقال رجل يا رتول ص ي
َّللا يإينى
ََ
َ َ
ََسٌَ َس َ
َ َ س َ َ َ س ٌ َ َ ََ َ َ ٌ
ال اِسر َم َع َاا .
يد وَن وَِسر َ يفى َجي ي َك َذا َوَك َذا َ ،وامَ وَر يتى ست ير س
وسير س
يد ال َح صجَ .فَق َ
"فقال جا "...:وفي وايس الجهاأ" :إمي اكههرت في غزوة ل ا ول ا" ،أي لهرت مفسي في أسماة

م عي لهلك النزوة .اخرإ مدها ،أي إلى الحج .وذلر اليةوي أغ فيه تقديم األمم فاألمم عيد
المدا

س ،فرجع الحج ألغ النزو يقةن فيه غي هر مقامه ،عخالف الحج.

باب من نذر المشي إلى الكعبة
َ - 132عن

ال َه َذا
َما َب س
َيرَك َب.

ي
ال
س  -رضى
وََن ل
عه  -وَ صن الهص يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َ وَرى َشي إخا سي َا َادى َبي َن ابَهي َا َ
ي
َّللا َعن َتعيذ ي
يب َه َذا َنف َس س َل َغ يهىَ .ووَ َمَرسه وَن
ال يإ صن ص َ
َ .االسوا َن َذَر وَن َيمش َى َ .ا َ
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يهاأي بي ابييه ،أي يمشى بييهما مهدمدًا عليهما " .أمره أغ يرلب" :إمما لم يأم هر عالةفاة
عالي  ،إما ألغ الحج اكراً أفلا م الحج ما ياً .في المشي يقهلي الهزان تر األفلا ،فال
يجب الةفاة عه أو لكةمه عجز ع الةفاة بي ه .قاله في الفهع.

باب حرم المديهة
ال
س  -رضى
َ - 897عن وََن ل
عه َ -ع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
ي
ياا َحَد ٌ َ ،من وَحَد َ
َك َذا َ ،ى سيق َط سع َش َجسرَهاَ ،و َى سيحَد س ف َ
َوال َمالَ يئ َك ية َوالصه ي
ين.
اَّ وَج َم يع َ
م ل ا إلى ل ا :مما جرال عير وثة  .وفي ذلك عح
فيها عما مخالع للكها

والسيس.

ال َميديَه سة َحَرٌم  ،يمن َك َذا يإَلى
حَد إ ا َفعَلي ي َلعَه سة ص ي
َّللا
َ
َ

طةيا .ال يحدث فيها حدث ،أي ال يدما

ي
ي
ي
ي
ال
س  -رضى
َ - 891عن وََن ل
َمَر يب يبَهاء ال َمس يجد َفَق َ
عه َ -اد َم الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ال َمديَه َة َفأ َ
امسهوينى َ .فَقاسلوا َى َنطسلب َ مَه س يإىص يإَلى ص ي
يا ب يهى الصه صج يار َ ي
َمَر يبسقسب ي
ين ،
ور ال سمش يريك َ
َ َ
َّللا َ .فأ َ
س َ
َفسه يب َشر  ،س صم يبال يخَر يب َف سس يوَيرَ ،وبيالصهخ يل َفسق يط َع َ ،ف َص ُّفوا الصهخ َل يابَل َة ال َمس يجيد.
ثاميةمي ،أي عايدةمي عالثم  .وفي لها

الوالة" :ثاميةمي عحا طنم" ،أي برسهامكم" .فقالةا :ال

مطلب ثميه إال مال هللا" :ااأ أما السيرة :فأبى سةل هللا ملسو هيلع هللاىلص حهى ابهاعه عدش ةر أمامير .المخر :

الخر  .قطع اليخا ،أي اتخ وا ميه قرلس المسجد .قرلس المسجد ،أي
جمع خرةس ،ومي األ ض ا

جهس المسجد.

ال سح يرَم َما َبي َن ىََب َت يى
َ - 899عن وَ يبى هسَريَرَة  -رضى
عه  -وَ صن الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
ي ي
ي
ي ي
ال وََ ار سكم َيا َب يهى َح يارَ َة َاد
ال َووَ َتى الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َبهى َح يارَ َة َفَق َ
ال َمديَهة َعَلى ل َسانى َ .ا َ
ي
ال َبل وَن ستم يفي ي .
ََِرج ستم م َن ال َحَريم  .سمص ال َت َف َر َ ،فَق َ
البهاغ :تثييس العس ،ومي الحرة :أ ض ذات حجا ة سةأ .والمدييس بي حرتي عظيمهي في رقها
وغرةها .بية حا ثس :م األون" .أ اكم...قد خرجهم" :جزن عما غلب على ظيه" .با أمهم فيه":
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جة ع الظ إلى اليقي  .ولاغ ملسو هيلع هللاىلص قد جدا حمى المدييس م لا جهس م جهاتها بريدًا بريدًا.
والرريد :اثيى عشر ميال .والميا :أ ةدس آالف ذ ا .

باب من رغب عن المديهة
َ - 896ع ين ُّ ي
عه -
َن وََبا سهَريَرَة  -رضى
يد ب سن ال سم َسصي يبأ ص
ال وََِبَرينى َت يع س
الزه يرى َا َ
َاال ت يمع سر رتول ص ي
اها يإىص
ول َيتسرسكو َن ال َميديَه َة َعَلى َِي ير َما َكاَنر َ ،ى َيغ َش َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيسق س
َس َ
َ َ
آِر من يح َش ر ر ي
العو ي
ي
يد َعو يافى ي
ان يم ن سمَزيَه َة ،سي ير َيد ي
اعَي ي
ان
السَب ي
اف  -ي ير
اع َوالطصي ير َ -و س َ س س َ
ََ
س س َ َ
ال َميديَه َة َيه يعَق ي
اع َِصار َعَلى
ان يب َغَه يم يا َما َ ،فَي يجَد يان َاا َوح إشا َ ،حتصى يإ َذا َبَل َغا َ يهصي َة الَوَد ي
سو سج ي
وه يا َما.
تهرلةغ :عالياة في فر اليةميييس ،وةالهاة في غيره .على خير ما لامت :م عما ة وحس ولث ةر

أثما  .ال ينشاما ،أي ال يقرةها وال يأتيها .ومة إخرا عما ينةغ في آخر الزماغ ،أو عما جر في
الدور األول في عدض فه المدييس .والدةافي :جمع عافيس ،ومي الهي تطلب أقةاتها .مزييس:

قريلس م ملر .ييدقاغ عنيمهما ،أي يويحاغ بها .يجدامها وحة ا ،أي ذات وحةش .أو جمع

وحش ومي األ ض الخاليس .و و " :وحشًا" .ثييس الةأا  :م جهس الشان .خ ار على وجةمهما ،أي
سقطاً ميهي .

باب اإليمان يأ يرز إلى المديهة
اإلي َما َن لَيََ ْ َِ ُز إِلَى
سولَ َّ ِ
 - 136عَ ْن أَبِى هُ َريْ َر ةَ َ -ضى هللا عن  -أ َ َّن ََ ُ
ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ق َالَ إِنَّ ِ
الْ َم ِدين َ ِة كَ َما تََ ْ َِ ُز الْ َحيَّة ُ إِلَى ُجح ِْرهَا .
يأا إليها ،أي يلم إليها ويجهمع .وم ا اما لجميع األاميس ،فقد لامت وال تزال مة ال للمؤميي

م لا عقا الدميا.

ال َت يمع سر الصه يب صى صلى
َ - 138عن َع يائ َش َة َااَلر َت يمع سر َتعإدا  -رضى
عه َ -ا َ
اع ال يمل سح يفى
اع َك َما َيه َم س
يد وَه َل ال َميديَهة يَوَ َحٌد يإىص ان َم َ
ول ىَ َي يك س
علي وتلم َيسق س
الم ي
اء.
َ
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عا شس م ه مي عا شس بيت سدد ب أبي وقاص ،وت م ا الحدي

ع أبيها .امما  :ذا .

وم ا مثا لرأ ليده في محره ،وأمه يقلى عليه قرا أغ يهمن م ليده ،ال يهما.

باب المديهة تهفي الخبُ
اء وَعَ ار يبى الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َفَب َاي َع س َعَلى ي
اإلتالَمي،
َ - 891عن َجا يب لر  -رضى
عه َ -ج َ
َفجاء يم َن ال َغيد محموما َ ،فَقال وَ يال يهى َ ،فأَبى َ َ ي
ال ال َميديَهةس َكال يك ي
يرَ ،ته يفى
َ
ال َ مَر لار َ ،فَق َ
َ
َ س إ
َ َ
ََِب َث َاا َ ،وَيه َص سع َ يسب َاا.
أقليي :طلب إقالهه م الهج ةر والمقان مده عالمدييس .وال يحا للمهاجر أغ يرجع إلى وطيه .الكير:
مة ميفخ اليا  ،أو المة ع المشهما عليها .ييوع :م اليوة  ،ومة الخلةص .ويرو :

"وتيوع طيرها".

باب ادوم المديهة
عهاا َ -ااَلر َل صما َايدم رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ال َميديَه َة سو يع َك
َ - 862عن َع يائ َش َة  -رضى
ََس س
ول:
وبك لر َوبيالَ ٌل َ ،ف َك َ
وَسب َ
ان وَسبو َبك لر يإ َذا وَ َِ َذت س ال سح صمى َيسق س
اك َنعيل ي
ئ مصصبح يفى وَهيل ي
والمو ست وَدَنى يمن يشر ي
سك ُّل ام ير ل س َ ٌ
َ
َ َ
ي
ي
َوَك َ ي
ول :
ان بالَ ٌل يإ َذا وسال َع َعه س ال سح صمى َيرَف سع َعق َيرَت س َيسق س
ي
ي
يل َو َهل
وَ َى َلي َر يش ع يرى َهل وَيبي َت صن َليَل إة
يبَو لاد َو َحويلى يإذٌِر َو َجل س
ي
ي
ي
يل
اه َم َجصه لة
وَ يرَدن َيو إما مَي َ
ام ٌة َو َ ف س
َو َهل َيبسدَون لى َش َ
يع َة َ ،ووس َمصي َة ب َن ََِل لف َ ،ك َما
يع َة َ ،و سعتَب َة ب َن َريب َ
ال :اللص سا صم ال َعن َشيَب َة ب َن َريب َ
وَا َ
اء س صم َاال رتول ص ي
ض الوب ي
ي
ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :اللص سا صم َح يبب يإَليَها ال َميديَه َة
وََِر سجوَنا من وَرضَها يإَلى وَر ي َ َ
ََس س
َكح يبَها م صك َة وَو وَ َشصد  ،اللصا صم ب يارك َلَها يفى ص ي
اعَها َ ،ويفى سميدَنا َ ،و َص يحح َاا َلَها َوانسقل
َ
س َ
س َ
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ض صي
اها يإَلى ال سجح َف ية َ .ااَلر َوَايدمَها ال َميديَه َة َ ،وهى وَوَبأس وَر ي
ان
َّللا َ .ااَلر َف َك َ
سح صم َ
َ
ي
اء ي
آجإها.
ان َيج يرى َنج إ
سبط َح س
ال َ .تعهى َم إ
وعك ،أي أأ لهه الحمى .مورع ،أي مأتى عالمةت صراحاً .الش ار  :أحد سية اليدا الهي تكةغ
على وجهها .ا ذخر ملى في حدي  .144والجليا :مرت ديع ،ومة الثمان .مجيس :مة ع
بياحيس مر الظهراغ .و امس وطفيا :جرالغ على محة ثالثي ميال م منس.والريهاغ أمشدمما عالل

وليسا له ،با لرنر ب غالب الجرممي .وقد تراييت طريقها تدزي أبي عنر وةالل عما يظهر فلا
أبي عنر .قال" :اللهم الد  ،"...أي قال عالل .الجحفس :كامت إذ ذا أا

ر  .أوةأ ،أي أكثرما

وةاة .عطحاغ :واأ في صحراة المدييس" .تديى" ،أي عا شس .والماة ا ج  :المهنير.
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كتاب الصوم
باب وجوب صوم رمضان
صي
الر ي
ال
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َ يائَر صو
َّ َفَق َ
الصَلو ي
ات ال َخم َس ،يإىص وَن
ص َ

 - 171عن َ لح َة ب ين عبييد ص ي
َّللا وَ صن وَعَ ار يبًّيا َجاء يإَلى َرت ي
ول
َ
َ
سَ
س
َ
َّللا عَلى يمن ص ي
يا رتول ص ي
ال
َّللا وَِ يبرينى َما َذا َفَر َ
ض صس َ ص َ
الص َالة َفَق َ
َ َس َ
ي
ي
ص
ان ،يإىص وَن
ال وَِ يبرينى َما َفَر َ
ال َشاَر َرَم َض َ
َّللا َعَل صى م َن الصَيا يم َفَق َ
ض صس
َتطصوَع َشيإئا َ .فَق َ
الزَك ي
اة َفَق ال َفأَِب ره رتول ص ي
ص
َّللا َعَل صى يم َن ص
َّللا
ال وَِ يبرينى يب َما َفَر َ
َ ََ س َ س س
ض صس
َتطصوَع َشيإئا َ .فَق َ
ي
ملسو هيلع هللا ىلص َشَر يائ َع ي
َّللا
اإلت َ
َ يم صما َفَر َ
ال َوالصذى وَكَرَم َك َى وَ َت َطصوسع َشيإئا َ ،و َى وَنسق س
ض صس
ال يم َ .ا َ
عَلى َشيإئا َ .فَقال رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص وَفَل َح يإن َصَد ََ وَو َد َِ َل ال َجصه َة يإن َصَد ََ .
َ ص
ََس س
طلحس ب عريد هللا :أحد الدش ةر المرشري عالجيس ،ومم :أبة عنر ،وعمر ،وعثماغ ،وعلي،

وطلحس ،والزةير ،وسدد ب أبي وقاص ،وسديد ب ايد ،وعرد الرحم ب عةف ،وأبة عريدة ب

الجراح .ثا ر الرأن ،أي ميهفش الشدر .أفلع إغ صدق ،أي ينفيه ذلك ليفلع ،فإذا تطة ااأ

فالحه وظفره.

باب فضل الصوم
ي
عه  -وَ صن رتول ص ي
َ - 862عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
ام سجصه ٌة َ ،فالَ
ال الصَي س
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َس َ
َيرفسُ َوىَ َيج َال َ ،وإ ي
ين امسرٌؤ َااَتَل س وَو َشا َت َم س َفلَيسقل يإينى َص يائ ٌم َ .مصرَتي ين َ ،والصيذى
ي
َّللا َتعاَلى يمن ير ي ي ي
ي
ي
وف َف يم ص ي
ام س
َنف يسى يبَييده َل سخسل س
الصائ يم وَ َي سب عهَد ص َ
يح المسك َ ،يتسر سك َ َع َ
ي
ي
ي
ام يلى َ ،ووََنا وَج يزى يب ي َ ،وال َح َسَهةس يب َعش ير وَم َث يال َاا.
َو َشَرَاب س َو َشاَوَت س من وَجلى ،الصَي س
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ُجيس ،أي وقايس وسهرة م المداصي ،أو م اليا  .ال يرف  ،أي اليفحش في الكالن .وفاؤه
مثلثس .ال يجها ،أي ال يفدا فدا الجاما ،مقابا الحليم ،أي اليطيع غلره وحميهه .الخلةف،

عاللم :تنير ال ار حس .و رطه عدلهم عفهع الخاة ،وخطأ" .الويان لي" :تشريف للويان وةياغ
لدلة منامهه ،أو مة عما خفي ليي لسا ر األعمال الهي يطلع عليها الخالق.

باب من صام رمضان إيمان إا واحتساباإ
يماإنا
َ - 867عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
ام َليَل َة الَقد ير يإ َ
ال َمن َا َ
عه َ -ع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
ي
ي
ي
يماإنا َواح يت َس إابا سغ يفَر َل س َما
صم يمن َذن يب َ ،و َمن َصا َم َرَم َض َ
ان يإ َ
َواحت َس إابا سغفَر َل س َما َتَقد َ
َتَقصد َم يمن َذن يب ي .
إيماماً واحهساعاً :قال الخطابي :مة أغ يوةمه على مديى الرغرس في ثةاعه ،طيرس مفسه عه ،غير
مسهثقا لويامه ،وال مسهطيا أليامه.

باب وجود ما كان الهبي ملسو هيلع هللا ىلص
ان الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص وَجَوَد الصه ي
اَّ يبال َخي ير
اَّ  -رضى
َ - 861عن اب َن َعصب ل
ال َك َ
عهاما َ -ا َ
السـالَ سم
ـان يجب يري سـل َ -عَليـ ي ص
ـاه يجب يري سـلَ ،وَك َ
ان  ،يح َ
ان وَجَوسد َما َي سكو سن يفى َرَم َض َ
َوَك َ
ـين َيلَق س
ي
آن َ ،ف ـي َذا
ـان َحتصــى َيه َسـ يـل َخ َ ،يع يـر س
ـى ملسو هيلع هللا ىلص السقــر َ
ـاه سك ـ صل َليَلـ لة يفــى َرَم َض َ
ض َعَلي ـ الصه يب ُّ
 َيلَق سي
ان وَجَوَد يبال َخي ير يم َن ي
يح ال سمرَتَل ية.
الر ي
الس َ
يل َ -عَلي ي ص
ال سم َ -ك َ
َلقَي س يجب ير س
ييسالخ ،أي ييقلااي .سالخ الشااهر ،أي أملاااه .الاريع المرساالس ،أي المطلقاس ،أو الهااي يرساالها هللا
مزال الني .

باب من لم يدع اول الزور والعمل ب في الصوم
عه َ -اال َا ال رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َمن َلم َيَدع َاو َل
َ - 869عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
َ ََس س
ي
ي
يي
الز ي
ُّ
ام س َو َشَرَاب س.
ور َوال َع َم َل يب َفَلي َس ص َح َ
اج ٌة فى وَن َيَد َع َ َع َ
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الحدي ح

على اجهيا

تلك المداصي ال سيما في الوةن ،ولاغ القود عالوةن في األصا

االمهيا ع لا ما يخدش الدي  ،ولك لما لاغ ذلك يشق ،خففه هللا ،وأمر عاألمسا ع

المفطرات ،ومره الداقا عدد ذلك على ا مسا ع سا ر المخالفات.

العزبة
باب الصوم لمن ِاف على نفس س
عبيد ص ي
ال سكصها َم َع
َّللا  -رضى
َ
عه َ -فَق َ
َ ،في صن س وَ َغ ُّ
ْ يللَب َص ير َووَ ح َص سن يلل َف ر ي ،

ال َبيَها َوَنا وَم يشى َم َع
َ - 866عن َعلَق َم َة َا َ
اء َة َفلَي َتَزصو
ال َم ين ات َت َط َ
اع الَب َ
الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
اء.
َو َمن َلم َيس َت يطع َف َعَلي ي يب ص
الصو يمَ ،في صن س َل س يو َج ٌ

الدزةس والدزوةس :عدن الزواإ .والمراأ ما ييشأ عيها م إ اأة الةقة في الديت .علقمس :اب قيي

اليخدي .عرد هللا :اب مسدةأ .الراةة ،أي الجما  ،والمراأ القد ة على مؤغ اليكاح .أغض

للرور ،أي أأعى إلى غض الرور ولفه ع الهطلع .وجاة أي قاطع لشهةة الوا م .وأصا

الةإة ض الخويهي  ،أي أقهما ،وذا قاطع للشهةة .قال الحافظ :واسهشنا عأغ الوةن يزيد في

تهيج الح ار ة وذلك ما يثير الشهةة وقال :لك ذلك إمما يقع في مردأ األمر فإذا تماأ عليه واعهاأ

سن .

باب إذا رويتم الاالل
- 863عن ع بيد ص ي
َّللا ب ين سع َمَر  -رضى
َ َ
ال َل َ ،و َى
وموا َحتصى َتَرسوا ال يا َ
ال َى َت س
ص س
َفَق َ
َل س .

عهاما  -وَ صن رتول ص ي
ان
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َذ َكَر َرَم َض َ
َس َ
ستف يطسروا َحتصى َتَروسه َ ،في ن سغ صم َعَلي سكم َفااسدسروا

"حهى تروا الهالل" :وذلك إذا لم ينما دراغ ثالثي يةمًا .وينفي في هاأة الرؤيس عدل واحد،
وقيا ال ينهفي فيها إال عددلي " .فإغ غم علينم ،"...أي فإغ حال بييكم وةي الهالل غيم أو محةه
فاقد وا له تمان الددأ ثالثي يةمًا .وقيا :قد وا له عحسا

82

مياال القمر.

كتاب األلف املختارة من صحيح البخاري
سلسلة هيا نتعلم اإلسالم

ال وَسبو
َ - 178عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
ال َا َ
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َوو َا َ
ول َا َ
عه َ -يسق س
ي
وموا يلسرؤَي يت ي َ ،ووَف يطسروا يلسرؤَي يت ي َ ،في ن سغ يبى َعَلي سكم َفأَك يملسوا يعصد َة َشعَبا َن
الَقات يم ملسو هيلع هللا ىلص س
ص س
َ
ين.
َالَ ي َ
غري علينم ،أي خفى علينم ولم تروه .ويروي" :غرى" عالرياة للمفدةل وتشديد الراة ،و "أغمى"
عالرياة للمفدةل ،و "غم" ك لك.

عهاا  -وَ صن الصه يب صى
َ - 861عن وس يم َتَل َم َة  -رضى
م َضى يتسعةٌ و يعش رو َن يوما َغَدا وَو ر ي
يل َل س يإصن َك
َ َ
َ َ س
اح َفق َ
َ إ
َ
يإ صن ص
ين َيو إما.
الشاَر َي سكو سن يتس َع إة َو يعش ير َ

ملسو هيلع هللا ىلص آَلى يمن ينس يائ ي
َ
َحَلف َر وَن ىَ َتد سِ َل

َشاإ ار َ ،فَل صما
ال
َشاإ ار َ .فَق َ

أن سلمس :أن المؤميي  .آلي م مسا ه هرا ،أي حلع ال يدخا عليه ه ًار .وم ا ا يالة غير
ا يالة الشرعي ال ي ت ل ةر لهب الفقه .غدا :ذمب في أول اليها  ،أو اح :في آخره .والشك م

الراوي.

عه َ -اال آَلى رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يمن ين َس يائ ي َ ،وَكاَن ير
س -رضى
َ - 161عن وََن ل
َس س
َ
ين َليَل إة  ،س صم َنَزل َفَقالسوا يا رتول ص ي
َّللا
ام يفى َمشسرَب لة يتس إعا َو يعش ير َ
َ َس َ
َ
ان َف صكر يرجلس س َ ،فأَ َا َ
ال يإ صن ص
ين .
الشاَر َي سكو سن يتس إعا َو يعش ير َ
آَلي َر َشاإ ارَ .فَق َ
مشرةس :علم الراة وفهحها ،ومي النرفس.

باب اول الهبي ملسو هيلع هللا ىلص :ىنكتب وى نحسب
ال يإصنا وس صم ٌة وس يمصيةٌَ ،ى
َ - 838عن إب َن سع َمَر  -رضى
عهاما َ -ع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص وَصن س َا َ
َنكتس سب َو َى َنح سس سب ص
ين.
ين َ ،و َمصرإة َالَ ي َ
الشاسر َه َك َذا َو َه َك َذا َ .يع يهى َمصرإة يتس َع إة َو يعش ير َ
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أميس ،قال الكرمامي" :أي عاقةغ على الحال الهي ولدتيا عليها األمهات م عدن القراةة والكهاعس،

أو مة مسرس إلى األن وصفهها ،ألغ م ه صفس اليساة غالرًا ،وقيا إمها ميسةةس إلى أمس الدر
ألمهم ليسةا أما الكهاعس" .قال الحافظ" :وقةله ال مكهب وال محسب تفسير لكةمهم ل لك .وقيا
للدر أميةغ ألغ الكهاعس لامت فيهم عزيزة ،قال هللا تدالى :مة ال ي عد

في األميي

سةال

ميهم .واليرأ على ذلك أمه لاغ فيهم م ينهب ويحسب ألغ الكهاعس فيهم قليلس ماأ ة .والمراأ
عالحسا

ميا حسا

اليجةن وسيرما ،ولم ينةمةا يدرفةغ م ذلك أيلاً إال اليز اليسير".

باب اول

تعالى( :وكلوا واشربوا)

ال َل صما َنَزَلر ( َح صتى َي َتَبصي َن َل سك سم
َ - 832عن َعيد يى ب ين َح يات لم  -رضى
عه َ -ا َ
ْ،
ال وَتَوَد َويإَلى يعَق ل
ْ يم َن ال َخي يط األَتَويد ) َع َمد ست يإَلى يعَق ل
ال وَبَي َ
ال َخيطس األَبَي س
ين يلى َ ،ف َغَدو ست َعَلى
َف َج َعل ست سا َما َتح َر يو َت َاد يتى َ ،ف َج َعل سر وَن سسر يفى اللصي يل َ ،فالَ َيس َت يب س

ي
ول ص ي
َرت ي
اض الصه َا يار.
ال يإصن َما َذيل َك َتَو ساد اللصي يل َوَبَي س
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف َذ َكر ست َل س َذل َك َفَق َ
س

ا يس مي ا يس  181م الرقرة .عمدت :قودت .الدقال :حرا يدقا عه الردير ،تثيي عه يده إلى
لرهيه فهشد عه .قلت :وإطالقه على ما يشد عه غطاة الرأن مجاا حدي  ،لم تدرفه الدر .

ي
ْ
ال وسن يزَلر ( َوسكلسوا َواشَرسبوا َحتصى َي َتَبصي َن َل سك سم ال َخيطس األَبَي س
َ - 837عن َتال ب ين َتعلد َا َ
الصو َم َرَب َط وَ َحسد سهم
ال يإ َذا وََرسادوا ص
يم َن ال َخي يط األَتَويد ) َوَلم َيه يزل يم َن ال َفج ير َ ،ف َك َ
ان ير َج ٌ
ْ َوال َخي َط األَتَوَد َ ،وَلم َيَزل َيأ سك سل َحتصى َي َتَبصي َن َل س سرؤَي ست سا َما ،
يفى يرجيل ي ال َخي َط األَبَي َ
َّللا َبعسد ( يم َن ال َفج ير ) َف َعيل سموا وَنص س يإصن َما َيعهيى اللصي َل َوالصه َا َار .
َفأَنَز َل ص س
"في جليه" ،ويرو " :في جله" عاألفراأ.

ادر َكم بين السحور وصالة الفجر
باب س
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ال َت َس صحرَنا َم َع الصه يب يى صلى
س َعن َزييد ب ين َ ا يب لر  -رضى
َ - 831عن وََن ل
عه َ -ا َ
لص َ ي
ان َبي َن األَ َذ ي
الس سح ي
ال َادسر
ام يإَلى ا ص
ان َو ص
الة  .سال سر َكم َك َ
ور َا َ
علي وتلم س صم َا َ
آي إة.
َِم يس َ
ين َ
الحدي

وايس صحابي .وأمي مة اب مالك .قد خمسي آيس ،أي قد قراةتها :وفيه إ ا ة إلى

أغ أوقاتهم لامت مسهنرفس عالدراأة ،ألغ الدر إمما لامةا يقد وغ األوقات عاألعمال الردميس،

كقةلهم :قد حلب اة ،وقد تحر جزو  .وفيه أيلاً أاللس على تأخير السحة .

باب بركة السحور
 - 839عن ع بيد ص ي
م
َّللا  -رضى
اَّ َف َش ص
َ َ
اص َل الصه س
اص َل َفَو َ
عه  -وَ صن الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َو َ
ي
ال َلس سر َك َايَئ يت سكم  ،يإينى وَ َظ ُّل وس َع سم َووستَقى.
َعَلي يام َ ،فَه َا س
اهم َ .ااسلوايإصن َك ستَواص سل َ .ا َ
عرد هللا :مة اب عمر

ي هللا عيه .واصا ،أي بي الوةمي م غير إفطا عالليا .أطدم

وأسقى :ال على صة ة طدامنم و راعنم ،ألغ هللا يفيض عليه ما يسد مسد طدامه و راعه ،م
حي

أمه يشنله ع إحسان الجة والدطش ،ويقةيه على الطاعس .وقيا المديى على ظام هر عأغ

يراقه طدامًا و راعًا م الجيس .ومة تأويا

َ - 167عن وََن َس ب َن َم يال لك  -رضى
الس سح ي
ور َبَرَك إة.
ص

ديع.

ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َت َس صحسروا َفي صن يفى
ال َا َ
عه َ -ا َ

الس َحَر ما لاغ قريا الورع .وم ثم
تسحروا :م ا هقاقه اللنةي يفهم أغ وقهه قريا الفجر ،ألغ ه

خوه عدلهم عالسدن األخير م الليا .السحة  ،عالفهع :اسم لما يهحسر عه .وةاللم المود

والفدا مفسه .وفي اللساغ" :وأكثر ما و عالفهع .وقيا الوةا

والررلس واألجر والثةا

في الفدا ال في الطدان".

باب الصائم يصبح سجهباإ
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الرحم ين ب ين الح يار ي
ي
َ
َ - 833عن َعبد ص َ
رتول ص ي
ان سيد يرسك س ال َفجسر َو سهَو
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َك َ
َس َ

ي
اه َو صن
ب ين يه َش ل
ام وَ صن َعائ َش َة َووس صم َتَل َم َة وََِبَرَت س
يي
ي
ي
وم .
سجسه ٌب من وَهل  ،س صم َيغ َتس سل َوَي س
ص س

ومة جيب م أمله ،أي جما أمله .ويوةن ،أي يهم الوةن .وفيه جةاا الوةن للجيب مطلقاً ،و
قةل الجمهة واأل مس األ ةدس ،وخالع عدلهم بي الميع والهقييد.

باب السقبلة للصائم
َ - 831عن َع يائ َش َة  -رضى
وَزَو ي
اج ي َو سهَو َص يائ ٌم  .س صم َض يح َمر.

ان رتول ص ي
ْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َلسيَق يب سل َبع َ
عهاا َ -ااَلر يإن َك َ َ س س

حنت :تيريها على أمها صاحرس القوس .أو

م الحياة إثر قةلها.

حنت تدجرًا مم خالع في م ا ،أو لما أأ لها

باب إذا وكل وو شرب ناتياإ
ال يإ َذا َن يسى َفأَ َك َل َو َش ير َب
َّللا عه َ -ع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َ - 831عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى ص س
َ
ي
اه.
َّللا َو َتَق س
َفلسيت صم َصو َم سَ ،في صن َما وَ َع َم س ص س
أكا و ر  :قليال أو لثي ًار لما جحه اليةوي لظامر إطالق الحدي .

باب يتواك الر ب واليابس للصائم
وهو ي
صائ ٌم ماى وسح يص ي  -وو
ير
الهبي ملسو هيلع هللا ىلص َيس س
بيع َة اال َ :وَر س
ص
تاك سَ
- 812عن عامر بن َر َ
وَ سعُّد.
باب إذا جامع في رمضان
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 - 818عن عصب ياد ب ين عبيد ص ي
َّللا ب ين ُّ
عهاا
الزَبي ير وََِبَرسه وَصن س َت يم َع َع يائ َش َة  -رضى
َ
َ َ
ال وَ َصب سر وَهيلى يف ى
ال َماَل َك َ .ا َ
ال يإصن س اح َتَر ََ َ .ا َ
ول يإ صن َر سجالإ وَ َتى الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
 َتسق سيي
رم َض َ ي
ال
ال وَي َن ال سمح َت ير س
ال وََنا َ .ا َ
َ َ .ا َ
انَ .فأست َى الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص بممَت لل  ،سيد َعى ال َعَر ََ َفَق َ
ََ
َت َصصدَ يب َا َذا .
احهرق :عرر ب لك العهقاأه أغ مرتكب ا ثم يد

عاليا  .ومة ليايس ع أمه ا تكب مدويس.

منها :عنسر الميم ،ومة ره الزمريا يسع خمسس عشر صاعًا (حةالي خمسي له ار) .الدرق:
امريا ميسةإ م مسا ج الخةص .تودق :على سهي مسنييًا ،لما في عدض وايات الحدي
لكا مسني مد ،ومة ةع صا .

وَّ يعهَد الصه يب يى صلى
َ - 812عن وََبى سهَريَرَة  -رضى
ال َبيَه َما َنح سن سجسل ٌ
عه َ -ا َ
علي وتلم يإذ جاءه رجل َ ،فَقال يا رتول ص ي
ال َوَاع سر
ال َما َل َك َ .ا َ
َّللا َهَلك سر َ .ا َ
َ َ َس َ
َ َسَ سٌ
ي
عَلى ام ورَ يتى ووََنا ص يائم َ .فَقال رتول ص ي
ال َف َال
َ
ال ىََ .ا َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َهل َت يجسد َرَاَب إة تسعتسق َاا َ .ا َ
ََس س
َ َ َ ٌ
ي
ي
ين يمس يميإها
ام يت يت َ
َتس َتط س
يع وَن َت س
ال َف َال َت يجسد يإ َع َ
ال َى َ .فَق َ
وم َشاَري ين سم َت َتاب َعي ين َ .ا َ
ص َ
ي
ي ي
ياا َتمٌر
ال َف َم َك َُ الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َ ،فَبيَها َنح سن َعَلى َذل َك وست َى الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص يب َعَر لَ ف َ
ال ىَ َ .ا َ
َ .ا َ
يي
َ ال يممَتل َ -اال وَي َن ص ي
ال
 َوال َعَر سال سِذ َها َف َت َصصدَ ب َ .فَق َ
ال وََنا َ .ا َ
السائ سل َ .فَق َ
َ
س
َّللا َفو ص ي
ي
يي
يد ال َحصرَتي ين  -وَه سل
ص
َّللا َما َبي َن َىَب َتي َاا  -سي ير س
ول ص َ
الر سج سل وَ َعَلى وَفَقَر مهى َيا َر ست َ
ي ي
ي
ي
ال وَ يعم س وَهَل َك.
َبي لر وَفَقسر من وَهل َبيتى َ ،ف َضح َك الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َحتصى َبَدت وَنَي ساب س س صم َا َ
الحرتاغ :امظر ما سرق الحدي قم  .133فلحك اليري :تدجرًا م حاله ،جاة خا فًا على مفسه
اغرًا في فدا ها ،فلما من عما أعطيه م الكفا ة مد عييه إليها .وقد لاغ الدرق م مال الودقس،
فأم هر الرسةل الكريم أغ يهودق عه على أمله الاة ال لفا ة .لك قال الخطابي :إمه لاغ خوس

له خاصس ،أو ميسةخ .وقال الكرمامي :وقد اسهيرق الدلماة م م ا الحدي

باب الصوم في السفر واإلفطار

86

ألع مسألس.

كتاب األلف املختارة من صحيح البخاري
سلسلة هيا نتعلم اإلسالم

ول ص ي
عه َ -اال سكصها م َع َرت ي
َّللا صلى
ب َن وَ يبى وَوَفى  -رضى
َ - 817عن َعبد
َ س
َ
علي وتلم يفى ت َف لر َفَقالَ يلرج لل ان يزل َف اجَدح يلى َ .اال يا رتول ص ي
َّللا ص
س.
َس
الشم س
َ َ َس َ
َ
َاال ان يزل َف اجَدح يلى َ .اال يا رتول ص ي
َّللا ص
ال ان يزل َفاجَدح يلىَ .فَهَز َل ،
الشم س
س َ .ا َ
َ َ َس َ
َ
يي
ال يإ َذا َ وَريتس سم اللصي َل وَاَب َل يمن َها سهَها
َف َجَد َح َل س َ ،ف َش ير َب ،س صم َرَمى يبَيده َها سهَها  ،س صم َا َ
الص يائ سم.
َفَقد وَف َطَر ص

ليا مع سةل هللا :ومة صا م في ملاغ .فقال لرجا :مة عالل ،لما في وايس أبي أاوأ.

الجدح :الخلق ،والمراأ خلق السةيق (طدان م مدقةق الحيطس والشدير) عالماة ،أو اللر عالماة،

وذلك لكي يفطر عليه .وقةل عالل" :الشمي" ،أي الشمي عاقيس أو م ه الشمي ،يديي مة ما أو
امظر الشمي فإغ مة ما عاق .ظ أغ عقاة الية مامع م ا فطا  ،وإمما الدر ةر عمنيب قرصها.
مي بيده مهيا ،أي جهس المشرق الهي تقرا ميها الظلمس عيد سقة القرص في المنر  .فقد

أفطر الوا م :أي أخا وقت إفطا ه .

عهاا َ -زو ي الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص وَ صن َحمَزَة ب َن َعم لرو األَتَل يم صى
َ - 811عن َع يائ َش َة  -رضى
ي
الس َف ير وَك َ ي
َاالَ يللصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص وَوَص ي
ي
صم َوإين يشئ َر
ال يإن شئ َر َف س
وم فى ص َ
ان َكث َير الصَيا يم َ .فَق َ
س س
َفأَف يطر .
 - 819عن وَ يبى الدصرَد ي
ال ََِرجَها َم َع الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص يفى َبع ي
ْ
اء  -رضى
َ
عه َ -ا َ
وَت َف يي
الر سج سل َيَد سه َعَلى َ ور يت ي يم ن يشصد ية ال َح يرَ ،و َما يفيَها َص يائ ٌم
اره يفى َيو لم َح لار َحتصى َي َض َع ص
يإىص ما َك َ ي
اح َة .
ان م َن الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َواب ين َرَو َ
َ
اب

واحس :مة عرد هللا ب

واحس .وم ا تسجيا عاحس الوةن وا فطا في السفر.

ليس البر الصيام في السفر

88

كتاب األلف املختارة من صحيح البخاري
سلسلة هيا نتعلم اإلسالم

ان رتول ص ي
- 816عن جا يب ير ب ين عبيد ص ي
َّللا صلى
َّللا  -رضى
َ
َ َ
ال َك َ َ س س
عهام َ -ا َ
ي
ي
ي
ال َما َه َذا َ .فَقالسوا
اما َ ،وَر سج إ
ال َاد ظسل َل َعَلي َ ،فَق َ
علي وتلم فى َت َف لرَ ،فَ وَرى يز َح إ
ي
الس َف ير.
ال َلي َس يم َن ال يب ير ص
الصو سم يفى ص
َصائ ٌم َ .فَق َ
في السفر :في غزوة الفهع .ليي الرر :...ليي م الطاعس والدراأة صةن المسافر إذا بلغ عه
الجهد م ا المرلغ .وقد تمسك عدض الظامريس عظامر بلفظ الحدي

ف مب إلى أغ الوةن في

السفر ال ييدقد .القسطالمي" :وأما وايس ليي م امرر امويان في امسفر ،عإبدال الالن ميماً في
لنس أما اليم  ،فهي في مسيد ا مان أحمد ال في الرخا ي".

باب من وفطر في السفر ليراه الهاَّ
عهاما َ -اال َِ ر رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يم َن ال َميديَه ية
اَّ  -رضى
َ - 813ع ين اب ين َعصب ل
َ ََ َس س
ي ي
اَّ
ان  ،سمص َد َعا يب َم ل
ام َحتصى َبَل َغ سعس َف َ
اء َفَرَف َع س يإَلى َيَدي لسي يرَي س الصه َ
يإَلى َم صك َة َ ،ف َص َ
اَّ يسقول َاد صام رتول ص ي
َّللا
ان َف َك َ
َفأَف َطَر َحتصى َايد َم َم صك َةَ ،وَذيل َك يفى َرَم َض َ
َ ََس س
ان اب سن َعصب ل َ س
اء وَفَ َط َََر.
ام َ ،و َمن َش َ
اء َص َ
ملسو هيلع هللا ىلص َووَف َطَر َ ،ف َمن َش َ

فده إلى يده ،أي إلى غايس طةل يده .و و " :يديه" .ولاغ الوةن قد ق على المسلمي في

ذلك السفر ،ومة الخروإ إلى منس للفهع ،ومم ييظروغ ما سةل هللا فاعا ليقهدوا عه.

باب الحائْ تترك الصوم والصالة
َ - 811عن وَ يبى َت يع ليد  -رضى
ان يد ي
يه َاا .
صم َف َذيل َك سنق َص س
ست َص يل َوَلم َت س

اضر َلم
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص وََلي َس يإ َذا َح َ
ال َا َ
عه َ -ا َ

باب من مات وعلي صوم
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َ - 188عن َع يائ َش َة  -رضى
ام َعه س َويلُّي س .
َص َ

ي ي
عهاا  -وَ صن رتول ص ي
ام
ال َم ن َم َ
ات َو َعَلي صَي ٌ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َس َ

وليه :مة قريره ،وقيا وا ثه ،وقيا عورهه (بيةه وقرابهه).

اء َر سج ٌل يإَلى الصه يب يى صلى
اَّ  -رضى
َ - 812ع ين اب ين َعصب ل
ال َج َ
عهاما َ -ا َ
ي ي
ي
علي وتلم َفَقال يا رتول ص ي
ال
َّللا يإ صن وسمى َما َتر َو َعَلي َا ا َصو سم َشا لر  ،وَ َفأَاضي َعه َاا َا َ
َ َ َس َ
َنعم َ -اال َ -فَدي سن ص ي
م وَن سيق َضى .
َّللا وَ َح ُّ
َ
َ
يحل فطر الصائم
باب متى ُّ
عه ـ َ -اــال َاــال رتــول ص ي
َ - 818عــن سعمـ َـر بـ يـن ال َخطصـ ي
َّللا صــلى
ـاب  -رضــى
َ ََس س
َ
علي وتلم يإ َذا وَاَب َل اللصي سل يمن َها سهَها َ ،ووَدَبَر الصه َا سار يمن َها سهَهـا َ ،و َغَرَب يـر ص
س،
الشـم س
الص يائ سم .
َفَقد وَف َطَر ص
مامي ااا األولا ااى ،أي جه ااس المشا اارق .والثاميا ااس ،أي جه ااس المنا اار  .أفطا اار الو ااا م ،أي أخا ااا وقا اات

إفطا ه.

باب تعجيل اإلفطار
 - 812عن تا يل ب ين تعلد وَ صن رتول ص ي
اَّ يب َخي لر َما َع صجلسوا
ال الصه س
ال َى َيَز س
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َس َ
َ
َ َ
ال يفطَر.
عجلةا الفطر :وذلك عدد تحقق النرو

عالرؤيس ،أو إخرا عدل ،أو عدلي  .قال القسطالمي:

"وأما ما يفدله الفلكيةغ أو عدلهم م الهمني عدد النرو

باب صوم الصبيان

111

بد جس فمخالع للسيس".

كتاب األلف املختارة من صحيح البخاري
سلسلة هيا نتعلم اإلسالم

اء يإَلى اسَرى األَن َصا ير
َ - 817ع ين ُّ
الرَبي يع يبه ير سم َع يولذ َااَلر وَرَت َل الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َغَدا َة َع س
اش َ
ور َ
ي
ي
ي ي
ي
صم .
َمن وَصَب َح سمفطإ ار َفلسيت صم َبقصي َة َيو يم َ ،و َمن وَصَب َح َصائ إما َفلَي س
وم س َبعسد َ ،وسن َص يو سم يصبَياَنَها َ ،وَنج َع سل َل سا سم اللُّعَب َة يم َن ال يعا ين َ ،في َذا
َااَلرَ :ف سكصها َن س
ص س
اكَ ،حتصى َي سكو َن يعهَد ي
اإلف َط يار.
اه َذ َ
َب َكى وَ َحسد سهم َعَلى الطص َعا يم وَع َطيَه س
الرةيع بيت مدةذ :م الرايدات تحت الشجرة .م أصرع صا ما فليوم ،أي فليسهمر على

صةمه ُم ِ
وةن صرياميا :تمريياً لهم على الطاعات .الده  :الوةف المورةئ.

باب الوصال
عه  -وَصن س ت يمع الصه يبى ملسو هيلع هللا ىلص يسقول َى ستو ي
اصسلوا،
َ - 811عن وَ يبى َت يع ليد  -رضى
ص
َ َ
َ س َ
اصل يا رتول ص ي
ي
اصل َفليو ي
ي
َّللا.
اصل َحتصى ص
َفأَُّي سكم يإ َذا وََرَاد وَن سيَو َ س َ
الس َح ير َ .االسوا َفي صن َك ستَو س َ َ س َ
اَ َيس يق ي
ين .
ير يلى سمط يع ٌم سيط يع سم يهى َو َت ل
ال يإينى َلس سر َك َايَئ يت سكم ،يإينى وَ يب س
َا َ
أبة سديد الخد ي .وامظر الحدي
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باب التهكيل لمن وكثر الوصال
عه َ -اال َناى رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َع ين ال يو َص ي
ال يفى
َ - 183ع ين وََبى سهَريَرَة  -رضى
َ َ َس س
اصل يا رتول ص ي
ي
ال َووَُّي سكم يمثيلى يإينى
ص
ال َل س َر سج ٌل يم َن ال سمسيل يم َ
َّللا َا َ
ين يإصن َك تسَو س َ َ س َ
الصو يم َفَق َ
ين َ .فَل صما وََبوا وَن َيه َت ساوا َع ين ال يو َص ي
ير سيط يع سم يهى َريبى َوَيس يق ي
اص َل يب يام َيو إما س صم
وَ يب س
ال َو َ
الل َ ،فَقال َلو َتأَ صَِر َل يزد ست سكم َ .كالتصه يك ي
ين وََبوا وَن َيه َت ساوا
يل َل سام  ،يح َ
َ
َيو إما  ،س صم َ وَرسوا ال يا َ َ
.

يةمًا ثم يةما ،أي يةمي  .أو الهالل ،أي مالل ةال .لزأتكم ،أي لزأتكم في الةصال إلى أغ
تدجزواعيه فهسألةا الهخفيع عالهر  .قال الكرمامي :فإغ قلت :كيع جةا سةل هللا صلى هللا
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عليه وسلم لهم الةصال؟ قلت :احهما للمولحس تأكيد لزجرمم ،وةيامًا للمفسدة المهرترس على
الةصال ،ومي الملا م الدراأة ،والهدرض للهقوير في سا ر الةظا ع.

باب من واسم على وِية ليفطر في التطوع
ولم ير علي اضاء إذا كان وافم ل
ي
ان  ،ووَ يبى الدصرَد ي
اء،
ال َ
آِى الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َبي َن َتل َم َ َ
َ - 816عن وَ يبى سج َحي َف َة َعن وَ يبي َا َ
ي
ي
ي
وك
ال َل َاا َما َشأسن يك َااَلر وَ سِ َ
َفَزَار َتل َم س
ان وََبا الدصرَداء َ ،فَ وَرى وس صم الدصرَداء سم َتَبذَل إة َ .فَق َ
ي
ي
ال
اج ٌة يفى ُّ
وَسبو الدصرَداء َلي َس َل س َح َ
اما َ .فَق َ
اء وَسبو الدصرَداء َ ،ف َصَه َع َل س َ َع إ
الدنَيا َ .ف َج َ
ي ي
ي
ي
ان اللصي سل َذ َه َب
ال َفأَ َك َل َ .فَل صما َك َ
ال َما وََنا بآك لل َحتصى َتأ سك َل َ .ا َ
ال َفي نى َصائ ٌم َ .ا َ
سكلَ .ا َ
ي
ان يمن ي
آِ ير
وم َ .فَقا َل َنم َ .فَل صما َك َ
ام  ،س صم َذ َه َب َيسق س
ال َنم َ .فَه َ
وم َ .ا َ
وَسبو الدصرَداء َيسق س
ص
صي
ان يإ صن يلَربي َك َعَل ي َك َحًّقا َ ،ويلَهف يس َك
ال َل س َتل َم س
ان اس يم َ
ال َتل َم س
اآلن َ .ف َصلَيا َ ،فَق َ
الليل َا َ
َعَلي َك َحًّقاَ ،وألَهيل َك َعَلي َك َحًّقا َ ،فأَع يط سك صل يذى َح لم َحصق س َ .فأَ َتى الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َف َذ َكَر َذيل َك
ان".
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص " َصَد ََ َتل َم س
َل س َ ،فَق َ
أبة جحيفس :مة ومب ب عرد هللا السةا ي .مهر لس ،أي العسس الر لس ،وتا لس للران الزييس .ليي
له حاجس في الدميا ،أي وإمما عه تفرئ لدما ا خرة ،يوةن اليها ويقةن الليا .جدلت م ا علس

لهر لها في ثيابها ألغ اوجها ال يناأ يفرئ لها .ذمب يقةن ،أي يولي .قال :مم ،أي سلماغ ألبي

الد أاة .فوليا ،أي عدد الة ةة .أتى اليري ف لر ذلك له ،أي أبة الد أاة.

باب صوم شعبان
عهاا َ -حصد َ ت س َااَلر َلم َي سك ين
َ - 813عن َع يائ َش َة -رضى
ول
ان سكلص س َ ،وَك َ
وم َشعَب َ
ان َ ،في صن س َك َ
وَك َثَر يمن َشعَب َ
ان َي س
ان َيسق س
ص س
ي
َّللا َى َي َم ُّل َحتصى َت َملُّوا".
ستطيسقو َن َ ،في صن ص َ
ي
ال ية يإَلى الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َما سد ي
ال إة َد َاو َم
َووَ َح ُّب ص
ان يإ َذا َصلصى َص َ
الص َ
،وإين َالصر َوَك َ
وو َم َعَلي َ
َعَلي َاا .

وم َشاإرا
الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َي س
ص س
" سِ سذوا يم َن ال َع َم يل َما
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كاغ يوةن دراغ :كله في وقت ،وةدله في وقت آخر .اليما حهى تملةا :مة ما يسمى
عالمشاكلس ،والمديى ال يقطع عيكم ثةابهه وفلا حمهه.

باب ما يذكر من صوم الهبي ملسو هيلع هللا ىلص وإفطاره
عه َعن يصَيا يم الصه يب يى صلى
ال َتأَل سر وََن إسا رضى
َ - 811عن سح َميٌد َا َ
ي
اه يم َن ص
الشا ير َص يائ إما يإىص َ وَري ست س َو َى سمف يطإ ار يإىص َ وَري ست س َ ،و َى
ال َما سكه سر وسح ُّب وَن وََر س
وتلم َفَق َ
يم َن اللصي يل َا يائ إما يإىص َ وَري ست س َ ،و َى َن يائ إما يإىص َوَري ست س َ ،و َى َم يسس سر َِصزإة َو َى َح ير َيرإة وَلَي َن يمن
ول ص ي
ول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َ ،وىَ َش يمم سر يمس َم إة َوىَ َع يب َيرإة وَ َي َب َر يائ َح إة يمن َر يائ َح ية َرت ي
َك يف َرت ي
َّللا
س
س
ملسو هيلع هللا ىلص.
علي

حميد :مة حميد الطةيا .خزة ،أي قطدس م الخز ،ومة وةر أاعس .عريرة :في وايس اب عساكر

"عيررة".

باب حم الجسم في الصوم
عهاما َ -اال يلى رتول ص ي
 - 811عن عبسد ص ي
َّللا ب سن َع م يرو ب ين ال َع ي
َّللا
ال  -رضى
َ َ
َس س
َ
َّللا وََلم وسِبر وَصن َك َتصوم الصهاار وَتسقوم اللصيل َ .فسقل سر بَلى يا رتول ص ي
ملسو هيلع هللا ىلص يا عبَد ص ي
َّللا .
َ َ
َ
َ َ َس َ
س س ََ َ س َ
ين يل َعي يه َك َعَلي َك
صم َووَف يطرَ ،واسم َوَنم َ ،في صن يل َج َسيد َك َعَلي َك َحًّقا َ ،وإ ص
ال َف َ
ال َتف َعل  ،س
َا َ
وم سك صل
ين يلَزو ير َك َعَل ي َك َحًّقا َ ،وإ ص
ين يلَزو يج َك َعَلي َك َحًّقاَ ،وإ ص
َحًّقا َ ،وإ ص
ين يب َحس يب َك وَن َت س
ص َ
ي ي
ي
ي ي
ام الصده ير سكيل ي .
َشا لر َ َ
ال َ َة وَصي ل
ام َ ،في صن َل َك ب سمل َح َسَه لة َعشَر وَم َثال َاا َ ،في صن َذل َك صَي س
َّللا  ،يإينى وَ يجسد اسصوإة َ .اال َفصم يصيام َن يب يى ص ي
َف َشدصد ست َ ،ف سشيدَد عَلى  ،سال سر يا رتول ص ي
َّللا
َ ص
َ س
َ َ
َ َس َ
ي
ان يصيام َن يب يى ص ي
السالَ سم
َّللا َد ساوَد َ -عَلي ي ص
َد ساوَد َعَلي ي ص
السالَ سم َوىَ َت يزد َعَلي  .سال سر َو َما َك َ َ س
ال ينص َف الصده ير.
 َا َالزو

عالفهع :ال از ر ،ومة الليع .وحقه الرسق ،والمؤامسس ،والمؤاكلس ومحةما .عحسرك:أي

كافيك .صةن موع الدمر :كاغ يوةن يةمًا ويفطر يةمًا.
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باب صيام البييْ ال عشرة ووَربع عش رة وِمس عشرة
ال َ ية
َ - 222عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
ال ل يصَيا يم َ َ
ال وَو َص يانى َِيل ييلى ملسو هيلع هللا ىلص يب َث َ
عه َ -ا َ
ام يمن سك يل َشا لر َ ،وَرك َع َت يى ُّ
ام.
وَصي ل
الض َحى َ ،ووَن وسويتَر َاب َل وَن وََن َ
الريض :مي الهي لياليه مقمرات ال ظلمس فيها :ليلس الرد وما قرلها وما عددما .وأغ أوتر ،أي

وةوالة الةتر.

باب من زار اوم إا فلم يفطر عهدهم
عه َ -د َِ َل الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى وسمي ستَلي لم َ ،فأَ َتت س يب َتم لر
س  -رضى
َ - 228عن وََن ل
يي
ي ي يي
ي
ي
ي
ام
ال وَ يع س
يدوا َتمَه سكم فى تَقائ َ ،وَتمَرسكم فى يو َعائ َ ،في نى َصائ ٌم  .س صم َا َ
َو َتم لن َ ،ا َ
ي
ي ي
وب ية َ ،فَد َعا أل يسم ستَلي لم َ ،ووَه يل َبي يت َاا َ ،فَقاَلر
يإَل ى َناحَي لة م َن الَبير َ ،ف َصلصى َغيَر ال َمك ست َ
ي
ي
ي
وس ُّم تَلي لم يا رتول ص ي
س َ .ف َما
ال َما ه َى َ .ااَلر َِاد سم َك وََن ٌ
َّللا  ،يإ صن لى سَِوي َص إة َ ،ا َ
س َ َس َ
ي يي
ي
ال اللص سا صم ارسزا س َما إى َوَوَلإدا َوَب يارك َل س َ .في ينى
َتَر َك َِيَر آَِرلة َو َى سدنَيا يإىص َد َعا لى ب َا َ
َل يمن وَك َث ير األَن َص يار َماىإ .
ي ي
ي
ي
صل يب ى َمقَد َم َح صجا ل الَبصَرَة يبض ٌع َو يعشسرو َن َو يماَئ ٌة.
َو َحصد َ تهى ابَهتى وس َميَهةس وَصن س سدف َن ل س
أن سليم :والدة أمي .السقاة :أصله ظرف الماة م الجلد ،و ةما جدا فيه السم والدسا واللر .

أويرهس تونير أاعس .وأ اأت
خةي ه
وس :مونر خاصس ،ومة مما اغهفر فيه الهقاة الساكيي  .ومثله ْ
ْ
عالخاصس ما لاغ م خدمس ولدما للرسةل ملسو هيلع هللاىلص .أمييس :علم الهم ةز وفهع الميم وسنةغ الياة،
وحدثهيي ابيهي :مة م

ةامد وايس ا عاة ع األبياة .لولرس ،أي م أوالأه لولرس غير

أسراطه وأحفاأه .مقدن حجاإ :...أي وقت قدون الحجاإ ب يةسع .وألبي ذ " :مقدن الحجاإ".
وأل في محة الحس والحسي والحجاإ جا ةز الح ف.

باب صوم يوم الجمعة
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ي
وم صن
َ - 212عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
ول َىَي س
ص َ
ال َتمع سر الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َيسق س
عه َ -ا َ
وَ َحسد سكم َيو َم ال سج سم َع ية يإىص َيو إما َابَل س وَو َبعَد سه.
ال يوةن أحدلم :م ه وايس األكثر .وللكشميهيى" :ال يوةم " .وللفقهاة في صةن يةن الجمدس

خالف طةيا .وفي المسهد م حدي أبي مريرة مرفةعًا " :يةن الجمدس يةن عيد ،فال تجدلةا
يةن عيدلم يةن صيامنم إال أغ توةمةا قرله أو عدده" .يةما قرله أو عدده ،أي الخميي أو السرت.

باب صوم يوم عرفة
اَّ َش ُّموا يفى يصَيا يم الصه يب يى صلى
َ - 227عن َمي سموَن َة  -رضى
عهاا  -وَ صن الصه َ
ي
ف يفى المويق ي
ف َ ،ف َش ير َب يمه س
علي وتلم َيو َم َعَرَف َة َ ،فأَرَتَلر يإَلي يب يحالَ لب َوهَو َو ياق ٌ
َ
اَّ َيه سسرو َن .
َوالصه س
حال  :بةاغ لها  ،مة ا ماة يحلب فيه اللر  ،أو مة اللر المحلة  .وفي م ا الحدي
الحيلس لالطال على الحنم عنير سؤال.

لطع

باب صوم يوم الفطر
َ - 221عن وَ يبى سعَبيلد موَلى اب ين وَزَهَر َاال َش ياد ست ال يع َيد م َع سعمَر ب ين ال َخطص ي
اب -
َ
َ
َ
َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص عن يصي ي
ان َناى رتول ص ي
ال َه َذ ي
ام يا َما َيو سم يفط يرسكم
رضى
َ
َ
ان َيو َم ي َ َ س س
عه َ -فَق َ
يمن يصي ي
اآلِسر َتأ سكلسو َن يفي ي يمن سن سس يم سكم.
ام سمم َ ،والَيو سم َ
َ
أبة عريد :اسمه سدد .اب أامر :مة عرد الرحم ب األامر ب عةف .تأكلةغ م مسنكم :أي

م أ حيهكم ،ومة يةن األ حى.

باب صوم يوم عشوراء
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وم س اسَري ٌ يفى
َ - 229عن َع يائ َش َة  -رضى
ان َيو سم َع س
عهاا َ -ااَلر َك َ
اء َت س
اش َ
ص س
ور َ
يي ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يصوم س َ ،فَل صما َايدم الميديَه َة صام س  ،ووَمر يب يصي ي
ان رتولس ص ي
ام ي ،
َ
َ ََ
َ َ
َ َ
َ س س
ال َجاهلصية َ ،وَك َ َ س
اء َتَرَك س.
ان َتَر َك َيو َم َع س
َفَل صما فس ير َ
ض َرَم َض س
اش َ
ام س َو َم ن َش َ
اء َص َ
اء َ ،ف َمن َش َ
ور َ
عا ة اة :الدا ر م محرن .ووجه تخويص ذلك اليةن في قةل عدلهم لما ذل هر الدييي ،أغ هللا
أكرن فيه عش ةر م األمرياة :مةسى عفلق الرحر وإغراق فرعةغ ،ومةح بيجاته في السفييس ،ويةسع
عخروجه م الجب ،وعيسى بةالأته و فده ،وأاوأ عالهةةس عليه ،وإبراميم بةالأته فيه ،ويدقة

برأ

عوره ،ودمحم ملسو هيلع هللاىلص عنفراغ ما تقدن م ذمره وما تأخر .صةن قريش عا ة اة في الجامليس :يحهما
أمه أقهدوا في صيامه عشر سالع ،ول ا لامةا يدظمةمه عنسةة الريت الحران فيه .ولاغ أول

صيامه ملسو هيلع هللاىلص عا ة اة في المدييس :في أول السيس الثاميس ،ألغ قدومه إلى المدييس لاغ في ةيع

األول .فلما فرض ملاغ ،أي صيان ملاغ .وذلك في دراغ م السيس الثاميس ،فكأغ األمر
عوةن عا ة اة لاغ سيس واحدة.

ود
اَّ  -رضى
َ - 217ع ين اب ين َعصب ل
ال َايد َم الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ال َميديَهةََ ،فَ َورى الَي سا َ
عهاما َ -ا َ
ي
َّللا َب يهى
وم َيو َم َع س
اش َ
َت س
ال َما َه َذا َ .االسوا َه َذا َيو ٌم َصال ٌحَ ،ه َذا َيو ٌم َن صجى ص س
اء َ ،فَق َ
ور َ
ص س
ي
يإتَر يائيل يمن َعسد يو يهم َ ،ف َصام س موتى َ .اال َفأََنا وَ َح ُّ ي
ام س.
وتى مه سكم َ .ف َص َ
م ب سم َ
َ
َ س َ
َ
باب فضل من اام رمضان
ي
ط ي
الرحم ين ب ين َعبلد الَق ياريى وَصن س َاال ََِرج سر م َع سعمَر ب ين ال َخ ص
اب -
َ
َ
َ
َ - 223عن َعبد ص َ
ي
اع سم َت َف يراسو َن
رضى
اَّ وَوَز ٌ
عه َ -ليَل إة يفى َرَم َض َ
ان  ،يإَلى ال َمس يجد َ ،في َذا الصه س
الرهطس َفَق الَ سع َمسر يإينى وََرى َلو
الر سج سل َفسي َصيلى يب َصالَ يت ي ص
الر سج سل يلَهف يس ي َ ،وسي َصيلى ص
سي َصيلى ص
ي
ئوي
ان وَمَث َل  .س صم َعَزَم َف َج َم َع سام َعَلى وسَب يى ب ين َكع لب  ،س صم
احلد َل َك َ
َج َمع سر َهسْ َىء َعَلى َا يار ل َ
ُّ ي ي
ال سع َمسر ينع َم ال يبد َع سة
ََِرج سر َم َع س َليَل إة وسَِرى َ ،والصه س
اَّ سي َصلو َن ب َص َالة َا ياريئ يام َ ،ا َ
يي
ي صي
صي
يد ي
اَّ
آَِر اللصي يل َ ،وَك َ
ومو َن .سي ير س
ان الصه س
امو َن َعه َاا وَف َض سل م َن التى َيسق س
َهذه َ ،والتى َيَه س
ومو َن وَصوَل س .
سََيسق س
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األو اا  :الجماعات ،ال واحد له م لفظه .الرمق :ما أوغ الدشرة م الرجال .أمثا ،أي أفلا.
الردعس :األمر المسهحدث .وإمما سماه بدعس ألمه ملسو هيلع هللاىلص لم يس لهم االجهما لها ،وال لامت في
اماغ الوديق ،وال أول الليا ،وال لا ليلس ،وال م ا الددأ .وال ي عليه الجمهة أمها عشروغ
لدس عدشر تسليما ت ،وأمها خمي ترويحات ،لا ترويحس أ ةع لدات بهسليمهي .

عهاا  -وَِبرت س وَ صن رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ََِر َ َليَل إة يمن
َ - 221ع ين َع يائ َش َة  -رضى
ََ
َس َ
يي
ي
ص ي
ص
ي صي
اَّ َف َت َحصد سوا
ال يب َصالَ ت َ ،فأَصَب َح الصه س
َجوف الليل َ ،ف َصلى فى ال َمس يجد َ ،و َصلى ير َج ٌ
ي
اَّ َف َت َحصد سوا َ ،ف َكثسَر وَه سل ال َمس يجيد يم َن
َ ،فاج َت َم َع وَك َثسر مه سام َ ،ف َصلصوا َم َع س َ ،فأَصَب َح الصه س
اللصيَل ية الثص يال َث ية َ ،ف َخر رتول ص ي
ال يت ي َ ،فَل صما َكاَن ير اللصيَلةس
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف َصلصى َ ،ف َصصلوا يب َص َ
ََ َس س
الصب يح َ ،فَل صما َا َضى ال َفجَر وَاَب َل
صا
ال ية ُّ
الر يب َع سة َع َجَز ال َمس يجسد َعن وَهيل ي َ ،حتصى ََِر َ يل َص َ
َعَلى الصه ي
ير
ال " :وَ صما َبعسد َ ،في صن س َلم َيخ َف َعَل صى َم َكانس سكم َ ،وَل يك يهى َِ يش س
اَّ َ ،ف َت َش صاَد س صم َا َ
ض َعَلي سكم
َون ستف َتَر َ
َف ستويفى رتول ص ي
َّللا
س َ َس س

َف َتع يجسزوا َعه َاا".
ملسو هيلع هللا ىلص َواألَمسر َعَلى َذيل َك .

صلى جال عوالته ،أي مقهدي عه .عجز المسجد ع أمله ،أي
أي مرترهكم وحالكم في ا مهمان عالطاعس.

اق .لم يخع على منامكم،

َل َع يائ َش َة  -رضى
َ - 218عن وَ يبى َتَل َم َة ب ين َعبيد ص
الرح َم ين وَصن س وََِبَرسه وَصن س َتأ َ
ان رتول ص ي
ول ص ي
ال سة َرت ي
َّللا صلى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يفى َرَم َض َ
ان َفَقاَلر َما َك َ َ س س
 َكي َف َكاَنر َص َ سال
ان َو َى يفى َغي ييره َعَلى يإحَدى َعشَرَة َرك َع إة  ،سي َصيلى وَرَب إعا َف َ
يد يفى َرَم َض َ
علي وتلم َي يز س
َت َسل َعن سحس يه يا صن َو سويل يا صن  ،س صم سي َصيلى وَرَب إعا َفالَ َت َسل َعن سحس يه يا صن َو سويل يا صن  ،س صم
ال إ ا َ ،ااَلر ع يائ َش سة َفسقل سر يا رتول ص ي
ال َيا َع يائ َش سة
سي َصيلى َ َ
َ
ام َاب َل وَن ستويتَر َ .فَق َ
َّللا وَ َتَه س
َ َس َ
عهاا

ام ي
ام َال يبى.
ان َو َى َيَه س
 ،يإ صن َعيَه صى َتَه َ
عرد الرحم  :اب عةف الزمري.

باب التماَّ ليلة القدر في السبع األواِر
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عهاما  -وَ صن ير َجا إى يمن وَص َح ي
اب الصه يب يى صلى
َ - 282ع ين اب ين سع َمَر  -رضى
اِ يرَ ،فَقال رتول ص ي
السب يع األَو ي
َّللا صلى
علي وتلم وسسروا َليَل َة الَقد ير يفى ال َمَها يم يفى ص
َ
ََس س
السب يع األَو ي
ان سم َت َح يرَي َا ا َفلَي َت َحصرَه ا
علي وتلم وََرى سرؤَيا سكم َاد َتَوا َ أَت يفى ص
اِ يرَ ،ف َمن َك َ
َ
السب يع األَو ي
اِ ير.
يفى ص
َ
أ وا :م ا اةة .السرع األواخر :في ملاغ ،وقيا فيه أو في غيره .تةاطأت ،أي تةافقت.
الهحري :القود واالجههاأ في الطلب.

باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر األواِر
عهاا  -وَ صن رتول ص ي
ال َت َحصروا َليَل َة الَقد ير يفى
َ - 211عن َع يائ َش َة  -رضى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َس َ
ال يوت ير يم َن العش ير األَو ي
ان .
اِ ير يمن َرَم َض َ
َ
َ
الةتر ،أي الليالي الفرأيس الددأ ،لليلس الحاأي والدشري  ،والثال والدشري .

وها يفى ال َعش ير
اَّ  -رضى
َ - 212ع ين اب ين َعصب ل
عهاما  -وَ صن الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َاا َل ال َت يم سس َ
اتع لة َتبَقى يفى تا يبع لة َتبَقى يفى َِ ي
ي
ي
األَو ي
ام َس لة َتبَقى ».
اِ ير يمن َرَم َض َ
َ َ
ان َليَل َة الَقد ير فى َت َ
َ
في تاسدس ترقى ،...أي ليلس إحد وعشري  ،أو ثالث وعشري  ،أو خمي وعشري .

باب العمل في العشر األواِر من رمضان
َ - 287عن َع يائ َش َة  -رضى
يمئَزَرسه َ ،ووَحَيا َليَل س َووَيَق َظ وَهَل س.

ان الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص يإ َذا َد َِ َل ال َعشسر َشصد
عهاا َ -ااَلر َك َ
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المئز  :ا اا  .و د ا اا ليايس ع اعهزال اليساة ،أو ا جههاأ في الدراأة .أيقظ أمله :للوالة
والدراأة .

باب اىعتكاف
باب اىعتكاف في العشر األواِر
ان رتول ص ي
 - 281عن عبيد ص ي
َّللا صلى
َّللا ب ين سع َمَر  -رضى
َ َ
ال َك َ َ س س
عهاما َ -ا َ
ي
ف العشر األَو ي
ان .
اَِر يمن َرَم َض َ
علي وتلم َيع َتك س َ َ َ
ااأ اب ماجه :قال مافع :وقد أ ا مي عرد هللا ب عمر المناغ ال ي لاغ يدهكع فيه سةل هللا
ملسو هيلع هللاىلص".

باب اىعتكاف ليال
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ال سكه سر َن َذر ست
َ - 289ع ين اب ين سع َمَر  -رضى
َل الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
عهاما  -وَ صن سع َمَر َتأ َ
يي ي
ي
ي
ي
ي
ال َفأَو يف يبَهذ ير َك .
فى ال َجاهلصية وَن وَع َتك َف َليَل إة فى ال َمس يجد ال َحَ ار يم َ ،ا َ
سأل اليري :عالجدرامس لما جدةا م حيي  .في المسجد الحران ،أي حةل الكدرس ،ولم ين في
عهده ملسو هيلع هللاىلص وال عهد أبي عنر جدا  ،با لامت الدو حةل الريت ،وةييها أبةا

لدخةل اليان،

فةسده عمر ي هللا عيه بدو ا هراما ومدمها ،واتخ للمسجد جدا ًا قوي ًار أوغ القامس ،ثم
تهاعع اليان على عما ته و تةسيده.

باب اىعتكاف في شوال
ان رتول ص ي
ف يفى سك يل
َ - 286عن َع يائ َش َة  -رضى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيع َت يك س
عهاا َ -ااَلر َك َ َ س س
ي ي
صي
ص
ال َ-فات َتأ َذَنت س َع يائ َش سة
َرَم َض ل
ان َ ،ويإ َذا َصلى ال َغَدا َة َد َِ َل َم َكاَن س الذى اع َت َك َف في َ -ا َ
وَن َتع َت يك َف َفأيَذ َن َل َاا َف َضَرَبر يفي ي اسصب إة َ ،ف َس يم َعر يب َاا َحف َص سة َ ،ف َضَرَبر اسصب إة ،
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يمن ال َغ ي
وت يمعر َزيَهب يباا َ ،ف َضربر اسصب إة وسِرى َ ،فَل صما انصر َف رتول ص ي
داة
َ
َ
ََ
س َ
ََ َ
ََ َ س س
ال َما َح َمَل سا صن َعَلى َه َذا آل يبُّر
َوب َصَر َورَب َع ياَب ل
ال َما َه َذا َ .فأسِ يبَر ََِبَرسه صن َ ،فَق َ
اب َ ،فَق َ
اها َ .فسه يزَعر.
وها َف َ
ال وََر َ
ان يزسع َ
ان َحتصى اع َت َك َف يفى ي
ال.
آِ ير ال َعش ير يمن َشصو ل
َفَلم َيع َت يكف يفى َرَم َض َ

ملاغ :عالهيةي  ،ألمه ميا ميكر االت ميه الدلميس .قال ،أي اوي الحدي " :فاسهأذمهه عا شس".

رةت فيه قرس :أي في المسجد .النداة :المرنرة .ويروي" :م الند" .فلم يدهكع في ملاغ ،أي

م تلك السيس.
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كتاب البيوع
باب من لم يبال من حيُ كتسب المال
َ - 283عن َو يبى سهَريَرَة
ان َ ،ى سيَب يالى ال َمرسء
َزَم ٌ

عه
 رضىَما وَ َِ َذ يمه س وَ يم َن

ال َيأ يتى َعَلى الصه ي
اَّ
 َع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َا َال يل وَم يم َن ال َحَ ار يم .
ال َح َ

باب اول تعالى :ونفقوا من يبات ما كسبتم
عهـ َ -عـ يـن الصه يب ي
ـى صــلى
ـال َت يـمع سر وََبــا سهَري َـرَة  -رضــى
َ - 281عـن َه صم ل
ـام َاـ َ
ف وَج ييره.
ال يإ َذا وَن َفَق ير ال َمروَةس يمن َكس يب َزو يج َاا َعن َغي ير وَم ييره َ ،فإل َاا ينص س
علي وتلم َا َ
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قةلاه تدااالى :ما ا يااس  276ما سااة ة الرقارة .فلهااا مواع أج اره :ولاه اليوااع ا خار م ا األجاار.

وامظر الحدي

قم .114

باب من وحب البسط في الرزَ
عه َ -اال ت يمع سر رتول ص ي
َ - 281عن وََن ي
َّللا صلى
س ب ين َم يال لك  -رضى
َس َ
َ َ
ول َمن َتصرسه وَن سيب َس َط َل س يرزاس س وَو سيه َسأَ َل س يفى وَ َ ييره َفلَي يصل َر يح َم س.
علي وتلم َيسق س
يرسق له اقه :وفي وايس أخر " :في اقه" .ييسأ له في أثره ،أي يؤخر له في عقيس عمره.

والمراأ حوةله القةة له في الجسد فكأمه قد طال عمره ،أو المراأ أغ يرقى الثياة الجميا عليه في

ألسيس اليان ،ف لك عمر ثاغ .فليوا حمه :ذوي قرابهه ،عالمال أو عالجاه ،أو عالخدمس ،أو
عالزيا ة ومحةما.

باب شراء الهبي ملسو هيلع هللا ىلص بالهسيئة
َ - 221عن َع يائ َش َة  -رضى
وَ َج لل َ ،وَرَهَه س يد رإع ا يمن َحيد ليد.

اما يمن َي سا ي
ود لى يإَلى
عهاا  -وَ صن الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص اش َتَرى َ َع إ

عاليسيئس ،عاألجا .اليهةأي :مة أبة الشحم اليهةأي .وفي الحدي

جةاا مداملس اليهةأ وإغ لامةا

يأكلةغ أمةال الرةا ،وجةاا الرم في الحلر وإغ لاغ في الهيزيا مقيدًا في السفر.

باب كسب الرجل وعمل بيده
يي
ي
ال َلَقد
َ - 228ع ين َع يائ َش َة  -رضى
عهاا َ -ااَلر َل صما ات ستخل َف وَسبو َبك لرالصد س
يم َا َ
ين،
َعيل َم َاو يمى وَ صن يحرَف يتى َلم َت سكن َتع يجسز َعن َمسئوَن ية وَهيلى َ ،و س
ش يغل سر يبأَم ير ال سمسيل يم َ
َفسَيأ سكل آل وَ يبى َبك لر يمن َه َذا الم ي
ين يفي ي .
ف يلل سمسيل يم َ
ال َوَيح َت ير س
َ
َ س س
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قةمي :قريش أو المسلمةغ .حرفهي ،أي جهس لسري .نلت عأمر المسلمي  ،أي ع االحهراف.
يحهرف للمسلمي فيه ،أي يهجر في أمةالهم عأغ يدطي المال لم يهجر فيه ويجدا ةحه

للمسلمي لفاة ما يأخ ه .

عه  -عن رتو يل ص ي
ال َما وَ َك َل وَ َحٌد
َ - 222ع ين ال يمقَدا يم  -رضى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َ َس
يي
ين َن يبى ص ي
ي
ي
ان
الس َ
َّللا َد ساوَد َ -عَلي ي ص
ال سم َ -ك َ
َِيإ ار من وَن َيأ سك َل م ن َع َم يل َيدهَ ،وإ ص ص
َع َم يل َييديه .

َ َعاما َاطُّ
إ
َيأ سك َل يمن

اوي الحدي  :المقدان ب مدد ينر  .كاغ أاوأ يأكا م عما يده :مع ما يسر له م الراق

والملك ،عما لاغ يويع أ و الحديد ويريدها ليهقةت .وإمما ابهنى األكا م طريق األفلا .وقد
كاغ سةل هللا ملسو هيلع هللاىلص يأكا م سديه ال ي ينسره م أمةال الكافري عالجهاأ عالة للمس هللا ،ومة

أ رف المناسب.

باب الساولة وال سماحة في الشراء والبيع
عهاما  -وَ صن رتول ص ي
 - 227عن جا يب ير ب ين عبيد ص ي
َّللا صلى
َّللا  -رضى
َ
َ َ
َس َ
وتلم َا ي
اع َ ،ويإ َذا اش َتَرى َويإ َذا اا َت َضى.
َّللا َر سج إ
ال َتم إحا يإ َذا َب َ
ال َرح َم ص س
َ

علي

السمع :الجةاأ المهساما .اقهلى ،أي طلب قلاة حقه.

باب من ون ر سمعس اإر
ان َت ي
اجٌر سيَداي سن
َ - 221عن وََبى سهَريَرَة  -رضى
ال َك َ
عه َ -ع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
الصهاَّ َ ،في َذا وَرى مع يس ار َا ي ي ي ي
َّللا وَن َي َت َج َاوَز َعصه ا َف َت َج َاوَز
َ
ال لفتَيان َت َج َاوسزوا َعه س َل َع صل ص َ
َ س إ َ
َّللا َعه س.
صس

لفهيامه :لخدامه ومداوميه.

الكذب والكتمان في البيع
باب ما يمحم
س
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ال الَبي َع ي
ان يبال يخَي يار
ام  -رضى
َ - 229عن َح يكي يم ب ين يحَز ل
عه َ -ع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
ال َحتصى َي َت َفصرَاا َ -في ن َصَد َاا َوَبصيَها سب ي
ور َك َل سا َما يفى َبي يع يا َماَ ،وإين
َما َلم َي َت َفصرَاا  -وَو َا َ
َك َت َما َوَك َذَبا سم يحَقر َبَرَك سة َبي يع يا َما.
الريداغ :الرا ع والمشهري .بييا ،أي ما في الثم والمثم م عيب .محقت ،أي ذمرت.

باب آكل الربا
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َ وَري سر اللصيَل َة
َ - 226عن َت سمَرَة ب ين سجهسد لب  -رضى
ال َا َ
عه َ -ا َ
ض سمَقصد َت لة َ ،فان َطَلقَها َحتصى وَ َتيَها َعَلى َن َا لر يمن َد لم
َر سجَلي ين وَ َتَي يانى َ ،فأََِر َج يانى يإَلى وَر ل
الر سج سل الصيذى يفى
يفي ي َر سج ٌل َا يائ ٌم َ ،و َعَلى َو َت يط الصها ير َر سج ٌل َبي َن َيَدي ي يح َج َارٌة َ ،فأَاَب َل ص
ي ي ي
ان َ ،ف َج َع َل
الر سج سل وَن َيخسر َ َرَمى ص
الصه َا ير َفي َذا وََرَاد ص
صه َحي سُ َك َ
الر سج سل يب َح َج لر فى في َفَرد س
ي
ص
ال الصيذى
اء يلَيخسر َ َرَمى يفى يفي يب َح َج لر َ ،فَيريج سع َك َما َك َ
ان َ ،فسقل سر َما َه َذا َفَق َ
سكل َما َج َ
وَري َت س يفى الصها ير ي
آك سل ي
الرَبا.
َ
َ
جلي  :جرريا ومينا يا .جا بي يديه حجا ة :ومة على ق اليهر .فقلت ما م ا ،أي قلت

لجرريا ومينا يا .فقال :أحد الملكي  :ال ي أيهه...

باب سمو يكل ي
الربا
ي
ال
اما َ ،ف َسأَل ست س َفَق َ
ال َ وَري سر وَ يبى اش َتَرى َعبإدا َح صج إ
َ - 223عن َعون ب ين وَ يبى سج َحي َف َة َا َ
اشم ية والمو سشوم ية  ،و ي
ي
ي
آك يل
َ
َ
َن َاى الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َعن َ َم ين ال َكلب َ ،وَ َم ين الصدميَ ،وَن َاى َع ين الَو َ َ َ
ي
الرَبا َ ،و سمو يكلي ي َ ،وَل َع َن ال سم َص يوَر.
حجاماً :صيدهه الحجامس ،ومي امهواص الدن عطريقس خاصس .وفي عدض وجةه الحدي :
"ا هر عردا حجاما فأمر عمحاجمه فكسرت" .ثم الدن ،أي أج ةر الحجامس .مهى ع الةا مس
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المة ةمس ،أي ع فدلهما .الة م :أغ ينرا الجلد عإبرة ثم يحشى عنحا أو ميا ،فيز ق أثره أو
يخلر .وإمما مهى عيه لما فيه م تنيير خلق هللا.

باب ما سيكره من الحلف في البيع
 - 221عن عبيد ص ي
ام يتل َع إة َ ،و سهَو
َّللا ب ين وَ يبى وَوَفى  -رضى
عه  -وَ صن َر سج إ
َ َ
ال َو َا َ
ي
ي
ي
ين
يفى ُّ
ياا َر سجالإ يم َن ال سمسيل يم َ
السو يََ ،ف َحَل َف يبا ص َلَقد وَع َطى يب َاا َما َلم سيع َط  ،لسيويا َع ف َ
ين يش َترو َن يبعايد ص ي
ي
ال) .
َّللا َووَي َم يان يام َ َمإها َايلي إ
َ
َ ،فَهَزَلر ( يإ صن الصذ َ َ س
أقان سلدس ،أي هوجها ،م قةلهم :قامت السةق ،أي اجت ومفقت .أُعطي مالم يدق ،أي أفع له
فيها م قرا المساومي مالم ين أحد أفده .وفي وايس" :أعطى بها ما لم يدق" أي أفع فيها م

ماله عيد ار ها مالم ين أحد أفده ،أي ا هراما غاليس .ومة لاذ

في الةجهي  .ثميا قليال :مة

مها الحياة الدميا ،وما عيد هللا خير وأعقى .ومي ا يس  66م سة ة الرقرة .

باب ذكر القين والحداد
اب َاال سكهر َايإها يفى الج ي ي
ان يلى َعَلى ال َع ي
ال ب ين َو يائ لل
اهيلصية َ ،وَك َ
َ - 221عن َِصب ل َ س
َ
يك َحتصى َتك سفَر يب سم َح صملد ملسو هيلع هللا ىلص َ .فسقل سر ىَ وَك سفسر َحتصى
َدي ٌن َ ،فأَ َتيتس س وَ َتَق َ
ال ىَ وسع يط َ
اض س
اه َا َ
ي
وت َووسب َع َُ َ ،ف َسأسوَتى َما إى َوَوَلإدا َفأَا يضَي َك
ال َدع يهى َحتصى وَ سم َ
َّللا  ،س صم ستب َع َُ َ .ا َ
سيمي َت َك ص س
ي ي
صي
ال ألسوَتَي صن َما إى َوَوَلإد ا * وَ صَل َع ال َغي َب وَمي اتص َخ َذ يعهَد
َفَهَزَلر ( وَ َفَ وَري َر الذى َك َفَر ب َآياتَها َوَا َ
الرح َم ين َعاإدا ).
ص
خرا  :اب األ ت .قييًا ،أي حداأًا .الداصي ب وا ا :والد عمرو .وا يهاغ :مما  68 ،66م
سة ة مريم .

باب بيع السالح في الفتهة وغيرها
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ول ص ي
عه َ -اال ََِرجَها م َع َرت ي
علي
َّللا صلى
َ - 272عن وَ يبى َا َت َاد َة  -رضى
َ س
َ
وتلم عام حَهي لن َ ،فأَع َطاه  -يع يهى يدرعا َ -ف يبع سر ي
الدر َع َ ،فاب َتع سر يب ي َمخَرإفا يفى َب يهى
إ
َ َ س
س َ
ال َتأَص لتس س يفى ي
اإلتالَ يم .
َتيل َم َةَ ،في صن س أل صَو سل َم ل
أبة قهاأة :الحا ث ب

ةدي األموا ي .عان حيي  :السيه الثاميس م الهجرة .فأعطاه ،أي

أعطامي .وم ا على االلهفات .الد  :ي لر ويؤم  .المخرف :الرسهاغ يخهرف م الثمر ،أي

يقطع ويجهيي .بية سلمس :عنسر الالن عط م األموا  ،ومم قةن أبي قهاأة .تأثلهه ،أي اتخ ته

أصال لمالي.

باب التجارة فيما يمره لبس للرجال والهساء
 - 278عن عبيد ص ي
ال وَرَت َل الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص يإَلى سع َمَر  -رضى
َ َ
َّللا ب ين سع َمَر َا َ
ي
ي
ال يإينى َلم وسريتل يب َاا يإَلي َك يلَتلَب َس َاا  ،يإصن َما
يب سحلص ية َح ير ل
اء َ -فَر َ
آها َعَلي َ ،فَق َ
ير  -وَو ت َير َ
َيلَب سس َاا َمن ىَ َِالَ ََ َل س  ،يإصن َما َب َعث سر يإَلي َك يل َتس َتم يت َع يب َاا .
عه -

الر ْرأ :كساة مخطق يلهحع عه) ،وال تكةغ إال م ثةةي
يَعْنِى تَبِيع َها  .الحلس :م بروأ اليم  ( :و ُ
م جيي واحد .وقد و "عحلس" عالهيةي  ،وةا افس .والسيراة عنسر ففهع :برأ فيه خطة
صفر ،أو مة حرير محض .الخالق له ،أي ال مويب له ،والمراأ مويب األخرة .و المفهةن

أيلاً أمه يريد الرجال ال اليساة لما خص له فيه.

بالسوم
وحم
ص
باب صاحب السلعة ُّ
س -رضى
َ - 272عن وََن ل
يب َح يائ يط سمم َ .ويفي ي يَِر ٌب َوَنخ ٌل .

عه َ -اال َا ال الصه يبى ملسو هيلع هللا ىلص يا ب يهى الصه صج يار َ ي
امسهوينى
ُّ
َ َ
َ َ

السةن :تقدير الثم  .وقد مقا اب عطال وغي هر ا جما على أغ صاحب السلدس أحق اليان
عالسةن في سلدهه و أولى عطلب الثم فيها .وامظر الحدي
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 - 277عن عبيد ص ي
ام  -رضى
َّللا ب ين ال َح يار ي َرَف َع س يإَلى َح يكي يم ب ين يحَز ل
َ َ
َاال رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص الَبي َع ي
ان يبال يخَي يار َما َلم َي َت َفصرَاا.
ََس س

ال
عه َ -ا َ

يهفرقا ،وفي وايس :يفهرقا.

باب ما يمره من الخداع في البيع
 - 271عن عبيد ص ي
ال َذ َكَر يللصه يب يى صلى
َّللا ب ين سع َمَر  -رضى
عهاما  -وَ صن َر سج إ
َ َ
ي
ال يإ َذا َب َايع َر َفسقل ىَ يِالََب َة.
علي وتلم وَصن س سيخَد سع فى السبسيويع َ ،فَق َ
الرجا :مة حراغ ب ميق  .الخالعس ،أي ال خديدس ،أي ال يلزميي خديدهك ،أو أ هر أال ينةغ

في الريع خديدس .ومة عميزلس خيا الشر  ،لينةغ له الرأ إذا تري أمه قد خد  .وحنى ع أحمد

ب حيرا أمه إذا قال ال خالعس فله الرأ .وقال عدض الفقهاة إمما ينةغ م ا فيما يهناب عه لكثرته،

وأما اليسير فال يرأ عه.

الس َخب في األتواَ
باب كراهية ص
ير عبَد ص ي
اء ب ين يس لار َا ي
 - 279عن ع َط ي
َّللا ب َن َعم يرو ب ين ال َع ي
ال  -رضى
ال َلق س َ
َ َ
َ
ََ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يفى التصور ي
اة َ .اال وَجل  َ ،ص ي
ول ص ي
عهاما  -سال سر وَِ يبرينى َعن يص َف ية َرت ي
َّللا يإصن س
َ َ
َ
َ
س
َلموصوف يفى التصور ي
اك َش ي
ْ يص َف يت ي يفى السقر ي
اة يبَبع ي
اهإدا
آن َيا وَُّي َاا الصه يب ُّى يإصنا وَرَتلَه َ
َ س ٌ
َ
ين  ،وَن َر َعبيدى َوَر ستويلى َت صمي ست َك ال سم َتَو يك َل َ ،لي َس يب َف لظ
َو سمَب يشإ ار َوَنيذ إ ا
ير َ ،و يحرإاز يلأل يسمي َ
اب يفى األَتَو ي
السي َئ َة َوَل يكن َيع سفو َوَيغ يفسر ،
َوىَ َغيل ل
يظ َوىَ َت صخ ل
السي َئ ية ص
اَ َ ،وىَ َي د َف سع يب ص
ي
َّللاس َ .وَيف َت سح يب َاا
يم يب ي ال يملص َة ال َعو َجا َء يبأَن َيسقوسلوا َى يإَل َ يإىص ص
َّللا َحتصى سيق َ
َوَلن َيق يب َض س ص س
ف.
وب سغل ٌ
وَعسي ٌن سعم ٌي َ ،وآ َذ ٌ
صم َ ،وسالس ٌ
ان س
الحرا :المة ع الحوي  .يهحويةغ عه غةا ا الشيطاغ .المهةلا :على ةك لقياعهك عاليسير،

واعهماأ عليه في اليور .ليي عفظ :م ا على االلهفات ،والمديى مةافق لقةله تدالى " :ولة

كيت فظا غليظ القلب المفلةا م حةلك" .السخا

والوخا  :الكثير السخب والوخب ،ومة

فع الوةت .غلع :جمع أغلع ،م النالف ومة النطاة ،أي لأمما غشيت عنالف.
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باب الكيل
 - 276عن عبيد ص ي
َّللا
َ َ
اع
ال َم ين اب َت َ
وتلم َا َ

عهاما  -وَ صن رتول ص ي
َّللا صلى
ب ين سع َمَر  -رضى
َس َ
يع س َحتصى َيس َتويفَي س.
اما َي يب س
َ َع إ

علي

يسهةفيه ،أي يقرله ،أي ال يجةا بيع المريع قرا قرله.

باب ىيبيع على بيع وَِي
 - 273عن عبيد ص ي
َّللا ب ين سع َمَر  -رضى
َ َ
ض سمم َعَلى َبي يع وَ يِي .
يع َبع س
ال َى َي يب س
وتلم َا َ

عهاما  -وَ صن رتول ص ي
َّللا صلى
َس َ

علي

ال يريع :مفي مراأ عه اليهي ،والريع على الريع :أغ يقةل لم ا هر سلدس في ام خيا المجلي
أو خيا الشر  :أفسخ ألبيدك خي اًر ميه عمثا ثميه ،أو ألبيدك مثله عأمقص م ثميه.

َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َون ي يبيع ح ي
عه َ -اال َناى رتول ص ي
اضٌر
َ - 271عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
َ َ َ
َ َ َس س
ي
الر سج سل َعَلى َبي يع وَ يِي ي َوىَ َيخطس سب َعَلى يِطَب ية وَ يِي ي َو َى
يع ص
اج سشوا َ ،وىَ َي يب س
لَب لاد َ ،وىَ َتَه َ
ال ََ وسِ يت َاا يل َتك َفأَ َما يفى يإَن يائ َاا .
َل ال َمروَ سة َ َ
َتسأ س
أغ يريع حا ر لراأ :مهاعه ال ي يقدن عه م الراأيس مدهزمًا أغ يريده عسدر يةمه ،عأغ يقةل له
المقيم في الحا رة :اترله عيدي ألبيده لك على الهد يج عأغلى .تياجشةا :عح ف إحد الهاةي .
والهياجش م اليجش ،ومة أغ يزيد في الثم عال غرس ،با ليلر غي هر .والجملس مقةل لقةل

مقد  ،أي مهى وقال ال تياجشةا .يخطب على خطرس أخيه :فييافي أخاه فيم خطرها ليفسه،

مهةسال ب لك عأي وسيلس لامت ،لأغ يزيد في المهر .لهكفأ ما في إما ها ،أي لهقرله ،وم ا مثا

مالس المرأة حق صاحرهها م اوجها إلى مفسها .اليةوي :المراأ عأخهها غيرما ،سةاة لامت أخهها

في اليسب أو ا سالن أو لافرة .

باب بيع المزايدة
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 - 271عن جا يب ير ب ين عبيد ص ي
ال إما َل س َعن
َّللا  -رضى
ال وَع َت َم سغ َ
عهاما َ -و صن َر سج إ
َ
َ َ
َِ َذه الصه يبى ملسو هيلع هللا ىلص َفَقال من يش َت يري ي يمهيى َفاش َتراه سنعيم ب سن عبيد ص ي
َّللا يب َم َذا
َ
ُّ
َ َ َ
سدسب لر َ ،فاح َتا َ َفأ َ س
َ س َ س
َوَك َذا َ ،فَد َف َع س يإَلي ي .
الرجا :مة أبة م لة األموا ي ،لما في مسلم .أعهقه ع أبر ،أي قال له :أمت حر عدد

مةتي .فاحهاإ ،أي الرجا الرا ع ،احهاإ إلى ثميه .فقال :م يشهريه ميي :عر ه للزياأة

ليسهقلى فيه للمفلي ال ي عاعه عليه .عن ا ول ا :بثمامما س أ مم ،لما في مسلم .فدفده إليه،

أي أفع عليه الوالة والسالن الثم ال ي بيع عه المدبر الم لة لمدبره ،أو أفع المدبر لمشهريه

مديم ب عرد هللا وساق ثميه لواحره األول.

باب الهج
الهبي ملسو هيلع هللا ىلص َع ين الصهج .
َ - 212عن اب ين سع َمَر َر يضي س َعه ساما االَ :ن َاى
ُّ
َ
امظر الحدي

قم .258

الحبلة
وحب َل َ
الغرَر َ
باب بيع َ
عهاما  -وَ صن رتول ص ي
 - 218عن عبيد ص ي
َّللا صلى
َّللا ب ين سع َمَر  -رضى
َ َ
َس َ
وتلم َناى عن بي يع حب يل الحبَل ية  ،وَكان بيعا ي َتبايع وَهل الج ي ي
الر سج سل
ان ص
اهيلصية َ ،ك َ
َ َ َ إ َ ََسس س َ
ََ
َ َ َ ََ
ور يإَلى وَن سته َت َج الصها َاةس ،س صم سته َت سج الص يتى يفى َبط يه َاا.
َيب َت س
اع ال َجسز َ

علي

بيع النر  :الرية المجهةلس الهي ال يحيق عنيهها المهرايداغ ،لالمسك في فأ ة المسك ،والوةف

على ظهر النيم .ومحةه بيع الدرد ا بق ،والمددون والمجهةل ،وماال يقد على تسليمه .الحرلس:

جمع حابا .والمراأ الريع ال ي ييهظر تمامه وإبرامه ظهة مهاإ الحةاما م اليةق .فمدياه الريع
بثم مؤجا إلى أغ تلد الياقس ويلد ولدما ،فهة بيع إلى أجا مجهةل .وقيا :المراأ بيع ولد ولد
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الياقس ،ومة بيع مددون ،وم ا أقر لفظًا ،لك األول أقة ألمه تفسير الراوي ومة أعرف عه .قال
المحققةغ :تفسير الراوي مقدن إذا لم يخالع الظامر .الجزو  :واحد ا با ،يقع على ال لر

واألمثى .تيهج الياقس ،أي تلد ،ومة عالرياة للمفدةل.

باب بيع المهابذة
َ - 242عن َو يبى سهَريَرَة  -رضى
َوال سمَه َاب َذ ية.
المالمسس :أغ يلمي الرجا ثة
الريع م غير مظر والخيا .

تول ي ملسو هيلع هللا ىلص َن َاى َع ين ال سمالَ َم َس ية
عه – ون َر َ

ا خر بيده عالليا أو اليها وال يقلره وال يهأما فيه ،ثم يهمماغ

َ - 245عن َو يبى َت يع ليد  -رضى
َبي َع َتي ين ال سمالَ َم َس ية َوال سمَه َاب َذ ية.

ال َن َاى الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َعن يلب َس َتي ين َو َعن
عه َ -ا َ

أبة سديد :مة الخد ي .اللرسس األولى :أغ يحهري الرجا في ثة واحد ليي على فرجه ميه ئ،

واألخر  :ا همال الوماة ،ومة أغ يشما بثة واحد ويهنطى عه ليي عليه غيره ،ثم يرفده م
أحد جامريه فيلده على ميكريه فهردو ب لك عة ته .واالحهراة :أغ يلم جليه إلى عطيه بثة
يجمدهما عه مع ظه هر ويشده عليها .

المصصراة
باب الهاي عن المحصفلة و َ
عه َ -ع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َى تس َصُّروا ي
اإل يب َل
ال وَسبو سهَريَرَة  -رضى
َ - 211ع ين األَعَر ي َا َ
ي
ي
اء وَم َس َك َ ،ويإن
َوال َغَه َم َ ،ف َم ين اب َت َ
اع َاا َبعسد َفي صن س ب َخي ير الصه ََري ين َبعَد وَن َيحَتلَب َاا يإن َش َ
اع َتم لر.
اء َرصد َها َو َص َ
َش َ
أصا الهوريس :حري الماة ،والمراأ حري اللر في اللر بهجميده وتر حلره فينثر ،فيحسب
المشهر أغ ذلك عاأتها فيزيد في أثمامها ،لما يشهد م لث ةر لريها .فم ابهاعها عدد ،أي عدد
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الهوريس والهحفيا .والمقوةأ أمه :إغ احهلرها فهة عخير الرأيي  .وفي وايس" :عدد أغ يحهلرها".

إغ اة أمسك :الموراة في ملكه .وإغ اة أما وصا تمر :عة ًا عما أفاأ م لريها.

باب هل يبيع حاضر لباد
- 219عن ع بيد ص ي
اَّ  -رضى
َّ َعن وَ يبي ي َع ين اب ين َعصب ل
َّللا ب ين َ ساو ل
َ َ
ي ي
َاال رتول ص ي
اََّ :ما
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :ى َتَلصقسوا ُّ
الَ :فسقل سر يىب ين َعصب ل
الركَب َ
ان َوىَ َي يب س
يع َحاضٌر لَب لادَ .ا َ
ََس س
ي ي
ار .
الَ :ى َي سكو سن َل س يتم َس إ ا
َاوسل س َى َي يب س
يع َحاضٌر لَب لادَ .ا َ

ال:
عهاما – َا َ

ىتلقوا ،أي ال تهلقةا .الرلراغ :جمع اكب ،والمراأ الرلراغ ال ي يجلرةغ الطدان ومحةه ألجا

الهجا ة .ولامةا يهلقةغ الرلراغ في خا إ المور لميا أو فرسخي (الفرسخ ثالثس أميال) أو يةمي
أو محة ذلك .امظر ما سرق في الحدي

قم  .256وللفقهاة في ذلك خالف طةيا ساقه

القسطالمي .السمسار :الةسيق بي الرا ع والمشهري .امظر اللساغ (سمسر).

باب الهاي عن ي
تلقي الركبان
َ - 216عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
ي يبيع ح ي
اضٌر يلَب لاد.
َ َ َ
التلقي ،أي للقافلس ،وامظر الحدي

الَ :ن َاى الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َع ين الصتَل يقيَ ،ووَن
عه – َا َ
قم243

عهاما  -وَ صن رتول ص ي
- 213عن ع بيد ص ي
يع
َّللا ب ين سع َمَر  -رضى
ال َى َي يب س
َ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َس َ
ْ ،و َى َتَلصقوا ي
السو يَ.
السَل َع َحتصى سياَب َط يب َاا يإَلى ُّ
َبع س
س
ض سمم َعَلى َبي يع َبع ل َ
اليريع :مفي مراأ عه اليهي .التلقةا السلع ،أي ال تهلقةا .ومطلق اليهى يهياول ما قور أو طال
م المسافس ومة ظامر إطالق الشافديس ،وقيد المالكيس محا اليهي عحد مخوةص ثم اخهلفةا
فيه ،فقيا ميا ،وقيا فرسخاغ ،وقيا يةماغ ،وقيا مسافس القور ،ومة قةل الثة ي.
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ي
- 248عن عبيد ص ي
ص
ام
َّللا  -رضى
ال سكصها َنَتَلصقى ُّ
الركَب َ
َ َ
ان َفَهش َت يرى مه سا سم الط َع َ
عه َ -ا َ
َ ،فَهااَنا الصه يبى ملسو هيلع هللا ىلص وَن َن يبيع س حتصى يبَل َغ يب ي تو سَ الطصعا يمَ .اال وَبو عبيد ص ي
َّللا َه َذا يفى
َ س َ
ُّ
َ
َ َ س
َ
س
يُ عبييد ص ي
ي
َّللا.
وَعَلى ُّ
السو يَ  ،سيَبي سه س َحد س س َ
عرد هللا :اب عمر .مهاما أغ مريده :في مناغ الهلقي .أبة عرد هللا :مة الرخا ي .أعلى السةق:
عالرلد ال خا جها .فهة أليا على أغ الهلقي إلى أعلى السةق جا ز ألغ اليهي إمما وقع على

الهرايع ال على الهلقي .الحدي

الم لة  :مة حدي

عريد هللا ب عمر ع مافع ع عرد هللا ب

عمر قال" :كامةا يرهاعةغ الطدان في أعلى السةق فيريدةمه في منامه ،فيهامم سةل هللا صلى هللا
عليه وسلم أغ يريدةمه في منامه حهى ييقلةه".

تحل
باب إذا اشترط في البيع شرو اإ ى ُّ
اءت يهى َب ير َيرسة َفَقاَلر َكا َتب سر
َ - 248عن سع رَوَة َعن َع يائ َش َة  -رضى
عهاا َ -ااَلر َج َ
يه ي
َع ي
ام وياصي ٌة َ ،فأ ي
وَهيلى عَلى يتس يع وَو ل ي
يهى َ .فسقل سر يإن وَ َح صب وَهلس يك وَن وَ سعصد َها
َ
اَ فى سك يل َع ل َ
َ
َل سام َوَي سكو َن َو َىسؤ يك يلى َف َعل سر.
َف َذ َهبر ب يريرسة يإَلى وَهيلاا َ ،فَقاَلر َلام َفأَبوا عَلياا َ ،فجاءت يمن يعهيد يهم ورتول ص ي
َّللا
س َ َ َ
َ
َ َ َ
ََ س س
َ َ
ي
س َ ،فَقاَلر يإينى َاد َعَرض سر َذيل َك َعَل ي يام َفأََبوا  ،يإىص وَن َي سكونَ الَوىَ سء َل سام .
ملسو هيلع هللا ىلص َجال ٌ
ي
ي
ي
ياا َواش َت ير ي ى َل سا سم الَو َى َء َ ،في صن َما
ال سِذ َ
َف َسم َع الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َفأََِبَرت َعائ َش سة الصه يب صى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
الَوىَ سء يل َمن وَع َت َم .
ي
ي
َف َفعَلر ع يائ َش سة س صم َاام رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يفى الصه ي
ال وَ صما
َ
َ
َّللا َووَ َهى َعَلي  ،س صم َا َ
اَّ َ ،ف َحمَد ص َ
ََس س
اب ص ي
ال َيش َت ير سو َن سشسرو إ ا َليسر يفى يك َت ي
ان يمن َشر لط َلي َس
ال ير َج ل
َّللا َ ،ما َك َ
َ
َبعسد َما َب س
م  ،و َشرطس ص ي
ان يماَئ َة َشر لط َ ،ا َضاء ص ي
اب ص ي
يفى يك َت ي
م،
َّللا َف ساَو َبا ي ٌل َوإين َك َ
َّللا وَوَ س
َّللا وَ َح ُّ َ
س
َويإصن َما الَوىَ سء يل َمن وَع َت َم .
عروة :اب الزةير .بريرة :مةالة قةن م األموا  .كاترت أملي :تديي مةاليها .األوقيس :مي على
األصع أ ةدةغ أ مماً (حةالي  123جرامًا م الفلس) .فأعييييي :تطلب ا عامس .وفي وايس
الكشمهييي" :فأعيهيي" عوينس الخرر الما ي ،م ا عياة .أغ أعدما لهم ،أي األواقي الهسع
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ثميًا عيك وأعهقك وينةغ والؤ لي .فسمع اليري ملسو هيلع هللاىلص ،أي م بري ةر على سريا ا جمال .فأخررت
عا شس اليري ،أي على سريا الهفويا .ا هرطي لهم ،أي عليهم ،لما في قةله تدالى" :فإغ أسأتم

فلها" .أما عدد ما عال :ح ف الفاة في جةا

"وأما ال ي جمدةا بي الحج والدم ةر طافةا".

أما جا ز ،ومثله ما جاة في حدي طةاف القا غ:

باب بيع التمر بالتمر
ي
اء،
َ - 292عن سع َمَر  -رضى
اء َو َه َ
ال السبُّر بالسب ير يرإبايإىص َه َ
عهاما َ -ع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
ي
الش يع ي
الش يع سير يب ص
َو ص
اء.
اء َو َه َ
اء َ ،والتصمسر بالتصم ير يرإبا يإىص َه َ
اء َو َه َ
ير يرإبا يإىص َه َ
ماة ماة ،أي خ ومات .ومدياه أغ بيع القمع عالقمع ةاً :إال أغ يقةل لا واحد م المهداقدي
لواحرس ماة ،فيهقاعلاغ في المجلي .وية ع م ا الحدي ويقيده حدي مسلم" :ال مب عال مب
والفلس عالفلس ،والرر عالرر ،والشدير عالشدير ،والهمر عالهمر ،والملع عالملع ،مثال عمثا وسةاة

عسةاة يدًا بيد ،فإذا اخهلفت م ه األجيان فريدةا ليع ئهم إذا لاغ يدًا بيد" .واسهدل الجمهة
عالحدي على أغ الرر والشدير صيفاغ ،خالفًا لمالك واللي واألواعي ،فقالةا :مما جيي واحد.

باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
عهاما  -وَ صن الصه يب صى
َ - 298ع ين اب ين سع َمَر -رضى
ي
َ
َوال سمَزَابَهةس وَن َي يب َ
يع الثص َمَر يب َمي لل  ،يإن َزَاد َفلى َوإين َنَق َ

ي
ال
ملسو هيلع هللا ىلص َن َاى َع ين ال سمَزَابَهة َا َ
َف َعَل صى .

المزابيس :مشهقس م الزة  ،و مة الدفع ،لأغ لال م المهرايدي يدفع صاحره ع حقه .وخص
م ا الريع به ا االسم ألغ مياطه الحرص ال ي ال يؤم فيه الهفاوت .المراأ عالثمر :الرطب أو

الديب على مخلهه أو لرمهه ،وةالكيا :المنيا م الهمر أو الزةيب.

باب بيع الذهب بالذهب

125

كتاب األلف املختارة من صحيح البخاري
سلسلة هيا نتعلم اإلسالم

عه َ -اال رتول ص ي
يعوا ال صذ َه َب يبال صذ َه يب
ال وَسبو َبكَرَة  -رضى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َى َت يب س
ََس س
َ- 292ا َ
ض َة يبال يف ص ي
ض ية َوال يف ص
يعوا ال صذ َه َب يبال يف ص
اء َ ،وال يف ص
ض َة
اء يب َسَو ل
اء يب َسَو ل
اء َ ،وبي س
ضة يإىص َتَو إ
يإىص َتَو إ
يبال صذ َه يب َكي َف يشئ ستم .
أبة عنرة :اسمه مفيع ب الحا ث .بيدةا ال مب عالفلس والفلس عال مب ليع ئهم :أي مهساوياً
ومهفاوتاً ،مع الهقاعض في المجلي.

باب بيع الفضة بالفضة
عه َ -و صن رتول ص ي
يعوا
َ - 297عن وَ يبى َت يع ليد ال سخد يريى  -رضى
ال َى َت يب س
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َس َ
يعوا الَو ير ََ
ال يب يمث لل َ ،و َى ست يش ُّفوا َبع َض َاا َعَلى َبع ل
ال صذ َه َب يبال صذ َهب يَيإىص يمث إ
ْ َ ،و َى َت يب س
يعوا يمه َاا َغ يائإبا يبَه ي
اج لز.
يبالَو ير يَ يإىص يمثالإ يب يمث للَ ،وىَ ست يش ُّفوا َبع َض َاا َعَلى َبع ل
ْ َ ،وىَ َا َت يب س
ال تشفةا :م ا فاف ،ومة الهفليا الة ق عالة ق :الفلس عالفلس .التريدةا ميها غا رًا بياجز:
ال عحا ر ،فالبد م الهقاعض في المجلي.
أي مؤج ً

باب بيع الورَ بالذهب نسيئة
ي ي
اء ب َن
ال َتأَل سر الَبَر َ
َ - 291عن وََبى المه َاال َا َ
ي ي
عهام  -ع ين ص ي
ول
َ
الص رفَ ،ف سك ُّل َواحلد م ه سا َما َيسق س
رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َعن َبي يع ال صذ َه يب يبالَو ير يَ َديإها.
َس س

َع ياز لب َوَزيَد ب َن وَرَا َم  -رضى
ي
يي
ول َن َاى
َه َذا َِيٌر مهى َ .فكالَ سه َما َيسق س

الورف :مة بيع أحد اليقدي عا خر .وصد الحدي

مثا ا ع لما لاغ عليها الوحاعس م

الهةا ع ومدرفس عدلهم حق عدض .الريع أييا :أي غير حال حا ر في المجلي.

باب بيع الثمار ابل ون يبدو صالحاا
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ول ص ي
اَّ يفى َعايد َرت ي
َّللا
َ - 299عن َزييد ب ين َ ا يب لر  -رضى
ال َك َ
ان الصه س
س
عه َ -ا َ
الثمار َ ،في َذا جصد الصهاَّ وح َضر َتَق ي
ي
اض ي
اب الثص َمَر
ال ال سمب َت س
َ
اع يإصن س وَ َص َ
س ََ َ
ملسو هيلع هللا ىلص َي َتَب َاي سعو َن َ َ
يام َا َ
ات يح َت ُّجو َن يباا َ -فَقال رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص
ُّ
ان وَ َص َاب س سمَر ٌ
ام َ -ع َ
الد َم س
َ
اه ٌ َ
ََس س
اض وَ َص َاب س اس َش ٌ
ي
وم سة يفى َذيل َك َفي صما ىَ َفالَ َي َتَب َاي سعوا َحتصى َيبسدَو َصالَ سح الثص َم ير .
َل صما َكثسَرت عهَد سه ال سخ س
ص َ
ي
ي
وم يت يام .
ورية سيش سير يب َاا ل َكثَرية سِ س
َكال َم سش َ
ص َ
يهرايدةغ الثما  :قرا أغ يردوا صالحها .ج اليان ،أي قطدةا ثما مم .والج  :قطع الثمر ومة

ام الج اذ .حلر تقا يهم ،أي حاغ مطالرس عدلهم لردض .الدماغ :مة سةاأ يويب اليخا.

والمراض :أاة يقع في الثمر فيهلك .القشان :علم القاف ،ومة أغ ييهفض قرا أغ يوير ما عليه
عس ًار .فإما ال :أي فإال ،و ايدت "ما" للهةليد ،ومدياه فإال يهرلةا م ه المرايدس.

باب إذا باع الثمار ابل ون يبدوا صالحاا
عه  -وَ صن رتول ص ي
َ - 296عن وََن ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َن َاى َعن َبي يع
س ب ين َم يال لك  -رضى
َس َ
ي
ي
ال وََ وَري َر يإ َذا َمَه َع ص
َّللاس
ال َحتصى َتح َمصر َ .فَق َ
يل َل س َو َما ستزيهى َا َ
الث َم يار َحتصى ستزيه َى َ .فق َ
ي
ص
ال َو يِي ي .
الث َمَرَة  ،ب َم َيأ سِ سذ وَ َحسد سكم َم َ
فقيا له :أي ألمي ،فينةغ مةقةفًا  .وااأ اليسا ي والطحاوي" :يا سةل هللا" وم ا صريع في أمه
مرفة  .قال :حهى تحمر :القا ا سةل هللا ملسو هيلع هللاىلص ،فينةغ ما عدده م الحدي المرفة  ،وأمي فينةغ
مةقةفًا .أ أيت :أي أخررمي .الكرمامي :قال أما الرالغس مة م عا
وأ اأ الملزون ،إذ ا خرا مسهلزن للرؤيس غالراً.

باب إذا وراد بيع تمر بتمر ِير مه
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عهاما  -وَ صن رتول ص ي
َّللا
َ - 293عن وَ يبى َت يع ليد ال سخد يريى َو َعن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
َس َ
يب َ ،فَقال رتول ص ي
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص وَ سك ُّل َتم ير
اء سه يب َتم لر َج يه ل
ملسو هيلع هللا ىلص ات َتع َم َل َر سج إ
ََس س
ال َعَلى َِيَبَر َ ،ف َج َ
َّللا يا رتول ص ي
ي
اعي ين ،
اع يمن َه َذا يب ص
َّللا  ،يإصنا َلَهأ سِ سذ ص
الص َ
الص َ
ال ىَ ََ ص َ َ س َ
َِيَبَر َه َك َذا َ .ا َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َى َتفعل  ،يب يع الجمع يبالدصر ي
ال َ ية َ .فَق ال رتول ص ي
اهمي س صم اب َتع
َو ص
اعي ين يبالثص َ
الص َ
َ َ َ
َ
ََس س
يبالدصر ي
اه يم َج يه إيبا.
َ
اسهدما جالً ،أي جدله أمي ًار .والرجا سةاأ ب غزيس ،بةاغ عطيس وقيا مالك ب
صدودس.الهمر الجييب :مة جيد م أمةا الهمر ،وقيا مة الولب .وسمي جييرًا لنرابهه.
الوا م م ا عالواعي  :الواعي م الهمر الرأية .الجمع مة أية م الهمة  .عع

الجمع...ثم ابهع :...لينةما صفقهي فال يدخله الرةا .وةه اسهدل الشافديس على جةاا الحيلس في

بيع الرةةي عجيسه مهفلال ،لريع ذمب ب مب مهفا ال ،عأغ يريده م صاحره بد امم أو عرض،

أو يشهري م عالد امم أو عالدرض ال مب عدد الهقاعض.

باب بيع األرض والدور والعروض مشاع إا غير مقسوم
 - 291عن جا يب ير ب ين عبيد ص ي
ال َا َضى الصه يب ُّى صلى
َّللا  -رضى
َ
َ َ
عهاما َ -ا َ
علي وتلم يب ُّ
ال
الشف َع ية يفى سك يل َم ل
ص يرَف ير الطُّسر سَ َف َ
ال َلم سيق َسم َ ،في َذا َوَا َع ير ال سحسد س
ود َو س
سشف َع َة.
الدروض :جمع عرض عسنةغ الراة مع فهع الدي  ،ومة المها  .في لا مال لم يقسم :م

الدقا  .صرفت ،أي بييت موا فها و ةا عها .فال فدس :ألمها عالقسمس تكةغ غير مشاعس.

باب إذا اشترى شيئاإ لغيره بغير إذن فرضى
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ال َ ٌة َيم سشو َن
َ - 238ع ين اب ين سع َمَر  -رضى
ال ََِر َ َ َ
عهاما َ -ع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
ي
ي
ص
ال
َفأ َ
ال َفَق َ
َص َاب سا سم ال َم َطسر َ ،فَد َِسلوا فى َغ لار فى َجَب لل َ ،فان َحطر َعَلي يام َص خَرٌة َ .ا َ
ي
ان يلى
ض سام يلَبع ل
َبع س
ال وَ َحسدهس سم اللص سا صم  ،يإينى َك َ
َّللا يبأَف َض يل َع َم لل َعملتس سم س
وه َ .فَق َ
ْ اد سعوا ص َ

ىء َفأَحسل سبَ ،فأ ي
ان َك يب َير ي
ان َشي َخ ي
وََبَو ي
ال يب
ىء يبال يح َ
َج س
ان َ ،ف سكه سر وَِسر س َفأَرَعى  ،س صم وَ يج س
ان  ،س صم وَت يقى ي
َف ي
آتى يب ي وََبَو صى َفَيشَرَب ي
الصبَي َة َووَهيلى َوامَ وَر يتى َ ،فاح َتَبس سر َليَل إة َ .ف يجئ سر
ان َ -اال َ -ف َك يره سر وَن وسويا َاما  ،و ي
َفي َذا سه َما َن يائ َم ي
الص يبي سة َي َت َضا َغو َن يعهَد يرجَل صى ،
سَ َ
َ
َفَلم َيَزل َذيل َك َدو يبى َوَدوَب سا َما َ ،حتصى َ َل َع ال َفجسر اللص سا صم يإن سكه َر َتعَل سم وَينى َف َعل سر َذيل َك
ي
ال
اء َوج يا َك َفافسر َعصها فس ر َج إة َنَرى يمه َاا ص
ال َف سف ير َ َعه سام َ .وَا َ
اء َ .ا َ
الس َم َ
ابت َغ َ
اآلِراللصا صم يإن سكه َر َتعَلم وَينى سكه سر وس يح ُّب ام ورَ إة يمن بَه ي
الر سج سل
َشيد َما سي يح ُّب ص
ات َع يمى َكأ َ
َ
َ
َس س
س
ي
ي ي
ي
الهساءَ ،فَقاَلر َى َتَه ي ي
ي
ياا َح صتى
ال َذل َك مه َاا َح صتى ستعطَي َاا ماَئ َة ديَها لر َ .ف َس َعي سر ف َ
س
َ َ
ي
َّللا َ ،وىَ َت سف ص
ْ ال َخا َت َم يإىص يب َح يق ي َ .فسقم سر
َج َمع ست َاا َ ،فَل صما َا َعد ست َبي َن يرجَلي َاا َااَلر اتص يم ص َ
ي ي
ي
ال َف َفَر َ
اء َوج يا َك َفافسر َعصها سفر َج إة َ ،ا َ
َوَتَرك ست َاا َ ،في ن سكه َر َتعَل سم وَنى َف َعل سر َذل َك ابت َغ َ
ُّ
ير بي َفَر لَ يمن سذَرلة
اآلِسر اللص سا صم يإن سكه َر َتعَل سم وَينى ات َتأ َجر ست وَ يج إ ا
ال َ
َعه سا سم الثسل َثي ينَ .وَا َ
اك وَن َيأ سِ َذ َ ،ف َع َمد ست يإَلى َذيل َك ال َفَر يَ َ ،فَزَرعتس س َحتصى اش َتَري سر يمه س
َفأَع َطيتس س َ ،ووََبى َذ َ
اعياا  ،س صم جاء َفَقال يا عبَد ص ي
ي
َّللا وَع يط يهى َح يقى َ .فسقل سر ان َطيلم يإَلى يتل َك الَبَق ير
َ َ َ َ َ
َبَقإ ار َوَر َ َ
ي
ئ يب َك َوَل يكصه َاا َل َك .
ال َفسقل سر َما وَت َتا يز س
ال وَ َتس َتا يز س
َوَراع َ
ئ يبى َ .ا َ
ياا َ ،في صن َاا َل َكَ .فَق َ
ي ي
ي
ص
اء َوج يا َك َف افسر َعصها َ .ف سك يش َف َعه سام.
الل سا صم يإن سكه َر َتعَل سم وَنى َف َعل سر َذل َك ابت َغ َ
خرإ ثالثس ،وفي وايس" :ثالثس مفر" .النا " مة الريت الميقة في الجرا .امحطت ،أي مزلت.

أخرإ فأ عى :النيم .الحال  :ا ماة ال ي يحلب فيه ،أو اللر مفسه .فاحهرست :تأخرت .

يهلاغةغ :يلجةغ عالرناة ،م الجة  .فقالت :التيال ذلك ميها ،أي ميي .وقد جاة م ا على

االلهفاف .سديت فيها ،أي في الحوةل على ما س أييا  .فض الخاتم :كيايس ع إاالس الرنا ة

عاليكاح الوحيع الحالل .الفرق :منيال يسع ثالثس آصع ،جمع صا (والوا  4- 5لهرات).

فدمدت ،أي قودت .والشامد في م ا الحدي

مة تورف الرجا األخير ،إذ تورف في مال

األجير عنير إذمه حهى مماه ثم أه إليه ملاعفًا .فهة أليا على جةاا بيع الفلةلي و ار ه،
عإق ار اليري ملسو هيلع هللاىلص ل لك وسياقه سياق المدح والثياة.

باب البيع والشراء من المشركين ووهل الحرب
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ال سكصها
الرح َم ين ب ين َو يبى َبك لر  -رضى
َ - 262عن َعبيد ص
عهاما َ -ا َ
علي وتلم سمص َجاء َر سجل مش ير ٌك مش َعان َ يو ي
ال
يل ب َغَه لم َي سسواس َاا َفَق َ
ٌ
س
َ ٌ س
ي
ي
ال َى َبل َبي ٌع َفاش َتَرى يمه س َشا إة.
ال وَم هَب إة َ .ا َ
وَم َعطصي إة وَو َا َ

َم َع الصه يب يى صلى
الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َبي إعا

مشداغ :ميهفش الشدر مهفرقه.

باب شراء المملوك من الحربي وهبت وعتق
اهيم  -عَلي ي
ي
َ - 268عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
اجَر يإبَر س َ
ال الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َه َ
ال َا َ
عه َ -ا َ
الم  -يبسارَة َ ،فَد َِل يباا َاري إة يف ياا ميل ٌك يم َن المسل ي
وك  ،وَو َجصب ٌار يم َن ال َجَبا يبَرية ،
ص
َ َ َ
الس َ س َ َ
س
َ َ
ي
ي
ي ي
ي ي
ي
ي
اه ي
يم َ ،من
يم بامَ وَر لة  ،ه َى من وَح َس ين اله َساء َ .فأَرَت َل يإَلي وَن َيا يإبَراه س
يل َد َِ َل يإبَر س
َفق َ
َهيذيه الص يتى مع َك َاال وسِ يتى  .سمص رجع يإَلياا َ ،فَقال ىَ تس َكيذ يبى حيد ي
يثى َفي ينى وََِبرتس سام وَصن يك
َ
َََ َ
ََ
َ
َ
ي
ي
وسِ يتى  َ،ص ي
َّللا يإن َعَلى األَر ي
ام يإَلي َاا ،
َ
ض سمْ يم ٌن َغي يرى َو َغيسرك َ .فأَرَت َل يب َاا يإَلي َ ،فَق َ
ي
ي ص
آمه سر يب َك َوبيَر ستويل َك َووَ ح َصه سر َفريجى  ،يإىص
امر َتَو ص
ضأس َوست َصلى َفَقاَلر الل سا صم يإن سكه سر َ
َفَق َ
يي
ال وَسبو
َعَلى َزو يجى َفالَ تس َسيلط َعَل صى ال َك يافَر َ .فغسطص َحتصى َرَك َ
ال األَعَر س َا َ
ْ يب يرجل َ .ا َ

ال يهى َاَتَلت س .
ال َااَل ير اللصام يإن يمر يق
َتَل َم َة ب سن َعبسد ص
الرح َم ين يإ صن وََبا سهَريَرَة َا َ
س ص َ س سَ س َ
ي
ص
امر َتَو ص
آمه سر يب َك
ول الل سا صم يإن سكه سر َ
ضأس ست َصلى َ ،وَتسق س
ام يإَلي َاا َ ،فَق َ
َفأسريت َل س صم َا َ
ال ستسيلط َعَل صى َه َذا ال َك يافَرَ ،ف سغطص
َويبَر ستويل َك َ ،ووَح َصه سر َف ريجى  ،يإىص َعَلى َزو يجى َ ،ف َ َ
يي
ال وَسبو سهَريَرَة َفَقاَل ير اللص سا صم يإن
ال َعبسد ص
َحتصى َرَك َ
ال وَسبو َتَل َم َة َا َ
الرح َم ين َا َ
ْ يب يرجل َ .ا َ
يمر َفيَقال يهى َاَتَلت س َ ،فأسريتل يفى الثص ياني ية ،وَو يفى الثص يال َث ية َ ،فَقال َ ص ي
َّللا َما وَرَتل ستم يإَل صى
َ َ
َ
َ
َس س س َ
اهيم  -عَلي ي
ي
ي
يم َ ،ووَعطس َ
يإىص َشي َطاإنا  ،اريج سع َ
آجَر َ .فَر َج َعر يإَلى يإبَر َ َ
وها َ
وها يإَلى يإبَراه َ
َّللا َكَب َر ال َك يافَر َووََِد َم َويل َيد إة.
الس َ
ص
ال سم َ -فَقاَلر وَ َش َعر َت وَ صن ص َ

سا ة ب هخفيع الراة في القةل الوحيع .وقيا بهشديدما ،لما ذلر القسطالمي ولما في اللساغ

(سقم ،مجر) ،وجاة في سفر الهكةي " 13311وقال هللا براميم :سا ا امرأتك التدعة اسمها
سا ا با سا ة" .وفي حةا يس سا ة أي يسس .وفي در جرير ما يديي

قةله :فيجمديا والنر أوالأ سا ة

أ

رق الهخفيع ومة

المرالي عدده م تد ا (أيةامه  245و اليقا ض 884
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واب سالن  )548فدخا بها قريس :مي مور ،وقال اب قهيرس:األ أغ .قال :أخهي ،أي في الدي .
إغ على وجه األ ض :مي إغ اليافيس .فقامت تة أ ،أي تهة أ .وةرسةلك :إبراميم .غق ،أي
أخ عمجا ي مفسه .لض برجله ،أي حرلها و رةها على األ ض م

يقه .وفي الثالثس ،وفي

وايس :أو "في الثالثس" عالشك م الراوي .آجر :مي ماجر ،عإبداة الهاة ممزة ،ومي جا يس قرطيس

مي أن إسماعيا .أ درت ،أي أعلمت؟ وميه :ليت دري ،أي ليت علمي .كرت الكافر :أي

صرعه لةجهه ،أو أخزاه ،أو أه خا راً ،أو أغاظس وأذلس  .أخدن وليده ،أي أعطاما م ه الةليدة
ماجر خاأمس ليا .وفاعا أخدن مة هللا ،أو مة الجرا  .وفي الحدي صحس قرةل مرس الكافر.

و ر م قرليا ر ليا .وفيه ل لك إعاحس المدا يض (الهة يس) وفيها ميدوحس ع الك .

باب بيع التصاوير التي ليس فياا روح
يي
عهاما -
اَّ  -رضى
ال سكه سر يعهَد اب ين َعصب ل
َ - 262عن َتعيد ب ين وَ يبى ال َح َس ين َا َ
يش يتى يمن َصه َع ية َييدى َ ،وإيينى
ال َيا وََبا َعصب ل
ان  ،يإصن َما َم يع َ
اَّ يإينى إين َس ٌ
يإذ وَ َت س
اه َر سج ٌل َفَق َ
يي
اَّ َى وسحيد س َك يإىص ما ت يمع سر رتول ص ي
ول
ال اب سن َعصب ل
َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيسق س
َس َ
َ َ
وَصَه سع َهذه التص َص ياو َير َ .فَق َ
ي
ت يمع ست س يسقول من صصور صورإة َفي صن ص ي
وح َ ،وَلي َس
ياا ُّ
الر َ
َّللا سم َعذسب س َ ،حتصى َيه سف َخ ف َ
َ س َ َ َ س َ
َ
َ
ي
ي ي
ال َوي َح َك يإن وََبي َر يإىص
ياا وََبإدا َ .فَرَبا ص
يبَهاف لخ ف َ
الر سج سل َربَوإة َشد َيد إة َواص َفصر َوج سا س َ .فَق َ
ي ي
وَن َتصَه َعَ ،ف َعَلي َك يب َا َذا ص
وح .
الش َج ير ،سك يل َشى لء َلي َس في سر ٌ
سديد :مة أخة الحس ب أبي الحس الروري ،مات قرا أخيه .وليي له في الرخا ي مةصةالً
سة م ا الحدي  .أبة عران :مي لييس عرد هللا .وفي عدض األصةل" :يا اب عران" .ةا

الرجا ،أي أصاعه الرةة ،أي عال مفسه و اق صد ه م ذع هر وخةفه .فقال :ويحك :القا ا اب

عران .فدليك به ا الشجر ،لا ية :م ا ما يسمةمه بدل الكا م الردض ،ومة ماأ لما جاة

في قةله :ملر هللا أعظما أفيةما عسجسهاغ طلحس الطلحات.

باب إ م من باع حرا
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ال َ ٌة وََنا
َ - 267عن وَ يبى سهَريَرَة  -رضى
َّللا َ َ
ال ص س
ال َا َ
عه َ -ع ين الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َا َ
َِصمام يوم ال يقي ي
اع سحًّار َفأَ َك َل َ َمَه س َ ،وَر سج ٌل
امة َ ،ر سج ٌل وَع َطى يبى س صم َغَدَرَ ،وَر سج ٌل َب َ
سس َ َ َ َ
ير َفات َتوَفى يمه س َ ،وَلم سيع يط وَجَرسه.
ات َتأ َجَر وَ يج إ ا
أعطى بي ثم غد  ،أي أعطى الدهد عاسم هللا واليمي عه ثم مقض الدهد ولم يةف عه .فأكا ثميه:

في ذلر األكا تفظيع لدمله ،واسهرشا لطدمهه ،فإمه ب لك إمما يأكا ماال ظالمًا .اسهةفى ميه،
أي امهفع عدمله لامالً وافياً.

باب بيع الرايم
يعهَد
ال َعز يل

ي
س
َ - 261ع ين وََبا َت يع ليد ال سخد يرصى  -رضى
عه  -وََِبَرسه وَصن س َبيَه َما هسَو َجال ٌ
ي
الصه يب يى ملسو هيلع هللا ىلص َاال يا رتول ص ي
ان َ ،ف َكي َف َتَرى يفى
يب َتبإيا َ ،فسه يح ُّب األَ َم َ
َّللا يإصنا سنص س
َ َ َس َ
ي
ي
َّللا
ال وََو يإصن سكم َتف َعلسو َن َذل َك ىَ َعَلي سكم وَن ىَ َتف َعلسوا َذل سكم َ ،في صن َاا َلي َسر َن َس َم ٌة َك َت َب ص س
َفَق َ
وَن َتخسر َ يإىص يهى َِ يار َج ٌة.
َ

مويب سريًا فيحب األثماغ ،أي مجامع ا ماة المسريس ومح مريد أغ مريده  ،فيسهدما الدزل في
ذلك خشيس أغ يحمل ويلدغ ،ومح ال يحا ليا أغ مريده وقد صرغ أمهات أوالأ .ال علينم أغ

ال تفدلةا :قيا مدياه ليي عدن الفدا واجراً علينم ،وإغ لاغ عدمه مسهحسياً .أو مدياه ال عأن
علينم في الفدا ،فهكةغ "ال" في "ال تفدلةا" اا دة في م ا الةجه الثامي .وفي م ي الةجهي

الم لة ي إجا ةا للدزل .وقيا :المديى ليي علينم حرإ في عدن الفدا ،با الحرإ في الفدا .أو

كأمه قال :ال ،ثم اسهأمع فقال :علينم مجامرس م ا الفدا .وم اغ الهأويالغ األخيراغ يقةل بهما
م

ال يجيز الدزل .اليسمس :كا ذات وح.

باب بيع المدبر
َ - 269عن َجا يب لر  -رضى

اع الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ال سمَدصبَر.
ال َب َ
عه َ -ا َ

المدبر ال ي أعهقه سيده م أبر ،أي جدا عهقه مؤجال عمةته .وامظر الحدي
151
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كتاب األلف املختارة من صحيح البخاري
سلسلة هيا نتعلم اإلسالم

باب السلص َم في وزن معلوم
ال َايد َم الصه يب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ال َميديَه َة َ ،و سهم
اَّ  -رضى
َ - 266ع ين اب ين َعصب ل
عهاما َ -ا َ
وم َوَوز لن
السَه َتي ين َوالثص َ
سيسيل سفو َن يبالتصم ير ص
ال َمن وَتَل َف يفى َشى لء َف يفى َكي لل َمعلس ل
ال َ َ ،فَق َ
وم.
وم ،يإلَى وَ َج لل َمعلس ل
َمعلس ل
عالهمر :م ه وايس اليةميييس .وفي غيرما" :في الثمر" عالثاة المثلثس .أسلع في ية ،أي سلم أن

المال للرا ع وقدمه إليه .والسالع :المهقدن .في ليا مدلةن :فيما ينال لالقمع والشدير ،وواغ

مدلةن :قان الفقهاة عليهما المددوأات الهي ال تهفاوت أفراأما تفاوتًا ظام ًار لالجةا والريض،
والمقيي عال ا ومحةه ،لالثيا ومحةما.
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كتاب الشفعة
باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
- 762ع ْن ع م ِرو ب ِن َّ ِ
اء اْل ِم ْسَوُر
ال َوَق ْف ُت َعَلى َس ْعِد ْب ِن أَ ِبى َوقَّ ٍ
َ َْ ْ
اص َ ،ف َج َ
الش ِريد َق َ
ِ
ِ
ال َيا
اء أَُبو َراف ٍع َمْوَلى النَّ ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
ْب ُن َم ْخَرَم َة َفَو َض َع َيَد ُه َعَلى ِإ ْحَدى َمْنكَب َّى ِإ ْذ َج َ
َّللا ما أَب َتاعهما َ .فَقال اْل ِمسور و َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
َّللا
َُْ َ
َ
ال َس ْعٌد َو َّ َ ْ ُ ُ َ
َس ْعُد ْاب َت ْع منى َبْي َت َّى فى َد ِار َك َ .فَق َ
ِ
َل َتب َتاعَّنهماَ .فَقال سعٌد و َّ ِ
َّ
ال أَُبو
َّللا الَ أَ ِز ُ
َ َ ْ َ
يد َك َعَلى أَْرَب َعة آالَ ٍف ُ ،مَن َّج َم ٍة أَْو ُمَقط َع ٍة َ .ق َ
ْ َ َُ
يت ِب َها َخ ْم َس ِماَئ ِة ِديَن ٍار َ ،وَلْوالَ َأِنى َس ِم ْع ُت َّ
ق
ول اْل َج ُار َأ َح ُّ
َر ِاف ٍع َلَقْد أُ ْع ِط ُ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اه.
َع َط َ
ِب َسَق ِبه َ .ما أَ ْع َطْي ُت َك َها ِبأَْرَب َعة آ َال ٍفَ ،وأََنا أُ ْع َطى ِب َها َخ ْم َسماَئة ديَنا ٍرَ .فأ ْ
اها ِإَّي ُ
المنكب :بوزن مجلس :مجتمع رأس الكتف والعضد ،وهو مذكر ال غير ،لكن ورد هنا مؤن ًثا.
ابتع :أي اشتر .أربعة آالف ،أي من الدراهم .السقب :القرب والمالصقة.

الشقصا (قطعة)
قال ابن المنير :ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد،
ً
شائعا من منزل سعد.
ً

باب أي الجوار أقرب
 - 762ع ْن ع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها ُ -قْل ُت يا رسول َّ ِ
َّللا ِ ،إ َّن ِلى َج َارْي ِن َ ،فِإَلى
َ َ
َ َُ َ
ِ
الِ " :إَلى أَ ْقَربِ ِه َما ِمْن ِك َب ًابا ".
أَِي ِه َما أُ ْهدى َق َ
بابا :ذلك ألنه ينظر إلى ما يدخل دار جا هر وما يخرج منها ،فإذا رأى ذلك أحب
إلى أقربهما منك ً
أن يشارك فيه ،وأنه أسرع إجابة لجا هر عندما ينوبه من حاجة إليه في أوقات الغفلة والغرة.

قال ابن المنذر :وهذا يدل على أن اسم الجار يقع على غير المالصق ،ألنه قد يكون له جار

مالصق ،وبابه من سكة غير سكته ،وله جار بينه وبين بابه قدر ذراعين وليس بمالصق ،وهو
بابا.
أدناهما ً

األجارة
كتاب َ
1

باب استئجار الرجل الصالح
ال أَ ْقَبْل ُت ِإَلى َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َو َم ِعى َر ُجالَ ِن
وسى  -رضى هللا عنه َ -ق َ
َ - 762ع ْن أَ ِبى ُم َ
ين َ ،فُقْل ُت َما َعِل ْم ُت أََّن ُه َما َي ْطلَُب ِ
ال َل ْن أَْو َال َن ْس َت ْع ِم ُل َعَل ى
ِم َن األ ْ
َش َع ِرِي َ
ان اْل َع َم َل َ .فَق َ
َع َمِلَنا َم ْن أََرَاد ُه.
أبو موسى :هو عبد هللا بن قيس األشعري .من األشعريين :بعد ذلك في إحدى الروايات" :

دليال على الحرص وجب أن
وكالهما سأل – أي العمل " قال ابن بطال :لما كان طلب العمالة ً
يحترز من الحريص عليها.

باب رعي الغنم على قراريط
َّللا َنبًِّيا ِإالَّ
َ - 722ع ْن أَ ِبى هَُرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
ال َما َب َع َث َّ ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َه ِل َم َّك َة.
اها َعَلى َقَر ِاري َط أل ْ
ال َن َع ْم ُكْن ُت أَْرَع َ
ال أَ ْص َح ُاب ُه َوأَْن َت َفَق َ
َرَعى اْل َغَن َم َ .فَق َ
رعاية األنبياء للغنم :وذلك ليحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم،

وحسن السياسة واليقظة ،لما يكون من اختالف طباعها
وألن في مخالطتها زيادة الحلم والشفقة ُ
أيضا إلى المصا ب ةر وقوة االحتمال ،واليقظة في دفع عدوها
وتفرقها في المرعى ،وهو ما يحتاج ً

من السباع والسراق.

قراريط :جمع قيراط ،وهو جزء من عشرين أو أربعة وعشرين جزًءا من الدينار .وذهب بعضهم
إلى أن قراريط موضع بمكة ،ولم تكن العرب تعرف القيراط .قلت :هذا وهم ،وانظر ما سيأتي في
الحديث رقم .272

باب استئجار المشركين عند الضرورة
أو إذا لم يوجد أهل اإلسالم

2

ِ
ْجَر َّ
ال ِم ْن َب ِنى
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َوأَُبو َب ْك ٍرَر ُج ً
اس َتأ َ
َ - 722ع ْن َعائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -و ْ
يت اْلم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اهُر ِباْل ِهَد َاي ِة َ -قْد َغ َم َس
الديل ثُ َّم م ْن َبنى َعْبد ْب ِن َعد ٍى َهادًيا خ ِري ًتا  -اْلخ ِر ُ َ
ِ
ين ِحْل ٍف ِفى ِ
اص ْب ِن َو ِائ ٍل َ ،و ْهَو َعَلى ِد ِ
آل اْل َع ِ
اه َفَد َف َعا ِإَلْي ِه
ين ُك َّف ِار قَُرْي ٍ
َي ِم َ
ش َ ،فأَمَن ُ
اهما ِبر ِ
ِ
ال
يح َة َلَي ٍ
اه َغ َار َثْو ٍر َب ْعَد َثالَ ِث َلَي ٍ
احَل َتْي ِه َما َ ،ص ِب َ
ال َ ،فأَ َت ُ َ َ
َراحَل َتْي ِه َما َ ،وَو َعَد ُ
امر ب ُن ُفهيرَة  ،والدَِّليل ِ
ِ
َخ َذ ِب ِه ْم أَ ْسَف َل
الد ِيل ُّى َفأ َ
ال ٍث َ ،ف ْارَت َح َ
َث َ
ال َ ،واْن َطَل َق َم َع ُه َما َع ُ ْ َ ْ َ َ
ُ
الس ِ
اح ِل .
يق َّ
َم َّك َة َو ْهَو َط ِر ُ

الرجل من بني عبد بن عدي :هو عبد هللا بن أريقط .غمس يمين حلف :كناية عن قوة الحلف،

تأكيدا للحلف.
أو إشارة إلى أنهم كانوا إذا تحالفوا غمسوا أيديهم في دم أو خلوق (طيب) ً
فأمناه :هو من أمنت الشيء فهو مأمون .فأخذ بهم أسفل مكة ،أي الدليل عبد هللا بن أريقط.

باب األجير في الغزو
ال َغَزْو ُت َم َع ا َّلن ِب ِى صلى هللا عليه
َ - 727ع ْن َي ْعَلى ْب ِن أُ َمَّي َة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ان ِلى أَ ِج ٌير َ ،فَقاَت َل
وسلم َجْي َ
ان ِم ْن أَْوَث ِق أَ ْع َم ِالى ِفى َن ْف ِسى َ ،ف َك َ
ش اْل ُع ْسَرِة َف َك َ
ض أَ َحُد ُهما ِإصب َع ص ِ
ِإْن َساًنا َ ،ف َع َّ
اح ِب ِه َ ،فاْن َتَز َع ِإ ْصَب َع ُه َ ،فأَْنَدَر َث ِنَّي َت ُه َف َسَق َط ْت ،
َ َْ َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َفأ ْ ِ
َفاْن َطَل َق ِإَلى َّ
ال
ال أَ َفَيَد ُع ِإ ْصَب َع ُه ِفى ِف َ
يك َتْق َض ُم َها َ -ق َ
َهَدَر َثنَّي َت ُه َوَق َ
ِ
ال َ -ك َما َيْق َض ُم اْل َف ْح ُل.
أَ ْحسُب ُه َق َ
غزوت جيش العسرة ،أي في جيش العسرة ،وهي غزوة تبوك سنة تسع ،سميت بذلك ألن الحر

كثير .كان من أوثق أعمالي في نفسي ،أي كان الغزو من أحكم
شديدا ،والجدب ًا
كان فيها ً
اعتمادا عليه .كان لي أجير :يخدمه باألجرة .أهدر ثنيته ،أي أسقطها.
أعمالي في نفسي وأقواها
ً
والثنية :واحدة الثنايا ،وهي مقدم األسنان :ثنتان في األعلى وثنتان في األسفل.

قصاصا .القضم :األكل بأطراف األسنان .الفحل :هو الذكر
أهدر ثنيته :لم يوجب عليه دية وال
ً
من اإلبل.

2

باب اإلجارة إلى نصف النهار
َ - 722ع ِن ْاب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما َ -ع ِن َّ
ال َمَثلُ ُك ْم َو َمَث ُل أَ ْه ِل
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ
ِ
ال َم ْن َي ْع َم ُل ِلى ِم ْن ُغْدَوَة ِإَلى ِن ْص ِف َّ
الن َه ِار
اس َتأ َ
اء َفَق َ
ْجَر أُ َجَر َ
اْلك َت َابْي ِن َك َمَثل َر ُج ٍل ْ
ال َم ْن َي ْع َم ُل ِلى ِم ْن ِن ْص ِف َّ
الن َه ِار ِإَلى َصالَ ِة اْل َع ْص ِر
َعَلى ِق َير ٍ
اط َف َع ِمَل ِت اْلَي ُه ُ
ود ،ثُ َّم َق َ
ِ
ِ ِ
اط َف َع ِمَل ِت َّ
يب
َعَلى ِق َير ٍ
ال َم ْن َي ْع َم ُل لى م َن اْل َع ْص ِر ِإَلى أَ ْن َتغ َ
الن َص َارى ُث َّم َ ،ق َ
ود َو َّ
َّ
الن َص َارى َ ،فَقاُلوا َما َلَنا أَ ْك َثَر
س َعَلى ِق َ ا
ير َطْي ِن َفأَْن ُت ْم ُه ْم َ ،ف َغ ِضَب ِت اْلَي ُه ُ
الش ْم ُ
عمالً  ،وأََق َّل ع َطاء َق ال هل َنَقص ُت ُكم ِمن ح ِق ُكم َقالُوا الَ َ .قال َف َذِلك َف ْضِل ى أُوِت ِ
يه َم ْن
َ
َ
َ
َ ً َ َْ ْ ْ ْ َ ْ
ََ
اء.
أَ َش ُ
غدوة :علم للوقت ما بين صالة الغداة وطلوع الشمس .انظر ما سبق في الحديث رقم . 272

مالنا أكثر عطاء :بالنصب على الحالية أو الخبرية لكان المقدرة .وفي فرع اليونينية بالرفع فيهما،
على تقدير (نحن).

ِ
أحياء العرب بفاتحة الكتاب
الرقية على
باب من يعطي في ُّ
َ - 722ع ْن أَ ِبى س ِع ٍيد  -رضى هللا عنه َ -قال اْن َطَل َق َن َفٌر ِم ْن أَ ْص َح ِ
اب َّ
الن ِب ِى صلى
َ
َ
وها حتَّى َنَزلُوا عَلى ح ٍى ِم ْن أَحي ِ
ِ
اء اْل َعَر ِب
َ َ
هللا عليه وسلم فى َس ْفَرٍة َسا َفُر َ َ
َْ
وه ْمَ ،فُلِد َغ َسِيُد َذِل َك اْل َح ِى َ ،ف َس َعْوا َل ُه ِب ُك ِل َشى ٍء َال
وه ْم َ ،فأََبْوا أَ ْن ُي َضِي ُف ُ
اس َت َضا ُف ُ
َف ْ
ْ
ين َنَزلُوا َل َعلَّ ُه أَ ْن َي ُكو َن ِعْنَد
ض ُه ْم َلْو أَ َتْي ُت ْم َهُؤ َال ِء َّ
ال َب ْع ُ
الرْه َط الَِّذ َ
َيْن َف ُع ُه َش ْى ٌء َ ،فَق َ
الرْهطُِ ،إ َّن َسِيَدَنا لُِد َغ َ ،و َس َعْيَنا لَ ُه ِب ُك ِل
َب ْع ِض ِه ْم َش ْى ٌء َ ،فأَ َتْو ُه ْم َ ،فَقالُوا َيا أَُّي َها َّ
ضهم َنعم و َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا ِإِنى ألَْرِقى ،
ال َب ْع ُ ُ ْ َ ْ َ
َش ْى ٍء َال َيْن َف ُع ُه َ ،ف َه ْل عْنَد أَ َحٍد مْن ُك ْم م ْن َش ْى ٍء َفَق َ
وَل ِك ْن و َّ ِ ِ
ال .
اق َل ُك ْم َحتَّى َت ْج َعُلوا َلَنا ُج ْع ً
اس َت َض ْفَنا ُك ْم َفَل ْم ُت ِضِي ُفوَنا َ ،ف َما أََنا ِبَر ٍ
َ
َ
َّللا َلَقد ْ
يع ِم َن اْل َغَن ِم َ ،فاْن َطَلق ي ْت ِفل عَلي ِه ويْق أرُ ( اْلحمُد َِّ ِ
ين
ّلِل َر ِب اْل َعالَ ِم َ
وه ْم َعَلى َق ِط ٍ
َف َصاَل ُح ُ
َ َ ُ َ ْ ََ َ
َْ
ِِ
ِ
ال َفأَ ْوَفْو ُه ْم ُج ْعَل ُه ُم الَِّذى
) َف َكأََّن َما ُن ِش َط ِم ْن ِعَق ٍ
ال َ ،فاْن َطَل َق َي ْمشى َو َما به َقَلَب ٌة َ ،ق َ
ِ
ِ
ال الَِّذى َرَقى َال َت ْف َعلُواَ ،حتَّى َنأ ِْتى َّ
الن ِب َّى
َصاَل ُح ُ
ال َب ْع ُض ُه ُم ا ْقس ُموا َ .فَق َ
وه ْم َعَلْيه َ ،فَق َ
َ
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ول َّ ِ
ظَر ما َيأْمُرَنا َ .فَقِدموا َعَلى َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف َذ َكُروا َل ُه ،
ملسو هيلع هللا ىلص َفَن ْذ ُكَر َل ُه الَِّذى َك َ
ُ
ُ
ان َ ،فَنْن ُ َ ُ
اض ِرُبوا ِلى َم َع ُك ْم َس ْه ًما.
ال َ -قْد أَ َصْب ُت ُم ا ْق ِس ُموا َو ْ
ال َو َما ُيْد ِر َ
يك أََّن َها ُرْقَي ٌة – ثُم ََ َق َ
َفَق َ
َف َض ِح َك رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص .
َُ ُ
أبو سعيد هنا :هو سعد بن مالك الخدري .استضافوهم :أي طلبوا منهم الضيافة .يضيفوهم ،وفي

رواية" :يضيفوهم" بكسر الضاد وتخفيف الياء .فلدغ :بعقرب ،كما في الترمذي .فسعوا بكل
شيء :مما جرت العادة أن يتداوى به من لدغة العقرب .سعوا له :أسرعوا من أجله .فقال
بعضهم :هو أبو سعيد ،كما في إحدى روايات مسلم.

الجعل :بضم الجيم ما جعل لإلنسان من المال على عمل يعمله.
ُ
يق أر :الحمد هلل رب العالمين :فاتحة الكتاب إلى آخرها ،وقيل قرأها سبع مرات ،وقيل ثال ًثا.
نشط ،بالبناء للمفعول أي حل ،والعقال :حبل يشد به ذراع البهيمة.

قلبة :بالتحريك أي علة .فقدموا على النبي ملسو هيلع هللا ىلص :في المدينة.

وما يدريك أنها رقية :أي فاتحة الكتاب .اقسموا أي الجعل بينكم .اضربوا لي معكم سهما ،أي
تطييبا لنفوسهم ومبالغة في أنه حالل ال شبهة فيه.
نصيبا ،إنما قال ذلك
اجعلوا لي معكم
ً
ً

باب ضريبة العبد
ِ
َ - 722ع ْن أََن ِ
ال َح َج َم أَُبو َطْيَب َة َّ
الن ِب َّى صلى هللا
س ْب ِن َمال ٍك -رضى هللا عنه َ -ق َ
ام َ ،وَكلَّ َم َمَو ِالَي ُه َف َخ َّف َف َع ْن َغلَّ ِت ِه
اعْي ِن ِم ْن َط َع ٍ
َمَر َل ُه ِب َص ٍ
اع أَْو َص َ
عليه وسلم َ ،فأ َ
أَْو َض ِر َيب ِت ِه.
أبو طيبة :مولى محيصة بن مسعود األنصاري ،واسم أبي طيبة نافع .مواليه ،أي ساداته ،إما

فالنا ،والقاتل هو شخص
مشتركا بين طائفة ،وإما ًا
باعتبار أنه كان
ً
مجاز كما يقال :تميم قتلوا ً
واحد منهم .غلته أو ضريبته :هما بمعنى واحد ،والشك من الراوي.

باب كسب البغي واإلماء
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اإلم ِ
ِ
ال َن َهى َّ
اء.
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َع ْن َك ْسب ِ َ
َ - 726ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
البغي :هي الزانية .اإلماء :جمع أمة وهي المملوكة ،والكسب المنهي عنه هو كسب الزنى
والفجور ،ال ما تكتسبه بالصنعة والعمل.

كتاب الحواالت
رجل جاز
باب إذا أحال دين الميت على ٍ
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ِعْنَد َّ
الن ِب ِى صلى
َدْي ٌن َ .قالُوا الَ .

وسا
ال ُكَّنا ُجُل ً
َ - 722ع ْن َسَل َم َة ْب ِن األَ ْكَوِع  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
ِ ِ
ال َه ْل َعَلْي ِه
هللا عليه وسلم ِإ ْذ أُت َى ب َجَن َازٍةَ ،فَقالُوا َصل َعَلْي َها َ .فَق َ
ال َف َه ْل َتَر َك َشْيًئا َ .قالُوا الَ َ .ف َصلَّى َعَلْي ِه .
َق َ
ِ
ِ
ثُ َّم أُِتى ِبجَن َازٍة أُ ْخرى َ ،فَقالُوا يا رسول َّ ِ
ِ
يل
َ َ
َ
ال َه ْل َعَلْيه َدْي ٌن  .ق َ
َّللا َ ،صل َعَلْي َها َ .ق َ
َ َُ َ
ال َف َه ْل َتَر َك َشْيًئا َ .قالُوا َثالَ َث َة َدَن ِان َير َ .ف َصلَّى َعَلْي َها.
َن َع ْم َ .ق َ
ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
ال َف َه ْل َعَلْي ِه
ال َه ْل َتَر َك َشْيًئا َ .قاُلوا َال َ .ق َ
ُث َّم أُت َى بالثال َثة َ ،فَقاُلوا َصل َعَلْي َها َ .ق َ
ال َث ُة َدَن ِانير َ .قال صلُّوا َعَلى ص ِ
اح ِب ُك ْم .
َدْي ٌن َ .قاُلوا َث َ
َ
َ َ
َ
َقال أَبو َق َت َاد َة ص ِل عَلي ِه يا رسول َّ ِ
َّللا َ ،و َعَل َّى َدْيُن ُه َ .ف َصلَّى َعَلْي ِه .
َ ُ
َ َ ْ َ َُ َ
الجنا ةز بالفتح :الميت ،وبالكسر :السرير عليه الميت.

إنما امتنع من الصالة على الثالث الرتهان ذمته بالدين ،وأما األول فلم يكن عليه دين ،والثاني

جر عن المماطلة .على أن
تحذير من الدين وز ًا
ًا
ترك ما هو وفاء لدينه يبرئ ذمته .وكان كل ذلك
ذلك إنما كان قبل أن تفتح الفتوح ويكون للمسلمين بيت مال .فلما أ نشئ بيت المال كانت توفيه

ديون الميت منه .وانظر الحديث رقم  272فقد ذكروا أنه من األحاديث التي نسخت حكم هذا
الحديث الذي يرمي إلى عدم صالة اإلمام على من مات وعليه دين ال وفاء له.

أبو قتادة :هو الحارث بن ربعي األنصاري.

باب من تكفل عن ميت دين ًا فليس له أن يرجع
َ - 722ع ْن َجا ِب ِر
اء
وسلم َلْو َقْد َج َ

ب ِن عبِد َّ ِ
ال َّ
الن ِب ُّى صلى هللا عليه
ْ َْ
ال َق َ
َّللا  -رضى هللا عنهم َ -ق َ
ال
ئ َم ُ
ال اْلَب ْحَرْي ِن َ ،قْد أَ ْع َطْي ُت َك َه َك َذا َو َه َك َذا َو َه َك َذا َ .فَل ْم َي ِج ْ
َم ُ

ض َّ
ان َل ُه
اْلَب ْحَرْي ِن َحتَّى قُ ِب َ
ال الَْب ْحَرْي ِن أَ َمَر أَُبو َب ْك ٍر َفَن َادى َم ْن َك َ
اء َم ُ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َفَل َّما َج َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ِعَدةٌ أَْو َدْي ٌن َفْلَيأ ِْتَنا َ .فأَ َتْي ُت ُه َ ،فُقْل ُت ِإ َّن َّ
ِعْنَد َّ
ال ِلى َك َذا َوَك َذا ،
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ
ِ
ِ
ال ُخ ْذ ِمْثَلْي َها .
َف َح َثى لى َح ْثَي ًة َف َعَدْد ُت َه ا َفِإ َذا ه َى َخ ْم ُسماَئ ٍةَ ،وَق َ
البحرين :هي تلك البالد المعروفة في شرقي الجزي ةر العربية.
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قد أعطيتك :ذكر ابن هشام أن هذا األسلوب نادر غريب ،وهو اقتران الماضي الواقع جو ًابا للو
بقد .ومثله قول جرير:
لو شئت قد نقع الفؤاد بشربه

تدع الصوادي ال يجدن غليال.

هكذا وهكذا وهكذا :زاد في كتاب الشهادات " :فبسط يده ثالث مرات" .أمر أبو بكر ،أي أمر

رجال .من كان له عدة ،أي وعد بالعطاء .الحثية :هي الحفنة أو ملء الكفين.

جابر لما قال إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال
مثليها :أي مثلي الخمسمائة ،فالجملة ألف وخمسمائة .وذلك ألن ًا
لي كذا وكذا كذا ثالث مرات حثى له أبو بكر حثية فجاءت خمسمائة ،فضاعفها أبو بكر ثالث
مرات لتطابق وعد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وإشارته له .وفي الحديث تكفل أبى بكر بما كان عليه ملسو هيلع هللا ىلص من
واجب أو تطوع.

باب الدين
 - 722ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه  -أَ َّن رسول َّ ِ
الر ُج ِل
ان ُيْؤَتى ِب َّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َك َ
َ
َ َْ
َُ َ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
اء
اْل ُم َتَوفَّى َعَلْي ِه َّ
َل َه ْل َتَر َك لَدْينه َف ْضالً َ .فِإ ْن ُحد َث أََّن ُه َتَر َك لَدْينه َوَف ً
الدْي ُن َفَي ْسأ ُ
ِ
ِ
َصلَّى َ ،وِإالَّ َقال ِلْلمسِل ِم َ ُّ
ال أََنا
َّللا َعَلْيه اْل ُفتُ َ
وح َق َ
ين َص لوا َعَلى َصاح ِب ُك ْم َ .فَل َّما َف َت َح َّ ُ
َ ُْ
ين َف َتَر َك َدْيًنا َف َعَل َّى َق َض ُاؤُهَ ،و َم ْن
ين ِم ْن أَْن ُف ِس ِه ْمَ ،ف َم ْن ُتُوِف َى ِم َن اْل ُمْؤ ِم ِن َ
أَْوَلى ِباْل ُمْؤ ِم ِن َ
َتَر َك َماالً َفِلَوَرَث ِت ِه.
ائدا على مئونة تجهيزه .ترك وفاء ،أي ما يوفى به دينه .فعلى قضاؤه :مما
فضال ،أي ًا
ترك ً
قدر ز ً
أفاء هللا علي .وانظر ما مضى في الحديث .277

كتاب الوكالة

ِ
الشريك في القسمة وغيرها
الشريك
باب وكالة
َ

8

َ - 722ع ْن َعِل ٍى
ال ِل اْلُبْد ِن الَّ ِتى ُن ِحَر ْت
ِب ِج َ

 رضى هللا عنه َ -قال أَمرِنى رسول َّ َِّللا ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْن أَ َت َصَّد َق
َ ََ َ ُ ُ
َوبِ ُجلُ ِ
ود َها.

الجالل :جمع جل ،بالضم ،وهو ما تلبسه الدابة .والبدن :جمع بدنة ،وبالتحريك وهي من اإلبل

عليا
والبقر كاألضحية من الغنم تهدى إلى مكة ،الذكر واألنثى في ذلك سواء .وكان ملسو هيلع هللا ىلص قد أشرك ً

عليا أن يقيم على إحرامه ،وأشركه في
معه في هديه هذا ،وذلك لحديث جابر " أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر ً
عليا في هذا التصدق.
الهدي" أخرجه البخاري في (الشركة) .فهذا سبب توكيله ً

باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً
يفسد ذبح او اصلح ما يخاف عليه الفساد

 - 722عن َكع ِب ب ِن م ِال ٍك يحِد ُث عن أَ ِب ِ
يه َأَّن ُه َكاَن ْت َل ُه ْم َغَن ٌم َتْرَع ى ِب َسْل ٍع،
َْ
َْ ْ ْ َ َُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ال َل ُه ْم الَ
َفأَْب َصَر ْت َج ِارَي ٌة َلَنا ب َشا ٍة م ْن َغَنمَنا َمْوًتا َ ،ف َك َسَر ْت َح َجً ار َف َذَب َح ْت َها به َ ،فَق َ
َل َّ
َل النَّ ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص  ،أَْو أُْرِس َل ِإَلى َّ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َم ْن َي ْسأَُل ُه َ .وأََّن ُه َسأ َ
َتأْ ُكُلوا َحتَّى أَ ْسأ َ
َمَرُه ِبأَ ْكِل َها.
َع ْن َذ َ
اك  ،أَْو أَْرَس َل َ ،فأ َ
كانت لهم غنم ،وفي رواية" :له" .سلع :جبل بالمدينة" .أو أرسل" :إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص من يسأله.

وفي الحديث جواز الذبح بكل جارح ،إال السن والظفر ،كما هو مقرر في غير هذا الموضع.

باب الوكالة في قضاء الديون
َ - 727ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه  -أَ َّن َر ُجالً أَ َتى النَّ ِب َّى صلى هللا
َغَل َظ َ ،فه َّم ِب ِه أَصحاب ُه َفَقال رسول َّ ِ
وه َفِإ َّن
اه َ ،فأ ْ
عليه وسلم َي َتَق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َد ُع ُ
ْ َ ُ
َ
اض ُ
ََُ ُ
طوه ِسًّنا ِمْثل ِس ِن ِه َ .قاُلوا يا رسول َّ ِ
ِ ِِ
َّللا َال َن ِجُد ِإالَّ
ال أَ ْع ُ ُ
َ َُ َ
َ
ل َصاحب اْل َح ِق َمَقا ًال ُ .ث َّم َق َ
ِ ِ ِِ
ِ
اء .
ال أَ ْعطُ ُ
وه َفِإ َّن م ْن َخْي ِرُك ْم أَ ْح َسَن ُك ْم َق َض ً
أَ ْمَث َل م ْن سنه َ .فَق َ
2

جريا على
يتقاضاه :يطلب منه قضاء دين ،وهو بعير له سن معين .فأغلظ :للنبي ملسو هيلع هللا ىلص في القولً ،
عادة األعراب من الجفاء في الخطاب .فهم به أصحابه :أرادوا أن يتناولوه بالقول أو الفعل.

مقاال :يعني صولة المطالبة وقوة الحجة.
فإن لصاحب الحق ً
بعير في مثل سن بعيره.
سنا مثل سنه ،أي ًا

خالفا
أمثل ،أي أفضل .أحسنكم قضاء أي قضاء للدين وتأدية له .وفيه جواز إقراض الحيوانً ،

ألبي حنيفة.

باب وكالة المرأة اإلمام في النكاح
ول َّ ِ
َ - 722ع ْن س ْه ِل ْب ِن س ْعٍد َق ال َجاء ِت امَ أَرةٌ ِإَلى َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل ْت َيا
ُ
ْ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
رسول َّ ِ ِ
ِ
ال َقْد َزَّو ْجَنا َك َها ِب َما
ال َر ُج ٌل َزِو ْجن َ
يها َ .ق َ
َّللا ِإنى َقْد َو َهْبُتَل َك م ْن َن ْفسى َ .فَق َ
َُ َ
َم َع َك ِم َن اْلُقْر ِ
آن .
سهل بن سعد :ابن مالك األنصاري .وهبت لك من نفسي :بزيادة "من" للتوكيد .وقد شرطوا

لزيادتها أن تكون في سياق نفي أو نهي أو استفهام بهل ،وتنكير مجرورها ،وكونه فاعال أو

مفعوال به أو مبتدأ ،ولم يشترط األخفش الشرطين األولين.

حكما مستقاة من هذا الحديث فارجع
والمراد وهبت لك أمر نفسي .وقد سرد العيني أربعة وعشرين ً
إليه.

باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود
ِ
اء ِبالَ ٌل ِإَلى َّ
الن ِب ِى
ال َج َ
َ - 722ع ْن أَ ِبى َسع ٍيد اْل ُخْد ِرَّى  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
ان ِعْنَدَنا َت ْمٌر َرِد ٌّى ،
ال ِبالَ ٌل َك َ
ال َل ُه النَّ ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص م ْن أَْي َن َه َذا َ .ق َ
ملسو هيلع هللا ىلص ِب َت ْم ٍر َبْرِن ٍى َفَق َ
ِ
ال َّ
اعِ ،لُن ْط ِع َم َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِعْنَد َذِل َك أََّوْه أََّوْه َعْي ُن
اعْي ِن ِب َص ٍ
َف ِب ْع ُت مْن ُه َص َ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
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الرَبا َعْي ُن ِ
ِ
اش َت ِر
الرَبا َ ،ال َت ْف َع ْل َ ،وَل ِك ْن ِإ َذا أََرْد َت أَ ْن َت ْش َت ِرَى َف ِب ِع التَّ ْمَر بَِبْي ٍع َ
آخَر ُث َّم ْ
ِبه.
تمر برني :تمر أصفر مدور من أجود التمر .كان عندي :وفي رواية "عندنا"َّ .أوه :كلمة تقال
عند الشكاية والحزن .وقد تمد فيقال "أواه" .عين الربا ،أي نفس الربا .وانظر ما سبق في الحديث
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باب الوكالة في الحدود
َ - 722ع ْن َزْيِد ْب ِن َخ ِالٍد َوأَ ِبى ُهَرْيَرَة رضى هللا عنهما َع ِن َّ
الن ِب ِى صلى هللا
ِ
اع َتَرَف ْت َف ْار ُج ْم َها .
امَ أَرة َه َذا َ ،فِإ ِن ْ
ال َوا ْغُد َيا أَُنْي ُ
س ِإَلى ْ
عليه وسلم َق َ
أنيس :ابن الضحاك السلمي .وقبله كما في كتاب المحاربين" :كنا عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقان رجل فقال:
أنشدك هللا إال قضيت بيننا بكتاب هللا .فقام خصمه وكان أفقه منه فقال :اقض بيننا بكتاب هللا

عسيفا على هذا ،فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة
وائذن لي .قال :قل .قال :إن ابني هذا كان
ً
وخادم ،ثم سألت رجاال من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته

الرجم .فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص :والذي نفسي بيده ألقضين بينكما بكتاب هللا ،والمائة شاة والخادم رد عليك،

وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام"..
العسيف :األجير.

باب وكالة األمين في الخزانة ونحوها
ال اْل َخ ِاز ُن
وسى  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َ - 726ع ْن أَ ِبى ُم َ
ين الَِّذى يْن ِفق  -ورَّبما َقال الَِّذى يع ِطى  -ما أُ ِمر ِب ِه َك ِ
األ ِ
ال ُمَوفًَّ ار َطِيب ٌة ِب ِه َن ْف ُس ُه
ام ً
َم ُ
َ َ
ُْ
ُ ُ َُ َ َ
ِإَلى الَِّذى أُ ِمَر ِب ِه  ،أَ َحُد اْل ُم َت َصِد َقْين .
11

طيبا نفسه" أي طيب النفس به ،كما ذكر العيني.
ًا
تماما .طيبة به نفسه :ويروىً " :
موفر :أي ً
أيضا.
المتصدقين :بفتح القاف ،بلفظ التثنية .ألن اآلمر متصدق ،والمأمور المنفذ لذلك متصدق ً
وانظر الحديث رقم . 124

كتاب المزارعة
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه

12

ِ
ِ
س  -رضى هللا عنه َ -قال َق ال رسول َّ ِ
س
َ - 722ع ْن أََن ٍ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َما م ْن ُم ْسل ٍم َي ْغ ِر ُ
َ ََُ ُ
ِ
ان َل ُه ِب ِه َصَد َق ٌة .
يم ٌة ِ ،إالَّ َك َ
َغْر ًسا ،أَْو َيْزَر ُع َزْرًعا َ ،فَيأْ ُك ُل مْن ُه َطْيٌر أَ ْو ِإْن َساٌنأَ ْو َب ِه َ
الغرس :المغروس ،وهو الشجر .والزرع :النبت مما يبذر حبه .و"من" في أول الكالم زائدة والمراد
بالمسلم الجنس ،فتدخل المرأة المسلمة.

البهيمة :كل ذات أربع قوائم من دواب البر والماء

والبهم ،بالفتح :جمع بهمة ،وهي الصغير من أوالد الغنم الضأن والمعز ،وبقر الوحش.

باب اقتناء الكلب للحرث
َ - 722ع ْن
ص
َفِإَّن ُه َيْنُق ُ

أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه َ -قال َق ال رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َم ْن أَ ْم َس َك َكْلًبا
َ َْ
َ ََُ ُ
يرطٌ ِ ،إالَّ َكْلب َحر ٍث أَو م ِ
اشَي ٍة.
ُك َّل َيْو ٍم ِم ْن َع َمِل ِه ِق َ ا
َ ْ ْ َ

كلبا أي اقتناه .والمراد بالقيراط :الجزء ال قدر معين .والضمير في "فإنه" للشأن .وعند
أمسك ً
مسلم" :فإنه ينقص من أج هر كل يوم قيراطان" ،فقيل :الحكم للزائد ألنه حفظ مالم يحفظه اآلخر،
أو أنه ملسو هيلع هللا ىلص أخبر أوال بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي األول.

الحرث :الزرع ،أي الكلب المتخذ لحراسة الزرع والماشية ،واألصح عند الشافعية إباحة اتخاذ
قياسا على المنصوص بما في معناه .واستدل المالكية بجواز
الكالب لحفظ الدور والدروب ً
اتخاذها على طهارتها فإن مالبستها مع االحتراز عن مس شيء منها أمر شاق ،واإلذن في
الشيء إذن في مكمالت مقصوده ،كما أن في المنع من لوازمه مناسبة للمنع منه.

باب المزارعه بالشطر ونحوه
 - 722ع ْن ع بَد َّ ِ
َّللا ْب َن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما  -أَ ْخَبَرُه أَ َّن َّ
الن ِب َّى صلى هللا عليه
َ َْ
وسلم عامل َخيبر ِب َش ْط ِر ما ي ْخرج ِمْنها ِم ْن َثم ٍر أَو َزرٍع َ ،ف َك َ ِ
اج ُه ِماَئ َة
ان ُي ْعطى أَْزَو َ
َ ْ ْ
َ َ ُُ َ
َ َ َ ْ ََ
اج
َو ْس ٍق َث َماُنو َن َو ْسَق َت ْم ٍر َو ِع ْشُرو َن َو ْس َق َش ِع ٍ
ير َ ،فَق َس َم ُع َمُر َخْيَبَر َ ،ف َخَّيَر أَْزَو َ
12

الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْن يْق ِطع َله َّن ِم َن اْلم ِ
اء َواألَْر ِ
َّ
اخ َت َار
ض  ،أَْو ُي ْم ِض َى َل ُه َّن َ ،ف ِمْن ُه َّن َم ِن ْ
ُ َ ُ
َ
ض.
اخ َت َار اْلَو ْس َق َوَكاَن ْت َع ِائ َش ُة ْ
ض َو ِمْن ُه َّن َم ِن ْ
اخ َت َار ِت األَْر َ
األَْر َ
عامل خيبر ،أي عامل أهلها .الشطر ،بالفتح :النصف .الوسق ،بفتح الواو وكسرها :ستون

صاعا ( الصاع  4- 2لترات) .أو يمضي لهن ،أي يجري لهن قسمتهن على ما كان في حياة
ً
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،من التمر والشعير.

قال العيني :هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة .وفي جواز المزارعة والماساقاة خالف تناوله
المحدثون والفقهاء.

كتاب المساقاة
باب من رأى صدقة الماء
ِ َّ
َّ
وم َة َفَي ُكو ُن
ال َّ
َ - 722قا َل ُع ْث َم ُ
َّللا َعَلْيه َو َسل َمَ :م ْن َي ْش َت ِري ِبْئَر ُر َ
الن ِب ُّي َصلى َّ ُ
انَ :ق َ
اها ع ْثم ُ ِ
ِ
َّللا َعْنهُ .
ين؟ َف ْ
يها َكِدَال ِء اْل ُم ْسِل ِم َ
َدْلُوُه ف َ
ان َرض َي َّ ُ
اش َتَر َ ُ َ
14

رومة :بثر معروفة بالمدينة ،نسبة إلى رومة الغفاري ،وقال ابن بطال :بثر رومة كانت ليهودي
حاضر فيرجعون بغير
ًا
وكان يقفل عليها بقفل ويغيب ،فيأتي المسلمون ليشربوا منها فال يجدونه

ماء ،فشكا المسلمون ذلك فقال ملسو هيلع هللا ىلص :من يشتريها ويمنحها للمسلمين ويكون نصيبه فيها كنصيب
أحدهم فله الجنة ،فاشتراها عثمان بخمسة وثالثين ألف درهم فوقفها .وزعم ابن الكلبي أنه كان

قبل أن يشتريها عثمان يشتري منها كل قربة بدرهم.

باب من قال صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
 - 722ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه  -أَ َّن رسول َّ ِ
ال َال ُي ْمَن ُع َف ْض ُل
َ
َ َْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
اْلم ِ
اء ِل ُي ْمَن َع ِب ِه اْل َكلُ.
َ
الفضل :الزيادة .الكأل :العشب يابسه ورطبه ،والالم في "ليمنع" هي ما يسمونها "الم العاقبة" كما

ن ن
وحزنا" قال الخطابي فيما نقله الكرماني:
عدوا ً
هي في قوله تعالى" :فالتقطه آل فرعو ليكو لهم ً
هذا في الرجل يحفر البئر في الموات فيملكها باإلحياء ،ويقرب البئر موات فيه كأل ترعاه الماشية

فال يكون لهم مقام إذا منعوا الماء ،فأمر صاحب البئر أال يمنع الماشية فضل مائه لئال يكون

مانعا للكأل.
ً
قال القسطالني :ويلتحق به الرعاء إذا احتاجوا إلى الشرب ،ألنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا

من الرعي هناك .الكرماني :والنهي فيه على التحريم عند مالك والشافعي .وقال آخرون :إنما هو

من باب المعروف.

باب فضل سقى الماء
 - 727ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه  -أَ َّن رسول َّ ِ
ال َبْيَنا َر ُج ٌل َي ْم ِشى
َ
َ َْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ش َ ،فَنَز َل ِبْئً ار َف َش ِر َب ِمْن َها  ،ثُ َّم َخَر َج َفِإ َذا ُهَو ِب َكْل ٍب َيْل َه ُث َ ،يأْ ُك ُل
اش َتَّد َعَلْي ِه اْل َع َط ُ
َف ْ
ش َ ،فَقال َلَقد بَل َغ ه َذا ِمْثل الَِّذى بَل َغ ِبى َفملَ ُخ َّفه ُث َّم أَمس َكه ِب ِف ِ
الثََّرى ِم َن اْل َع َط ِ
يه ،
َْ ُ
ُ
َ ْ َ َ
َ
َ
ُ
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َّللا َل ُه َ ،ف َغ َفر َلهُ َ .قاُلوا يا رسول َّ ِ
ِن َلَنا ِفى
َّللا َ ،وإ َّ
َ
َ َُ َ
ُث َّم َرِق َىَ ،ف َسَقى اْل َكْل َب َف َش َكَر َّ ُ
ِ
ال ِف ى ُك ِل َك ِبٍد َر ْطَب ٍة أَ ْجٌر.
اْلَب َهائ ِم أَ ْجًار َق َ
نفسه بين أضالعه أو يخرج لسانه من العطش ،والعطش ،ويروي" :العطاش"
يلهث أي يرتفع ُ
مبلغا.
كغراب وهو داء ال يروي صاحبه .بلغ بي ،أي بلغت منه شدة العطش ً
إنما أمسك خفه بفيه ليصعد من البئر ،ألنه كان يعالج الصعود بيديه .يقال رقى في السلم إذا

صعد .فشكر هللا له أي أثنى هللا عليه ،أو قبل عمله ذلك أو أظهر ما جازاه به عند مالئكته .لنا
في البهائم أي في سقيها واإلحسان إليها.

كبد رطبة أي كبد ح ية ،إذ الرطوبة الزمة للحياة .والكبد مؤنثة وفيها لغات :كبد بفتح فكسر وبفتح
فسكون ،وبكسر فسكون.

باب ال ِح َمى إال هلل ولرسوله
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َقال َال ِحم ى ِإالَّ َِّ ِ
الصعب ب َن جثَّام َة َقال ِإ َّن رسول َّ ِ
ّلِل َوِلَر ُسوِل ِه.
َ
َ
َ َُ َ
َ - 722ع ْن َّ ْ َ ْ َ َ
الحمى :موضع الكأل يحمي من الناس وال يرعى وال يقرب .وكان الشريف في الجاهلية إذا نزل

كلبا فيحمي مدى صوت الكلب من كل جهة ،ويمنع الناس أن يرعوا حوله.
ً
أرضا خصبة استعوى ً
فنهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك .وأضاف الحمى إلى هللا ورسوله ،أي إال ما يحميه اإلمام للخيل التي
ترصد للجهاد ،واإلبل التي يحمل عليها في سبيل هللا ،وإبل الزكاة ونحو ذلك ،مما هو لمصلحة

المسلمين ،كما فعل أبو بكر وعمر وعثمان .وإنما يحمي اإلمام ماليس بمملوك ،كبطون األودية

والجبال والموات من األرض.

باب القطائع

ال أََرَاد َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْن ُيْق ِط َع ِم َن اْلَب ْحَرْي ِن ،
 – 722عن أََن س  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
اج ِر َ ِ َِّ
ال َس َتَرْو َن
َفَقاَل ِت األَ ْن َص ُار َحتَّى ُتْق ِط َع ِإل ْخَو ِانَنا ِم َن اْل ُم َه ِ
ين مْث َل الذى ُتْقط ُع َلَنا َق َ
ِ
اص ِبُروا َحتَّى َتْلَقْوِنى.
َب ْعدى أَ َثَرًة َف ْ
قطائع :جمع قطيعة والمراد بها ما يخص به اإلمام بعض الرعية من األرض الموات فيختص به
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ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه ،إما بأن يملكه إياه فيعمره ،وإما بأن يجعل له

غلته مدة .أن يقطع من البحرين أي أراد أن يقطع من أرض هذه البالد العربية لألنصار.

وإنما لم يقطع للمهاجرين بسبب قلة الفتوح يومئذ أو ألنه كان أقطعهم أرض بني النضير.

سترون أثرة أي يستأثر عليكم بأمور الدنيا ،ويفضل غيركم نفسه عليكم وال يجعل لكم في األمر

نصيبا.
ً

حتى تلقوني أي حتى تروني يوم القيامة عند الحوض كما في رواية " :فإني على الحوض".

كتاب االستقراض
باب الشفاعة في وضع الدين
 - 722ع ْن جا ِب ٍر  -رضى هللا عنه َ -قال أُ ِصيب عبُد َّ ِ
َّللا َوَتَر َك ِعَيا ًال َوَدْيًنا ،
َ َ
َ َْ
َ
َف َطَلْب ُت ِإَلى أَ ْص َح ِ
الدْي ِن أَ ْن َي َض ُعوا َب ْع ًضا ِم ْن َدْي ِن ِه َفأََبْوا َ ،فأَ َتْي ُت النَّ ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص
اب َّ
ِِ
ال َص ِن ْف َت ْمَر َك ُك َّل َشى ٍء ِمْن ُه َعَلى ِحَد ِت ِه ِ ،ع ْذ َق ْاب ِن
اس َت ْش َف ْع ُت به َعَلْي ِه ْم َفأََبْواَ ،فَق َ
َف ْ
ْ
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ين عَلى ِحَد ٍة  ،واْلعجوَة عَلى ِحَد ٍة ُ ،ث َّم أَح ِضرُهم ح َّتى ِ
ِ
آتَي َك .
ْ ْ ْ َ
َ َ َْ َ
َزْيٍد َعَلى ِحَد ٍة َ ،والل َ َ
َف َف َعْل ُت  ،ثُ َّم َجاء ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َعَد َعَلْي ِه َ ،وَك ِ ِ
اس َتْوَفى َ ،وَب ِقى التَّ ْمُر َك َما ُهَو
ال ل ُكل َر ُج ٍل َحتَّى ْ
َ
َ
َ
س.
َكأََّنهُ َل ْم ُي َم َّ
عبد هللا :هو عبد هللا بن عمرو بن حرام والد جابر .كان أصيب يوم أحد وقتل وكان قد ترك سبع

دينا ثالثين وسًقا .العيال :جمع عيل وهو من يعوله الرجل وينفق عليه.
تسعا وترك ً
بنات أو ً
وضع الدين :إسقاط بعضه .على حدة أي على انفراده غير مختلط بغي هر والهاء فيه عوض عن
الواو مثل عدة .العذق :كباسة التمر ( الكباسة :القنو الكامل من النخل ).

وابن زيد :علم على شخص نسب إليه هذا النوع الجيد من التمر.

اللين بالكسر :نوع من التمر أو رديئه .وكلمة "اللين" من اللون ،فياؤه منقلبة عن واو
استوفى أي استوفى حقه من الدين.

كتاب الخصومات
باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل
وإن لم يكن حجر عليه اإلمام
ال َغْيُرُه،
َ - 726ع ْن َجا ِب ٍر -رضى هللا عنه  -أَ َّن َر ُج ً
ال أَ ْع َت َق َعْبًدا َل ُهَ ،لْي َس َل ُه َم ٌ
اع ُه ِمْن ُه ُن َعْي ُم ْب ُن َّ
َّه َّ
الن َّحا ِم.
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َ ،ف ْاب َت َ
َفَرد ُ
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جال :من الصحابة ،كان يدعى أبا مذكور .رده النبي ملسو هيلع هللا ىلص أي ألغى عتقه وأعاده إلى الرق
أن ر ً
فابتاعه نعيم أي اشترى هذا العبد من النبي ملسو هيلع هللا ىلص بثمانمائة درهم .وذكر النووي أن صوابه نعيم

نعيما هو النحام ،سمي بذلك لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص" :دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم"
النحام ،ألن ً
والنحمة :الصوت أو السعلة أو النحنحة.
تجنيبا له من الضرر
وفي الحديث إجا ةز التصرف في عقود السفيه قبل الحكم عليه بالسفه
ً
وعواقب الغفلة.

باب إخراج أهل المعاصي من البيوت بعد المعرفة
الص ن َ ِ
الن ِبن ِ
َ - 722عن ْنن أَ ِبننى ُهَرْينَنرَة َعن ِنن َّ
نام ثُن َّنم
آمن َنر ِب َّ
نال َلَقن ْند َه َم ْمن ُ
الة َف ُتَقن َ
نت أَ ْن ُ
نى ملسو هيلع هللا ىلص َقن َ
ُح ِر َق َعَلْي ِه ْم.
أُ َخ ِال َف ِإَلى َمَن ِاز ِل َقْو ٍم َال َي ْش َهُدو َن َّ
الص َ
ال َة َفأ َ
هممت أي قصدت وعزمت .خالف إليهم :أتى إليهم .وأراد بالصالة صالة الجماعة .وإنماا أراد أن
يحرق بيوتهم ليبادروا بالخروج منها.

وفاي الحاديث أن العقوبااة تتعادى إلاى المااال عان البادن ،فااإن حارق المنازل معاقبااة فاي الماال علااى

عمل األبدان .وفيه أن المعاقبة على األمور التي ال حدود فيها موكولة إلى اإلمام.

باب في المالزمة
ان َلهُ عَلى عبِد َّ ِ
َّللا ْب ِن أَ ِبى
َ - 722ع ْن َك ْع ِب ْب ِن َم ِال ٍك  -رضى هللا عنه  -أََّن ُه َك َ
َ
َْ
َسَل ِم ِى َدْي ٌن َ ،فَل ِقَي ُه َفَل ِزَم ُه َ ،ف َت َكلَّ َما َحتَّى ْارَت َف َع ْت أَ ْصَوا ُت ُه َما َ ،ف َمَّر ِب ِه َما
َحْدَرٍد األ ْ
ِِ
النص َف َ -فأ َ ِ
ِ
َّ
اعَلْي ِه َوَتَر َك
َخ َذ ن ْص َف َم َ
ول ْ
ال َيا َك ْع ُب َ .وأَ َش َار ِبَيده َكأََّن ُه َيُق ُ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
ِن ْص ًفا.
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الدين :كان مقدا هر أوقيتين (حوالي  252جرًاما فضة) لزمه أي أمسك به وكان ذلك في المسجد.
ارتفعت أصواتهما :حتى سمعها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو في بيته ،فخرج إليهما .وأشار بيده كأنه يقول
النصف أي يشير إليه أن يضع نصف دينه .وفي الحديث جواز مالزمة الغريم وفيه جواز

التقاضي في المسجد.

كتاب اللقطة

باب وإذا أخبر رب اللُّقطة دفع إليه
يت
ال َل ِق ُ
َ - 722ع ْن ُسَوْيَد ْب َن َغَفَل َة َق َ
صَّرًة ِماَئ َة ِديَن ٍار َفأَ َتْي ُت َّ
ال
ُ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ

ال أَ َخ ْذ ُت
أَُب َّى ْب َن َك ْع ٍب  -رضى هللا عنه َ -فَق َ
َع ِرْف َها َحْوالً َ .ف َعَّرْف ُت َها َحْوَل َها َفَل ْم أَ ِجْد َم ْن
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اح َف ْظ
ال َع ِرْف َها َحْو ًال َف َعَّرْف ُت َها َفَل ْم َأ ِجْد ُ ،ث َّم أََتْي ُت ُه َث َ
ال ْ
ال ًثا َفَق َ
َي ْع ِرفُ َها ُ ،ث َّم أَ َتْيتُ ُه َفَق َ
ِ
اس َت ْم ِت ْع ِب َها .
اء َص احُب َها َ ،وِإالَّ َف ْ
اء َها َ ،فِإ ْن َج َ
اء َه ا َو َعَدَد َها َوِوَك َ
ِو َع َ
يعرفها ح ًوال :بأن ينادي :من ضاع له شيء فليطلبه عندي ويكون ذلك في األسواق ومجامع
الناس وأبواب المساجد عند الخروج من الجماعات ونحوها ألن ذلك أقرب إلى وجود صاحبها .وال
يعرف في المساجد إال في المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد األقصى والحكمة في تحديدها

بالحول أي السنة أنها الحد األقصى لتأخير القوافل كما أن بها تمضي األزمنة األربعة .أتيته

ثالثًا أي كان مجموع إتياني إليه ثالث مرات.
وعاءها :الذي تكون فيه من جلد أو خرقة أو نحو ذلك .والوكاء :الخيط الذي يشد به رأس الص ةر
والكيس ونحوهما وإنما طلب إليه ذلك ليعرف صدق مدعيها ،ولئال تختلط بماله وليتنبه إلى حفظ
الوعاء وغي هر ألن العادة قد جرت بإلقائه .فإن جاء صاحبها أي وأخبرك بعددها ووعائها ووكائها .

باب ضالة اإلبل
ِ
ِ
ِ
اء أَ ْعَ ار ِب ٌّى َّ
الن ِب َّى صلى
ال َج َ
َ - 222ع ْن َزْيد ْب ِن َخالٍد اْل ُج َهن ِى  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
اء َها،
هللا عليه وسلم َف َسأََل ُه َع َّما َيْل َت ِق ُ
ال َع ِرْف َها َسَن ًة ُ ،ث َّم ْ
اح َف ْظ ع َف َ
اص َها َوِوَك َ
ط ُه َفَق َ
َفِإ ْن جاء أَحٌد ي ْخ ِبر َك ِبها  ،وِإالَّ َفاس َتْن ِفْقها َ .قال يا رسول َّ ِ
َّ
ال َل َك
َ
َ َ َ ُ ُ َ َ
َّللا َف َضال ُة اْل َغَن ِم َق َ
َ َ َُ َ
ْ
أَو أل ِ
َخ َ ِ ِ ِ
ال َضالَّ ُة ِ
اإل ِب ِل َف َت َمعََّر َو ْج ُه َّ
ال َما َل َك َوَل َها ،
ْ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلصَ .فَق َ
يك أَْو للذْئب َ .ق َ
ِ
اء َوَتأْ ُك ُل َّ
الش َجَر.
َم َع َها ح َذ ُاؤ َها َو ِسَق ُاؤ َها َ ،ت ِرُد اْل َم َ
عما يلتقطه :من ذهب أو فضة أو لؤلؤ ،أو غير ذلك مما ليس بحيوان أو كل ما يلتقط.

العفاص :الوعاء الذي تكون فيه ،مأخوذ من العفص وهو الثنى ألن الوعاء ينثني على ما فيه.
فإن جاءك أحد يخبرك بها أي فأدها إليه.

استنفقها :من النفقة ،بمعنى أنفقها كما تقول :استخرجت الوتد من الحائط أي أخرجته.

للذئب أي لما يأكلها من الحيوان مثل الذئب وكأنه ملسو هيلع هللا ىلص قال :ينحصر ذلك في ثالثة أقسام :أن

تأخذها لنفسك أو تتركها فيأخذها مثلك أو يأكلها الذئب ونحوه من السباع .وال سبيل إلى تركها

للذئب ألنه إضاعة مال ،وال معنى لتركها لملتقط آخر ألن الملتقط األول أولى ،وإذا بطل هذان

تعين األول وهو أن يأخذها لنفسه.
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ضالة اإلبل أي ما حكمها؟ تمعر أي تلون وتغير من الغضب .حذاؤها أي أخفافها فهي تقوى بها
على السير وقطع البالد الشاسعة ،وورود المياه النائية.

أياما أو عنقها الطويل ترد به الماء
سقاؤها :المراد كرشها الذي تحمل فيه من الماء ما تستغنى به ً
وتشرب من غير ٍ
ساق يسقيها .وقد أخذ الجمهور بظاهر هذا الحديث أن ضالة اإلبل ال تلتقط
وقال الحنيفة :األولى أن تلتقط.

باب إذا وجد تمرة في الطريق
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِب َت ْمَرٍة ِفى الطَّ ِر ِ
ال َمَّر َّ
ال َلْو َال
َ - 222ع ْن أََن ٍ
يق َق َ
س  -رضى هللا عنه َ -ق َ
الصَد َق ِة ألَ َكْل ُت َها.
اف أَ ْن َت ُكو َن ِم َن َّ
أَِنى أَ َخ ُ
في الحديث جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات ،ألنه ملسو هيلع هللا ىلص ذكر أنه لم يمتنع من

أكلها إال تورًعا لخشية أن تكون من الصدقة ،والصدقة محرمة عليه .وفيه حرمة الصدقة على
الرسول ،ووجوب االحتراز من الشبهة ،وإباحة الشيء التافه بدون التعريف.

باب ال تحتلب ماشية أحد بغير إذنه
َّللا ب ِن عمر  -رضى هللا عنهما  -أَ َّن رسول َّ ِ
ِ ِ
َّللا صلى هللا عليه
َ - 227ع ْن َعْبد َّ ْ ُ َ َ
َُ َ
ِ
ئ ِب َغْي ِر ِإ ْذِن ِه  ،أَُي ِح ُّب أَ َحُد ُك ْم أَ ْن ُتْؤَتى َم ْشُرَب ُت ُه
ام ِر ٍ
ال َال َي ْحُلَب َّن أَ َحٌد َماشَي َة ْ
وسلم َق َ
ض روُع مو ِ
ِ
اش ِ
ال
يه ْم َأ ْط ِع َم ِات ِه ْم َف َ
ام ُه َفِإَّن َما َت ْخُز ُن َل ُه ْم ُ ُ َ َ
َف ُت ْك َسَر خَازَن ُت ُه َ ،فُيْن َتَق َل َط َع ُ
ي ْحلُب َّن أَ َحٌد م ِ
اشَي َة أَ َحٍد ِإالَّ ِبِإ ْذِن ِه.
َ َ
َ
ال يحلبن أحد ماشية امرئ ،أي رجل أو امرأة ،مسلمين كانا أو ذميين .مشربة :بضم الراء وفتحها

وهي الغرفة المرتفعة عن األرض وفيها خزانة المتاع .وقد شبه بها ضروع المواشي ألنها تخزن

اللبن ألربابها .ينتقل أي ينقل من مكان إلى مكان .ويروي "فينتثل" من النثل ،وهو النثر م ةر

واحدة بسرعة .وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه ،فنبه به على ما هو أعلى منه.
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كتاب المظالم
باب قصاص المظالم
ول َّ ِ
َ - 222ع ْن أَ ِبى س ِع ٍيد اْل ُخْد ِرِى  -رضى هللا عنه َ -ع ْن َرس ِ
ص
ال ِإ َذا َخَل َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ُ
َ
ِ
الن ِار ُح ِب ُسوا ِبَقْن َطَرٍة َبْي َن اْل َجَّنة َو َّ
اْل ُمْؤ ِمُنو َن ِم َن َّ
اصو َن َم َظ ِال َم َكاَن ْت َبْيَن ُه ْم
الن ِارَ ،فَي َتَق ُّ
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ِ
ِ
الدْنَيا َ ،حتَّى ِإ َذا ُنُّقوا َو ُهِذُبوا أُِذ َن َل ُهم ِبُد ُخ ِ
س ُم َح َّمٍد ملسو هيلع هللا ىلص
ِفى ُّ
ول اْل َجَّنةَ ،فَو َّالذى َن ْف ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
الدْنَيا.
ان ِف ى ُّ
َحُد ُه ْم ِب َم ْس َك ِنه ِفى اْل َجَّنة أََد ُّل ِب َمْن ِزِله َك َ
ِبَيده أل َ
خلصوا من النار أي نجوا من الصراط المضروب على النار ،أو من عذاب النار .يتقاصون :من
القصاص ،يقتص لهم مظالم األبدان من اللطمة وشبهها ،ومظالم العرض والمال ،بأن يزاد فيه

حسنات المظلوم وسيئات الظالم ،وفي رواية الكشميهني" :فيتقاضون" من التقاضي .وقيل معنى

يتقاضون :يتباركون ألنه ليس موضع مقاصة وال محاسبة ،لكن يلقى هللا عز وجل في قلوبهم
العفو لبعضهم عن البعض ،أو يعوض هللا تعالى بعضهم من بعض.

نقوا وهذبوا ،أي خلصوا من اآلثام بمقاصة بعضهم ببعض .أذن لهم بدخول الجنة ،كل في منزلته

على قدر ما بقى له من حسنات .وإنما كانت هدايتهم إلى مساكنهم في الجنة أقوى منها إلى

وعشيا.
تعريفا متواصال ،حيث تعرض عليهم بكرة
مساكنهم في الدنيا عرفوا بها ً
ً

باب قوله تعالى :أال لعنة هللا على الظالمين
ال َبْيَن َما أََنا أَ ْم ِشى َم َع ْاب ِن ُع َمَر  -رضى
َ - 222ع ْن َص ْفَو َ
ان ْب ِن ُم ْح ِرٍز اْل َم ِازِن ِى َق َ
ِ
هللا عنهما ِ -
ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِفى
آخ ٌذ ِبَيِدِه ِإ ْذ َعَر َ
ال َكْي َف َسم ْع َت َر ُس َ
ض َر ُج ٌل َ ،فَق َ
ِ
َّ
ول ِإ َّن هللا ُيْدِنى اْل ُمْؤ ِم َن َفَي َض ُع َعَلْي ِه َكَن َف ُه ،
ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
ال َسم ْع ُت َر ُس َ
الن ْجَوى َفَق َ
ول َن َع ْم أَ ْى َر ِب َ .حتَّى ِإ َذا َقَّرَرُه
ف َذْن َب َك َذا أَتَ ْع ِر ُ
ول أَ َت ْع ِر ُ
ف َذْن َب َك َذا َفَيُق ُ
َوَي ْستُُرُه َفَيُق ُ
ِ ِ
ِ
ِ
الدْنَيا َ ،وأََنا أَ ْغ ِفُرَها َل َك اْلَيْو َم
ال َس َتْرُت َها َعَلْي َك ِفى ُّ
ِب ُذُنوبِه َوَ أَرى فى َن ْفسه أََّنهُ َهَل َك َق َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين
ول األ ْ
َش َه ُادَ ( :هُؤالء الَِّذ َ
َ .فُي ْع َطى ك َت َ
اب َح َسَناته َ ،وأَ َّما اْل َكافُر َواْل ُمَنافُقو َن َفَيُق ُ
ين).
َك َذُبواْ َعَلى َربِ ِه ْم أَالَ َل ْعَن ُة َّ
َّللاِ َعَلى الظَّ ِال ِم َ
النجوى :ما يقع بين هللا وعبده المؤمن يوم القيامة ،وهو فضل من هللا تعالى يوم القيامة ،حيث

سر .يدني هللا المؤمن ،أي يقربه تقريب مكانة ال تقريب مكان.
يذكر المعاصي للعبد ًا
الكنف :الجانب والستر والعون .ويستره ،أي عن أهل الموقف .رب ،أي ياربي .هلك ،وذلك

باستحقاقه العذاب .األشهاد :جمع شاهد وشهيد ،من المالئكة والنبيين وسائر اإلنس والجن .القول

شطر اآلية  18من سو ةر هود .وقبله " :ويقول األشهاد ".

24

باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً
س  -رضى هللا عنه َ -قال َق ال رسول َّ ِ
اك َظ ِال ًما َأْو
َ - 222ع ْن أََن ٍ
صْر أَ َخ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص اْن ُ
َ ََُ ُ
ِ
م ْظلُوما َ .قالُوا يا رسول َّ ِ
ال َتأْ ُخ ُذ
وما َ ،ف َكْي َف َنْن ُ
َّللا َه َذا َنْن ُ
صُرُه َظال ًما َق َ
صُرُه َم ْظلُ ً
َ َُ َ
َ ً
َفْو َق َيَدْي ِه .
انصر أخاك :المراد أخوة اإلسالم والدين .األخذ فوق يديه :كناية عن منعه من الظلم بالفعل إن
لم يمتنع بالقول .والتعبير بالفوقية إشا ةر إلى األخذ باالستعالء والقوة .وهذا هو أدب اإلسالم لما
كانوا يفعلونه في الجاهلية من نصر الظالم بمعنى مشايعته وشد أزره ،كما قال قائلهم:
إذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم

على القوم لم أنصر أخي حين يظلم

نصر له ألنك إذا تركته على ظلمه أداه ذلك إلى أن ينال عقوبته
وإنما كان منعه من الظلم ًا
بالقصاص ،فمنعك له مما يستوجب العقوبة والقصاص نص ةر له وإعانة.

باب الظلم ظلمات يوم القيامة
- 226ع ْن ع بِد َّ ِ
َّللا ْب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما َ -ع ِن َّ
ات
ال الظُّْل ُم ظُلُ َم ٌ
َ َْ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ
ام ِة.
َيْو َم اْلقَي َ
قال ابن الجوزي :الظلم يشتمل على معصيتين :أخذ مال الغير بغير حق ،ومبار ةز اآلمر بالعدل
بالمخالفة ،وهذه أدهى ،ألنه ال يكاد يقع الظلم إال للضعيف الذي ال ناصر له غير هللا ،وإنما
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ينشأ من ظلمة القلب ،ألنه لو استنار بنور الهدى لنظر في العواقب .والظالم ال يهتدي يوم

القيامة بسبب ظلمه في الدنيا.

باب إثم من ظلم شيئاً من األرض
َ - 222ع ْن
ول
وسلم َيُق ُ

س ِع َيد ب َن َزيٍد  -رضى هللا عنه َ -قال س ِمع ُت رسول َّ ِ
َّللا صلى هللا عليه
ْ ْ
َ َ ْ َُ َ
َ
َم ْن َظَل َم ِم َن األَْر ِ
ين.
ض َشْيًئا ُ
ط ِوَق ُه ِم ْن َسْب ِع أََر ِض َ

سعيد بن زيد :أحد العش ةر المبش ةر بالجنة ،وكان مجاب الدعوة .توفي سنة  .51وقد سبق بيان

كثير .طوقه ،أي يطوق حمله يوم القيامة،
قليال أو ًا
شيئاً :
العش ةر في تفسير الحديث  .161ظلم ً
شبر كلف أن يحفره
أو يجعل له كالطوق .وفي رواية للطبراني في الكبير " :من ظلم من األرض ًا
حتى يبلغ به الماء ثم يحمله إلى المحشر" .من سبع أرضين ،أي من عمق سبع أرضين.

باب قول هللا وهو ألد الخصام
الر َج ِ
ض ِ
َ - 222ع ْن َع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -ع ِن َّ
ال ِإَلى
ال ِإ َّن أَْب َغ َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َّ ِ
َّللا األَ َلُّد اْل َخ ِص ُم.
األلد :الشديد الجدل .والخصم :المولع بالخصومة الماهر فيها .والحديث تغليظ في الزجر عن
المبالغة في الجدل ،والولوع بالمخاصمة والمبالغة في غير طائل.

باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
ول َّ ِ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص :أَ َّن َرس ِ
َ - 222ع ْن أُ َّم َسَل َم َة  -رضى هللا عنها َ -زْو َج َّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َس ِم َع
ُ
اب حجرِت ِه َ ،ف َخرج ِإَلي ِهم َ ،فَقال ِإَّنما أََنا ب َشر وإَِّن ُه يأ ِْت ِ
ينى اْل َخ ْص ُم َ ،فَل َع َّل
َ ٌ َ َ
وم ًة ِبَب ِ ُ ْ َ
ُخ ُ
َ َ
ََ ْ ْ
ص َ
َح ِس ُب أََّن ُه َصَد َق َ ،فأَ ْق ِضى َل ُه ِب َذِل َك َ ،ف َم ْن
َب ْع َض ُك ْم أَ ْن َي ُكو َن أَْبَل َغ ِم ْن َب ْع ٍ
ض َ ،فأ ْ
َ
َق َضْي ُت َل ُه ِب َح ِق ُم ْسِل ٍم َفِإَّن َما ِهى ِق ْط َعةٌ ِم َن َّ
الن ِارَ ،فْلَيأْ ُخ ْذ َها أَْو َفْلَي ْتُرْك َها.
َ
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حجرته هنا هي حج ةر أم سلمة .إنما أنا بشر :هذا مما يسميه علماء البيان قصر القلب ،ألنه أتى
به في الرد على من زعم أن من كان رسوًال فهو يعلم الغيب ويطلع على البواطن وال يخفى عليه
المظلوم ،فأشار بقوله ذلك إلى أن الوضع البشري يقتضي أال يدرك من األمور إال ظواهرها

كسائر البشر ،فهو في القضايا البشرية مالم يؤيد بالوحي السماوي يط أر عليه ما يط أر على سائر

البشر .الخصم ،أي الخصوم ،والخصم يقع على الواحد والجمع ،المفرد والمؤنث .أبلغ ،أي أحسن
بلوغا بمعانيه إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ .قضيت له بحق مسلم ،أي:
إيرًادا للكالم ،أو ً
أو ذمي أو معاهد .فالتعبير بالمسلم ال مفهوم له ،وإنما خرج مخرج الغالب أو لالهتمام بحاله ،أو
نظر إلى لفظ "بعضكم" فإنه خطاب للمؤمنين .فإنما هي ،أي القصة أو الحالة .قطعة من نار،
ًا
أي تؤول إلى نار والمراد بأو هنا التهديد والوعيدا ،ال التخيير ،وهو كقوله تعالى" :فمن شاء

فليؤمن ومن شاء فليكفر" .وفي الحديث أن الحاكم يحكم بما يثبت عنده ،وإنه ليس كل مجتهد

مصيبا.
ً

باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
ِ
ال ُقْلَنا ِل َّلن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ِإَّن َك َتْب َعثَُنا َفَنْن ِز ُل ِبَقْو ٍم الَ َيْقُروَنا َف َما
َ - 222ع ْن ُعْقَب َة ْب ِن َعام ٍر َق َ
ِ ِ
ال َلَنا ِإ ْن َنَزْل ُت ْم ِبَقْو ٍم َ ،فأ ُِمَر َل ُك ْم بِ َما َيْنَب ِغى ِل َّ
لضْي ِف َفا ْقَبُلوا َ ،فِإ ْن َل ْم
َتَرى فيه َفَق َ
ق َّ
الضْي ِف.
َي ْف َعلُوا َف ُخ ُذوا ِمْن ُه ْم َح َّ
يقروننا :من القرى ،بكسر القاف ،وهو طعام الضيف .فخذوا منهم حق الضيف :وذلك بالقسر

واإلكراه .قيل :كان هذا في أول اإلسالم حيث كانت المواساة واجبة ،فلما اتسع اإلسالم نسخ ذلك
بقوله عليه السالم " :جائزته يوم وليلة " وهذه الجائ ةز تفضل وليست بواجبة .أو المراد العمال

المبعوثون من جهة اإلمام ،بدليل قوله " إنك تبعثنا " فكان على المبعوث إليهم طعامهم ومركبهم
وسكناهم ،يأخذونهم على العمل الذي يتولونه.

باب ال يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جدارة
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 - 222ع ْن أَ ِبى ُهريرَة رضى هللا عنه أَ َّن رسول َّ ِ
ال َال َي ْمَن ُع َج ٌار َج َارُه َأ ْن
َ
َ َْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ين و َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا ألَْرِمَي َّن
ول أَُبو ُهَرْيَرَة َما لى أََ ار ُك ْم َعْن َها ُم ْع ِرض َ َ
َي ْغ ِرَز َخ َشَب ُه فى ِجَد ِاره  .ثُمَّ َيُق ُ
ِب َها َبْي َن أَ ْك َت ِاف ُك ْم.
هذا الحديث ندب إلى بر الجار ،وليس على الوجوب ،وقيل هو واجب إذا لم يكن في ذلك مض ةر

على صاحب الجدار ،وبه قال الشافعي وأحمد وداود وابن ثور .عنها معرضين ،أي عن هذه

المقالة .ألرمينها بين أكتافكم ،أي ألصرخن بالمقالة فيكم وألوجعنكم بالتقريع بها ،كما يضرب
اإلنسان بالشيء بين كتفيه ليست يقظ من غفلته ،أو الضمير للخشبة ،ومعناه إن لم تقبلوا هذا
الحكم وتعملوا به راضين ألجعلن الخشبة على رقابكم كارهين ،وقصد بذلك المبالغة.

باب الجلوس في أفنية الدور وعلى الصعدات
َ - 227ع ْن أَ ِبى َس ِع ٍيد اْل ُخْد ِرِى  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
ال ِإَّيا ُك ْم
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
وس َعَلى الطُُّرَقات َ .فَقاُلوا َما َلَنا ُبٌّد ِ ،إَّن َما ه َى َم َجال ُسَنا َن َت َحَّد ُث ف َ
َواْل ُجُل َ
يها َ .ق َ
ِ
ال َغ ُّ
ق الطَّ ِر ِ
ض
يق َحَّق َها َقاُلوا َو َما َح ُّ
َع ُ
َفِإ َذا أََبْي ُت ْم ِإالَّ اْل َم َجال َس َفأ ْ
طوا الطَّ ِر َ
يق َق َ
السالَ ِم  ،وأَمر ِباْلمعر ِ
وفَ ،وَن ْه ى َع ِن اْل ُمْن َك ِر.
اْلَب َص ِر َ ،وَك ُّ
ف األَ َذى َ ،وَرُّد َّ
َ ْ ٌ َ ُْ
ٌ
غالبا من رؤية ما يكره ،وسماع
إنما نهى عن الجلوس على الطرقات ،ألن الجالس عليها ال يسلم ً
ماال يحل .مالنا بد ،أي ليس لنا غنى عنها .إال المجالس ،أي إال الجلوس فيها .غض البصر،
أي خفضه وكفه عن النظر إلى الحرام .وأراد به السالمة من التعرض ألحد بالقول أن بالفعل.

كف األذى ،أي منعه ،والمراد به أن يمتنع من احتقارهم أو اغتيابهم أو الحاق أي ضرر بهم .رد

السالم ،أي إجابة من يسلم من المارة .والنهي عن الجلوس في الطرقات نهي تنزيه ،لئال يضعف

الجالس عن أداء هذه الحقوق السالفة .وفي هذا الحديث حجة لمن يقول إن سد الذرائع إنما هو
بطريق األولى ،ال على الحتم.

باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس
في الطريق فرمى به
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 - 222ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه  -أَ َّن رسول َّ ِ
ال َبْيَن َما َر ُج ٌل َي ْم ِشى
َ
َ َْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
َّللا َلهُ َ ،ف َغ َفَر َلهُ.
يق َ ،و َجَد ُغ ْص َن َشْو ٍك َف أ َ
ِب َط ِر ٍ
َخ َذ ُه َ ،ف َش َكَر َّ ُ
شكر هللا له ،أي أثنى عليه ،أو قبل عمله .وفي الحديث أن الشخص يؤجر على إماطة األذى

وكل ما يؤذي الناس في الطريق .وفيه داللة على أن طرح الشوك في الطريق والحجا ةر والكناسة
والمياة المفسدة للطرق وكل ما يؤذي الناس يخشى العقوبة عليه في الدنيا واآلخرة ،وليس ينبغي

خير ي هر ".
شيئا من أعمال البر " فمن يعمل مثقال ذرة ًا
للعاقل أن يحقر ً

باب من قاتل دون ماله
 - 222ع ْن عبِد َّ ِ
ال َس ِم ْع ُت َّ
الن ِب َّى صلى هللا
َ َْ
َّللا ْب ِن َع ْم ٍرو  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
ِ
يد .
ول َم ْن قُ ِت َل ُدو َن َم ِاله َف ُهَو َش ِه ٌ
عليه وسلم َيُق ُ
شهيدا إذا قتل
في هذا الحديث أن لإلنسان أن يدفع عن نفسه وماله وال شيء عليه ،فإنه إذ عد ً
لصا في داره
في ذلك ،فال قود (قصاص) عليه وال دية إذا كان هو القاتل .وقد أخذ ابن عمر ً
فأصلت عليه السيف ،قال سالم :فلوال أنا لضربه به .وقال النخعي :إذا خفت أن يبدأك اللص

فابدأه .وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر فتلقاهم اللصوص ،قال :يقاتلونهم ولو على دانق

اليا فال .وقال الشافعي :من أريد ماله
(نص جرام فضة) .وقال أحمد :إذا كان اللص ً
مقبال أو مو ً
في مصر أو في صحراء أو أريد حريمه فاالختيار أن يكلمه أو يستغيث ،فإن منع أو امتنع لن
يكن له قتاله ،فإن أبى أن يمتنع فله أن يدفعه عن نفسه وعن ماله ،وليس له عمد قتله (دية)،

فإذا لم يمتنع فقاتله فال عقل فيه وال قود وال كفا رة .

باب إذا كسر قصعة أو شيئ ًا لغيرة
س  -رضى هللا عنه -أَ َّن َّ
الن ِب َّى
َ - 222ع ْن أََن ٍ
ِ
ِ
ِإحَدى أُ َّمه ِ
يها
ات اْل ُمْؤ ِمنِ َ
ْ
ين َم َع َخاد ٍم ِبَق ْص َع ٍة ف َ
َ
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ان ِعْنَد َب ْع ِ
ض ِن َس ِائ ِه َ ،فأَْرَسَل ْت
ملسو هيلع هللا ىلص َك َ
ام َف َضَرَب ْت ِبَيِد َها َ ،ف َك َسَر ِت
َط َع ٌ

ِ
َّ
ول َواْلَق ْص َع َة َحتَّى
ال ُكُلوا َ .و َحَب َس َّ
ا ْلَق ْص َع َة َ ،ف َض َّم َها َ ،و َج َع َل ف َ
الر ُس َ
ام َوَق َ
يها الط َع َ
ورَة .
َفَرُغوا َ ،فَد َف َع اْلَق ْص َع َة َّ
الص ِح َ
يح َة َو َحَب َس اْل َم ْك ُس َ
المقصود ببعض نسائه هنا :عائشة أم المؤمنين .أرسلت إحدى نساء المؤمنين :هي صفية ،أو

حفصة ،أو أم سلمة .بقصعة فيها طعام :في رواية الطبراني" :بصفحة فيها خبز ولحم من بيت
أم سلمة" .فضربت بيدها ،أي بعض نسائه ،وهي عائشة ،كما سبق .وحبس الرسول :الرسول
الذي أتى بالطعام.

وفي الحديث تلطف ظاهر من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،حيث عوض اإلناء المكسور إناء صحيحاً ليطيب

خاطرها ،وجعل في بيت صاحبتها ذلك اإلناء المكسور على سبيل العقاب المستور ،ومع ذلك فلم
يعاتب ملسو هيلع هللا ىلص عائشة ألنه وجد لها عذ ًار في الغيرة ،ولم يؤدبها بالكالم ألنه فهم أن المهدية أرادت
بإرسالها ذلك إلى بيت عائشة أذاها والمظاه ةر عليها.

ِ
فليبن مثله
باب إذا هدم حائطاً
 - 226ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه َ -قال َق ال رسول َّ ِ
ان َر ُج ٌل ِفى َب ِنى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َك َ
َ
َ َْ
َ ََُ ُ
ِ
ِ
ال
اء ْت ُه أُ ُّم ُه َفَد َع ْت ُه َ ،فأََبى أَ ْن ُي ِج َيب َها َ ،فَق َ
ال َل ُه ُجَرْي ٌج ُ ،ي َصلى َ ،ف َج َ
يل ُ ،يَق ُ
ِإ ْسَرائ َ
أُ ِجيبها أَو أُصِلى ثُ َّم أََت ْت ُه َ ،فَقاَل ِت اللَّه َّم الَ تُ ِم ْتهُ حتَّى تُ ِري ُه اْلمو ِمس ِ
ان ُجَرْي ٌج
ات َ .وَك َ
َ
ُ
َُ ْ َ
َ ُ َ
ِِ
ِ
ِ
امَ أَر ٌة ألَ ْف ِتَن َّن ُجَرْي ًجا َ .ف َت َعَّر َض ْت َل ُه َف َكلَّ َم ْت ُه َفأََبى َ ،فأَ َت ْت َ ار ِعًيا ،
فى َصْو َم َعتهَ ،فَقاَلت ْ
ال ًما َ ،فَقاَل ْت ُهَو ِم ْن ُجَرْي ٍج َ .فأَ َتْوُه َ ،وَك َسُروا َصْو َم َع ِت ِه
َم َكَن ْت ُه ِم ْن َن ْف ِس َها َفَوَلَد ْت ُغ َ
َفأ ْ
الر ِ
َّ
وه َ ،ف َتَو َّ
اعى .
ال َّ
ال َم ْن أَُب َ
وه َو َسُّب ُ
َفأَْنَزلُ ُ
وك َيا ُغالَ ُم َق َ
ضأَ َو َصلى ثُ َّم أَ َتى اْلغُالَ َم َ ،فَق َ
ِ
ِ
ين! .
ال َال ِإالَّ ِم ْن ِط ٍ
َقاُلوا َنْبنى َصْو َم َع َت َك م ْن َذ َه ٍبَ .ق َ
كان يصلي ،أي كان في صالة له .فأبى أن يجيبها فقال ،أي قال في نفسه ،أو نطق بذلك وكان
الكالم في الصالة مباحاً في شريعتهم ،كما كان ذلك مباحًا في صدر اإلسالم .مومسات :جمع
أوم َس العنب ،إذا الن للنضج ،وكما
مومسة ،وهي الزانية الفاجرة ،سميت بذلك للينها كما يقال َ
تسمى خريعًا من التخرع ،وهو اللين والضعف .الصومعة :بناء مرتفع محدد أعاله .فكلمته ،أي
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طلبت من الفاحشة .وكانت قد احتالت له بأن خرجت في زي راعية ،ليمكنها أن تأوى إلى ظل

صومعته لتتوصل بذلك إلى فتنته .فقالت :هو من جريج :ادعت عليه بهتانًا وزو ًار.
وكان الغالم بذلك سادس أطفال خمسة ،تكلموا في المهد :عيسى بن مريم ،وشاهد يوسف ،وابن

ماشطة بنت فرعون ،وصاحب األخدود ،وولد المرأة التي من بني إسرائيل لما مر بها رجل من

بني إسرائيل وقالت :اللهم اجعل ابني مثله .فترك ثديها وقال :اللهم ال تجعلني مثله .قال :ال إال

من طين :أي كما كانت من قبل.

وقد استدل البخاري بهذا الحديث على أن شرع من قبلنا شرع لنا .لكن في استدالله بهذه القصة

نظر ،ألن شرعنا أوجب المثل في المثليات كالدراهم ونحوها ،والحائط متقوم بالثمن وليس مثليًا.
لكن لو التزم الهادم باإلعادة ورضي صاحبه بذلك جاز بال خالف .وفي الحديث إيثار إجابة األم
على صالة التطوع ،ألن االستمرار فيها نافلة وإجابة األم وبرها واجب .وفيه التخويف من دعاء

األم أو األب إذا كان بنية خالصة.

كتاب الشركة
باب الشركة في الطعام
ال َّ
ين ِإ َذا أَْرَملُوا ِفى اْل َغْزِو  ،أَْو
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َّن األ ْ
َش َع ِرِي َ
ال َق َ
وسى َق َ
َ - 222ع ْن أَ ِبى ُم َ
ِ
َق َّل َطعام ِعي ِال ِهم ِباْلمِديَن ِة جمعوا ما َك َ ِ
ِ
وه َبْيَن ُه ْم
ان عْنَد ُه ْم فى َثْو ٍب َواحٍد  ،ثُ َّم ا ْق َت َس ُم ُ
ََُ َ
َ ُ َ ْ َ
الس ِوَّي ِةَ ،ف ُه ْم ِم ِنى َوأََنا ِمْن ُه ْم.
ِفى ِإَن ٍ
اء َوا ِحٍد ِب َّ
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األشعريون :نسبة إلى األشعر ،وهم قبيلة من اليمن .أرملوا :فنى زادهم ،وأصله من الرمل ،كأنهم
لصقوا بالرمل من فقرهم وضعفهم ،كما يقال :ترب الرجل ،إذا افتقر ،كأنه لصق بالتراب .فهم

مني وأنا منهم ،أي متصلون بي ،و "من" هذه تسمى :من االتصالية ،نحو" :ال أنا من الدد وال
الدد مني" .ومعناه المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة هللا.

وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لألشعريين ،في إيثارهم ومواساتهم ،بشهادة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .وفيه

استحباب خلط الزاد في السفر والحضر أيضًا .وفيه فضيلة اإليثار والمواساة .وفيه إجا ةز تحديث
الرجل بمناقب قومه ،فراوى الحديث هو أبو موسى األشعري.

باب ِ
القَران في التمر بين الشركاء
ِ ِ
ان ْاب ُن ُّ
الزَبْي ِر َيْرُزقَُنا التَّ ْمَر ،
َص َاب ْتَنا َسَن ٌة َ ،ف َك َ
ال ُكَّنا ِباْل َمديَنة َفأ َ
َ - 222ع ْن َجَبَل َة َق َ
اإل ْقَر ِ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َن َهى َع ِن ِ
ول الَ َتْقُرُنوا َفِإ َّن َّ
ان ِ ،إالَّ أَ ْن
َوَك َ
ان ْاب ُن ُع َمَر َي ُمُّر ِبَنا َفَيُق ُ
يس َتأِْذ َن َّ ِ
اه.
الر ُج ُل مْن ُك ْم أَ َخ ُ
َْ
السنة :الغالء والجدب .يرزقنا التمر :يطمعنا ويقوتنا به .تقرنوا :بضم الراء في اليونينية وبكسرها
في غيرها ،من باب نصر وضرب ،أي ال تجمعوا في األكل بين تمرتين .وفيه من األدب ما
ينهي عن الش هر في الطعام وعدم م راعاة الطاعمين معه .وقد تمسك الظاهرية بتحريم ذلك،

وغيرهم يجعل ذلك من حسن األدب فحسب .اإلقران :هو بمعنى القرن والقران ،وفي نسخة" :عن

القران" .يستأذنه ،أي يستأذنه في القران ،فإن أذن فال كراهة فيه.

باب تقويم األشياء بين الشركاء بقيمة عدل
ِ
َ - 222ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
يصا ِم ْن
ال َم ْن َأ ْع َت َق َشق ً
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
مملُو ِك ِه َفعَلي ِه َخالَص ُه ِفى م ِال ِه َ ،فِإ ْن َلم ي ُك ْن َل ُه مال قُ ِوم اْلمملُ ُ ِ
يم َة َعْد ٍل ثُ َّم
ْ َ
ُ
َْ
وك ق َ
َ ٌ َ َْ
َ
َْ
اس ُت ْس ِعى َغْيَر َم ْشُقو ٍق َعَلْي ِه.
ْ
َ
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الشقيص :مثل النصيب وزنًا ومعنى .فعليه خالصه في ماله ،أى فعلى المالك أداء قيمة الباقي
من ماله الخاص ليخلصه من الرق .وفي عتق الشقيص أربعة عشر مذهبًا تكفل العيني بإبرازها
وتفصيلها .قوم المملوك قيمة عدل ،أي قوم المملوك كله قيمة اسواء الزيادة فيها وال نقص.

استسعى ،أي ألزم العبد االكتساب لقيمة نصيب الشريك اآلخر ليفك بقية رقبته من الرق .غير

مشقوق عليه ،أي غير مشدد عليه في االكتساب إذا عجز .وانظر الحديث رقم . 222

كتاب الرهن
باب رهن السالح
َّللا -رضى هللا عنهما  -يُقول َقال رسول َّ ِ
 - 272جا ِبر ب َن عبِد َّ ِ
َّللا صلى هللا عليه
َ َ ْ َْ
َ ُ ََُ ُ
وسلم م ْن ِل َكع ِب ب ِن األ ْ ِ
ال ُم َح َّمُد ْب ُن َم ْسَل َم َة أََنا
ْ ْ
َّللا َوَر ُسوَل ُه ملسو هيلع هللا ىلص َ .فَق َ
َشَرف َفِإَّن ُه آ َذى َّ َ
َ
ِ
ِ
اء ُك ْم َ .قالُوا َكْي َف
َ .فأَ َت ُ
ال ْارَهُنوِنى ن َس َ
ال أََرْدَنا أَ ْن تُ ْسل َفَنا َو ْسًقا أَْو َو ْسَقْي ِن َ .فَق َ
اه َفَق َ
ِ
ِ
اءَنا
اء ُك ْم َ .قاُلوا َكْي َف َنْرَه ُن أَْبَن َ
ال َف ْارَهُنوِنى أَْبَن َ
اءَناَ ،وأَْن َت أَ ْج َم ُل اْل َعَرب َق َ
َنْرَهُن َك ن َس َ
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ال ُرِه َن ِبَو ْس ٍق أَْو َو ْسَقْي ِن َه َذا َع ٌار َعَلْيَنا َوَل ِكَّنا َنْرَهُن َك الل َْم َة -
َفُي َس ُّب أَ َحُد ُه ْمَ ،فُيَق ُ
ِ
َقال س ْفي ُ ِ
ِ
وه ثُ َّم أَ َتُوا َّ
وه.
النبِ َّى ملسو هيلع هللا ىلص َفأ ْ
َخَبُر ُ
ان َي ْعنى السالَ َح َ -فَو َعَد ُه أَ ْن َيأْتَي ُهَ ،فَقَتلُ ُ
َ ُ َ
من له ،أي من يتصدى لقتله؟ وهو كعب بن األشرف اليهودي ،كان قد خرج من المدينة إلى

مكة لما جرى من بدر ما جرى ،فجعل يبكي وينوح على قتلى بدر ،ويحرض الناس على رسول

هللا ،وينشد في ذلك األشعار .وسقًا أو سقين :شك من الراوي .والوسق :بفتح الواو وكسرها :ستون
صاعاً "الصاع  4- 2لترات) .الألمة :السالح .قال ابن بطال :وليس في قولهم :نرهنك الألمة
دليل على جواز رهن السالح عند الحربي ،وإنما كان ذلك معاريض (التورية) الكالم المباحة في

الحرب وغيره .فوعده أن يأتيه :زاد في المغازى :فجاءه ليال ومعه أبو نائلة ،وهو أخو كعب من

الرضاعة ،فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم ،فقالت امرأته :أسمع صوتًا كأنه يقطر منه الدم،
فقال :إنما هو أخي دمحم بن مسلمة ورضيعى أبو نائلة ،إن الكريم لو دعى إلى طعنة بالليل

ألجاب .قال :ويدخل دمحم بن مسلمة معه برجلين فقال :إذا ماجاء فإني نائل بشع هر فأشمه ،فإذا

رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه .فنزل إليهم متوحشًا وهو ينفح منه ريح الطيب،
فقال :ما رأيت كاليوم ريحاً! قال :عندي أعطر نساء العرب ،وأكمل العرب .فقال :أتأذن لي أن
أشم؟ قال :نعم .فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال :أتأذن لي؟ قال :نعم .فلما استمكن قال :دونكم

فاقتلوه! .فأخبروه :ففرح ودعا لهم .

باب الرهن مركوب ومحلوب
ِ
َّللا َعْن ُه قال :قال رسول َّ ِ َّ
َّللا َعَلْي ِه َو َسلَّ َم:
ْ - 272
َّللا َصلى َّ ُ
ُ
َ َ
عن أبي ُهريرَة َرض َي َّ ُ
ِ
ِ
ان َمْرهُوًناَ ،وَلَب ُن الد ِ
ان َمْرهُوًناَ ،و َعلى
َّر ُي ْشَر ُب ِبَن َفَق ِته ِإ َذا َك َ
الظَّ ْهُر ُيْرَك ُب ِبَن َفَق ِته ِإ َذا َك َ
الَِّذي َيْرَك ُب َوَي ْشَر ُب َّ
الن َفَق ُة.
الظهر :الركاب التي تحمل األثقال في السفر ويركب عليها .يركب بنفقته ،أي يركب وينفق عليه.
لبن الدر ،أي ذوات الدر ،أي اللبن .وعلى الذي يركب ويشرب النفقة :ويحمل عليه نفقة العبد،
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وسقى األشجار والكروم ،وتجفيف الثمار ،وأج ةر اإلصطبل والبيت الذي يحفظ فيه المتاع

المرهون.

كتاب العتق
باب في العتق وفضله
ِ
ِ
ال ِلى َأُبو ُهَرْيَرَة  -رضى هللا
َ - 277س ِع ٌ
يد ْاب ُن َمْر َجاَن َة َصاح ُب َعل ِى ْب ِن ُح َسْي ٍن َق َ
ِ
َّللا ِب ُك ِل ُع ْض ٍو ِمْن ُه ُع ْضًوا
اس َتْنَق َذ َّ ُ
امَ أًر ُم ْسل ًما ْ
ال ال َّن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أَُّي َما َر ُج ٍل أَ ْع َت َق ْ
عنه َ -ق َ
ِمْن ُه ِم َن َّ
يد ْاب ُن َمْر َجاَن َة َفاْن َطَلْق ُت ِإَلى َعِل ِى ْب ِن ُح َسْي ٍن َف َع َمَد َعِل ُّى ْب ُن
ال َس ِع ٌ
الن ِار َ .ق َ
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حسي ٍن  -رضى هللا عنهما ِ -إَلى عبٍد َل ُه َقْد أَع َطاه ِب ِه عبُد َّ ِ
َّللا ْب ُن َج ْع َف ٍر َع َشَرَة
َْ
ْ ُ
َْ
َُْ
ِ
ِ ِ
َع َتَق ُه.
آالَ ف دْرَه ٍم أَْو أَْل َف ديَن ٍار َ -فأ ْ
سعيد بن مرجانة :هو سعيد بن عبد هللا ،ومرجانة أمه ،وليس له في البخاري سوى هذا الحديث.
على بن الحسين :هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .استنقذه ،أي

خلصه .الضمير في "منه" :األولى للعبد المعتق ،وفي الثانية للمالك المعتق .فانطلقت به ،أي

بحديث أبي هريرة .عمد ،أي قصد .أعطاه به ،أي في مقابله .وفيه إشا ةر إلى أن الدينار كان إذا

ذاك بعش ةر دراهم.

ِ
ال َسأَْل ُت َّ
ال
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ ُّى الْ َع َمل أَ ْف َض ُل َ ،ق َ
َ - 272ع ْن أَ ِبى َذ ٍر  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ان ِب َّ ِ
َى ِ ِ
ال أَ ْغالَ َها َث َمًناَ ،وأَْن َف ُس َها
اّلِل َ ،و ِج َه ٌاد ِفى َس ِب ِيل ِه ُ .قْل ُت َفأ ُّ
يم ٌ
الرَقاب أَ ْف َض ُل َق َ
ِإ َ
ِ
ِ
ال َفِإ ْن َل ْم
ين َص ِان ًعا أَْو َت ْصَن ُع أل ْ
ال ُت ِع ُ
َخَر َق َ .ق َ
عْنَد أَ ْهل َها ُ .قْل ُت َفِإ ْن َل ْم أَ ْف َع ْل َ .ق َ
اس ِم َن َّ
ال َتَد ُع َّ
ق ِب َها َعَلى َن ْف ِس َك.
الش ِرَ ،فِإَّن َها َصَد َق ٌة َت َصَّد ُ
الن َ
أَ ْف َع ْل َ .ق َ
إنما قرن الجهاد باإليمان ألن على المؤمن أن يجاهد في سبيل هللا حتى تكون كلمة هللا هي

العليا ،والجهاد أفضل األعمال .الرقبة :العبد المملوك .فالمراد بالسؤال :أي العبيد أفضل للعتق؟.

أعالها ثمنًا :ويروي" :أغالها" بالغين المعجمة .أنفسها عند أهلها ،أي أكثرها رغبة فيها عند أهلها
لمحبتهم فيها ،ألن عتق مثل ذلك ال يقع إال خالصاً .ضائع :من الضياع ،وذلك لفق هر أو كث ةر

عياله ،أو حال يقصر عن القيام بها .ويروي" :صانعاً" و فيه ما فيه من الحث على المعاونة.
شرك.
األخرق :الذي ال يحسن صنعة و اليهتدي إليها .تدع الناس من الشر ،أي تكف عنهم َّ
تصدق ،أي تتصدق ،بحذف إحدى التاءين.

باب إذا أعتق عبد ًا بين اثنين
َّللا ب ِن عمر  -رضى هللا عنهما  -أَ َّن رسول َّ ِ
ِ ِ
ال َم ْن أَ ْع َت َق
َ - 272ع ْن َعْبد َّ ْ ُ َ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ِ
ِ
َع َطى
ِشْرًكا َل ُه ِفى َعْبٍدَ ،ف َك َ
يم َة َعْد ٍل َ ،فأ ْ
ال َيْبُل ُغ َث َم َن اْل َعْبد ُق ِو َم اْل َعْبُد ق َ
ان َل ُه َم ٌ
اء ُه ِح َص َص ُه ْم َو َع َت َق َعَلْي ِه َ ،وِإالَّ َفَقْد َع َت َق ِمْن ُه َما َع َت َق.
ُشَرَك َ
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الشرك ،بالكسر .النصيب .فكان له مال ،أي للذي أعتق .قوم قيمة عدل ،بأن ال يزاد من قيمته

وال ينقص .أعطاهم حصصهم ،أي قيمة حصصهم.

وبهذا الحديث احتج ابن أبي ليلى ومالك والثوري ،والشافعي وأبو يوسف و دمحم ،في أن وجوب

الضمان على الموسر خاصة دون المعسر ،يدل عليه قوله" :وإال فقد عتق من ما عتق".

وقال زفر :يضمن قيمة نصيب شريكة موس ًار كان أو معس ًار ،ويخرج كله ح ًار ،ألنه جنى على
مال رجل فيجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته .والحديث حجة على زفر .وانظر الحديث
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باب الخطأ والنسيان
في العتاقة والطالق ونحوه
ال َّ
َّللا َت َج َاوَز ِلى َع ْن
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َّن َّ َ
ال َق َ
َ - 272ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
ِ
ورَهاَ ،ما َل ْم َت ْع َم ْل أَْو َت َكلَّ ْم.
صُد ُ
أُ َّمتى َما َو ْسَو َس ْت ِبه ُ
تجاوز لي ،أي ألجلي .وسوست به صدورها ،أي حدثت به أنفسها ،و أوصل الوسوسة الصوت

الخفي .و "صدورها" روي بالرفع وبالنصب .مالم تعمل أو تكلم ،أي مالم تنفذ ذلك العزم بالعمل
في العمليات ،والقول في القوليات .على أن العزم على المعصية مع توطين النفس مما يؤاخذ

عليه المرء أيضاً ،و أما المتجاوز عنه فهو الهم بالشئ لم يوطن نفسه عليه.
ووجه تعلق الحديث بالترجمة قبله هو قياس الوسوسة ،فكما أنه ال اعتبار لها عند عدم التوطين،
فكذا العمل والتكلم .والناسي والمخطئ ال توطين لهما.

باب بيع الوالء وهبته
 - 276ع ْن اب َن عم ر  -رضى هللا عنهما  -يُقول َنهى رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َع ْن َبْي ِع اْلَو َال ِء
َ ْ ُ ََ
َ ُ َ َُ ُ
َو َع ْن ِهَب ِت ِه.
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الوالء ،أي والء المعتق .والوالء :حق إرث المعتق من العتيق .وقاعدة الشرع أن الوالء لمن أعتق،

وألحق برتبة النسب .قال ابن بطال :أجمع العلماء أنه ال يجوز تحويل النسب ،وإذا كان حكم

الوالء حكم النسب فكما ال ينقل النسب ال ينقل الوالء .وكانوا في الجاهلية ينقلون الوالء بالبيع

وغيرها ،فنهى الشرع عنه.

اش َتَر َط أَ ْهلُ َها َوالَ َء َها ،
اش َتَرْي ُت َب ِر َيرَة َف ْ
َ - 272ع ْن َع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -قاَل ِت ْ
ِ
ِِ
ِ ِ
َع َتْقتُ َها،
يها َ ،فِإ َّن اْلَوالَ َء ل َم ْن أَ ْع َطى اْلَو ِر َق َ .فأ ْ
ال أَ ْعتق َ
َف َذ َكْر ُت َذل َك ل َّلن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
اها َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َف َخَّيَرَها ِم ْن َزْو ِج َها َفَقاَل ْت َلْو أَ ْع َط ِانى َك َذا َوَك َذا َما َثَب ُّت ِعْنَد ُه .
َفَد َع َ
اخ َت َار ْت َن ْف َس َها.
َف ْ
بريرة :كانت وليدة بني هالل .اشترط أهلها والءها ،أي يكون والءها لهم .الورق ،بكسر الراء

وفتحها :الدراهم المضروبة .وفي رواية الترمذي" :لمن أعطى الثمن" .وكان زوج بريرة عبدًا يسمى
مغيثًا ،وانظر الحديث .242

باب عتق المشرك
ِ
ام  -رضى هللا عنه  -أَ ْع َت َق ِفى
يم ْب َن ِحَز ٍ
َ - 272ع ْن ِه َش ٍ
ام أَ ْخَبَرِنى َأ ِبى َأ َّن َحك َ
اْلج ِ
ير َوَأ ْع َت َق
يرَ ،فَل َّما أَ ْسَل َم َح َم َل َعَلى ِماَئ ِة َب ِع ٍ
اهِلَّي ِة ِماَئ َة َرَقَب ٍة َو َح َم َل َعَل ى ِماَئ ِة َب ِع ٍ
َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْل ُت يا رسول َّ ِ
ِماَئ َة رَقب ٍةَ ،قال َفسأَْل ُت رسول َّ ِ
اء ُكْن ُت
َ َ
َّللا  ،أََ أرَْي َت أَ ْشَي َ
َ َُ َ
َُ َ
َ َ
اهِلَّي ِة ُ ،كْن ُت أَ َتحنَّ ُث ِبها  ،يع ِنى أََتبَّرر ِبها َ ،قال َفَقال رسول َّ ِ
أَصَنعها ِفى اْلج ِ
َّللا
َ
َ
َ ُ َ
َ َْ
ْ َُ
َ ََُ ُ
اسَل َف َل َك ِم ْن َخْي ٍر.
ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْسَل ْم َت َعَلى َم َ
هشام هنا هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام .حكيم بن حزام :ابن خويلد بن أسد بن عبد
العزى ،وهو ابن أخى خديجة أم المؤمنين ،أسلم يوم الفتح وله أربع وسبعون سنة .حمل على

مائة بعير أي في الحج ،لما روي أنه حج في اإلسالم ومعه مائة بدنة قد جللها بالحبرة ،ووقف
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بمائة عبد وفي أعناقهم أطواق الفضة ،فنحر البدن وأعتق الجميع .أرأيت أي أخبرني عنها وعن

حكمها .أتبرر بها أي أطلب بها البر واإلحسان إلى الناس والتقرب إلى هللا

وليس المراد بالحديث تقبل ذلك العمل في حال الكفر بل إنه إذا أسلم انتفع بذلك الخير الذي فعله

طباعا جميلة ينتفع بها في اإلسالم وتكون تلك العادة قد مهدت له معونة على فعل
واكتسب
ً
الخير.

ربه ونصح سيدة
باب العبد إذا أحسن عبادة َّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِلْلعبِد اْلممُل ِ
َ - 272قال أَبو ُهريرَة  -رضى هللا عنه َ -قال رسول َّ ِ
وك
َ ُ َ َْ
َْ َ ْ
ََُ ُ
يل َّ ِ
ان َ ،والَِّذى َن ْف ِسى بَِيِدِه َلْو َال اْل ِج َه ُاد ِفى س ِب ِ
الص ِال ِح أَ ْجَر ِ
َّللا َواْل َح ُّج
َّ
َ
ِ
وك.
وت َوأََنا َم ْملُ ٌ
َحَبْب ُت أَ ْن أَ ُم َ
َوبُِّر أُمى  ،أل ْ
أجران :أجر للعبادة وأجر لنصح السيد .قائل عبارة :والذي نفسي بيده ...إلى آخر
الحديث :هو أبو هريرة ،فهو من المدرج في الحديث .أمه :اسمها أميمة بنت

صبيح.

والمعنى :ولوال القيام بمصلحة أمي في النفقة والمؤن والخدمة ونحو ذلك مما ال
يمكن فعله من الرقيق .وإنما استثنى أبو هري ةر ذلك ألن الجهاد والحج يشترط
فيهما إذن السيد ،وكذا بر األم قد يحتاج فيه إذن السيد في بعض وجوهه.

ِ
ال َّ
َحِد ِه ْم
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ن ْع َم َما أل َ
ال َق َ
َ - 222ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ُي ْح ِس ُن ِعَب َاد َة َربِ ِه َوَيْن َص ُح ِل َسِيِدِه .
نعما :بفتح النون وكسرها مع كسر العين فيهما .ويروى" :نعم ما" وهي من

عبارات المدح و"ما" بمعنى الشيء ،فالتقدير نعم الشيء ،وانظر الحديث السابق.

باب كراهية التطاول على الرقيق
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َ - 222ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه ُ -ي َحِد ُث َع ِن َّ
ال الَ َيُق ْل
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص أََّن ُه َق َ
ِ
ِ
اس ِق َرَّب َك َ .ولَْيُق ْل َسِيِدى َمْوالَ َى َ .والَ
ئ َرَّب َك ْ ،
أَ َحُد ُك ْم أَ ْطع ْم َرَّب َك َ ،وض ْ
ِ
ِ
ال ِمى .
اى َوَف َت ِاتى َو ُغ َ
َيُق ْل أَ َحُد ُك ْم َعْبدى أَ َمتىَ .وْلَيُق ْل َف َت َ
ال يقل أحدكم أي لمملوك غي هر أو لمملوك نفسه ،فقد يقول الرجل لعبده :اسق

ربك ،فيضع الظاهر موضع الضمير .إنما نهي عن قول ذلك ألن حقيقة الربوبية
إنما هي هلل تعالى .والمراد النهي عن اتخاذ هذه اللفظة عادة وليس المراد النهي
عن ذكرها في الجملة ،إذ يصح أن يقال رب الدار ورب هذه الدابة ،في

المملوكات التي ليس لها تعبد من الحيوانات والجمادات.

وأما ما له تعبد كاإلنسان فإن اللفظ بكلمة "الرب" يدخل في معنى الشرك ،فاألولى

أن يتوقى اللفظ به.

ليقل سيدي وموالي أي وليقل العبد :سيدي وموالي وال يقل ربي .وال يقل عبدي

تعظيما ال يليق بالمخلوق ،وتطا ًوال باللفظ
أمتي :ألن العبودية هلل ،وألن في ذلك
ً
يشبه التطاول بالفعل.

باب إذا أتاه خادمه بطعامه
َ - 227ع ْن َأ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َذا أَ َتى أَ َحَد ُك ْم
َخ ِادم ُه ِب َطع ِ
ام ِهَ ،فِإ ْن َل ْم ُي ْجِل ْس ُه َم َع ُه َ ،فْلُيَن ِاوْلهُ لُْق َم ًة أَْو لُْق َم َتْي ِن أَْو أُ ْكَل ًة
َ
ُ
أَْو أُ ْكَل َتْي ِن َ ،فِإَّنهُ َوِلى ِعالَ َجهُ.
َ
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ،أي فليجلسه معه .لقمة أو لقمتين :شك من الراوي،

ورواه الترمذي بلفظ" :لقمة" فقط.

أكلة أو أكلتين :عطف هذا على "لقمة أو لقمتين" للشك من الراوي ،أو هو من

باب العطف بالمرادف ألداء المعنى ،وقد صرح بعضهم بجوا هز في الرواية .ولي
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عالجه ،أي مزاولته وممارسته من تحصيل آالت ،وتحمل مشقة الحر والدخان

ع ند الطبخ وبذل الجهد في تهيئته وإنضاجة.

كتاب الهبة
وفضلها والتحريض عليها
ِ
َ - 222ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
اء
ال َيا ن َس َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
اْلمسِلم ِ
ات الَ َت ْح ِقَر َّن َج َارةٌ ِل َج َارِت َها َ ،وَلْو ِفْرِس َن َشا ٍة.
ُْ َ
نساء المسلمات :من إضافة الشيء إلى نفسه أو الموصوف إلى صفته أو األعم

إلى األخص .وأنكر ابن عبد البر رواية اإلضافة ،ورده ابن السيد بأنها صحت
نقال وساعدتها اللغة.

ويروى " :يا نساء المسلمات" بالضم فيهما على النداء واالتباع للفظ ،وبضم نساء
ونصب المسلمات على اإلتباع للمحل .وذك هر العيني.

ال تحقرن جارة لجارتها أي ال تستهينن بهدية مهداة منها لجارتها.
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ولو فرسن شاة :المراد منه المبالغة في إهداء الشيء اليسير ال حقيقة الفرسن ،ألنه
لم تجر العادة في المهاداة به .والفرسن هو للشاة والبعير بمنزلة الحافر للدابة.

وفي الحديث ح ض على التهادي ولو باليسير ،لما فيه من جلب المودة وإذهاب

الشحناء ولما فيه من التعاون على أمر المعيشة ،والهدية إذا كانت يسيرة فهي أدل
على المودة ،وأسقط للمؤونة ،وأسهل على المهدى الطراح التكليف.

َ - 222ع ْن ُعْرَوَة َع ْن َع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها  -أََّن َها َقاَل ْت ِل ُعْرَوَة ْاب َن أُ ْخ ِتى
ِ،إ ْن ُكَّنا َلَنْنظُُر ِإَلى اْل ِهالَ ِل ثُ َّم اْل ِهالَ ِل َ ،ثالَ َث َة أَ ِهلَّ ٍة ِفى َش ْهَرْي ِن َ ،و َما
ول َّ ِ
أُوِقَد ْت ِفى أَبي ِ
ات َرس ِ
ش ُك ْم
ان ُي ِعي ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َن ٌار َ .فُقْل ُت َيا َخاَل ُة َما َك َ
َْ
ُ
ول َّ ِ
ِ
ان ِلَرس ِ
َسَوَد ِ
ان ِم َن
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِج َير ٌ
اءِ ،إالَّ أَنَّ ُه َقْد َك َ ُ
ان التَّ ْمُر َواْل َم ُ
َقاَلت األ ْ
األَ ْنص ِار َكاَن ْت َلهم مَن ِائح ،وَكاُنوا يمَنحو َن رسول َّ ِ
َّللا صلى هللا عليه
ُْ َ ُ َ
َ
َْ ُ َ ُ َ
وسلم ِم ْن أَْلَب ِان ِه ْم َفَي ْس ِقيَنا.
عروة :ابن الزبير بن العوام ،أمه أسماء بنت أبي بكر .ابن أختي :على النداء أي
يا ابن أختي .ما أوقدت ...نار أي للطعام.

يعيشكم وفي روايةِّ " :
يعيشكم" بتشديد الياء .األسودان :التمر والماء :تسمية على

التغليب ،كما قالوا القمران للشمس والقمر .ويقابله قولهم األبيضان :اللبن والماء.

منائح :جمع منيحة وهي الشاة ونحوها تعار للبن خاصة ،يحتلبها ثم يردها على
صاحبها.

وفي الحديث :زهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الدنيا ،والصبر على التقلل وإيثا هر اآلخ هر على
الدنيا.

باب القليل من الهبة
َ - 222ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
اع أَْو
يت ِإَلى ِذَر ٍ
ال َلْو ُد ِع ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
اع َلَق ِبْل ُت.
اع أَْو ُكَر ٌ
َجْب ُت َ ،وَلْو أُ ْهِد َى ِإَل َّى ِذَر ٌ
ُكَر ٍ
اع أل َ
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الذراع :الساعد ،وكان يعجب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،ولذلك سم فيه.

والكراع :ما دون الركبة من الساق .وفيه حض على قبول الهد ية ولو قلت ،لئال يمتنع الباعث

على المهاداة الحتقار المهدى إليه .وفيه حض على اإلجابة للدعوة ،لما فيها من تأليف القلوب

أيضا دليل على ُحسن خلقه ملسو هيلع هللا ىلص ،وتواضعه وجبره لقلوب
وبعث السرور في قلب الداعي .وفيه ً
الناس مهما تكن منزلة أحدهم.

باب من استوهب من أصحابه شيًئا
امَ أَر ٍة ِم َن اْل ُم َه ِ
َ - 226ع ْن َس ْه ٍل  -رضى هللا عنه  -أَ َّن َّ
ين
اج ِر َ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص أَْرَس َل ِإَلى ْ
ِ
ِ
َمَر ْت َعْبَد َها
ان َل َها ُغ َ
َ ،وَك َ
ال َل َها ُم ِرى َعْبَدك َفْلَي ْع َم ْل َلَنا أَ ْعَو َاد اْلمْنَب ِر َ .فأ َ
ال ٌم َن َّج ٌار َق َ
ِ
ِ
ِ
اه أَْرَسَل ْت ِإَلى َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ ُه
َ ،ف َذ َه َب َفَق َط َع م َن الطَّْرَفاء َ ،ف َصَن َع َل ُه مْنَبً ار َ ،فَل َّما َق َض ُ
ِ
ِ ِِ
اح َت َمَل ُه َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َفَو َض َع ُه َحْي ُث
اءوا ِبه َف ْ
َقْد َق َض ُ
ال ملسو هيلع هللا ىلص :أَْرِسلى به ِإَل َّى َ .ف َج ُ
اهَ ،ق َ
َتَرْو َن .

سهل :هو سهل بن سعد الساعدي األنصاري .غالم نجار :اسمه باقوم .الطرفاء :ضرب من
عصيا سمحة في
كبر ) وليس له خشب وإنما يخرج
ً
العضاه ( كل شجر له شوك صغُر أو ُ
السماء .قضاه أي صنعه وأحكمه.
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باب قبول الهدية
َ - 222ع ْن َع ِائ َش َة -رضى هللا عنها  -أَ َّن َّ
اه ْم َيْو َم
اس َكاُنوا َي َت َحَّرْو َن ِب َهَد َاي ُ
الن َ
ول َّ ِ
َع ِائ َش َة َ ،يْب َتغُو َن ِب َها  -أَْو َيْب َتغُو َن ِب َذِل َك  -مْر َضا َة َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص.
ُ
َ
يتحرون :أي يقصدون .يوم عائشة أي يوم نوبتها .المرضاة :مصدر ميمي بمعنى الرضا .وفي

هذا الحديث جواز تحري الهدية ابتغاء مرضاة المهدى إليه .وفيه داللة على فضل عائشة رضي

هللا عنها.

اس
ال أَ ْهَد ْت أُ ُّم ُح َفْيٍد َخاَل ُة ْاب ِن َعَّب ٍ
َ - 222ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
اس  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
الس ْم ِنَ ،وَتَر َك َّ
ضًّبا َ ،فأَ َك َل َّ
ِإَلى َّ
الض َّب
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِم َن األ َِق ِط َو َّ
النبِ ِى ملسو هيلع هللا ىلص أَ ِق ًطا َو َس ْمًنا َوأَ ُ
ول َّ ِ
ُّ
اس َفأ ُِكل َعَلى م ِائَد ِة َرس ِ
اما َما أُ ِك َل َعَلى
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ ،وَلْو َك َ
ان َحَر ً
ُ
َ
َ
َتَقذً ار َ .ق َ
ول َّ ِ
م ِائَد ِة َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص.
ُ
َ
أم ُحفيد :بهيئة التصغير وهي أخت ميمونة أم المؤمنين ،وكانت تسكن البادية .األقط :لبن يابس
مجفف مستحجر يطبخ به .واألضب :جمع ضب وهي دويبة شبيهة بالعظاءة (من الزواحف

استقذار .ورائحة الضب ثقيلة فيما يذكرون.
ًا
تقذر أي كراهة له و
المعروفة بالسحلية في مصر)ً .ا
أنسا قال :ما أكل على
مائدة رسول هللا :قال الدوادي :يعني القصعة والمنديل ونحوهما ،ألن ً
خوان ،وفيه دليل على جواز أكل الضب.

َ - 222ع ْن َأ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى
َل َعْن ُه أَ َهِدَّي ٌة أَ ْم َصَد َق ٌة؟ َفِإ ْن
َسأ َ

ال
هللا عنه َ -ق َ
ِ
ال
يل َصَد َق ٌة َق َ
ق َ
44

ان رسول َّ ِ
ام
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َذا أُِت َى ِب َط َع ٍ
َك َ َ ُ ُ
ألَصحا ِب ِه ُكلُوا وَلم يأْ ُكل ،وإ ْ ِ
يل
ْ َ
َ ْ َ ْ َ
ِن ق َ

َهِدَّي ٌة َضَر َب ِبَيِدِه ملسو هيلع هللا ىلص َفأَ َك َل َم َع ُه ْم.
ضرب بيده :أي شرع في األكل مسرًعا .ومثله :ضرب في األرض ،إذا أسرع السير .وقال ابن
بطال :إنما ال يأكل الصدقة ألنها أوساخ الناس وألن أخذ الصدقة منزلة دنية لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :اليد العليا
عائال فأغنى.
خير من اليد السفلى ،وأيضا ال تحل لألغنياء ،وقال تعالى :ووجدك ً

باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
اه
َ - 222ذ َكَر ُعْرَوُة َأ َّن اْل ِم ْسَوَر ْب َن َم ْخَرَم َة رضى هللا عنهما َو َمْرَو َ
ان أَ ْخَبَر ُ
اس َ ،فأَ ْثَنى عَلى َّ ِ
الن ِ
ام ِفى َّ
َّللا ِب َما ُهَو أَ ْهلُهُ ،
ملسو هيلع هللا ىلص ِح َ
َ
اء ُه َوْفُد َهَو ِاز َن َق َ
ين َج َ
ين َ ،وإِِنى َ أَرْي ُت أَ ْن أَُرَّد ِإَلْي ِه ْم َسْبَي ُه ْم َ ،ف َم ْن أَ َح َّب
اءوَنا َتائِ ِب َ
أَ َّما َب ْعُد َ ،فِإ َّن ِإ ْخَواَن ُك ْم َج ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اه ِم ْن
مْن ُك ْم أَ ْن ُي َطِي َب َذل َك َفْلَي ْف َع ْل َ ،و َم ْن أَ َح َّب أَ ْن َي ُكو َن َعَلى َحظه َحتَّى ُن ْعطَي ُه ِإَّي ُ
ِ
ِ
ال َّ
اس َطَّيْبَنا َل َك.
الن ُ
َّللا َعَلْيَنا َ .فَق َ
ىء َّ ُ
أََّول َما ُيف ُ
أَ َّن َّ
الن ِب َّى
ال
ثُمَّ َق َ

مروان :ابن الحكم .جاء وفد هوازن :جاءوا وقد أسلموا وسألوا الرسول أن يرد إليهم أموالهم

وسبيهم .سبيهم :كان ستة آالف من الذراري والنساء ،ومن اإلبل والشاء ما ال يدري عدته .يطيب
ذلك أي يطيب نفسه ،يجعلها طيبة ،بدفع السبي إلى هوازن.

حظه أي نصيبه من السبي ،والمراد أن ينتظر القسمة من سبي آخر.

نعطيه إياه أي نعطيه عوضهُ .يفئ هللا علينا أي يرجعه علينا من أموال الكفار والمعنى من أحب

ذلك فليفعل .وفي الحديث أنهم وهبوا ما غنموه من السبي قبل أن يقسم ،وذلك في معنى الغائب
وفيه دليل على أن للسلطان أن يرفع أمالك إذا كان في ذلك مصلحة واستئالف ،وذلك بعد
تطييب نفوس المالكين.

باب المكافأة في الهبة
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ان رسول َّ ِ
ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَب ُل اْل َهِدَّي َة
َ - 222ع ْن َعائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -قاَل ْتَ :ك َ َ ُ ُ
ِ
يب َعَلْي َها.
َوُيث ُ
ُيثيب عليها أي يعطي الذي يهدى له بدلها ،وهذا أمر مستحب مستحسن اقتداء بفعله صلى هللا
عليه وسلم.

باب ال يحل ألحد أن يرجع في هبته
ال َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص اْل َع ِائُد ِفى ِهَب ِت ِه
َ - 227ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
ال َق َ
اس  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
َكاْل َع ِائِد ِفى َقْي ِئ ِه.
عائدا في
كالعائد في قيئه :ويروى " :كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه " أي يكون العائد في هبته ً
أمر قذر ،كالقذر الذي يعود فيه الكلب ،فهو أمر مستقبح تعافه النفس .وال ريب أن الذي يهب

الهبة ثم يرجع فيها يلحق بالمهدى إليه أشد الضرر في نفسه وفي ماله ،وفيه كذلك إسقاط لمروءة

المهدي وبرهان على ضعة نفسه.

 - 222عن َزيِد ب ِن أَسَلم عن أَ ِب ِ
يه قالَ :س ِم ْع ُت ُع َمَر
َْ ْ ْ ْ َ َْ
يل َّ ِ
س ِفى س ِب ِ
ان ِعْنَد ُه ،
َعَلى َفَر ٍ
َّللا َ ،فأ َ
اع ُه الَِّذى َك َ
َض َ
َ
ص َ ،ف َسأَْل ُت َع ْن َذِل َك َّ
ِن أَ ْع َطا َك ُه
َو َظَنْن ُت أََّن ُه َب ِائ ُعهُ ِبُر ْخ ٍ
ال الَ َت ْش َت ِِره َ ،وإ ْ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
ِ
ِبِدرَه ٍم و ِ
ود ِفى َقْي ِئ ِه.
احٍد َ ،فِإ َّن اْل َع ِائَد ِفى َصَد َق ِته َكاْل َكْل ِب َي ُع ُ
ْ َ
َّ ِ
ولَ :ح َمْل ُت
ْب َن اْل َخطاب َيُق ُ
َفأََرْد ُت أَ ْن أَ ْش َت ِرَي ُه ِمْن ُه ،

زيد :أبوه أسلم مولى عمر بن الخطاب .حملت على فرس ،أي تصدقت به ووهبته ،بأن يقاتل

عليه وكان اسم ذلك الفرس الورد .وكان أهداه تميم الداري لرسول هللا ثم أعطاه رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم عمر .فأضاعه الذي كان عنده :أي لم يحسن القيام عليه وقصر في خدمته

ومؤونته .وقيل :معناه أنه لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيم ته ،وقيل استعمله في غير ما جعل
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له .الرخص ،بالضم :ضد الغالء .وانظر الحديث السابق.

العمرى والرقبى
باب ما قيل في ُ
لمن ُو ِهَبت َله.
 - 222عن جابر رضي هللا عنه قالَ :ق َضى
بالع ْمَرى َّأنها ْ
ُّ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُ
العمرى :مصدر كالرجعى ،مأخوذ من العمر .والرقبى :مصدر مأخوذ من المراقبة .

والعمرى :أن يقول الرجل للرجل :دارى لك عمرى أو دارى لك عمرك ،أي طول حياة أخدهما.
والرقبى :أن يقول الرجل للرجل :أرقبتك دارى :إن مت قبلك فهي لك ،وإن مت قبلي فهي لي،
كأن كال منهما يترقب موت صاحبه .وللفقهاء خالف طويل في هذين األمرين فصله العيني.

وكان هذان العقدان من عقود الجاهلية .وظاهر هذا الحديث أن الواهب لو اشترط عودة الهبة
إليه أو إلى ورثته إن مات صحت الهبة وبطل الشرط ألنه شرط فاسد ،وألن الحديث مطلق.

باب االستعارة للعروس عند البناء
ِ
ِِ
ال َد َخْل ُت َعَلى َع ِائ َش َة  -رضى هللا
ال َحَّد َثنى أَ ِبى َق َ
َ - 222عْبُد اْلَواحد ْب ُن أَْي َم َن َق َ
عنها  -وعَليها ِد ر ُع ِق ْط ٍر َثم ُن َخمس ِة َدر ِ
اه َم َ ،فَقاَل ِت ْارَف ْع َب َصَر َك ِإَلى َج ِارَي ِتى ،
َْ َ
َ َ َْ ْ
َ
ان ِلى ِمْن ُه َّن ِدْر ٌع َعَلى َع ْهِد
اْنظُْر ِإَلْي َها َفِإَّن َها تُْزَهى أَ ْن َتْلَب َس ُه ِفى اْلَبْي ِت َ ،وَقْد َك َ
ِ
ول َّ ِ
َرس ِ
امَ أَر ٌة ُتَقَّي ُن ِباْل َمِديَن ِة ِإالَّ أَْرَسَل ْت ِإَل َّى َت ْس َت ِع ُيرُه .
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َ ،ف َما َكاَنت ْ
ُ
الدرع :القميص .والقطر :بالكسر :ضرب من برود اليمن غليظ فيه بعض الخشونة .ويروى بدله:

قطن .ويروى برفع "ثمن" ،وبنصبها على نزع الخافض .تزهى :من الزهو ،وهو الكبر واألنفة

تُقين :من التقيين وهو التزيين ،والمعنى ما كانت امرأة بالمدينة تتزين لزفافها إال أرسلت تستعير
ذلك الدرع .قال ابن الجوزي :أرادت عائشة رضي هللا عنها أنهم كانوا أوال في حال ضيق ،فكان
الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك عظيم القدر.
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وفي هذا الحديث أن عارية الثياب للعرس من فعل المعروف .وفيه أن المرأة قد تلبس في بيتها ما
حسن من الثياب وما يلبسه بعض الخدم ،وفيه تواضع عائشة وأخذها بالبلغة في حال اليسار.

باب فضل المنيحة
ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق ِ
 - 643ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه  -أَ َّن رسول َّ ِ
يح ُة
ال  :ن ْع َم اْل َمن َ
َ
َ َْ
َ
َُ َ
ِ
الص ِف ُّى ِمْن َح ًة َ ،و َّ
وح ِبِإَناء.
الص ِف ُّى َت ْغُدو ِبِإَن ٍ
الشا ُة َّ
اللْق َح ُة َّ
اء َوَتُر ُ
زمنا ثم يردها .مأخوذة من
المنيحة :ناقة أو شاة يعطيها الرجل صاحبه لينتفع بحلبها ووبرها ً
المنح ،وهو اإلعطاء .واللقحة ،بالكسر :الحلوب ذات الدار .الصفى :الكثي ةر اللبن.

ظاهرا ،وقد منعه سيبويه إال مع
قال ابن مالك في التوضيح :فيه وقوع التمييز بعد فاعل نعم
ً
إضمار الفاعل نحو :بئس للظالمين بدال .وجو هز المبرد وهو الصحيح.
تغدو بإناء وتروح بإناء أي تحل ب إناء بالغداة وإناء بالعشى.
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كتاب الشهادات
باب الشهادة على األنساب
َ - 643ع ْن ُعْرَوَة ْب ِن ُّ
الزَبْي ِر َع ْن َع ِائ َش َة  -رضى هللا عنه -
ِ
ين ِم ِنى َوأََنا َع ُّم ِك َفُقْل ُت َوَكْي َف
ال أَ َت ْح َت ِج ِب َ
اس َتأْ َذ َن َعَل َّى أَْفَل ُح َفَل ْم آ َذ ْن َل ُه َ ،فَق َ
َقاَلت ْ
َذِل َك َق ال أَر َضع ْت ِك ام أَرةُ أَ ِخى ِبَلب ِن أَ ِخى َ .فَقاَل ْت سأَْل ُت عنْ َذِل َك رسول َّ ِ
ال
َ
َ
َْ
َ ْ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
َُ َ
َ
َصَد َق أَْفَل ُح اْئ َذِنى َل ُه.
علي بعد نزول الحجاب .واسم أخيه أبو القعيس
علي أفلح أي طلب اإلذن في الدخول َّ
استأذن َّ
وائل األشعري .وفيه أن لبن الفحل يحرم .وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع ،وأخاه بمنزلة
العم له.

باب ما قيل في شهادة الزور
ِ
ال ِ
ال ُس ِئ َل َّ
اك
َ - 643ع ْن أََن ٍ
اإل ْشَر ُ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َع ِن اْل َكَبائ ِر َق َ
س  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِب َّ ِ
الن ْف ِ
الز ِ
س َو َش َه َاد ُة ُّ
ق اْلَو ِالَدْي ِن َ ،وَقْت ُل َّ
ور.
اّلِل َ ،و ُعُقو ُ
حدا من الحدود ،أو صرح بوعيد
الكبائر :جمع كبيرة واألقرب أنها كل ذنب رتب عليه الشارع ً
فيه.
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عقوق الوالدين :أن يشق عصا طاعتهما ،وأن يقطعهما أو يحاول إلحاق أذى كبير بهما ،وعمل

كل ما ينافي البر .وأصل معنى العق الشق .قتل النفس أي بغير الحق .قال تعالى " :ومن يقتل
انتحار.
ًا
خالدا فيها " ويدخل في ذلك أن يقتل الرجل نفسه
مؤمنا
متعمدا فجزاؤه جهنم ً
ً
ً
الزور :هو الباطل والكذب وليس المراد حصر الكبائر في هذه األربع بل اقتصر في ذلك على
أكبرها .والشرك أعظم الكبائر كلها " .إن الشرك لظلم عظيم ".

باب ما يكره من اإلطناب في المدح وليقل ما يعلم
ال
وسى  -رضى هللا عنه َ -ق َ
َ - 643ع ْن َأ ِبى ُم َ
ِِ
ِ ِ
ال أَ ْهَل ْكتُ ْم  -أَْو
َعَلى َر ُج ٍل َ ،وُي ْط ِريه فى َمْدحه َفَق َ

َس ِم َع َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َر ُج ًال ُي ْث ِنى
الر ُج ِل.
َق َط ْعتُ ْم َظ ْهَر َّ

أبو موسى :عبد هللا بن قيس األشعري .واإلطراء :المبالغة في المدح.

أهلكتم أو قطعتم :شك من الراوي في العبارة .والمراد التحذير من ذلك كي ال يحمله ذلك على

سبيال .وما قتل المرء كالغرور ،فإنه يفسد عل يه نفسه وينأى بها
الغرور بنفسه فيجد العجب إليه ً

عن صحة تقدير األمور.

باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟ قبل اليمين
َّللا  -رضى هللا عنه َ -قال َقال رسول َّ ِ
 - 653ع ْن عبِد َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ " :م ْن َحَل َف َعَلى
َ َْ
َ ََُ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يها َف ِ
َّللا َو ْهَو َعَلْي ِه
ام ِر ٍ
َي ِم ٍ
ين َو ْهَو ف َ
ئ ُم ْسل ٍم َ ،لق َى َّ َ
ال ْ
اجٌر  ،لَيْق َتط َع ِب َها َم َ

ان " .
َغ ْضَب ُ

س ِفى و َّ ِ
ان َبْي ِنى َوَبْي َن َر ُج ٍل ِم َن
ال األ ْ
ان َذِل َك َ ،ك َ
َّللا َك َ
َش َع ُث ْب ُن َقْي ٍ َّ َ
الَ :فَق َ
َق َ
ض َفج حَدِنىَ ،فَقَّدم ُت ُه ِإَلى النَّ ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َفَقال ِلى رسول َّ ِ
اْلَي ُه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص « أََل َك َبِيَن ٌة »
ود أَْر ٌ َ َ
َُ ُ
َ
ْ

52

ود ِى احِل ْف َ .قال ُقْل ُت يارسول َّ ِ
ال ِلْلَي ُه ِ
َّللا ِإ ًذا َي ْحِل َف َوَي ْذ َه َب
ْ
ََ ُ َ
َ
ال َفَق َ
ال ُقْل ُت َال َ .ق َ
َ .ق َ
ِب َم ِالى .
ِ ِ ِ
َّللا وأَيم ِان ِهم َثمًنا َقِلي ًال ) ِإَلى ِ
آخ ِر
َّللا َت َعاَلى ( ِإ َّن الَِّذ َ
ين َي ْش َتُرو َن ب َع ْهد َّ َ ْ َ ْ َ
ال َفأَْنَز َل َّ ُ
َق َ
اآلي ِة .
َ

مجاز للمالبسة بينهما .فاجر أي كاذب.
يمينا ًا
حلف على يمين ،أي على محلوف ،سماه ً
مال امرئ مسلم :أو ذمي أو معاهد والتقييد بالمسلم جرى على الغالب .غضب هللا عليه :ألخذه
غير حقه بمجرد يمينه المحكوم بها في ظاهر الشرع .واآلية :هي رقم  77من سو ةر آل عمران.

باب اليمين على المدعي عليه
اس  -رضى هللا عنهما َ -أ َّن َّ
الن ِب َّى
ال َك َت َب ْاب ُن َعَّب ٍ
َ - 653ع ِن ْاب ِن أَ ِبى ُمَلْي َك َة َق َ
ملسو هيلع هللا ىلص َق َضى ِباْلَي ِم ِ
َّعى َعَلْي ِه.
ين َعَلى اْل ُمد َ
ابن أبي مليكة :هو عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي مليكة .كتب ابن عباس إلى ابن أبي مليكة:
بعد أن كتب إليه يسأله عن قصة المرأتين اللتين ادعت إحداهما على األخرى أنها جرحتها.

وفي هذا الحديث داللة لمذهب الشافعي والجمهور أن اليمين متوجهة على المدعى عليه سواء

أكان بينه وبين المدعى اختالط أم ال .وقال مالك وأصحابه :إن اليمين ال تتوجه إال على من

ار في اليوم الواحد .فاشترطت
بينه وبينه خلطة ،لئال يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرًا
الخلطة لهذه المفسدة.

باب إذا تسارع قوم في اليمين
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َ - 653ع ِن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -أ َّن َّ
ين
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َعَر َ
ض َعَلى َقْو ٍم اْلَي ِم َ
َمَر أَ ْن ُي ْس َه َم َبْيَن ُه ْم ِفى اْلَي ِم ِ
ف؟
ين أَُّي ُه ْم َي ْحِل ُ
َسَرُعواَ ،فأ َ
َفأ ْ
أسرعوا أي أسرعوا إلى اليمين .يسهم بينهم ،أي يقترع بينهم ،فمن خرجت له القرعة حلف.

باب القرعة في المشكالت
ال َّ
 - 656عن ُّ
الن ِب ُّى صلى هللا
ان ْب َن َب ِش ٍ
الن ْع َم َ
ولَ :ق َ
ير  -رضى هللا عنهما – َيُق ُ
ِ ِ
ود َّ ِ
عليه وسلم َمَث ُل اْل ُمْد ِه ِن ِفى ُحُد ِ
اس َت َه ُموا َس ِفيَن ًة ،
َّللا َواْلَواق ِع ف َ
يها َمَث ُل َقْو ٍم ْ
ان الَِّذى ِفى أَ ْسَفِل َها
َف َص َار َب ْع ُض ُه ْم ِفى أَ ْسَفِل َها َو َص َار َب ْع ُ
ض ُه ْم ِفى أَ ْعالَ َها َ ،ف َك َ
يمُّرو َن ِباْلم ِ
ْسا َ ،ف َج َع َل َيْنُقُر أَ ْسَف َل
ين ِفى أَ ْعالَ َها َ ،ف َتأ ََّذْوا ِب ِه َ ،فأ َ
اء َعَلى الَِّذ َ
َخ َذ َفأ ً
َ
َُ
الس ِفيَن ِةَ ،فأَ َتوه َفَقاُلوا ماَل َك َقال َتأ ََّذي ُتم ِبى  ،و َال بَّد ِلى ِم َن اْلم ِ
اءَ ،فِإ ْن أَ َخ ُذوا َعَلى
َّ
َ ُ
ُْ
َ
َ ْ ْ
َ
ِ
وه َو أَ ْهَل ُكوا أَْن ُف َس ُه ْم.
َيَدْيه أَْن َجْوُه َوَن َّجْوا أَْن ُف َس ُه ْمَ ،وإ ْ
وه أَ ْهَل ُك ُ
ِن َتَرُك ُ
المدهن ،من اإلدهان ،وهو المحاباة في غير حق ،وهو الذي يرائي ويضيع الحقوق وال يغير

المنكر .الواقع في الحد ،هو العاصي .فكان الذي في أسفلها :وفي رواية "الذين" .استهموها أي

نصيبا من السفينة بالقرعة.
سهما ،أي
ً
اقترعوها فأخذ كل واحد منهم ً
فتأذدوا به أي بالمار عليهم أو بالماء الذي على المار عليهم ألن من في أسفل السفينة البد أن
يصعد إلى أعالها ليستقي الماء ثم يمر به إلى أسفل.

ينقر أي يحفر .أي لما رأى من األسفل أن استقاءه من أعلى السفينة سبب أذى لمن هم في أعلى

السفينة  ،لجأ إلى حيلة يتقي بها دون أن يمر على من في األعلى ،وهي أن ينقر السفينة ليحصل

على الماء.

أخذوا على يديه أي منعوه من النقر .وفي الحديث أن إقامة الحدود يكون بها نجاة وسالمة
للجميع ،وإال هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها.
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كتاب الصلح
 - 654ع ِن أََنسا  -رضى هللا عنه َ -قال ِقيل ِل َّلن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َلو أَ َتي َت عبَد َّ ِ
َّللا ْب َن أَُب ٍى .
َ
ْ ْ َْ
َ َ
ً
َفاْن َطَل َق ِإَلْي ِه َّ
ض
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َوَرِك َب ِح َم ً ا
ار َ ،فاْن َطَل َق اْل ُم ْسِل ُمو َن َي ْم ُشو َن َم َع ُه َ ،و ْه َى أَْر ٌ
ِ
الن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص َفَقال ِإَلي َك ع ِنى  ،و َّ ِ
ِ
ال
َ ْ َ
اه َّ ُّ
َ
َس ِب َخ ٌة َ ،فَل َّما أَ َت ُ
َّللا َلَقْد آ َذانى َن ْت ُن ح َم ِار َك َ .فَق َ
ول َّ ِ
رجل ِم َن األَ ْنص ِار ِمْنهم و َّ ِ
َّللا َل ِحم ُار َرس ِ
يحا ِمْن َك َ .ف َغ ِض َب ِل َعْبِد
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْطَي ُب ِر ً
ُْ َ
َ
ُ
َ
َ ٌُ
ِ
َّللا ر ُجل ِم ْن َقو ِم ِه َف َش َتما َ ،ف َغ ِضب ِل ُك ِل و ِ
ان َبْيَن ُه َما َضْر ٌب
احٍد ِمْن ُه َما أَ ْص َح ُابهُ َ ،ف َك َ
َ
َ
ْ
َ
َّ َ ٌ
ِباْلج ِر ِيد واألَيِدى و ِ
الن َع ِ
ال.
َ َ ْ َ
ِن َط ِائ َف َت ِ
َصِل ُحوا َبْيَن ُه َما ).
ان ِم َن اْل ُمْؤ ِم ِن َ
َفَبَل َغَنا أََّن َها أُْن ِزَل ْت ( َوإ ْ
ين ا ْق َتَتلُوا َفأ ْ
عبد هللا بن أبي :ابن سلول ،وكان منزله بالعالية .وهي أرض سبخة أي األرض التي مر فيها

عليه السالم .سبخة :بكسر الباء أي ذات سباخ تعلوها الملوحة ،ال تكاد تنبت إال بعض الشجر.

"فلما أتاه النبي قال" أي قال عبد هللا بن أبي ،له عليه الصالة والسالم.

رجل من األنصار :هو عبد هللا بن رواحة .فشتما أي شتم كل واحد منهما اآلخر .وفي رواية أبي

ذر :فشتمه .اآلية هي رقم  9من سو ةر الحجرات .وفي تفسير ابن عباس" :وأعان ابن أبي رجال

من قومه وهو مؤمنون فاقتتلوا" .وفي هذا النص ما يزيل استشكال من زعم أن أصحاب ابن أبي

كفار.
كانوا ًا
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باب ليس الكذب الذي يصلح بين الناس
وم بِْن َت عْقب َة أََّنها س ِمع ْت رسول َّ ِ
َّ
اب
َ - 655ع ِن أُ َّم ُكْل ُث ٍ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُلَلْي َس اْل َكذ ُ
َُ َ َ َ َُ َ
ِ
الن ِ
الَِّذى ُي ْصِل ُح َبْي َن َّ
ول َخْيً ار.
اس َ ،فَيْنمى َخْيً ار  ،أَْو َيُق ُ
خيرا ،شك
يقال :نمى الحديث ينميه ،إذا بلغه على وجه اإلصالح وطلب الخير .وقوله :أو يقول ً
من الراوي في لفظ الحديث المعناه .وليس المراد نفي الكذب ،بل نفي إثمه فالكذب كذب سواء
أكان لإلصالح أو لغيره .وقالوا :الكذب مباح في ثالث :الحرب واإلصالح بين الناس وحديث

حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس لها أو له.
الرجل امرأته فيما ال يسقط ً
أيضا على جواز الكذب عند االضطرار ،كما لو قصد ظالم قتل رجل هو متخف عنده فله
واتفقوا ً

أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك وال يأثم .وانظر الحديث رقم .414

باب إذا اصطلحوا على صلح
جور فالصلح مردود
ِ
ِ
َّللا َعْن َها َ ،قاَل ْت َ :قال َرسول َّ ِ َّ
َّللا َعَلْي ِه َو َسلَّ َم :
َّللا َصلى َّ ُ
َ ُ ُ
َ - 653ع ْن َعائ َش َة َرض َي َّ ُ
ِ
س ِمْن ُه َف ُهَو َرٌّد".
" َم ْن أَ ْحَد َث ف ي أَ ْم ِرَنا َما َلْي َ
أمرنا أي ديننا .ماليس فيه ،أي ماليس في كتاب وال سنة .رد أي مردود باطل .والصلح الظالم ال
يق هر الدين ،فهو مردود باطل.
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باب الصلح مع المشركين
ِ
 - 653ع ِن اب ِن عمر رضى هللا عنهما أَ َّن رسول َّ ِ
ال ُك َّف ُار
َ ْ ُ ََ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َخَر َج ُم ْع َتمً ار َ ،ف َح َ
َُ َ
اه ْم َعَلى أَ ْن
قَُرْي ٍ
ش َبْيَن ُه َوَبْي َن اْلَبْي ِت َ ،فَن َحَر َهْدَي ُه َ ،و َحَل َق َ أْر َس ُه ِباْل ُحَدْي ِبَي ِة َ ،وَق َ
اض ُ
ِ
ِ
ِ ِ
يم ِب َها ِإالَّ َما أَ َحُّبوا ،
ام الْ ُمْق ِب َل َ ،والَ َي ْحم َل سالَ ًحا َعَلْي ِه ْم ِإالَّ ُسُيوًفا َ ،والَ ُيق َ
َي ْع َتمرَ الْ َع َ
ام
اع َت َمَرِم َن اْل َعا ِم اْل ُمْق ِب ِل َفَد َخَل َها َك َما َك َ
َف ْ
ان َصاَل َح ُه ْم َ ،فَل َّما أَ َق َ
وه أَ ْن َي ْخُر َج َف َخَر َج.
ِب َها َثالَ ًثا أَ َمُر ُ
معتمر أي من المدينة .قاضاهم أي صالحهم .كما كان صالحهم أي من غير حمل سالح،
ًا
خرج

إال ما استثنى .أمروه أن يخرج فخرج أي من مكة وإنما خرج مراعاة لشروط المقاضاة.

باب هل يشير اإلمام بالصلح
 - 653ع ِن ع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -تُقول س ِمع رسول َّ ِ
َّللا
َ َ
ُ َ ََُ ُ
وم ِباْلَب ِ
اآلخَر ،
اب َع ِالَي ٍة أَ ْصَوا ُت ُه َما َ ،وِإ َذا أَ َح ُد ُه َما َي ْس َتْو ِض ُع َ
ص ٍ
ملسو هيلع هللا ىلص َصْو َت ُخ ُ
َّللا َال أَ ْفعل َ .ف َخرج عَلي ِهما رسول َّ ِ
ويس َترِفُق ُه ِفى َشى ٍء و ْهو يُقول و َّ ِ
ال أَْي َن
ْ َ َ َ ُ َ
ََ ْ ْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
ََ َ ْ َ َُ ُ
َُ
وف؟َ .فَقال أََنا يا رسول َّ ِ
اْلم َتأَِلى عَلى َّ ِ
َّللا َ ،فَل ُه أَ ُّى َذِل َك أَ َح َّب .
َّللا الَ َي ْف َع ُل اْل َم ْعُر َ
َ
َ َُ َ
َ
ُ

خصوم :جمع خصم .والخصم يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ،ومن العرب من يثنيه

شيئا يتجاوز عنه.
ويجمعه .يستوضعه أي يطلب منه أن يضع من دينه ً
يسترفقه ،يطلب منه أن يرفق في االستيفاء والمطالبة .المتألى :الحالف المبالغ في اليمين.

وفي هذا الحديث حث على الرفق بالغريم واإلحسان إليه بالوضع عنه .وفيه الزجر عن الحلف

على ترك فعل الخير .وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع وطواعيتهم لما يشير إليه وحرصهم

على فعل الخير .وفيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم،
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وفيه جواز سؤال المدين الحطيطة ،وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق ،وقبول الشفاعة في

الخير.

كتاب الشروط
باب الشروط في المعاملة
ال َقاَل ِت األَ ْن َص ُار ِل َّلن ِب ِى صلى هللا عليه
َ - 653ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
وسلم ا ْق ِسم بيَنَنا وبي َن ِإ ْخو ِانَنا َّ ِ
ال َت ْك ُفوَنا اْل َمُئوَن َة َوُن ْش ِرُك ُك ْم ِفى
َ
ْ َْ ََْ
ال َال َ .فَق َ
يل َ .ق َ
النخ َ
الثَّ َمَرِة َ .قالُوا َس ِم ْعَنا َوأَ َط ْعَنا.
إخواننا أي المهاجرين .والنخيل :جمع نخل ،كعبيد جمع عبد .قال :ال ،أي ال أقسم ،إنما أبي

شيئا من رقبة نخيلهم التي بها قوام
ذلك ألنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم ،فكره أن يخرج عنهم ً
أمرهم شفقة عليهم .فلما فهم األنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين امتثال ما أمرهم به عليه
الصالة والسالم ،وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين ،فاقترحوا أن يكون بينهم نظام المساقاة

التالي .تكفوننا ...ونشرككم ،أي تكفوننا المؤونة في النخل بتعهده بالسقي والتربية ،ويكون

مشتركا بيننا وبينكم .وهذا ما يسمى بالمساقاة .قال البيضاوي :وهو خبر في
المتحصل من الثمرة
ً
معنى األمر أي اكفونا تعب القيام بتأبير النخل وسقيها وما يتوقف عليه صالحها.

باب الشروط في المهر
ام ٍر  -رضى هللا عنه َ -قال َق ال رسول َّ ِ
 - 633ع ْن عْقب َة ب ِن ع ِ
َّللا صلى هللا عليه
َ َُ ْ َ
َ ََُ ُ
ِ
ِِ
ق ُّ ِ
وج .
وسلم أَ َح ُّ
اس َت ْحَلْل ُت ْم ِبه الْ ُفُر َ
الشُروط أَ ْن ُتوفُوا به َما ْ
أحق الشروط ،معناه عند الجمهور أولى الشروط .وحمله بعضهم على الوجوب .والمراد الشروط
التي ال تنافي مقتضى عقد النكاح ،بل تكون من مقاصده ،كاشتراط العشرة بالمعروف ،وأال

يقصر في شيء من حقوقها .أما الشرط الذي يخالف مقتضاه كشرط أال يتسرى عليها وال يسافر
بها ،فال يجب الوفاء به ،بل يلغى الشرط ويصح النكاح بمهر المثل.
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باب إذا اشترط في المزارعة
إن شئت أخرجتك
 - 633ع ِن اب ِن عمر  -رضى هللا عنهما َ -قال َل َّما َفَد َع أَ ْهل َخيبر عبَد َّ ِ
َّللا
ُ ْ ََ َ ْ
َ ْ ُ ََ
َ
ب َن عمرَ ،قام عمر َخ ِطيبا َفَقال ِإ َّن رسول َّ ِ
ود َخْيَبَر
ام َل َي ُه َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َك َ
ً
َ ُ َُ
ْ ُ ََ
ان َع َ
َُ َ
َ
ِن عبَد َّ ِ
ِ
َّللا ْب َن ُع َمَر َخَر َج
ال ُن ِقُّرُك ْم َما أَ َقَّرُك ُم َّ
َّللاُ َ .وإ َّ َ ْ
َعَلى أَ ْمَوال ِه ْم َ ،وَق َ
ِ
ِ ِ
ِإَلى م ِال ِه هَُن َ ِ
اه َو ِر ْجالَ ُه َ ،وَلْي َس
اك َف ُعد َى َعَلْيه م َن اللَّْي ِل َ ،ف ُفد َع ْت َيَد ُ
َ
ال َء ُه ْم َ ،فَل َّما
ُ ،ه ْم َعُدُّوَنا َوُت َه َم ُتَنا َ ،وَقْد َ أَرْي ُت ِإ ْج َ
ِ
ال َيا أَ ِم َير
أَ َت ُ
اه أَ َحُد َبنى أَ ِبى اْل ُحَقْي ِقَ ،فَق َ

اك َعُدٌّو َغْيُرُه ْم
َلَنا ُهَن َ
أَ ْج َم َع ُع َمُر َعَلى َذِل َك
ين  ،أَُت ْخ ِر ُجَنا َوَقْد أَ َقَّرَنا م َح َّمٌد ملسو هيلع هللا ىلص َو َعامَلَنا َعَلى األَمَو ِ
ال َ ،و َشَر َط
اْل ُمْؤ ِم ِن َ
ْ
َ
ُ
ول َّ ِ
َذِل َك َلَنا َفَقال ُعمُر أَ َظَنْن َت أَِنى َن ِسي ُت َقْول َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َكْي َف ِب َك ِإ َذا
َ ُ
َ َ
ِ
ال َكاَن ْت َهِذِه
أُ ْخ ِر ْج َت م ْن َخْيَبَر َت ْعُدو ِب َك َقلُ ُ
وص َك َ ،لْيَل ًة َب ْعَد َلْيَل ٍة َ .فَق َ
اس ِم َ .قال َك َذب َت يا عُدَّو َّ ِ
ُهَزيَل ًة ِم ْن أَ ِبى اْلَق ِ
ال ُه ْم ُع َمُر
َج َ
َّللا َ .فأ ْ
َ ْ َ َ
ْ
وأَع َط ُ ِ
وضا ،
ان َل ُه ْم ِم َن الثَّ َم ِر َما ًال َوِإ ِب ً
ال َو ُعُر ً
يم َة َما َك َ
َ ْ
اه ْم ق َ
ال َو َغْي ِر َذِل َك .
اب َو ِحَب ٍ
ِم ْن أَ ْق َت ٍ
فدع :بالفاء والدال والعين المهملتين المحركتين .والفدع :ميل في المفاصل كأنه

أزال مفاصله عن موضعها .وضبطه الكرماني كالصغاني بالغين المعجمة وتشديد
الدال المهملة ،من الفدغ ،وهو كسر الشيء المجوف .على أموالهم ،أي التي

كانت لهم قبل أن يفيئها هللا على المسلمين.

نقركم ما أقركم هللا ،أي ما قدر هللا أنا نترككم ،فإذا شئنا فأخرجناكم منها تبين أن

هللا قد أخرجكم.

فعدى عليه من الليل :كانوا قد ألقوه من فوق بيت .تهمتنا :بضم التاء وفتح الهاء

أيضا .والمراد :الذين نتهمهم .إجالؤهم أي إخراجهم من أوطانهم .أجمع
وإسكانها ً
على ذلك ،أي عزم عليه .بنو أبي الحقيق :كانوا رؤساء اليهود .شرطوا لنا ذلك،
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أي إقرارهم في أوطانهم .القلوص :الناقة الصاب ةر على السير أو األنثى ،أو

الطويلة القوائم .وكان هذا الكالم منه ملسو هيلع هللا ىلص إشا ةر إلى إخراجهم من خيبر .فهو من
أعالم النبوة.

هزيلة :تصغير هزلة ،وهي الم ةر من الهزل ضد الجد .أي لم يكن ذلك حقيقة.

العروض بضم العين :جمع عرض ،بالفتح وسكون الراء ،وهو خالف النقد من

المال ،وكل شي ء فهو عرض ،سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين .أقتاب :جمع

قتب ،بالتحريك وهو إكاف (برذعة) الجمل.

وفي هذا الحديث أن عمر رضي هللا عنه أجلى يهود خيبر عنها ،لقوله عليه

الصالة والسالم" :ال يبقى دينان بأرض العرب" إنما كان ملسو هيلع هللا ىلص أقرهم على أن سالمهم

في أنفسهم وال حق لهم في األرض ،واستأجرهم على المساقاة ولهم شطر الثمر،
فلذلك أعطاهم عمر قيمة شطر الثمر من إبل وأقتاب وحبال ،إذ لم يكن لهم في

رقبة األرض شيء.

وفي ه داللة أن العداوة توجب المطالبة بالجنايات ،كما طالبهم عمر بفدعهم البنه،
وقوى ذلك بقوله :ليس لنا عدو غيرهم .وإنما ترك مطالبتهم للقصاص ألنه فدع
ليال وهو نائم فلم تعرف أشخاص من فدعه فأشكل األمر.

خالفا للشافعي.
وفيه جواز العقد مشاهرة ومسانهة ومياومةً ،
وفيه أن أفعال النبي محمولة على الحقيقة على وجهها من غير عدول حتى يقوم

دليل المجاز والتعويض.
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كتاب الوصايا
باب الوصايا وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص :وصية الرجل مكتوبة عنده
َّللا ب ِن عمر  -رضى هللا عنهما  -أَ َّن رسول َّ ِ
ِ ِ
َّللا صلى هللا
َ - 633ع ْن َعْبد َّ ْ ُ َ َ
َُ َ
وصى ِف ِ
ئ مسِل ٍم َلهُ َشىء ،ي ِ
يه
ال َما َح ُّ
ٌْ ُ
ام ِر ٍ ُ ْ
ق ْ
عليه وسلم َق َ
ِ
وب ٌة ِعْنَد ُه .
َي ِب ُ
يت َلْيَل َتْي ِن ِإالَّ َوَوصَّي ُت ُه َم ْك ُت َ
أي ما حقه إال المبيت ووصيته مكتوبة عنده مشهود بها .قال في المصابيح :يبيت ليلتين.

ارتفع بعد حذف أن ،مثل قوله تعالى :ومن آياته يريكم البرق .وفي رواية النسائي :أن يبيت.

فصرح بأن المصدرية .وذهب األئمة األربعة إلى أن الوصية مندوبة ال واجبة.

باب أن يترك ورثته أغنياء خير
من أن يتكففوا الناس
اء َّ
الن ِب ُّى صلى هللا
َ - 636ع ْن َس ْعِد ْب ِن أَ ِبى َوقَّ ٍ
ال َج َ
اص  -رضى هللا عنه َ -ق َ
وت ِباألَر ِ ِ
اجَر ِمْن َها
ودِنى َوأََنا ِب َم َّك َة َ ،و ْهَو َي ْكَرُه أَ ْن َي ُم َ
عليه وسلم َي ُع ُ
ض الَّتى َه َ
ْ
ِ ِ ِ ِِ
َّللا اب َن ع ْفراء ُ .قْل ُت يا رسول َّ ِ
ال َال ُ .قْل ُت
َّللا  ،أُوصى ب َمالى ُكله َق َ
َ َُ َ
ال َيْر َح ُم َّ ُ ْ َ َ َ
َق َ
الثلُ ُث َ ،و ُّ
الثلُ ُث َ .قال َف ُّ
الش ْطُر َق ال الَ ُ .قْل ُت ُّ
َف َّ
الثلُ ُث َكثِ ٌير  ،إَِّن َك أَ ْن َتَد َع َوَرَث َت َك
َ
َ
ِ
اس ِفى أَْيِد ِ
اء َخْيٌر ِم ْن أَ ْن َتَد َع ُه ْم َعاَل ًة َي َت َك َّف ُفو َن َّ
يه ْم َ ،وإَِّن َك َم ْه َما أَْن َفْق َت
الن َ
أَ ْغنَي َ
ِم ْن َن َفَق ٍة َفِإَّنها صَد َق ٌة  ،حتَّى اللُّْقم ُة الَّ ِتى َترَفعها ِإَلى ِفى ِ
َّللا أَ ْن
َ
ْ َُ
َ َ
امَ أَرت َك َ ،و َع َسى َّ ُ
ْ
َ
ِ
آخُرو َن َ .وَل ْم َي ُك ْن َل ُه َيْو َم ِئٍذ ِإالَّ ْابَنةٌ .
اس َوُي َضَّر ِب َك َ
َيْرَف َع َك َفَيْن َتف َع ِب َك َن ٌ
عفراء :أم سعد بن أبي وقاص .فالشطر :يروى بالرفع والنصب والجر .والشطر بالفتح:
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نصف الشيء .أن تدع ورثتك ،....أي تركك ورثتك أغنياء خير من تركهم عالة .وهذا

المعنى على جعل أن في "أن تدع" مصدرية .وإذا جعلت فيها شرطية (إن تدع) كان تقدير

الكالم :فهو خير ،بحذف فاء الجواب وتقدير المبتدأ .عالة :جمع عائل وهو الفقير .يتكففون

الناس :يسألونهم بأكفهم ،بأن يبسطوها للسؤال .أو يتكففون :يسألون ما يكف عنهم الجوع.
في أيديهم أي بأيديهم ،أو يسألون بأكفهم وضع المسئول في أيديهم.

مهما أنفقت من نفقة :تبغي بها وجه هللا .حتى اللقمة :حتى ،بمعنى إلى فما بعدها مجرور،
أو هي ابتدائية فما بعدها مرفوع ،أو عاطفة فما بعدها منصوب على محل "نفقة".

في امرأتك أي فمها .يرفعك أي يطيل عمرك .وقد ذكروا أنه عاش بعد هذه الدعوة قر ًيبا من

خمسين سنة.

باب ال وصية لوارث
ال ِلْلَوَلِد َ ،وَكاَن ِت
َ - 634ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
ال َك َ
ان اْل َم ُ
اس  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
ِ ِ ِ
َّللا ِمنْ َذِل َك ما أَ َح َّب َ ،ف َجعل ِل َّ
لذ َك ِر ِمْث َل َح ِظ األُْن َثَيْي ِن
ََ
َ
اْلَوصَّي ُة لْلَوالَدْي ِن َ ،فَن َس َخ َّ ُ
 ،و َجعل ِللَبوي ِن ِل ُك ِل و ِ
لسُد َسَ ،و َج َع َل ِلْل َمْ أَر ِة
احٍد ِمْن ُه َما ا ُّ
َ
َ َ َ ََ ْ
ُّ
الرْب َعَ ،وِل َّلزْو ِج َّ
الرُب َع.
الش ْطَر َو ُّ
الث ُم َن َو ُّ
كان المال للولد ،أي كان المال المخلف مي ارثًا للولد ال يشركه فيه غيره ،وكان ذلك في أول
اإلسالم .وكانت الوصية للوالدين أي كانت في أول اإلسالم واجبة لهما.

نسخ هللا ذلك :وذلك بآية المواريث .جعل لألبوين لكل ...السدس ،أي مع وجود الولد .للمرأة

الثمن والربع :الثمن مع الولد والربع مع عدمه .وكذلك يقال في الزوج.
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باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا
عنه وقضاء النذور عن الميت
ال ِل َّلن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص:
َ - 635ع ْن َع ِائ َش َة رضى هللا عنها أَ َّن َر ُج ً
ال َق َ
ال َن َع ْم ،
ِإ َّن أُ ِمى ا ْفُتِل َت ْت َن ْف َس َها َ ،وأَُر َ
اها َلْو َت َكلَّ َم ْت َت َصَّد َق ْت  ،أَ َفأَ َت َصَّد ُ
ق َعْن َها َق َ
َت َصَّد ْق َعْن َها .
الرجل القائل ،هو سعد بن عبادة .واسم أمه عم ةر بنت مسعود .افتلتت ،أي افتلت هللا نفسها،
أي أخذت نفسها فلتة ،أي فجأة .وفي الحديث داللة على أن الصدقة تنفع الميت.

اس  -رضى هللا عنهما  -أَ َّن َس ْعَد ْب َن ُعَب َاد َة  -رضى هللا
َ - 633ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
ِ
عنه  -اس َت ْف َتى رسول َّ ِ
ال ا ْق ِض ِه
ال ِإ َّن أُمى َما َت ْت َو َعَلْي َه ا َن ْذٌر َفَق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
َُ َ
ْ
َعْن َه ا.
وفي رواية النسائي ( :أفيجزي عنها أن أعتق؟ قال :أعتق عن أمك ).

باب نفقة القيم للوقف
 - 633ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه  -أَ َّن رسول َّ ِ
ال الَ َيْق َت ِس ْم
َ
َ َْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ار  ،ما َترْك ُت بعَد َن َفَق ِة ِنس ِائى ومُؤوَن ِة ع ِ
ِ ِ
امِلى َف ْهَو َصَد َق ٌة .
َ
َوَرَثتى ديَن ً ا َ َ َ ْ
ََ
َ
ال يقتسم :بالجزم على النهى ،وبالرفع على اإلخبار المراد به األمر .واألنبياء ال يورثون .وقد
استمرت نفقة نسائه ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاته أل نهن في معنى المعتدات ،ألنهن ال يجوز لهن أن ينكحن
أبدا ،وكذلك تركت حجرهن لهن يسكنها.
بعده ً
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والمراد بالعامل القيم على األرض أو الخليفة بعده .ففيه دليل على مشروعية أج ةر العامل

على الوقف.

باب قول هللا عزوجل
آمُنوا َش َه َادةُ َبْي ِن ُك ْم)
( َيا أَُّي َها الَِّذ َ
ين َ
ال َخَر َج َر ُج ٌل ِم ْن َب ِنى َس ْه ٍم َم َع
َ - 368ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
اس  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
يم الد ِ
ض َلْي َس ِب َها ُم ْسِل ٌم َ ،فَل َّما َقِد َما
َّارِى َو َعِد ِى ْب ِن َبَّد ٍ
الس ْه ِم ُّى ِبأَْر ٍ
ات َّ
اء َف َم َ
َت ِم ٍ
ض ٍة م َخَّوصا ِم ْن َذ َه ٍب َ ،فأَحَل َفهما رسول َّ ِ
ِب َت ِرَك ِت ِه َفَقُدوا ج ِ ِ
َّللا صلى هللا
اما م ْن ف َّ ُ ً
ْ َُ َ ُ ُ
َ ً
عليه وسلم ُ ،ث َّم و ِجدَ اْلجام ِبم َّك َة َفَقاُلوا اب َتعَناه ِم ْن َت ِم ٍ ِ
ال ِن
ام َر ُج َ
ْ ْ ُ
ُ
يم َو َعد ٍى َ .فَق َ
َ ُ َ
ق ِم ْن َشه َاد ِت ِهما  ،وإَِّناْل َج ِ ِ
ال:
ِم ْن أَْوِلَي ِائ ِه َ ،ف َحَل َفا َل َش َه َادتَُنا أَ َح ُّ
َ َ
َ
ام ل َصاح ِب ِه ْم َق َ
َ
ِِ
َوِف ِ
حد ُكم
آمُنوا َش َه َاد ُة َبْي ِن ُك ْم إذا َحضر أَ َ
اآلي ُة ( َيا أَُّي َها الَِّذ َ
يه ْم َنَزَل ْت َهذه َ
ين َ
وت).
الم ُ
َ

انيا وقت
الرجل من بني سهم ،وهو بزيل أو بديل ،بن أبي مارية .كان تميم الداري نصر ً
انيا ولم يسلم .وكان
حابيا ،وأما عدى بن بداء فكان نصر ً
القصة ،ثم أسلم من بعد وصار ص ً

بزيل السهمي لما اشتد وجعه أوصى إلى تميم وعدي وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا ،إلى

أهله.

منقوشا بالذهب ،فيه ثلثمائة مثقال (المثقال 42,4
الجام :الكأس ،ذكروا أنه كان من فضة
ً
مخوصا :فيه خطوط طوال كالخوص .وكان السهمي المذكور لما مرض كتب
جرام ذهب).
ً

وصيته بيده ،ثم دسها في متاعه ،ثم أوصى إليهما ،فلما مات فتحا متاعه ثم قدما على أهله
فدفعا إليهم ما أرادا ،ففتح أهله متاعه فوجدوا أشياء وفقدوا أشياء ،فسألوهما عنها فجحدا،

فرفعوهما إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص .فقالوا :ابتعناه ،..أي الذين وجد الجام معهم .أولياؤه أي أولياء

السهمي ،وهما عمرو بن العاص ،والمطلب بن أبي وداعة .شهادتنا أحق من شهادتهما ،أي

ليميننا أحق من يمينهما .اآلية :رقم  101من سو ةر المائدة .
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كتاب الجهاد
باب فصل الجهاد والسير
اس  -رضى هللا عنهما َ -قال َق ال رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص الَ ِه ْجَرَة َب ْعَد
َ - 633ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
َ ََُ ُ
ِ
استُْن ِفْرتُ ْم َفاْن ِفُروا.
اْل َف ْت ِح َوَلك ْن ِج َه ٌاد َوِنَّي ٌة َ ،وِإ َذا ْ
ال هج ةر بعد الفتح ،أي ال هج ةر واجبة من مكة إلى المدينة .وأما الهج ةر عن المواضع التي ال

يتأتى فيها أمر الدين فواجبة اتفاقًا .وكانت الهجرة من مكة واجبة في أول األمر ف ار ًار من األذى
وطلباً لسالمة الدين .ولكن جهاد ونية ،أي نية في الخير تحصل بها الفضائل التي في معنى
الهجرة .قال النووي :معناه أن تحصيل الخير بسبب الهج ةر قد انقطع بفتح مكة ،لكن حصلوه

بالجهاد والنية الصالحة .قال :وفيه حث على نية الخير وأنه يثاب عليها .إذا استنفرتم فانفروا،
أي إذا طلبكم اإلمام للخروج إلى الغزو فاخرجوا إليه .وفيه دليل على أن الجهاد ليس فرض

عين ،بل فرض كفاية.

ول َّ ِ
َ - 633ع ِن أََبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -حَّد َث ُه َقال َجاء َر ُجل ِإَلى َرس ِ
َّللا
ُ
َ َ ٌ
ِ
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َّ ِ
يع ِإ َذا َخَر َج
ال َ -ه ْل َت ْس َتط ُ
ال َال أَ ِجُد ُه َ -ق َ
ال ُدلنى َعَلى َع َم ٍل َي ْعد ُل اْل ِج َه َاد َ .ق َ
َ
ِ
ِ
ِ
يع
ال َو َم ْن َي ْس َتط ُ
وم َوالَ َت ْفتُرَ َوَت ُ
وم َوالَ تُ ْفطَر َ .ق َ
ص َ
اْل ُم َجاهُد أَ ْن َتْد ُخ َل َم ْس ِجَد َك َف َتُق َ
َذِل َك َق ال أَبو ُهريرَة ِإ َّن َفرس اْلمج ِ
ات.
اهِد َلَي ْس َتُّن ِفى ِطَوِل ِه َفُي ْك َت ُب َل ُه َح َسَن ٍ
َ َ َُ
َ ُ َ َْ
يعدل الجهاد ،أي يساوية ويماثله .قال :هل تستطيع ،...أي ثم قال أيضًا ملسو هيلع هللا ىلص .تفتر ،أي تضعف.
يقال أصابته فترة ،أي ضعف .والم ارد بالقيام قيام الليل بالصالة والدعاء.

وهذا كله عبارة عن أن عمل المجاهد فوق عمل القائم والصائم .أي إذا استطعت إزاء عمل
المجاهد

أن تقوم قيامًا متواصالً وتصوم صومًا ال يعقبه إفطار ،قاربت عمل المجاهد.
يستن :من االستنان ،وهو العدو .وقال الجوهري :هو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً والطول،
كعنب:

الحبل المشدود به المطول له ،ليرعى وهو بيد صاحبه .فيكتب له حسنات ،أي فيكتب له استنانه
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حسنات.

باب أفضل الناس مؤمن مجاهد
بنفسه في سبيل هللا
 - 633ع ِن أَبى س ِع ٍيد اْل ُخْد ِرَّى  -رضى هللا عنه  -حَّد َثهُ َقال ِق يل يا رسول َّ ِ
َّللا ،
َ
َ َ َ َُ َ
َ َ َ
يل َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :مْؤ ِم ٌن يج ِ
اس أَ ْف َضل َفَق ال رسول َّ ِ
اهُد ِفى س ِب ِ
الن ِ
أَ ُّى َّ
َّللا ِبَن ْف ِس ِه
َُ
َ
ُ
ُ ََُ ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّللا َ ،وَيَد ُع َّ
اس ِم ْن
الن َ
ال ُمْؤ ِم ٌن ف ى ش ْع ٍب م َن الش َعاب َيتَّقى َّ َ
َو َمالهَ .قالُوا ثُ َّم َم ْن َق َ
َش ِِره.
ِّ
الشعب ،بالكسر :هو ما انفرج بين الجبلين .وهذا على سبيل المثال ال للقيد بنفس الشعب ،وإنما

المراد العزلة واالنفراد عن الناس ،ولما كانت الشعاب يغلب عليها خلوها عن الناس ذكرت مثال.

وفيما ذكر فصل العزلة والتفرد عند خوف الفتنه من المخالطة .وأما عند عدم الفتن فقال النووي:

مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن االختالط أفضل .ويدع الناس من شره ،أي ويترك الناس من

شره .

 - 633ع ِن أَبا ُهريرَة َقال س ِمع ُت رسول َّ ِ
ّللاِ -
ولَ :مَث ُل الْ ُم َجا ِه ِد فِى سَ ِبي ِل َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َ َ َ َْ َ َ ْ َ ُ َ
الص ِائ ِم اْلَق ِائ ِم َ ،وَتَوَّك َل
َّللا أَ ْعَل ُم ِب َم ْن ي ُ َجا ِهدُ فِى سَبِي ِل ِه َك َمَث ِل َّ
َو َّ ُ
َّ
اه أَ ْن ُيْد ِخَل ُه اْل َجَّن َة  ،أَْو َيْرِج َع ُه َس ِال ًما َم َع أَ ْج ٍر أَْو
َّللا ِللْ ُم َجا ِه ِد ِف ى َ
س ِبي ِل ِه ِبأ ْ
َن َي َتَوف ُ
َّ ُ
ِ
يم ٍة.
َغن َ
هللا أعلم بمن يجاهد في سبيله ،أي بنية ذلك المجاهد ،سواء كان جهاده خالصاً ،أم لحب المال
والدنيا وأكتساب الذكر .كمثل الصائم القائم :هو كالصائم ألنه أمسك نفسه على محاربة العدو.
وهو كقائم الليل ال يضيع ساعة من ساعة بغير أجر .توكل هللا له ،أي تكفل له على وجع

التفضل عليه .أن يدخله الجنة :بغير حساب وال عذاب .أو غنيمة ،أي وغنيمة ،فأو فيه بمعنى

الواو.
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باب درجات المجاهدين في سبيل هللا
آم َن
ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َم ْن َ
ال َر ُس ُ
ال َق َ
 - 636أَ ِبى هَُرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
ِب َّ ِ
ان َحًّقا َعَلى هللا أَ ْن ُيْد ِخَل ُه اْل َجَّن َة
ام َّ
ان َ ،ك َ
ام َرَم َض َ
الص َال َة َو َص َ
اّلِل َوبَِر ُسوِله َوأَ َق َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اهَد ِفى س ِب ِ
ول هللا أَ َفالَ
َج َ
يل هللا  ،أَْو َجَل َس فى أَْرضه الَّتى ُوِلَد ف َ
يها َ .فَقالُوا َيا َر ُس َ
َ
الناس َ .قال ِإ َّن ِفى اْلجَّن ِة ِماَئ َة َدرج ٍة أَعَّد َها هللا ِلْلمج ِ
ِ
ين ِفى س ِب ِ
يل هللا ،
اهِد َ
َُ
ََ َ
َ
ُنَبشُر َّ َ
َ
َ
السم ِ
اء َواألَْر ِ
وه اْل ِفْرَدْو َس ،
اسأَُل ُ
َّللا َف ْ
ض َ ،فِإ َذا َسأَْل ُت ُم َّ َ
َما َبْينَ الدََّر َج َتْي ِن َك َما َبْي َن َّ َ
َفِإَّن ُه أَْو َسطُ اْل َجَّن ِة َوأَ ْعَلى اْل َجَّن ِة .
كان حقًا على هللا :بطريق الفضل والكرم ،ال بطريق الوجوب.
وفيه تأنيس لمن حرم الجهاد .أنه ليس محرومًا من األجر ،بل له من اإليمان والتزام الفرائض ما
يوصله إلى الجنة و إن قصر عن درجات المجاهدين .ما بين الدرجتين كما بين السماء

واألرض :كأن المراد التبشر بما ذكرته من دخول الجنة لمن آمن وعمل األعمال المفروضة عليه
فيقفوا عند ذلك وال يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهاد .وذكر ما
بين السماء واألرض مثل لشدة التفاوت بين تلك الدرجات .أوسط الجنة ،أي أفضلها ،كما في

قوله تعالى" :وكذلك جعلناكم أمة وسطًا".

الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َ أرَْي ُت اللَّْيَل َة َر ُجَلْي ِن أَتََي ِانى َف َص ِعَدا ِبى َّ
ال َّ
الش َجَرَة ،
َ - 634ع ْن َس ُمَرَة َق َ
الد ُار َفَد ُار
ال ِنى َد ًارا ِهى أَ ْح َسنُ َوأَ ْف َض ُل َ ،ل ْم أََر َقطُّ أَ ْح َس َن ِمْن َها َقا َال أَ َّما َهِذِه َّ
َوأَْد َخ َ
َ
الشهَد ِ
اء.
ُّ َ
سمرة :هو سم ةر بن جندب رضي هللا عنه .رجلين ،أي ملكين ،وهما جبريل وميكائيل .وفيه داللة
على أن منازل الشهداء أرفع المنازل.

باب الغدوة والروحة في سبيل هللا
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َ - 635ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص
س ِفى اْل َجَّن ِة َخْيٌر ِم َّما َت ْطلُ ُع َعَلْي ِه َّ
ال َل َغْدَوةٌ أَْو
اب َقْو ٍ
الش ْم ُ
ال َلَق ُ
س َوَت ْغُر ُب َ .وَق َ
َق َ
يل َّ ِ
َرْو َح ٌة ِفى س ِب ِ
َّللا َخْيٌر ِم َّما َت ْطلُ ُع َعَلْي ِه َّ
س َوَت ْغُر ُب.
الش ْم ُ
َ
قاب القوس ،هو مقدار ما بين الوتر والقوس ،أو قدر طولها ،أو ما بين السية (طرفي القوس)

والمقبض .الغدوة :الخروج في أول النهار .والروحة :الخروج من زوال الشمس إلى غروبها .قال

العيني :و هذا منه ملسو هيلع هللا ىلص إنما هو على ما استقر في النفوس من تعظيم ملك الدنيا .وأما التحقيق فال
تدخل الجنة مع الدنيا تحت "أفعل" إال كما يقال :العسل أحلى من الخل.

باب الحور العين
يل َّ ِ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َلَرْو َح ٌة ِفى س ِب ِ
َ - 633ع ْن أََن َس ْب َن َم ِال ٍك َع ِن َّ
َّللا َأْو
َ
ِ
اب َقْو ِ
س أَ َحِد ُك ْم ِم َن اْل َجَّن ِة أَْو َمْو ِض ُع ِق ٍيد -
َغْدَوٌة َخْيٌر ِم َن ُّ
يها َ ،وَلَق ُ
الدْنَيا َو َما ف َ
ِ
امَ أَر ًة ِم ْن أَ ْه ِل اْل َجَّن ِة اطََّل َع ْت ِإَلى
َي ْع ِنى َسْو َطهُ َ -خْيٌر ِم َن ُّ
الدْنَيا َو َما ف َ
يها َ ،وَلْو أَ َّن ْ
أَ ْه ِل األَْر ِ
يحا َ ،وَلَن ِصي ُف َها َعَلى
ض أل َ
اء ْت َما َبْيَن ُه َما َوَل َملَ ْت ُه ِر ً
َض َ
ِ
يها.
َ أرْ ِس َه ا َخْيٌر ِم َن ُّ
الدْنَيا َو َما ف َ
قيد  -يعني سوطه :قال القسطالني :تفسير للقيد غير معروف ،ومن ثم جزم بعضهم بأن

الصواب "قد" بكسر القاف وتشديد الدال ،وهو السوط المتخذ من الجلد ،وأن زيادة الياء تصحيف.

ألضاءت ما بينهما ،أي ما بين السماء واألرض .النصيف :خمار المرأة .وانظر تفسير باقي
ألفاظ الحديث إلى هنا في شرح الحديث السابق.

باب تمني الشهادة
ال َس ِم ْع ُت َّ
ول َو َّالِذى َن ْف ِسى
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َ - 633ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
ِ
يب أَْن ُف ُس ُه ْم أَ ْن َي َت َخلَّ ُفوا َع ِنى َ ،و َال أَ ِجُد
ِبَيِده َلْو َال أَ َّن ِر َج ا ًال ِم َن اْل ُمْؤ ِم ِن َ
ين َال َتط ُ
يل َّ ِ
ماأَ ْح ِملُ ُهم َعَلْي ِه  ،ما َت َخلَّ ْف ُت َع ْن س ِرَّي ٍة َت ْغُزو ِفى س ِب ِ
َّللا َ ،والَِّذى َن ْف ِسى ِبَيِدِه
َ
َ
َ
ْ
َ
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يل َّ ِ
َلَوِدْد ُت أَِنى أُْقَتل ِفى س ِب ِ
َّللا ُث َّم أُ ْحَيا  ،ثُ َّم أُْقَت ُل ُث َّم أُ ْحَيا ُ ،ث َّم أُْقَت ُل ُث َّم أُ ْحَيا ُ ،ث َّم
َ
ُ
أُْقَت ُل.
السرية :قطعة من الجيش ،نحو أربعمائة .تغدو ،من الغدو ،ويروى" :تغزو" .في صدر الحديث
تعزية لمن حرم الجهاد ،لعج ةز عن آلة السفر وتعذر وجوده عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص .وفي آخ هر تشجيع

للغزاة ،وبيان لفضل الجهاد .كأنه قال :الوجه الذي تسيرون إليه فيه من الفضل ما أتمنى ألجله

أن أقتل مرات.

باب من أصابه سهم غرب فقتله
الربِي ِع ِبْن َت اْلبر ِ
ِ
اء َو ْهى أُُّم َح ِارَث َة ْب ِن ُسَ ار َق َة أَ َت ِت
ََ
س ْب ُن َمال ٍك أَ َّن أُ َّم ُّ َ
َ - 633ع ْن أََن ُ
َ
الن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل ْت يا َن ِبى َّ ِ
ان ُق ِت َل َيْو َم
َّللا  ،أَ َال ُت َحِد ُث ِنى َع ْن َح ِارَث َة َوَك َ
َ َّ
َّ َّ
ِ
ان َغْيَر َذِل َك
ِن َك َ
ان ِفى اْل َجَّنة َ ،صَبْر ُت َ ،وإ ْ
َبْد ٍر أَ َص َاب ُه َس ْه ٌم َغْر ٌب َ ،فِإ ْن َك َ
ِ
ِ ِ
ِن ْابَن ِك
ان ِفى اْل َجَّن ِة َ ،وإ َّ
ال َيا أُ َّم َح ِارَث َة ِ ،إَّن َها ِجَن ٌ
ْ
اج َت َهْد ُت َعَلْيه فى اْلُب َكاءَ .ق َ
ِ
َعَلى.
اب اْلفْرَدْو َس األ ْ
أَ َص َ
أم الربيع بنت البراء :الصواب أنها أم الربيع بنت النضر بن ضمضم .غرب :هو إما صفة لسهم
أو مضاف إليه ،وهو الذي ال يدرى من رماه .وكان ذلك يوم بدر .فإن كان في الجنة صبرت،

وإن كان غير ذلك :إنما شكت فيه ألن العدو لم يقتله قصداً ،وكاأنها فهمت أن الشهيد هو الذي
يقتل قصدًا ألنه األغلب ،فنزل الكالم على الغالب ،حتى بين لها الرسول العموم .اجتهد في
البكاء :كان هذا قبل تحريم النوح عقيب غزوة أحد ،فليس فيه داللة على جوازة .الضمير في

"إنها" مبهم يفس هر قوله بعد "جنان في الجنة" .الفردوس :البستان.

باب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا
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اء َر ُج ٌل ِإَلى َّ
الن ِب ِى صلى هللا عليه
ال َج َ
وسى  -رضى هللا عنه َ -ق َ
َ - 633ع ْن أَ ِبى ُم َ
الر ُج ُل ُيَق ِات ُل ِلُيَرى َم َكاُن ُه
الر ُج ُل ُيَق ِات ُل ِل ِلذ ْك ِر َ ،و َّ
الر ُج ُل ُيَق ِات ُل ِلْل َم ْغَنمِ َ ،و َّ
ال َّ
وسلم َفَق َ
يل َّ ِ
َّللا قال من قاتل ِلتكون كِلم ُة ِ
يل ِ
َّللا ِهى اْل ُعْلَيا َف ُهَو ِفى س ِب ِ
َ ،فم ْن ِفى س ِب ِ
َّللا.
َ
َ
َ
َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ
جاء رجل :هو الحق بن ضمي ةر الباهلي .للذكر ،أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة .مكانة،
أي منزلته ومرتبته في الجرأة والشجاعة.

باب من اغبرت قدماه في سبيل هللا
س
َ - 633ع ْن أَ ِبى َعْب ٍ
َقَدما عبٍد ِفى س ِبيلِ َّ ِ
َّللا
َ َْ
َ

الرحم ِن ب ُن جب ٍر أَ َّن رسول َّ ِ
ال َما ا ْغَبَّر ْت
ُهَو َعْبُد َّ ْ َ ْ َ ْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
َف َت َم َّس ُه َّ
الن ُار.

المراد باغبرار القدمين أدنى سعي يسعاه المقاتل المجاهد ،و إذا كان مس الغبار للقدمين بأدنى

السعي منقذاً من النار فكيف بأعاله واستفراغ الجهد وبذل النفس؟! و "ما اغبرتا" هذه الرواية على
اللغى القليلة وهي المعروفة بلغة أكلوني البراغيث .وروى أيضًا" :ما اغبرت" على اللغة الكثيرة.

باب تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنيا
َ - 633ع ْن أََن َس ْب َن َم ِال ٍك  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
ال َما أَ َحٌد َيْد ُخ ُل
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
الدْنَيا َوَل ُه َما َعَلى األَْر ِ
ض ِم ْن َشى ٍء ِ ،إالَّ ا َّ
يدَ ،ي َت َمَّنى
اْل َجَّن َة ُي ِح ُّب أَ ْن َيْرِج َع ِإَلى ُّ
لش ِه ُ
ْ
ِ
الدْنيا َفيْقَتل ع ْشر مَّر ٍ ِ
ام ِة.
ات ،ل َما َيَرى م َن الْ َكَر َ
أَ ْن َيْرِج َع ِإَلى ُّ َ ُ َ َ َ َ
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وله ما على األرض من شئ ،أي له كل ما على األرض .وفي رواية لمسلم" :وإن له الدنيا وما

فيها" .لما يرى من الكرامة ،أي من الكرامة للشهداء .قال ابن بطال :هذا الحديث أجل ما جاء
في فضل الشهادة.

باب الصبر عند القتال
َّللا ب َن أَ ِبى أَوَفى َك َتب َفَق أْر ُت ُه أَ َّن رسول َّ ِ
ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص
َ َ
ْ
 - 633أَ َّن َعْبَد َّ ْ
َُ َ
اص ِبُروا.
ال ِإ َذا َل ِقي ُت ُم ُ
وه ْم َف ْ
َق َ
إذا لقيتموهم ،أي الكفار عند الحرب والمصافة .فاصبروا ،أي أصبروا على القتال وال تنصرفوا.

وإنما يباح االنصراف إذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين ،ويباح أيضًا إذا كان إلعداد كمين
أو خروج من مضيق مهلك إلى سعة من األرض ،نأيًا عن الهالك أو نحو ذلك.

باب التحريض على القتال
 - 636ع ْن أََنس ب َن م ِال ٍك  -رضى هللا عنه  -يُقول َخرج رسول َّ ِ
َّللا صلى هللا
َ
َ ُ ََ َُ ُ
َ ْ َ
عليه وسلم ِإَلى اْل َخْنَد ِقَ ،فِإ َذا اْل ُم َه ِ
اجُرو َن َواألَ ْن َص ُار َي ْح ِفُرو َن ِفى َغَدا ٍة َب ِارَد ٍة َ ،فَل ْم
يد َي ْع َملُو َن َذِل َك َل ُه ْم َ ،فَل َّما َ أَرى َما ِب ِه ْم ِم َن َّ
الن َص ِب َواْل ُجوِع َقال :
َي ُك ْن َل ُه ْم َع ِب ٌ
ش ِ
َفا ْغ ِفْر ِللَ ْن َص ِار َواْل ُم َه ِ
اجَرْه
اآلخَرْه
ش َعْي ُ
ََاللَّ ُه َّم ِإ َّن اْل َعْي َ
ين َل ُه:
َفَقالُوا ُم ِجي ِب َ
ين َب َاي ُعوا ُم َح َّمَدا
َن ْح ُن الَِّذ َ

َعَلى اْل ِج َه ِاد َما َب ِقيَنا أََبَدا.

النصب ،أي التعب .إن العيش ،أي عيش المعتبر أو الباقي المستمر.
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الرجز لعبد هللا بن رواحة ،تمثل به رسول هللا ،مع بعض التغيير .ويروى" :الدهم" بدون الخزم،

أي الزيادة على أول البيت حرفًا فصاعدًا إلى أربعة .ويروى أيضًا" :فاغفر األنصار" بدون الم.
ويروى" :فأكرم األنصار".

وفي الحديث أن للحفر في سبيل هللا ،وتحصين الديار وسد الثغور منها ،أج اًر كأجر القتال .وفيه
استعمال الرجز والشعر إذا كان فيه تشجيع للنفوس ،وإلثا ةر لألنفة والحمية.

باب من جهز غازياٌ أو خلفه بخير
َ - 634زيُد ب ُن َخ ِالٍد  -رضى هللا عنه  -أَ َّن رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َم ْن َج َّهَز َغ ِازًيا ِفى
ْ ْ
َُ َ
يل َّ ِ
يل َّ ِ
َّللا َفَقْد َغَاز َ ،وم ْن َخَل َف َغ ِازًيا ِفى س ِب ِ
س ِب ِ
َّللا ِب َخْي ٍر َفَقْد َغَاز.
َ
َ
َ
جهز :من التجهيز ،وهو تهيئة أسباب السفر بكل شئ ،قليال كان أو كثي ًار ،حتى السلك واإلبرة.
فقد غزا ،أي كثل أجر الغازي .خلفه ،أي صار خليفته في أهله ،وعيالن يرعاهم ويقضي مآربه

زمان غيبته.

س  -رضى هللا عنه  -أَ َّن َّ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َل ْم َي ُك ْن َيْد ُخ ُل َبْي ًتا ِباْل َمِديَن ِة َغْيَر
َ - 635ع ْن أََن ٍ
بي ِت أُمِ سَلي ٍم ِ ،إالَّ عَلى أَْزو ِ ِ ِ
وها َم ِعى .
ال ِإِنى أَْر َح ُم َها ُ ،ق ِت َل أَ ُخ َ
َ
َ
ُ ْ
َْ
يل َل ُه َ ،فَق َ
اجه َفق َ
أم سليم :هو أم أنس بن مالك .فقيل له ،أي سئل :لم تخص أم سليم بكث ةر الدخول إليها؟ قتل

أخوها معي ،أي في عسكري وطاعتي .وأخوها هو حرام بن ملحان ،قتل يوم بئر معونة .فكان
ملسو هيلع هللا ىلص يخلف أخاها في أهله بخير بعد وفاته.

باب فضل الطليعة
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الن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص م ْن يأ ِْت ِ
ينى ِب َخَب ِر اْلَقْومِ
ال َّ ُّ
َ َ
َق َ
ِِ ِ
ال ُّ
الزَبْيُر َأَنا .
َيأْتينى ب َخَب ِر اْلَقْومِ َ .ق َ

ال
َ - 633ع ْن َجا ِب ٍر  -رضى هللا عنه َ -ق َ
َيْوم األ ْ ِ
ال ُّ
ال َم ْن
الزَبْيُر أََنا  .ثُ َّم َق َ
َحَزاب َ .ق َ
َ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َّن ِل ُك ِل َن ِب ٍى َحَو ِارًّيا َ ،و َحَو ِارَّى ُّ
ال َّ
الزَبْيُر.
َفَق َ

القوم :هم بنو قريظة من اليهود .يوم األحزاي :لما اشتد األمر .وذلك أن األحزاب من قريش

وغيرهم لما جاءوا إلى المدينة وحفر النبي ملسو هيلع هللا ىلص الخندق ،بلغ المسلمين أن بني قريظة ،من اليهود،

نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين ،ووافقوا قريشًا على حرب المسلمين .الزبير :ابن
العوام القرشي ،أحد العش ةر المبشرين بالجنة .الحواري :الخاصة من األصحاب .وحوارَّي :مضاف

إلى ياء المتلكم .روى بكسر الياء على القياس ،وبفتح الياء على أنهم حين استثقلوا ثالث ياءات

حذفوا ياء المتكلم وأبدلوا من الكسر فتحة.

باب الخيل معقود في نواصيها الخير
ال َّ
ود ِفى
ال اْل َخْي ُل َم ْعُق ٌ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َ - 633ع ِن ْاب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما َق َ
ِ
ِ
ام ِة.
َنَواص َ
يها اْل َخْيُر ِإَلى َيْو ِم الْقَي َ
الخيل :عام أزيد به الخصوص ،أي الخيل الغازية في سبيل هللا .والنواصي :جمع ناصية ،وهي
الشعر المسترسل من مقدم الفرس .وخص النواصي بالذكر ألن العرب تقول غالبًا :فالن مبارك
الناصية ،فيكنى به عن األنسان .يريد أن من ارتبطها كان له خير عاجل ،وهو ما يصيب في
بطونها من النتاج ،وما يصيبه على ظهرها من الغنائم  ،وخير آجل ،وهو الثواب في اآلخرة.

باب الخيل لثالثة
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 - 633ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه  -أَ َّن رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص
َ
َ َْ
َُ َ
َما الَِّذى َل ُه أَ ْجٌر
ال اْل َخْي ُل ِل َثالَ َث ٍة ِلَر ُج ٍل أَ ْجٌر َ ،وِلَر ُج ٍل ِس ْتٌر َ ،و َعَلى َر ُج ٍل ِوْزٌر َ ،فأ َّ
َق َ
يل َّ ِ
َفَر ُجل َرَب َط َها ِفى س ِب ِ
ال ِفى َمْر ٍج أَْو َرْو َض ٍة َ ،ف َما أَ َص َاب ْت ِفى ِطَيِل َها َذِل َك
َّللا َ ،فأَ َط َ
َ
ٌ
ِ
اس َتَّن ْت َشَرًفا أَْو
الرْو َض ِة َكاَن ْت َل ُه َح َسَن ٍ
ِم َن اْل َمْر ِج أَ ِو َّ
ات َ ،وَلْو أََّن َها َق َط َع ْت طَيَل َها َف ْ
ات َل ُه َ ،وَلْو أََّن َها َمَّر ْت ِبَن َه ٍر َف َش ِرَب ْت ِمْن ُه َوَل ْم ُي ِرْد
َشَرَفْي ِن َكاَن ْت أَْرَواثُ َها َوآ َث ُارَها َح َسَن ٍ
َه ِل ِ
ال ِم َف ْهى
ان َذِل َك َح َسَن ٍ
اإل ْس َ
اء أل ْ
أَ ْن َي ْس ِقَي َها َك َ
اء َوِنَو ً
ات َل ُه َ ،وَر ُج ٌل َرَب َط َها َف ْخً ار َو ِرَئ ً
َ
ِوْزٌر َعَلى َذِل َك.
أجر ،أي ثواب .ستر ،أي ساتر لفق هر و حاله .على ذلك .وزر ،أي إثم وثقل .ربطها في سبيل
هللا ،أي أعدها للجهاد .أطال بها ،أي أطال الحبل الذي ربطها به حتى تسرح للرعي .والمرج:

موضع الكأل ،تمرج فيه الدواب حيث شاءت .الطيل والطول ،بكسر ففتح فيهما :حبل طويل يشد
أحد طرفية في وتد أو غيره ،والطرف األخر في يد الفرس ،ليدور فيه ويرعى وال يدهب لوجهه.

استنت ،من االستنان ،وهو العدو .والشرف :الشوط .آثارها :جمع أثرها ،والمراد أثر خطواتها في

األرض بحوافرها ،أو أي أثر كان .لم يرد ،أي لم يقصد .ويفهم منه أنها لو شربت وهو يقصد

سقيها كانت الحسنات مضاعفة له أضعافًا .تغنيًا ،أي استغناء عن الناس .تعففًا أي ألجل تعففه
عن سؤال الناس بما يعمل عليها ،ويكتسب على ظهورها ،ويتردد عليها إلى متاج هر ومزارعه .حق
هللا في رقبها :أن تؤدي عنها الزكاة ،وفي ظهورها :أال يحمل عليها ماال تطيقه ،وأن يغيث بها

الملهوف .النواء :مصدر ناوأه يناوئه مناوأة ونواء ،وهي المعاداة.

باب الركوب على الدابة الصعبة
والفحولة من الخيل
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الن ِ
الن ِ
اس َوأَ ْش َج َع َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْح َس َن َّ
ان َّ
اس
َ - 633ع ْن أََن ٍ
ال َك َ
س رضى هللا عنه َق َ
ِ
الن ِ
ان َّ
َوأَ ْجَوَد َّ
س،
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َسَبَق ُه ْم َعَلى َفَر ٍ
اس َ ،وَلَقْد َف ِز َع أَ ْه ُل اْل َمِديَنة َ ،ف َك َ

اه َب ْحً ار.
ال َو َجْدَن ُ
َوَق َ

الفزع :الخوف ،والمراد خوف العدو .أبو طلحة :هو زيد بن سهل ،زوج أم أنس .يقال له مندوب:
قيل سمى بذلك ،من الندب ،بالتحريك ،وهو الرهن الذي يجعل في السباق .وقيل سمى بذلك

لندب كان في جسمه ،وهو أثر الجرح .البحر :الفرس الواسع الجري .وإن هذه هي المخففة من
الثقيلة بعدها الالم التي يسمونها الفارقة .ومذهب الكوفيين في مثل هذا أنها إن النافية ،والالم

بعدها بمعنى إال ،أي ما وجدناه إال بح ًار.
وفي تعليق البخاري عن راشد بن سعد التابعي ،أن السلف من الصحابة كانوا يستحبون الفحولة

من الخيل للركوب والجهاد ،ألنها أج أر وأجسر .وليس هذا على إطالقة؛ فمن المعروف أنهم كانوا
يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات ،ولما خفى من أمور الحرب .وأما الفحول فيستحبونها

في الصفوف والحصون ،ولما ظهر من أمور الحرب.

 - 633ع ِن اب ِن عم ر  -رضى هللا عنهما أَ َّن رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َج َع َل
َ ْ ُ ََ
َُ َ
ِ
س سهمي ِن وِلص ِ
اح ِبه َس ْه ًما.
لْل َفَر ِ َ ْ َ ْ َ َ
ولصاحبه سهمًا ،أي غير سهمي الفرس ،فيصير للفارس ثالثة أسهم.

اس َتْقَبَل ُه ُم َّ
س ُعْرٍى َ ،ما َعَلْي ِه
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َفَر ٍ
َ - 633ع ْن أََن ٍ
س  -رضى هللا عنه ْ
ِ
ف.
َسْر ٌج ِ ،فى ُعُن ِقه َسْي ٌ
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استقبلهم ملسو هيلع هللا ىلص على فرس :ذلك لما فزعوا ليلة بالمدينة ،وكان قد سبقهم إلى الصوت .الفرس العرى:
الذي ليس له سرج وال أداة .وكان ملسو هيلع هللا ىلص قد استعا هر من أبي طلحة ،كما مر في الحديث رقم .989

في عنقه سيفه ،أي سيف معلق.

وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص من التواضع والفروسية البالغة.

الَ :أ ْجَرى َّ
ض ِمَر ِم َن
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َما ُ
َ - 633ع ِن ْاب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما – َق َ
اْل َخي ِل ِم َن اْلح ْفي ِ
اع َ ،وأَ ْجَرى َما َل ْم ُي َض َّمْر ِم َن الثَّ ِنَّي ِة ِإَلى َم ْس ِجِد َب ِنى
اء ِإَلى ثَ ِنَّي ِة اْلَوَد ِ
َ َ
ْ
ِ
يم ْن أَ ْجَرى.
ال ْاب ُن ُع َمَر َوُكْن ُت ف َ
ُزَرْي ٍق َ .ق َ
أجرى الخيل ،أي سابق بينهما .الحفياء :مكان خارج المدينة .ثنية الوداع :سميت بذلك ألن
الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها .بنو زريق :هم قبيلة من األنصار ،وأضيف
المسجد إليهم لصالتهم فيه ،فاإلضافة إضافة تعريف ال إضافة ملك.

باب حمل الرجل امرأته في الغزو
دون بعض نسائه

ان َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َذا أََرَاد َأ ْن َي ْخُر َج أَ ْقَر َع
َ - 636ع ِن َع ِائ َش َة  -رضى هللا عنهاَ ،قاَل ْت َك َ
َبْي َن ِن َس ِائ ِه َ ،فأََّي ُت ُه َّن َي ْخُر ُج َس ْه ُم َها َخَر َج ِب َها َّ
اها
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َ ،فأَ ْقَر َع َبْيَنَنا ِفى َغْزَوٍة َغَز َ
ِ
ِ
يها َس ْه ِمى َ ،ف َخَر ْج ُت َم َع َّ
اب.
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َب ْعَد َما أُْن ِز َل اْلح َج ُ
َ ،ف َخَر َج ف َ
أقرع بينهم ،أي استعمل معهن القرعة لالختيار تطييبا لنفوسهن .في غزوة :هي غزوة بني

المصطلق في شعبان سنة ست .بعدما أُنزل الحجاب ،أي األمر به.

اس َع ِن َّ
ان َيْو ُم أُ ُحٍد اْن َهَزَم َّ
الن ِب ِى
َ - 634ع ْن أََن ٍ
ال َل َّما َك َ
الن ُ
س  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ال َوَلَقْد َ أَرْي ُت َع ِائ َش َة ِبْن َت أَ ِبى َب ْك ٍر َوأُ َّم ُسَلْي ٍم َوإَِّن ُه َما َل ُم َش ِمَرَت ِ
ان أََرى َخَد َم
ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
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سوِق ِهما َ ،تْنُقَز ِ ِ
ال َغْيُرُه
ان اْلقَر َب َ -وَق َ
ُ َ
ِ
ان َف َتم ِ
ِ
آلن َها
فى أَ ْفَواه اْلَقْو ِم  ،ثُ َّم َتْرِج َع ِ ْ

ال ِن اْل ِقَر َب َ -عَلى ُم ُتوِن ِه َما ُ ،ث َّم ُت ْف ِرَغ ِان ِه
َتْنُق َ
 ،ثُ َّم َت ِجيَئ ِ
ان َف ُت ْف ِرَغ ِان َها ِفى أَ ْفَو ِاه اْلَقْو ِم.

انهزم الناس عن النبي :وثبت النبي ملسو هيلع هللا ىلص ولم يبق معه من صاحبه إال اثنا عشر رجال .وكان سبب

انهزامهم اشتغالهم بغنيمة الكفار لما هزمهم المسلمون .أم سليم :هي أم أنس .الخدم :جمع خدمة،

وهي الخلخال .والسوق :جمع ساق .النقز :الوثب والقفز .والقرب :منصوب على نزع الخافض،

أي تنقزان بالقرب :أو القرب :مرفوع مبتدأ ،خبره :على متونهما .ويروى" :تنقزان القرب من أنقز،
أي حرك ،وذلك لشدة وثبهما .تفرغانه ،أي تفرغان الماء في القرب.

زفي الحديث أن إعانتهما لغزاة غزو ،كما أنهما بثباتهما للمدواة وسقى الجرحى ،في موقف دفاع

عن أنفسهما ،وهو ضرب من القتال.

باب مداوة النساء الجرحى في الغزو
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َن ْس ِقى َ ،وُنَداوِى
الرَبِي ِع ِبْن ِت ُم َع ِوٍذ َقاَل ْت ُكَّنا َم َع َّ
َ - 635ع ِن ُّ
اْل َجْر َحىَ ،وَنُرُّد اْلَقْتَلى ِإَلى اْل َمِديَن ِة.
كنا نسقى :أي كنا نغزو ونسقي الصحابة المحاربين .نرد القتلي إلى المدينة :أي نرجع القتلى،
ون نقلهم من ميدان المعركة إلى المدينة ليدفنوا فيها.

باب الحراسة في الغزو في سبيل هللا
ِ
ان َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َس ِهَر َفَل َّما َقِد َم
ول َك َ
َ - 633ع ِن َعائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -تُق ُ
ِ
ال ٍح
ال ِم ْن أَ ْص َحا ِبى َص ِال ًحا َي ْحُر ُس ِنى اللَّْيَل َة ِ .إ ْذ َس ِم ْعَنا َصْو َت ِس َ
ال َلْي َت َر ُج ً
اْل َمديَن َة َق َ
ام َّ
النبِ ُّى صلى هللا
ال أََنا َس ْعُد ْب ُن أَ ِبى َوقَّ ٍ
اصِ ،جْئ ُت أل ْ
َحُر َس َك َ .فَن َ
ال َم ْن َه َذا َ .فَق َ
َفَق َ
عليه وسلم.
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سهر :أي للحراسة.

وفي رواية مسلم" :فبينما نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة سالح ،فقال :من هذا؟ قال :سعد بن أبي

وقاص .فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :كا جاء بك؟ فقال :وقع في نفسي خوف على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فجئت
أحرسه .فدعا له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ثم نام".

الديَن ِار وعبُد ِ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َقال َت ِعس عبُد ِ
َ - 633ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
الدْرَه ِم َو َعْبُد
َ َْ
َ َ َْ
اْل َخ ِم ِ
يك َفالَ
ِن َل ْم ُي ْع َط َس ِخ َط َ ،ت ِع َس َواْن َت َك َس َ ،وِإ َذا ِش َ
يصة ِ ،إ ْن أُ ْع ِط َى َر ِض َى َ ،وإ ْ
َ
يل َّ ِ
طوبى ِلعبٍد ِ
ان َفَرِس ِه ِفى س ِب ِ
آخٍذ ِب ِعَن ِ
اه ،
اْن َتَق َ
َّللا  ،أَ ْش َع َث َ أْر ُس ُه ُم ْغَبَّرٍة َقَد َم ُ
ش َْ َ ُ ،
َ
ِإن َكان ِفى اْل ِحراس ِة َكان ِفى اْل ِحراس ِة  ،وإِن َكان ِفى َّ ِ
السا َق ِةِ ،إ ِن
ان ِفى َّ
السا َقة َك َ
َ ْ َ
َ
ْ َ
َ َ
َ َ
ِن َش َف َع َل ْم ُي َش َّف ْع.
اس َتأْ َذ َن َل ْم ُيْؤَذ ْن َلهُ َ ،وإ ْ
ْ
تعس أي انكب على وجهه أو بعد أو هلك أو شقي .دعا عليه بالتعس.

الخميصة :كساء أسود مربع له أعالم وخطوط .يعني أن طلب ذلك قد استعبده ،وصار عمله كله
في طلبها كالعبادة لها .فهو كناية عن الحرص وتحمل الذل ألجل ذلك كله.

إن أعطى ..وإن لم يعط أي إن ظفر بما حرص عليه رضى عن خالقه ،وإن لم يظفر سخط ولم
يرضى.

شيك :أصابته شوكة .انتقش :أي خرجت شوكته بالمنقاش وهو ما تستخرج به الشوكة من البدن.
أيضا :اسم الجنة أو شج ةر فيها.
طوبى :مؤنث أطيب ،أي أطيب منزلة .وطوبى ً

خوفا من هجومه.
العنان :اللجام .شعث الرأس :تلبد شع هر واغب ارره .المراد بالحراسة :حراسة العدو ً
الساقة :مؤخ ةر الجيش وفي اتحاد الشرط والجزاء في هذا وسابقه داللة على فخامة الجزاء

وكماله ،أي فهو في أمر عظيم .كما في نحو( :فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى
هللا ورسوله)  ،أو المراد أنه يطيع نظام الحرب ال يتعداه ،عامال على الطاعة فيما وجه إليه من

مكانه في الحرب .وقال ابن الجوزي :المعنى أنه خامل الذكر ال يقصد السمو ،فأي موضع اتفق
شفيعا مشفعاً.
له كان فيه لم يشفع :أي ال تقبل شفاعته عند الناس على حين يكون عند هللا ً
والمعنى أن القدر الحقيقي المجاهد به ال يقاس بمنزلته الدنيوية بين المجاهدين ،بل قد يكون قدر
الجندي عند هللا أعلى من قدر قائده.
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باب فضل رباط يوم في سبيل هللا
اعِد ِى  -رضى هللا عنه  -أَ َّن رسول َّ ِ
الس ِ
َّللا صلى هللا
َ - 633ع ْن َس ْه ِل ْب ِن َس ْعٍد َّ
َُ َ
يل َّ ِ
ط َيْو ٍم ِفى س ِب ِ
الدْنَيا َو َما َعَلْي َها َ ،و َمْو ِض ُع َسْو ِط
َّللا َخْيٌر ِم َن ُّ
ال ِرَبا ُ
َ
عليه وسلم َق َ
يل َّ ِ
وح َها اْل َعْبُد ِفى س ِب ِ
َّللا
أَ َحِد ُك ْم ِم َن اْل َج َّن ِة َخْيٌر ِم َن ُّ
الدْنَيا َو َما َعَلْي َها َ ،و َّ
الرْو َح ُة َيُر ُ
َ
الدْنَيا َو َما َعَلْي َها.
أَ ِو اْل َغْدَوةُ َخْيٌر ِم َن ُّ
رباط يوم :أي ثواب رباط يوم .والرباط :مصدر رابط .والرباط :مراقبة العدو في الثغور المتاخمة
لبالدهم ،بحراسة من بها من المسلمين.

خير من الدنيا وما عليها :أي لو ملكه إنسان وتنعم به ألنه نعيم زائل ،بخالف نعيم اآلخ ةر فإنه
باق.

وإنما خص السوط دون سائر ما يقاتل به ألنه الذي به يسوق الفرس للزحف ،فهو أقل آالت

تافها في الدنيا فمحله في الجنة أو ثواب العمل به في الجنة .والروحة :الم ةر
الجهاد .ومع كونه ً
من الرواح ،وهو المسير فيما بين الزوال إلى الليل.

والغدوة :الم ةر من الغدو ،وهو السير من أول النهار إلى الزوال.

باب اللهو بالحراب ونحوها
ال َبْيَنا اْل َحَب َش ُة َيلْ َعُبو َن
َ - 633ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ال َد ْع ُه ْم
ِب ِحَ ار ِب ِه ْم َد َخ َل ُع َمُر َ ،فأ ْ
َهَوى ِإَلى اْل َح َصى َف َح َصَب ُه ْم ِب َها َ .فَق َ
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ِعْنَد َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص
َيا ُع َمُر .

أهوى أي مد يده ليأخذها .حصبهم بها أي رماهم بها ،وذلك لعدم عمله بحكمة ذلك ،وظنه أنه

من باطل اللهو .دعهم يا عمر :أي اتركهم يلعبون ،ليتدربوا على مواقعة الحروب واالستعداد
للعدو.

وفيه أن من تأول فأخطأ فال لوم عليه ،ألنه ملسو هيلع هللا ىلص لم يلم عمر ،إذ كان متأوال .وفيه جواز مثل

اللعب في المسجد.

باب ما جاء في حلية السيوف
وح َقوم ما َكاَن ْت ِحْلي ُة سيوِف ِه ِم َّ
الذ َه َب َو َال
َ ُُ
ام َة قالَ :لَقْد َف َت َح اْل ُف ُت َ ْ ٌ َ
 - 433عن أََبى أُ َم َ
اْل ِف َّ
ض َة ِ ،إَّن َما َكاَن ْت ِحْلَيتُ ُه ُم اْل َعالَ ِب َّى َواآلُن َك َواْل َحِد َيد .
أبو أمامة :هو صدى بن عجالن الباهلي .العالبى :جمع علباء بالكسر ،وهو عصب في عنق
البعير يشقق ثم يشد به أسفل جفن السيف وأعاله .ويجعل في موضع الحلية منه.

اآلنك بمد الهمزة وضم النون ،وهو الرصاص .وقال المهلب :إن الحلية المباحة من الذهب

والفضة في السيوف إنما كانت ليرهب بها العدو ،فاستغنى الصحابة بشدتهم على العدو وقوتهم

في أعيانهم – أي أشخاصهم – في اإليقاع بهم ،والنكاية لهم.

باب لبس البيضة
َ - 401ع ْن َس ْه ٍل  -رضى هللا عنه  -أََّن ُه ُس ِئ َل َع ْن ُجْر ِح َّ
ال
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َيْو َم أُ ُحٍد َ .فَق َ
اعيتُ ُه و ُه ِشم ِت اْلبي َض ُة عَلى رأْ ِس ِه َ ،ف َكاَن ْت َف ِ
ِ
ِ
ُج ِر َح َو ْج ُه َّ
اط َم ُة -
َ َ
َْ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َوُكسَر ْت َرَب َ َ َ
يد
الد َم َو َعِل ٌّى رضي هللا عنه ُي ْم ِس ُك َ ،فَل َّما َ أَر ْت أَ َّن َّ
ال ُم َ -ت ْغ ِس ُل َّ
الس َ
َعَلْي َها َّ
الد َم َال َي ِز ُ
الد ُم .
اس َت ْم َس َك َّ
ِإالَّ َك ْثَرًة أَ َخ َذ ْت َح ِص ً ا
ير َفأ ْ
َحَرَق ْت ُه َحتَّى َص َار َرَم ًادا ثُ َّم أَْلَزَق ْت ُه َ ،ف ْ
سهل :هو سهل بن سعد الساعدي .جرح وجه النبي :جرح وجنته ان قميئة .الرباعية :بفتح الراء
بوزن ثمانية :إحدى األسنان األربعة التي تلي الثنايا ،بين الثنية والناب .وكسر رباعيته بن أبي

وقاص .البضة :الخوذة .وكسرها عبد هللا بن هشام .وعلي رضي هللا عنه يمسك:في رواية أخرى:
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"وكان على يختلف بالماء في المجن" .ألزقته :أي ألزقت الرماد بالجرح .فاستمسك الدم ،أي
انقطع الدم.

وفي هذا الحديث امتحان األنبياء وابتالؤهم؛ ليعظم بذلك أجرهم ،ويكونوا أسوة لمن ناله جرح أو

ألم من أصحابهم ،فال يجدوا في أنفسهم غضاضة مما نالهم .وفيه وجوب خدمة اإلمام .وفيه أن

النساء ألطف بمعالجة الرجال والجرحى .وهو مفخ ةر إسالمية عربية سابقة.

باب الحرير في الحرب
الر ْح َم ِن ْب ِن َعْو ٍف َو ُّ
 - 227عن أََنس رضي هللا عنه أَ َّن َّ
الزَبْي ِر
ص ِل َعْبِد َّ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َر َّخ َ
يرِ ،م ْن ِح َّك ٍة َكاَن ْت ِب ِه َما .
ِفى َق ِم ٍ
يص ِم ْن َح ِر ٍ
رخص لهما في الحرير :وكان ذلك في غزوة من الغزوات .الحكة :بالكسر الجرب .وفي الحديث
جواز على لبس الحرير للضرورة .وذكر عن ابن الماجشون أنه استحب لبس الحرير في الجهاد
والصالة به حينئذ؛ للترهيب على العدو والمباهاة.

فورى بغيرها
باب من أراد غزوة َّ
ان رسول َّ ِ
ِ
يد
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َقلَّ َما ُي ِر ُ
 - 222عن َك ْع َب ْب َن َمال ٍك  -رضى هللا عنه  -قالَ :ك َ َ ُ ُ
اها رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِفى
وها ِإالَّ َوَّرى ِب َغْي ِرَها َ ،حتَّى َكاَن ْت َغْزَوةُ َتُب َ
َغْزَوًة َي ْغُز َ
وك َ ،ف َغَز َ َ ُ ُ
ِ
ير َ ،ف َجلَّى
اس َتْقَبلَ َس َفً ار َب ِع ًيدا َو َم َف ًا
اس َتْقَب َل َغْزَو َعُد ٍو َك ِث ٍ
از َ ،و ْ
َح ٍر َشد ٍيد َ ،و ْ
ِ
يد .
ين أَ ْمَرُه ْم  ،لَِي َتأَهَُّبوا أُ ْهَب َة َعُد ِو ِه ْم َ ،وأَ ْخَبَرُه ْم ِبَو ْج ِهه الَِّذى ُي ِر ُ
ِلْل ُم ْسِل ِم َ
ورى :من التورية ،أي سترها وكنى عنها .غزوة تبوك :كانت في رجب سنة تسع من الهجرة.
المفاز والمفازة :الصحراء ،وجمعها مفاوز .والمراد بها التربة البرية التي بين المدينة وتبوك.

وسميت مفا ةز للتفاؤل بالفوز ،كما قالوا للديغ سليم ،وإال فهي مهلكة .جلي أمرهم :أي أظه ره

وكشفه .وذلك عند قرب لقائهم للعدو ،لم يكاشفهم به من قبل حرصاً على كتمان أكرهم عن
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العدو .ليتأهبوا أهبة عدوهم :أي يكونوا على استعداد للقاء أعدائهم .بوجهه الذي يريد :أي بجهته
التي يريدها.

باب التوديع
 - 222ع ْن أَ ِبى ُهريرةَ  -رضى هللا عنه  -أََّن ُه َقال بع َثَنا رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َب ْع ٍث ،
َ
َ َْ
َ ََ َ ُ ُ
وه َما ِب َّ
الن ِار .
ال ًنا ِ - .لَر ُجَلْي ِن ِم ْن ُقَرْي ٍ
ال ًنا َوُف َ
ال َلَنا ِإ ْن َل ِقي ُت ْم ُف َ
اه َما َ -ف َح ِرُق ُ
ش َس َّم ُ
فَق َ
ال ًنا
ال ِإِنى ُكْن ُت أَ َمْرتُ ُك ْم أَ ْن ُت َح ِرقُوا فُ َ
اه ُنَوِد ُع ُه ِح َ
ين أََرْدَنا اْل ُخُر َ
ال ثُ َّم أَ َتْيَن ُ
وج َفَق َ
َق َ
ِ
ِن َّ
َوفُالَ ًنا ِب َّ
وه َما .
الن ِار َ ،وإ َّ
وه َما َفا ْقُتلُ ُ
َّللا َ ،فِإ ْن أَ َخ ْذ ُت ُم ُ
الن َار الَ ُي َعذ ُب ِب َها ِإالَّ َّ ُ
في بعث أي في جيش ،وكان أمي هر حم ةز بن عمرو األسلمي .لرجلين من قريش :قيل :هما هبار
بن األسود ،ونافع بن عبد عمرو ،وقيل هبار ،وخالد بن عبد قيس .النار ال يعذب بها إال هللا:

هو خبر بمعنى النهي .ويدل ظاه هر على التحريم ،وال اعتراض على ذلك بقصة العرنيين ،حيث

سمل عليه الصالة والسالم أعينهم بالحديد المحمي ،ألنها كانت قصاصاً ،أو منسوخة ،لكن في
ضرورة الحرب أجاز أكثر علماء المدينة تحريق حصون العدو على اهلها ،وتحريق سفنه

ومراكبه.

باب السمع والطاعة لإلمام
َ - 222ع ِن ْاب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما َ -ع ِن َّ
اع ُة
الَّ :
الس ْم ُع َوالطَّ َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ ِ
ِ
ِ
اع َة.
َح ٌّ
ق َ ،ما َل ْم ُيْؤ َمْر ِباْل َم ْعصَية َ ،فِإ َذا أُمَر ِب َم ْعصَي ٍة َفالَ َس ْم َع َوالَ َط َ
السمع :أي إجابة قول أولي األمر ،وهم امراء المسلمين والخلفاء والقضاة .حق ،أي واجب .مالم
يأمر بمعصية :أي مالم يكن أمر بمعصية هلل ،إذ ال طاعة لمخلوق في معصية هلل.

باب من أخذ بالركاب ونحوه
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 - 226ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه َ -قال َق ال رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُك ُّل ُسالَ َمى ِم َن
َ
َ َْ
َ ََُ ُ
ِ ِ
ِ
الشمس  ،يعِدل بي َن ِ
الن ِ
َّ
ين
اال ْثَنْي ِن َصَد َق ٌة َ ،وُي ِع ُ
اس َعَلْيه َصَد َق ٌة ُك َّل َيْو ٍم َت ْطلُ ُع فيه َّ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ
ِِ
ِ
اع ُه َصَد َق ٌة َ ،واْل َكِل َم ُة الطَِّيَب ُة
َّ
الر ُج َل َعَلى َد َّابته َ ،فَي ْحم ُل َعَلْي َها  ،أَْو َيْرَف ُع َعَلْي َها َم َت َ
الصالَ ِة َصَد َق ٌة َ ،وُي ِميطُ األَ َذى َع ِن الطَّ ِر ِ
يق َصَد َق ٌة .
وها ِإَلى َّ
َصَد َق ٌة َ ،وُك ُّل َخ ْطَوٍة َي ْخطُ َ
ضمن السالمي معنى
السالمي :األنملة من أنامل األصابع .عليه ،أي على كل سالمي ،أو ًّ

العظم أو المفصل فلذلك ذكر ضميره .والسالمي مؤنثة .أي كل سالمي يصبح سليمًا من اآلفات
باقيًا على هيئته التي تتم بها منافعه ،عليه صدقة .كل يوم تطلع فيه الشمس :أي في كل يوم
تطلع شمسه .يعدل المرء ،أي يصلح بالعدل بين اثنين .صدقة ،أي عمله ذلك صدقة .فيعدل

مبتدأ تقديره أن يعدل ،مثل قوله " :تسمع بالمعيدي خير من أن تراه" ،أي سماعك به خير من

رؤيته .ويعين الرجل :أي أن يعين الرجل ،أي إعانته ومساعدته .أماط األذى يميطه إماطة:
أزاله.

باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
َّللا ب ِن عمر  -رضى هللا عنهما  -أَ َّن رسول َّ ِ
ِ ِ
َّللا صلى هللا عليه
َ - 222ع ْن َعْبد َّ ْ ُ َ َ
َُ َ
آن ِإَلى أَْر ِ
وسلم َن َهى أَ ْن ُي َسا َفَر ِباْلُقْر ِ
ض اْل َعُد ِو .
نهى أن يسافر بالقرآن :وذلك خوفًا من االستهانة به.
واستدل بهذا الحديث على منع بيع المصحف من الكافر؛ لوجود العلة ،وهي التمكن من

االستهانة به .وفي رواية لمسلم" :أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن
يناله العدو" .على أن ذلك النهي إنما هو في العساكر والسرايا التي ليست بمأمونة ،وأما في
العساكر والسرايا المأمونة فهو مباح.

باب التكبير عند الحرب
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ال َصَّب َح َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َخْيَبَر َوَقْد َخَر ُجوا
َ - 222ع ْن َأَن ٍ
س  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يس .
يس ُ ،م َح َّمٌد َواْل َخم ُ
ِباْل َم َساحى َعَلى أَ ْعَناق ِهمْ َ ،فَل َّما َ أرَْوُه َقاُلوا َه َذا ُم َح َّمٌد َواْل َخم ُ
ِ
َفَل َجُئوا ِإَلى اْل ِح ْص ِن َ ،فَرَف َع َّ
َّللا أَ ْكَبُر َ ،خ ِرَب ْت َخْيَبُر ِ ،إَّنا ِإ َذا
ال َّ ُ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َيَدْيه َوَق َ
َنَزْلَنا ِبس ِ
ين .
اح اْل ُمْن َذ ِر َ
اء َصَب ُ
َ َ
احة َقْو ٍم َف َس َ
المساحي :جمع مسحاة ،وهي المجرفة من الحديد يسحي بها الطين؛ أي يقشر عن وجه األرض.
وإنما خرجوا بها طالبين مزارعهم للعمل .الخميس :الجيش ،ألنه مقسوم بخمسة أقسام :المقدمة،
والقلب ،والميمنة ،والميسرة ،والساقة وهم مؤخ ةر الجيش .أنذروا قومهم بمجئ جيش المسلمين

لقتالهم .لجأوا إلى الحصن ،أي استعصموا به متحصنين .قال...خربت خيبر :قال ذلك بطريق
الوحي ،أو قاله تفؤال لما رأى معهم آلة الهدم .الساحة :الناحية ،والفضاء يكون بين دور القوم.

والمنذرين ،بضم الميم وفتح الذال :الذين أُنذروا.

باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير
ول َّ ِ
َش َع ِرِى  -رضى هللا عنه َ -قال ُكَّنا م َع َرس ِ
َّللا صلى
وسى األ ْ
َ ُ
َ
َ - 222ع ْن أَ ِبى ُم َ
َّ
ال َّ
الن ِب ُّى
هللا عليه وسلم َ ،ف ُكَّنا ِإ َذا أَ ْشَرْفَنا َعَلى َو ٍاد َهلْلَنا َوَكَّبْرَنا ْارَت َف َع ْت أَ ْصَواتَُنا َ ،فَق َ
ملسو هيلع هللا ىلص َيا أَُّي َها َّ
اس ْ ،ارَب ُعوا َعَلى أَْن ُف ِس ُك ْم َ ،فِإَّن ُك ْم َال َتْد ُعو َن أَ َص َّم َو َال َغ ِائًبا ِ ،إَّن ُه
الن ُ
ِ
ُّه .
َم َع ُك ْم ِ،إَّن ُه َسم ٌ
اس ُم ُه َوَت َعاَلى َجد ُ
يع َق ِر ٌ
يب َ ،تَب َار َك ْ
أشرفنا عليه :أي اطعلنا عليه .ربع يربع :وقف وتحبس ،والمراد ارفقوا بأنفسكم ،أو أمسكوا عن
الجهر بالدعاء .سميع في مقابل أصم ،وقريب في مقابل غائب.

وفي الحديث كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر ،وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين .

قال سعيد بن المسيب :ثالث مما أحدث الناس :رفع الصوت عند الدعاء ،ورفع األيدي –يعني

في الصالة  -واختصار السجود .ورأى مجاهد رجال يرفع صوته بالدعاء فحصبه ،أي رماه
بالحصباء وهي الحصى.
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باب قتل النساء في الحرب
ِ
امَ أرَةٌ َمْقتُوَل ًة ِفى َب ْع ِ
ض
ال ُو ِجَدت ْ
َ - 222ع ِن ْاب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
اء و ِ
ِ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َ ،فَنهى رسول َّ ِ
ول َّ ِ
م َغ ِازى َرس ِ
الصْبَي ِ
ان.
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َع ْن َقْت ِل الن َس َ
َ َُ ُ
ُ
َ
وجدت امرأة مقتولة :كان ذلك في فتح مكة .نهى عن قتل النساء واألطفال  :وذلك لضعفهن،

وألن القتل ليس مقصودًا لذاته بل المراد به إخضاع العدو ،وهو يتم بإخضاع الرجال القادرين.
وهذا أدب إسالمي رائع يبين أن اإلسالم ليس بدين فظاظة وال وحشية ،بل هو الرفق مقرونًا
بالحزم والكياسة.

باب حرق الدور والنخيل
ِ
 - 222عن ج ِرير قالَ :قال ِلى رسول َّ ِ
ان
يح ِنى ِم ْن ِذى اْل َخَل َصة َ .وَك َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أَالَ ُت ِر ُ
َ ٌ
َُ ُ
َ
ِ
ِ
س ِم ْن
ين َو ِماَئ ِة َف ِار ٍ
ال َفاْن َطَلْق ُت ِفى َخ ْم ِس َ
َبْي ًتا فى َخ ْث َع َم ُي َس َّمى َك ْعَب َة اْلَي َمانَي َة َق َ
ال َ -وُكْن ُت الَ أَ ْثُب ُت َعَلى اْل َخْي ِل َ ،ف َضَر َب ِفى
أَ ْح َم َس َ ،وَكاُنوا أَ ْص َح َ
اب َخْي ٍل َ -ق َ
ِِ ِ ِ
اج َعْل ُه َه ِادًيا َم ْهِدًّيا .
ال اللَّ ُه َّم َث ِب ْت ُه َو ْ
َصْد ِرى َحتَّى َ أرَْي ُت أَ َثَر أَ َصابعه فى َصْد ِرى َوَق َ
ول َّ ِ
َفاْن َطَل َق ِإَلْي َها َف َكسَرَها َو َحَّرَق َها ُ ،ث َّم َب َع َث ِإَلى َرس ِ
ير
ول َج ِر ٍ
ال َر ُس ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُي ْخ ِبُرُه َفَق َ
ُ
َ
ال َفَب َار َك
َوالَِّذ ى َب َع َث َك ِباْل َح ِق َ ،ما ِجْئ ُت َك َحتَّى َتَرْك ُت َها َكأََّن َها َج َم ٌل أَ ْجَو ُ
ف أَْو أَ ْجَر ُب َ .ق َ
ات .
ِفى َخْي ِل أَ ْح َم َس َو ِر َج ِال َها َخ ْم َس َمَّر ٍ
جرير :ابن عبد هللا البجلي .ذو الخصلة :بالفتح ،وبالتحريك ،وبضمتين ،وبفتح فضم ،هو بيت
أصنام كان لدوس وخثم وبجلية ومن كان ببالدهم ،وقيل هو صنم كان لعمرو بن لحي نصبه

بأسفل مكة حين نصبت األصنام ،وكانوا يلبسونه القالئد ،ويعلقون عليه ببعض النعام ،ويذبحون

عنده .وكان بيتاً ،...أي بيتًا لصنم أو أصنام .خثم :هو خثم بن زنمار بن إراش .كعبة اليمانية:
باإلضافة والياء المخففة .وإنما سمي بذلك ألنه بأرض اليمن ضاهوا به الكعبة البيت الحرام.
أحمس :قبيلة من العرب إخوة بجلية رهط جرير ،أبوهم أحمس ابن الغوث بن أنمار .وبجيلة:
امرأة تنسب إليها القبيلة المشهورة .كانوا أصحاب خيل :أي يثبتون عليها ويحذقون الفروسية.
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إنما ضربه في صد هر لثبت قلبه ،ألن القلب في الصدر .ورأى أثر أصابعه في صد هر لشدة

الضربة .فكسرها :أي هدم بناءها .رسول جرير :هو أبو أرطاة حصين بن ربيعة .األجوف:

الخالي الجوف .والبعير األجرب يطلى بالقطران فيظهر فيما يرس أسود اللون .قال...خمس

مرات :أي دعا لهؤالء الفرسان بالبركة هذا الدعاء المبالغ فيه.

باب قتل المشرك النائم
اء ب ِن ع ِاز ٍب  -رضى هللا عنهما َ -قال بع َث رسول َّ ِ
ِ
َّللا صلى هللا
َ - 227ع ِن اْلَبَر ْ َ
َ ََ َ ُ ُ
ِ ِ
ِ
وه َ ،فاْن َطَل َق َر ُج ٌل ِمْن ُه ْم َفَد َخ َل
عليه وسلم َرْه ًطا م َن األَ ْن َص ِار ِإَلى أَ ِبى َراف ٍع لَيْقُتُل ُ
ِ
اب اْل ِح ْص ِن  ،ثُ َّم إَِّن ُه ْم َفَقُدوا
ال َفَد َخْل ُت ِفى َمْربِ ِط َدَو َّ
ال َوأَ ْغَلُقوا َب َ
اب َل ُه ْم َ ،ق َ
ح ْصَن ُهمْ َق َ
ِ
يم ْن َخَر َج أُِر ِ
يه ْم أََّن ِنى أَ ْطُلُب ُه َم َع ُه ْم َ ،فَو َجُدوا
ِح َم ً ا
ار َل ُه ْمَ ،ف َخَر ُجوا َي ْطُلُبوَن ُه َ ،ف َخَر ْج ُت ف َ
ِ
ِ
يح ِفى َكَّوٍة
اب اْل ِح ْص ِن َلْي ً
ال َ ،فَو َض ُعوا اْل َم َفات َ
اْلح َم َارَ ،فَد َخلُوا َوَد َخْل ُت َ ،وأَ ْغَلُقوا َب َ
ِ
اب اْل ِح ْص ِن ثُ َّم َد َخْل ُت َعَلْي ِه َفُقْل ُت
َحْي ُث أََر َ
اموا أَ َخ ْذ ُت اْل َم َفات َ
يح َ ،ف َف َت ْح ُت َب َ
اهاَ ،فَل َّما َن ُ
ِ
اح َ ،ف َخَر ْج ُت ُث َّم ِجْئ ُت ُ ،ث َّم
َج َاب ِنى َ ،ف َت َع َّمْد ُت َّ
الصْو َت َ ،ف َضَرْب ُت ُه َف َص َ
َيا أََبا َراف ٍعَ .فأ َ
ِ
ال َما َل َك أل ُِم َك اْلَوْي ُل ُقْل ُت
َر َج ْع ُت َكأَِنى ُم ِغ ٌ
يث َفُقْل ُت َيا أََبا َراف ٍع َ ،و َغَّيْر ُت َصْوِتى َ ،فَق َ
ِ
ال َفَو َض ْع ُت َسْي ِفى ِفى َب ْط ِن ِه  ،ثُ َّم
ال الَ أَْد ِرى َم ْن َد َخ َل َعَل َّى َف َضَرَبنى َ .ق َ
َما َشأُْن َك َق َ
ش َ ،فأَ َتْي ُت ُسلَّ ًما َل ُه ْم ألَ ْن ِز َل ِمْن ُه
امْل ُت َعَلْي ِه َحتَّى َقَر َع اْل َع ْظ َم ُ ،ث َّم َخَر ْج ُت َوأََنا َد ِه ٌ
َت َح َ
الن ِ
َفَوَق ْع ُت َفُوِثَئ ْت ِر ْجِلىَ ،ف َخَر ْج ُت ِإَلى أَ ْص َحا ِبى َفُقْل ُت َما أََنا ِبَبا ِر ٍح َحتَّى أَ ْس َم َع َّ
اعَي َة ،
ِ ِ
َف َما َب ِر ْح ُت َحتَّى َس ِم ْع ُت َن َع َايا أَ ِبى َر ِاف ٍع َت ِ
ال َفُق ْم ُت َو َما ِبى َقَلَب ٌة
اج ِر أَ ْهل اْلح َج ِاز َ .ق َ
َحتَّى أَ َتْيَنا َّ
اه.
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َفأ ْ
َخَبْرَن ُ

بعث رهطاً :وكان ذلك في رمضان سنة ست ،أو ذي الحجة سنة خمس ،أو في آخر سنة أربع.
الرهط :الجماعة ما بين الثالثة إلى التسعة .أبو رافع :هو عبد هللا ،أو سالم ،بن أبي الحقيق
اليهودي ،وكان قد حزب األحزاب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .فانطلق رجل منهم :هو عبد بن عتيك

األنصاري .الكوة ،بالفتح :ثقب في جدار البيت .باب الحصن :أي باب مكان في الحصن فيه

أبو رافع .فقلت ... :يا أبا رافع :إنما ناداه باسمه لتحقق أنه هو ،خوفًا من أن يكون قتل غيره
ممن ال غرض له في قتله .فتعمدت الصوت :أي اعتمدت جهة الصوت وصبه ،ألن الموضع
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كان مظلمًا .تحاملت عليه :أي تكلفت ذلك على مشقة .دهش :أي متحير .وثنت :أي أصابها
شئ ال يبلغ الكسر كأنه فك ،وإنما وقع من الدرجة ألنه كان كليل البصرضعيفه .ما أنا ببارح
حتى أسمع الناعية :أي ال أترك مكاني حتى أسمع المخب ةر بموته .النعايا :جمع نعي ،والنعي:

خبر الموت .ومابي قبلة ،أي ما بي علة أو داء تقلب رجلي له لتعالج.

وفي الحديث جواز التجسس على المشركين ،وجواز قتل المشرك بال دعوة إذا كان قد بلغته قبل

ذلك ،وقتله إذا كان نائماً مع تحقق استم ارره على الكفر واليأس من فالحه ،بالوحي أو بالقرائن

الدالة على ذلك.

باب الحرب خدعة
 - 222عن جا ِبر ب َن عبِد َّ ِ
ال َّ
الن ِب ُّى صلى هللا عليه
َ َ ْ َْ
الَ :ق َ
َّللا  -رضى هللا عنهما – َق َ
وسلم اْل َحْر ُب ُخْد َع ٌة.
خدعة :بفتح الخاء على األفصح ،وبضمها ،بضم ففتح كهم ةز ولم ةز وهذه صيغة مبالغة .وحكى
المنذرى :خدعة بالتحريك جمع خادع .وحكى مكي وغيره :خدعة بالكسر .فبالفتح وصف باسم
المصدر بمعنى اسم الفاعل أو المفعول .وعن الخطابي أنها الم ةر الواحدة .يعني أنه خدع مرة

واحدة لم تقل عثرته .و بالضم معناه أنها تخدع الرجال ،أي هي محل الخداع وموضعه .وبضم
ففتح ،أي تخدع الرجال ،تمنيهم بالظفر وال تفي بذلك لهم.

وهذا الحديث قاله ملسو هيلع هللا ىلص في غزوة الخندق ،عندنا بعث نعيم بن مسعود ليخذل بين قريش وغطفان

واليهود .ويكون ذلك بالتورية ،وبالكمين ،وبخلف الوعد.

وقال النووي :اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن ،إال أن يكون فيه نقض عهد
أو أمان فال يجوز.

باب الكذب في الحرب
 - 222ع ْن جا ِب ِر ب ِن عبِد َّ ِ
َّللا  -رضى هللا عنهما  -أَ َّن َّ
ال َم ْن ِل َك ْع ِب ْب ِن
َ َ ْ َْ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
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األ ْ ِ
ِ
ول
ال ُم َح َّمُد ْب ُن َم ْسَل َم َة َأ ُتح ُّب أَ ْن أَ ْقُتَل ُه َيا َر ُس َ
َّللا َوَر ُسوَل ُه َ .ق َ
َشَرفَ ،فِإَّن ُه َقْد آ َذى َّ َ
َّ ِ
ال ِإ َّن َه َذا َ -ي ْع ِنى َّ
الصَد َق َة
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َ -قْد َعَّناَنا َو َسأََلَنا َّ
ال َفأَ َت ُ
اه َفَق َ
ال َن َع ْم َ .ق َ
َّللا َق َ
ِ
َ ،قال وأَي ًضا و َّ ِ
اه َفَن ْكَرُه أَ ْن َنَد َعهُ َحتَّى َنْنظَُر ِإَلى َما َي ِص ُير أَ ْمُرُه
ال َفِإَّنا َقد اتََّب ْعَن ُ
َ َْ َ
َّللا َق َ
ِ
اس َت ْم َك َن ِمْن ُه َفَقَتَلهُ.
ال َفَل ْم َيَز ْل ُي َكل ُم ُه َحتَّى ْ
َق َ
كعب بن األشرف :اليهودي القرظي ،من بني قريظة .من لكعب ،أي من لقتله .وكان كعب

يهجو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويؤذيه .وكان دمحم بن مسلمة من األنصار .عنانا ،أي أتعبنا بما كلفنا به من

األوامر والنواهي التي فيها تعب .وهذا من التعويض الجائز .لتملنه :من الملل ،وهو الضجر أي

لتزيدن ماللتكم.

وكان ذلك في السنه الثالثة من الهجرة ،وجاء برأسه إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .وفيه جواز الكذب في

الحرب تعريضاً .وفي غير هذا الحديث إجارة الكذب فيها تصريحاً ،وهو حديث أسماء بنت يزيد:
"ال يحل الكذب إال في ثالث :تحديث الرجل امرأته ليرضيها ،والكذب في الحرب ،وفي اإلصالح
بين الناس" .وانظر الحديث رقم .225

باب كيف ُيعرض اإلسالم على الصبي
َ - 222ع ِن ْاب ِن ُعمَر  -رضى هللا عنهما  -أَ َّن ُعمَر اْن َطَل َق ِفى َرْه ٍط ِم ْن أَ ْص َح ِ
اب
َ
َ
ِ
وه َيْل َع ُب َم َع اْل ِغْل َم ِ
َّ
ان ِعْنَد أُطُ ِم َب ِنى
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َم َع النَّ ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص قَب َل ْاب ِن َصَّي ٍاد َحتَّى َو َجُد ُ
َم َغاَل َة َ ،وَقْد َق َار َب َيْو َم ِئٍذ ْاب ُن َصَّي ٍاد َي ْحَتِل ُم َ ،فَل ْم َي ْش ُعْر َحتَّى َضَر َب َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َظ ْهَرُه
ِ
ِِ
الن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص أَ َت ْشهُد أَِنى رسول َّ ِ
ال أَ ْش َهُد
ال َّ ُّ
َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َ .فَن َظَر ِإَلْيه ْاب ُن َصَّي ٍاد َفَق َ
َُ ُ
ِبَيده ثُ َّم َق َ
ين َ .فَقال اب ُن صَّي ٍاد ِل َّلن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص أَ َت ْشهُد أَِنى رسول َّ ِ
ال َلهُ َّ
الن ِب ُّى
ول األ ُِمِي َ
َ
َ ْ َ
َّللاَ .ق َ
َُ ُ
أََّن َك َر ُس ُ
ِِ
ِ
ِِ
ملسو هيلع هللا ىلص آمْن ُت ِب َّ ِ
ال َّ
ق َوَك ِاذ ٌب
ال ْاب ُن َصَّي ٍاد َيأْتينى َصاد ٌ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َما َذا َتَرى َ .ق َ
اّلِل َوُرُسله َق َ
َ
ِ
ال َّ
ال َّ
ال ْاب ُن
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإِنى َقْد َخَبأ ُ
ْت َل َك َخ ِبيًئا َ .ق َ
َمُر َ .ق َ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ُخل َط َعَلْي َك األ ْ
َ .ق َ
اخسأْ َفَل ْن َتعُدو َقْدر َك َ .ق ال عمر يا رسول َّ ِ
َصَّي ٍاد ُهَو الد ُّ
ال َّ
َّللا ،
َْ َ
َ ُ َُ َ َ ُ َ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ْ َ
ُّخ َ .ق َ
ِ
ِ ِ ِ
ال َّ
ِن َل ْم َي ُكْنهُ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإ ْن َي ُكْنهُ َفَل ْن ُت َسلَّ َط َعَلْيه َ ،وإ ْ
اْئ َذ ْن لى فيه أَ ْض ِر ْب ُعُنَق ُه َ .ق َ
ِِ
ِ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َوأَُب ُّى ْب ُن َك ْع ٍب َيأ ِْتَي ِ
ان َّ
ال ْاب ُن ُع َمَر اْن َطَل َق َّ
الن ْخ َل
َفالَ َخْيَر َل َك فى َقْتله َ .ق َ
َّالِذ ى ِف ِ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َيتَّ ِقى ِب ُج ُذوِع َّ
الن ْخ َل َط ِف َق َّ
يه ْاب ُن َصَّي ٍاد َ ،حتَّى ِإ َذا َد َخ َل َّ
الن ْخ ِل َو ْهَو
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ِ
ِ
اه َ ،و ْاب ُن َصَّي ٍاد ُم ْض َط ِج ٌع
َي ْخت ُل ْاب َن َصَّي ٍاد أَ ْن َي ْس َم َع م ِن ْاب ِن َصَّي ٍاد َشْيًئا َقْب َل َأ ْن َيَر ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
يها َرْمَزةٌ َ ،فَ أَر ْت أُ ُّم ْاب ِن َصَّي ٍاد َّ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َو ْهَو َيتَّ ِقى ِب ُج ُذوِع
َعَلى فَ ارشه فى َقطي َف ٍة َل ُه ف َ
ِ
ِ
َّ ِ
ال َّ
الن ِب ُّى
اس ُمهُ َ -ف َث َار ْاب ُن َصَّي ٍادَ ،فَق َ
الن ْخل َ ،فَقاَل ْت الْب ِن َصَّي ٍاد أَ ْى َصاف َ -و ْهَو ْ
اس َفأَ ْثَنى عَلى َّ ِ
الن ِ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َّ
ام َّ
َّللا بِ َما ُهَو
َ
ال ْاب ُن ُع َمَر ثُ َّم َق َ
ملسو هيلع هللا ىلص َلْو َتَرَك ْت ُه َبَّي َن َ .ق َ
ِ
َّجال َفَق ِ
وه َ ،و َما ِم ْن َن ِب ٍى ِإالَّ َقْد أَْن َذَرُه َقْو َم ُه َ ،لَقْد
ال ِإنى أُْنذُرُك ُم ُ
أَ ْهلُ ُه  ،ثُ َّم َذ َكَر الد َّ َ َ
أَْن َذره ُنوح َقومه  ،وَل ِكن سأَ ُقول َل ُكم ِف ِ
يه َقْو ًال َل ْم َيُقْل ُه َن ِب ٌّى ِلَقْو ِم ِه َ ،ت ْعَل ُمو َن أََّن ُه أَ ْعَوُر
َُ ٌ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ
َعَوَر .
َّللا َلْي َس ِبأ ْ
َوأَ َّن َّ َ
الرهط :بين الجماعة ما بين الثالثة إلى التسعة .قبله :أي جهته .وكان ابن صياد غالمًا من

اليهود له ذؤابة ،وكان يتكهن أحيانًا فيصدق ويكذب ،وشاع حديثه ،وتحدث الناس أنه الدجال،
وأشكل عليهم أمره ،فأراد النبي أن يختب هر للناس .األطم ،بضمتين :البناء المرتفع ،ويجمع على

آطام .وآطام المدينة :أبنيتها المرتفعة كالصحون .وبنو مغالة ،بفتح الميم :بطن األنصار ،وقيل

حي من قضاعة .األميون :أي العرب وهو كالم حق من جهة المنطوق ،باطل من جهة المفهوم،
وهو أنه ليس مبعوثًا إلى العجم كما زعمه اليهود .خلط عليك األمر :أي الحق والباطل ،على
عادة الكهان .ويروى" :لبس عليك األمر" .خبأت لك خبيئا :أي أضمرت لك في نفسي شيئاً،

وكان ملسو هيلع هللا ىلص ،قد أضمر له سو ةر الدخان ،وقيل آية الدخان" :فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين".
الدخ :بضم الدال وفتحها .وفي حديث أبي ذر" :فأراد أن يقول الدخان فلم فقال الدخ" وحكى أبو

موسى المديني أن السر في امتحان النبي ملسو هيلع هللا ىلص له بهذه اآلية اإلشا ةر إلى أن عيسى ابن مريم

عليهما السالم يقتل الدجال بجبل الدخان ،فأراد التعريض البن صياد بذلك .وقد أدرك ابن الصياد
هذا المضمر على عادة الكهان في اختطاف بعض الشئ من الشياطين من غير وقوف على

تمام البيان .اخسأ :كلمة زجر واستهانة ،أي اسكت صاغ اًر زليال .لن تعدو قدرك ،أي لن تجاوزه.

وفي بعض النسخ" :لن تعد" بغير واو على أنه مجزوم بلن ،في لغة حكاها الكسائي .إن يكن

هو :ويروى " :إن يكنه" بالضمير المتصل ،وهو اختيار ابن مالك عكس ما اختا هر ابن الحاجب

من االنفصال "إن يكن هو" .فلن تسلط عليه؛ ألن عيسى عليه السالم هو الذي يقتله .وإن لم
يكن هو :ويروى" :وإن لم يكنه" ،أي وإن لم يكن الدجال .طفق ،أي جعل وأخذ .يتقي بجذوع

النخل :زي يستتر بأصول النخل .يختل :أي يسمع في خفية.

القطيفة :كساء له خمل ،أي أهداب .والزمرة :الصوت الخفي .ثار :أي نهض من مضجعه

مسرعًا .لو تركته بين ،أي أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقة حاله .تعلمون أنه :...ذاك
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أن الدجال يدعو أوال إلى الدين فيتبعه بعض الناس ،ثم يدعى أنه نبي فينفر منه العقالء ،ثم

يدعى األلوهية فيفارقه كل أحد من الخلق .فالحديث رد على ادعائه األلوهية .انظر فتح الباري
72:12

باب كتابة اإلمام الناس
ال َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ا ْك ُتُبوا ِلى َم ْن َتَل َّف َظ
ال َق َ
َ - 226ع ْن ُح َذْي َف َة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
الن ِ
ِب ِ
اإل ْسالَ ِم ِم َن َّ
ف
اف َوَن ْح ُن أَْل ٌ
اس َ .ف َك َتْبَنا َلهُ أَْل ًفا َو َخ ْم َس ِماَئة َر ُج ٍل َ ،فُقْلَنا َن َخ ُ
ف.
َو َخ ْم ُس ِماَئ ٍة َفَلَقْد َ أَرْي ُتَنا ْابُتِليَنا َحتَّى ِإ َّن َّ
الر ُج َل َلُي َصِلى َو ْحَد ُه َو ْهَو َخ ِائ ٌ
فقلنا ،نخاف ونحن ألف وخمسمائة؟ :زاد بعده في رواية مسلم :فقال" :إنكم ال تدرون ،لعل أن

تبتلوا" .رأتينا ابتلينا :أي بعد وفاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .يصلي وهو خائف :أي مع كث ةر المسلمين .ولعه
أشار إلى ما وقع في خالفة عثمان من والية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة ،حيث كان

يؤخر الصالة ،أو ال يقيمها على وجهها ،فكان بعض الورعين يصلي وحده س ًار ثم يصلي معه
خشية الفتنة.

باب إن هللا يؤيد الدين بالرجل الفاجر
ول َّ ِ
َ - 222ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -قال َش ِهْدَنا م َع َرس ِ
َّللا صلى هللا عليه
َ ُ
َ
ِ
ال ِلَر ُج ٍل ِم َّم ْن َيَّد ِعى ِ
ال َم َه َذا ِم ْن أَ ْه ِل َّ
ال َقاَت َل
اإل ْس َ
الن ِار َ .فَل َّما َح َضَر اْلق َت ُ
وسلم َفَق َ
الرجل ِق َتا ًال َشِد ًيدا َ ،فأَصاب ْت ُه ِجراح ٌة َف ِقيل يا رسول َّ ِ
َّللا  ،الَِّذى ُقْل َت ِإَّن ُه ِم ْن أَ ْه ِل
َ َ
َ َ
َ َ َُ َ
َّ ُ ُ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإَلى َّ
ال َّ
َّ
ال َف َك َاد
الن ِار َفِإَّن ُه َقْد َقاَت َل اْلَيْو َم ِق َتاالً َشِد ًيدا َوَقْد َم َ
الن ِار َ .ق َ
اتَ .فَق َ
ِ ِ
ِ
ِ
الن ِ
ض َّ
احا
َب ْع ُ
يل ِإَّن ُه َل ْم َي ُم ْت َ ،وَلك َّن ِبه ِجَر ً
اس أَ ْن َيْرَت َ
ابَ ،فَبْيَن َما ُه ْم َعَلى َذل َك ِإ ْذ ق َ
ان ِم َن َّ
ُخ ِبَر َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص
اللْي ِل َل ْم َي ْص ِبْر َعَلى اْل ِجَر ِ
اح َ ،فَقَت َل َن ْف َس ُه َ ،فأ ْ
َشِد ًيدا َ .فَل َّما َك َ
َّللا أَ ْكبر  ،أَ ْشهُد أَِنى عبُد َّ ِ
ِ
الن ِ
َّللا َوَر ُسولُ ُه  .ثُمَّ أَ َمَر ِبالَالً َفَن َادى ِب َّ
اس إَِّن ُه
َْ
َ
ال َّ ُ َ ُ
ِب َذل َك َفَق َ
َّللا َليَؤِيُد َه َذا ِ
الر ُج ِل اْل َف ِ
اج ِر.
س ُم ْسِل َم ٌة َ ،وإ َّ
ين ِب َّ
الد َ
ِن َّ َ ُ
َال َيْد ُخ ُل اْل َجَّن َة ِإالَّ َن ْف ٌ
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شهدنا :أي شهدنا فزوة من الغزوات ،وهي غزوة خيبر ،وقد جاء في بعض النسخ" :شهدنا مع

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خيبر" .هذا من أهل النار :علم ذلك بطريق الوحي ،أنه غير مؤمن ،أو أنه سيرتد
ويستسهل قتل نفسه .وقيل إن اسم ذلك الرجل قزمان الظفري ،وهو معدود في جملة المنافقين.

حضر القتال :بالرفع فاعل حضر ،وبالنصب مفعوله مع تقدير ضمير في الفعل يعود إلى

الرجل .قال :فكاد بعض الناس ...القائل هو أبو هريرة .أن يرتاب :أي يشك في صدق خبر

الرسول ،أي يرتد عن دينه .جراحاً شديداً :كذا باتفاق نسخ الصحيح ،والوجه "شديدة" .فقتل نفسه:
في رواية" :فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهمًا فنحر بها نفسه".

إنه ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة :هذا إشعار بأن ذلك الرجل مات كاف ًار .بالرجل الفاجر :أمثال
قزمان هذا .ومن هنا استجاز بعض العلماء الدعاء للسلطان الفاجر ،إذا حمى حو ةز اإلسالم،
بالتأييد والنصر ،من حيث تأييده للدين ،المن حيث أحواله الخارجية.

باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو
ِ
َ - 222ع ْن أََن ِ
ال َخ َط َب َّ
الرَاي َة
ال أَ َخ َذ َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
س ْب ِن َمال ٍك  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
ُصيب  ،ثُ َّم أَ َخ َذ َها عبُد َّ ِ
ِ
ِ
يب  ،ثُ َّم
َّللا ْب ُن َرَو َ
اح َة َفأُص َ
َْ
يب  ،ثُ َّم أَ َخ َذ َها َج ْع َفٌر َفأ َ
َزْيٌد َفأُص َ
أَ َخ َذ َها َخ ِالُد ْب ُن اْلَوِل ِيد َع ْن َغْي ِر ِإ ْمَرٍة َف ُف ِت َح هللا علَيه .و َما يسرني  -أو قال ما
ِ
ال :وإ َّن َعْيَنيه ل َت ْذ ِرَف ِ
ان .
َي ُسُّرهم  -أََّن ُه ْم عْنَدَنا  .وَق َ
كانت خطبة الرسول هذه لما التقى الناس بمؤتة وكشف له ما بين وبينهم حتى نظر إلى

معتركهم .زيد :ابن حارثة الذي قال فيه رسول هللا" :اشهدوا أن زيدًا ابني ،يرثني وأرثه" .فكان
يدعى زيد بن دمحم ،حتى جاء هللا باإلسالم و نزلت" :ادعوهم آلبائهم" .جعفر :ابن أبي طالب

الملقب بذي الجناحين ،قالوا :عوضه هللا عن يديه اللتين قطعتا جناحين يطير بهما في الجنة.

أخذها عن غير إمرة :أي صار أمي اًر بنفسه من غير أن يفوض إليه اإلمام .ما يسرهم :أي

المقتولين ،وذلك ألن حالهم فيما هم فيه خير ممالو كانوا عندنا .وقال :وإن عينيه :...القائل أنس

بن مالك .تذرفان :أي تسيالن دمعًا.
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وفي هذا الحديث دليل من دالئل النبوة بهذا اإلخبار الصادق .وفيه جواز البكاء على الميت.
وفيه جواز تولى أمر القوم من غير تولية إذا خيف ضياعه وحصول الفساد بتركه .وفيه أن

اإلمام لو عهد إلى جماعة مرتين فقال :الخليفة بعد موتى فالن ،وبعد موته فالن ،جاز ذلك

وانتقلت الخالفة إليهم على مارتب.

باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم

َخ َذ ُه اْل َعُدُّو ،
س َل ُه َ ،فأ َ
ال َذ َه َب َفَر ٌ
َ - 222ع ِن ْاب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما َ-ق َ
ول َّ ِ
َف َظ َهَر َعَلْي ِه اْلمسِلمو َن َفُرَّد َعَلْي ِه ِفى َزم ِن َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َ ،وأََب َق َعْبٌد َل ُه َفَل ِح َق
َ ُ
ُْ ُ
ِ
َّه َعَلْي ِه َخ ِالُد ْب ُن اْلَوِل ِيد َب ْعَد َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص.
ِب ُّ
الرو ِم َ ،ف َظ َهَر َعَلْي ِه ُم اْل ُم ْسل ُمو َن َ ،فَرد ُ
فرس له :أي البن عمر .فظهر عليه :أي على العدو .وظهر عليه ،أي غلبه .فرد عليه :أي

أرجع إليه فرسه .أبق :هرب ،أبق ويأبق ،بكسر الباء وضمها في المضارع .فرده خالد ،وذلك في

زمن أبي بكر الصديق ،وقد استدل عليه الشافعي وجماعة على أن أهل الحرب ال يملكون بالغلبة

شيئًا من أموال المسلمين ،ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها .وعند مالك وأحمد وآخرين أنه إن
وجده مالكه قبل القسمة فهو أحق به ،وإن وجده بعدها فال يأخذه إال بالقيمة.

الرطانة
باب من تكلم بالفارسية و َّ
 - 272عن جا ِبر ب َن عبِد َّ ِ
ال
َ َ ْ َْ
َّللا  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
ال أَْن َت َوَن َفٌر
اعا ِم ْن َش ِع ٍ
ُب َهْي َم ًة َلَنا َ ،و َط َحْن ُت َص ً
ير َ ،ف َت َع َ
ال ِب ُك ْم .
أَ ْه َل اْل َخْنَد ِق ِ ،إ َّن َجا ِبً ار َقْد َصَن َع ُسْؤً ار َ ،ف َح َّى َه ً

ُقْل ُت يا رسول َّ ِ
َّللا َ ،ذَب ْحَنا
َ َُ َ
اح َّ
ال َيا
َ ،ف َص َ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ

بهيمة :مصغر بهمة ،وهي ولد الضأن ،ذك اًر كان أو أنثى .وقد وردت بهذا الضبط في جميع

نسخ الصحيح .طحنت :بتاء المتكلم ،وروي أيضًا بتاء التأنيث ،أي امرأته .أنت ونفر :أي ومعك
نفر .والنفر :الجماعة ما بين الثالثة إلى التسعة .السور :بالضم :طعام الوليمة ،ولفظه فارسي،

ولكن العرب تكلمت به فصار من كالمها .فحي هال بكم ،أي فأقبلوا وأسرعوا أهال بكم ،أتيتم

أهلكم.
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 - 272عن أََبى
 أَ َخ َذ َت ْمَرًة ِم ْنالصَد َق َة؟
أَ َما تعرف أََّنا َال َنأْ ُك ُل َّ

ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه – أن اْل َح َس ُن
ِ ِ ِ
َتم ِر َّ ِ
ال
الصَد َقة َ ،ف َج َعَل َها فى فيه َ ،فَق َ
ْ

ْب ُن َعِل ٍى  -رضى هللا عنهما
َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص بالفارسيةِ :ك ٍخ ِك ٍخ،

كخ كخ :بفتح الكاف وكسرها مع سكون الخاء ،وبفتحها وكسرها مع كسر الخاء والتنوين فيهما،
وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات يقال له كخ ،أي اتركها وارم بها وهي كلمة

أعجمية ُمعربة .وقد خاطبه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بما يفهمه ،مما ال يتكلم به الرجل مع الرجل ،فهو نظير

مخاطبة األعجمي بما يفهمه من لغته .وفيه جواز الرطانة بغير العربية.
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كتاب ال ُخمس

باب فرض ال ُخمس
ف ِم ْن َن ِصي ِبى ِم َن
 - 277عن َعِل ًّي بن أبي طالب رضي هللا عنهَ :كاَن ْت ِلى َش ِار ٌ
ان ال َّن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْع َط ِانى َش ِارًفا ِم َن اْل ُخ ُم ِ
سَ ،فَل َّما أََرْد ُت أَ ْن أَْب َت ِنى
اْل َم ْغَنمِ َيْو َم َبْد ٍر َ ،وَك َ
َ
ول َّ ِ
ِ ِ
اطم َة ِبْن ِت َرس ِ
اع  ،أَ ْن َيْرَت ِح َل َم ِعى
اعْد ُت َر ُجالً َصَّوا ًغا ِم ْن َب ِنى َقْيُنَق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َو َ
ُ
ب َف َ
َ
ين  ،وأَس َت ِع َ ِ ِ ِ
َفَنأ ِْتى ِبِإ ْذ ِخ ٍر أَرْد ُت أَ ْن أَ ِبيعهُ َّ ِ
يم ِة ُعْرِسى َ ،فَبْيَنا أََنا
َ
َ
ين به فى َوِل َ
الصَّواغ َ َ ْ
َ
ِ
أَجمع ِل َش ِارَفى م َت ِ
ِ ِ
ِ
اخ ِ
ان ِإَلى َجْن ِب ُح ْجَرِة
اى ُمَن َ
َّ َ ً
َُْ
اعا م َن األَ ْق َتاب َواْل َغَرائ ِر َواْلحَبالَ ،و َش ِارَف َ
ِ
اجتُ َّب أَ ْس ِن َمتُ ُه َما
َر ُج ٍل ِم َن األَ ْن َص ِار َ ،ر َج ْع ُت ِح َ
اى َقد ْ
ين َج َم ْع ُت َما َج َم ْع ُتَ ،فِإ َذا َش ِارَف َ
وب ِقر ْت َخو ِ
ين َ أَرْي ُت َذِل َك اْل َمْن َظَر
اصُرُه َما َ ،وأُ ِخ َذ ِم ْن أَ ْكَب ِاد ِه َما َ ،فَل ْم أَ ْمِل ْك َعْيَن َّى ِح َ
َ
َُ َ
ِمْن ُه َما َ ،فُقْل ُت َم ْن َف َع َل َه َذا َفَقالُوا َف َع َل َح ْمَزُة ْب ُن َعْبِد اْل ُمطَِّل ِبَ ،و ْهَو ِفى َه َذا اْلَبْي ِت
ِفى َشْر ٍب ِم َن األَ ْن َص ِار َ .فاْن َطَلْق ُت َحتَّى أَْد ُخ َل َعَلى َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َو ِعْنَد ُه َزْيُد ْب ُن َح ِارَث َة ،
ال َّ
َف َعَر َف َّ
َّللا ،
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َو ْج ِهى الَِّذى َل ِق ُ
ول َّ َ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َما َل َك َفُقْل ُت َيا َر ُس َ
يت َ ،فَق َ
ما أَري ُت َكاْليو ِم َقطُّ  ،عَدا حمَزُة عَلى َنا َق َتى َ ،فأَج َّب أَس ِنم َتهما وبَقر َخو ِ
اصَرُه َما ،
َ
َّ
َ َْ َ
ْ َ ُ َ ََ َ َ
َْ
َ َْ
َو َها ُهَو َذا ِفى َبْي ٍت َم َع ُه َشْر ٌب َ .فَد َعا َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِب ِرَد ِائ ِه َف ْارَتَدى ثُمَّ اْن َطَل َق َي ْم ِشى ،
َِّ ِ ِ
اس َتأْ َذ َن َفأَِذُنوا َل ُه ْم
اء اْلَبْي َت الذى فيه َح ْمَزُة َ ،ف ْ
َواتََّب ْع ُت ُه أََنا َوَزْيُد ْب ُن َح ِارَث َة َحتَّى َج َ
ِ
َفِإ َذا ُهم َشربَ ،ف َط ِفق رسول َّ ِ
يما َف َع َل َ ،فِإ َذا َح ْمَزُة َقْد َث ِم َل ُم ْح َمَّرًة
ْ ٌْ
وم َح ْمَزَة ف َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيلُ ُ
َ َُ ُ
ول َّ ِ
اه َ ،فَن َظَر َحمَزةُ ِإَلى َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،ثُمَّ َصعََّد َّ
الن َظَر َفَن َظَر ِإَلى ُرْكَب ِت ِه ،ثُمَّ َصعََّد
َعْيَن ُ
ُ
ْ
ِ
ال َح ْمَزُة َه ْل أَْن ُت ْم ِإالَّ
الن َظَر َفَن َظَر ِإَلى ُسَّرِت ِه  ،ثُ َّم َص َّعَد َّ
َّ
الن َظَر َفَن َظَر ِإَلى َو ْج ِهه ُث َّم َق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أََّن ُه َقْد َث ِمل َ ،فَن َكص رسول َّ ِ
يد ألَ ِبى َفعر َف رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َع ِقَبْي ِه
َع ِب ٌ
َ َُ ُ
َ
ََ َ ُ ُ
اْلَق ْهَقَرى َو َخَر ْجَنا َم َع ُه.
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الشارف :المسنة من النوق .أبتني بها ،أي أدخل بها .الصواغ :صائغ الذهب والفضة .قينقاع،

بفتح القافين ،وتثليث النون ،وهم قبيلة من اليهود .اإلذخر ،بكسر الهمزة :حشيشة طيبة الرائحة

يستوقد بها الحدادون والصاغة .واإلذخار مما يحل قطعة من نبات الحرم .انظر فتح الباري

 .42- 42:4األقتاب :جمع قتب ،بالتحريك ،وهو إكاف البعير (َبرذعته) .والغرائر :جمع غ اررة،

وهي ما يوضع فيها شئ من التبن وغيره .اجتبت :قطعت ،وفي رواية" :جبت" .بقرت

خواصرهما ،أي شقت جنوبهما .الشربي ،بالفتح :الجماعة يجتمعون على شرب الخمر .محم ةر

عيناه :من كث ةر الشراب .صعده تصعيدًا :أي رفعه .أي صعد حم ةز النظر .قول حمزة :هل أنتم
إال عبيد أبي ،قال ذلك مما لعبت برأسه الخمر .ثمل ،أي أخذ منه الشراب والسكر .نكص :رجع.
ونكص على عقبيه القهقري ،أي مشي إلى خلف ووجهه لحمزة حذ ًار منه .

وفي هذا الحديث :أن الغانم قد يعطي من الغن يمة بوجهين من الخمس ومن األربعة األخماس.

وفيه سنة الوليمة .وفيه جواز إناخة الناقة على باب غي هر إذا لم يتضرر به .وفيه سنة االستئذان.
وفيه تحريم الخمر.

باب إذا بعث اإلمام رسوالً في حاجة أو أمره بالمقام هل ُيسهم له
ان َع ْن َبْد ٍر َ ،فِإَّن ُه
ال ِإَّن َما َت َغَّي َب ُع ْث َم ُ
َ - 272ع ِن ْاب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
ول َّ ِ
َكاَن ْت َت ْح َت ُه ِبْن ُت َرس ِ
ال َل ُه َّ
النبِ ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َّن َل َك أَ ْجَر َر ُج ٍل
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن ْت َم ِر َ
يض ًة َ .فَق َ
ُ
ِم َّم ْن َش ِهَد َبْدً ار َو َس ْه َم ُه .
تغيب عن بدر ،أي عن حضو هر عزوة بدر .كانت تحته ،:أي كان زوجاً لها .وبنت رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص هذه هي رقية .السهم :النصيب من المغانم.

باب ما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
ام  -رضى هللا عنه َ -قال سأَْل ُت رسول َّ ِ
ِ
َّللا صلى هللا عليه
يم ْب َن ِحَز ٍ
َُ َ
َ َ
 - 272عن َحك َ
ِ
وسلم َفأَع َط ِانى  ،ثُ َّم سأَْلتُ ُه َفأَع َط ِانى  ،ثُ َّم َق ِ
ال َخ ِضٌر
ْ
ْ
يم ِ ،إ َّن َه َذا اْل َم َ
ال لى َيا َحك ُ
َ
َ
ورك َله ِف ِ
يه  ،وم ْن أَ َخ َذه ِبِإ ْشر ِ
س َل ْم ُيَب َار ْك
اف َن ْف ٍ
ُحْلٌو َ ،ف َم ْن أَ َخ َذ ُه ِب َس َخ َاوِة َن ْف ٍ
س ُب ِ َ ُ
ُ َ
ََ
ِ
ِ
يم
ان َكالَِّذى َيأْ ُك ُل َو َال َي ْشَب ُع َ ،واْلَيُد اْل ُعْلَيا َخْيٌر ِم َن اْلَيِد ُّ
َل ُه ِفيه َ ،وَك َ
ال َحك ٌ
السْفَلى َ .ق َ
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َفُقْل ُت يا رسول َّ ِ
الدْنَيا.
َّللا َ ،و َّالِذى َب َع َث َك ِباْل َح ِق َال أَْرَأزُ أَ َحًدا َب ْعَد َك َشْيًئا َحتَّى أَُف ِار َق ُّ
َ َُ َ
ان أَبو ب ْك ٍر يْدعو ح ِك ِ ِ
اء َ ،فَيأَْبى أَ ْن َيْقَب َل ِمْن ُه َشْيًئا  ،ثُ َّم ِإ َّن ُع َمَر
يما لُي ْعطَي ُه اْل َع َط َ
َف َك َ ُ َ َ ُ َ ً
َدع ِ ِ
ض َعَلْي ِه َحَّقهُ الَِّذى
ين  ،إِِنى أَ ْع ِر ُ
ال َيا َم ْع َشَر اْل ُم ْسِل ِم َ
َ ُ
اه لُي ْعطَيهُ َفأََبى أَ ْن َيْقَب َل َفَق َ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
يم أَ َحًدا ِم َن َّ
اس َب ْعَد
َّللا َل ُه م ْن َه َذا اْل َف ْىء َ ،فَيأَْبى أَ ْن َيأْ ُخ َذ ُه َ .فَل ْم َيْرَأْز َحك ٌ
َق َس َم َّ ُ
َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى ُتُوِفى .
َ
كان حكيم هذا من المؤلفة قلوبهم .خضر ،أي أخضر ،واألخضر مرغوب فيه من حيث النظر،

كما أن الحلو مرغوب فيه من حيث المذاق .بسخاوة نفس ،أي بغير حرص وطمع .اإلشراف:
الحرص .قال عروة بن أذينة:

أن الذي هو رزقي سوف يأتيني

لقد علمت وما اإلشراف من خلقي

اليد السفلى :اآلخذة .ال أر أز أحداً ،أي ال أنقص من ماله باألخذ منه .وقول حكيم هذا :مبالغة
منه في االحتراز؛ إذ مقتضى الطبيعة والعادة اإلشراف والحرص ،ومن حام حول الحمى يوشك
أن يقع فيه .الفئ :الغنيمة والخراج.

 - 272عن ع مرو ب ُن َت ْغِلب  -رضى هللا عنه َ -قال أَع َطى رسول َّ ِ
َّللا صلى هللا
َ
َ ُْ ْ
َ ْ َُ ُ
ِ
اف
عليه وسلم َقْو ًما َو َمَن َع َ
ال ِإِنى أُ ْع ِطى َقْو ًما أَ َخ ُ
آخ ِر َ
ين َ ،ف َكأََّن ُه ْم َع َتُبوا َعَلْيه َفَق َ
ِ
َّللا ِفى ُقلُوبِ ِه ْم ِم َن اْل َخْي ِر َواْل ِغَنى ِ ،مْن ُه ْم
اما ِإَلى َما َج َع َل َّ ُ
َظَل َع ُه ْم َو َجَزَع ُه ْمَ ،وأَك ُل أَ ْقَو ً
ول َّ ِ
َعمُرو ْب ُن َت ْغِل َب َ .فَقال َعمُرو ْب ُن َت ْغِل َب ما أُ ِح ُّب أَ َّن ِلى ِب َكلِم ِة َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُح ْمَر
َ ُ
َ
َ ْ
ْ
َّ
الن َع ِم.

الظلع :الميل عن الحق .وأصل الظلع غم ةز شبيه بالعرج .وفي رواية" :ضلعهم" بالضاد ،أي

مرض قلوبهم وضعف يقينهم .أكل :أي أفوض .الغناء ،بالفتح :الكفاية .وروى" :الغنى" .النعم:
األنعام الراعية ،وأكثر ما يقع على األبل .وحمر النعم من خير اإلبل ،وهي أصبر اإلبل على

السير في الهواجر والسمائم .والعرب تقول :خير اإلبل حمرها وصهبها.

ول َّ ِ
س ْب ُن م ِال ٍك أَ َّن َناسا ِم َن األَ ْن َص ِار َقاُلوا ِلَرس ِ
َّللا صلى هللا عليه
 - 276عن أََن ُ
ُ
ً
َ
ِ
ِ
ِ
اء َ ،ف َط ِف َق ُي ْع ِطى ِر َجاالً
وسلم ِح َ
َّللا َعَلى َر ُسوِله ملسو هيلع هللا ىلص م ْن أَ ْمَوال َهَو ِاز َن َما أَ َف َ
اء َّ ُ
ين أَ َف َ
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ول َّ ِ
ِ
َّللا ِلَرس ِ
ش اْل ِماَئ َة ِم َن ِ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُي ْع ِطى قَُرْي ًشا َوَيَد ُعَنا ،
ِم ْن قَُرْي ٍ
اإل ِبل َفَقاُلوا َي ْغفُر َّ ُ ُ
وسيوفَُنا َتْقطُر ِم ْن ِدم ِائ ِهم َقال أََنس َف حِد َث رسول َّ ِ
َّللا ِب َمَقاَل ِت ِه ْم َ ،فأَْرَس َل ِإَلى
ُ
َ ُُ
َ ْ َ ٌ ُ َُ ُ
ِ
ِ
اج َت َم ُعوا
األَ ْن َص ِار َ ،ف َج َم َع ُه ْم فى قَُّب ٍة م ْن أََد ٍم َ ،وَل ْم َيْد ُع َم َع ُه ْم أَ َحًدا َغْيَرهُ ْم َ ،فَل َّما ْ
ان حِد ٌ ِ
جاء ُهم رسول َّ ِ
ال َل ُه فَُق َه ُاؤ ُه ْم أَ َّما َذُوو
ال َما َك َ َ
يث َبَل َغنى َعْن ُك ْم َ .ق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
َ َ َُْ ُ
ِ
ِ ِ
آر ِائَنا يا رسول َّ ِ
َّللا
َّللا َفَل ْم َيُقولُوا َشْيًئا َ ،وأَ َّما أَُن ٌ
اس مَّنا َحديثَ ٌة أَ ْسَناُن ُه ْم َفَقالُوا َي ْغفُر َّ ُ
َ َ َُ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يع ِطى ُقري ًشا وي ْتر ُك األَ ْنصار  ،وسيوُفَنا َتْق ُ ِ ِ ِ
ول َّ ِ
ِلَرس ِ
ال
َ َ َ ُُ
َ ْ ََ ُ
ُْ
طُر م ْن د َمائ ِه ْم َ .فَق َ
ُ
رسول َّ ِ
يث َع ْهُد ُه ْم ِب ُك ْف ٍر  ،أَ َما َتْر َضْو َن أَ ْن َي ْذ َه َب َّ
اس
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإِنى أُ ْع ِطى ِر َجا ًال َحِد ٌ
الن ُ
َُ ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َ ،فو َّ ِ
ول َّ ِ
ال َوَتْرِج ُعو َن ِإَلى ِر َح ِال ُكم ِبَرس ِ
ِباألَمَو ِ
َّللا َما َتْنَقِلُبو َن ِب ِه َخْيٌر ِم َّما
َ
ْ ُ
ْ
ِ
يْنَقِلبو َن ِب ِه َ .قالُوا بَلى يا رسول َّ ِ
ال َل ُه ْم ِإَّن ُك ْم َس َتَرْو َن َب ْعِدى أُْثَرًة
َ ُ
َّللا َقْد َرضيَنا َ .فَق َ
َ َ َُ َ
ِ
َّللا َوَر ُسوَل ُه ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى اْل َحْو ِ
س َفَل ْم َن ْص ِبْر .
ال أََن ٌ
َشد َيد ًة َ ،ف ْ
ض َ .ق َ
اص ِبُروا َحتَّى َتْلَقُوا َّ َ
أفاء عليه أموالهم :أغنمه إياها .طفق ،أي أخذ .إنما كان يعطي رجال قريش :يتألفهم بذلك.

فحدث رسول هللا بمقالتهم :عند ابن اسحاق أن الذي أخب هر بمقالتهم هو سعد بن عبادة .األدم،

بالتحريك :الجلد الذي قد تم دباغه .فقهاؤهم ،أي أصحاب الفقه والفهم منهم ذوورأينا ،أي الذين

نستشيرهم ونرجع في أمورنا إليهم .رحالكم :جمع رحل وهي مسكن الرجل وما يصحبه من األثاث

والمتاع .ما تنقلبون به ،أي ما ترجعون به .األثرة بالضم وبالتحريك ،وهي االستئثار ،أي سترون
بعدي استقالل األمراء باألموال وحرمانكم منها.

باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
 - 272ع ْن عبِد َّ ِ
َّللا ْب ِن ُم َغَّف ٍل
َ َْ
اب ِف ِ
يه َش ْح ٌم
ان ِب ِجَر ٍ
َفَرَمى ِإْن َس ٌ
ِمْنهُ .

 رضى هللا عنه َ -قال ُكَّنا مح ِين َق ْصَر َخْيَبَر ،
اص ِر َ
َُ
َ
َ ،فَنَزْو ُت آل ُخ َذ ُه َ ،فاْل َت َف ُّت َفِإ َذا َّ
اس َت ْحَيْي ُت
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َف ْ

الجراب :وعاء من جلود .نزوت ،أي وثبت مسرعًا .استحييت منه :أي من النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن أفعل
ذلك.
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وفيه إشا ةر إلى ما كانوا عليه من توقير النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،ومن اإلعراض عن منافيات المروءة .وفيه

جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود ،وكانت محرمة عليهم .وكرهها مالك ،وعنه تحريمها،

وكذا عن أحمد.

ِ
يب ِفى َم َغ ِازيَنا اْل َع َس َل
ال ُكَّنا ُنص ُ
َ - 272ع ِن ْاب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
َواْل ِعَن َب َفَنأْ ُكلُ ُه َو َال َنْرَف ُع ُه .
نصيبه :نأخذه ونتناوله .النرفعه ،أي ال نرفعه إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،أو نحمله لالدخار.

اع ٌة َلَي ِالى
 - 272عن عبد هللا ْب َن أَ ِبى َأْوَفى  -رضى هللا عنهما – قال :أَ َص َاب ْتَنا َم َج َ
َ
َخيبر َ ،فَل َّما َكان يوم َخيبر وَقعَنا ِفى اْلحم ِر األ ِ
ِ
ور
َهِلَّية َ ،فاْن َت َحْرَن َ
ْ
اها َفَل َّما َغَلت اْلُقُد ُ
َ َ ْ ُ ْ ََ َ ْ
ْ ََ
ُُ
ول َّ ِ
َ ،ن َادى مَن ِادى َرس ِ
ال َت ْط َع ُموا ِم ْن ُل ُحو ِم اْل ُح ُم ِر َشْيًئا .
ور َ ،ف َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ا ْك َفُئوا اْلُقُد َ
ُ
ُ
َقال ع بُد َّ ِ
آخُرو َن
ال َ
َ َْ
ال الشيباني َوَق َ
َّللا َفُقْلَنا ِإَّن َما َن َهى النَّ ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أل ََّن َها َل ْم ُت َخ َّم ْس َ .ق َ
ِ
ال َحَّرَم َها اْلَبتَّ َة .
َحَّرَم َها اْلَبتَّ َةَ .و َسأَْل ُت َسع َيد ْب َن ُجَبْي ٍر َفَق َ
مجاعة ،أي جوع شديد .انتحرناها ،أي ذبحناها .كان المنادي :أبا طلحة .أكفئوا القدور ،أي

أميلوها ليراق ما فيها .نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،أي وقع منه النهي عنهاَ .خ َم َس الغنيمة :أخذ منها
الخمس .الشيباني :هو سليمان بن أبي سليمان الكوفي .البتة ،أي قطعاً ،وألفها تقال بالوصل

وبالقطع.

باب إذا وادع اإلمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم
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 - 222ع ْن أَ ِبى حميٍد َّ ِ ِ
ال َغَزْوَنا َم َع َّ
وك َ ،وأَ ْهَدى َمِل ُك أَْيَل َة
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َتُب َ
َ
ُ َْ
الساعد ِى َق َ
ِ
اه ُبْرًدا َ ،وَك َت َب َلهُ ِبَب ْح ِرِه ْم .
اء َ ،وَك َس ُ
ل َّلن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َب ْغَل ًة َبْي َض َ
أبو حميد الساعدي :اسمه عبد الرحمن ،أو المنذر ،من بني ساعدة .ملك أيلة :اسمه يوحنا بن

روبة .وأيلة ،بالفتح :مدينة على ساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام .البغلة :هي المسماة

دلدل .كساه بردا ،أي كساه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص برداً .والبرد :ضرب من ثياب اليمن .ببحرهم ،أي
ببلدتهم وأرضهم ،سميت بح اًر لمجاورتها له .والريف يسمى بح اًر ،وبه فسر أبو علي قوله
عزوجل" :ظهر الفساد في البر والبحر".

معاهدا بغير ُجرم
باب إثم من قتل
ً
 - 222ع ْن عبِد َّ ِ
َّللا ْب ِن َع ْم ٍرو  -رضى هللا عنهما
َ َْ
وجُد ِم ْن
اهًدا َل ْم َيَر ْح َر ِائ َح َة اْل َجَّن ِة َ ،وإ َّ
ُم َع َ
يح َها ُت َ
ِن ِر َ

 َع ِن َّال َم ْن َقَت َل
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
اما .
َم ِس َيرِة أَْرَب ِع َ
ين َع ً

معاهدًا :ضبطه العيني بفتح الهاء وكسرها .والمراد به الذمي من أهل العهد ،أي األمان .لم يرح:
بفتح الياء والراء ،أي لم يجد ريحها.

باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
ال َبْيَن َما َن ْح ُن ِفى اْل َم ْس ِجِد َخَر َج َّ
الن ِب ُّى
َ - 227ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ود َ .ف َخَر ْجَنا َحتَّى ِجْئَنا َبْي َت اْل ِمْدَر ِ
ال أَ ْسِل ُموا َت ْسَل ُموا ،
ال اْن َطِلُقوا ِإَلى َي ُه َ
اس َفَق َ
ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
ِ
ض َِّ ِ
يد أَ ْن أُ ْجِلَي ُك ْم ِم ْن َهِذِه األَْر ِ
ض َ ،ف َم ْن َي ِجْد
اعَل ُموا أَ َّن األَْر َ
ّلِل َوَر ُسوِله َ ،وإِِنى أُِر ُ
َو ْ
ِِ
ض َِّ ِ
ِ
ّلِل َوَر ُسوِل ِه .
اعَل ُموا أَ َّن األَْر َ
مْن ُك ْم بِ َماله َشْيًئا َفْلَي ِب ْع ُه َ ،وِإالَّ َف ْ
بيت المدراس :بيت اليهود الذي يدرسون فيه كتابهم ،أو بيت العالم الذي يدرس كتابهم .أسلموا

تسلموا :األولى من اإلسالم ،والثانية من السالمة .أجليكم :أي أخرجكم .بماله ،أي بدل ماله.

األرض هلل ورسوله ،أي تعلقت مشيئته بأن ورث أرضكم هذه للمسلمين ،ففارقوها .وكان عليه
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الصالة والسالم قد هم بإخراج يهود ،ألنه كان يكره أن يكون بأرض العرب غير المسلمين ،إلى

أن حضرته الوفاة فأوصى بإجالئهم من جزي ةر العرب ،فأجالهم عمر رضي هللا عنه.

كتاب بدء الخلق
ال َد َخْل ُت َعَلى َّ
الن ِب ِى صلى
َ - 222ع ْن ِع ْمَر َ
ان ْب ِن ُح َصْي ٍن  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
هللا عليه وسلم َو َعَقْل ُت َنا َق ِتى ِباْلَب ِ
ال ا ْقَبُلوا اْلُب ْشَرى
اس ِم ْن َب ِنى َت ِم ٍ
اه َن ٌ
اب َ ،فأَ َت ُ
يم َفَق َ
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ِ
اس ِم ْن أَ ْه ِل اْلَي َم ِن
َد َخ َل َعَلْيه َن ٌ
ول
َت ِم ٍ
يم َ .قالُوا َقْد َق ِبْلَنا َيا َر ُس َ

َع ِطَنا َ .مَّرَتْي ِن ُ ،ث َّم
َيا َب ِنى َت ِم ٍ
يم َ .قاُلوا َقْد َب َّشْرَتَنا َفأ ْ
ال ا ْقَبلُوا اْلُب ْشَرى َيا أَ ْه َل اْلَي َم ِن ِ ،إ ْذ َل ْم َيْقَبْل َها َبُنو
َفَق َ
َّ ِ
ان
َّللا َوَل ْم َي ُك ْن َش ْى ٌء َغْيُرُه َ ،وَك َ
ال َك َ
َّللا َ ،قالُوا ِجْئَن َ
ان َّ ُ
َم ِر َق َ
اك َن ْسأَلُ َك َع ْن َه َذا األ ْ
السمو ِ
ِ ِ
ِ
ض َ .فَن َادى
ات َواألَْر َ
َعْر ُش ُه َعَلى اْل َماء َ ،وَك َت َب فى الذ ْك ِر ُك َّل َش ْى ٍء َ ،و َخَل َق َّ َ َ
السراب َ ،فو َّ ِ
ِ
َّللا
َ
ُمَن ٍاد َذ َهَب ْت َنا َق ُت َك َيا ْاب َن اْل ُح َصْي ِن َ .فاْن َطَلْق ُت َفِإ َذا ه َى َيْق َط ُع ُدوَن َها َّ َ ُ
َلَوِدْد ُت أَِنى ُكْن ُت َتَرْك ُت َها .
عقلتها ،أي شددتها بالعقال ،وهو الحبل يثني به وظيف (مستدق الذراع أو الساق) الدابة مع

ذراعها ويشد في وسط الذراع .اقبلوا البشرى ،أي اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا بالجنة ،بمعرفة
أصول العقائد والتفقه في الدين .قد بشرتنا فأعطنا مرتين ،أي قد علمنا ما به البشرى ،و لكنما

جئنا لالستعطاء فأعطنا من المال مرتين .جئنا نسألك عن هذا األمر :يفهم من الجواب التالي

أنهم سألوه عن بدء الخلق .كان عرشه على الماء ،أي بعد أن خلق العرش جعله على الماء.

كتب ،أي قدر .والمراد بالذكر اللوح المحفوظ ألنه محل الذكر .فانطلقت..السراب :أي انطلقت

خلفها ألطلبها .فإذا السراب يحول بيني وبين رؤيتها .والسراب :ما يراه السائر في الفالة نصف

النهار كأنه ماء .فو هللا لوددت :تمنى أن يكون قد بقى في مكانه لم يبرحه قبل أن يتم رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص حديثه ،فهو يتأسف على ما فاته من ذلك.

ام ِفيَنا َّ
َخَبَرَنا َع ْن
اما َ ،فأ ْ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َمَق ً
 - 222عن ُع َمَر  -رضى هللا عنه – قالَ :ق َ
َبْد ِء اْل َخْل ِق َحتَّى َد َخ َل أَ ْه ُل اْل َجَّن ِة َمَن ِازَل ُه ْم َ ،وأَ ْه ُل َّ
الن ِار َمَن ِازَل ُه ْم َ ،ح ِف َظ َذِل َك َم ْن
َح ِف َظ ُهَ ،وَن ِسَي ُه َم ْن َن ِسَيهُ .
قام مقاما :يعني على المنبر .والمقام :موضع القيام ،والمجلس .فأخبرنا ،أي من بدء الخلق حتى
انتهى إلى دخول أهل الجنة الجنة .أخبرهم بجميع أحول المخلوقات منذ ابتدئت ،إلى أن تفنى،

إلى أن تبعث.

باب صفة الشمس والقمر
 - 222ع ْن عبِد َّ ِ
ال ِإ َّن َّ
َّللا ْب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما َ -ع ِن َّ
الش ْم َس
َ َْ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
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ات َّ ِ
ان ِلمو ِت أَحٍد و َال ِلحي ِات ِه ،وَل ِكَّنهما آي ٌة ِم ْن آي ِ
ِ
وه
َّللا َ ،فِإ َذا َ أَرْي ُت ُم ُ
َ
َ َُ َ
َ َ ََ
َواْلَق َمَر َال َي ْخس َف ِ َ ْ
َف َصلُّوا .
ال يخسفان :أي ال يذهب هللا نورهما .وتق أر أيضًا "يخسفان" بالبناء للمفعول .و"يخسفان" تعبير من
قبيل التغليب للقمر ،لتذكيره ،على الشمس لتأ نيثها ،ألن الخسوف في أصله خاص بالقمر ،كما
أن الكسوف خاص بالشمس.

وهذا رد على من زعم أن الشمس تكسف لموت عظيم أو شريف أو ذي شأن .وقد روي من

حديث المغي ةر بن شعبة :أن الشمس كسفت لموت إبراهيم ولد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فقال الناس :فقال
الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص" :إن الشمس والقمر ال ينكسفان لموت أحد وال

لحياته" .وكان موت إبراهيم في السنة العاش ةر من الهجرة .وقد عمم ،النفي في قوله " وال لحياته"

دفعًا ألقصى حدود التوهم .ومن الثابت في العلم أن الخسوف والكسوف من الطبيعية الناجمة من
تغير مواضع الشمس والقمر واألرض ،بعضها بالنسبة للبعض .فإذا وقع القمر بين األرض
والشمس حدث للشمس كسوف ،وإذا وقعت األرض بين القمر والشمس حدث للقمر خسوف .آية

من آيات هللا ،أي العالمات الدالة على عظيم قد ةر هللا ،وفيها تنبيه شديد للغافلين .فإذا رأيتموها

فصلوا ،أي إذا رأيتم واحدًا منهمًا؛ ألن الخسوف والكسوف ال يجتمعان في وقت واحد .وصالة
الكسوف والخسوف تكفلت بها كتب الفقه.

باب ذكر المالئكة
َ - 226ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه – عن َّ
ال ِئ َك ُة َي َت َعا َقُبو َن ،
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص قال :ا ْل َم َ
َمالَ ِئ َك ٌة ِباللَّْي ِل َو َمالَ ِئ َك ٌة ِب َّ
الن َه ِار َ ،وَي ْج َت ِم ُعو َن ِفى َصالَ ِة اْل َف ْج ِر َواْل َع ْص ِر  ،ثُ َّم َي ْعُر ُج
ِ
ِ
ول َكْي َف َتَرْكتُ ْم { ِعَب ِادى } َفَيُقولُو َن
ِإَلْيه الَِّذ َ
ين َباتُوا في ُك ْم َ ،فَي ْسأَلُ ُه ْم َو ْهَو أَ ْعَل ُم َ ،فَيُق ُ
اه ْم ُي َصلُّو َن .
اه ْم ُي َصلُّو َنَ ،وأَ َتْيَن ُ
َتَرْكَن ُ
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يتعاقبون ،أي يأتي بعضهم عقب بعض ،بحيث إذا نزلت طائفة منهم صعدت األخرى .ويروى:

" يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار" .وفي تأويل الرواية خالف نحوي ليس هذا

موضعه .يجتمعون في الصالة :المراد حضورهم مع المصلين في الجماعة في هذين الوقتين،

تكرمة للمؤمنين ولطفًا بهم ،لتكون شهادتهم بأحسن الثناء وأطيب الذكر .وكان من تمام النعمة
أال يجتمعوا مع المؤمنين في حال خلوتهم بلذاتهم ،وإنهماكهم في شهواتهم .يعرجون من العروج،

وهو الصعود .وهو أعلم ،أي أعلم بالمصلين من المالئكة .وإنما يسأل المالئكة تبعدًا لهم ،كما
تعبدهم بكتابة أعمال المؤمنين.
إنما زادوا في الجواب على السؤال فذكروا حالهم عند إتيانهم إليهم إظها اًر لفضيلة المصلين،

وحرصاً على ذكر ما يوجب مغفرة ذنوبهم .ويروى " :تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون".

َ - 222ع ْن َع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -قاَل ْت َم ْن َزَع َم أَ َّن ُم َح َّمًدا َ أَرى َرَّب ُه َفَقْد
أَع َظم  ،وَل ِك ْن َقْد أَرى ِجب ِر ِ
ورِت ِه َ ،و َخْلُق ُه َس ٌّاد َما َبْي َن األُُف ِق .
صَ
يل فى ُ
َ
ْ َ َ
ْ َ
أعظم ،أي دخل في أمر عظيم ،أو معناه أعظم على هللا الكذب .وفي رواية مسلم" :فقد أعظم

على هللا الفرية" ،وهي الكذب .قال القسطالني :والجمهور على ثبوت رؤيته عليه السالم لربه
بعيني رأسه ،وال يقدح في ذلك حديث عائشة رضي هللا عنها .إذ لم تخب هر أنها سمعته عليه

السالم يقول :لم أر ربي ،و إنما ذكرت متأولة لقوله تعالى" :وما كان لبشر أن يكلمه هللا إال وحيًا
أو من وراء حجاب" ،ولقوله تعالى" :التدركه األبصار" .وقال العيني" :إن أنكار عائشة رضي هللا

عنها الرؤية لم تذكرها رواية ،إذ لو كان معها رواية فيه لذكرته ،وإنما اعتمدت على االستنباط من

اآليات .وقال الماوردي :قبل إن هللا قسم كالمه ورؤيته بين دمحم وموسى عليها الصالة والسالم،

فرآه دمحم مرتين ،وكلمه موسى مرتين" .في صورته وخلقه ،أي في هيئته وحقيقته .ما بين األفق،
أي ما بين آفاق السماء  ،ونواحيها.

ال ُقْل ُت ِل َع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -فأَْي َن َقْولُ ُه ( ثُ َّم َدَنا
َ - 222ع ْن َم ْسُرو ٍق َق َ
اك ِجب ِريل َك َ ِ ِ ِ
الر ُج ِل،
ورِة َّ
َف َتَدلَّى * َف َك َ
صَ
ان َيأْتيه فى ُ
ان َق َ
اب َقْو َسْي ِن أَْو أَْدَنى ) َقاَل ْت َذ َ ْ ُ
وإَِّنما أَ َتى َهِذِه اْلمَّرَة ِفى ص ِ ِ ِ
ورُت ُه َ ،ف َسَّد األُفُ َق.
صَ
ورِته الَّتى ه َى ُ
ُ َ
َ
َ
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اآليتان 2،8 :من سو ةر النجم .تدلى :نزل .قاب قوسين ،أي قدر قوسين عربيتين ،وقيل :أراد

قابي قوس فقلب اللفظ  ،ويكون القاب فيه القوس ،وهو ما بين المقبض والسية أي رأس القوس،

ولكل قوس قابان .ذاك جبريل ،أي ذاك المتدلى هو جبريل ،أو ذاك الدنو إنما هو دنو جبريل:
كان يأتيه أحياناً في صورة دحية الكلبي ،وتارة في صورة أعرابي .ورآه أيضاً في صورته م ةر
أخرى عند سد ةر المنتهى.

باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة
 - 222ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه – َقالَ :قال رسول َّ ِ
َّللا :أَ ْعَدْد ُت
َ
َ َْ
ال َّ ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ :ق َ
َ ََُ ُ
ين َما الَ َعْي َن َ أَر ْت َ ،والَ أُُذ َن َس ِم َع ْت َ ،والَ َخ َطَر َعَلى َقْل ِب َب َش ٍر ،
ِل ِعَب ِادى َّ
الص ِال ِح َ
س َما أُ ْخ ِفى َل ُه ْم ِم ْن ُقَّرِة أَ ْعُي ٍن).
َفا ْقَرُءوا ِإ ْن ِشْئ ُت ْم ( َف َ
ال َت ْعَل ُم َن ْف ٌ
َ
ماال عين رأت ،أي الذي لم تره عين قط ،أو شيئًا لم تره عين .وال خطر على قلب بشر ،أي وال
وقع في فكر إنسان .وإنما خص البشر ألنهم هم الذين ينتفعون بما أعد لهم ويهتمون بشأنه.
اآلية 17 :من سو ةر السجدة .ق ةر العين :ما ترضى به وتبرد ،مأخوذة من القر ،وهو البرد .قال
الزمخشري :أي ال تعلم النفوس كلهن وال واحدة منهن ،ال ملك مقرب وال نبي مرسل ،أي نوع
عظيم من الثواب ادخ هر ألولئك وأخفاه عن جميع خالئقه.

 - 222ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه َ -قال َق ال رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أََّو ُل ُزْمَرٍة َتِل ُج
َ
َ َْ
َ ََُ ُ
ِ
طو َن َو َال
يها َو َال َي ْم َت ِخ ُ
صُقو َن ف َ
ورِة اْلَق َم ِر َلْيَل َة اْلَبْد ِر َ ،ال َيْب ُ
ص َ
ورُت ُه ْم َعَلى ُ
صَ
اْل َجَّن َة ُ
ض ِة  ،ومج ِ
الذ َهب  ،أَم َشاطُهم ِم َن َّ
ي َت َغَّوطُو َنِ ،آني ُتهم ِفيها َّ
الذ َه ِب َواْل ِف َّ
امُرُه ُم األَ لَُّوُة ،
َََ
ُ
َ ُْ َ
َ
ُْ
ْ
ان  ،يرى م ُّخ سوِق ِهما ِم ْن ور ِ
ِ ِ ِ
ِ
اء اللَّ ْح ِم ،
ََ
َوَر ْش ُح ُه ُم اْلم ْس ُكَ ،وِل ُكل َواحٍد مْن ُه ْم َزْو َج َت ِ َُ ُ ُ َ
ِ
َّللا ُب ْكَرًة
اخ ِت َ
ِم َن اْل ُح ْس ِن َ ،ال ْ
ال َف َبْيَن ُه ْم َو َال َتَبا ُغ َ
ض ُ ،قُل ُ
وب ُه ْم َقْل ٌب َواحٌد ُ ،ي َس ِب ُحو َن َّ َ
َو َع ِشًّيا .
الزمرة :الجماعة ،وجمعها زمر بفتح الميم .تلج :تدخل ،ولج يلج ولوجاً .صو ةر القمر ليلة البدر،
أي في اإلضاءة واإلشراق والحسن .ال يبصقون وال :...من البصاق والمخاط والغائط .األمشاط:
جمع مشط ،بتثليث الميم ،وضمها أفصحهن .وإنما يمتشطون للزينة والرفاهية ،ال تخلصًا من
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أذى .المجامر :جمع مجم رة ،وهي المبخ ةر يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها البخور.

والمراد وقود مجامرهم ،كما ورد في رواية أخرى ،واأللوة بفتح الهم ةز وتضم ،وبضم الالم وتشديد
الواو ،وهي العود الهندي الذي يتبخر به .رشحهم ،أي عرقهم :كالمسك في طيب الرائحة.

زوجتان :من نساء الدنيا .والتثنية بالنظر إلى أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان؛ إذ أن للمؤمنين

في الجنة أكثر من اثنتين .المخ :ما في داخل العظم .والسوق :جمع ساق ،أي يرى ما في داخل
العظم من وراء اللحم والجلد ،وذلك للحسن والصفاء البالغ ،ورقة البش ةر ونعومة األعضاء .ال

اختالف وال تباغض :لصفاء قلوبهم كذلك وسالمتها من األكدار .قلوبهم قلب واحد ،أي كقلب

واحد ،ال خالف بينهم .بكرة وعشيًا ،أي في أول النهار وآخره .والمراد مقدار البك ةر والعشي؛ إذ ال
شروق هنالك وال غروب.

اْل َجَّن ِة
ِم َن

َ - 222ع ْن أَ ِبى َس ِع ٍيد اْل ُخْد ِرِى  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
ال ِإ َّن أَ ْه َل
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ ِ
اءُيو َن اْل َكْوَك َب الد ِ
ُّرَّى اْل َغا ِبَر ِفى األُفُ ِق
اءُيو َن أَ ْه َل اْلغَُرف م ْن َفْوِق ِه ْم َك َما َي َتَر َ
َي َتَر َ
َّللاِ ،تْل َك مَن ِازل األَ ْن ِبي ِ
اض ِل ما بيَنهم َ .قالُوا يا رسول َّ ِ
ِ ِ
ِ
اء الَ
َ
َ ُ
َ َُ َ
اْل َم ْش ِرق أَ ِو اْل َم ْغ ِرب  ،ل َت َف ُ َ َ ْ ُ ْ
يبُل ُغها َغيرُهم َقال بَلى والَِّذى َن ْف ِسى ِبيِدِه ِ ،رجال آمُنوا ِب َّ ِ
ين .
اّلِل َو َصَّدقُوا اْل ُمْرَسِل َ
َ
َْ َ ُْ ْ َ َ َ
َ ٌ َ
يتراءيون ،بوزن يتفاعلون ،من الرؤية وهذا تسجيل لمرحلة صرفية في "يتراءون" .الدري :الشديد

اإلضاءة .والغابر :الباقي في األفق بعد انتشار ضوء الفجر .وإنما يستنير في ذلك الوقت

الكوكب الشديد اإلضاءة .وفي رواية الموطأ" :الغائر" ،وهو الداخل في الغروب الذي انحط من

الجانب الغربي .وفي رواية الترمذي" :الغارب" .من المشرق أو المغرب ،أي الذي بقى في جهة
الشرق أو الغرب ،وذلك لبعدهما .بلى ،أي نعم ،هي منازل األنبياء ،ولكن قد يتفضل هلل تعالى
على غيرهم بالوصول إلى تلك المنازل.

باب صفة النار وأنها مخلوقة
 - 227ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه  -أَ َّن رسول َّ ِ
ال َن ُارُك ْم ُجْزٌء ِم ْن
َ
َ َْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ِ
ين جْزءا ِم ْن َن ِار جهَّنم ِ .قيل يا رسول َّ ِ
ِ
ال فُ ِضَل ْت
َّللا ِ ،إ ْن َكاَن ْت لَ َكافَي ًة َ .ق َ
َ َ َُ َ
ََ َ
َسْبع َ ُ ً
ين ُجْزًءا ُ ،كلُّ ُه َّن ِمْث ُل َح ِرَها.
َعَلْي ِه َّن ِب ِت ْس َع ٍة َو ِس ِت َ
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ناركم جزء من سبعين :...أي تفوقها نار جهنم سبعين ضعفًا ،وقيل :معناه لو جمع كل ما في
الوجود من النار التي يوقدها اآلدميون لكانت جزءًا من أجزاء نار جهنم .أو لو جمع حطب الدنيا

وأوقد كله حتى صار نا ًار لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذي هو سبعين جزءًا أشد منه.
والمراد تصوير شدة نار اآلخرة .إن كانت لكافية ،أي إن نار الدنيا كافية في إحراق الكافرين
وتعذيب الفاسقين ،فهال كانت هذه النار كافية .فضلت عليهن ،أي على نيران الدنيا ،وإنما أعاد
حكاية التفضيل والموازنة لتأكيد شدة عذابها.

باب صفة إبليس وجنوده
َ - 222ع ْن َجا ِب ٍر  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
اس َت ْجَن َح اللَّْي ُل َ -أْو
ال ِإ َذا ْ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ
الشي ِ
ِ
اع ٌة
اط َ
َك َ
ين َتْن َت ِشُر ِحيَنئٍذ َ ،فِإ َذا َذ َه َب َس َ
ان ُجْن ُح اللَّْي ِل َ -ف ُك ُّفوا صْبَياَن ُك ْم َ ،فِإ َّن َّ َ
َّللا  ،وأَ ْط ِف ِ
ِ
ِ
ِم َن اْل ِع َش ِ
اس َم
اء َف ُحلُّ ُ
ئ م ْصَب َ
اس َم َّ َ
اح َك َ ،وا ْذ ُك ِر ْ
ْ
وه ْم َوأَ ْغل ْق َب َاب َك َ ،وا ْذ ُك ِر ْ
َّللاِ  ،و َخ ِمر ِإَناء َك  ،وا ْذ ُك ِر اسم َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ
ض
َّللا َ ،وَلْو َت ْعُر ُ
َ
اس َم َّ َ ْ
َْ
َ
اء َك َ ،وا ْذ ُك ِر ْ
َّللا َ ،وأَْوك سَق َ
َعَلْي ِه َشْيًئا.
استجنح الليل ،أي أقبل ظالمه .جنح الليل ،بتثليث الجيم :طائفة منه .وكان هنا تامة .كفوا
صبيانكم ،أي ضموهم وامنعوهم من االنتشار في ذلك الوقت .الشياطين تنتشر حينئذ ،قالوا :ألن

الظالم أجمع للقوى الشيطانية .خلوهم ،أي اتركوهم .وفي رواية" :فحلوهم" بالمهملة ،أي أطلقوهم.

أغلق بابك ،أي ليغلق كل واحد بابه .وأطفئ مصباحك ،وذلك خوفًا من الفأرة أن تجر الفتيلة
فتحرق البيت .والمراد بالمصباح ما كان معروفًا عندهم في أيامهم مما يوقد بالزيت والشحم

ونحوه .السقاء :وعاء من الجلد للبن أو الماء .والوطب للبن خاصة ،والنحي للسمن ،والقربة

للماء .أوكاه :شده بالوكاء ،وهو ما يشد به فم القربة ونحوها .التخمير :التغطية ،وذلك وقاية له

من الحشرات واألوبئة .تعرض بكسر الراء وضمها ،أي تجعله عليه عرضاً ،والمراد بالشئ العود
ونحوه من خشبة أو ورقة .و األمر في هذا كله لإلرشاد ال للوجوب.

ِ
ِ
ان رسول َّ ِ
ِ
ورُه َلْيالً
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُم ْع َتك ًفا َ ،فأَ َتْيتُ ُه َأُز ُ
َ - 222ع ْن َصفَّي َة ْابَنة ُحَي ٍى َقاَل ْت َك َ َ ُ ُ
ِ
ام َة ْب ِن َزْيٍد
ام َم ِعى ِلَيْقلَِب ِنى َ .وَك َ
ان َم ْس َكُن َها فى َد ِار أُ َس َ
َف َحَّد ْث ُت ُه ُث َّم قُ ْم ُت َ ،فاْنَقَلْب ُت َفَق َ
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ال َّ
ال ِن ِم َن األَ ْن َص ِار َ ،فَل َّما َ أَرَيا َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى ِرْسِل ُك َما
َ ،ف َمَّر َر ُج َ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْسَرَعا َ ،فَق َ
َّللا يا رسول َّ ِ
ِإَّنها ص ِفَّي ُة ِبْن ُت حي ٍى َ .فَقاالَ سبح َ ِ
َّللا !
َُْ
َُ
َ َ
ان َّ َ َ ُ َ
اإل ْن َس ِ
ان َي ْج ِرى ِم َن ِ
ال ِإ َّن َّ
يت أَ ْن َيْقِذ َف ِفى
ان َم ْجَرى َّ
الد ِم َ ،وإِِنى َخ ِش ُ
الشْي َط َ
َق َ
ال َ -شْيًئا.
وءا  -أَْو َق َ
ُقلُوبِ ُك َما ُس ً
راوية الحديث ،هي صفية بنت أحي بن أخطب ،زوج رسول صلوات هللا عليه .كان معتكفاً:
للتعبد في المسجد .فانقلبت ،من االنقالب بمعنى الرجوع .ليقلبني ،أي ليرجعني إلى بيتي .رجالن

من األنصار :قيل هما أسد بن حضير ،وعباد بن بشر .أسرعا ،أي أسرعا في المشي حياء

منهما .على رسلكما ،أي على هينتكما؛ فما هناك شئ تكرهانه .سبحان هللا ،أي تن هز هللا عن أن

يكون رسوله متهمًا بما ال ينبغي .يجري الشيطان مجرى الدم :تمثيل لكثرة وسوسته ،فكأنه ال
يفارق اإلنسان ما دام حيا ،كما ال يفارقه دمه كذلك .وقيل إنه يلقى وسوسته في مسام لطيفة من

البدن بحيث يصل إلى القلب .وإني خشيت أن يقذف في قلبكما سوءاً :خشي عليهما من الهلكة؛
فإن سوء الظن باألنبياء كفر.
وفي الحديث التحرز عن سوء الظن بالناس ،وفيه كذلك مظهر من مظاهر شفقة الرسول الكريم

على أمته.

ول َّ ِ
َّ
اص َق ال اس َتأْ َذ َن ُعمُر َعَلى َرس ِ
َّللا صلى هللا عليه
ُ
َ
َ - 445ع ْن َس ْعَد ْب َن أَ ِبى َوق ٍ َ ْ
ِ
ِ
وسلم  ،و ِعْنَده ِنساء ِم ْن قُري ٍ ِ
اس َتأْ َذ َن
َْ
ش ُي َكل ْمَن ُه َوَي ْس َت ْكثْرَن ُه َ ،عالَي ًة أَ ْصَوا ُت ُه َّن َ ،فَل َّما ْ
َ ُ َ ٌ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،ورسول َّ ِ
عمر  ،قُم َن يب َتِدر َن اْل ِحجاب َ ،فأَِذ َن َل ُه رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َي ْض َح ُك ،
َ َ
ْ َْ ْ
ُ َُ
ََ ُ ُ
َُ ُ
َّللا ِسَّن َك يا رسول َّ ِ
ال َع ِجْب ُت ِم ْن َهُؤ َال ِء الالَّ ِتى ُك َّن ِعْنِدى
َّللا َ .ق َ
َ َُ َ
ال ُع َمُر أَ ْض َح َك َّ ُ
َفَق َ
َ ،فَل َّما س ِمع َن صوَت َك اب َتَدر َن اْل ِحجاب َ .قال عمر َفأَْن َت يا رسول َّ ِ
ق أَ ْن
َّللا ُكْن َت أَ َح َّ
َ ُ َُ
َ َ
ْ ْ
َ ْ َْ
َ َُ َ
ات أَْن ُف ِس ِه َّن  ،أَ َتهبَن ِنى والَ َتهب َن رسول َّ ِ
يهب َن  .ثُ َّم َقال أَى عُدَّو ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُقْل َن َن َع ْم ،
َ ْ َ
َْ
ََْ
َ َْ َ ُ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َ .قال رسول َّ ِ
ول َّ ِ
أَْن َت أَ َفظُّ َوأَ ْغَلظُ ِم ْن َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َوالَِّذى َن ْف ِسى ِبَيِدِه َما لَ ِقَي َك
ََُ ُ
ُ
َّ
ان َقطُّ َس ِال ًكا َف ًّجا ِإالَّ َسَل َك َف ًّج ا َغْيَر َف ِج َك .
الشْي َط ُ
نساء من قريش :كن من أزواجه ،كما ذكر القسطالني .يستكثرنه :يطلبن كثي اًر من كالمه

وأجوبته ،أو يطلبن الكثير من النفقة .عالية أصواتهن ،لعل ذلك كان من طبعهن ،أو كان قبل
تحريم رفع الصوت على صوته ،أو لكثرتهن حدث اللغط والضجيج .يبتدرن الحجاب ،أي

يتسارعن إلى الحجاب ،هيبة من عمر .أضحك هللا سنك :يريد الزم الضحك ،وهو السرور .أي
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عدوات أنفسهن ،أي يا عدوات أنفسهن .وهذه العبا ةر على سبيل الدعابة .أنت أفظ و أغلظ :ليس
المراد بالتفضيل هنا الموازنة والمقارنة ،بل المراد وصفه بشدة الفظاظة والغلظة .أو التفضيل هنا

مجرد من معنى الزيادة ،كما في قوله تعالى" :أعلم بكم" ،أي عالم بكم .الفج :الطرق الواسع،
وقيل هو الطريق بين الجبلين.

وفي الحديث بيان لفضل لين الجانب والرفق .وفيه بيان لفضل عمر بشهادة الرسول .وفيه صو ةر

كريمة لحلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .وفيه كذلك وجوب االستئذان.

كتاب أحاديث األنبياء
باب خلق آدم وذريته
َ - 443ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
ال َخَل َق
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اس َت ِم ْع
َّللا َآد َم َوطُولُ ُه ِستُّو َن ذَر ً
ال ا ْذ َه ْب َف َسل ْم َعَلى أُوَلئ َك م َن اْل َمالَ ئ َكة َ ،ف ْ
اعا ،ثُ َّم َق َ
َّ ُ
ِ
ِ
ِ
السالَ ُم َعَلْي َك
السالَ ُم َعَلْي ُك ْم َ .فَقالُوا َّ
ال َّ
َما ُي َحُّيوَن َك َ ،تح َّيتُ َك َوَتحَّي ُة ُذ ِريَّت َك َ .فَق َ
َّللا َ .فَزُادوه ورحم ُة َّ ِ
ورحم ُة َّ ِ
ورِة َآد َم َ ،فَل ْم َيَز ِل
صَ
َّللا َ .ف ُك ُّل َم ْن َيْد ُخ ُل اْل َجَّن َة َعَلى ُ
ُ ََ ْ َ
ََ ْ َ
اآلن.
ص َحتَّى َ
ق َيْنُق ُ
اْل َخْل ُ

طول ستون ذراعا ،وذلك بقدر ذراع المخاطبين ،إذا المعروف أن ذراع كل أحد بمقدار ربع .ولو
كان بقدر ذراعه هو لكان في خلقه تفاوت ،ولكانت يده قصي ةر في جنب طول جسمه وصارت

كاإلصبع أو الظفر .تحتك وتحية ذريتك ،أي هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك .على صو ةر
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آدم ،أي يدخلها على صو ةر آدم في حسنه وجماله وطوله .فلم يزل الخلق ينقص ،أي ينقص في

الجمال والطول.

َ - 443ع ْن أََن ِ
س ْب ِن َم ِال ٍك -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
ال ِإ َّن
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َّللا وَّكل ِفى َّ ِ
ول َيا َر ِب ُن ْط َف ٌة َ ،يا َر ِب َعَلَق ٌة َ ،يا َر ِب ُم ْض َغ ٌة َ ،فِإ َذا
الرحمِ َمَل ًكا َفَيُق ُ
َّ َ َ َ
ق
يد َف َما ِ
الرْز ُ
ال َيا َر ِب  ،أَ َذ َكٌر أَ ْم َيا َر ِب أُْن َثى َيا َر ِب َش ِق ٌّى أَ ْم َس ِع ٌ
أََرَاد أَ ْن َي ْخلَُق َها َق َ
َج ُل َفُي ْك َت ُب َك َذِل َك ِفى َب ْط ِن أُ ِم ِه.
َف َما األ َ
يقول الملك :يارب نطفة ،أي عند وقوع النطفة ،وذلك التماسًا الخلقة ،أو دعاء إلقامة الصورة
الكاملة عليها .وأصل معنى النطفة الماء القليل .والمراد ماء الرجل .ونطفه بالرفع ،أي هذه

نطفة ،وبالنصب على إضمار فعل .أي خلقت يارب نطفة .ويقول :يارب علقة ،بعد أنت تتحول

النطفة إلى علقة ،وهي القطعة الجامدة من الدم .وبين قوله يارب نطفة وقوله علقة أربعون يوماً.
المضغة :القطعة من اللحم قدر ما يمضغ .يخلقها :أي يسويها ويصورها .شقي أم سعيد ،أي
عاص أم مطيع؟ وشقي بمعنى أشقى ،حذفت منها الهمزة االستفهام .

َّللا  -رضى هللا عنه َ -قال َق ال رسول َّ ِ
 - 443ع ْن عبِد َّ ِ
س ظُْل ًما
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َال تُْقَت ُل َن ْف ٌ
َ َْ
َ ََُ ُ
ان َعَلى ْاب ِن َآد َم األ ََّو ِل ِكْف ٌل ِم ْن َد ِم َها  ،أل ََّن ُه أََّو ُل َم ْن َس َّن اْلَقْت َل .
ِإالَّ َك َ
عبد هللا :ابن مسعود .ان آدم األول :هو قابيل ،قاتل أخيه هابيل .قتله حين قربا قربانًا فتقبل من
هابيل ولم يتقبل منه .وقيل اسم القاتل قين ،وقيل قاين .الكفل ،بالكسر :النصيب؛ والمراد التبعة.

سن :كل من ابتدأ أم ًار عمل به قوم بعده ،قيل هو الذي سنه.

باب األرواح جنود مجندة
َ - 443ع ْن
ُم َجَّنَد ٌة َ ،ف َما

َع ِائ َش َة رضى هللا عنها َقاَل ْت َس ِم ْع ُت َّ
ود
اح ُجُن ٌ
ول األَْرَو ُ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
اخَتَل َف.
َت َع َار َف ِمْن َها اْئَتَل َفَ ،و َما َتَنا َكَر ِمْن َها ْ
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األرواح :جمع روح ،وهو الذي يقوم به الجسد وتكون به الحياة .جنود مجندة ،أي جموع مجمعة،
أو أجناس مجنسة .تعارف ،أي توافق في الصفات وتناسب في األخالق .تناكر :مقابل تعارف.
والمراد اإلخبار عن مبدأ كون األرواح ،وأنها خلقت قبل األجساد وهيئت لالئتالف واالختالف؛

فأنت ترى الخير يحب الخير ويميل إليه ،والشرير يألف بالشرير ويأوى إليه .واستدل به بعضهم

على أنه قد تقدم اختالط في األزل ،ثم تفرق بعد ذلك في أزمنة متطاولة ،ثم ائتالف بعد

التعارف ،كمن فقد أنيسه وإلفه ،ثم عثر عليه بعد ذلك فاتصل به .وفي حديث ابن مسعود عند

فتشام كما تشام الخيل ،فما تعارف منها ائتلف،
العسكري مرفوعا " :األرواح جنود مجندة ،تلتقي
ُّ

وما تناكر منها اختلف .فلو أن رجال مؤمنًا جاء مجلس فيه مائة منافق وليس فيه إال مؤمن واحد
لجاء حتى يجلس إليه .ولو أن منافقًا جاء إلى مجلس فيه مائة مؤمن وليس فيه إال منافق واحد
لجاء حتى يجلس إليه".

باب قول هللا عزوجل :
إنا أرسلنا نوح ًا إلى قومه
أَ ِبى س ِع ٍيد َقال َقال رسول َّ ِ
َّللا َت َعاَلى َه ْل
ىء ُن ٌ
ول َّ ُ
وح َوأُ َّم ُت ُه َفَيُق ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َي ِج ُ
َ ََُ ُ
َ
َنعم  ،أَى ر ِب َ .فيُقول أل َّ ِ ِ
َّ
اءَنا ِم ْن َن ِب ٍى
ْ َ
ُمته َه ْل َبل َغ ُك ْم َفَيُقولُو َن َال َ ،ما َج َ
َ ُ
َْ

َ - 453ع ْن
َّ
ول
َبل ْغ َت َفَيُق ُ
َ .فيُق ِ
وح َم ْن
ول لُن ٍ
َ ُ
َج َّل ِذ ْكُرُه ( َوَك َذِل َك

ول ُم َح َّمٌد ملسو هيلع هللا ىلص َوأُ َّمتُ ُه َ ،فَن ْش َهُد أََّن ُه َقْد َبلَّ َغ َ ،و ْهَو َقْولُ ُه
َي ْش َهُد َل َك َفَيُق ُ
ِ
الن ِ
اء َعَلى َّ
اس) َواْلَو َسط ُ:اْل َعْد ُل.
َج َعْلَنا ُك ْم أُ َّم ًة َو َس ًطا ل َت ُكوُنوا ُش َهَد َ

إنا أرسلنا نوحاً :اآلية األولى من سو ةر نوح .أبو سعيد :هو سعيد بن مالك الخدري .يجئ نوح
وأمته ،أي يوم القيامة .هل بلغت؟ أي هل بلغت رسالتي إلى قومك .فقولون :ال ما جاءنا من

نبي :إن قيل كيف يتكلمون وفي الكتاب" :اليوم نختم على أفواههم"؟ فالجواب أن في يوم القيامة

مواطن :موطن يتكلمون فيه ،وموضوع يسكتون فيه .من يشهد لك :بأنك قد بلغتهم .والمراد
باالستفهام في هذا الموضوع التشهير بهم أمام األمم ،وأنهم قد كذبوا على الرسل.
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وروى من باقي الحديث" :قال :فيقولون كيف تشهد علينا أمة دمحم ونحن أول األمم وهم آخرهم؟

فيقولون :نشهد أن هللا بعث إلينا رسوال وأنزل عليه الكتاب ،فكان فيما أنزل علينا خبركم" .عن
العيني .وكذلك جعلناكم :...اآلية  149من سو ةر البقرة.

باب قول هللا :وإلى ثمود أخاهم صالح ًا
 - 453ع ْن عبِد َّ ِ
ال
َ َْ
َّللا ْب َن َزْم َع َة َق َ
ال اْن َتَد َب َل َها َر ُج ٌل ُذو ِع ٍز َو َمَن َع ٍة
َق َ

َس ِم ْع ُت
ِفى قَُّوٍة

الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َ .وَذ َكَر الَِّذى َعَقَر َّ
َّ
النا َق َة
َكأَ ِبى َزْم َع َة.

اآلية 79 :من سو ةر األعراف ،و  11من هود .زعمة :بفتح الميم وسكونها .سمعت النبي :كان

ملسو هيلع هللا ىلص يخطب إذ ذاك .الذي عقر الناقة :هو قدار الذي عقر ناقة صالح .وكان قومه سألوه آية على

صدقه ،فقال :أي آية تريدون؟ قالوا :اخرج معنا إلى عيدنا فتدعو إلهك وندعو آلهتنا ،فمن

استجيب له اتبع .فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم تجبهم .ثم أشار سيدهم جندع بن عمرو إلى

صخ ةر منفردة ،وقال له :أخرج من هذه الصخ ةر ناقة سوداء حالجة ذات عرف وناصية ووبر.
فاستجاب هللا له وانشقت الصخ ةر عن ناقة كما وصفوا فآمن به بعضهم ،وكفر بعضهم ،وكان

ممن عصى قدار عاقر الناقة .فانتدب لها ،أي أجاب قومه حين ندبوه إلى عقرها .منعة :بسكون
النون وفتحها ،أي قوة .أبو زمعة :هو أبو زمعة األسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ،وهو
جد عبد هللا بن زمعة بن األسود ،رواي الحديث.

َّللا عن أَ ِب ِ
يه  -رضى هللا عنهم َأ َّن َّ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َل َّما َمَّر
َ - 453ع ْن َس ِال ُم ْب ُن َعْبِد َّ ِ َ ْ
ين َظَلموا ِإالَّ أَ ْن َت ُكوُنوا ب ِ
ِ َِّ
ِ ِ
ين  ،أَ ْن ُي ِص َيب ُك ْم َما
اك َ
َ
ال الَ َتْد ُخلُوا َم َساك َن الذ َ ُ
باْلح ْج ِر َق َ
الر ْح ِل.
أَ َص َاب ُه ْم ُ .ث َّم َتَقَّن َع ِب ِرَد ِائ ِه َ ،و ْهَو َعَلى َّ
عبد هللا :هو عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،الحجر :هو موضوع ديار ثمود ،بوادي القرى بين
المدينة والشام .مساكن الذين ظلموا أنفسهم :هذا يشمل منازل ثمود ومنازل غيرهم ممن في

معناهم من سائر األمم التي نزل بها العذاب ،وحلت بها المثالت .تكونوا باكين :إشا ةر إلى
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وجوب االتعاظ واستشعار الخشية ،أي مخافة أن ينزل بكم ما نزل بهم .تقنع بردائه ،أي تستر

بثوبه .والرحل :ما يوضع على ظهر البعير ليركب ،وهو أصغر من القتب.

باب قول هللا :
واتخذ هللا إبراهيم خليال
ِ
ِ
ال ُم -
الس َ
يم َ -عَلْي ِه َّ
ال َل ْم َي ْكذ ْب ِإْبَراه ُ
َ - 456ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
ِ
ات َّ ِ
ات ِثْن َتي ِن ِمْنه َّن ِفى َذ ِ
يم ) َوَقْولُ ُه ( َب ْل
ُ
ِإالَّ َثالَ َث َك َذَب ٍ ْ
َّللا َعَّز َو َج َّل َ ،قْولُ ُه ( ِإنى َسق ٌ
ات َيْو ٍم َو َس َارةُ ِإ ْذ أَ َتى َعَلى َجَّب ٌار ِم َن اْل َجَبا ِبَرِة
ال َبْيَنا ُهَو َذ َ
َف َعَل ُه َك ِب ُيرُه ْم َه َذا ) َ ،وَق َ
ِ
الن ِ
امَ أَر ٌة ِم ْن أَ ْح َس ِن َّ
اس َ ،فأَْرَس َل ِإَلْي ِه َ ،ف َسأََل ُه َعْن َها .
يل َل ُه ِإ َّن َها ُهَنا َر ُج ً
ال َم َع ُه ْ
َفق َ
ِِ
ِ
ال َيا َس َارُة َ ،لْي َس َعَلى َو ْج ِه األَْر ِ
ض ُمْؤ ِم ٌن
ال أُ ْختى َ ،فأَ َتى َس َارَة َق َ
ال َم ْن َه ذه َق َ
َفَق َ
َخبرتُهُ أََّن ِك أُ ْخ ِتى َفالَ تُ َكِذ ِب ِ
ِ
ينى َ .فأَْرَس َل ِإَلْي َها ،
َغْي ِرى َو َغْيُرِك َ ،وإ َّ
ِن َه َذا َسأََلنى َ ،فأ ْ َ ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ضُّرِك َ .فَد َع ِت
َّللا ِلى َو َال أَ ُ
ال ْادعى َّ َ
َفَل َّما َد َخَل ْت َعَلْيه َذ َه َب َي َتَن َاوُل َها ِبَيده َ ،فأُخ َذ َفَق َ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ضُّرِك .
َّللا ِلى َوالَ أَ ُ
ال ْادعى َّ َ
َّللا َفأُ ْطل َق  ،ثُ َّم َتَن َاوَل َها الثانَي َة َ ،فأُخ َذ مْثَل َها أَْو أَ َشَّد َفَق َ
َّ َ
ِِ
ان ِ ،إ َّن َما أَ َتْي ُت ُموِنى
ال ِإَّن ُك ْم َل ْم َتأْ ُتوِنى ِبِإْن َس ٍ
َفَد َع ْت َفأُ ْطِل َق َ .فَد َعا َب ْع َ
ض َح َجَبته َفَق َ
ِِ
ِ
ِ
َّللا
ان َ .فأ ْ
ِب َشْي َط ٍ
َخَد َم َها َه َ
اجَر َفأَ َت ْت ُه َ ،و ُهَو َقائ ٌم ُي َصلىَ ،فأَْو َمأَ ِبَيده َم ْهَيا َقاَل ْت َرَّد َّ ُ
ِ
َكْيَد اْل َك ِاف ِر  -أَ ِو اْل َف ِ
ال أَُبو ُهَرْيَرَة ِتْل َك أُ ُّم ُك ْم َيا َب ِنى
اج ِر  -فى َن ْح ِِره َ ،وأَ ْخَد َم َه َ
اجَرَ .ق َ
السم ِ
ِ
اء .
َماء َّ َ

اآلية :هي  1,4من سو ةر النساء .وإنما سمى خليال لشدة محبة ربة عزوجل ،لما قام له من
الطاعة التي يحبها ويرضاها .كذبات :جمع كذبة بالفتح ،وهي الواحدة من الكذب .وروى:

"كذبات" بكسر الكاف وسكون الذال :جمع كذبة بالكسر .اثنتين منهم في ذات هللا عزوجل ،أي
والكذبة الثالثة التي وردت في قصة سارة ليست كلها في ذات هللا عزوجل ،فإنها تضمنت حظًا
لنفسه ونفعًا له ،وإن كانت أيضًا في ذات هللا من وجه آخر ،ألنها سبب دفع كافر ظالم عن

مواقعة فاحشة عظيمة .إني سقيم :اآلية  89من الصافات .وكان قومه طلبوا منه أن يخرج معهم
إلى العيد ،وأحب هو أن يخلو بآلهتهم ليكسرها ،فاعتل عليهم بهذه العلة ليتمكن من تحطيم
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األصنام .وقوله :بل فعله كبيرهم هذا :اآلية  19من األنبياء .وكان هذا جوابه حين سألوه عمن

حطم آلهتهم ،ليتخلص من نقمتهم ،وليظهر لهم عجز تلك اآللهة  .سا ةر بتخفيف الراء ،وأصلها

في العبرية "ساراى" ومعنى "سارة" :الرئيسة .انظر سفر التكوين اإلصحاح  .18،17وضبط في
اللسان (سقم) بتشديد الراء خطأ .ومن شواهد ضبطها قول جرير:
فيجمعنا والغر أوالد سا ةر

أب النبالي بعده من تعذرا

ديوان جرير ,49والنقائض 994وابن سالم .948وهي سا ةر بنت هاران ملك حران .الجبار :هو

ملك األردن ،أو ملك مصر .قوله :أختي :هو من معاريض القول ،أراد أختي في الدين .وإنما لم
يقل هي زوجتي خشية أن يقتله لينفرد بها ،أو يحمله على طالقها .قال الكرماني :اتفق الفقهاء

على أن الكذب جائز بل واجب في بعض المقامات ،كما لو طلب ظالم وديعة ليأخذها غصباً،
وجب على المودع عنده أن يكذب بمثل أنه ال يعلم موضعها ،بل يحلف عليه .وانظر الحديثين

رقم  .414 ،944على وجه األرض :يعني األرض التي بها الجبار .فالتكذبيني ،أي بقولك هو

زوجي .فأخذ ،أي اختنق حتى ركض برجله كأنه مصروع .حجبته :جمع حاجب ،وهو من
يحجب الناس عن الملك أو ذي السلطان .فأخدمها هاجر ،أي وهب الجبار لها هاجر أم

إسماعيل لتخدمها .وكان أبو هاجر من ملوك القبط .فأوما بيده :مهيم ،أي أشار إبراهيم بيده

قائال :مهيم ،أي ما شأنك وما حالك؟ وهي كلمة يمانية .وروى :مهيا ،و "مهين" بالنون .رد كيده

ال فلم يصل إليه .وأخدم هاجر ،أي وهب لي
في نحره :هو مثل تقوله العرب لمن أراد أم ًار باط ً
هاجر لتخدمني .بنو ماء السماء :هم العرب؛ ألنهم يعيشون بالمطر ،ويتتبعون مواقع القطر في
البوادي ألجل المواشي.

ان َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ُي َع ِوُذ اْل َح َس َن
َ - 454ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
ال َك َ
اس  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
ات َّ ِ
اعيل وإِسحاق  ،أَعوُذ ِب َكِلم ِ
ِ
َّللا
ول ِإ َّن أََبا ُك َما َك َ
ُ
ان ُي َع ِوُذ ِب َها ِإ ْس َم َ َ ْ َ َ
َ
َواْل ُح َسْي َن َوَيُق ُ
ام ٍة َ ،و ِم ْن ُك ِل َعْي ٍن َال َّم ٍة.
ان َو َه َّ
ام ِة ِم ْن ُك ِل َشْي َط ٍ
التَّ َّ
التعويذ :الرقية يرقي بها اإلنسان .وأصله من عاذ يعوذ ،إذا لجأ .أباكما ،أي إبراهيم عليه السالم.
التامة ،أي الكاملة ،أو النافعة ،أو الشافية ،أو المباركة .من كل شيطان :إنسي أو جني والهامة:

واحدة الهوام ،ذوات السموم .الالمة :التي تصيب بسوء ،تلم باإلنسان ،أي تنزل به.
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باب قول هللا :
(لََّقد َكان ِف ي يوس ف وإ ْ ِ
ين)
ات ِل َّ
لس ِائِل َ
ِخَوِته َآي ٌ
ْ َ
ُ ُ َ َ
 - 455ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه ِقيل يا رسول َّ ِ
الن ِ
َّللا َ ،م ْن أَ ْكَرُم َّ
اس
َ
َ َْ
َ َ َُ َ
َّللا اب ُن َن ِب ِى َّ ِ
ِ
َّللا ْاب ِن
وس ُ
ال أَ ْتَق ُ
ف َن ِب ُّى َّ ْ
ال َفُي ُ
اه ْم َ .فَقالُوا َلْي َس َع ْن َه َذا َن ْسأَلُ َك َ .ق َ
َق َ
يل َّ ِ
َن ِب ِى َّ ِ
َّللا ْاب ِن َخِل ِ
ال َف َع ْن َم َع ِاد ِن اْل َعَر ِب َت ْسأَُلو َن
َّللا َ .قاُلوا َلْي َس َع ْن َه َذا َن ْسأَُل َكَ .ق َ
ِخيارُهم ِفى اْلج ِ
اهِلَّي ِة ِخَي ُارُه ْم ِفى ِ
ال ِم ِإ َذا َفُق ُهوا.
اإل ْس َ
َ
َُ ْ
اآلية :هي اآلية  7من سو ةر يوسف .أتقاهم هلل :أي أشدهم هلل تقوى .يوسف :ابن يعقوب بن

إسحاق بن إبراهيم .معادن العرب :أصولها التي ينتسبون إليها .الناس معادن ،أي كالمعادن في

كونها أوعية للجواهر التي تختلف في نفاستها .فقه بالضم :صار فقيها؛ وبالكسر :فهم وفي
الحديث تمجيد للعلم والفقة.

باب قول هللا
ِن ُيوُن َس َل ِم َن
(َوإ َّ

تعالى:
ين)
اْل ُمْرَسِل َ

ال َبْيَن َما َي ُه ِ
ض ِسْل َع َت ُه أُ ْع ِطى
ود ٌّى َي ْع ِر ُ
َ - 453ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
َ
ِ
وسى َعَلى اْلَب َش ِر َ ،ف َس ِم َع ُه َر ُج ٌل ِم َن
ال َال َوالَّذى ْ
اص َط َفى ُم َ
ِب َها َشْيًئا َك ِرَه ُه َ .فَق َ
ِ
وسى َعَلى اْلَب َش ِر ،
ول َوالَّذى ْ
اص َط َفى ُم َ
ال َتُق ُ
ام َ ،فَل َط َم َو ْج َههُ َ ،وَق َ
األَ ْن َص ِار َفَق َ
ِ
ِ ِ
ِ
َو َّ
ال
ال أََبا اْلَقاسمِ ِ ،إ َّن لى ذ َّم ًة َو َع ْهًدا َ ،ف َما َب ُ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َبْي َن أَ ْظ ُه ِرَنا َف َذ َه َب ِإَلْيه َ ،فَق َ
ال ِل َم َل َط ْم َت َو ْج َه ُه َ .ف َذ َكَرُه َ ،ف َغ ِض َب َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى ُرِئى ِفى
فُ َال ٍن َل َط َم َو ْج ِهى َ .فَق َ
َ
وج ِه ِه  ،ثُ َّم َقال الَ تُ َف ِضلُوا بي َن أَْن ِبي ِ
الص ِ
ق َم ْن ِفى
َّللاِ َ ،فِإَّن ُه ُيْن َف ُخ ِفى ُّ
اء َّ
َْ
ورَ ،فَي ْص َع ُ
َ
َْ
َ
َّللا ُ ،ث َّم يْن َف ُخ ِف ِ
السمو ِ
ات َو َم ْن ِفى األَْر ِ
يه أُ ْخَرىَ ،فأَ ُكو ُن أََّو َل َم ْن
ُ
َّ َ َ
اء َّ ُ
ض ِ ،إالَّ َم ْن َش َ
ب ِع َث َفِإ َذا موسى ِ
آخ ٌذ ِباْل َعْر ِ
وس َب ِب َص ْعَق ِت ِه َيْو َم الطُّ ِ
ال أَْد ِرى أَ ُح ِ
ور أَ ْم ُب ِع َث
ش َ ،ف َ
ُ
ُ َ

ِ
ول ِإ َّن أَ َحًدا أَ ْف َض ُل ِم ْن ُيوُن َس ْب ِن َمتَّى.
َقْبلى؟ َو َال أَ ُق ُ
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اآلية 199 :من سو ةر الصافات .شيئًا كرهه ،أي ثمنًا بخسًا .أظهر :جمع ظهر ،أي بيننا .فذكره،
أي ذكر أم هر مع اليهودي .رئى في وجهه ،أي رئى الغضب وظهر على وجهه الكريم .ال تفضلوا
بين أنبياء هللا ،أي ال تفضلوا تفضال من قبل أنفسكم ،فاهلل هو الذي يفضل" ،تلك الرسل فضلنا

بعضهم على بعض" .أو معناه ال تفضلوا تفضيالً يؤدي إلى تنقيص ،أو إلى خصومة ونزاع.

ينفخ في الصور :النفخة األولى ،وذلك يوم القيامة .فيصعق ،أي يموت من كان حياً فيهن .من

شاء هللا :قيل جبريل وميكائيل وإسرافيل ،فإنهم يموتون بعد .وقيل حملة العرش .ينفخ فيه أخرى:

نفخة أخرى للبعث من القبور .فال أدري أحوسب بصعقته يوم الطور ،أي لم يصعق بعد البعث،

وذلك ألنه تغشى الناس غشية بعد البعث عند نفخة الفزع األكبر .وذلك ألنه صعق يوم الطور

حين سأل الرؤية" ،فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًا وخر موسى صعقًا" .وذك هر ليونس هنا:
تواضع منه ملسو هيلع هللا ىلص.

باب قول هللا :
ود َزُبوراً)
(َوآ َتْيَنا َد ُاو َ
َ - 453ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
ال ُخ ِف َف َعَلى َد ُاوَد-
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ
آن َقْب َل أَ ْن ُت ْسَر َج
َعَلْي ِه َّ
ْمُر ِبَدَوا ِبه َف ُت ْسَر ُج َ ،فَيْقَ أرُ اْلُقْر َ
آن َ ،ف َك َ
السالَ ُم  -اْلُقْر ُ
ان َيأ ُ
َدَو ُّاب ُهَ ،و َال َيأْ ُك ُل ِإالَّ ِم ْن َع َم ِل َيِدِه .
اآلية :من اآلية  119من النساء و 44من اإلسراء .قرآن داود :هو الزبور .وقرآن كل نبي :كتابه
الذي أوحى إليه .بدوابه :التي كان يركبها هو ومن معه من اتباعه .فتسرج ،أي توضع عليها

السروج .من عمل يده :من ثمن ما كان يعمل من الدروع.

باب قوله هللا:
(وو َهبَنا ِلَداوَد سَليم َ ِ
اب )
ان ن ْع َم اْل َعْبُد إَِّن ُه أََّو ٌ
ََ ْ
ُ ُ َْ
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ِ
 - 453ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه  -أَ َّن رسول َّ ِ
امَ أَر َت ِ
ان
َ
َ َْ
ال َكاَنت ْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ِ
اهما َفَقاَل ْت ِلص ِ
ِ
احَب ِت َها ِإَّن َما َذ َه َب ِب ْاب ِن ِك.
َم َع ُه َما ْابَن ُ
َ
اء الذْئ ُب َف َذ َه َب ب ْاب ِن ِإ ْحَد ُ َ
اه َما َ ،ج َ
السالَ ُم َ -فَق َضى ِب ِه
ُخَرى ِإَّن َما َذ َه َب ِب ْاب ِن ِك َ .ف َت َحا َك َم َتا ِإَلى َد ُاوَد َ -عَلْي ِه َّ
َوَقاَل ِت األ ْ
ال اْئ ُتوِنى
ال ُم َ -فأ ْ
الس َ
ان ْب ِن َد ُاوَد َ -عَلْي ِه َما َّ
ِلْل ُكْبَرىَ ،ف َخَر َج َتا َعَلى ُسَلْي َم َ
َخَبَرَت ُ
اه َفَق َ
ِب ِ
الس ِك ِ
َّللا ُ .هَو ْابُن َها َ .فَق َضى ِب ِه
ين أَ ُشُّق ُه َبْيَن ُه َما َ .فَقاَل ِت ُّ
الص ْغَرى الَ َت ْف َع ْل َيْر َح ُم َك َّ ُ
ِ
لص ْغرى َ .قال أَبو ُهريرَة و َّ ِ
ِ
َّللا ِإ ْن س ِمع ُت ِب ِ
الس ِك ِ ُّ
ول ِإالَّ
َ ْ
َ ُ َ َْ َ
ل ُّ َ
ين َقط ِإالَّ َيْو َمئٍذ َ ،و َما ُكَّنا َنُق ُ
اْل ُمْدَي َة .

اآلية 90 :من سو ةر ص .فقضى به للكبرى ،أي قضى بالولد الباقي للمرأة الكبرى ،وذلك ألنه

كان في يدها وعجزت األخرى عن إقامة البينة .ائتوني بالسكين أشقه بينهما :قال ذلك قاصداً
الستكشاف األمر ،عالمًا أن أم الولد ال ترضى أن يمس ولدها بأي أذى .فقضى به للصغرى:

وذلك لما رأى من جزعها الدال على عظيم شفقتها ،ولم يلتفت إلى إقرارها من قبل أن الولد ابن

الكبرى؛ ألنها آثرت حياته وبقاءه ،على التمت ع بضمه إليها ،والحكم به لها.

والحديث تصوير الجتهاد القضاة واحتيالهم في معرفة الحقيقة بالحيلة اللطيفة .إن سمعت ،أي ما

سمعت" ،وإن" نافية .وقالوا :سميت السكين سكيناً ألنها تسكن حركة الحيوان .وهذا نص في أنه

ال يحيط باللغة بشر إال يكون نبياً .والسكين يذكر ويؤنث .أما المدية ،فقالوا :سميت مدية ألنها
تقطع مدى حياة الحيوان.

ان اْل ِح ْك َم َة
باب قول هللا تعالىَ :وَلَقْد آ َتْيَنا ُلْق َم َ
َّللا  -رضى َّ ِ
 - 453ع ْن عبِد َّ ِ
آمُنوا َوَل ْم َيْل ِب ُسوا
ال َل َّما َنَزَل ِت ( الَِّذ َ
َ َْ
ين َ
َّللا عنه َ -ق َ
ِ
ظْل ٍم ) ُقْلَنا يا رسول َّ ِ
ال َلْي َس َك َما َتُقوُلو َن ( َل ْم
يماَن ُه ْم ِب ُ
َّللا أَُّيَنا َال َي ْظل ُم َن ْف َس ُه َق َ
َ َُ َ
ِإ َ
ان ِالْب ِن ِه ( يا بني ال ُتشرك
يماَن ُه ْم ِبظُْل ٍم ) ِب ِشْرٍك  ،أََوَل ْم َت ْس َم ُعوا ِإَلى َقْو ِل لُْق َم َ
َيْل ِب ُسوا ِإ َ
ِ
باّلِل ِإ َّن ِ
يم ) .
الشْر َك َل ُ
ظْل ٌم َعظ ٌ
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ولقد آتينا :اآلية  1,من سو ةر لقمان .عبد هللا :ابن مسعود .الذين آمنوا ولم يلبسوا :من اآلية 8,

من سو ةر األنعام .يلبسون :يخلطون .إنما هو الشرك ،أي المراد بالظلم هو الشرك باهلل أي لم
يجعلوا لم شركاء .ابن لقمان :اسمه باران ،أو أنعم .يا بني :...اآلية  19من سو ةر لقمان.

َّللا اص َط َف ِ
ِ
ِ
اك
بابَ :وِإ ْذ َقاَلت اْل َمالئ َك ُة َيا َمْرَي ُم ِإ َّن َّ َ ْ
ِ
ول َس ِم ْع ُت َّ
ول َخْيُر ِن َس ِائ َها
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َ - 433ع ْن َعل ًّي  -رضى هللا عنه َ -يُق ُ
ِ
ِ ِ
يج ُة.
َمْرَي ُم ْابَن ُة ِع ْمَر َ
انَ ،و َخْيُر ن َسائ َها َخد َ

اآلية :هي  4,من آل عمران .خير نسائها :األولى ،أي نساء أهل الدنيا في زمانها ،أو أفضل
نساء أهل الجنة ،كما ورد في رواية أخرى عن ابن عباس .وفي رواية" :خير نساء العالمين"

مطابقًا لقوله تعالى" :واصطفاك على نساء العالمين" .وخير نسائها الثانية ،أي وخير نساء هذه
األمة خديجة أم المؤمنين.

باب ما ذكر عن بني إسرائيل
ين َ ،ف َس ِم ْعتُ ُه ُي َحِد ُث
اعْد ُت أََبا ُهَرْيَرَة َخ ْم َس ِس ِن َ
ال َق َ
َ - 433ع ْن أََبى َح ِازٍم َق َ
ِ
َع ِن َّ
اء ُ ،كلَّ َما
وس ُه ُم األَ ْن ِبَي ُ
يل َت ُس ُ
ال َكاَن ْت َبُنو ِإ ْسَرائ َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ
اء َفَي ْكثُُرو َن َ .قاُلوا َف َما
َهَل َك َن ِب ٌّى َخَل َف ُه َن ِب ٌّىَ ،وإَِّن ُه َال َن ِب َّى َب ْعدى َ ،و َسَي ُكو ُن ُخَل َف ُ
َتأْمُرَنا َقال فُوا ِبَبْي َع ِة األ ََّو ِل َفاأل ََّو ِل  ،أَ ْعطُ ُ َّ
َّللا َس ِائلُ ُه ْم َع َّما
وه ْم َحق ُه ْم َ ،فِإ َّن َّ َ
َ
ُ
اه ْم.
اس َتْرَع ُ
ْ

قاعدت :مفاعلة من قعود ،ليدل على مالزمته للقعود معه هذه الفت ةر المتطاولة .تسوسهم األنبياء،
أي تتولى أمورهم كما تفعل الوالة بالرعية والسياسة :القيام على الشئ بما يصلحه ،خلفه :جاء

بعده وقام مقامه .ال نبي بعدي ،أي ال يجئ نبي بعدي فيفعل ما يفعلون .فما تأمرنا :هذه الفاء

فاء الفصيحة ،تفصح عن شرط مقدر ،أي إذا كثر بعدك الخلفاء فوقع تنازع وتشاجر بينهم فماذا

تأمرنا أن نفعل؟ فوا ،بالضم :أمر للجماعة بالوفاء .معناه إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة األول
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صحيحة يجب الوفاء بها ،وبيعة الثاني باطلة يحرم الفاء بها .أعطوهم حقهم ،أي أطيعوهم

وعاشروهم بالسمع والطاعة وإن لم يعطوكم حقكم :لما في ذلك من إعالء كلمة الدين ،وكف

الفتنة والشر؛ ومهما يكن فإن هللا محاسبهم يوم القيامة على ما صنعوا بالرعية من خير أو شر.

َ - 433ع ْن أَ ِبى َس ِع ٍيد  -رضى هللا عنه  -أَ َّن َّ
ال َل َت َّت ِب ُع َّن َسَن َن َم ْن
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
وهُ .قْلَنا َيا
اعا ِبِذَر ٍ
َقْبَل ُك ْم ِشْبً ار ِب ِشْب ٍر َ ،وِذَر ً
اع َ ،حتَّى َلْو َسَل ُكوا ُج ْحَر َض ٍب َل َسَل ْكتُ ُم ُ
رسول َّ ِ
ود َو َّ
ال َف َم ْن.
َّللا  ،اْلَي ُه َ
الن َص َارى َق َ
َُ َ
أبو سعيد :الخدري .السنن :بالتحريك :السبيل والمنهاج .شب اًر بشبر وذراعًا بذراع :كناية عن شدة
الموافقة وتمام االتباع في المخالفات والمعاصي .سلكوه :دخلوه فيه .والضب :دابة برية معروفة
تشبه الورل (من الزواحف) .وخص جحر الضب لشدة ضيقه و رداءته .أي إنهم يقتفون آثارهم

اقتفاء مطلقًا .اليهود والنصارى :في صحيح مسلم" :آليهود" بإثبات هم ةز االستفهام .
قوله :فمن :استفهام إنكاري ،أي ليس المراد غيرهم.

 - 436ع ْن عبِد َّ ِ
َّللا ْب ِن َع ْم ٍرو أَ َّن َّ
ال َبِل ُغوا َع ِنى َوَلْو َآي ًةَ ،و َحِد ُثوا َع ْن
َ َْ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ
ِ
الن ِ
يل َو َال َحَر َج َ ،و َم ْن َك َذ َب َعَل َّى ُم َت َع ِمًدا َفْلَي َتَبَّوأْ َمْق َعَد ُه ِم َن َّ
ار .
َبنى ِإ ْسَرائ َ
بلغوا عني ،أي من القرآن ،وقيل المراد العالمة الظاه ةر ولو كان المبلغ فعال أو إشا ةر أو نحوهما.

وحدثوا عن بني إسرائيل :حدثوا عنهم بما وقع لهم من األعاجيب ،وبما تضمنته كتبهم ،فال حرج
عليكم ،أي ال ضيق .وذلك ألنه كان عليه الصالة والسالم زجرهم عن األخذ عنهم والنظر في
دينهم ،قبل استقرار أحكام الدين وقواعد اإلسالم ،خشية الفتنو ،فلما زال المحذور أذن لهم في

ذلك .أو المراد "وال حرج" في ترك التحديث عنهم .أو المراد رفع الحرج عن الحاكي لما في

أخبارهم من ألفاظ مستبشعة ،كقولهم" :اجعل لنا إلهاً" ،و "اذهب أنت وربك" .متعمداً ،أي قاصداً
للكذب في الحديث عني .فليتبوأ مقعده من النار ،أي ليتخذ مقعده في النار ،يعني أن هللا يبوئه

مقعده من النار .أو األمر فيه للتهكم أو للدعاء عليه.
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 - 434ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه َ -قال ِإ َّن رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص
َ
َ َْ
َ َُ َ
ود َو َّ
وه ْم.
الن َص َارى َال َي ْصُبغُو َن َ ،ف َخ ِال ُف ُ
َقالَ ِإ ن اْلَي ُه َ
ال يصبغون :شيب اللحية والرأس .فخالفوهم :واصبغوا بغير السواد؛ لما في مسلم من حديث
جابر أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال" :غيروه وجنبوه السواد" .وقد أختار النووي تحريم الصبغ بالسواد .قال
القسطالني :نعم يستثنى المجاهد اتفاقاً.

حديث أبرص وأقرع وأعمى
 - 435ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه -حَّد َث ُه أََّن ُه س ِمع رسول َّ ِ
ول ِإ َّن
َ
َ
َ َْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َ ََُ َ
ال َث ًة ِفى ب ِنى ِإسر ِائيل أَبرص وأَ ْقر َع وأَعمى بَدا َِّ ِ
ّلِل أَ ْن َيْبَتِلَي ُه ْم َ ،فَب َع َث ِإَلْي ِه ْم َمَل ًكا ،
َث َ
ْ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ
َ
ال َلْو ٌن َح َس ٌن َو ِجْلٌد َح َس ٌن َ ،قْد َقِذَرِنى
َفأَ َتى األَْبَر َ
ال أَ ُّى َش ْى ٍء أَ َح ُّب ِإَلْي َك َق َ
ص َ .فَق َ
الناس َ .قال َفمسح ُه َ ،ف َذ َهب عْن ُهَ ،فأ ِ
ال أَ ُّى
ْ
َ َ
َ ََ َ
َّ ُ
ُعط َى َلْوًنا َح َسًنا َو ِجْلًدا َح َسًنا َ .فَق َ
ِ ِ
ِ
ال ِ
ص َوا َأل ْقَر َع ،
ال اْلَبَقُر ُهَو َش َّك فى َذ ل َك ِ ،إ َّن األَْبَر َ
اإل ِب ُل  -أَْو َق َ
اْل َمال أَ َح ُّب ِإَلْي َك َق َ
ِ
اآلخر اْلبَقر َ -فأ ِ
ال أَ َحُد ُه َما ِ
يها
ْ
ال ُيَب َار ُك َل َك ف َ
ال َ ُ َ ُ
اء َ .فَق َ
ُعط َى َنا َق ًة ُع َشَر َ
اإل ِب ُل َ ،وَق َ
َق َ
ال َش َعٌر َح َس ٌن َ ،وَي ْذ َه ُب َع ِنى َه َذا َ ،قْد
ال أَ ُّى َش ْى ٍء أَ َح ُّب ِإَلْي َك َق َ
َ .وأَ َتى األَ ْقَر َع َفَق َ
ِ
َى اْلم ِ
َقِذَرِنى َّ
ال أَ َح ُّب ِإَلْي َك
الن ُ
ال َفأ ُّ َ
ال َف َم َس َح ُه َف َذ َه َب َ ،وأُ ْعط َى َش َعً ار َح َسًنا َ .ق َ
اس َ .ق َ
ِ
ِ
ال أَ ُّى
يها َ .وأَ َتى األ ْ
ال َف أ ْ
ال ُيَب َارُكَل َك ف َ
َع َط ُ
َع َمى َفَق َ
اه َبَقَرًة َحامالً َ ،وَق َ
ال اْلَبَقُر َ .ق َ
َق َ
َّللا ِإَل َّى َب َص ِرى َ ،فأُْب ِصُر ِب ِه َّ
َّللا
الن َ
ال َف َم َس َح ُه َ ،فَرَّد َّ ُ
اس َ .ق َ
ال َيُرُّد َّ ُ
َش ْى ٍء أَ َح ُّب ِإَلْي َك َق َ
ِ
ِ
اه َشا ًة َو ِالًدا َ ،فأُْن ِت َج َه َذ ِ
ان ،
ال َفأ ُّ
ال اْل َغَن ُمَ .فأ ْ
َع َط ُ
َى اْل َمال أَ َح ُّب ِإَلْي َك َق َ
ِإَلْيه َب َصَرُه َ .ق َ
ان ِل َه َذا َو ٍاد ِم ْن ِإ ِب ٍل َ ،وِل َه َذا َو ٍاد ِم ْن َبَق ٍر َ ،وِل َه َذا َو ٍاد ِم َن اْل َغَن ِم  .ثُ َّم
َوَوَّلَد َه َذا َ ،ف َك َ
ِِ
ِإ َّنه أََتى األَبرص ِفى ص ِ
ِ
َّ
ال ِفى
ال َر ُج ٌل ِم ْس ِك ٌ
ُ
ُ َ
َْ َ
ينَ ،تَقط َع ْت ِب َى اْلحَب ُ
ورِته َو َهْيَئته َفَق َ
ال َغ اْليوم ِإالَّ ِب َّ ِ
اك اللَّْو َن اْل َح َس َن َواْل ِجْلَد
َس َف ِرى َ ،ف َ
اّلِل ثُ َّم ِب َك  ،أَ ْسأَلُ َك ِبالَِّذى أَ ْع َط َ
ال َب َ َ ْ َ
ِ
ِ ِ
اْل َحس َن َواْلمال َب ِع ً ا َّ
ال َل ُه
ال َل ُه ِإ َّن اْل ُحُقو َق َكث َيرةٌ َ .فَق َ
ير أَ َتَبل ُغ َعَلْيه فى َس َف ِرى َ .فَق َ
َ َ
َ
ِ
ص َيْق َذُر َك َّ
ال َلَقْد َو ِرْث ُت ِل َكا ِب ٍر
اس َف ِق ً ا
َع َط َ
ير َفأ ْ
الن ُ
َكأَنى أَ ْع ِرُف َك  ،أََل ْم َت ُك ْن أَْبَر َ
َّللا َفَق َ
اك َّ ُ
ِ
ِ
ورِت ِه
َّللا ِإَلى َما ُكْن َت َ ،وأَ َتى األَ ْقَر َع فى ُص َ
ال ِإ ْن ُكْن َت َكاذًبا َف َصَّيَر َك َّ ُ
َع ْن َكا ِب ٍر َ .فَق َ
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ِ
ِ ِ
و َهيَئ ِت ِه َ ،فَقال َل ُه ِمْثل ما َق ِ
ال ِإ ْن ُكْن َت
َ ْ
ال ل َه َذا َ ،فَرَّد َعَلْيه مْث َل َما َرَّد َعَلْيه َه َذا َفَق َ
َ َ َ
َ
َّللا ِإَلى ما ُكْنت  .وأَ َتى األَعمى ِفى ص ِ
ِ
ين َو ْاب ُن
ال َر ُج ٌل ِم ْس ِك ٌ
ُ َ
َ َ
ورِته َفَق َ
َْ
َ
َكاذًبا َف َصَّيَر َك َّ ُ
يل وَتَقطَّع ْت ِبى اْل ِحبال ِفى س َف ِرى َ ،فالَ بالَ َغ اْليوم ِإالَّ ِب َّ ِ
اّلِل  ،ثُ َّم ِب َك أَ ْسأَلُ َك ِبالَِّذى
َ
َس ِب ٍ َ َ
َْ َ
َ
َ َ ُ
ِ
َّ
َّللا َب َص ِرى ،
ال َقْد ُكْن ُت أَ ْع َمى َفَرَّد َّ ُ
َرَّد َعَلْي َك َب َصَر َك َشا ًة أَ َتَبل ُغ ِب َها فى َس َف ِرى َ .فَق َ
ِِ
ير َفَقْد أَ ْغَن ِانى َ ،ف ُخ ْذ ما ِشْئ َت َ ،فو َّ ِ
ِ
ال
َوَف ِق ً ا
َ
َّللا الَ أَ ْج َهُد َك اْلَيْو َم ب َش ْى ٍء أَ َخ ْذ َت ُه َّّلِل َ .فَق َ
َ
ِ
ِ
َّللا َعْن َك وس ِخ َط َعَلى ص ِ
ِ
احَبْي َك.
َ
ََ
أَ ْمس ْك َماَل َكَ ،فِإَّن َما ْابُتليتُ ْم َ ،فَقْد َرض َى َّ ُ
ابيض بعض ظاهر بدنه لفساد مزاج ،واألعمى :الذي ذهب بصره .واألقرع :الذي
األبرص :الذي ًّ

شعر رأسه بآفة .بدا هلل أن يبتليهم ،أي سبق في علمه وقضائه ،ال أنه ظهر له بعد أن كان

خفياً؛ أو ط أر له رأي؛ فهذان محاالن عليه سبحانه .يبتليهم :يختبرهم .قذرني الناس ،أي ألن
الناس اشمأزوا من رؤيته ،وعدوه مستقذ ًار .فذهب عنه :البرص .شك في ذلك :هو ،أي رواي

الحديث ،وهو إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة رواي الحديث ،كما في مسلم .ناقة عشراء :هي

التي أتى عليها في حملها عش ةر أشهر .وهي من انفس المال .شاة والد ،أي ذات ولد ،أو حامال.

فأنتج هذان ،أي صاحبا اإلبل والبقر .ولدت لهما الناقة والبقرة .وولد هذا ،أي صاحب الشاة.

ولدت له .في صورته وهيئته ،أي الصو ةر التي كان هو عليها من قبل ،وهي صو ةر األبرص،

تشكل الملك له بصورته السابقة ليختبره .تقطعت به الحبال :جمع حبل ،أراد أسباب الرزق ،فهو

ال يجد وسيلة للكسب .وإنما أراد بقوله هذا أن يوقظ إحساسه .البالغ :الطفاية .أسألك :أراد المال
الكثير .أتبلغ ،من البلغة ،وهي الكفاية .والمعنى أتوصل به إلى مرادي .فقال له :إن الحقوق

كثيرة :يعتذر له عند عدم إمكانه مساعدته ،كذبًا منه .لكابر عن كابر :وفي رواية" :كاب ًار عن

كابر" ،أي ورثته عن آبائي وأجدادي حال كون كل واحد منهم كبي اًر ورث عن كبير .وكان هذا

كذبا منه وجحدًا لنعمة هللا .ال احمدك اليوم بشئ ،أي ال أحمدك على ترك شء تحتاج إليه من
مالي .وثله في الحذف قول المرقش األكبر:
ليس على طول الحياة ندم

ومن وراء المرء ما يعلم

أي ليس على فوت طول الحياة ندم .ويروي" :ال أجهدك اليوم بشئ" .أي ال أشق عليك ي رد

شئ تطلبه مني أو تأخذه .ابتليتم ،أي أختبركم هللا وامتحنكم .قال الكرماني في هذا الثالث :وال

شك أن مزاجه كان أقرب إلى السالمة من مزاجهما؛ ألن البرص مرض ال يحصل إال من فساد
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المزاج وخلل في الطبيعة ،وكذلك ذهاب الشعر ،بخالص العمى فإنه ال يستلزم فساده ،وقد يكون

من أمر خارجي .

كتاب المناقب
باب مناقب قريش
َ - 433ع ِن ُّ ِ
ان ُم َح َّمُد ْب ُن ُجَبْي ِر ْب ِن ُم ْط ِع ٍم ُي َحِد ُث أََّن ُه َبَل َغ ُم َع ِاوَي َة َو ْهَو
ال َك َ
الزْه ِرى َق َ
ش أَ َّن عبَد َّ ِ
َّللا ْب َن َع ْم ِرو ْب ِن اْل َع ِ
اص ُي َحِد ُث أََّن ُه َسَي ُكو ُن َمِل ٌك
ِعْنَد ُه ِفى َوْفٍد ِم ْن قَُرْي ٍ
َْ
ان َ ،ف َغ ِض َب م َع ِاوَي ُة َ ،فَقام َفأَ ْثَنى َعَلى َّ ِ ِ
ال أَ َّما َب ْعُد
ِم ْن َق ْح َط َ
َّللا ب َما ُهَو أَ ْهلُ ُه ،ثُ َّم َق َ
َ
ُ
يث َليس ْت ِفى ِك َتا ِب َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اّلِلَ ،و َال ُتْؤَثُر َع ْن
َفِإَّن ُه َبَل َغنى أَ َّن ِر َجا ًال مْن ُك ْم َي َت َحَّد ُثو َن أَ َحاد َ ْ َ
ِ
ول َّ ِ
َرس ِ
َم ِان َّى الَّ ِتى ُت ِض ُّل أَ ْهَل َها َ ،فِإِنى َس ِم ْع ُت
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َ ،فأُوَلئ َك ُج َّهالُ ُك ْم َ ،فِإَّيا ُك ْم َواأل َ
ُ
رسول َّ ِ
ش  ،الَ ُي َع ِاد ِ
َّللا
َمَر ِفى قَُرْي ٍ
يه ْم أَ َحٌد ِإالَّ َكَّبهُ َّ ُ
ول ِإ َّن َه َذا األ ْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َُ َ
عَلى وج ِه ِه ،ما أَ َقاموا ِ
ين.
الد َ
َ َْ
ُ
َ
الملك المشار إليه هو أبو اليمن جميعاً ،وهو قحطان بن عامر بن شالخ .تؤثر :تروي .األمان:
جمع أمنية ،وهي ما يتمنى ،أي ما يأمله المرء .إن هذا األمر ،أي الخالفة .كبه :قلبه ،والمراد

صرعه .ما أقاموا الدين ،أي مدة إقامتهم للدين ،أي عملهم به وحمايتهم له .وهذا القيد حجة على

من زعموا أن الخالفة ال تكون إال في قريش.

ول
ال َر ُس ُ
َ - 433ع ْن أَ ِبى هَُرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
َو ُج َهْيَن ُة َو ُمَزْيَن ُة َوأَ ْسَل ُم َوأَ ْش َج ُع َو ِغ َف ُار َمَو ِال َّى َلْي َس َل ُه ْم

َّ ِ
ش َواألَ ْن َص ُار
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص قَُرْي ٌ
موًلى ُ ،دو َن َّ ِ
َّللا َوَر ُسوِل ِه .
َْ

قريش :هم بنو النضر ،أو فهر بن مالك بن النضر .األنصار :هم األوس والخزرج :ابنا حارثة

بن ثعلبة .جهينة :ابن زيد بن ليث بن سود .مزينة :بنت كلب بن وب ةر بن ثعلب بن حلوان ،من

قضاعة .أسلم :بن أفصى بن حارثة .وأفصى هو خزاعة .أشجع :ابن ريث بن غطفان بن قيس
عيالن بن مضر .غفار ،بكسر الغين ،بن مليل بن ضم ةر بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة.
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موالي ،بتشديد الياء ،أي أنصاري المختصون بي ،وذلك ألنهم ممن سبقوا إلى اإلسالم فلم يجر
عليهم سباء والرق كغيرهم من العرب.

باب ذكر قحطان
َ - 433ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
اع ُة َحتَّى
وم َّ
الس َ
ال َال َتُق ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ان َي ُسو ُق َّ
اه.
َي ْخُر َج َر ُج ٌل ِم ْن َق ْح َط َ
اس ِب َع َص ُ
الن َ
رجل من قحطان :قيل يكون اسمه جهجاه بن قيس الغفاري .وانظر الحديث التالي .يسوق الناس
بعصاه :كناية عن الملك ،كالراعي الذي يسوق غنمه بالعصا .وذكروا أن خروجه يكون بعد
المهدي ،وأنه يسير سيرته.

باب ما ينهي من دعوى الجاهلية
ول َغَزْوَنا َم َع َّ
اب َم َع ُه
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد َث َ
َ - 433ع ْن َجا ِبر  -رضى هللا عنه َ -يُق ُ
ان ِم َن اْل ُم َه ِ
اس ِم َن اْل ُم َه ِ
اب َف َك َس َع أَْن َص ِارًّيا ،
اج ِر َ
ين َحتَّى َكثُُروا َ ،وَك َ
اج ِر َ
ين َر ُج ٌل َلعَّ ٌ
َن ٌ
ِ
ِ
ال
َف َغض َب األَ ْن َص ِارُّى َغ َضًبا َشد ًيدا َ ،حتَّى َتَد َ
ال األَ ْن َص ِارُّى َيا َللَ ْن َص ِارَ .وَق َ
اعْوا َ ،وَق َ
الن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلما بالَُدعوى أَ ْه ِل اْلج ِ
اج ِرُّى َيا َلْل ُم َه ِ
اْل ُم َه ِ
اهِلَّي ِة  .ثُ َّم
اج ِر َ
َ
ين َ .ف َخَر َج َّ ُّ
َ َ َْ
ُخ ِبر ِب َكسع ِة اْلمه ِ ِ
ال َّ
وها
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َد ُع َ
ْ َ َُ
ال َما َشأُْن ُه ْم َ .فأ ْ َ
ال َفَق َ
اج ِرى األَ ْن َص ِارَّى َق َ
َق َ
َفِإَّنه ا َخ ِبي َثةٌ وَقال عبُد َّ ِ
اعْوا َعَلْيَناَ ،ل ِئ ْن َر َج ْعَنا ِإَلى
ول أَ َقْد َتَد َ
َ َ َْ
َ
َّللا ْب ُن أَُب ٍى ْاب ُن َسُل َ
اْلمِديَن ِة َلي ْخ ِرج َّن األ ِ
ال ُع َمُر أَ َال َنْقُت ُل َيا
َ
ُ َ
َعُّز مْن َها األَ َذ َّل َ .فَق َ
َ
يث ِلعبِد َّ ِ
رسول َّ ِ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص الَ َي َت َحَّد ُث َّ
ال َّ
ان َيْقُت ُل
اس أََّنهُ َك َ
الن ُ
َّللا َه َذا اْل َخ ِب َ َ ْ
َّللاَ .فَق َ
َُ َ
أَ ْص َح َاب ُه.

جابر:ابن عبد هللا األنصاري .الغزوة كانت غزوة المريسيع ،وكانت سنة ست .ثاب :اجتمع ،أو

رجع .لعاب ،أي مزاح ،صيغة مبالغة من اللعب ،وقيل :كان يلعب بالحراب كالحبشة .واسم هذا
الرجل جهجاه بن قيس الغفاري ،وكان أجير عمر بن الخطاب .وانظر الحديث السابق .كسعه،
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أي ضربه على دبره ،واألنصاري هذا هو سنان بن وب ةر الخزرجي .تداعوا ،أي استغاثوا بالقبائل
يستنصرونهم ،على عادة أهل الجاهلية .دعوها ،أي اتركوا دعوى الجاهلية .عبد هللا بن أبي بن

سلول :هو رأس المنافقين .وسلول :أسم أمه .األعز :يعني نفسه ورهطه.و األذل ،يريد به النبي

ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه .وهو ما حكاه هللا سبحانه في اآلية  8من سو ةر المنافقين .أال نقتل ،وفي رواة "تقتل"
بتاء الخطاب .لعبد هللا ،أي عبد هللا بن أبي بن سلول .ال يتحدث الناس ،...أي ال نقتله ،وال

أقتله .ويتحدث الناس ،استئناف بعده .كذا ذكر شراح الحديث .ويصح عندي على اتصال الكالم
بأن كون من النفي المراد به النهي كقولك :ال يخرج دمحم ،بالرفع ،وأنت تعني بذلك طلب عدم

خروجه.

باب قصة إسالم أبي ذر الغفاري
ال َل َّما َبَل َغ أََبا َذ ٍر َمْب َع ُث النَّ ِب ِى
َ - 433ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
اس  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
ملسو هيلع هللا ىلص َقال أل ِ ِ
ِ
الر ُج ِل الَِّذى َيْزُع ُم أََّن ُهَن ِب ٌّى
اعَل ْم ِلى ِعْل َم َه َذا َّ
َخيه ْارَك ْب ِإَلى َه َذا اْلَوادى َ ،ف ْ
َ
 ،يأ ِْت ِ
يه اْل َخبر ِم َن َّ ِ
اس َم ْع ِم ْن َقْوِل ِه  ،ثُ َّم اْئ ِت ِنى َ .فاْن َطَل َق األَ ُخ َحتَّى َقِد َم ُه
َُ
َ
الس َماء َ ،و ْ
ِ
ِ ِ
َخالَ ِق ،
ْمُر بِ َم َك ِارِم األ ْ
ال َلهُ َ أرَ ْيتُهُ َيأ ُ
َو َسم َع م ْن َقْوِله  ،ثُ َّم َر َج َع ِإَلى أَ ِبى َذ ٍر َ ،فَق َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يها
َوَك َ
ال َما َش َفْي َتنى م َّما أََرْد ُت َ ،ف َتَزَّوَد َو َح َم َل َشَّن ًة َل ُه ف َ
ال ًما َما ُهَو بالش ْع ِر َ .فَق َ
اء َحتَّى َقِد َم َم َّك َة َ ،فأَ َتى اْل َم ْس ِجَد َ ،فاْل َت َم َس َّ
َل
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َوالَ َي ْع ِرفُ ُه َ ،وَك ِرَه أَ ْن َي ْسأ َ
َم ٌ
ض اللَّي ِل َ ،فر ِ
آه َت ِب َع ُه َ ،فَل ْم
َعْن ُه َحتَّى أَْدَرَك ُه َب ْع ُ
يب َ .فَل َّما َر ُ
آه َعل ٌّى َف َعَر َف أََّن ُه َغ ِر ٌ
َ ُ
ْ
احٌد ِمْنهما ص ِ
يسأَل و ِ
اح َت َم َل ِقْرَب َت ُه َوَزَاد ُه ِإَلى
احَب ُه َع ْن َش ْى ٍء َحتَّى أَ ْصَب َح  ،ثُ َّم ْ
َُ َ
َْ ْ َ
ِ
ِ
اه َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى أَ ْم َسى َ ،ف َع َاد ِإلَى َم ْض َج ِع ِه ،
اْل َم ْس ِجد َ ،و َظ َّل َذل َك اْلَيْو َم َو َال َيَر ُ
ِِ
َفمَّربِ ِه َعِل ٌّى َفَقال أَما َن ِ ِ
َل
امهُ َ ،ف َذ َه َب به َم َعهُ الَ َي ْسأ ُ
ال ل َّلر ُجل أَ ْن َي ْعَل َم َمْن ِزَلهُ َفأَ َق َ
َ َ َ
َ
احٌد ِمْنهما ص ِ
وِ
ان َيْو َم الثَّ ِال ِث َ ،ف َع َاد َعِل ٌّى ِمْث َل َذِل َك ،
احَب ُه َع ْن َش ْى ٍء َ ،حتَّى ِإ َذا َك َ
َُ َ
َ
َِّ
ِ ِ
ال ِإ ْن أَ ْع َطْي َت ِنى َع ْهًدا َو ِمي َثا ًقا
ال أَالَ ُت َحدثُنى َما الذى أَ ْقَد َم َك َق َ
ام َم َع ُه ثُ َّم َق َ
َفأَ َق َ
ق و ُهو رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َ ،فِإ َذا أَ ْصَب ْح َت
َلتُْرِشَدَّن ِنى َف َعْل ُت َف َف َع َل َفأ ْ
ال َفِإَّن ُه َح ٌّ َ َ َ ُ ُ
َخَبَرُهَ .ق َ
ِ
اء َ ،فِإ ْن َم َضْي ُت
َفا ْتَب ْع ِنى َ ،فِإِنى ِإ ْن َ أَرْي ُت َشْيًئا أَ َخ ُ
اف َعَلْي َك قُ ْم ُت َكأَنى أُِر ُ
يق اْل َم َ
ِ
ِ
وه َحتَّى َد َخ َل َعَلى َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َوَد َخ َل
َفا ْتَب ْعنى َحتَّى َتْد ُخ َل َمْد َخلى َ .ف َف َع َل َ ،فاْن َطَل َق َيْق ُف ُ
ِ
ِ ِ
َخ ِبْرُه ْم
ال َل ُه النَّ ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ْارِج ْع ِإَلى َقْو ِم َكَ ،فأ ْ
َم َع ُهَ ،ف َسم َع م ْن َقْوِله َ ،وأَ ْسَل َم َم َكاَن ُه َفَق َ
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ِِ
ِ
ِ
ِ
َصُر َخ َّن ِب َها َبْي َن َظ ْهَ ارَنْي ِه ْمَ ،ف َخَر َج َحتَّى
ال َوالَّذى َن ْفسى ِبَيده أل ْ
َحتَّى َيأْتَي َك أَ ْم ِرى َ .ق َ
ِ
َّللا  ،وأَ َّن مح َّمًدا رسول َ َّ ِ
َّللا .
أَ َتى اْل َم ْس ِجَد َفَن َادى ِبأ ْ
ُ
َعَلى َصْوِته أَ ْش َهُد أَ ْن الَ ِإَل َه ِإالَّ َّ ُ َ ُ َ َ ُ
ِ
ال َوْيَل ُك ْم
وه َ ،وأَ َتى اْل َعَّب ُ
وه َحتَّى أَ ْض َج ُع ُ
ام اْلَقْو ُم َف َضَرُب ُ
اس َفأَ َك َّب َعَلْيه َق َ
ثُ َّم َق َ
ِ ِ
يق ِت َج ِارُك ْم ِإَلى َّ
الشأْمِ َفأَْنَق َذ ُه ِمْن ُه ْم  ،ثُ َّم َع َاد ِم َن
أََل ْس ُت ْم َت ْعَل ُمو َن أََّن ُه م ْن غ َف ٍار َوأَ َّن َط ِر َ
ِ
ِ ِِ ِ
اس َعَلْي ِه .
وه َوَث ُاروا ِإَلْيه َ ،فأَ َك َّب اْل َعَّب ُ
اْل َغد لمْثل َهاَ ،ف َضَرُب ُ
أبو ذر :اسمه جندب بن جنادة .وأخوه :اسمه أنيس ،بالتصغير" .هذا الوادي" :وادي مكة.

فانطلق األخ حتى قدمه :قدم الوادي .وكالمًا ما هو بالشعر ،أي ويقول كالمًا .وزاد مسلم" :ولقد
وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم عليها ،وهللا إنه لصادق" .الشنة :القربة الخلق (البالية).

كره أن يسأل عنه ،أي أن يسأل عنه قريشًا فيؤذوه .فلما رآه تبعه ،أي تبع عليًا إلى منزله .أما نال
للرجل أن يعلم منزله ،أي أما آن له أن يكون له منزل معين يسكنه .أو أراد دعوته إلى منزله.
أقامه :أنهضه من مضجعه .لترشدني ،أي لتدلني على ما أقصد .يقفوه ،أي يتبعه .ألصرخن بها
بين ظهرانيهم ،أي ألرفعن صوتي بكلمة التوحيد في جمعهم .ثم قام القوم فضربوه :هم قريش.

العباس :ابن عبد المطلب عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .أكب عليه :انحني عليه ولزمه" .وأن طريق تجاركم
إلى الشام" :حيث يمرون على غفار في طريقهم .فأكب العباس عليه :فأنقذه منهم ورجع إلى
قومه فأسلم أخوه أنيس وأمه وكثير من قومه.

باب قصة زمزم وجهل العرب
ال ِإ َذا َسَّر َك أَ ْن َت ْعَل َم َج ْه َل اْل َعَر ِب
َ - 433ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
اس  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
ِ
ين َقَتُلوا أَْو َالَد ُه ْم َس َف ًها
َفا ْقَ أْر َما َفْو َق الثَّ َ
ورِة األَ ْن َعا ِم ( َقْد َخ ِسَر الَِّذ َ
ال ِث َ
ين َو ِماَئ ٍة فى ُس َ
ِ
ين ).
ِب َغْي ِر ِعْل ٍم) ِإَلى َقْوِله ( َقْد َضُّلوا َو َما َكاُنوا ُم ْه َتِد َ
ما فوق الثالثين ومائة ،أي من اآليات .على إنه ليس المراد من ذلك اآلية  ،191وما بعدها من
سو ةر األنعام ،فإن اآلات التي تبين جهل العرب في هذه السو ةر هي اآليات  191إلى اآلية140

وهي اآلية التي ورد ذكرها في الحديث .والمراد باألوالد هنا البنات المؤودات خشية الفقر أو

خوف العار .وسفهًا نصب على الحال ،أو الفعول ،وهذا جهل منه ومنافاة للعلم؛ ألن الفقر وإن
كان ضر اًر فإن القتل أعظم منه .على أن كال من الفقر والعار أمر متوهم ،قد يقع وقد ال يقع.
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باب من أحب أن ال يسب نسبه
ِ
ِ
ان َّ
الن ِب َّى صلى هللا عليه
اس َتأْ َذ َن َح َّس ُ
َ - 433ع ْن َعائ َش َة -رضى هللا عنها َ -قاَلت ْ
وسلم ِفى ِهج ِ
َسلََّّن َك ِمْن ُه ْم
ال َح َّس ُ
اء اْل ُم ْش ِرِك َ
َ
ان أل ُ
ال َكْي َف ِبَن َس ِبى َ .فَق َ
ينَ ،ق َ
الش َعَرةُ ِم َن اْل َع ِج ِ
َك َما تُ َس ُّل َّ
ين.
حسان :ابن ثابت .كيف بنسبي فيهم ،أي كيف تهجو قريشًا مع اجتماعي معهم في نسب واحد،
وفي هذا إشارة إلى أن معظم طرق الهجو عندهم هو الغض من اآلباء .ألسلنك منهم ،أي
ألخلصن نسبك من نسبهم بحيث يختص الهجو بهم دونك .ووجه الشبه أن الشع ةر إذا سلت من
العجين واستخلصت ال يعلق بها منه شئ وذلك لنعومتها ومالستها.

باب ما جاء في أسماء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 - 436عن جبي ِر ب ِن م ْط ِعم عن أَ ِب ِ
يه  -رضى هللا عنه َ -قال َق ال رسول َّ ِ
َّللا صلى
َ ْ َُ ْ ْ ُ ٍ َ ْ
َ ََُ ُ
ِ َِّ
َّللا
هللا عليه وسلم ِلى َخ ْم َس ُة أَ ْس َم ٍ
اء أََنا ُم َح َّمٌد َ ،وأَ ْح َمُد َ ،وأََنا اْل َماحى الذى َي ْم ُحو َّ ُ
ِبى اْل ُك ْفر  ،وأََنا اْل َح ِ
اشُر الَِّذى ُي ْح َشُر َّ
اس َعَلى َقَد ِمى َ ،وأََنا اْل َع ِاق ُب.
الن ُ
َ َ
ليس المراد بالعدد الحصر ،وإنما الخمس أشهر أسمائه التي اختص بها .وإال فقد ذكر ابن

العربي أن له ملسو هيلع هللا ىلص ألف أسم.وذكر القسطالني عن نفسه أنه جمع في كتابه "المواهب اللدنية بالمنح

المحمدية" أكثر من أربعمائة ،مرتبة على حروف المعجم .دمحم :منقول من حمده تحميداً ،أي حمد
حمداً بعد حمد .أحمد :منقول من اسم التفضيل ،ومعناه أنه أحمد الحامدين لربه .محاه يمحوه:

أزاله وأذهب أثره .على قدمي :أي على أثري ،ألنه ملسو هيلع هللا ىلص أول من تنشق عنه األرض .والعاقب :ألنه
جاء عقب األنبياء فليس بعده نبي.

باب خاتم النبيين

122

 - 434ع ْن جا ِب ِر ب ِن عبِد َّ ِ
ال َّ
الن ِب ُّى صلى هللا عليه
َ َ ْ َْ
ال َق َ
َّللا  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
وسلم مَثِلى ومَثل األَ ْن ِبي ِ
ار َفأَ ْك َمَل َها َوأَ ْح َسَن َها ِ ،إالَّ َمْو ِض َع َل ِبَن ٍة ،
اء َكَر ُج ٍل َبَنى َد ً ا
َ
ََ ُ
َ
َف َج َع َل َّ
اس َيْد ُخلُوَن َها َوَي َت َع َّجُبو َنَ ،وَيُقولُو َن َلْو َال َمْو ِض ُع اللَّ ِبَن ِة.
الن ُ
اللبنة :بفتح فكسر ،وبكسر فسكون :واحدة َّ
اللبن ،وهو الطوب النئ من طين يعجن وييبس.

والمراد بالمثل أن الناس جعلوا يدخلون الدار ويتعجبون من حسنها ويقولون :لوال اللبنة المفقودة

لكان بناء الدار كامال وغاية في الحسن .فهو ملسو هيلع هللا ىلص قد بعث متمماً لدين هللا ومكمال لمكارم
األخالق.

باب خاتم النبوة
ول َّ ِ
الس ِائ َب ْب َن َي ِز َيد َقال َذ َهَب ْت ِبى َخاَل ِتى ِإَلى َرس ِ
ول
َ - 435ع ْن َّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل ْت َي َار ُس َ
ُ
َ
َّ ِ
َّللا ِإ َّن ْاب َن أُ ْخ ِتى َ .وَق َع َف َم َس َح َ أْر ِسى َوَد َعا ِلى ِباْلَبَرَك ِة َ ،وَتَو َّ
ضوِئ ِه
ضأَ َف َش ِرْب ُت ِم ْن َو ُ
ُ ،ث َّم ُق ْم ُت َخْل َف َظ ْه ِِره َفَن َظْر ُت ِإَلى َخا َت ٍم َبْي َن َك ِت َفْي ِه.
خاتم :وفي راوية :خاتم النبوة :الذي بين كتفيه ملسو هيلع هللا ىلص ،وهو الذي كان يعرف به بين أهل الكتاب .ابن
أختها :تعني به السائب بن يزيد .وتعني بأختها والدة السائب ،واسمها علبة بنت شريح .وقع،

بفتح القاف ،أي وقع في المرض .وبكسرها :أصابه وجع في قدميه .ويروى" :وجع" ،أي مريض.

مسح رأسه :بيده الشريفة .الوضوء بفتح الواو :الماء المتقاطر من أعضاء المتوضئ.

باب صفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ان َرْب َع ًة ِم َن اْلَقْومَِ ،لْي َس ِبالطَّ ِو ِ
ف َّ
يل
ال َك َ
َ - 433ع ْن أََن َس ْب َن َم ِال ٍك َي ِص ُ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َوالَ ِباْلَق ِص ِ
ض أَ ْم َه َق َوالَ َآد َم َ ،لْي َس ِب َج ْعٍد َق َط ٍط َوالَ َسْب ٍط
ير  ،أَْزَهَر اللَّْو ِن َلْي َس ِبأَْبَي َ
ِ
ين ُيْنَز ُل َعَلْي ِه َوِباْل َمِديَن ِة
ين َ ،فَل ِب َث ِب َم َّك َة َع ْشَر ِس ِن َ
َرِج ٍل  ،أُْن ِز َل َعَلْيه َو ْهَو ْاب ُن أَْرَب ِع َ
ِ ِ ِ
ِِ ِ
يع ُة َفَ أَرْي ُت َش َعً ار
َع ْشَر ِس ِن َ
ال َربِ َ
اءَ .ق َ
ين َ ،وَلْي َس فى َ أْرسه َوِل ْحَيته ع ْشُرو َن َش َعَرًة َبْي َض َ
ِم ْن َشع ِِره َ ،فِإ َذا هُو أَحمر َفسأَْل ُت َف ِقيل احمَّر ِم َن ِ
الط ِ
يب.
َ
َ َْ
َ ْ َُ َ
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الربعة :مفسر بما بعده ،وهو وصف يستوي فيه المذكر والمؤنث .أزهر اللون ،أي أبيض مشربًا
بحمرة ،كما صرح به من وجه آخر عند مسلم .ليس بأبيض أمهق :أي ليس بشديد البياض كلون

الجص .اآلدم :الشديد السمرة .قال ابن حجر :وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة

الحم ةر التي تخالط البياض .ليس بجعد قطط ،أي ليس بشديد الجعودة كشعر السودان .والقطط

بكسر الطاء األولى وفتحها ،والسبط ،بسكون الباء وفتحها :ضد الجعد ،وهو المسترسل .أي هو

متوسط بين الجعودة والسبوطة .رجل ،أي هو رجل بكسر الجيم ومنهم من يسكنها .قال ابن

حجر" :أي متسرح" .والترجيل :تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه .أنزل عليه ،...أي أنزل عليه

الوحي وعمره أربعون سنة .لبث بمكة...والمدينة :ينزل عليه الوحي .ومتقضاه أنه عاش ستين

سنة .والصحيح أنه قام بمكة ثالث عشر ألنه توفي وعمره ثالث وستون سنة .فمراد أنس أنه أقام
منها عشر سنين ينزل عليه الوحي في اليقظة .وليس بخاف أن الوحي فتر في ابتدائه سنتين
ونصفًا ،وأنه أقام سته ِّأهر في ابتدائه يرى الرؤيا الصالحة ،فهذه ثالث سنين لم يوح إليه في

بعضها أصال وأوحى إليه في بعضها منامًا ال يقظة .قبض ،أي توفاه هللا .ربيعة هو :ابن أبي
عبد الرحمن الفقيه ،المشهور بربيعة الرأي ،وهو رواي الحديث عن أنس .فسألت فقيل ،أي عن

سبب حمرته ،وهي كان ملسو هيلع هللا ىلص يخضبه؟

الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ِمْثل َّ ِ
ِ
ان َو ْج ُه َّ
ال َب ْل ِمْث َل اْلَق َم ِر.
ال َ
اء أَ َك َ
السْيف َق َ
َ
ُ - 433سئ َل اْلَبَر ُ
البراء:ابن عازب رضي هللا عنه .مثل السيف :في الطول واللمعان .مثل القمر :في الحسن
والمالحة واالستدارة واإلشراق الكامل .

 - 433ع ْن أَ ِبى جحي َف َة َقال َخرج رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِباْل َه ِ
اجَرِة ِإَلى اْلَب ْط َحا ِء َف َتَو َّ
ض َأ ثُ َّم
َ
ُ َْ
َ ََ َُ ُ
ِ
ان َي ُمُّر ِم ْن َوَر ِائ َها
َصلَّى الظُّ ْهَر َرْك َع َتْي ِن َ ،واْل َع ْصَر َرْك َع َتْي ِن َ ،وَبْي َن َيَدْيه َعَنَزٌة َك َ
ِ
ام َّ
َخ ْذ ُت
ال َفأ َ
اس َف َج َعلُوا َيأْ ُخ ُذو َن َيَدْيه َ ،فَي ْم َس ُحو َن ِب َها ُو ُج َ
الن ُ
ْ
وه ُه ْم َ ،ق َ
المارُةَ ،وَق َ
ِبَيِدِهَ ،فَو َض ْعتُ َها َعَلى َو ْج ِهى َ ،فِإ َذا ِهى أَْبَرُد ِم َن َّ
الثْل ِجَ ،وأَ ْطَي ُب َر ِائ َح ًة ِم َن اْل ِم ْس ِك.
َ
السوائي .خرج رسول هللا :من قبة حمراء من أدم (جلد) ،باألبطح
أبو جحيفة :وهب بن عبد هللا ُّ

من مكة .بالهاجرة ،أي في وسط النهار عند شدة الحر .البطحاء :المسيل الواسع فيه دقاق

الحصى .صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين :قصر الظهر والعصر للسفر .العن ةز بالتحريك،
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أقصر من الرمح وأطول من العصا ،فيها زج (الحديدة في أسفل الرمح) .فجعلوا يأخذون يديه:

تبركًا بذلك .وذلك بعد إتمامه للصالة .فأخذت بيده...فإذا هي أبرد من الثلج ،وذلك لصحة مزاجة
وسالمته من العلل.

َّللا ب ِن َكع ٍب أَ َّن عبَد َّ ِ
ِ ِ
ال َس ِم ْع ُت َك ْع َب ْب َن َم ِال ٍك ُي َحِد ُث
َْ
ْ
َ - 433ع ْن َعْبد َّ ْ
َّللا ْب َن َك ْع ٍب َق َ
ول َّ ِ
وك َقال َفَل َّما سلَّم ُت َعَلى َرس ِ
ِح َ َّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َو ْهَو
ُ
َ ْ
ين َت َخل َف َع ْن َتُب َ َ
ان رسول َّ ِ
السُر ِ
ق َو ْج ُه ُه ِم َن ُّ
اس َتَن َار َو ْج ُه ُه َ ،حتَّى َكأََّنهُ
َيْبُر ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َذا ُسَّر ْ
ور َ ،وَك َ َ ُ ُ
ف َذِل َك ِمْن ُه.
ِق ْط َع ُة َق َم ٍر َ ،وُكَّنا َن ْع ِر ُ
السرور ،وذلك فرحاً بتوبة هللا على كعب بن مالك .استنار ،أي أضاء وأشرق .نعرف ذلك منه،
أي عند السرور.

اس  -رضى هللا عنهما  -أَ َّن رسول َّ ِ
ان َي ْسِد ُل َش َعَرُه ،
َ - 433ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َك َ
َُ َ
ِ ِ ِ
ان
وس ُه ْم َ ،وَك َ
وس ُه ْم َف َك َ
َوَك َ
ان أَ ْه ُل اْلك َتاب َي ْسدُلو َن ُرُء َ
ان اْل ُم ْش ِرُكو َن َي ْفُرُقو َن ُرُء َ
اب ِفيما َلم يْؤمر ِف ِ
يه ِب َشى ٍء ،ثُ َّم َفر َق رسول َّ ِ
ِ
رسول َّ ِ
ِ
َّللا
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُيح ُّب ُمَوا َفَق َة أَ ْه ِل اْلك َت ِ َ ْ ُ َ ْ
َ َُ ُ
َُ ُ
ْ
أسهُ.
ملسو هيلع هللا ىلص َر َ
سدل شعره ،من باب ضرب ونصر :أرسله على جبهته .يفرقون رءوسهم ،أي يلقون شعر رءوسهم
إلى الجانبين وال يتركون منه شيئًا على جباههم .كان يحب موافقة أهل الكتاب ،ألنهم كانوا على
بقية من دين الرسل ،فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عباد األوثان .فيما لم يؤمر فيه بشئ،

أي فيما اليخالف شرعه .ثم فرق رأسه ،ألنه أمر فيما بعد بذلك.

ِ
ول هللا صلى هللا
َ - 433ع ْن َعائ َش َة  -رضى هللا عنها  -أََّن َها َقاَل ْت َما ُخِيَر َر ُس ُ
ان أَْب َعَد
ان ِإ ْث ًما َك َ
عليه وسلم َبْي َن أَ ْمَرْي ِن ِإالَّ أَ َخ َذ أَْي َسَرُه َما َ ،ما َل ْم َي ُك ْن ِإ ْث ًما َ ،فِإ ْن َك َ
ِ ِ ِ
َّللا َفيْن َت ِقم َِّ ِ
ِ
الن ِ ِ
َّ
ّلِل
ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لَن ْفسه ِ ،إالَّ أَ ْن ُتْن َت َه َك ُحْرَم ُة َّ َ َ
اس مْن ُهَ ،و َما اْن َتَق َم َر ُس ُ
ِب َها.
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بين أمرين :من أمور الدنيا .أيسرهما ،أي أسهلهما ،من اليسر ،وهو السهولة .مالم يكن إثمًا ،أي
مالم يكن أيسرهما يفضي إلى األثم ،وهو الذنب .وما انتقم لنفسه :ومن شواهد ذلك عفوه عن
الرجل الذي جفا في رفع صوته عليه ،وعن اآلخر الذي جبذ بردائه حتى أثر في كتفه .انتهاك

طل ،وعقبة بن
الحرمة :تناولها بما ال يحل .ومثال انتقامه هلل :ما أمر به من قتل عبد هللا بن َخ َ
أبي معيط وغيرهما ،ممن كان يؤذيه؛ ألنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات هللا.

وفي الحديث األخذ باألسهل ،والحث على العفو ،واالنتصار للدين ،وأنه يستحب للحاكم التخلق
بهذا الخلق الكريم ،فال ينتقم لنفسه ،وال يهمل حق هللا تعالى.

س  -رضى هللا عنه َ-قال م ا م ِسس ُت ح ِريرا و َال ِديباجا أَْلي َن ِم ْن َك ِ
ف
َ - 433ع ْن أََن ٍ
َ َ َ ْ َ ً َ َ ً َ
ِ
يح أَْو َعْر ِف َّ
َّ
الن ِب ِى صلى هللا
يحا َقطُّ أَْو َعْرًفا َقطُّ أَ ْطَي َب ِم ْن ِر ِ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َ ،والَ َشم ْم ُت ِر ً
عليه وسلم.
الديباج :الثوب الذي سداه ولحمته إبريسم؛ واإلبريسم :الحرير ،فهو من ذكر الخاص بعد العام.

ألين ،أي أنعم .وقد اجتمع له ملسو هيلع هللا ىلص نعومة الجلد مع قوة البدن وغلظ العظام .العرف ،بالفتح :الريح.

و "أو" هنا شك من الراوي عن أنس في لفظ الحديث ال في معناه .وحذف المضاف إليه بعد

"ريح"  ،ألنه عطف عليه اسم مضاف إلى مثل ما أضيف إليه ،أي من ريح النلبي أو عرف
النبي ،وذلك كقولهم :قطع هللا يد ورجل من قالها ،وكقول الفرزدق:

اعي وجبهة األسد
بين ذر َ

يا من رأى عارضاً أسر به

ِ
ِ
ان َّ
الن ِب ُّى صلى هللا عليه
ال َك َ
َ - 436ع ْن أَ ِبى َسع ٍيد اْل ُخْد ِرى  -رضى هللا عنه َ -ق َ
وسلم أَ َشَّد حياء ِم َن اْلع ْذر ِ
اء ِفى ِخْد ِرَه ا .
ََ
ََ ً
الحياء :تغير وانكسار عند خوف ما يعاب او يذم .والعذراء :ذات العذرة ،وهي جلدة البكارة ،وهي
التي لم تتزوج بعد .والخدر :الستر الذي يكون في جانب البيت .والعذراء إذا فوجئت في خلوتها

كان ذلك أشد لحيائها .وكان الحياء من ملسو هيلع هللا ىلص في غير ما يمس حدود هللا.
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ِّ
الحياء ،فكان يجبه من تحدثه نفسه بانتهاكها ،غضبًا منه
أما حدود هللا فلم يكن ليدركه فيها

للدين ،وحفاظًا على حرمته.

باب عالمات النبوة في اإلسالم
ال أُِتى َّ
اء َو ْهَو
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِبِإَن ٍ
س  -رضى هللا عنه  -ق
َ - 434ع ْن َق َت َاد َة َع ْن أََن ٍ
َ َ َ
اء َ ،فو َضع يَده ِفى ِ ِ
الزور ِ
اء َيْنُب ُع ِم ْن َبْي ِن أَ َصا ِب ِع ِهَ ،ف َتَو َّ
ضأَ
َ َ َ ُ
ِب َّ ْ َ
اإل َناء َ ،ف َج َع َل اْل َم ُ
ِ
اء َثالَ ِث ِماَئ ٍة.
ال َثالَ َثماَئ ٍة  ،أَْو ُزَه َ
ال َق َت َادةُ ُقْل ُت ألَ َن ٍس َك ْم ُكْن ُت ْم َق َ
اْلَقْو ُمَ .ق َ

أتى له بإناء :فيه ماء .الزوراء :كوضع بسوق المدينة .ينبع :بضم الباء وفتحها وكسرها ،هو من

مثلث األفعال .من بين أصابعه :حقيقة ،أو من بينها فيما يراه الرائي ،وهو في نفس األمر للبركة
الحاصلة فيه يفور ويكثر .ثلثمائة أو زهاء ثلثمائة ،أي قدر ثلثمائة وما يقرب منها.

َ - 435ع ِن
اتَّ َخ َذ اْل ِمْنَبَر

ان َّ
ط ُب ِإَلى ِج ْذ ٍع َفَل َّما
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َي ْخ ُ
ْاب ِن ُع َمَر -رضى هللا عنهما َ -ك َ
ِ
اه َف َم َس َح َيَد ُه َعَلْي ِه .
َت َحَّو َل ِإَلْيه َ ،ف َح َّن اْل ِج ْذ ُع َفأَ َت ُ

جذع :نخلة ،وكان مستندًا إليه .وجذع النخلة :ساقها .تحول إليه ،أي إلى المنبر للخطبة .حن
ع واشتاق .و أصل الحنين ترجيع الناقة صوتها في إثر ولدها .وإنما حن الجذع
الجذع ،أي َنَز َ
شوقاً إلى بركته ملسو هيلع هللا ىلص ،وأسفًا على مفارقته .وفي اللفظ دليل على أن هللا تعالى خلق فيه الحياة
والعقل والشوق ،ولذا كان منه الحنين .فأتاه فمسح يده عليه ،وفي رواية اإلسماعيلي" :فأتاه

فاحتضنه فسكن".

 - 433ع ِن أَ ِبى ُهريرَة أََّن ُه َقال َقال رسول َّ ِ
ال ِك ْسَرى َب ْعَد ُه ،
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َذا َهَل َك ِك ْسَرى َف َ
َ
َ َْ
َ ََُ ُ
ِ
وزُه َما ِفى
َوِإ َذا َهَل َك َقْي َصُر َف َ
س ُم َح َّمٍد ِبَيِدِه َل ُتْن ِفُق َّن ُكُن َ
ال َقْي َصَر َب ْعَد ُه َ ،والَّذى َن ْف ُ
يل َّ ِ
س ِب ِ
َّللا.
َ
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كسرى بكسر الكاف ،والفتح أفصح وأنكر الزجاج الكسر محتجًا بأن النسبة إليه كسوري بالفتح.
وهو لقب لكل من ملك الفرس ،والمراد به "كسرى أنو شروان بن هرمز" .قيصر :لقب لملوك

الروم .والمراد به "هرقل" .فال قيصر بعده :إنما قال ملسو هيلع هللا ىلص ذلك تطييبًا لقلوب أصحابه من قريش،
وتبشي اًر لهم بأن ملكهما يزول عن اإلقليمين المذكورين ،ألنهم كانوا يأتون الشام والعراق تجا اًر،
فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في اإلسالم ،وكان ملسو هيلع هللا ىلص قد أرسل بكتابين إلى

كسرى وقيصر ،أما كسرى فمزق الكتاب فدعا هللا عليه أن يمزق ملكه ،فذهب ملكه وتمزق كل

ممزق .وأما قيصر فلما أتاه الكتاب َّقبله وكاد أن يسلم؛ لذلك أرتفع نفوذه من الشام وما واالها
إلى زمن عمر ،سنة عشرين ،وبعد هلكه لم يخلفه أحد من الياص ةر في بالد الشام .لتنفقن

كنوزهما في سبيل هللا  :كناية عن إستيالء المسلمين أموالهم .والكنوز :جمع كنز ،وهو المال
المدفون ،أو الذي جمع وادخر.

 - 433ع ِن ع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -قاَل ْت أَ ْقبَل ْت َف ِ
َن ِم ْشَي َت َها
اط َم ُة َت ْم ِشى َ ،كأ َّ
َ َ
َ
الن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص مرحبا ِبابَن ِتى .ثُ َّم أَجَلسها ع ْن ي ِم ِ
َم ْشى َّ
ين ِه أَْو َع ْن ِش َم ِال ِه ،
ال َّ ُّ
ْ ََ َ َ
َْ َ ً ْ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ُث َّم أَ َسَّر ِإَلْي َها َحدي ًثا َف َضح َك ْت َفُقْل ُت
ُث َّم أَ َسَّر ِإَلْي َها َحدي ًثا َ ،فَب َك ْت َفُقْل ُت َل َها ل َم َتْبك َ
ِ
ال َ ،فَقاَل ْت َما ُكْن ُت ألُْف ِشى
َما َ أَرْي ُت َكاْلَيْو ِم َفَر ًحا أَ ْقَر َب م ْن ُحْز ٍن َ ،ف َسأَْل ُت َها َع َّما َق َ
َ
ول َّ ِ
ِسَّر َرس ِ
ض َّ
ان
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى ُق ِب َ
يل َك َ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َف َسأَْل ُت َها َفَقاَل ْت أَ َسَّر ِإَل َّى ِإ َّن ِجْب ِر َ
ُ
ِ
اه ِإالَّ َح َضَر أَ َجِلى
ُي َع ِار ُ
ض ِنى اْلُقْر َ
ام َمَّرَتْي ِن َ ،و َال أَُر ُ
آن ُك َّل َسَن ٍة َمَّرًة َ ،وإَِّن ُه َع َار َضنى اْل َع َ
َ ،وإَِّن ِك أََّو ُل أَ ْه ِل َبْي ِتى َل َحا ًقا ِبى َ .فَب َكْي ُت َفَقالَ أَ َما َتْر َضْي َن أَ ْن َت ُكوِنى
اء أَ ْه ِل اْلجَّن ِة أَو ِنس ِ
سِيَد َة ِنس ِ
ين َ .ف َض ِح ْك ُت ِل َذِل َك .
اءاْل ُمْؤ ِم ِن َ
َ ْ َ
َ
َ
مشيتها :هيئة مشيها .وكان ملسو هيلع هللا ىلص :إذا مشي كأنما ينحدر من صبب ،أي من موضع منحدر" .عن
يمينه أو عن شماله" :الشك من الرواي .سألت عائشة فاطمة عن سبب بكائها ،فلم تجبها.

وقولها" :ما رأيت كاليوم "....أي في نفسي ،أو قالت لها .فقالت فاطمة" :ماكنت ألفشي ،"...أي

فلم تقل لي شيئًا حتى توفي .المعارضة :المقابلة ،ومنه عارضت الكتاب بالكتاب ،أي قابلته به.
والمراد المدارسة .وعارضه جبريل القرآن ذلك العام األخير مرتين على خالف عادته" .وال أراه إال
حضر أجلي"  ،أي وال أظن األمر إال دليال على قرب انتهاء األجل فبكت فاطمة لقوله "حضر
أجلي" ،ولقوله" :إنك أول أهل بيتي لحاقاً بي".
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َ - 433ع ِن أََن ِ
س
ىء َخَبُرُه ْم
أَ ْن َي ِج َ

ْب ِن َم ِال ٍك  -رضى هللا عنه  -أَ َّن َّ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َن َعى َج ْع َفًرا َوَزْيًدا َقْب َل
اه َت ْذ ِرَف ِ
ان .
َو َعْيَن ُ

جعفر :ابن أبي طالب ،وزيد :ابن حارثة .نعا هما النبي للناس قبل مصرعهما .وقصتهما في غزوة

مؤتة  -وهي موضع في أرض البلقاء من الشام .وذلك أنه عليه السالم أرسل إليها سرية في

جمادي األول سنة ثمان ،واستعمل عليهم زيدًا وقال" :إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على
الناس ،فإن أصيب جعفر فعبد هللا بن رواحة" .فخرجوا وهم الثالثة آالف فاقتتلوا ،فأصيب زيد

وهو ممسك بالراية ،ثم أخذها جعفر فأصيب أيضاً ،ثم أخذها ابن رواحة فأصيب كذلك .يجئ
خبرهم ،أي خبر أهل مؤتة ،أو خبر الثالثة المذكورين .وذلك أنه قال " :أخذ الراية زيد فأصيب،

ثم أخذها جعفر فأصيب ،ثم أخذها عبد هللا بن رواحة فأصيب" ،فكان إخباره بذلك نعيًا لهم قبل
أن يصرعوا .عيناه تذرفان ،أي تسيالن بالدمع حزنًا عليهم.

باب فضائل أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص
َّللا َتعاَلى عْن ُه َ ،قال َ ،قال رسول َّ ِ
ِ
َّللا ،
َ - 433ع ِن أَُبو َس ِع ٍيد اْل ُخْد ِرُّ
َ
ي َ ،رض َي َّ ُ َ
ََُ ُ
َ
ِ
َّ
الن ِ
الن ِ
ام ِم َن َّ
َّللا َت َعاَلى َعَلْي ِه َو َسلَّ َمَ :يأ ِْتي َعَلى َّ
اس ،
اس َزَم ٌ
ان َ ،فَي ْغُزو فَئ ٌ
َصلى َّ ُ
َفيُقوُلو َن ِ :في ُكم م ْن صاحب رسول َّ ِ
َّ
َّللا َت َعاَلى َعَلْي ِه َو َسلَّ َم ؟ َفَيُقوُلو َن :
َ
َّللا َ ،صلى َّ ُ
ْ َ َ ََ َُ َ
ِ
الن ِ
الن ِ
ام ِم َن َّ
َن َع ْم َ ،فُي ْف َت ُح َل ُه ْم  ،ثُ َّم َيأ ِْتي َعَلى َّ
ال :
اس َزَم ٌ
اس َ ،فُيَق ُ
ان َ ،فَي ْغُزو فَئ ٌ
ول َّ ِ
ِ
َّ
اب َرس ِ
َّللا َت َعاَلى َعَلْي ِه َو َسلَّ َم ؟ َفَيُقولُو َن :
َه ْل في ُك ْم َم ْن َص َ
َّللا َ ،صلى َّ ُ
اح َب أَ ْص َح َ ُ
ِ
الن ِ
الن ِ
ام ِم َن َّ
َن َع ْم َ ،فُي ْف َت ُح َل ُه ْم  ،ثُ َّم َيأ ِْتي َعَلى َّ
ال :
اس َزَم ٌ
اس ؛ َفُيَق ُ
ان َ ،فَي ْغُزو فَئ ٌ
ول َّ ِ
ِ
َّ
اب َرس ِ
َّللا َت َعاَلى َعَلْي ِه َو َسلَّ َم
اح َب َم ْن َص َ
َه ْل في ُك ْم َم ْن َص َ
َّللا َ ،صلى َّ ُ
اح َب أَ ْص َح َ ُ
ح َل ُه ْم.
؟ َفَيُقوُلو َن َ :ن َع ْم َ ،فُي ْف َت ُ
الفئام :الجماعة ،الواحد له من لفظه" .فيقولون فيكم من صاحبه" :أي يقول المغزوون للغازين.

"من صاحب أصحاب رسول هللا" :هم التابعون" .من صاحب من صاحب" :هم أتباع التابعين.
122

باب مناقب المهاجرين وفضلهم
ِ
اش َتَرى أَُبو َب ْك ٍر  -رضى هللا عنه ِ -م ْن
ال ْ
َ - 433ع ِن اْلَبَراء َق َ
ِ
ِ
اء َفْلَي ْح ِم ْل ِإَل َّى َر ْحِلى .
ال أَُبو َب ْك ٍر ل َع ِاز ٍب ُم ِر اْلَبَر َ
َع َشَر دْرَه ًما َفَق َ
ُتحِد َثَنا َكي َف صَنع َت أَْن َت ورسول َّ ِ
ين َخَر ْج ُت َما ِم ْن َم َّك َة َواْل ُم ْش ِرُكو َن
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِح َ
َ
ْ َ ْ
ََ ُ ُ
ِ
ام
ال ْارَت َحْلَنا م ْن َم َّكةََ ،فأ ْ
َحَيْيَنا أَْو َسَرْيَنا لَْيَل َتَنا َوَيْو َمَنا َحتَّى أَ ْظ َهْرَنا َوَق َ
َي ْطلُُبوَن ُك ْم َق َ
ِ ِ
ِ
ِى ِإَلْي ِه َ ،فِإ َذا َص ْخَرةٌ أَ َتْيتُ َها
َقائ ُم الظَّ ِه َيرِة َ ،فَرَمْي ُت ِبَب َص ِرى َه ْل أََرى م ْن ظ ٍل َفآو َ
َفَن َظرت ب ِقَّي َة ِظ ٍل َلها َف سَّوي ُته ُ ،ث َّم َفر ْشت ِل َّلن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِ
اض َط ِج ْع َيا َن ِب َّى
يه ُ ،ث َّم ُقْل ُت َل ُه ْ
َ ُ
َ َ ْ ُ
ُْ َ
َّ ِ
اض َط َج َع َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ثُ َّم اْن َطَل ْق ُت أَْنظُُر َما َحْوِلى َ ،ه ْل أََرى ِم َن الطََّل ِب أَ َحًدا َفِإ َذا
َّللا َ .ف ْ
أََنا ِبر ِ
ق َغَن َم ُه ِإَلى َّ
يد ِمْن َها الَِّذى أََرْدَنا َ ،ف َسأَْلتُ ُه َفُقْل ُت َلهُ
الص ْخَرِة ُي ِر ُ
اعى َغَن ٍم َي ُسو ُ
َ
اه َف َعَرْف ُت ُه َ .فُقْل ُت َه ْل ِفى َغَن ِم َك ِم ْن َلَب ٍن
ال ِلَر ُج ٍل ِم ْن قَُرْي ٍ
ِل َم ْن أَْن َت َيا ُغ َ
ش َس َّم ُ
ال ُم َق َ
ِ
اع َتَق َل َشا ًة ِم ْن َغَن ِم ِه  ،ثُ َّم
َمْرُت ُه َف ْ
ال َن َع ْم َ .فأ َ
ال َن َع ْم ُ .قْل ُت َف َه ْل أَْن َت َحال ٌب َلَبًنا َق َ
َق َ
ِ
ال َه َك َذا َضَر َب
ض َضْرَع َها ِم َن اْلغَُب ِار  ،ثُ َّم أَ َمْرتُهُ أَ ْن َيْن ُف َ
أَ َمْرتُهُ أَ ْن َيْن ُف َ
ض َك َّفْيه َ ،فَق َ
ول َّ ِ
ُخَرى َف َحَل َب ِلى ُك ْثَب ًة ِم ْن َلَب ٍن َ ،وَقْد َج َعْل ُت ِلَرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإَد َاوًة َعَلى
ِإ ْحَدى َك َّفْي ِه ِباأل ْ
ُ
َف ِم َها ِخْرَق ٌة َ ،ف َصَبْب ُت َعَلى اللََّب ِن َحتَّى َبَرَد أَ ْسَفلُ ُه َ ،فاْن َطَلْق ُت بِ ِه ِإَلى َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص
اشرب يا رسول َّ ِ
ِ
آن
يت ُث َّم ُقْل ُت َقْد َ
َّللا َ .ف َش ِر َب َحتَّى َر ِض ُ
اس َتْيَق َظَ ،فُقْل ُت ْ َ ْ َ َ ُ َ
َفَوا َفْق ُت ُه َقد ْ
الر ِحيل يا رسول َّ ِ
ال َبَلى َ .ف ْارَت َحْلَنا َواْلَقْو ُم َي ْطُلُبوَنا َ ،فَل ْم ُي ْد ِرْكَنا أَ َحٌد ِمْن ُه ْم َغْيُر
َّللاَ .ق َ
َّ ُ َ َ ُ َ
س َل ُه َ .فُقْل ُت َه َذا الطََّلب َقْد َل ِحَقَنا يا رسول َّ ِ
َّللا .
ُسَ ار َق َة ْب ِن َم ِال ِك ْب ِن ُج ْع ُش ٍم َعَلى َفَر ٍ
ُ
َ َُ َ
ال ِب َثالَ َث َة
َع ِاز ٍب َر ْح ً
ال َع ِاز ٌب الَ َحتَّى
َفَق َ

َّللا َم َعَنا .
ال َال َت ْحَز ْن ِإ َّن َّ َ
َفَق َ

البراء :ابن عازب بن الحارث األنصاري األوسي .عازب :والد البراء ،وكان صحابياً أيضاً.
الرحل :مركب يوضع على ظهر البعير ،وهو اصغر من القتب .أحيينا أو سرينا :الشك من

الراوي .والمراد بأحيينا واصلنا السير .والسرى :السير بالليل .أظهرنا :صرنا في وقت الظهيرة.

سويت
وقائم الظهيرة :شدة حرها عند الزوال .رمى ببصرهَّ :
وجهه إلى جهة بعيدة .فسويته :أي َّ

موضع الظل .الطلب" جمع طالب ،وليس من الجموع القياسية؛ أو هو مصدر أقيم مقام؛ أو هو
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على حذف مضاف ،أي أهل الطلب .يريد منها الذي أردنا :أي الظل .اعتقلها :ثنى وظيفها (ما

استدق من ساقها أو ذراعها) مع ذراعها وشدهما جميعًا في وسط الذراع كثبة من لبن :أي قليال
منه .اإلدواة :وعاء من الجلد فيه ماء .فانطلقت به :أي باللبن المشوب بالماء .فشرب حتى

رضيت :أي طابت نفسي لكث ةر ما شرب ،إذ كانت عادته المألوفة عدم اإلمعان في الشرب .آن
الرحيل :أي دخل وقت الرحيل .بلى :أي نعم .والحديث شاهد الستعمال "بلى" في جواب

االستفهام المثبت .ومثله في حديث البخاري ،في كتاب اإليمان" :قال ألصحابه أترضون أن

تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا :بلى" .وفي حديث مسلم في كتاب الهبة" :أيسرك أن يكونوا لك في

البر سواء؟ قال :بلى" .وفيه أيضًا" :أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقال :بلى" .ومهما يكن فإنه
استعمال قليل .اآلية :من اآلية  40في سو ةر التوبة.

باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:
اب أ َ ِب ي ب َ ْكر
اب ِإ ََّل ب َ َ
سدُّوا ْاألَبْ َو َ
ُ
 - 433ع ْن أَ ِبى س ِع ٍيد اْل ُخْد ِرِى  -رضى هللا عنه َ -قال َخ َطب رسول َّ ِ
َّللا صلى هللا
َ
َ َُ ُ
َ
َ
عليه وسلم َّ
اخ َت َار َذِل َك
َّللا َخَّيَر َعْبًدا َبْي َن ُّ
الدْنَيا َوَبْي َن َما ِعْنَد ُه َف ْ
الن َ
ال ِإ َّن َّ َ
اس َوَق َ
َّللاِ َ .ق ال َفب َكى أَبو ب ْك ٍر َ ،فع ِجبَنا ِلب َك ِائ ِه أَ ْن ي ْخ ِبر رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َع ْن
اْل َعْبُد َما ِعْنَد َّ
َ ْ ُ
ُ َ
َ َ
ُ َ َُ ُ

ان أَبو ب ْك ٍر أَعَلمَنا َ ،فَقال رسول َّ ِ
ان رسول َّ ِ
َّللا
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُهَو اْل ُم َخَّيُر َوَك َ ُ َ
ََُ ُ
ْ َ
َعْبٍد ُخِيَر َ .ف َك َ َ ُ ُ
ِ
الن ِ
ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َّن ِم ْن أَ َم ِن َّ
ال َغْيَر
ص ْحَب ِت ِه َو َم ِال ِه أََبا َب ْك ٍر َ ،وَلْو ُكْن ُت ُمتَّ ِخ ًذا َخِلي ً
اس َعَل َّى فى ُ
ِ
ِ
اب ِإالَّ
َربِى الَ تَّ َخ ْذ ُت أََبا َب ْك ٍر َ ،وَل ِك ْن أُ ُخَّوةُ ِ
اإل ْسالَ ِم َو َمَوَّد ُت ُه  ،الَ َيْبَقَي َّن ف ى اْل َم ْس ِجد َب ٌ
اب أَ ِبى َب ْك ٍر.
ُسَّد ِ ،إالَّ َب َ

خطب رسول هللا الناس ،وذلك في مرضه قبل موته بثالث ليال .فاختار ذلك العبد :يعني صلى

هللا عليه وسلم نفسه ،وكان ذلك إعالمًا بدنو أجله .كان أبو بكر أعلمنا ،أي بالمراد من كالم
رسول هللا ،فلذلك بكى ،حزنًا على فراقه .أمن :أفعل تضيل من المن ،وهو العطاء والبذل .أي

من أبذل الناس لنفسه وماله .و لكن أخوة اإلسالم ومودته :أي هي الحاصلة بيني وبينه.
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وكان ألصحاب المنازل المالصقة للمسجد أن يستطرقوا منها إلى المسجد ،فأمر بسدها سوى
باب أبي بكر ،تنبيهًا للناس على خالفته .وفي المسألة بحث طويل البن حجر لخصه
القسطالني في تفسي هر فارجع إليهما إن شئت.

باب في مناقب أبي بكر رضي هللا عنه
ِ
ِ
ِ
امَ أَر ٌة َّ
َمَرَها أَْن َت ْرِج َع ِإَلْي ِه
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َفأ َ
ال أَ َتت ْ
َ - 433ع ن ُجَبْي ِر ْب ِن ُم ْطع ٍم َع ْن أَ ِبيه َق َ
ال ُم ِإ ْن
الس َ
ال َعَلْي ِه َّ
ول اْل َمْو َت َ .ق َ
َ .قاَل ْت أََ أَرْي َت ِإ ْن ِجْئ ُت َوَل ْم أَ ِجْد َك َكأََّن َها َتُق ُ

َلم َت ِجِد ِ
ينى َفأ ِْتى َأَبا َب ْك ٍر.
ْ

أتت امرأة النبي :فكلمته في شئ ،كما جاء في كتاب األحكام .أرأيت ،أي أخبرني .كأنها تقول
َّ
قدمت فماذا
الموت ،أي كأنها تعني موته ملسو هيلع هللا ىلص ،كما جاء في رواية .مرادها إن جئت فوجدتك

أعمل .إن لم تجديني فأتي أبا بكر :فيه إشا ةر إلى أن أبا بكر هو الخليفة من بعده.

 - 436ع ْن أَ ِبى َّ ِ
ال ُكْن ُت َج ِال ًسا ِعْنَد َّ
الن ِب ِى صلى هللا
َ
الدْرَداء  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ال َّ
الن ِب ُّى
عليه وسلم ِإ ْذ أَ ْقَب َل أَُبو َب ْك ٍر آخ ًذا ب َطَرف َثْوبِه َحتَّى أَْبَدى َع ْن ُرْكَبته َ ،فَق َ
ِ
ان َبْي ِنى َوَبْي َن ْاب ِن اْل َخطَّ ِ
َّ
اب َشى ٌء
ال ِإِنى َك َ
امَر َ .ف َسل َم َ ،وَق َ
ملسو هيلع هللا ىلص أَ َّما َصاحُب ُك ْم َفَقْد َغ َ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ال َي ْغ ِفُر
َسَرْع ُت ِإَلْيه ثُ َّم َند ْم ُت َ ،ف َسأَْل ُت ُه أَ ْن َي ْغفَر لى َفأََبى َعَل َّى َ ،فأَ ْقَبْل ُت ِإَلْي َك َفَق َ
َفأ ْ
ِ
َل أَ َث َّم أَُبو َب ْك ٍر
َّللا َل َك َيا أََبا َب ْك ٍر َ .ثالَ ًثا  ،ثُ َّم ِإ َّن ُع َمَر َند َم َفأَ َتى َمْن ِز َل أَ ِبى َب ْك ٍر َف َسأ َ
َّ ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلصَ ،ف َسلَّ َم َف َج َع َل َو ْج ُه َّ
َفَقاُلوا َال َ .فأَ َتى ِإَلى َّ
ق أَُبو
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َي َت َم َّعُر َحتَّى أَ ْش َف َ
ِ
َّللا  ،و َّ ِ
ِ
ال َّ
الن ِب ُّى
ول َّ َ
َّللا أََنا ُكْن ُت أَ ْظَل َم َمَّرَتْي ِن َ .فَق َ
ال َيا َر ُس َ
َب ْك ٍر َ ،ف َج َثا َعَلى ُرْكَب َتْيه َفَق َ
ِ
اس ِانى ِبَن ْف ِس ِه َو َم ِال ِه
ال أَُبو َب ْك ٍر َصَد َق َ .وَو َ
َّللا َب َع َثنى ِإلَْي ُك ْم َفُقْلتُ ْم َك َذْب َت َ .وَق َ
ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َّن َّ َ
َ ،فهل أَْن ُتم َت ِارُكو ِلى ص ِ
اح ِبى َ .مَّرَتْي ِن َف َما أُ ِ
وذ َى َب ْعَد َها.
َ
َْ ْ
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أبو الدرداء :اسمه عويمر بن زيد بن قيس األنصاري .أبدى عن ركبته ،أي أظهرها .أما صاحبكم

فقد غامر :يعني أبا بكر .غامر ،أي خاصم والبس الخصومة ونحوها .يقال دخل في غم ةر

الخصومة ،وهي معظمها .كأنه حدث ملسو هيلع هللا ىلص بما اشتملت عليه نفس أبي بكر قبل أن يفوه بكلمة.

فسلم ،أي سلم أبو بكر على رسول هللا ومن معه .فأسرعت إليه ،أي بادرته بأمر يسيئه .فأقبلت

أثم :ثم،
إليك ،أي مستشفعاً .ندم عمر فأتى منزل أبي بكر :ليزيل ما وقع بينه وبين أبي بكرَّ .
بفتح الثاء ،أي هنا .وفي رواية" :أثمة" ،وهما سواء .يتمعر ،أي تذهب نضارته من الغضب.

أشفق أبو بكر ،أي خاف على عمر أن يناله من رسول هللا ما يكره .جثا يجثو :برك .كنت أظلم

مرتين ،أي أظلم منه مرتين ،أو قال هذا القول مرتين .المواساة :المشاركة والمساواة ،كأنه جعله
أسوة له في ذلك .أنتم تاركو لي صاحبي :فيه الفصل بين المتضايفين بالجار والمجرور ،وهو

نظير الفصل بينهما بالمفعول في قراءة ابن عامر" :وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أوالدهم

شركائهم".

وفي الحديث داللة على فضل أبي بكر .وأنه ال ينبغي للفاضل أن يغاضب من هو أفضل منه.

وجواز مدح الرجل في وجهه إذا أمن عليه االفتتان والغرور .وفيه بيان ما طبعت عليه النفس

البشرية من خروج الغضب بها إلى ارتكاب خالف األولى ،وأن الفاضل في الدين بسارع بعد ذلك

إلى الرجوع إلى األولى لقوله تعالى" :إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا".

وفي الحديث أيضاً استحباب االستغفار والتحلل من المظلوم .وفيه أن الركبة من الرجل ليست
بعورة .

ال َس ِم ْع ُت َّ
ول َبْيَنا أََنا َنائِ ٌم
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َ - 434ع ْن أََبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
َّللا ُ ،ث َّم أَ َخ َذ َها ْاب ُن أَ ِبى قُ َحا َف َة
َ أَرْي ُت ِنى َعَلى َقِل ٍ
اء َّ ُ
يب َعَلْي َها َدْلٌو َ ،فَنَزْع ُت مْن َها َما َش َ
ِ
ض ْعفهُ ، .ثُ َّم
َّللا َي ْغ ِفُر َل ُهُ ،
وبْي ِن َ ،وِف ى َنْزِعه َض ْع ٌ
وبا أَْو َذُن َ
َ ،فَنَز َع ِب َها َذُن ً
فَ ،و ُ
َخ َذ َها ْاب ُن اْل َخطَّ ِ
الن ِ
اب َ ،فَل ْم أََر َعْبَق ِرًّيا ِم َن َّ
اس َيْن ِز ُع ن َ ْزعَ ُع َمَر ،
اس َت َحاَل ْت َغْرًبا َ ،فأ َ
ْ
َحتَّى َضَر َب َّ
اس ِب َع َط ٍن .
الن ُ

القليب :البئر التي قلب ترابها قبل أن تطوى  .فنزعت منها ،منها أي البئر .ونزع منها :أي خرج

منها الماء .أخذها ابن أبي قحافة ...أي أخذ أبو بكر بن أبي قحافة هذه الدلو فأخرج من البئر

الماء .والذنوب :الدلو المألى؛ وال يقال لها وهي فارغة ذنوب .وفي نزعه ضعف :هو إخبار عن
قصر مدة خالفته ،واالضطراب الذي وجد في زمانه من أهل الردة :ف از ةر وغطفان ،وبني سلمة،
وبني يربوع ،وبعض بني تميم ،وكندة ،وبكر بن وائل ،وأتباع مسيلمة الكذاب؛ وإنكار بعضهم
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للزكاة .وليس في كل ذلك ما يحط من مرتبته .وهللا يغفر له ضعفه :دعا له بالمغف ةر ليعلم

السامعون أن الضعف الذي وجد في نزعه إنما هو من مقتضى تغير الزمان وقلة األعوان ،ال أن

ذلك كان منه ،رضي هللا عنه .استحالت غربا ،أي تحولت الدلو التي كان ينزع بها إلى دلو

عظيمة .والغرب :الدلو العظيمة .العبقري :السيد العظيم القوي .وأصل العبقري ما نسب إلى

عبقر ،وهي قرية يسكنها الجن فيما يزعم العرب ،كلما أروا شيئاً فائقاً غريبًا نسبوه إليها .ضرب
الناس بعطن ،أي ضربت إبل الناس بعطن حول البئر .والعطن  :مبرك اإلبل حول الحوض.

ويقال ضربت اإلبل بعطن ،إذا وريت ثم بركت حول الماء او عند الحياض لتعاد إلى الشرب م ةر
أخرى؛ لتشرب علال بعد نهل.

ضرب ذلك مثال التساع الناس في زمن عمر ،وما فتح عليهم من األمصار .وفيه إشا ةر إلى

طول مدة خالفته.

َّ
َّ
َّللا َعَلْي ِه َو َسلَّ َم  :أَ َّن َّ
َ - 435ع ْن َع ِائ َش َة َزْو ِج َّ
َّللا َعَلْي ِه
الن ِب َّي َصلى َّ ُ
الن ِب ِي َصلى َّ ُ
ات رسول َّ ِ
السْن ِح َ ،فَقام عمر َ ،فَقال  :و َّ ِ
َّللا َصلَّى
ات َوأَُبو َب ْك ٍر ِب ُّ
َو َسلَّ َم َ ،م َ
َ َ
َ ُ َُ
َّللا َما َم َ َ ُ ُ
َّللا عَلي ِه وسلَّم َ ،قال عمر  :و َّ ِ
َّللاُ َعَّز
اك َوَلَيْب َع َثَّن ُه َّ
ان َيَق ُع ِفي َن ْف ِسي ِإال َذ َ
َّللا َ ،ما َك َ
َ ُ َُ َ
َّ ُ َ ْ َ َ َ
ول َّ ِ
ال َوأَْر ُجَل ُهم َ ،ف َجاء أَُبو َب ْك ٍر َ ،ف َك َش َف َع ْن َرس ِ
َّللا َصلَّى
َو َج َّل َ ،فُيَق ِط َع َّن أَْيِد َي ِر َج ٍ
ُ
َ
ْ
ِ َّ
ال  :بأَ ِبي أَْن َت َوأُ ِمي ِطْب َت َحًّيا َو َمِي ًتا َ ،والَِّذي َن ْف ِسي
َّللا َعَلْيه َو َسل َم َ ،فَقَّبَل ُه َ ،وَق َ
َّ ُ
ِِ
ِ
ف َ ،عَلى
َّللا َعَّز َو َج َّل اْل َمْوَت َتْي ِن َأَبًدا َّ .
ال َ :أُّي َها اْل َح ِال ُ
ثم َخَر َج َ ،فَق َ
ِبَيده  ،ال ُيذيُق َك َّ ُ
ِرْسِل َك !
ِ
ِ
َّ
ان َي ْعُبُد
ال َ :م ْن َك َ
َّللا َوأَ ْثَنى َعَلْيه  ،ثُ َّم َق َ
َفَل َّما َت َكل َم أَُبو َب ْك ٍر َجَل َس ُع َمُر َ ،ف َحمَد َّ َ
ال
َّللا َح ٌّي ال َي ُم ُ
ات َ ،و َم ْن َك َ
ُم َح َّمًدا َفِإ َّن ُم َح َّمًدا َقْد َم َ
وت َ ،وَق َ
َّللا َفِإ َّن َّ َ
ان َي ْعُبُد َّ َ
الرُس ُل
ول َقْد َخَل ْت ِم ْن َقْبِل ِه ُّ
ال َ( :و َما ُم َح َّمٌد ِإال َر ُس ٌ
ِ(:إَّن َك َمِي ٌت َوإَِّن ُه ْم َمِي ُتو َن ) َ ،وَق َ
َّللا
ات أَْو ُق ِت َل اْنَقَلْب ُت ْم َعَلى أَ ْعَقا ِب ُك ْم َو َمن َي َنقِل ْب َ
علَى ََ َع ِقَبْي ِه َفَلن َي ُ
أَ َفِإ ْن َم َ
ضر َ
َشيئ ًا وسيج ِزي َّللا الش ِ
ين ) َ ،فَن َش َج َّ
اس ْيبكو َن .
اك ِر َ
ْ َ ََ ْ
الن ُ
ُ
واج َتمع ِت األَ ْنصار ِإَلى سعِد ب ِن عب َاد َة ِفي س ِقي َف ِة ب ِني س ِ
اعَد َة َ ،فَقاُلوا ِ :مَّنا أَ ِم ٌير
َ ْ ْ َُ
َ ُ
َ ْ ََ
َ َ
َ
اح َ ،ف َذ َه َب ُع َمُر
َو ِمْن ُك ْم أَ ِم ٌير َ ،ف َذ َه َب ِإَلْي ِه ْم أَُبو َب ْك ٍر َو ُع َمُر َوأَُبو ُعَبْيَد َة ْب ُن اْل َجَّر ِ
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ان عمر يُقول  :و َّ ِ
َّ
ْت
َّللا َما أََرْد ُت ِب َذِل َك ِإال أَِني َقْد َهَّيأ ُ
َس َك َت ُه أَُبو َب ْك ٍر َ ،وَك َ ُ َ ُ َ ُ َ
َي َت َكل ُم َ ،فأ ْ
يت أَال ُيَبِلغَ ُه أَُبو َب ْك ٍر.
الما أَ ْع َجَب ِني َ ،ف َخ ِش ُ
َك ً
ِِ
ثُ َّم َت َكلَّم وأَبَل َغ  ،وَق ِ
اب ْب ُن
ال اْل ُحَب ُ
َ َْ
اء َ ،ق َ
اء َوأَْنتُ ُم اْلُوَزَر ُ
ال في َكالمه َ :ن ْح ُن األ َُمَر ُ
َ َ
ِ
ِ ِ
اْلمْنِذ ِر  :ال و َّ ِ
ال أَُبو َب ْك ٍر  :ال َ ،وَل ِكَّنا
َ
عل أََبًدا مَّنا أَم ٌير َو ِمْن ُك ْم أَم ٌير َ ،فَق َ
َّللا  ،ال َن ْف ُ
ُ
اء َ ،ي ْع ِني اْل ُم َه ِ
ار َوأَ َعُّزُه ْم أَ ْح َس ًابا ،
ين ُه ْم أَْوسطُ اْل َعَر ِب َد ً ا
اج ِر َ
األ َُمَ ار ُء َوأَْن ُت ُم اْلُوَزَر ُ

َفَبا ِي ُعوا ُعمَر ْب َن اْل َخطَّ ِ
اح.
اب  ،أَْو َأَبا ُعَبْيَد َة ْب َن اْل َجَّر ِ
َ
ول َّ ِ
سيُدَنا َ ،وأَ َح ُّب ِإَلى َرس ِ
ال ُع َمُر َ :ب ْل َنبا ِي ُع َك أَْن َت َخْيُرَنا َو ِ
َّللا َصلَّى
ُ
َفَق َ
َو َسلَّ َم َ ،وأَ َخ َذ ُع َمُر ِبَيِدِه َ ،فَب َاي َع ُه َوَب َاي َعهُ َّ
ال َق ِائ ٌل َ :قَتْل ُت ْم َس ْعَد
الن ُ
اس َ ،فَق َ
َّللا .
ال ُع َمُر َ :قَتَلهُ َّ ُ
َ ،فَق َ

َّللا َعَلْي ِه
َّ ُ
ْب َن ُعَب َاد َة

السنح :بضم السين ،وهو منازل بني الحارث بن الخزرج بالعوالي ،بينه وبين المسجد النبوي

ميل...إال ذاك :أي عدم موته .وليبعثنه هللا :،أي في الدنيا .فليقطعن أيدي رجال :ممن قال

بموته ملسو هيلع هللا ىلص .هذا ما كان يغلب على ظن عمر .فقبله :كشف عن وجهه الشريف وقبله بين عينيه.
بأبي أنت وأمي ،أي أنت ِّ
مفدي بهما .اليذيقك هللا الموتتين :كان هذا رداً منه على عمر حيث

قال :إن هللا يبعثه؛ ألنه لو صح ما قاله لزم أن يموت موتة أخرى .على رسلك :أي اتئد في

الحلف وال تعجل .يعني بذلك عمر .و(إنك ميت :)...اآلية  90من سو ةر الزمر( .وما دمحم إال

رسول :)...اآلية  144من سو ةر آل عمران .نشج الباكي :إذا غص بالبكاء في حلقة من غير

انتحاب ،أو هو بكاء معه صوت .سعد بن عبادة :األنصاري الساعدي ،وكان نقيب بني ساعدة

ألجل الخالفة .سقيفة بني ساعدة :موضع مسقف كان يجتمع إليه األنصار .فقالوا منا أمير
ومنكم أمير :أي قال األنصار للمهاجرين .أبلغ الناس :بالنصب على الحالية،وبالرفع على
التجريد ،أي تكلم منه أبلغ الناس .نحن األمراء وأنتم الوزراء :نحن ،أي قريش .أي منا

األمراء،ومنكم الوزراء الذين يستشارون في األمور .بناء على أن الخالفة ال تكون إال في قريش.

حباب بن المنذر هو من االنصار .أوسط العرب دا ار :هي مكة .أي قريش أشرف العرب من
جهة الدار ،يعني أنهم أشرف العرب .قال الخطابي :أراد بالدار أهل الدار .واألوسط :األخير

واألشرف .أعربهم :أشبه شمائل وأفعاال بالعرب .واألحساب :جمع حساب ،وهو ما يحسب ويعد

من المناقب والفضائل .قتلتم سعد بن عبادة :أي كدتم تقتلونه .أو هو كناية عن اإلعراض

والخذالن .فقال عمر :قتله هللا :دعا عليه لتخلفه فيما قيل عن بيعة أبي بكر وامتناعه منها .وقد

توجه سعد إلى الشام فمات بها في والية عمر بحوران سنة أربع عش ةر أو خمس عشرة .وقيل :إنه
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وجد ميتًا في مغتسله وقد اخضر جسده ،ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائال يقول وال يرون
شخصه:
ج سعد بن عباده

قد قتلنا سيد الخزر

فلم نخط فؤاده

فرميناه بسهمين

باب مناقب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه
 - 433ع ْن جا ِب ِر ب ِن عبِد َّ ِ
ال َّ
الن ِب ُّى صلى هللا عليه
َ َ ْ َْ
ال َق َ
َّللا  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
ِ
امَ أَر ِة أَ ِبى َطْل َح َة َو َس ِم ْع ُت َخ َش َف ًة ،
وسلم َ أَرْي ُت ِنى َد َخْل ُت اْل َجَّن َة َ ،فِإ َذا أََنا ِب ُّ
الرَمْي َصاء ْ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ال
ال َه َذا ب َال ٌل َ .وَ أَرْي ُت َق ْصً ار بفَنائه َج ِارَي ٌة َ ،فُقْل ُت ل َم ْن َه َذا َفَق َ
َفُقْل ُت َم ْن َه َذا َفَق َ
ظَر ِإَلْي ِه َ ،ف َذ َكْر ُت َغْيَرَتك .
ِل ُع َمَر َ .فأََرْد ُت أَ ْن أَْد ُخَل ُه َفأَْن ُ
َفَقال عمر ِبأ ُِمى وأَ ِبى يا رسول َّ ِ
َّللا أَ َعَلْي َك أَ َغ ُار .
َ
َ ُ َُ
َ َُ َ
الرميصاء :اسمها سهلة بنت ملحان األنصارية .سميت بذلك لرمص كان بعينها .أبو طلحة هو

سهل بن زيد األنصاري .خشفة :أي صوت ليس شديدًا ،وهو هنا صوت وقع القدم .فقال :هذا
بالل :جبريل أو غي هر من المالئكة ،أو هو بالل نفسه .الفناء :ما امتد خارجه من جوانبه .بأبي

وأمي :أي فديتك بهما .أعليك أغار :هذا من باب القلب ،وأصله" :أعليها أغار منك" ،يعني
الجارية.

َ - 433ق ال عبُد َّ ِ
سل َ َم عُ َم ُر.
َّللا َما ِزْلَنا أ َ ِع َز ة ُمنْذ ُ أ َ ْ
َ َْ
عبد هللا :ابن مسعود .أعزة :جمع عزيز ،وهو القوي المنيع الذي ال يغلب .وكان إسالم عمر بعد

حم ةز بثالث أيام .قال عمر" :رأيتني وما أسلم مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال تسعة وثالثون رجال ،فكملتهم
أربعين ،فأظهر هللا دينه وأعز اإلسالم".

وعند ابن أبي شيبة من حديث عبد هللا بن مسعود" :وكان إسالم عمر ع ًاز ،وهجرته نص ًار،
وإمارته رحمة ،وهلل ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر".

وفي دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص من حديث ابن عمر عند الترمذي" :اللهم أعز اإلسالم بأحب الرجلين إليك:
بأبي جهل أو بعمر" .قال" :فكان أحبهما إليه عمر".
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ِ
َ - 433ع ْن أََن ِ
ال َص ِعَد َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإَلى أُ ُحٍد َو َم َع ُه
س ْب ِن َمال ٍك  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِِ
ال ا ْثُب ْت أُ ُحُد َف َما َعَلْي َك ِإالَّ
أَُبو َب ْك ٍر َو ُع َمُر َو ُع ْث َم ُ
ان َفَر َج َف ِب ِه ْم َ ،ف َضَرَبهُ ِب ِر ْجله َ ،ق َ
ِِ
يق أَْو َش ِه َيد ِ
ان.
َن ِب ٌّى أَْو صد ٌ
أحد :هو الجبل المعروف بالمدينة .رجف بهم :أي اضطرب الجبل بهم .رجف يرجف .اثبت

أحد :أي يا أحد .وإنما قال له ذلك ليدل على أن تلك الرجفة ليست من جنس رجفة الجبل بقوم

موسى .فتلك كانت رجفة غصب ،وهذه كما قال ابن المنير :ه ةز الطرب .فما عليك إال" :...أو"
فيه بمعنى الواو .الصديق :أبو بكر ،والشهيد :عمر وعثمان .وفي رواية" :فإنما عليك نبي

وصديق وشهيدان".

َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َلَقْد َك َ ِ
 - 433ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه َ -قال َقال رسول َّ ِ
يما
َ
َ َْ
ان ف َ
َ َ َُ ُ
َقْبَل ُك ْم ِم َن األ َُممِ ُم َحَّدثُو َن َ ،فِإ ْن َي ُك ِف ى أُ َّم ِتى أَ َحٌد َفِإَّن ُه ُع َمُر.
محدثون :بفتح الدال المشددة ،أي ملهمون ،أن يلقى في روعهم الشئ قبل اإلعالم به" .فإن يك
أحد" ،أي من المحدثين.

باب مناقب عثمان بن عفان
أبي عمرو القرشي رضي هللا عنه
وسى  -رضى هللا عنه  -أَ َّن َّ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َد َخ َل َح ِائ ًطا َوأَ َمَرِنى ِب ِح ْف ِظ
َ - 533ع ْن أَ ِبى ُم َ
ِ
ِِ
ِ
ال اْئ َذ ْن َل ُه َوَب ِشْرُه ِباْل َجَّن ِة َ .فِإ َذا أَُبو َب ْك ٍر.
اء َر ُج ٌل َي ْس َتأْذ ُن َفَق َ
َباب اْل َحائطَ ،ف َج َ
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ِ
ال
اء َ
آخُر َي ْس َتأْذ ُن َفَق َ
ُث َّم َج َ
آخُر َي ْس َتأِْذ ُن َف َس َك َت ُهَنْي َه ًة
َ
ان .
ان ْب ُن َع َّف َ
َفِإ َذا ُع ْث َم ُ

اْئ َذ ْن َل ُه َوَب ِشْرُه ِباْل َجَّن ِة
ال اْئ َذ ْن َل ُه َوَب ِشْرُه
ثُمَّ َق َ

اء
َ .فِإ َذا ُع َمُر ُ ،ث َّم َج َ
ِ
ِ
يبهُ .
ِباْل َجَّنة َعَلى َبْلَوى َس ُتص ُ

أبو موسى :عبد هللا بن قيس األشعري .هنيهة :أي شيئًا قليال ،زمنًا يسي ًار .وانظر للعش ةر
المبشرين بالجنة ما مضى في تفسير الحديث .111

 - 533ع ْن عبيَد َّ ِ
َّللا ْب َن َعِد ِى ْب ِن اْل ِخَي ِار أَ ْخَبَرُه َأ َّن اْل ِم ْسَوَر ْب َن َم ْخَرَم َة َو َعْبَد
َ َُ ْ
َخ ِ
ان أل ِ
يه اْلَوِل ِيد َفَقْد
َّ
َسَوِد ْب ِن َعْبِد َي غُ َ
وث َقاالَ َما َي ْمَن ُع َك أَ ْن ُت َكِل َم ُع ْث َم َ
الر ْح َم ِن ْب َن األ ْ
يه َ .فَقصدت ِلع ْثمان حتَّى َخرج ِإَلى َّ ِ
الناس ِف ِ
ِ
اج ًة
الصالَة ُ ،قْل ُت ِإ َّن لى ِإَلْي َك َح َ
ََ
َُْ ُ َ َ َ
أَ ْك َثَر َّ ُ
 ،و ِهى َن ِصيح ٌة َل َك َ .قال يا أَُّيها اْلمرء َ -قال معمر أُراه َقال  -أَعوُذ ِب َّ ِ
اّلِل ِمْن َك .
ُ
َ
َ َ ْ ٌَ َ ُ َ
َ َ َ َْ ُ
َ َ
ِ
يح ُت َك َفُقْل ُت ِإ َّن
ول ُع ْث َم َ
ال َما َنص َ
ان َفأَ َتْي ُت ُه َ ،فَق َ
اء َر ُس ُ
َفاْن َصَرْف ُت َ ،فَر َج ْع ُت ِإَلْي ِه ْم ِإ ْذ َج َ
َّللا سبحاَنهُ بع َث مح َّمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ِباْلح ِق  ،وأَْنَزل عَلي ِه اْلكِ َتاب  ،وُكْن َت ِم َّم ِن اس َتجاب َِّ ِ
ّلِل
َ
َّ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ
ْ َ َ
َ َ
َ َ َ ْ
وِلرسوِل ِهَ ،فهاجر َت اْل ِهجرَتي ِن  ،وص ِحب َت رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َوَ أَرْي َت َهْدَي ُه َ ،وَقْد أَ ْك َثَر
َْ ْ
َ َْ
َ َ ْ َُ َ
ََُ
ِ
الناس ِفى َشأ ِْن اْلوِل ِيد َ .قال أَْدرْك َت رسول َّ ِ
ص ِإَل َّى ِم ْن
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُقْل ُت الَ َوَلك ْن َخَل َ
َ
َّ ُ
َ َ َُ َ
ِعْل ِم ِه ما ي ْخُلص ِإَلى اْلع ْذر ِ
اء ِفى ِس ْت ِرَها .
ََ
َ َ ُ
ِ
ِ
اب َِّّلِلِ َوِلَر ُسوِل ِه
اس َت َج َ
َّللا َب َع َث ُم َح َّمًدا ملسو هيلع هللا ىلص باْل َح ِق َ ،ف ُكْن ُت م َّم ِن ْ
ال أَ َّما َب ْعُد َفِإ َّن َّ َ
َق َ
وآم ْن ُت ِبما ب ِع َث ِب ِه  ،و َهاجر ُت اْل ِهجرَتي ِن َكما ُقْل َت  ،وص ِحب ُت رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َوَب َاي ْعتُ ُه
َ َْ
َ ُ
َ َ ْ َُ َ
َْ ْ َ
َ َ
َ ،فو َّ ِ
َّ
َّللا ُ ،ث َّم أَُبو َب ْك ٍر ِمْثلُ ُه  ،ثُ َّم ُع َمُر ِمْثُل ُه ،
َّللا َما َع َصْي ُت ُه َو َال َغ َش ْش ُت ُه َحتَّى َتَوف ُ
َ
اه َّ ُ
اس ُت ْخِل ْف ُت  ،أََفَلْي َس ِلى ِم َن اْل َح ِق ِمْث ُل الَِّذى َل ُه ْم؟
ثُ َّم ْ
ِِ
يث الَّ ِتى َتْبلُغُِنى َعْن ُك ْم أَ َّما َما َذ َكْر َت ِم ْن َشأ ِْن اْلَوِل ِيد
َح ِاد ُ
ال َف َما َهذه األ َ
ُقْل ُتَ :بَلى َ .ق َ
ِ
ِ ِ ِ
ين.
َمَرُه أَ ْن َي ْجِلَد ُه َف َجَلَد ُه َث َم ِان َ
َّللا  ،ثُ َّم َد َعا َعلًّيا َفأ َ
اء َّ ُ
َ ،ف َسَنأْ ُخ ُذ فيه باْل َح ِق ِإ ْن َش َ
الوليد :أخو عثمان ألمه ،وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط .وكان عثمان قد واله الكوفة بعد

عزل سعد بن أبي وقاص .أكثر الناس فيه :أي أكثروا القول في الوليد ،ألنه كان يفعل امو اًر
شائنة ،منها أنه صلى بهم الصبح أربع ركعات ،ثم التفت إليهم وقال :أأزيدكم؟ وكان سكران ،أو
المراد أكثر الناس في عثمان ،أي أنكروا على عثمان كونه لم يحد الوليد بن عقبة ،وعزل سعد
122

بن أبي وقاص به ،مع كون سعد أحد العشرة ،واجتمع له من الفضل مالم يجتمع شئ منه للوليد.

معمر :ابن راشد البصري ،كما في كتاب المناقب .فرجعت إليهما ،أي إلى المسور وعبد الرحمن
بن األسود .وبعده في رواية :فقاال" :قضيت الذي عليك" .إذ جاء رسول عثمان :بعده في رواية:

فقاال لي :قد ابتالك هللا! فانطلقت" .وإنما جاء الرسول ليبلغه طلب عثمان له .فأتيته :أي أتيت

الهدى :الطريقة والسي ةر والمذهب.
عثمان استجابة له .الهجرتان :هج ةر الحبشة ،وهج ةر المدينةَ .

الوليد :ابن عقبة .أكثر الناس في شأنه :بسبب شربه للخمر وسوء سيرته .أدركت رسول هللا ،أي

قال عثمان لعبيد هللا بن عدي :هل أدركت رسول هللا؟ ومراده باإلدراك إدراك السماع واألخذ عنه.

كما أن مراده بالرؤية رؤية المميز له ،ولم يرد نفي اإلدراك بالعين؛ فإنه ولد في حياة رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص .يخلص :يصل .أراد أن علم النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يكن مكتومًا وال خاصًا ،بل كان شائعًا ذائعًا حتى
وصل إلى العذراء المكنونة في بيتها ،فوصول العلم إليه لما كان من حرصه على ذلك .ثم أبو
بكر مثله ثم عمر مثله ،أي كان شأني معهما شأني مع رسول هللا .ومثله بالنصب بتقدير :ما

عصيته وال غششته مثله .وبالرفع على الخيرية .أليس لي من الحق ،أي أليس لي من الحق

عليكم مثل الذي كان لهم من الحق علي؟ األحاديث :جمع أحدوثة بالضم ،وهو ما يتحدث به،

وهي التي كانوا يتكلمون بها من تأخره إقامة الحد على الوليد وعزله سعدًا به .فأمره أن يجلده،
أي يجلد الوليد ،بعد ما شهد عليه رجالن :حمران مولى عثمان وعثمان بن جثامة الصحابي .وقد
اعتذر لعثمان بأنه إنما أخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال من شهد عليه بذلك  ،فلما وضح

له حالهم عزله وأمر عليًا بإقامة الحد عليه .فجلده ثمانين :في رواية األخرى" :أربعين" .قال ابن
حجر :وهذه الرواية أصح .وفي هذه المسألة بحث.

ال ُكَّنا ِفى َزَم ِن َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص الَ َن ْعِد ُل
َ - 533ع ْن ْاب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َال ُن َف ِ
اب َّ
اض ُل َبْيَن ُه ْم.
ِبأَ ِبى َب ْك ٍر أَ َحًدا ُث َّم ُع َمَر ثُ َّم ُع ْث َم َ
ان ُ ،ث َّم َن ْتُر ُك أَ ْص َح َ

ال نعدل بأبي بكر أحداً :أي نساوي أحداً به في الفضل ،من العدل بالكسر والفتح وهو المثيل
والنظير.
أراد أنهم بعد تفضيل الشيخين وعثمان ال يتعرضون للصحابة بعدهم بالتفضيل وعدمه ،ألن

فضائل هؤالء الثالثة ظاهره ظهو ًار بينًا يجزمون به ،وإنما أغفل ذكر على ألنه كان في زمانه
ملسو هيلع هللا ىلص حديث السن ،ولم يرد ابن عمر اإلزراء به ،فإن فضل على مشهور ال ينك هر ابن عمر وال

غيره من الصحابة.

باب مناقب علي بن أبي طالب
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القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي هللا عنه
ان َعِل ٌّى َقْد َت َخلَّ َف َع ِن َّ
ان ِب ِه َرَمٌد
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َخْيَبَر َوَك َ
ال َك َ
َ - 536ع ْن َسَل َم َة َق َ
ول َّ ِ
ف َع ْن َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف َخَر َج َعِل ٌّى َفَل ِح َق ِب َّ
اء
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َ ،فَل َّما َك َ
ال أََنا أَ َت َخلَّ ُ
ان َم َس ُ
ُ
َفَق َ
احها َ ،قال رسول َّ ِ
اللَّيَل ِة الَِّتى َف َتحها َّ ِ
ِ
الرَاي َة  -أَْو
ُع ِطَي َّن َّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أل ْ
َّللا فى َصَب َ
ْ
َ َُ ُ
ََ ُ
َّللا ورسوُل ُه  -أَو َق ِ
الراي َة َ -غًدا ر ُج ً ِ
َّللا
َ
َلَيأْ ُخ َذ َّن َّ َ
َّللا َوَر ُسوَل ُه َ -ي ْف َت ُح َّ ُ
ال ُيح ُّب َّ َ
ْ َ
ال ُيحُّب ُه َّ ُ َ َ ُ
عَلي ِه َ .فِإ َذا َنح ُن ِبعِل ٍى وما َنرجوه َ ،فَقاُلوا َه َذا عِلى َ .فأَع َط اه رسول َّ ِ
َّللا صلى هللا
َ ٌّ
ْ َ ََ ُْ ُ
َ ْ
ْ َُ ُ ُ
َّللا َعَلْي ِه .
عليه وسلم َف َف َت َح َّ ُ
سلمة :هو سلمة بن األكوع .تخلف علي عن غزوة خيبر :لرمد كان بعينه .ثم لحق بخيبر ،أو

أدركه في أثناء الطريق إليها .ألعطين الراية أو ليأخذنها :الشك من الراوي .يفتح هللا على يديه:
أن يفتح على يديه خيبر بقيادته .ومانرجوه :أي ما نتوقعه وما نأمل حضوره .الراية :رايته عليه

الصالة والسالم .قال ابن عباس :فكانت راية رسول هللا بعد ذلك في المواطن كلها مع علي.ففتح
هللا عليه :خيبر .وقال في ذلك حسان فيما روى العيني:
وكان علي أرمد العين يبتغي
حباه رسول هللا منه بتفله

دواء فلما لن يحس مداويا

فبورك مرقيًا وبورك راقيًا
فذاك محب للرسول مواتيا

وقال سأعطي الراية اليوم صارمًا
فيفتح هاتيك الحصون التواليا
يحب اإلله واالله يحبه
فأفضى بها دون البرية كلها

علياً وسماه الوزير المواخيا

ِ
ان ،
اء َر ُج ٌل ِإَلى ْاب ِن ُع َمَر َ ،ف َسأََل ُه َع ْن ُع ْث َم َ
ال َج َ
َ - 534ع ْن َس ْعد ْب ِن ُعَبْيَد َة َق َ
ِ
َف َذ َكر َع ْن م َح ِ
َّللا ِبأَْن ِف َك .
اك َي ُس ُ
اس ِن َع َمِله َ ،قالَ َل َع َّل َذ َ
َ
ال َفأَْرَغ َم َّ ُ
ال َن َع ْم َ .ق َ
وؤ َك َ .ق َ
َ
ِِ
ط بي ِ
ِ
ِ
وت َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص
ال ُهَو َذ َ
اك َ ،بْي ُت ُه أَْو َس ُ ُ ُ
ُث َّم َسأََل ُه َع ْن َعل ٍى َ ،ف َذ َكَر َم َحاس َن َع َمله َق َ
 .ثُ َّم
ال
َق َ

وؤ َك.
اك َي ُس ُ
ال َل َع َّل َذ َ
َق َ
ِ
ِ
اج َهْد َعَل َّى َج ْهَد َك .
َّللا ِبأَْنف َك  ،اْن َطل ْق َف ْ
ال َفأَْرَغ َم َّ ُ
أَ َج ْل َ .ق َ
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جاء رجل :هو نافع بن األزرق ،الذي تنسب إليه األزارقة من الخوارج .محاسن عمل عثمان:

كإنفاقة في جيش العسرة ،وتسب يلة بئر رومة وغير ذلك .والمحاسن :جمع حسن على غير قياس،

كأنه جمع محسن .قال :لعل ذاك :...أي قال ابن عمر للرجل ،وهو نافع .أرغم هللا بأنفك ،أي
ألصقه بالرغام ،وهو التراب؛ كناية عن اإلذالل .والباء فيه زائدة .محاسن عمل على :كشهود

بدر ،وفتح خيبروقتل مرحب اليهودي .وبيته أوسط :...إشا ةر إلى علو منزلته عند النبي صلى هللا

عليه وسلم .واألوسط :األشرف .قال :أجل ،أي نعم يسوءني ذلك .اجهد على جهدك ،أي أفعل
في حقي ما تقدر عليه؛ فإن الذي قلته لك هو الحق ،وقائل الحق ال يبالي ما قيل فيه من

الباطل.

 - 535ع ْن عِلى أَ َّن َف ِ
الر َحا َ ،فأَ َتى
ال ُم َش َك ْت َما َتْلَقى ِم ْن أَ َث ِر َّ
الس َ
اط َم َة َعَلْي َها َّ
َ َ ٌّ
اء َّ
َّ
الن ِب ُّى
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َسْب ٌى َ ،فاْن َطَلَق ْت َفَل ْم َت ِجْد ُه َ ،فَو َجَد ْت َع ِائ َش َة َ ،فأ ْ
َخَبَرْت َها َ ،فَل َّما َج َ
ِ ِ
ِ ِ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإَلْيَنا َ ،وَقْد أَ َخ ْذَنا َم َض ِ
اء َّ
اج َعَنا ،
ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْخَبَرْت ُه َعائ َش ُة ب َم ِجىء َفاط َم َة َ ،ف َج َ
ال َعَلى َم َك ِان ُك َما َ .فَق َعَد َبْيَنَنا َحتَّى َو َجْد ُت َبْرَد َقَد َمْي ِه َعَلى َصْد ِرى
وم َفَق َ
َف َذ َهْب ُت ألَ ُق َ
ال أَ َال أُ َعِل ُم ُك َما َخْيً ار ِم َّما َسأَْل ُت َم ِانى ِإ َذا أَ َخ ْذ ُت َما َم َض ِ
ين ،
اج َع ُك َما تُ َك ِبَ ار أَْرَب ًعا َوَث َ
ال ِث َ
َوَق َ
ينَ ،ف ْهَو َخْيٌر َل ُك َما ِم ْن َخ ِاد ٍم".
ين َ ،وَت ْح َمَدا َثالَ َث ًة َوَثالَ ِث َ
َوُت َس ِب َحا َثالَ ًثا َوَثالَ ِث َ
ما تلقي من أثر الرحى ،أي أثرها في يدها من الطحن .فانطلقت :لتسأله خادمًا لها .أخبرته
بمجئ فاطمة ،وسؤالها خادمًا لها .على مكانكما :أي الزما مكانكما ال تذهبا .تكبران ،ويروي

"تكب ار" ،بإعمال إذا أو حذف النون للتخفيف ،ويروى" :فكب ار" باألمر.وكذلك الرواية في
"وتسبحان" ،و"تحمدان".

قال ابن تيمية :فيه أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء .وقال عياض :معنى
الخيرية أن عمل اآلخ ةر أفضل من أمور الدنيا.

ِ
ال َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِل َعِل ٍى أَ َما َتْر َضى أَ ْن َت ُكو َن ِم ِنى
َ - 533ع ْن َس ْعٍد َع ْن أَ ِبيه َق َ
ِ ِ
ِ
وسى.
ب َمْن ِزَلة َه ُارو َن م ْن ُم َ
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قاله لعلي :حين خرج إلى تبوك ولم يستصحبه ،فقال" :أتخلفني مع الذرية؟" .وذلك أن موسى

عليه السالم خلف أخاه هارون على قومه بني إسرائيل حين خرج إلى الطور .زاد مسلم" :إال أنه

ال نبي بعدي" ،وأن عليًا قال بعد ذلك" :رضيت رضيت!".

باب مناقب قرابة رسول هللا
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َقال َف ِ
 - 533ع ْن اْل ِمسو ِر ب ِن م ْخرم َة أَ َّن رسول َّ ِ
اط َم ُة َب ْض َع ٌة ِم ِنى َ ،ف َم ْن
َ
َ
َُ َ
َْ ْ َ ََ
أَ ْغ َضَب َها أَ ْغ َضَب ِن ى.
قاله ملسو هيلع هللا ىلص حين خطب على بن أبي طالب جويرية بنت أبي جهل .البضعة ،بفتح الباء :القطعة من

الشئ تبضع ،أي تقطع .وهو كناية عن شدة المحبة.

باب مناقب الزبير بن العوام
رضي هللا عنه
َ - 533ع ْن َجا ِب ٍر
ِن َحَو ِارَّى ُّ
الزَبْيُر
َوإ َّ

ال َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َّن ِل ُك ِل َن ِب ٍى َحَو ِارًّيا
ال َق َ
 رضى هللا عنه َ -ق َْب ُن اْل َعَّوامِ.

الحواري :الناصر والخاصة والخلصان .وتأويل الحواريين في اللغة أنهم الذين أخلصوا ونقوا من

كل عيب .والحواري لفظ مفرد.

قال العيني :فإن قلت :الصحابة كلهم أنصار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خلصاء ،فما وجه التخصيص؟ قلنا:

هذا قاله حين قال يوم األحزاب :من يأتيني بخبر القوم" قال الزبير :أنا .ثم قال :من يأتيني بخر

القوم؟ فقال :أنا .وهكذا الم ةر ثالثة .والشك أنه في ذلك الوقت نصر نص ةر زائدة على غيرة.

 - 533ع ْن عبِد َّ ِ
َحَز ِ
َّللا ْب ِن ُّ
اب ُج ِعْل ُت َأَنا َو ُع َمُر ْب ُن أَ ِبى َسَل َم َة
ال ُكْن ُت َيْو َم األ ْ
َ َْ
الزَبْي ِر َق َ
ِ
النس ِ
ِ ِ
ف ِإَلى َب ِنى قَُرْي َظ َة َمَّرَتْي ِن أَْو
اءَ ،فَن َظْر ُت َفِإ َذا أََنا ِبال ُّزَبْي ِر َعَلى َفَرِسه َ ،ي ْخَتِل ُ
فى َ
ال أََو َه ْل َ أَرْي َت ِنى َيا ُبَن َّى ُقْل ُت َن َع ْم
َثالَ ًثا َ ،فَل َّما َر َج ْع ُت ُقْل ُت َيا أََب ِت َ ،أَرْي ُت َك َت ْخَتِل ُ
ف َ .ق َ
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ْت ب ِنى قُري َظ َة َفيأ ِْت ِ
ِ
ان رسول َّ ِ
ينى ِب َخَب ِرِه ْم َ .فاْن َطَلْق ُت َ،فَل َّما
َ
َْ
ال َم ْن َيأ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ال َك َ َ ُ ُ
َ .ق َ
ِ
رجع ُت جمع ِلى رسول َّ ِ
اك أَ ِبى َوأُ ِمى.
ال ِفَد َ
ََْ َََ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أََبَوْيه َفَق َ
َُ ُ
جعلت في النساء ،أي مع النساء ،نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص .وعمر هذا ربيب رسول هللا ،وأمه أم سلمة

رضي هللا عنها .فنظرت :يعني رأى الزبير راكبًا فرسه يجئ ويذهب إلي بني قريظة من اليهود.
رأيتك تختلف ،أي تذهب وتجئ إلى بني قريظة ،فما السبب في ذلك؟ .جمع لي رسول هللا أبويه،
أي في الفداء ،تعظيمًا وإعالء لقدري ،ألن المرء ال يفدي إال من يعظمه.
في الحديث صحة سماع الصغير ،وأنه اليتوقف على أربع أو خمس ،ألن ابن الزبير كان يومئذ
ابن سنتين وأشهر ،أو ثالث وأشهر ،بحسب الخالف في وقت مولده ،وفي تاريخ يوم الخندق.

هري
مناقب سعد بن أبي وقاص الز ُّ

ِ
ِ
ِ
ول َج َم َع ِلى َّ
الن ِب ُّى صلى هللا عليه
ال َسم ْع ُت َس ْعًدا َي ُق ُ
 - 533ع َيد ْب َن اْل ُم َسَّيب َق َ
وسلم أََبَوْي ِه َيْو َم أُ ُحٍد.
الزهري :نسبة إلي بني زه ةر أخوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص .جمع له أبويه ،أي في التفدية ،فقال :فداك أبي

وأمي .كما فعل ذلك للزبير بن العوام في غزوة بني قريظة .انظر الحديث السابق.

باب ذكر أصهار النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ال ِإ َّن َعِلًّيا َخ َط َب ِبْن َت أَ ِبى َج ْه ٍل َ ،ف َس ِم َع ْت ِب َذِل َك
 - 533أَ َّن اْلم ْسَوَر ْب َن َم ْخَرَم َة َق َ
اطم ُة َ ،فأَ َت ْت رسول َّ ِ
ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل ْت َيْزُع ُم َقْو ُم َك أََّن َك الَ َت ْغ َض ُب ِلَبَن ِات َك َ ،ه َذا َعِل ٌّى
َُ َ
َف َ
اكح ِبْن َت أَ ِبى جه ٍل َ ،فَقام رسول َّ ِ
ِ
ول أَ َّما َب ْعُد أَْن َك ْح ُت
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف َس ِم ْع ُت ُه ِح َ
َن ٌ
َْ
ين َت َش َّهَد َيُق ُ
ََُ ُ
ِن َف ِ
أََبا اْل َع ِ
اط َم َة َب ْض َع ٌة ِم ِنى َ ،وإِِنى أَ ْكَرُه أَ ْن
يع َ ،ف َحَّد َث ِنى َو َصَد َق ِنى َ ،وإ َّ
الربِ ِ
اص ْب َن َّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص وبِْن ُت عُد ِو َّ ِ
ول َّ ِ
يسوء َها  ،و َّ ِ
َّللا الَ َت ْج َت ِم ُع ِبْن ُت َرس ِ
َّللا ِعْنَد َر ُج ٍل
َ
َ
َ
ُ
َُ َ
وِ
احٍد َ .ف َتَر َك َعِل ٌّى اْل ِخ ْطَب َة.
َ
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بنت أبي جهل :اسمها جويرية ،وقيل جميلة ،وقيل العوراء .أنك التغضب لبناتك ،أي إذا أوذين.

وهذا علي ناكح ،...أي يريد أن ينكحها ،وهذا مجاز باعتبار قصده لذلك واعتزامه .فقام رسول

زوجه ابنته زينب كبرى
هللا ،أي خطيبًا ،وذلك ليشيع الحكم الذي سيقرره .أنكح أبا العاص :كان َّ
بناته ،وكان ذلك قبل النبوة .صدقني ،أي صدق في حديثه .ولعله كان شرط عليه أال يتزوج على

زينب فوفي بذلك ولم يتزوج عليها .قال ذلك تنويها بوفائه وصدقه .بضعة مني أي قطعة مني،

كما سبق في الحديث  .407أكره أن يسوءها ،أي أحد ،علي أو غيره  .فترك علي الخطبة ،أي
خطبته لبنت أبي جهل .قال تعالى" :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا".

مناقب زيد بن حارثة مولى النبي ملسو هيلع هللا ىلص
 - 533ع ْن عبِد َّ ِ
ال َب َع َث َّ
الن ِب ُّى صلى هللا عليه
َ َْ
َّللا ْب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
ِ
الن ِ ِ
ض َّ
ال
ام َة ْب َن َزْيٍد َ ،ف َط َع َن َب ْع ُ
اس فى ِإ َم َارِته َ ،فَق َ
وسلم َب ْع ًثا َ ،وأَ َّمَرَعَلْي ِه ْم أُ َس َ
الن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص ِإن َت ْطعُنوا ِفى ِإمارِت ِه َفَقد ُكْن ُتم َت ْطعُنو َن ِفى ِإمارِة أَ ِب ِ
يه ِم ْن َقبل  ،وايم َّ ِ
َّللا
ْ
ْ
َّ ُّ
ََ
ْ ُ
ََ
ُ
ْ ُ َ ُْ
الن ِ
ان َل ِم ْن أَ َح ِب َّ
ِن َه َذا َل ِم ْن أَ َح ِب
اس ِإَل َّى َ ،وإ َّ
ان ل َ َخ ِليقا ِل ِإل َم َ
ِن َك َ
ار ِة َ ،وإ ْ
ِ ،إ ْن َك َ
الن ِ
َّ
اس ِإَل َّى َب ْعَد ُه.

بعث بعثًا :إلى الشام ،وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين .وهذا
البعث أخر بعث أرسله ملسو هيلع هللا ىلص وكان في مرضه ،وتوفى فقام أبو بكر بإنفاذه من بعدهَّ .أم ره :جعله

أمي ًار .وإنما اختا هر لهذه السرية ألن أباه زيد بن حارثة كان قد قتل في تلك المواقع في غزوة
مؤتة .كما أنه ملسو هيلع هللا ىلص فوق ما توسم فيه من النجابة ،أراد أن يوطئ األمر بعده؛ لئال ينزع أحد يداً

عن طاعة ،وليعلموا أن العادات الجاهلية قد مضى عهدها .فطعنوا في إمارته ،وكان أشدهم في

ذلك كالمًا عياش بن أبي ربيعة المخزومي ،إذ قال " :يستعمل هذا الغالم على المهاجرين!".
وعندما أخبر عمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بذلك غضب غضبًا شديدًا وقال القول التالي في خطبة له .إن

تطعنوا في إمارته :...قال الطيبي :هذا الجزاء إنما يترتب على الشرط بتأويل التنبيه والتوبيخ .أي
طعنكم اآلن فيه سبب ألن أخبركم أن ذلك من عادة الجاهلية وهجيراهم ،ومن ذلك طعنكم في

أبيه من قبل .نحو قوله تعالى" :إن يسرق فقد سرق أه له من قبل" .وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد بعث
أباه زيد بن حارثة أمي ًار على عدة سرايا ،وأعظمها جيش مؤتة .خليقا بها ،أي حقيقًا بها وجدي ًار،
يعني زيد بن حارثة .وإن هذا لمن أحب الناس :يعني ولده أسامة بن زيد.
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ف َو َّ
الن ِب ُّى صلى هللا
َ - 536ع ْن َع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -قاَل ْت َد َخ َل َعَل َّى َق ِائ ٌ
ِ
ام ُة ْب ُن َزْيٍد َوَزْيُد ْب ُن َح ِارَث َة ُم ْض َط ِج َع ِ
ال ِإ َّن َهِذِه
ان َ ،فَق َ
عليه وسلم َشاهٌد َ ،وأُ َس َ
ض.
ض َها ِم ْن َب ْع ٍ
ام َب ْع ُ
األَ ْقَد َ
ال َف ُسَّر ِب َذِل َك َّ
َخَبَر ِب ِه َع ِائ َش َة.
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َوأَ ْع َجَب ُه َ ،فأ ْ
َق َ

القائف :الذي يتتبع اآلثار ويعرفها ،ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه .وهذا القائف هو مجزز

المدلجي .وقد ساق العيني نسبه .وكان دخوله على عائشة إما قبل نزول الحجاب ،أو بعده وكان
من وراء حجاب .وكان الولد وأبوه مضطجعين تحت كساء ،وأقدامهما ظاهرة .هذه األقدام :يعني
أقدام أسامه وأبيه .أخبر النبي عائشة :لعله يعلم أنها علمت ذلك .أو أخبرها وإن كان عالما

مناقب عبد هللا بن عمر بن الخطاب
الرجل ِفي حي ِ
ِ
ِ
اة
ال َ :ك َ
ََ
ان َّ ُ ُ
َّللا َعْن ُه َما َ ،ق َ
َ - 534ع ْن َسال ٍم َ ،ع ِن ْاب ِن ُع َمَر َرض َي َّ ُ
ول َّ ِ َّ
ص َها َعَلى َرس ِ
ول َّ ِ َّ
َرس ِ
َّللا
َّللا َعَلْي ِه َو َسلَّ َم ِ ،إ َذا َ أَرى ُرْؤَيا َق َّ
َّللا َصلى َّ ُ
ُ
َّللا َصلى َّ ُ
ُ
ول َّ ِ َّ
ص َها َعَلى َرس ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم ،
َعَلْي ِه َو َسلَّ َم َ ،ف َت َمَّنْي ُت أَ ْن أََرى ُرْؤَيا أَقُ ُّ
َّللا َصلى َّ ُ
ُ
ول َّ ِ َّ
َوُكْن ُت ُغالما َعَزًبا َش ًّابا َ ،وُكْن ُت أََنام ِفي اْلمس ِجِد َعَلى َع ْهِد َرس ِ
َّللا
َّللا َصلى َّ ُ
ُ
َْ
ُ
ً
ِ َّ
َن َمَل َكْي ِن أَ َتَي ِاني َ ،ف َذ َهَبا ِبي ِإَلى َّ
الن ِار َ ،فِإ َذا
ال َ :فَ أَرْي ُت ِفي اْل َمَنا ِم َكأ َّ
َعَلْيه َو َسل َم َ ،ق َ
ِ
ِ
ِ
اسا َقْد
ال َ :فَ أَرْي ُت ف َ
يها َن ً
ه َي َم ْط ِوَّي ٌة َك َط ِي اْل ِبْئ ِر َ ،وِإ َذا َل َها َقْر ٌن َكَقْرن اْل ِبْئ ِر َ ،ق َ
ِِ
عرْف ُتهم َ ،فجعْل ُت أَقُول  :أَعوُذ ِب َّ ِ
اّلِل ِم َن َّ
ال َ :ل ْن ُتَر َع
ُ
ََ
ال َ :فَلقَيني َمَل ٌك َ ،فَق َ
الن ِار َ ،ق َ
ُ
ََ ُ ْ
ول َّ ِ َّ
ص ْت َها َح ْف َص ُة َعَلى َرس ِ
َّللا َعَلْي ِه
ال َ :فَق َص ْص ُت َها َعَلى َح ْف َص َة َ ،فَق َّ
َّللا َصلى َّ ُ
ُ
َ ،ق َ
الرجل عبُد َّ ِ
ِ
َّ
ان ُي َصِلي ِم َن اللَّْي ِل " .
َّللا َ ،لْو َك َ
ال "  :ن ْع َم َّ ُ ُ َ ْ
َو َسل َم َ ،فَق َ
ِ
ان َب ْعُد ال َيَن ِ َّ ِ
يل.
ال َ :ف َك َ
ام م َن اللْيل ِإال اْلَقل َ
ُ
َق َ
قصها :حكاها ،طمعًا في أن يظفر في التعبير والتأويل .وفي رواية كتاب التعبير" :كانوا يرون
الرؤيا على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيقصونها على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيقول فيها رسول هللا ما شاء هللا"،
طِّوى .قرنا البئر:
أي من التعبير .طوى البئر طياً :عرشها بالحجا ةر واآلجر .ويقال لها حينئذ َ

هما ما يبني في جانبيها من حجارة توضع عليها الخشبة التي تعلق فبها بكرة الدلو.فلقيهما ،أي
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لقى الملكين .لن تراع ،أي ال تخف ،والروع :الخوف .وجهه ابن مالك بأنه َّ
سكن العين للوقف ثم

شبهه بسكون الجزم فحذف األلف قبله ،ثم أجرى الوصل مجرى الوقف.ويجوز أن يكون جزمه

بلن ،وهي لغة قليلة ،كما جاء في قوله* :فلن يحل للعينين بعدك منظر* .حفصة ،هي أخته أم

المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب ،تزوجها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد عائشة .قصتها حفصة ،ولم

يقصها بنفسه عليه ملسو هيلع هللا ىلص تأدباً ومهابة.

وحذيفة
باب مناقب َّ
عمار ُ
ال َقِد ْم ُت َّ
الشأ َْم َف َصلَّْي ُت َرْك َع َتْي ِن ُ ،ث َّم ُقْل ُت اللَّ ُه َّم َي ِسْر ِلى
َ - 535ع ْن َعْلَق َم َةَ ،ق َ
ِ
ِ
اء َحتَّى َجَل َس ِإَلى
يسا َصال ًحا َ ،فأَ َتْي ُت َقْو ًما َف َجَل ْس ُت ِإَلْي ِه ْم َ ،فِإ َذا َشْي ٌخ َقْد َج َ
َجل ً
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يسا
َّللا أَ ْن ُيَيسَر لى َجل ً
َجْن ِبى ُ ،قْل ُت َم ْن َه َذا َقالُوا أَُبو الدَّْرَداءَ .فُقْل ُت ِإنى َد َعْو ُت َّ َ
ِ
ِ
ص ِالحا َفي َّس ر َك ِلى َ ،ق ِ
ِ
ال أََوَلْي َس ِعْنَد ُك ُم ْاب ُن أُ ِم
َ ً َ َ
ال م َّم ْن أَْن َت ُقْل ُت م ْن أَ ْهل اْل ُكوَفة َ .ق َ
َ
َِّ
َعبٍد ص ِ
ِ ِ ِ
الشْي َط ِ
َّللا ِم َن َّ
اح ُب َّ
ان َعَلى
ْ َ
الن ْعَلْي ِن َواْل ِو َساد َواْلم ْط َهَرة َوِفي ُك ُم الذى أَ َج َارُه َّ ُ

ِ
َِّ
ِ
ِ ِ
ِل َس ِ
ال
ان َن ِبِيه ملسو هيلع هللا ىلص أََولَْي َس في ُك ْم َصاح ُب س ِر النَّ ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص الذى الَ َي ْعَل ُم أَ َحٌد َغْيُرُه ثُ َّم َق َ
َّللاِ ( َواللَّْي ِل ِإ َذا َي ْغ َشى ) َ ،فَقَ أْر ُت َعَلْي ِه ( َواللَّْي ِل ِإ َذا َي ْغ َشى * َو َّ
الن َه ِار
َكْي َف َيْقَ أرُ َعْبُد َّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِمن ِف ِ
َّللا َلَقْد أَ ْق أَرِنيها رسول َّ ِ
الذ َك ِر واألُْن َثى َ ).قال و َّ ِ
ِإ َذا َت َجلَّى * و َّ
يه ِإَلى ِف َّى.
ْ
َ َ
َ
َ
َ َ َُ ُ
وعِّذبوا في ذات هللا .قتل
عمار :ابن ياسر العنسي ،بالنون ،أسلم هو وأبوه وأمه سمية قديماًُ ،
بصفين سنة  .97وحذيفة :ابن اليمان العبسي ،بالباء وهو من األنصار .علقمة :ابن قيس

النخعي .صلى ركعتين :في المسجد .ابن أم عبد :هو عبد هللا بن مسعود .أمه أم عبد بنت عبد

ود .صاحب النعلين :كان يلي نعلي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،يحملهما ويتعاهدهما .الوساد والمطهرة :وسادة
الرسول ومطهرته .والوساد والوسادة سواء .والمطهرة :بفتح الميم وكسرها ،هي كل إناء يتطهر

منه .يريد بذلك الثناء عليه بخدمة الرسول ومالزمته ،وأنه لذلك يكون عنده من العلم ما يستغني

به الطالب عن غيره .الذي أجا هر هللا من الشيكان :يعني عما ًار ،أجاره هللا من أن يغويه الشيطان.
أراد به قوله ملسو هيلع هللا ىلص" :ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار" .ال يعلم أحد غيره :أي ال
يعلم أحد غيره .وهو حذيفة ،كان يعرف المنافقين بأسمائهم وأنسابهم كما يفضي به إليه رسول

هللا ،وكان عمر إذا مات أحد تبع حذيفة ،فإن صلى عليه حذيفة صلى عليه .كيف يق أر عبد هللا:

ابن مسعود رضي هللا عنه .والذكر واألنثى :بحذف "ماخلق" وبجر الذكر واألنثى .وهي اآلية من
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سو ةر الليل .وقد قيل إنها نزلت كذلك ثم أنزل" :وما خلق الذكر واألنثى" ،فلم يسمعه ابن مسعود
وال أبو الدرداء ،وسمعه سائر الناس و أثبت في المصحف.

باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي هللا عنه
 - 533ع ْن أََنس ب ُن م ِال ٍك أَ َّن رسول َّ ِ
ِن أَ ِميَنَنا
ال ِإ َّن ِل ُك ِل أُ َّم ٍة أَ ِميًنا َ ،وإ َّ
َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ُ ْ َ
اح.
ُم ُة أَُبو ُعَبْيَد َة ْب ُن اْل َجَّر ِ
أََّي ُت َها األ َّ
ابن الجراح :اسمه عامر بن عبد هللا بن الجراح بن هالل بن أُهيب ،قتل أبوه يوم بدر كاف ًار ،وقد
قيل أنه هو الذي قتله .ومات أبو عبيدة وهو أمير على الشام من قبل عمر سنة  18في طاعون
عمواس وقب هر بغور بيسان .األمين :هو الثقة المرضي ،والفضل مشترك بين الصحابة ،لكن يزيد

كل منهم على اآلخر في صفة خاصة .يدل على ذلك ما رواه الترمذي من حديث أنس " :أرحم

أمتي بأمتي أبو بكر ،وأشدهم في أمر هللا عمر ،وأصدقهم حياء عثمان ،وأعلمهم بالحالل والحرام

معاذ بن جبل ،وأفرضهم زيد بن ثابت ،وأقرؤهم أبي بن كعب ،ولكل أمة أمين ،وأمين هذه األمة

أبو عبيدة الجراح" .أيتها األمة :بالرفع والنصب على النداء ،وبالرفع فقط على االختصاص ،أي

مخصوصين من بين األمم .وانظر األشموني .181:9

باب مناقب الحسن والحسين
َ - 533ع ْن أََبى َب ْكَرَة َس ِم ْع ُت َّ
ظُر ِإَلى
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى اْل ِمْنَب ِر َواْل َح َس ُن ِإَلى َجْن ِب ِه َ ،يْن ُ
ِ
ِ
الن ِ
َّ
َّللا أَ ْن ُي ْصِل َح ِب ِه
ول ْابنى َه َذا َسِيٌد َ ،وَل َع َّل َّ َ
اس َمَّرًة َوِإَلْيه َمَّرًة َ ،وَيُق ُ
ين.
َبْي َن ِفَئ َتْي ِن ِم َن اْل ُم ْسِل ِم َ
أبو بكرة :هو نفيع بن الحارث الثقفي .ابني :ابن البنت واالبن بمنزلة االبن .نعته بالسيادة تكريمًا
له وتشريفًا .الفئة :الفرقة والجماعة ،وقد تحقق ذلك .فإنه لما نشب الخالف بينه وبين معاوية في
الخالفة وانقسم المسلمون إلى فرقت ين ،وكاد الشر أن يعصف بهم ،دعته تقواه وشفقته بالمسلمين

أن يترك الملك والدنيا ،رغبة فيما عند هللا ،مع ع ةز جانبه إذ ذاك ،إذ كان قد بايعه على الموت

حينئذ أربعون ألفًا.
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 - 533ع ْن ُشعب ُة ع ْن مح َّمِد ب ِن أَ ِبى يعُقوب س ِمع ُت اب َن أَ ِبى ُنع ٍم س ِمع ُت عبَد َّ ِ
َّللا
َ
ْ َ ْ َْ
َْ َ َ ْ ْ
َْ َ ُ َ ْ
ُّ
ِ
ال أَ ْه ُل
ال ُش ْعَب ُة أَ ْحسُب ُه َيْقُت ُل الذَب َ
اب َفَق َ
ْب َن ُع َمَر َو َسأََل ُه َع ِن اْل ُم ْح ِرِم َ ،ق َ
ول َّ ِ
ِ
ق يسأَُلو َن َع ِن ُّ
اب َوَقْد َقَتُلوا ْاب َن ْابَن ِة َرس ِ
الذَب ِ
ال َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص " ُه َما
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ ،وَق َ
ُ
اْلعَ ار ِ َ ْ
الدْنَيا "؟! .
اى ِم َن ُّ
َرْي َحاَن َت َ
ابن أبي نعم :اسمه عبد الرحمن .سأله عن المحرم :السائل رجل من أهل العراق ،كما عند

الترمذي .المحرم :بالحج أو بالعمرة .أحسبه يقتل الذباب :أي ما يلزمه إذا قتلها وهو محرم؟ ابن
ابنة رسول هللا :هو الحسين بن على رضي هللا عنه .ريحانتاي :كان يدعو الحسن والحسين

فيشمهما ويقبلهما .من الدنيا ،أي نصيبي منها.

ذكر ابن عباس رضي هللا عنهما
ال َض َّم ِنى َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإَلى َصْد ِِره
َ - 533ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
اس َ ،ق َ
ال اللَّ ُه َّم َعِل ْم ُه اْل ِح ْك َم َة.
َوَق َ
ابن عباس :هو عبد هللا بن عباس .قال مسروق :كنت إذا رأيت ابن عباس قلت :أجمل الناس،

فإذا تكلم قلت :أفصح الناس ،وإذا تحدث قلت :أعلم الناس ،وكان ابن عباس عالمًا بالشعر
والنسب ،وأيام العرب ووقائعها ،وبالفقه والحديث .توفى بعد أن عمى سنة  18وهو ابن سبعين

سنة .اللهم علمه الحكمة :أي القرآن ،أو السنة ،وبهذه األخي ةر فسر قوله تعالى" :ويعلمهم الكتاب

والحكمة" .وقد ضمه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على وجه البر والكرامة .وقد تحققت إجابته ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقد كان بحر
العلم ،وحبر األمة  ،وشيخ المفسرين ،وترجمان القرآن.

باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة
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َّللا ِعْنَد عبِد َّ ِ
 - 533ع ْن مس رو ٍق َقال ُذ ِكر عبُد َّ ِ
اك َر ُج ٌل َال
ال َذ َ
َْ
َ َ َْ
َ َ ُْ
َّللا ْب ِن َع ْم ٍرو َ ،فَق َ
آن ِم ْن أَربع ٍة ِم ْن عبِد َّ ِ
أََزال أُ ِحُّب ُه بعَد ما س ِمع ُت رسول َّ ِ
َّللا
اس َتْق ِرُئوا اْلُقْر َ
َْ
َْ َ
ول ْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َْ َ َ ْ َ ُ َ
ُ
ودَ ،فَبَدأَ ِب ِه َ ،و َسالِ ٍم َمْوَلى أَِبى ُح َذْي َف َة َ ،وأَُب ِى ْب ِن َك ْع ٍب َ ،و ُم َع ِاذ ْب ِن َجَب ٍل .
ْب ِن َم ْس ُع ٍ
ال َال أَْد ِرى َبَدأَ ِبأَُب ٍى أَْو ِب ُم َعاٍذ ؟
َق َ
سالم :هو سالم بن معقل ،كان من أهل فارس ،من الصحابة الموالي ،معدودًا في المهاجرين ألنه
هاجر ،وفي األنصار ألنه كان مولى امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس .تبناه
أبو حذيفة لما تزوجها ،فنسب إليه .واستشهد سالم باليمامة .مسروق :ابن األجدع .عبد هللا :ابن

مسعود .استقرئوا القرآن :أي أطلبوه .قال (ال أدري بدأ) :أي عبد هللا بن عمرو.

إنما خص هؤالء ألنهم كانوا أكثر ضبطًا للفظ القرآن وأتقن ألدائه ،وإن كان غيرهم أفقه في
معانيه منهم ،وألنهم أخذوه من الرسول مشافهة وغيرهم اقتصر على اخذ بعضهم من بعض.

باب مناقب األنصار
َّللا ِلَر ُسوِل ِه
ان َيْو ُم ُب َع َ
َ - 533ع ْن َع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -قاَل ْت َك َ
اث َيْو ًما َقَّد َم ُه َّ ُ
ِ
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص َفَقِدم رسول َّ ِ
َّللا
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َوَقد ا ْف َتَر َق َمَلُؤ ُه ْم َ ،وقُتَل ْت َسَرَوا ُت ُه ْمَ ،و ُج ِر ُحوا َفَقَّد َم ُه َّ ُ
ََُ ُ
ِلَر ُسوِل ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِفى ُد ُخوِل ِه ْم ِفى ِ
اإل ْسالَ ِم.
بعاث :موضع على ميلين من المدينة وقع فيها حرب بين األوس والخزرج ،استمرت فيه الحرب

مائة وعشرين سنة حتى جاء اإلسالم .كان وما قدمه هللا لرسوله :إذ لو كان رؤساؤهم الذين قتلوا
أحياء الستكبروا عن متابعته ملسو هيلع هللا ىلص ،ولمنعهم حب الرياسة عن قبولهم لدخول رئيس عليهم .قدم

رسول هللا :قد المدينة .المأل :أشراف القوم الذين يملؤون العين مهابة وخشية .سرواتهم ،أي

خيارهم وأشرافهم .وسروات :جمع سراة بالفتح .جرحوا :بالتشديد ،من التجريح .ويروى" :خرجوا"
أي عن أوطانهم .قدمه في دخلولهم اإلسالم :أي ألجل دخول من بقى منهم في اإلسالم.

باب مناقب سعد بن معاذ
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َ - 533ع ْن َجا ِب ٍر رضى هللا عنها َ ،س ِم ْع ُت النَّ ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص
ش ِل َمْو ِت َس ْعِد ْب ِن ُم َع ٍاذ.
اه َتَّز اْل َعْر ُ
ول ْ
َيُق ُ
سعد بن معاذ :ابن امرئ القيس بن عبد األشهل األنصاري ،كبير األوس ،كام أن سعد بن عبادة

كان كبير الخزرج .وفيهما قال الشاعر:

فإن يسلم السعدان يصبح دمحم بمكة ال يخشى خالف المخالف.

اهتز العرش ،أي تحرك فرحاً بقدوم روحه ،أو المراد :اهتز حملة العرش من المالئكة استبشا اًر
بصعود روحه ،لكرامته .أو المراد الكناية عن تعظيم شأن وفاته .والعرب تنسب الشئ العظيم إلى

أعظم األشياء ،فتقول :أظلمت األرض لموت فالن ،وقامت له القيامة.

باب مناقب أبي بن كعب
رضي هللا عنه
َّللا أَ َمَرِني َأ ْن
َّللا َعَلْي ِه َو َسلَّ َمِ :إ َّن َّ
ال َصلَّى َّ
َ - 536ع ْن أََن ٍ
س  -رضى هللا عنهَ :ق َ
ِ
ال َ :فَب َكى.
أَ ْقَ أَر َعَلْيك { َل ْم َي ُك ْن الَِّذ َ
ال َ :ن َع ْم َق َ
ال َ :و َس َّماني َق َ
ين َك َفُروا } َوَق َ
أبي بن كعب :ابن قيس األنصاري الخزرجي النجاري .شهد العقبة وبد ًار .وتوفي سنة  .90اآلية:
األولى من سو ةر البينة .وسماني ،أي وسماني هللا لك يا رسول هللا؟ يقول ذلك ليعاد عليه القول

فيتضاعف فرحه ويطمئن اطمئناناً كامالً .فبكى :فرحاً وسرو اًر ،أو خوفًا أال يقوم بشكر تلك
النعمة العظيمة .قال القرطبي :خص هذه السو ةر بالذكر لما اتحوت عليه من التوحيد والرسالة

واإلخالص ،والصحف والكتب المنزلة على األنبياء ،وذكر الصالة والزكاة والمعاد ،وبيان أهل

الجنة والنار .وذلك مع وجازتها.

باب مناقب أبي طلحة رضي هللا عنه
ان َيْو َم أُ ُحٍد اْن َهَزَم َّ
اس َع ِن
َ - 534ع ْن أََن ٍ
ال َل َّما َك َ
الن ُ
س  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َوأَُبو َطْل َح َة َبْي َن َيَد ِى َّ
َّ
ان أَُبو َطْل َح َة
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ُم َج ِو ٌب َعَلْيه ِب َح َج َف ٍة َل ُه َ ،وَك َ
ال ر ِ
امًيا َشِد َيد َّ
الر ُج ُل َي ُمُّر َم َع ُه ِب َج ْعَب ٍة
ان َّ
النْزِع َ ،ك َسَر َيْو َم ِئٍذ َقْو َسْي ِن أَْو َث َ
ال ًثا َ ،وَك َ
َر ُج ً َ
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ِم َن
أَُبو

َّ ِ
ف َّ
ول
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َيْن ُ
ال َوُي ْش ِر ُ
ظُر ِإَلى اْلَقْو ِم َ ،فَيُق ُ
ول اْن ُثْرَها ألَ ِبى َطْل َح َة َ .ق َ
النْبل َفَيُق ُ
ِ
ِ
يب َك َس ْه ٌم ِم ْن ِس َها ِم اْلَقْو ِم
َطْل َح َة ِبأَ ِبى أَْن َت َوأُمى  ،الَ ُت ْش ِر ْف ُيص ُ

َ ،ن ْح ِرى ُدو َن َن ْح ِر َك.
َوَلَقْد َ أَرْي ُت َع ِائ َش َة ِبْن َت أَ ِبى َب ْك ٍر َوأُ َّم ُسَلْي ٍم َ ،وإَِّن ُه َما َل ُم َش ِمَرَت ِ
ان أََرى َخَد َم ُسوِق ِه َما
ِ
ان َف َتم ِ
ِِ ِ
َتْنُقَز ِ ِ
آلن َها  ،ثُ َّم
ان اْلقَر َب َعَلى ُم ُتوِن ِه َما ُ ،ت ْف ِرَغانه فى أَ ْفَواه اْلَقْو ِم ثُ َّم َتْرِج َع ِ ْ
َت ِجيَئ ِ
ف ِم ْن َيَد ْى أَ ِبى َطْل َح َة ِإ َّما َمَّرَتْي ِن
ان َف ُت ْف ِرَغ ِان ِه ِفى أَ ْفَو ِاه اْلَقْو ِم َ ،وَلَقْد َوَق َع َّ
السْي ُ
ال ًثا.
ِما َث َ
َوإ َّ
أبو طلحة :زيد بن سهل بن األسود األنصاري الخزرجي األنصاري .عقبى بدري .وكان زوج أم
سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك رواي الحديث .توفي سنة  .41مجوب :من التجويب:

التتريس .والحجفة :الترس إذا كان من جلود ال خشب فيه .وكلمة "به" ثابتة في جميع األصول

كأن المراد :بترس .راميًا :بالقوس .والقد :السير من جلد لم يدبغ ،أي شديد وتر القوس .يكسر
قوسين أو ثالثا :وذلك لشدة نزعه في القوس .الجعبة ،بالفتح :كنانة السهام .والنبل السهام

العربية ،مؤنثة ال واحد لها من لفظها ،إنما يقال للمفرد سهم ونشابة .انثرها ألبي طلحة :ألجألن

يرمي بها .ال تشرف يصيبك ،أي فإنه يصيبك سهم .ويروي" :يصبك" بالجزم على جواب النهي.

والمسألة موضع خالف بين النحويين .النحر :الصدر ،أي صدري عند صدرك ،أي أقف أنا

بحيث يكون صدري كالترس لصدرك .عن الكرماني .ولقد رأيت عائشة :الكالم هنا كالم أنس .أم

سليم :هي أم أنس ،وزوجة أبي طلحة .مشمرتان :أي رافعتان أثوابهما .السوق :جمع ساق.

والخدم :جمع خدمة ،بالتحري ،وهي الخلخال ،أو أصل الساق .وكان ذلك قبل نزول الحجاب.

تنقزان :تثبان وتقفزان ،من سرعة السير .القرب ،أي بالقرب ،وهو منصوب على نزع الخافض.

وروى" :تنقزان" من انقز فتكون متعدية .المتون :جمع متن ،وهو الظهر .تفرغانه ،أي تفرغان
الماء في أفواه المسلمين .إما مرتين وإما ثالثًا :زاد مسلم في روايته" :من النعاس".

باب تزوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص
خديجة وفضلها رضي هللا عنها
ِ
ِ
امَ أَر ٍة ِل َّلن ِب ِى صلى هللا
َ - 535ع ْن َعائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -قاَل ْت َما غْر ُت َعَلى ْ
ِ
ِ
يج َة َ ،هَل َك ْت َقْب َل أَ ْن َي َتَزَّو َج ِنى ِ ،ل َما ُكْن ُت أَ ْس َم ُع ُه
عليه وسلم َما غْر ُت َعَلى َخد َ
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ان َلَي ْذَب ُح َّ
الشا َة َفُي ْهِدى ِفى
ِن َك َ
َّللا أَ ْن ُيَب ِشَرَها ِبَبْي ٍت ِم ْن َق َص ٍب َ ،وإ ْ
َي ْذ ُكُرَها َ ،وأَ َمَرُه َّ ُ
َخالَ ِئِل َها ِمْن َها َما َي َس ُع ُه َّن.
الغيرة :الحمية واألنفة .رجل غيرو وامرأة غيور أيضًا ،ألن فعوال يشترك فيه المذكر والمؤنث.
و"ما" في "ما غرت" األولى نافية ،وفي الثانية مصدرية أي مثل غيرتي ،أو موصولة أي مثل

التي غرتها .هلكت قبل أن يتزوجني :أي ماتت قبل أن يدخل بي ،وقد دخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعائشة
بعد ثالث سنين من وفاء خديجة ،وعقد عليها قبل هذه السنوات بمدة سنة ونصف ،كما ذكر

النووي .ببيت ،أي في الجنة .والقصب ،بالتحريك :اللؤلؤ المجوف .وكان هذا أيضاً من جملة

أسباب الغيرة ،ألن اختصاصها بهذه البشرى يشعر بمزيد محبته لها .إن كان" :إن" هي المخففة

من الثقيلة ولذا جاءت الالم الفارقة في خبرها .الخالئل :جمع خليلة ،وهي الصديقة .ما يسعهن:

ما يكفيهن .وفي الحديث ثبوت الغيرة ،وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضالت النساء فضال

عمن دونهن .وفيه أن عائشة رضي هللا عنها كانت تغار من نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،لكن من خديجة
أكثر.

ِ
ِ
اس َتأْ َذَن ْت َهاَل ُة ِبْن ُت ُخَوْيِلٍد أُ ْخ ُت
َ - 533ع ْن َعائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -قاَلت ْ
ان َخِديج َة َفارَت َ ِ ِ
ول َّ ِ
ِ
يج َة َعَلى َرس ِ
ال اللَّ ُه َّم
اس ِتْئ َذ َ
َخد َ
َ ْ
اع ل َذل َك َ ،فَق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َ ،ف َعَر َف ْ
ُ
ش  ،حمر ِ
ِ
َهاَل َة َ .قاَلتْ َف ِغر ُت َفُقْل ُت ما َت ْذ ُكر ِم ْن عج ٍ ِ
اء ِ
الشْد َقْي ِن ،
َُ
وز م ْن َع َجائ ِز ُقَرْي ٍ َ ْ َ
ُ
ْ
َ
َّللا َخْيً ار ِمْن َها!
َهَل َك ْت ِفى َّ
الد ْه ِرَ ،قْد  ،أَْبَدَل َك َّ ُ
عرف استئذان خديجة ،أي عرف صفة استئذان خديجة لشبه صوتها بصوتها ،فتذكر بذلك

خديجة .ارتاع :فزع ،لكن المراد طروء تأثر وتغير .اللهم هالة :بالرفع والنصب .أي هذه هالة ،أو
اجعلها هالة .حمراء الشدقين :الشدق ،بالكسر :جانب الفم .وصفتها بالدرد ،وهو سقوط األسنان

من الكبر .تعني أنه لم يبق بشدقيها بياض ،إنما بقيت فيهما حم ةر الثات.

باب ذكر هند بنت عتبة
ابن ربيعة رضي هللا عنها
ِ
اء ْت ِهْنُد ِبْن ُت ُع ْتَب َة َقاَل ْت
َ - 533ع ْن َعائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -قاَل ْت َج َ
َّ ِ
ان َعَلى َظ ْه ِر األَْر ِ
اء أَ َح ُّب ِإَل َّى أَ ْن َيِذلُّوا ِم ْن أَ ْه ِل
ض ِم ْن أَ ْه ِل ِخَب ٍ
َّللا َ ،ما َك َ
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ول
َيا َر ُس َ
ِخَب ِائ َك ،

ُث َّم َما أَ ْصَب َح اْلَيْو َم َعَلى َظ ْه ِر األَْر ِ
اء أَ َح َّب ِإَل َّى أَ ْن َي ِعُّزوا ِم ْن
ض أَ ْه ُل ِخَب ٍ
َ .قال وأَي ًضا والَِّذى َن ْف ِسى ِبيِدِه َ ،قاَل ْت يا رسول َّ ِ
ان َر ُج ٌل
َّللا ِإ َّن أََبا ُس ْفَي َ
َ
َ َْ َ
َ َُ َ
َفهل عَلى حرج أَ ْن أُ ْط ِعم ِم َن الَِّذى َلهُ ِعياَلَنا َقال الَ أُراه ِإالَّ ِباْلمعر ِ
وف .
َ ْ َ َّ َ َ ٌ
َ ُْ
َ َ ُ
َ
َ

أَ ْه ِل ِخَب ِائ َك
يك ،
ِم ِس ٌ

هند :هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القريشية ،والدة معاوية بن أبي سفيان ،أسلمت

في الفتح بعد إسالم زوجها .وكانت امرأة ذات أنفة ورأي وعقل ،وشهدت أحداً كافرة ،وهي التي

مثلت بحمزة .وهي القائلة عند ما سمعت آية المبايعة" :واليسرقن وال يزنين" :وهل تزني الحرة؟!.
الخباء :بيت من وبر أو صوف  ،ثم أطلق على البيت كيف كان .وايضًا والذي نفسي بيده:
يعني وأنا أيضًا بالنسبه إليك مثل ذلك ،كنت كما كنت .وقيل معناه ستزيدين في ذلك ويتمكن
اإليمان في قلبك ،فيزيد حبك للرسول ،ويقوى رجوعك عن بغضه .المسيك :البخيل الشحيح

الممسك .الحرج :اإلثم .ال أراه إال بالمعروف :أي ال أرى اإلطعام إال بقدر الحاجة ،دون زيادة.
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ابب أايم اجلاهلية
اس  -رضي هللا عنهما – قَا َلَ :كانُوا يَ َرْو َن أ َّ
َ -825ع ِن ْاب ِن َعبَّ ٍ
َن ال ُْع ْم َرَة ِِف أَ ْش ُه ِر ا ْْلَ ِج ِم ْن
أَ ْف َج ِر الْ ُف ُجوِر ِِف األَ ْر ِ
ص َف ًرا َويَ ُق ولُو َن إِ َذا بَ َرأَ َّ
الدبَ ْرَ ،و َع َفا األَثَ ْر،
ضَ ،و ََْي َعلُو َن ال ُْم َح َّر َم َ
ص َفر  ،حلَّ ِ
ت ال ُْع ْم َرةُ لِ َم ِن ا ْعتَ َم ْر .
سلَ َخ َ ْ َ
َواْن َ
ِ
وها ُع ْم َرةً ،فَ تَ َعاظَ َم
َّب ملسو هيلع هللا ىلص َوأ ْ
قَ ِد َم النِ ي
ني ِاب ْْلَ ِج ،فَأ ََم َر ُه ْم أَ ْن ََْي َعلُ َ
يحةَ َرابِ َعةٍ ُم ِهل َ
َص َحابُ ُه َ
صبِ َ
ال" :اْلِل ُكلي ُه".
ي ا ْْلِل؟ِ قَ َ
ول َّ
ك ِعنْ َد ُه ْم ،فَ َقالُواَ :اي َر ُس َ
اّللِ أَ ي
ذَلِ َ
كانوا يرون :أي كان أهل اجلاهلية .ويرون بفتح الياء أي :يعتقدون ،وبضمها أي :يظنون .الفجور:

صفر :اختلف النحويون يف منعه من الصرف .وللقسطالين يف ذلك حبث .واملعىن
االنبعاث يف املعاصي .ا
صفر من األشهر احلرم ،وال جيعلون احملرم منها لئال تتواىل عليهم ثالثة أشهر حمرمة ،فيضيق عليهم
أهنم جيعلون ا
ما اعتادوه من اإلغارة بعضهم على بعض .برأ :شفي .والدبر :اجلروح اليت تكون يف ظهور اإلبل من
اصطكاك األقتاب ،واحدهتا دبرة .واملراد :اسرتاحت اإلبل بعد العودة من احلج يف شهر ذي احلجة ،وذهب
ما كان هبا من قروح .عفا األثر :أي ذهب أثر سري احلاج يف الطريق وامنحى بعد رجوعهم ،بوقوع األمطار
وغريها .قدم الرسول وأصحابة رابع ًة مهلني :أي :قدم هو وأصحابة مكة صبح رابعة من ليايل ذي احلجة،
وأمرهم أن جيعلوها عمرة أي :يقلبوا احلجة عم رة ،ويتحللوا بعملها ،فيصريوا متمتعني .وهذا الفسخ كان

خاصا بذلك الزمن .أي احلل؟ أي :هل هو حل عام حيل فيه كل شيء أو هو حل خاص؟ وذلك ألهنم
كانوا حمرمني ابحلج ،وكأهنم كانوا يعرفون أن له حتللني .احلل كله :أي حيل فيه كل شيء  ،ألن العمرة ليس هلا
إال حتلل واحد.

ال :أَالَ َم ْن َكا َن َحالًِفا
َّب ملسو هيلع هللا ىلص قَ َ
َ -825ع ِن ْاب ِن ُع َم َر -رضي هللا عنهما َ -ع ِن النِ ِ
ال :الَ ََْتلِ ُفوا ِِب َابئِ ُك ْم.
ف ِِب َابئِ َها  ،فَ َق َ
ت قُ َرْيش ََْتلِ ُ
فَالَ ََْيلِفْ إِالَّ ِاب َّّللِ .فَ َكانَ ْ

1

أي :من أراد أن حيلف فال حيلف إال ابهلل ،كوهللا ،وكورب العاملني  ،واحلي الذي ال ميوت ،والذي نفسي
بيده ،وال مقلب القلوب؛ وذلك ألن احللف يقتضي التعظيم ،وحقيقة العظمة خمتصه به تعاىل ،فال يضاهي
به غريه .كانت قريش حتلف آبابئها :أبن تقول الواحد منهم :وأيب ألفعلن وال أفعل .أو وحق أيب ،وهني
الرسول عن ذلك؛ ألنه من أميان اجلاهلية.

تَ :كا َن أ َْهل ا ْجل ِ
ت ِِف أ َْهلِ ِ
اهلِيَّةِ ي ُقومو َن ََلَا ي ُقولُو َن :إِذَا رأَو َها ُكنْ ِ
ك
شةَ قَالَ ْ
َ -835ع ْن َعائِ َ
َْ
َ
َ ُ
ُ َ
ما أَنْ ِ
ت َم َّرتَ ْ ِ
ني .
َ
يقومون هلا أي :للجنازة .كأنه مل يبلغها أم ره ملسو هيلع هللا ىلص ابلقيام للجنا زة .أو أن عجبها إمنا كان م ن صنيعهم يف
قوهلم التايل .كنت يف أهلك ما أنت أي :كنت يف أهلك شريفا أو سيدا مثال ،فما أنت اآلن؟ يقولون هذا
القول مرتني .أو كلمة "مرتني" مرتبطة مبا قبلها ،وما انفية أي :كنت يف القوم مرة ولست كائن فيهم مرة
أخرى ،كما هو معتقدهم يف قوهلم " :ما هي إال حياتنا الدنيا" .ومما جيدر ذكره أن القيام للجنازة خمتلف فيه،
فذهب الشافعي إىل أنه غري واجب ،وأن األمر به منسوخ ،قال :والقعود أحب إيل .وصرح النووي بكراهة
القيام .

اجَ ،وَكا َن أَبُو بَ ْك ٍر
ج لَ ُه ْ
ش َة  -اهنع هللا يضر – قَالَ ْ
َ -835ع ْن َعائِ َ
اْلََر َ
تَ :كا َن ألَِب بَ ْك ٍر غُالَم ُُيْ ِر ُ
ِ
ِِ
ال لَ ُه الْغُالَ ُم :تَ ْد ِري َما َه َذا؟
اء يَ ْوًما بِشيء فَأَ َك َل ِم ْن ُه أَبُو بَ ْك ٍر ،فَ َق َ
ََْي ُك ُل م ْن َخ َراجه ،فَ َج َ
ِِ
ت ِإلنْس ٍ
ُح ِس ُن الْكِ َهانَةَ ،إِالَّ
ال أَبُو بَ ْك ٍرَ :وَما ُه َو؟ قَ َ
فَ َق َ
الُ :كنْ ُ
ان ِِف ا ْجلَاهليَّةِ َوَما أ ْ
ت تَ َك َّهنْ ُ َ
ك ،فَه َذا الَّ ِذي أَ َكل َ ِ
ِ
اء ُك َّل
أَِن َخ َد ْعتُ ُه ،فَ لَِقيَِن فَأَ ْعطَاِن بِ َذل َ َ
ْت م ْن ُه .فَأَ ْد َخ َل أَبُو بَ ْك ٍر يَ َد ُه فَ َق َ
شيء ِِف بَطْنِهِ.
خيرج له اخلراج أي :يعطيه كل يوم مبلغا من املال عيَّنه ضريبية عليه من كسبه ،وكان أبو بكر يسأله عنه

ليعرف حله أو حرمته .الكهانة ،ابلكسر :اإلخبار ابلغيب ،وكان كثريا يف اجلاهلية وال سيما قبل البعثة .كان

بع ضهم يزعم أن له رئيا من اجلن يلقي إليه األخبار ،وبعضهم يدعي أنه يعرف ذلك بفهم أعطيه .فأعطان
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بذلك أي :يف مقابل ما كنت تكهنت له ،حني صحت كهانيت اتفاقا .فقاء كل شيء يف بطنه أي :أدخل
يده يف فمه ليقئ ما أكله .وذلك للنهي عن حلوان الكاهن ؛ وألن ما حيصل عليه بطرق اخلديعة حرام .

ابب مبعث النب ملسو هيلع هللا ىلص
ول َِّ
َ -832ع ِن ْاب ِن َعبَّ ٍ
ني
ث َر ُس ُ
اس -رضي هللا عنهما – قَ َ
ال :بُعِ َ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص ألَ ْربَعِ َ
ِ ِ ِ ِ
ِف
ث ِِبَ َّك َة ثَالَ َ
َسنَ ًة ،فَ َم ُك َ
اج َر َع ْش َر ِسنِ َ
وحى إِلَْيهُُ ،ثَّ أُم َر ِاب َْل ْج َرة فَ َه َ
ث َع ْش َرَة َسنَ ًة يُ َ
نيُُ ،ثَّ تُ ُوِ َ
ملسو هيلع هللا ىلص.
أُنزل على رسول هللا :أي أنزل الوحي ،فمكث مبكة ثالث عش رة سنة أي :بعد الوحي ،مث هاجر إىل املدينة،
وأقام هبا عشر سنني .وتويف ملسو هيلع هللا ىلص :عن ثالث وستني سنة .

ابب ما لقي النب ملسو هيلع هللا ىلص
وأصحابة من املشركني ِبكة
َّب ملسو هيلع هللا ىلص َو ْه َو ُمتَ َو ِسد بُ ْر َدةًَ ،و ْه َو ِِف ِظ ِل الْ َك ْعبَةَِ ،وقَ ْد لَِقينَا
ت النِ َّ
َ -833ع ِن َخبَّاب قال :أَتَ ْي ُ
ِ
اّللَ ،فَ َق َع َد َو ْه َو ُُمْ َمر َو ْج ُه ُه ،فَ َقا َل :لََق ْد َكا َن َم ْن
ْت :أَالَ تَ ْد ُعو َّ
ني ِش َّدةً ،فَ ُقل ُ
م َن ال ُْم ْش ِركِ َ
ِ ِ ِ
ش ِ
اط ا ْْل ِد ِ
صٍ
ك َع ْن ِدينِهِ،
شُ
ط ِِبِ َ
قَ ْب لَ ُك ْم لَيُ ْم َ
ص ِرفُهُ ذَلِ َ
ب َما يَ ْ
يد َما ُدو َن عظَامهِ م ْن َْلٍْم أ َْو َع َ
َ
ش يق ِابْث نَ ْ ِ
اّللُ َه َذا
ك َع ْن ِدينِهَِ ،ولَيُتِ َّم َّن َّ
ش ُار َعلَى َم ْف ِر ِق َرأْ ِسهِ ،فَ يُ َ
وض ُع ال ِْم ْن َ
ص ِرفُ ُه َذلِ َ
نيَ ،ما يَ ْ
َويُ َ
الراكِ ِ
ِ
اّللَ.
اف إِالَّ َّ
ت َما َُيَ ُ
ض َرَم ْو َ
اء إََِل َح ْ
ب م ْن َ
ص ْن َع َ
ري َّ ُ
األَْم َر َح ََّّت يَس َ
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خباب :ابن األرت .متوسد بردة أي :جاعلها وسادة له .ويف رواية أخرى " :برده" .حممر وجهه :وذلك من
الغضب .مشاط :مجع مشط ابلضم ،كرمح ورماح .ما دون عظامه :دون هنا مبعىن فوق ،كما تكون يف غريه
مبعىن حتت ،ومبعىن قبل ومبعىن أمام ،ومبعىن وراء .امليشار  :هو املنشار ،وقد ورد هبذه يف رواية أخرى .وليتمن
هللا هذا األمر :أي أمر اإلسالم؟ ما خياف إال هللا :ويف رواية " إال هللا ،والذئب على غنمه".

ْت ْاب َن َع ْم ِرو ْب ِن ال َْع ِ
صنَ َع ُه
َ -835ع ِن ُع ْرَوةَ ْب ُن ال يزبَ ِْري قَ َ
الَ :سأَل ُ
اص أَ ْخِ ْبِن ِِبَ َش ِد شيء َ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص .
ال ُْم ْش ِرُكو َن ِابلنِ ِ
ض َع ثَ ْوبَهُ ِِف
قَ َ
صلِي ِِف ِح ْج ِر الْ َك ْعبَةِ إِ ْذ أَقْبَ َل عُ ْقبَةُ ْب ُن أَِب ُم َع ْي ٍط ،فَ َو َ
ال :بَ ْي نَا النِ ي
َّب ملسو هيلع هللا ىلص يُ َ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص
َخ َذ ِِبَْنكِبِهِ َو َدفَ َع ُه َع ِن النِ ِ
ُعنُِقهِ فَ َخنَ َق ُه َخ ْن ًقا َش ِدي ًدا ،فَأَقْبَ َل أَبُو بَ ْك ٍر َح ََّّت أ َ
اّللُ) اآليَة.
ول َرِب َّ
قَا َل (أَتَ ْقتُ لُو َن َر ُجال أَ ْن يَ ُق َ
ابن عمرو :هو عبد هللا بن عمرو بن العاص .حجر الكعبة :هو اسم احلائط املستدير إىل جانب الكعبة
الغريب .عقبة بن أيب معيط :قُتل كافرا بعد وقعة بدر .فوضع ثوبه أي :ثوب النيب ملسو هيلع هللا ىلص .أتقتلون رجال أن يقول
ريب هللا :أي كراهية ألن يقول :ريب هللا ،وهي من اآلية  82من سورة غافر.

ابب ذكر اجلن وقول هللا تعاَل:
(قُل أ ِ
استَ َم َع نَ َفر ِم َن ا ْجلِ ِن)
ُوح َي إَِ َّ
ل أَنَّ ُه ْ
ْ
َّب صلى هللا عليه
ت أَِب قَ َ
الر ْْحَ ِن قَ َ
 -838عن عَ ْب ِد َّ
ْت َم ْس ُروقًا َم ْن آذَ َن النِ َّ
الَ :سأَل ُ
الََِ :س ْع ُ
ت ِبِِ ْم
وك – يَ ْع ِنَ :ع ْب َد َّ
استَ َم ُعوا الْ ُق ْرآ َن؟ فَ َق َ
الَ :ح َّدثَِن أَبُ َ
اّللِ  -أَنَّ ُه آ َذَن ْ
وسلم ِاب ْجلِ ِن لَْي لَ َة ْ
َش َج َرة.
مسروق :هو مسروق بن األجدع .آذنه إيذاان :أعلمه .عب د هللا :ابن مسعود .آذنت هبم شجرة :أي أعلمت
هبم شج رة .
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َّب ملسو هيلع هللا ىلص إِ َداوةً لِو ُ ِ ِ
اجتِهِ ،فَ بَ ْي نَ َما ُه َو
َ -835ع ْن أَِب ُه َرْي َرةَ هنع هللا يضر أَنَّ ُه َكا َن ََْي ِم ُل َم َع النِ ِ
ض وئه َو َح َ
َ َ
الَ :م ْن َه َذا؟ فَ َق َ
يَ ْت بَ ُع ُه ِِبَا ،فَ َق َ
ض ِِبَاَ ،والَ
َستَ ْن ِف ْ
َح َج ًارا أ ْ
ال :أ ََن أَبُو ُه َرْي َرَة .فَ َقا َلْ :ابغِ ِن أ ْ
َْحلُها ِِف طَر ِ
ت إََِل َج ْنبِهِ ُُثَّ
ض ْع ُ
ف ثَ ْوِب َح ََّّت َو َ
َح َجا ٍر أ ِْ َ
ََْتتِِن بِ َعظ ٍْم َوالَ بَِرْوثَةٍ فَأَتَ ْي تُ ُه ِِب ْ
َ
الرْوثَةِ؟ قَا َلُُ :هَا ِم ْن طَ َع ِام ا ْجلِ ِن،
ْتَ :ما َاب ُل ال َْعظ ِْم َو َّ
تَ ،ح ََّّت إِ َذا فَ َرغَ َم َ
ت ،فَ ُقل ُ
ش ْي ُ
ص َرفْ ُ
انْ َ
صيبِ َ ِ ِ
وإِنَّ ُه أ ََتِن و ْف ُد ِج ِن نَ ِ
اّللَ ََلُْم أَ ْن الَ ََيُيروا
ت َّ
سأَلُوِن َّ
اد ،فَ َد َع ْو ُ
الز َ
ني َون ْع َم ا ْجل ين ،فَ َ
َ
َ
بِ َعظ ٍْم َوالَ بَِرْوثَةٍ إِالَّ َو َج ُدوا َعلَْي َها طَ َع ًاما.
اإلداوة :إانء صغري من جلد يتخذ للماء .ابغين :يقال :بغيته الشيء :طلبته له .وأبغيته :أعنته على طلبه.

ويف رواية "فأبغين" هبمزة القطع .االستفاض :االستنجاء .وأستنفض ابجلزم جوااب لألمر .روثة :واحدة الروث،
وهو رجيع ذي احلافر .حىت وضعت إىل جنبه :حبذف املفعول  .ويف رواية " :وضعتها" .نصيبني :هي من بالد
اجلزيرة على طريق القوافل من املوصل إىل الشام .الطعم :ابلضم الطعام .ويف رواية" :طعاما".

ابب إسالم سعيد بن زيد
هنع هللا يضر
َ -835ع ْن قَ ْي ٍ
ول:
ت َسعِي َد ْب َن َزْي ِد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن نُ َف ْي ٍل ِِف َم ْس ِج ِد الْ ُكوفَةِ يَ ُق ُ
س قَا َلََِ :س ْع ُ
اّللِ لََق ْد َرأَْي تُِنَ ،وإِ َّن ُع َم َر لَ ُموثِ ِقي َعلَى ا ِإل ْسالَِم قَ ْب َل أَ ْن يُ ْسلِ َم ُع َم ُرَ ،ولَْو أ َّ
ض
َو َّ
ُح ًدا ْارفَ َّ
َن أ ُ
ِ
ض.
صنَ ْعتُ ْم بِ ُعثْ َما َن لَ َكانَ َُْم ُقوقًا أَ ْن يَ ْرفَ َّ
للَّ ِذي َ
عمرو بن نفيل :هو أحد العشرة املبش رة ابجلنة ،وهو ابن عم عمر بن اخلطاب وزوج أخته مجيلة  .وكان من
قد (سري من اجللد)
املهاجرين األوليني ،وشهد املشاهد كلها إال ا
بدر .أوثقه :شده ابلواثق أي :حببل أو ّ
معتز بذلك  .أحد :هو اجلبل املعروف ،بينه وبني
تضييقا عليه وإهانة له .يريد أن يذكر بذلك قد إسالمه ا
املدينة قرابة ميل .ارفض ارفضاضا :زال من مكانه ،يعين زال جزع ا مما حدث عن مقتل عثمان  .حمقوقا:
أمر شنيعا جدا.
جدير وحقيقا .يريد أن مقتل عثمان كان ا
ا

ابب إسالم عمر بن اْلطاب
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هنع هللا يضر

َ -835عن َعب ِد َِّ
َّاس ِعنْ َد
َسلَ َم ُع َم ُر ْ
اّلل ْب ُن ُع َم َر  -رضي هللا عنهما  -لَ َّما أ ْ
ْ ْ
اجتَ َم َع الن ُ
ِ
اج ،فَ َقا َل:
اء َر ُجل َعلَْيهِ قَ بَاء ِم ْن ِديبَ ٍ
َدا ِرهَ ،وقَالُواَ :
صبَا ُع َم ُرَ .وأ ََن غُالَم فَ ْو َق ظَ ْه ِر بَ ْي َِّت ،فَ َج َ
ْتَ :م ْن َه َذا؟
اك؟ فَأ ََن لَ ُه َجار .قَ َ
صبَا ُع َم ُر .فَ َما َذ َ
ص َّد ُعوا َع ْن ُه ،فَ ُقل ُ
ال :فَ َرأَْي ُ
َّاس تَ َ
قَ ْد َ
ت الن َ
قَالُوا :ال َْع ِ
اص ْب ُن َوائِ ٍل .
صبا :خرج عن دينه إىل دين آخر .الديباج :اإلبرسيم ،وهو احلرير .فما ذاك أي :فما هذا االجتماع؟ وما
وجه العجب يف ذاك؟ فأان له جار :أجريه من أن يعتدي عليه أحد أو يظلمه .تصدعوا :تفرقوا عنه أي :عن
عمر .أو عن مبعىن السبب أي :بسبب هذا الرجل؛ وهو العاص بن وائل .

ت ُع َم َر لِشيء قَ ي
ول :إِن ألَظُن ُيه َك َذا .إِالَّ
ط يَ ُق ُ
اّللِ ْب ِن ُع َم َر قَ َ
َ -835ع ْن َع ْب ِد َّ
الَ :ما ََِس ْع ُ
َكا َن َك َما يَظُ ين.
ب ْي نَما ُعمر جالِس إِ ْذ م َّر بِ ِه رجل َِ
ال لََق ْد أَ ْخطَأَ ظَِن ،أ َْو إِ َّن َه َذا َعلَى ِدينِهِ ِِف
َجيل فَ َق َ
َُ
َ
َ َ َُ َ
اهلِيَّةِ ،أَو لََق ْد َكا َن َك ِ
ا ْجل ِ
ت
ك ،فَ َق َ
الر ُج َل ،فَ ُد ِع َي لَ ُه ،فَ َق َ
اهنَ ُه ْمَ ،علَ َي َّ
الَ :ما َرأَْي ُ
ال لَ ُه ذَلِ َ
ْ
َ
ِ
ت َك ِ
اهنَ ُه ْم ِِف
ك إِالَّ َما أَ ْخبَ ْرتَِن .قَ َ
الُ :ك ْن ُ
استُ ْقبِ َل بِهِ َّر ُجل ُم ْسلِم ،قَا َل :فَِإِن أَ ْع ِز ُم َعلَْي َ
َكالْيَ ْوم ْ
ال :ب ْي نَما أ ََن ي وما ِِف ال ي ِ
ِِ ِ
اءتْ ِن
ك بِهِ ِجنِيَّتُ َ
اءتْ َ
ك! قَ َ َ َ َ ْ ً
سوق َج َ
ب َما َج َ
ا ْجلَاهليَّة .قَا َل :فَ َما أَ ْع َج ُ
ت :أَ ََلْ تَر ا ْجلِ َّن وإِْبالَس َها وَيْس َها ِمن ب ْعدِ إِنْ َك ِ
اس َها َو ُْلُوقَ َها ِابل ِْقالَ ِ
ص
أَ ْع ِر ُ
ع ،فَ َقالَ ْ
ف فِ َيها الْ َف َز َ
َ َ ََ َ ْ َ
َ
خ بِهِ
ِ ِِ
َحالَ ِس َها؟! قَ َ
ص َر َ
اء َّر ُج َل بِعِ ْج ٍل فَ َذ ََبَ ُه ،فَ َ
ال ُع َم ُرَ :
َوأ ْ
ص َد َق ،بَ ْي نَ َما أ ََن عنْ َد آَلَت ِه ْم إِ ْذ َج َ

ِ
يح رجل فَ ِ
صا ِر ًخا قَ ي
ولَ :ال
يح يَ ُق ُ
ص ْوًت ِم ْن ُه يَ ُق ُ
ص ْ
ولَ :اي َجل ْ
ط أَ َش َّد َ
صارِخََ ،لْ أ ََْسَ ْع َ
َ
يح ،أ َْمر ََِن ْ َ ُ
ِ
يح ،أ َْمر
ب الْ َق ْو ُم قُ ل ُ
إِلَ َه إَِّال أَْن َ
اء َه َذاُُ ،ثَّ َن َدى َاي َجل ْ
ْت :الَ أَْب َر ُ
ح َح ََّّت أَ ْعلَ َم َما َوَر َ
ت .فَ َوثَ َ
ِ
ِ
يح ،رجل فَ ِ
يلَ :ه َذا نَِب.
يح ،يَ ُق ُ
ول :الَ إِلَ َه إِالَّ ا َّّللُ .فَ ُق ْم ُ
ص ْ
ََنِ ْ َ ُ
ت فَ َما نَش ْب نَا أَ ْن ق َ
لشيء قط يقول أي :يقول ألجل شيء أو عن شيء قط أي :يف الزمن املاضي .إال كان كما يظن :ألنه
كان حمداث أي :ملهما .مر به رجل مجيل :هو سواد بن قارب الدوسي .قال عمر :لقد أخطأ ظين أي :ظين
أن هذا الرجل صار مسلما .أو إن هذا على دينه أي :مستمر على دينه يف اجلاهلية يعبد ما كانوا يعبدون.
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إيل الرجل ،أو قربوه مين .ما رأيت كاليوم أي :ما رأيت
وهو تردد منه يف الظن  .علي الرجل أي :أحضروا َّ

يوما مثل هذا اليوم حيت استقبل فيه رجل مسلم مبثل هذا االستقبال  .أعزم عليك :ألزمك .إال ما أخربتين
أي :ما أطلب منك إال إخباري .كنت كاهنهم أي :يف اجلاهلية ،أخربهم ابملغيبات .اإلبالس :احلرية

واالنكسار .وقال بعضهم  :صريورهتا مثل إبليس حائرة ابئرة .اليأس :ضد الرجاء .واالنكاس :االنتكاس
واالنقالب على الرأس .أراد أهنا يئست من السمع بعد أن كانت ألفته .وروى" :من بعد إيناسها" أي :بعد
أن كانت أتنس إىل ما تسمع .حلوقها ابلقالص أي :حلوق اجلن ابلقالص :مجع قلوص وهي الناقة الشابة.
واألحالس :مجع حلس ،وهو كساء جيعل حتت الرحل على ظهر البعري يالزمه ،ومنه قيل فالن حلس بيته
أي :مالزمه .وهذا كناية عن متابعة اجلن للعرب وحلقوهم هبم يف الدين ،إذ أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أرسل إىل األنس
واجلن .
والشطر وقع هكذا غري موزون  .وروى موزوان برواية" :ورحلها العيس أبحالسها" .جاء رجل بعجل :هو ابن
عبس ،شيخ أدرك اجلاهلية .جليح :هو وصف معناه الوقح ،أو املكاشف ابلعداوة .أو هو علم ع لى رجل
بعينه .جنيح :وصف من النجاح ،وهو الظفر ابلبغية .فصيح :من الفصاحة .ويف رواية" :يصيح" من الصياح.
مانشبنا :أي مالبثنا .وأصل النشوب التعلق ابلشيء .

ابب انشقاق القمر
س ْب ِن مالِ ٍ
ك  -هنع هللا يضر أ َّ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْن يُ ِريَ ُه ْم آيَ ًة،
ول َّ
َن أ َْه َل َم َّك َة َسأَلُوا َر ُس َ
َ -855ع ْن أَنَ ِ َ
ِ
اه ُم الْ َق َم َر ِش َّقتَ ْ ِ
اء بَ ْي نَ ُه َما .
فَأ ََر ُ
نيَ ،ح ََّّت َرأ َْوا ح َر ً
أهل مكة هنا :هم كفار قريش ،وقيل :إهنم الوليد بن املغرية ،وأبو جهل ،والعاص بن وائل ،والعاص بن
هشام ،واألسود بن عبد يغوث ،واألسود بن عبد املطلب ،وابنه زمعة ،والنضر بن احلارث .آية أي :معجزة
تشهد ملا ادعاه من نبوته .شقتني أي :نصفني .وروي بفتح الشني .حراء :هو اجلبل املعروف ،على ثالثة
أميال من مكة .
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ابب هجرة اْلبشة
َّب ملسو هيلع هللا ىلصَ ،و ََْن ُن ِابل َْي َم ِن ،فَ َركِ ْب نَا َس ِفينَةً،
ج النِ ِ
وسى  -هنع هللا يضر – قال :بَ لَغَنَا ََمَْر ُ
َ -855ع ْن أَِب ُم َ
فَأَلْ َق ْت نَا س ِفينَتُ نَا إََِل النَّج ِ
شةِ ،فَ َوافَ ْقنَا َج ْع َف َر ْب َن أَِب طَالِ ٍ
ب ،فَأَقَ ْمنَا َم َع ُه َح ََّّت قَ ِد ْمنَا،
اش ِي ِاب ْْلَبَ َ
َ
َ
ِ
الس ِفينَةِ ِه ْج َرَت ِن.
ني افْ تَ تَ َح َخ ْي بَ َر ،فَ َق َ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص :لَ ُك ْم أَْن تُ ْم َاي أ َْه َل َّ
ال النِ ي
فَ َوافَ ْقنَا النِ َّ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص ح َ
املخرج :مصدر ميمي ،مبعىن اخلروج ،واملراد خروجه إىل املدينة .فألقتنا سفينتنا :بسبب هيجان البحر وشدة
العواصف؛ إذ مل ميلكوا أمرهم .النجاشي :ملك احلبشة .ف أقمنا معه حىت قدمنا أي :أقمنا معه ابحلبشة حىت
قدمنا املدينة .خيرب :هي انحية على مثانية برد من املدينة ملن يريد الشام ،وكانت تشتمل على سبعة حصون
ومزارع وخنل كثري ،وكانت من مواطن اليهود ابجلزيرة  .فتحت سنة سبع أو مثان للهج رة .وذكر ايقوت أن لفظ
خيرب هو احلصن بلسان اليهود .واهلجراتن :هجرة من مكة إىل احلبشة ،وهج رة من احلبشة إىل املدينة.
وأماغريهم فليس هلم إال هجرة واحدة من مكة إىل املدينة.

ابب موت النجاشي
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص نَ عى ََلم النَّجا ِشي ِ
َ -852ع ْن أَِب ُه َرْي َرَة  -هنع هللا يضر – أ َّ
شةِ ِِف
ول َّ
َن َر ُس َ
ب ا ْْلَبَ َ
َ ُُ َ َ َ
صاح َ
ِ
استَ ْغ ِف ُروا ألَ ِخي ُك ْم.
ات فِيهَِ ،وقَ َ
الْيَ ْوم الَّ ِذي َم َ
الْ :

نعى هلم النجاشي  :أي أخرب أصحابه مبوته .نعى امليت ينعاه نعيا .والنجاشي :لقب من ملك احلبشة .واسم
هذا النجاشي أصحمة ،كما ورد يف حديث جلابر .وهذا النجاشي هو الذي هاجر إليه املسلمون ،فأحسن
إليهم .وكتب له ملسو هيلع هللا ىلص كتااب يدعوه فيه إىل اإلسالم سنة ست للهجرة ،وأسلم على يد جعفر بن أيب طالب.

وكان موته يف سنة تسع أو مثان قبل فتح مكة .وكان هذا اإلخبار علما من أعالم نبوته ملسو هيلع هللا ىلص .استغفروا
ألخيكم أي :أخيكم يف اإلسالم .ويف حديث آخر أليب هري رة أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص "صف هبم يف املصلى ،فصلي
عليه ،وكرب أربعا" ،يعين  :صلى عليه صالة الغائب .
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ابب قصة أب طالب
ِ
ْمطَّلِ ِ
َ -853ع ْن ال َْعبَّ ِ
ك؟ فَِإنَّ ُه
ب  -هنع هللا يضر  -قَ َ
ت َع ْن َع ِم َ
ال لِلنَِّب ملسو هيلع هللا ىلصَ :ما أَغْنَ ْي َ
اس ْب ِن َع ْبد ال ُ
اح ِم ْن َن ٍرَ ،ولَْوالَ أ ََن لَ َكا َن ِِف
ك .قَ َ
ضٍ
ض ْح َ
الُ :ه َو ِِف َ
ب لَ َ
ك َويَ ْغ َ
َكا َن ََيُوطُ َ
ضُ
َّ
الد َر ِك األَ ْس َف ِل ِم َن النَّا ِر.
ما أغنيت عن عمك أي :أي شيء دفعته عنه؟ وماذا نفعته؟ حاطه حيوطه :صانه وحفظة .وقد استمر أبو
طالب يف نصرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص على قومه حىت تويف سنة عشر من املبعث .الضحضاح :القريب القعر .ومعناه أنه
خفف عنه من العذاب .لوال أان أي :لوال شفاعيت .الدرك األسفل ،هو أقصى قعرها .والدرك مقابل الدرج،
الدرك إىل أسفل ،والدرج إىل أعلى .

َن أ ََاب طَالِ ٍ
س َّي ِ
ب َع ْن أَبِيهِ أ َّ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص،
ض َرْت ُه ال َْوفَا ُة َد َخ َل َعلَْيهِ النِ ي
ب لَ َّما َح َ
َ -855ع ِن ْاب ِن ال ُْم َ
ال :أي َع ِم ،قُل :الَ إِلَ َه إِالَّ َّ ِ
ال أَبُو
اّللِ .فَ َق َ
ك ِِبَا ِع ْن َد َّ
َو ِع ْن َد ُه أَبُو َج ْه ٍل ،فَ َق َ
ُحا ي
ج لَ َ
اّللَُ .كل َمةً أ َ
ْ
ب؟! فَ لَم ي َزاالَ ي َكلِمانِهِ
ب َع ْن ِملَّةِ َع ْب ِد ال ُْمطَّلِ ِ
اّللِ ْب ُن أَِب أ َُميَّةََ :اي أ ََاب طَالِ ٍ
َج ْه ٍل َو َع ْب ُد َّ
َْ ُ َ
ب ،تَ ْرغَ ُ
ال ِ
آخ َر شيء َكلَّ َم ُه ْم بِهَِ :علَى ِملَّةِ َع ْب ِد ال ُْمطَّلِ ِ
ك َما
ب .فَ َق َ
َح ََّّت قَ َ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص :ألَ ْستَ ْغ ِف َر َّن لَ َ
ال النِ ي
ِ ِ
ِ
ِ
ني َولَْو َك انُوا أُوِل قُ ْرََب
ََلْ أُْن َه َع ْن ُه .فَ نَ َزلَ ْ
ْم ْش ِركِ َ
ين َ
آمنُوا أَ ْن يَ ْستَ ْغف ُروا ل ل ُ
ت ( َما َكا َن للنَِّب َوالَّذ َ
ِ
ت(.
اب ا ْجلَ ِح ِيم ( َونَ َزلَ ْ
َحبَ ْب َ
ت ):إِنَّ َ
ني ََلُْم أَنَّ ُه ْم أ ْ
ك الَ تَ ْه ِدى َم ْن أ ْ
م ْن بَ ْع ِد َما تَ بَ َّ َ
َص َح ُ
أبو جهل :هو عمرو بن هشام بن املغرية ،فرعون هذه األمة .أحاج :من احلجة واالحتجاج  .وكلمة نصب
على البدل من مقول القول .عبد هللا بن أيب أمية :ابن املغرية .وهو أخو أم سلمة أم املؤمنني .وقد أسلم عبد
هللا هذا يوم الفتح .مامل أُنه عنه أي :عن االستغفار .ما كان للنيب :...اآلية  111من سورة التوبة .إنك ال

هتدي :...اآلية  56من سورة القصص.

حديث اإلسراء
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اّللِ صلى هللا عليه
ول َّ
اّللِ  -رضي هللا عنهما  -أَنَّ ُه ََِس َع َر ُس َ
َ -858ع ِن َجابِ ِر ْب ِن َع ْبد َّ
ت ال َْم ْق ِد ِ
ت
ت ِِف ا ْْلِ ْج ِر ،فَ َجلَّى َّ
وسلم يَ ُق ُ
س ،فَطَِف ْق ُ
اّللُ ِل بَ ْي َ
ول :لَ َّما َك َّذبَِن قُ َرْيش قُ ْم ُ
آايتِهَِ ،وأ ََن أَْن ظُ ُر إِلَْيهِ .
ب ُه ْم َع ْن َ
أُ ْخِ ُ
ملا كذبين  :ويف رواية "كذبتين" يعين :تكذيبه يف إخبا ره أنه جاء بيت املقدس ،مث رجع يف ليلة واحدة ،وهو
اإلسراء من املسجد احل رام إىل املسجد األقصى .احلجر :حجر الكعبة ،وهو ما تركت قريش يف بنائها من
أساس إبراهيم عليه السالم ،وحجرت على املوضع ليعلم أنه من الكعبة .جاله جتلية :كشفه وأظه ره .ويف
رواية" :جال" بتخفيف الالم ،ومها مبعىن  .أي :كشف احلجب بيين وبينه فرأيته ،فطففت أخربهم عن آايته
أي :جعلت وأخذت أخربهم عن عالماته وأوضاعه وأحواله .وكانوا ال يسألونه عن شيء منه إال أخربهم به.
ويف حديث مسلم :فرفعه هللا يل أنظر إليه ،ما يسألوين عن شيء إال نبأهتم به".

ابب املعراج
َ -855عن مالِ ِ
ص َع َة  -رضي هللا عنهما  -أ َّ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص َح َّدثَ ُه ْم َع ْن لَْي لَ َة
َن نَِب َّ
ص ْع َ
ك ْب ِن َ
َْ
ضطَ ِج ًعا ،إِ ْذ أ ََتِن ٍ
آت ،فَ َقدَّ –
ي بِهِ بَ ْي نَ َما أ ََن ِِف ا ْْلَ ِط ِيم َ -وُرَِّبَا قَ َ
الِِ :ف ا ْْلِ ْجرِ ُ -م ْ
أْ
ُس ِر َ
ِِ
شقَّ  -ما ب ْ ِ ِ
ْت لِلْجار ِ
ود َو ْه َو إََِل َجنِْبَ :ما
الَ :و ََِس ْعتُهُ يَ ُق ُ
قَ َ
ول :فَ َ
َ ََ
ني َهذه إََِل َهذه  -فَ ُقل ُ َ ُ
ِ
ي ْع ِن بِهِ؟ قَ َ ِ
ولِ :من قَ ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ
ج
صهِ إََِل ِش ْع َرتهِ -فَ ْ
استَ ْخ َر َ
ال :م ْن ثُ ْغ َرة ََْنرِه إََِل ش ْع َرتهَ ،و ََس ْعتُ ُه يَ ُق ُ ْ
َ
يت بِطَس ٍ
ِ
ت ِم ْن َذ َه ٍ
يت بِ َدابَّةٍ ُدو َن
وءةٍ إَِيَ ًان ،فَ غُ ِس َل قَ لِْب ُُثَّ ُح ِش َيُُ ،ثَّ أُوتِ ُ
قَ لِْبُُ ،ثَّ أُت ُ ْ
ب ََمْلُ َ
ال أَنَس :نَ َع ْم،
ودُ :ه َو الْبُ َراقُ َاي أ ََاب َْحْ َزةَ؟ قَ َ
ض  - .فَ َق َ
ال لَ ُه ا ْجلَ ُار ُ
الْبَ غْ ِل َوفَ ْو َق ا ْْلِ َما ِر أَْب يَ َ
ِ
ِ
ْصى طَرفِهِ  -فَح ِمل ُ ِ
اء ال يدْن يَا،
يل َح ََّّت أَتَى َّ
يَ َ
ُ
ض ُع َخط َْو ُه ع ْن َد أَق َ ْ
الس َم َ
ْت َعلَْيه ،فَاْنطَلَ َق ِب ج ِْب ُ
ِ
الِ :ج ِْب ِ
استَ ْفتَ ِ
يلَ :وقَ ْد أ ُْر ِس َل
ك؟ قَ َ
يلَ :م ْن َه َذا؟ قَ َ
يلَ :وَم ْن َم َع َ
فَ ْ َ
الُُ :مَ َّمد .ق َ
يل .ق َ
ُ
ح ،فَق َ
ِ
ِِ ِ
ِ
آد ُم،
إِلَْيهِ؟ قَ َ
ت ،فَِإذَا فِ َيها َ
صُ
اء فَ َفتَ َح ،فَ لَ َّما َخلَ ْ
يلَ :م ْر َحبًا به ،فَن ْع َم ال َْمجي ُء َج َ
ال :نَ َع ْم .ق َ
آدم ،فَ ِ
ِ
السالَ َمُُ ،ثَّ قَا َلَ :م ْر َحبًا ِاب ِالْب ِن
فَ َق َ
الَ :ه َذا أَبُ َ
ت َعلَْيهِ فَ َردَّ َّ
سلَّ ْم ُ
سل ْم َعلَْيه .فَ َ
وك َ ُ َ
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َّب َّ ِ
ِ
ال:
يلَ :م ْن َه َذا؟ قَ َ
الصالِ ِح َوالنِ ِ
َّ
صعِ َد َح ََّّت أَتَى َّ
اء الثاني َة ،فَ ْ
الص ال ِحُُ .ثَّ َ
الس َم َ
استَ ْفتَ َح ،ق َ
ِ
ِ
ِج ِْب ِ
يلَ :م ْر َحبًا بِهِ فَنِ ْع َم
يلَ :وقَ ْد أ ُْر ِس َل إِلَْيهِ؟ قَ َ
ك؟ قَ َ
يلَ :وَم ْن َم َع َ
ال :نَ َع ْم .ق َ
الُُ :مَ َّمد .ق َ
يل .ق َ
ُ
ِ
ِ
الَ :ه َذا ََْي ََي
اْلَالَةِ قَ َ
يسىَ ،و ُُهَا ْاب نَا ْ
صُ
اء .فَ َفتَ َح ،فَ لَ َّما َخلَ ْ
ت ،إِذَا ََْي ََي َوع َ
ال َْمجي ُء َج َ
و ِعيسى ،فَ ِ
الصالِ ِحُُ .ثَّ
الصالِ ِح َوالنِ ِ
َّب َّ
ت فَ َردَّاُُ ،ثَّ قَاالََ :م ْر َحبًا ِابألَ ِخ َّ
سلَّ ْم ُ
سل ْم َعلَْي ِه َما .فَ َ
َ
َ َ
صعِ َد ِب إََِل َّ ِ ِ
ِ
ِ
ك؟ قَا َل:
يل .قِيلَ َ:وَم ْن َم َع َ
الس َماء الثَّالثَةِ ،فَ ْ
َ
يلَ :م ْن َه َذا؟ قَال َ:ج ِْب ُ
استَ ْفتَ َح ق َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
اء .فَ ُفتِ َح ،فَلَ َّما
يلَ :وقَ ْد أ ُْر ِس َل إِلَْيهِ؟ قَ َ
يء َج َ
يلَ :م ْر َحبًا به ،فَن ْع َم ال َْمج ُ
ال :نَ َع ْم .ق َ
ُُمَ َّمد .ق َ
ف ،فَ ِ
ِ
ت عَلَْيهِ فَ َردَُُّ ،ثَّ قَا َلَ :م ْر َحبًا
وس ُ
سلَّ ْم ُ
صُ
َخلَ ْ
ف .قَا َلَ :ه َذا يُ ُ
ت إِذَا ُي ُ
سل ْم عَلَْيه .فَ َ
وس ُ َ
َّب َّ ِ
ِ
يلَ :م ْن
الص الِ ِح َوالنِ ِ
ِابألَ ِخ َّ
اء َّ
صعِ َد ِب َح ََّّت أَتَى َّ
الرابِ َع َة ،فَ ْ
الص ال ِحُُ ،ثَّ َ
الس َم َ
استَ ْفتَ َح ،ق َ
ِ
ِ
َه َذا؟ قَا َلِ :ج ِْب ِ
يل:
يل :أ ََوقَ ْد أ ُْر ِس َل إِلَْيهِ؟ قَ َ
ك؟ قَ َ
يلَ :وَم ْن َم َع َ
ال نَ َع ْم .ق َ
الُُ :مَ َّمد .ق َ
يل .ق َ
ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِِ
صُِ ِِ
سلِ ْم
يس قَ َ
ح ،فَ لَ َّما َخلَ ْ
اء .فَ ُفت َ
يس ،فَ َ
َم ْر َحبًا به ،فَن ْع َم ال َْمجي ُء َج َ
الَ :ه َذا إ ْدر ُ
ت إ ََل إ ْدر َ
َّب َّ ِ
ِ
صعِ َد ِب َح ََّّت أَتَى
الصالِ ِح َوالنِ ِ
ت َعلَْيهِ فَ َردَُُّ ،ثَّ قَ َ
الَ :م ْر َحبًا ِابألَ ِخ َّ
سلَّ ْم ُ
الصال ِحُُ .ثَّ َ
َعلَْيه .فَ َ
السماء ْ ِ
استَ ْفتَح ،قِيل :من َه َذا؟ قَا َلِ :ج ِْب ِ
ك؟ قَا َلُُ :مَ َّمد ملسو هيلع هللا ىلص.
يلَ :وَم ْن َم َع َ
س َة ،فَ ْ َ َ َ ْ
اْلَام َ
َّ َ َ
يل .ق َ
ُ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ت فَِإذَا
يلَ :وقَ ْد أ ُْر ِس َل إِلَْيهِ؟ قَ َ
صُ
اء .فَ لَ َّما َخلَ ْ
يلَ :م ْر َحبًا به ،فَن ْع َم ال َْمجي ُء َج َ
ال :نَ َع ْم .ق َ
ق َ
ال :ه َذا هارو ُن ،فَ ِ
ِ
الصالِ ِح
ت َعلَْيهِ ،فَ َردَُُّ ،ثَّ قَ َ
الَ :م ْر َحبًا ِابألَ ِخ َّ
سلَّ ْم ُ
َه ُارو ُن قَ َ َ َ ُ
سل ْم َعلَْيه .فَ َ
َ
استَ ْفتَ ِ
السماء َّ ِ
الصالِ ِحُُ .ثَّ َ ِ
ال:
يلَ :م ْن َه َذا؟ قَ َ
َوالنِ ِ
َّب َّ
الس اد َسةَ ،فَ ْ َ
صع َد ِب َح ََّّت أَتَى َّ َ َ
ح ،ق َ
ِ
ِج ِْب ِ
الَ :م ْر َحبًا بِهِ ،فَنِ ْع َم
ال :نَ َع ْم .قَ َ
يلَ :وقَ ْد أ ُْر ِس َل إِلَْيهِ؟ قَ َ
ك؟ قَ َ
يلَ :م ْن َم َع َ
الُُ :مَ َّمد .ق َ
يل .ق َ
ُ
ال :ه َذا موسى ،فَ ِ
ِ
ِ
ت َعلَْيهِ،
سلَّ ْم ُ
صُ
اء ،فَ لَ َّما َخلَ ْ
وسى قَ َ َ ُ َ
ت ،فَِإذَا ُم َ
سل ْم َعلَْيه ،فَ َ
َ
ال َْمجي ُء َج َ
ِ
يك؟
الصالِ ِح َوالنِ ِ
فَ َردَُُّ ،ثَّ قَ َ
َّب َّ
الَ :م ْر َحبًا ِابألَ ِخ َّ
الصالِ ِح .فَ لَ َّما ََتَ َاوْز ُ
يل لَ ُهَ :ما يُبْكِ َ
ت بَكي ،ق َ
ث بَ ْع ِدي ،يَ ْد ُخ ُل ا ْجلَنَّ َة ِم ْن أ َُّمتِهِ أَ ْكثَ ُر َم ْن يَ ْد ُخلُ َها ِم ْن أ َُّم ِتُُ .ثَّ
قَ َ
ال :أَْبكي ألَنَّ غُالًَما بُعِ َ
الِ :ج ِْب ِ
استَ ْفتَح ِج ِْب ِ
السم ِاء َّ ِ
َِ
يلَ :وَم ْن
يلَ :م ْن َه َذا؟ قَ َ
السابِ َعة ،فَ ْ َ
صع َد ِب إََِل َّ َ
يل .ق َ
ُ
يل ،ق َ
ُ
ِ
ِِ ِ
ِ
اء،
ث إِلَْيهِ؟ قَ َ
يلَ :وقَ ْد بُعِ َ
َم َع َ
ال :نَ َع ْم .قَا َلَ :م ْر َحبًا به ،فَن ْع َم ال َْمجي ُء َج َ
ك؟ قَا َلُُ :مَ َّمد .ق َ
ِ
السالَ َم
سلِ ْم َعلَْيهِ .قَ َ
يم قَ َ
الَ :ه َذا أَبُ َ
ت َعلَْيهِ ،فَ َردَّ َّ
سلَّ ْم ُ
صُ
فَ لَ َّما َخلَ ْ
ال :فَ َ
وك ،فَ َ
ت ،فَِإذَا إِْب َراه ُ
ت ِل ِس ْد َرةُ ال ُْم ْن تَهي ،فَِإذَا نَبُِق َها ِم ْث ُل قِالَ ِل
الصالِ ِح َوالنِ ِ
قَ َ
َّب َّ
الَ :م ْر َحبًا ِاب ِالْب ِن َّ
الصالِ ِحُُ .ثَّ ُرفِ َع ْ
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الَ :ه ِذهِ ِس ْدرةُ الْم ْن تَهي ،وإِذَا أ َْرب َع ُة أَْن َها ٍر نَ ْهر ِ
ان
َه َج َرَ ،وإِذَا َوَرقُ َها ِم ْث ُل آ َذا ِن ال ِْفيَ لَةِ قَ َ
َ َ
َ
َ ُ
ال :أ ََّما الْب ِ
ِ ِ
ان ،فَ نَ َهر ِ
اطنَ ِ
ِ ِ
اهر ِ
ِ ِ
ان ِِف ا ْجلَنَّةِ،
يل؟ قَ َ
ان .فَ ُقل ُ
َ
َ
َابطنَانَ ،ونَ ْه َران ظَ َ
ْتَ :ما َه َذان َاي ج ِْب ُ
َّ ِ ِ ِ
يت ِبَِِن ٍء ِم ْن َخَْ ٍرَ ،وإَِن ٍء ِم ْن
يل َوالْ ُف َر ُ
ورُُ ،ثَّ أُتِ ُ
اتُُ .ثَّ ُرفِ َع ِل الْبَ ْي ُ
ت ال َْم ْع ُم ُ
َوأ ََّما الظاه َران فَالن ُ
لَ ٍ ٍ ِ
ت َعلَ َّي
َب ،فَ َق َ
ضْ
َخ ْذ ُ
كُُ .ثَّ فُ ِر َ
ت َعلَْي َها َوأ َُّمتُ َ
ال :هِ َي ال ِْفط َْرةُ أَنْ َ
س ٍل ،فَأ َ
ت اللَََّ
َ
َب َوإَِنء م ْن َع َ
ٍ
ال:
ت؟ قَ َ
وسى ،فَ َق َ
َّ
الِِ :بَا أ ُِم ْر َ
ت ،فَ َم َرْر ُ
الصلََو ُ
صالَةً ُكلَّ يَ ْوم .فَ َر َج ْع ُ
ني َ
ات َخَْ ِس َ
ت َعلَى ُم َ
اّللِ
ِ
صالَةً ُكلَّ يَ ْوٍمَ ،وإِن َو َّ
صالَةً ُكلَّ يَ ْوٍم .قَ َ
أ ُِم ْر ُ
ال :إِ َّن أ َُّمتَ َ
ني َ
يع َخَْ ِس َ
ني َ
ت ِِبَ ْم ِس َ
ك الَ تَ ْستَط ُ
ك ،وعَا َجلْ ُ ِ ِ
اسأَلْهُ
ْم َعا َجلَةِ ،فَ ْار ِج ْع إََِل َربِ َ
قَ ْد َج َّرْب ُ
ك ،فَ ْ
يل أَ َش َّد ال ُ
َّاس قَ ْب لَ َ َ
ت الن َ
ت بَِن إ ْس َرائ َ
ت،
وسى ،فَ َق َ
التَّ ْخ ِف َ
ال ِم ْث لَ ُه ،فَ َر َج ْع ُ
ض َع َع ِن َع ْش ًرا ،فَ َر َج ْع ُ
ت ،فَ َو َ
ك .فَ َر َج ْع ُ
يف ألَُّمتِ َ
ت إََِل ُم َ
ت
ض َع َع ِن َع ْش ًرا ،فَ َر َج ْع ُ
ت ،فَ َو َ
وسى ،فَ َقا َل ِم ْث لَ ُه ،فَ َر َج ْع ُ
ض َع َع ِن َع ْش ًرا ،فَ َر َج ْع ُ
فَ َو َ
ت إََِل ُم َ
ٍ
صلَو ٍ
ت ،فَأ ُِم ْر ُ ِ
ال ِم ْث لَهُ،
ت ،فَ َق َ
وسى ،فَ َق َ
ات ُك َّل يَ ْوم ،فَ َر َج ْع ُ
ال ِمْث لَ ُه ،فَ َر َج ْع ُ
إََِل ُم َ
ت ب َع ْش ِر َ َ
ٍ
صلَو ٍ
ت ِِبَ ْم ِ
ْت:
وسى ،فَ َق َ
الِِ :بَا أ ُِم ْر َ
ت فَأ ُِم ْر ُ
ت؟ قُ ل ُ
ات ُك َّل يَ ْوم ،فَ َر َج ْع ُ
فَ َر َج ْع ُ
ت إََِل ُم َ
س ََ
ِ
صلَو ٍ
صلَو ٍ
ت ِِبَ ْم ِ
ات ُكلَّ يَ ْوٍمَ ،وإِن قَ ْد
ات ُكلَّ يَ ْوٍم .قَ َ
أ ُِم ْر ُ
ال :إِنَّ أ َُّمتَ َ
ك الَ تَ ْستَط ُ
س ََ
س ََ
يع َخَْ َ
ك ،وعَا َجلْ ُ ِ ِ
ك
ْم َعا َجلَةِ ،فَ ْار ِج ْع إََِل َربِ َ
َج َّرْب ُ
يل أَ َش َّد ال ُ
َّاس قَ ْب لَ َ َ
ت الن َ
ت بَِن إ ْس َرائ َ
ُسلِ ُم.
ك .قَ َ
اسأَل ُْه التَّ ْخ ِف َ
تَ ،ولَكِ ْن أ َْر َ
استَ ْحيَ ْي ُ
الَ :سأَل ُ
يف ألَُّمتِ َ
ْت َرِب َح ََّّت ْ
فَ ْ
ضى َوأ َ
ت َع ْن ِعبَ ِادى .
قَ َ
ال :فَ لَ َّما َج َاوْز ُ
يض َِّت َو َخ َّف ْف ُ
ت فَ ِر َ
ض ْي ُ
ت َن َدى ُمنَ ٍاد أ َْم َ
املعراج مفعال من العروج ،وهو ا لصعود ،كأنه آلة له .ومسيت ليلة املعراج لصعود النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيها .وقد وقع

اإلسراء واملعراج معا يف ليلة واحدة يف اليقظة جبسده املكرم ملسو هيلع هللا ىلص .وكاان قبل اهلج رة بسنة ،وقيل :بعد املبعث
قد :شق
خبمس سنني .احلطيم :هو احلجر .وانظر احلديث السابق .أاتين آت :هو جربيل عليه السالمَّ .
طوال .قال اجلارود :يعين من ثغرة حن ره إىل شعرته ،وثغرة النحر :املنخفض بني الرتقوتني .بطست من ذهب:
قالوا :إن ذلك قبل حترمي استعماله .فغُسل قليب  :مباء زمزم ،كما يف رواية للبخاري ومسلم  .مث أتيت بدابة :هو
الرباق بضم الباء .خطوه عند أقصى طرفه أي :يضع رجله عند منتهي ما يرى بصره  .فاستفتح أي :طلب
جربيل فتح الباب  .فنعم اجمليء جاء أي :نعم اجمليء الذي جاء ،أو نعم اجمليء جاء ،حبذف املوصول أو
املوصوف ،وهو املخصوص ابملدح .ف ُف تح :بفتح الفاء أي :فتح اخلازن الباب .أما ف ُفتح بضم الفاء ،ابتداء
من ذكر السماء الثالثة ،ابلبناء للمفعول ،كما قيدت يف الشروح .ونظائرها فيما سبق بفتح الفاء مبين
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للفاعل .خلصت :أي وصلت .حيىي وعيسى ابنا خالة :ألن أم حيىي :إيشاع بنت فاقوذ .وأم عيسى :مرمي
بنت حنة بنت فاقوذ .فهما ابنا خالة هبذا االعتبار .أوقد :هذه إبثبات مه زة االستفهام .بكي موسى :أسفا
على ما فاته من األجر املرتتب عليه رفع درجته بسبب ما حصل من أمته من كث رة املخالفة اليت تقتضي
تنقيص أجورهم ،وهذا يستلزم نقص أجره؛ ألن لكل نيب مثل أجر مجيع من اتبعه  .وقوله "غالم" يريد أنه
صغري السن ابلنسبة إليه .السدرة :واحدة ا لسدر ،وهو شجر النبق .ومسيت :سدرة املنت هي ،ألنه ال يتجاوزها
ملك وال نيب .القالل  :مجع قلة وهي اجلرة ،يريد أهنا مثلها يف الكرب .وهجر :اسم بلد بقرب املدينة ،وهي
غري هجر البحرين .مبا أُمرت :ويف رواية" :مب أُمرت"؛ ومها وجهان يف العربية .وقرئ" :عما يتساءلون".
عاجل ت بين إس رائيل أشد املعاجلة :أي مارستهم ولقيت الشدة فيما أردت منهم من الطاعة .تعقيبا على ختام
احلديث :قال صاحب الفتح :هذا أقوى ما يستدل به على أنه ملسو هيلع هللا ىلص كلمه ربه ليلة اإلسراء بغري واسطة .

ابب وفود األنصار إَل النب ملسو هيلع هللا ىلص ِبكة
وبيعة العقبة
ِ
ول َِّ
َصحابِهِ
الص ِام ِ
ت ِ -من الَّ ِذين َش ِه ُدوا بَ ْد ًرا َم َع َر ُس ِ
َّ -855
اد َة ْب َن َّ
أن ُعبَ َ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص َ -وم ْن أ ْ َ
َ َ
ِ
ول َِّ
لَْي لَ َة ال َْع َقبَةِ  -أَ ْخبَ َر أ َّ
َص َحابِ ِه تَ َعالَْوا َابيِ ُعوِن َعلَى
َن َر ُس َ
صابَة ِم ْن أ ْ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص قَا َلَ :و َح ْولَ ُه ع َ
أَ ْن الَ تُ ْش ِرُكوا ِاب َّّللِ َش ْي ئًا ،والَ تَس ِرقُوا ،والَ تَ ْزنُوا ،والَ تَ ْقتُ لُوا أَوالَدَ ُكم ،والَ ََْتتُو َن بِب ْهتَ ٍ
ان
ُ
َ ْ
ْ ْ َ
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
اّللِ،
َج ُرهُ َعلَى َّ
صوِن ِِف َم ْع ُروف ،فَ َم ْن َو َّّف منْ ُك ْم فَأ ْ
ني أَْي ِدي ُك ْم َوأ َْر ُجل ُك ْمَ ،والَ تَ ْع ُ
تَ ْفتَ ُرونَ ُه بَ ْ َ
ِ
ك َش ْي ئًا
اب ِم ْن ذَلِ َ
اب ِم ْن ذَلِ َ
ب بِهِ ِِف ال يدنْ يَا فَ ْه َو لَ ُه َك َّف َارةَ ،وَم ْن أ َ
َوَم ْن أ َ
َص َ
َص َ
ك َش ْي ئًا فَ ُعوق َ
ك.
اّللِ ،إِ ْن َشاءَ َعاقَ بَ ُهَ ،وإِ ْن َشاءَ َع َفا َع ْن ُه .قَ َ
اّللُ فَأ َْم ُرهُ إََِل َّ
ستَ َرُه َّ
ال :فَ بَايَ ْعتُ ُه َعلَى َذلِ َ
فَ َ
عبادة بن الصامت :هو أحد النقباء ،وأحد الستة أهل العقبة األوىل يف قول بعضهم ،وأحد االثىن عشر أهل
العقبة الثانية ،وأحد السبعني يف الثالثة .املبايعة :املعاقدة واملعاهدة ،كأن كل واحد منهما ابع ما عنده من
صاحبه ،وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخلية أمره .وال تقتلوا أوالدكم :تسجيل ملا كان شائعا يف اجلاهلية
من وأد البنات خشية الفقر أو العار  .وهني هلم عن عمل شنيع ٍ
جماف لإلنسانية .البهتان :الكذب يبهت
سامعه أي :يوقعه يف حرية ودهشة .واالفرتاء :االختالق بني أيديكم وأرجلكم أي :من قبل أنفسكم ،كىن
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ابليد والرجل عن الذات؛ ألن معظم األفعال هبما .وال تعصوين يف معروف :قاله تطييبا ألنفسهم؛ ألنه صلى
هللا عليه وسلم ما كان أيمر إال مبعروف .واملعروف :ما يستحسن من األمور .وهو ما إذا رآه الناس ال
ينكرونه .فمن وىف أي :من وىف ابلعهد .كفارة :من ذلك أي :مما أصاب ما عدا الشرك .فعوقب به :بسببه
إبقامة احلد عليه .فهو أي :العقاب ،كفا رة له ال يعاقب عليه يف اآلخرة .ومسيت الكفارة كفا رة؛ ألهنا تكفر
الذنوب أي :تسرتها ،ومتحوها .فبايعته على ذلك :القائل عباده .ويف رواية" :فبايعناه".

ابب تزويج النب ملسو هيلع هللا ىلص
عائشة وقدومها املدينة وبنائه ِبا
ت ِس ِ
ني ،فَ َق ِد ْمنَا
ش َة  -اهنع هللا يضر – قَالَ ْ
َ -855ع ْن َعائِ َ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص َوأ ََن بِْن ُ
ت :تَ َزَّو َج ِن النِ ي
ت ِسنِ َ
الْم ِدينَ َة فَ نَ َزلْنَا ِِف ب ِن ا ْْلا ِر ِ
ْت فَ تَ َم َّر َق َش َع ِري فَ َو َّف َُجَْي َم ًة ،فَأَتَ ْت ِن أ ُِمي أُمي
ث ْب ِن َخ ْزَر ٍج ،فَ ُو ِعك ُ
َ َ
َ
ِ
ِ
ت ِب فَأَتَ ْي تُ َها الَ أَ ْد ِرى َما تُ ِري ُد ِب
ص َر َخ ْ
ب ِل ،فَ َ
وحةٍ َوَمعِي َ
وما َن َوإِن لَفي أ ُْر ُج َ
ُر َ
ص َواح ُ
ت بِيَدِي َح ََّّت أ َْوقَ َف ْت ِن َعلَى َاب ِ
ب َّ
ض نَ َف ِسىُُ ،ثَّ
َخ َذ ْ
فَأ َ
الدا ِرَ ،وإِن ألَْن َه ُجَ ،ح ََّّت َس َك َن بَ ْع ُ
ِ
ِ ٍ
ت بِهِ َو ْجهي َوَرأْ ِسىُُ ،ثَّ أَ ْد َخلَْت ِن َّ
صا ِر
َخ َذ ْ
س َح ْ
أَ
الد َار فَِإذَا نِ ْس َوة م َن األَنْ َ
ت َش ْي ئًا م ْن َماء فَ َم َ
ِ
َصلَ ْح َن ِم ْن َشأِْن،
ْن َعلَى ْ
َسلَ َمتْ ِن إِلَْي ِه َّن ،فَأ ْ
اْلَِْري َوالْبَ َرَكةَِ ،و َعلَى َخ ِْري طَائِ ٍر .فَأ ْ
ِِف الْبَ ْيت ،فَ ُقل َ
ني.
ول َّ
فَ لَ ْم يَ ُر ْع ِن إِالَّ َر ُس ُ
َسلَ َم ْت ِن إِلَْيهَِ ،وأ ََن يَ ْوَمئِ ٍذ بِْن ُ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُ
ت تِ ْس ِع ِسنِ َ
حى ،فَأ ْ
ضً
تزوجين أي :عقد علي .وعكت ،ابلبناء للمفعول :أصابتين احلمى .مترق الشعر :انتتف .فوىف أي :مث برئت
من احلمى فوىف شعري أي :كثر وزاد .مجيمة :مصغر مجة ابلضم ،وهو من شعر الرأس ما سقط عن
املنكبني .ومجيمة :روى ابلرفع على الفاعلية ،وابلنصب على احلالية .أم رومان :امسها زينب الف راسية.
األرجوحة ،كما يف اللسان :خشبة تؤخذ فيوضع وسطها على تل مث جيلس غالم على أحد طرفيها وغالم
آخر على الطرف اآلخر؛ فرتجح اخلشبة هبما ويتحركان ،فيميل أحدمها بصاحبه اآلخر .أهنج أي :أتنفس
عاليا من اإلعياء .على خري طائر أي :على خري حظ ونصيب .مل يرعين أي :مل يفجأين .ضحى :أي دخل
علي ضحى بغري علم مين .
َّ
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وكان ذلك يف السنة األوىل أو الثانية من اهلج رة.

ابب التاريخ
ال :ما َع يدوا ِمن م ْب َع ِ
ٍ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص َوالَ ِم ْن َوفَاتِهَِ ،ما َع يدوا إِالَّ
ث النِ ِ
َْ
َ -855ع ْن َس ْه ِل ْب ِن َس ْعد قَ َ َ
ِم ْن َم ْق َد ِمهِ ال َْم ِدينَ َة .
ما عدوا من مبعثه :ألنه خمتلف فيه ،ابعتبار بدء الدعوة أو بدء الرؤاي الصاحلة .وال من وفاته :وذلك ملا
يستدعيه من أسف وحزن .مقدمه املدينة :سنة اهلج رة .وإمنا جعل من أول احملرم؛ ألن ابتداء العزم على
اهلجرة كان يف أول احملرم ،إذ البيعة وقعت يف أثناء ذي احلجة ،وهي مقدمة اهلج رة ،فكان أول هالل استهل
بعد البيعة والعزم على اهلجرة هالل حمرم .وكان بدء التاريخ يف خالفة عمر سنة .11

كتاب املغازي
ابب شهود املالئكة بدرا
ِ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص ي و َم أ ٍ
َ -885ع ِن ْاب ِن َعبَّ ٍ
يل
اس  -رضي هللا عنهما – قَا َل :قَ َ
ال النِ ي َ ْ ُ
ُحدَ :ه َذا ج ِْب ُ
ِ
س فَ َر ِسهِ َعلَْيهِ أ ََداةُ ا ْْلَْر ِ
آخذ بَِرْأ ِ
ب.
أداة احلرب  :سالحها .وعند ابن إسحاق أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص خفق خفقة ،مث انتبه فقال :أبشر اي أاب بكر أاتك
نصر هللا ،هذا جربيل آخذ بعنان فرسه يقوده ،على ثناايه الغبار .

حديث بن الن ِ
َّضري
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ِ ِ
َجلَى بَِن
َ - 661ع ِن ْاب ِن ُع َم َر  -رضي هللا عنهما – قَ َ
ري َوقُ َرْيظَةُ ،فَأ ْ
الَ :ح َاربَت النَّض ُ
ت قُرْيظَةُ ،فَ َقتَل ِرجا ََلُم وقَ ِ
ِ
اء ُه ْم
سَ
س َم ن َ
َ َ ْ َ َ
النَّض ِريَ ،وأَقَ َّر قُ َرْيظَةَ َوَم َّن َعلَْي ِه ْمَ ،ح ََّّت َح َاربَ ْ َ
ِ
َسلَ ُموا،
ض ُه ْم َْلُِقوا ِابلنِ ِ
ني إِالَّ بَ ْع َ
َمنَ ُه ْم َوأ ْ
ني ال ُْم ْسل ِم َ
َوأ َْوالَ َد ُه ْم َوأ َْم َوا ََلُْم بَ ْ َ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص فَ َ
ود بَِن
ط َع ْب ِد َّ
اعَ ،و ُه ْم َر ْه ُ
اّللِ ْب ِن َسالٍَم َويَ ُه ُ
ود ال َْم ِدينَ ِة ُكلَّ ُه ْم بَِن قَ ْي نُ َق َ
َجلَى يَ ُه َ
َوأ ْ
ِ
ْم ِدينَةِ .
َحا ِرثَةََ ،وُك َّل يَ ُه ود ال َ
حاربت قريظة والنضري أي :حاربتا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمني .أجلى بين النضري أي :أخرجهم من دايرهم مع
أهلهم وأوالدهم .أقر قريظة :أبقاهم مستقرين يف دايرهم .حىت الرعب .إال بعضهم أي :بعض قريظة .فآمنهم
أي :جعلهم آمننب .قينقاع :بتثليث النون.

ابب غزوة أحد
شا ِم َن
َ -882ع ِن الْبَ َر ِاء  -هنع هللا يضر – قَ َ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص َج ْي ً
س النِ ي
ني يَ ْوَمئِ ٍذَ ،وأ ْ
ال :لَِقينَا ال ُْم ْش ِركِ َ
َجلَ َ
ون ظَ َه ْرَن َعلَْي ِه ْم ،فَالَ تَ ْب َر ُحواَ ،وإِ ْن
اّللَِ ،وقَ َ
ال يرَماةَِ ،وأ ََّم َر َعلَْي ِه ْم َع ْب َد َّ
ال :الَ تَ ْب َر ُحوا ،إِ ْن َرأَْي تُ ُم َ
ون  .فَ لَ َّما لَِقينَا َهربوا ح ََّّت رأَْي ُ ِ
اء يَ ْشتَ ِد ْد َن ِِف ا ْجلَبَ ِل،
وه ْم َظ َه ُروا َعلَْي نَا فَالَ تُعِينُ َ
َرأَْي تُ ُم ُ
َُ َ َ
سَ
ت الن َ
ِ
ِ
اّللِ:
ال َع ْب ُد َّ
يم َة .فَ َق َ
َرفَ ْع َن َع ْن ُسوقِ ِه َّن قَ ْد بَ َد ْ
ت َخالَ ِخلُ ُه َّن ،فَأ َ
يم َة الْغَن َ
َخ ُذوا يَ ُقولُو َن :اْلغَن َ
ِ
يب َس ْب ُعو َن قَتِيال،
ص ِر َ
َع ِه َد إَِ َّ
ل النَِّ ي
ف ُو ُج ُ
ب ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْن الَ تَ ْب َر ُحوا .فَأَبَ ْوا ،فَ لَ َّما أَبَ ْوا ُ
وه ُه ْم ،فَأُص َ
ال :أَِِف الْ َق ْوِم ْاب ُن أَِب
ال :أَِِف الْ َق ْوِم ُُمَ َّمد؟ فَ َقا َل :الَ َُتِيبُوهُ .فَ َق َ
ف أَبُو ُس ْفيَا َن ،فَ َق َ
َوأَ ْش َر َ
اْلَطَّ ِ
ال :إِ َّن َه ُؤالَِء قُتِلُوا ،فَ لَْو َكانُوا
اب؟ فَ َق َ
ال :أَِِف الْ َق ْوِم ْاب ُن ْ
وه .فَ َق َ
قُ َحافَةَ؟ قَ َ
ال :الَ َُتِيبُ ُ
ِ
يك.
اّللِ ،أَْب َقى َّ
ت َاي عَ ُد َّو َّ
سهُ ،فَ َق َ
ك َما ُُيْ ِز َ
اّللُ عَلَْي َ
ال :كَ َذْب َ
أْ
اء ألَ َجابُوا ،فَ لَ ْم َيَْل ْك عُ َم ُر نَ ْف َ
َحيَ ً
َّب ملسو هيلع هللا ىلص :أ ِ
اّللُ أَ ْعلَى
ال :قُولُوا َّ
ول؟ قَ َ
وه .قَالُوا َما نَ ُق ُ
ال أَبُو ُس ْفيَا َن :أُ ْع ُل ُهبَ ْل .فَ َق َ
قَ َ
َجيبُ ُ
ال النِ ي
َّب ملسو هيلع هللا ىلص :أ ِ
ول؟
وه .قَالُواَ :ما نَ ُق ُ
ال أَبُو ُس ْفيَا َن :لَنَا ال ُْع َّزى َوالَ ُع َّزى لَ ُك ْم .فَ َق َ
َج يل .قَ َ
َجيبُ ُ
ال النِ ي
َوأ َ
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ِ
ب ِس َجال،
اّللُ َم ْوالََنَ ،والَ َم ْوََل لَ ُك ْم .قَ َ
ال :قُولُوا َّ
قَ َ
ال أَبُو ُس ْفيَا َن :يَ ْوم بِيَ ْوم بَ ْد ٍرَ ،وا ْْلَْر ُ
و ََتِ ُدو َن مثْ لَةً ََلْ ِ
س ْؤِن .
ُ
ُ
آم ْر ِبَا َوََلْ تَ ُ
َ
يومئذ أي :يوم أحد ،وكانوا ثالثة آالف رجل معه م مائتا فارس ،وعلى امليمنة خالد بن الوليد ،وعلى امليس رة
عكرمة بن أيب جهل ،وعلى اخليل صفوان ابن أمية أو عمرو بن العاص ،وعلى الرماة عبد هللا بن أيب ربيعة
وهم مائة رام .وكان املسلمون مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سبعمائة معهم فرسه ملسو هيلع هللا ىلص ،وفرس أيب بردة بن نيار ،وكان
الرماه مخسني رجال  .الرماة :مجع رام ،وهم الذين يرمون ابلسهام .عبد هللا :ابن جبري بن النعمان ،أخا بين
عمرو بن عوف .ظه ران عليهم :غلبناهم .ويف السرية" :فقال  :انضح اخليل عنا ابلنبل ال أيتوان من خلفنا ،إن
كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك ال نؤتني من قبلك" .ويف احلديث البن عباس رواه أمحد والطرباين واحلاكم،
قال هلم " :امحوا ظهوران ،فإن رأيتموان نقتل فال تنصروان ،وإن رأيتموان نغنم فال تشركوان" .فكان القصد
االحتفاظ هبؤالء الرماة للحماية الكاملة التامة .فلما لقينا هربوا  :حبذف املفعول أي :لقيناهم .النساء
يشتددن أي :نساء املشركني يسرعن املشي .ويف رواية" :يسندن" ،من اإلسناد ،وهو الصعود .رفعن عن
سوقهن أي :رفعن الثياب عن سوقهن  :مجع ساق؛ وذلك ليتمكن من سرعة اهلرب  .الغنيمة الغنيمة :هذا
قول املسلمني  .أي :أدركوا الغنيمة وخذوها .فأبوا :وقالوا مل يرد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هذا ،قد اهنزم املشركون فما
مقامنا هنا؟ ووقعوا ينتهبون العسكر وأيخذون ما فيه من الغنائم ،وثبت أمريهم عبد هللا يف نفر يسري دون
العشرة مكانه ،وقال :ال أجاوز أمر رسول هللا .صرف وجوههم أي :حتريوا فلم يدروا أين يذهبون .أصيب
سبعون قتيال :وذلك بعد االرتباك الذي حدث يف صفوف املسلمني ،فصاروا يضرب بعضهم بعضا ،ما
يشعرون بذلك من الدهش والعجلة .فقال :إن هؤالء قتلوا  :القائل أبو سفيان رئيس املشركني ،يقول هذا
وهبل ،بوزن زفر :صنم كان يف الكعبة.
ألصحابه .ما حيزنك  :ويروى " ما ُخيزيك" .اعل :أمر من عال يعلوُ .

وهو منادي حذف منه النداء أي :اي هبل  .قال ابن اسحاق معناه أظهر دينك  .وقال السهيلي :معناه زاد
العزى :أتنيث األعز ،وهو أسم صنم لقريش ،وقيل :شج رة من شجر السمر كان غطفان يعبدوهنا،
علواُ .

وبنوا عليها بيتا وأقاموا هلا سدنة .وقد بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إليها خالد بن الوليد ،فهدم البيت وأحرق السمرة
وهو يقول :
اي عز كفرانك ال سبحانك ألين رأيت هللا قد أهانك

17

املوىل :الناصر .يوم بيوم بدر أي :هذا اليوم مبقابلة يوم بدر .سجال أي :نوب ،نوبة لنا ونوبة علينا .وأصل
املساجلة أن يستقى ساقيان فيخرج كل واحد منهما يف سجله مثل ما خيرج اآلخر .والسجل :الدلو املألي.
املثلة :فُعله من مثل ،إذا قطع وجدع ،كما فعلوا حبمزة .بقرت هند عن كبد محزة فالكتها ،فلم تستطع أن
تسيغها فلفظتها .

ِ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص إََِل أ ٍ
َ -883عن َزْي ِد ْب ِن ََثبِ ٍ
ج
ت  -هنع هللا يضر – قَ َ
ج النِ ي
ُحدَ ،ر َج َع َنس َمَّ ْن َخ َر َ
ُ
ال :لَ َّما َخ َر َ
ْ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص فِ ْرقَ تَ ْ ِ
ول :الَ نُ َقاتِلُ ُه ْم.
ول :نُ َقاتِلُ ُه ْمَ .وفِ ْرقَةً تَ ُق ُ
ني ،فِ ْرقَةً تَ ُق ُ
اب النِ ِ
َم َع ُهَ ،وَكا َن أ ْ
َص َح ُ
ني فِئَ تَ ْ ِ
سبُوا).
ني َو َّ
فَ نَ َزلَ ْ
ت( :فَ َما لَ ُك ْم ِِف ال ُْمنَافِ ِق َ
س ُه ْم ِِبَا َك َ
اّللُ أ َْرَك َ
غزوة أحد :سنة ثالث من اهلجرة .رجع انس :هم عبد هللا بن ايب ومن تبعه من املنافقني ،وكانوا ثلث الناس،
نقاهتلم أي :املنافقني الذين رجعوا .فئتني أي تفرقهم يف أمرهم فئتني .أركسهم مبا كسبوا أي :ردهم إىل حكم
الكفاؤ بسبب عصياهنم وخمالفتهم .وهذه هي اآلية  22من سورة النساء.

ابب غزوة اْلندق وهي األحزاب
َ -885ع ِن ْاب ِن ُع َم َر  -رضي هللا عنهما أ َّ
ُح ٍد َو ْه َو ْاب ُن أ َْربَ َع
َّب ملسو هيلع هللا ىلص َع َر َ
َن النِ َّ
ض ُه يَ ْو َم أ ُ
ض ُه ي و َم ْ ِ
َج َازهُ .
س َع ْش َرةَ فَأ َ
َع ْش َرةَ فَ لَ ْم َُيِ ْزهَُ ،و َع َر َ َ ْ
اْلَْن َدق َو ْه َو ْاب ُن َخَْ َ
مسيت ابخلندق الذي حفر حول املدينة أبمره ملسو هيلع هللا ىلص ،وإبشا رة سلمان الفارسي ،وقد عمل فيه ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه ترغيبا
وحفز هلممهم .األحزاب مجع حزب ،وهو طوائف املشركني من قريش وغطفان واليهود ومن
للمسلمني ا
معهم ،ممن تواطؤوا على حرب املسلمني .وكان عددهم فيما يقول ابن إسحاق عشرة آالف ،وعدد املسلمني
ثالثة آالف .عرضه يوم أحد :يف أثناء عرض اجليش ليخترب أحواهلم قبل مباشرة القتال؛ للنظر يف هيئتهم
وترتيب درجاهتم .فلم جيزه أي :مل أيذن له يف اجلهاد لعدم أهليته للقتال.
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ِ
َّب
ال :إَِّن يَ ْو َم ْ
َ -888ع ِن َجابِ ٍر -هنع هللا يضر – قَ َ
ضْ
اءوا النِ َّ
اْلَْن َد ِق ََْن ِف ُر ،فَ َع َر َ
ت ُك ْديَة َشدي َدة ،فَ َج ُ
صوب َِبَ َج ٍر،
اْلَْن َد ِق ،فَ َق َ
ت ِِف ْ
ضْ
ملسو هيلع هللا ىلص ،فَ َقالُواَ :ه ِذهِ ُك ْديَة َع َر َ
ام َوبَطْنُ ُه َم ْع ُ
ال :أ ََن َن ِزلُُ .ثَّ قَ َ
اد َكثِيبًا أ َْهيَ َل أ َْو أ َْهيَ َم،
ب ،فَ َع َ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص ال ِْم ْع َو َل فَ َ
َخ َذ النِ ي
َولَبِْث نَا ثَالَثَ َة أ ََّايٍم الَ نَ ُذو ُق َذ َواقًا ،فَأ َ
ض َر َ
اّللِ ،اْئ َذ ْن ِل إََِل الْب ْي ِ
ت ِابلنَِّ ِب ملسو هيلع هللا ىلص َش ْي ئًاَ ،ما َكا َن ِِف
ول َّ
ْتَ :اي َر ُس َ
ْتِ :ال ْم َرأَتِى َرأَْي ُ
ت .فَ ُقل ُ
فَ ُقل ُ
َ
ت َّ ِ
ت ال َْعنَا َق وطَحنَ ِ
ري،
ص ْب ر ،فَعِ ْن َد ِك شيء؟ قَالَ ْ
تِ :ع ْن ِدى َشعِري َو َعنَاق .فَذَ ََْب ُ
ذَلِ َ
ك َ
َ َ
الشع َ
ني األَََثِِف قَ ْد
ت النِ َّ
َح ََّّت َج َعلْنَا اللَّ ْح َم ِِف الْبُ ْرَمةُُِ ،ثَّ ِج ْئ ُ
ني قَ ِد انْ َك َس َرَ ،والْبُ ْرَمةُ بَ ْ َ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص َوال َْع ِج ُ
الَ :ك ْم
اّللِ َوَر ُجل أ َْو َر ُجالَ ِن .قَ َ
ول َّ
ت َاي َر ُس َ
اد ْ
ْت :طُ َعيِم ِل ،فَ ُق ْم أَنْ َ
ض َج ،فَ ُقل ُ
ت أَ ْن تَ نْ َ
َك َ
اْلُْب َز ِم َن التَّ نيوِر َح ََّّت
ع الْبُ ْرَم َة َوالَ ْ
ت لَ ُه ،قَ َ
ُه َو .فَ َذ َك ْر ُ
الَ :كثِري طَيِب .قَا َل :قُ ْل ََلَا الَ تَ ْن ِز ُ
ِ
ام الْم َه ِ
اء
ص ُار ،فَ لَ َّما َد َخ َل َعلَى ْام َرأَتِهِ قَ َ
ِآتَ .فَ َق َ
اج ُرو َن َواألَنْ َ
ال :قُ ُ
الَ :و َْيَك َج َ
وموا  .فَ َق َ ُ
ِ
ْت :نَ َع ْم .فَ َقا َل :ا ْد ُخلُوا
صا ِرَ ،وَم ْن َم َع ُه ْم .قَالَ ْ
ك؟ قُ ل ُ
تَ :ه ْل َسأَلَ َ
النِ ي
ين َواألَْن َ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص ِابل ُْم َهاج ِر َ
ِ
ِ
ضاغَطُوا .فَج َعل يك ِ
َخ َذ ِم ْن ُه،
ْس ُر ْ
يور إِ َذا أ َ
َوالَ تَ َ
اْلُْب َز َو ََْي َع ُل َعلَْيه اللَّ ْح َمَ ،و ُُيَم ُر الْبُ ْرَم َة َوالتَّ ن َ
َ ََ
ع ،فَ لَم ي َز ْل يك ِ
وي َق ِرب إِ ََل أ ْ ِ
ف َح ََّّت َشبِ ُعوا َوبَِق َي بَِقيَّة
ْس ُر ْ
اْلُْب َز َويَ ْغ ِر ُ
َص َحابِه ُُثَّ يَ ْن ِز ُ ْ َ َ
َُ ُ
ِ
ِ
اع ة.
َصابَ ْت ُه ْم ََمَ َ
َّاس أ َ
قَا َلُ :كلي َه َذا َوأ َْهدي ،فَِإنَّ الن َ
الكدية ابلضم :قطعه صلبة من األرض ال يعمل فيها املعول .فقال :أان انزل أي :يف املوضع الذي فيه
الكدية .قام وبطنه معصوب حبجر  :ك ان العرب إذا جاعوا عصبوا بطوهنم حبجارة مشدود عليها بعصابة،

وذلك ليقيموا صلبهم ،وليسكنوا حرارة اجلوع بربد احلجر .ال تذوق ذواقا أي :شيئا من مأكول أو مشروب،
فعال مبعىن مفعول .واجلملة اعرتاضية مبينة لسبب ما سبق .املعول  :الفأس العظيمة اليت ينقر هبا الصخرة .
فعاد أي :املضروب .والكثيب :الرمل .األهيل  :الذي ينهال فيسيل من لينه ويتساقط من جوانبه .أهيل أو
أهيم :الشك من الرواي .واألهيل مبعىن األهيم .واهليام من الرمل  :ما كان دقاقا ايبسا .ائذن يل إىل البيت
أي :حىت آيت بييت .امرأة جابر :هي سهيلة بنت مسعود األنصارية .رأيت ابلنيب شيئا :أي شيئا من اجلوع.
ما كان يف ذلك صرب أي :ليس مما يُصرب عليه .العناق ،كسحاب :األنثى من أوالد املعز .الربمة :ابلضم:

القدر .انكسر العجني أي :اختمر .األاثيف :مجع أثفية كأغنية ،وهي حجا رة ثالثة توضع عليها القدر .طعيم

مصغر طعام .يل أي :مصنوع يل .كم هو :سؤال عن الطعام .قال :قل هلا ال تنزع :أي لزوجته سهيلة
األنصارية .ال تنزع الربمة أي :من فوق األاثيف .فقال :قوموا أي :إىل أكل جابر يف بيته .وحيك :كلمة رمحة
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تقال ملن وقع يف هلكة ال يستحقها .قالت :هل سألك :عن شأن الطعام وقدره .فقال( :رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم) ادخلوا وال تضاغطوا  .ال تضاغطوا :من الضغط أي :ال تزدمحوا  .خيمر الربمة والتنور أي:
يغطيهما .التخمري :التغطية .مث ينزع أي :أيخذ اللحم من الربمة .

ابب غزوة ذات الرقاع
اْلَو ِ
صلَّى ِِب ْ ِ
اّللِ  -رضي هللا عنهما أ َّ
ف ِِف
َ -885ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد َّ
َن النِ َّ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص َ
َص َحابِه ِِف ْ ْ
السابِ َعةِ َغ ْزوةِ َذ ِ
ات ِ
الرقَا ِع .
غَْزَوةِ َّ
َ
يف اخلوف :حالة اخلوف من العدو .صلى بطائفه من املسلمني ركعتني ،مث ذهبوا للحماية والدفاع ،مث جاءت
الطائفة األخرى ،فصلى هبم ركعتني .غزوة السابعة :هو من إضافة املوصوف إىل الصفة ،كما قالوا :مسجد
اجلامع .األوىل غزوة بدر ،مث أحد ،مث اخلندق ،مث قريظة ،مث املريسيع ،مث خيرب.

َّب ملسو هيلع هللا ىلص ِِف غََزاةٍَ ،و ََْن ُن ِستَّةُ نَ َف ٍر بَ ْي نَ نَا
الَ :خ َر ْجنَا َم َع النِ ِ
وسى  -هنع هللا يضر – قَ َ
َ -885ع ْن أَِب ُم َ
ت أَظْ َفا ِرىَ ،وُكنَّا نَ لُ ي
اْلَِر َق،
ف َعلَى أ َْر ُجلِنَا ْ
ي َو َس َقطَ ْ
ت أَقْ َد ُامنَا َونَِقبَ ْ
بَعِري نَ ْعتَِقبُ ُه ،فَ نَِقبَ ْ
ت قَ َد َما َ
ات ِ ِ
صب ِمن ِْ ِ
ِ
ت غَْزوةَ ذَ ِ
فَ ِ
جلِنَا.
اْل َرق عَلَى أ َْر ُ
الرقَا ِع ،ل َما ُكنَّا نَ ْع ُ َ
سميَ ْ َ
ُ
نعتقبه أي :نركبه عقبة ،يركب هذا قليال ،مث ينزل ،فريكب اآلخر ابلنوبة حىت ينتهي آخرهم .نقبت أقدامنا
أي :رقت وتقرضت من احللفاء .

اّللِ  -رضي هللا عنهما -أَنَّ ُه غَ َزا َم َع َر ُس ِ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص قِبَ َل ََْن ٍد،
ول َّ
َ -885ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد َّ
اّللِ
ول َّ
ضاهِ ،فَ نَ َز َل َر ُس ُ
ول َّ
فَ لَ َّما قَ َف َل َر ُس ُ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ َف َل َم َع ُه ،فَأَ ْد َرَك ْت ُه ُم الْ َقائِلَ ُة ِِف َو ٍاد َكثِ ِري الْعِ َ
ضاهِ يَ ْستَ ِظليو َن ِاب َّ
ت ََسَُرةٍ ،فَ َعلَّ َق ِِبَا
ول َّ
لش َج ِرَ ،ونَ َز َل َر ُس ُ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص ََْت َ
َّاس ِِف ال ِْع َ
ملسو هيلع هللا ىلصَ ،وتَ َف َّر َق الن ُ
ون ،فَ ِجئْ نَ ُاه فَِإذَا ِعنْ َد ُه أَ ْع َراِب
ول َّ
ال َجابِر :فَنِ ْمنَا نَ ْوَمةًُُ ،ثَّ إِذَا َر ُس ُ
َس ْي َف ُه ،قَ َ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ْد ُع َ
ْت ،و ْهو ِِف ي ِدهِ
ول َِّ
ال َر ُس ُ
َجالِس ،فَ َق َ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص :إِ َّن َه َذا ا ْختَ َر َط َس ْي ِفيَ ،وأ ََن َنئِم فَ ْ
استَ ْي َقظ ُ َ َ َ
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اّللِ
ول َّ
اّللُ .فَ َها ُه َو ذَا َجالِسُُ .ثَّ ََلْ يُ َعاقِ ْب ُه َر ُس ُ
ْتَّ :
صلْتًا ،فَ َق َ
ك ِم ِن؟ قُ ل ُ
ال ِلَ :م ْن َيَْنَ ُع َ
َ

ملسو هيلع هللا ىلص.

قفل قفوال :رجع .القائلة :هي شدة احلر يف وسط النهار .العضاه :شجر عظيم له شوك ،الطلح والعوسج،
والواحدة عضاهة .السمرة  :بضم امليم شجرة كثرية الورق يستظل هبا  .اخرتط السيف :سلّه .فاستيقظت ،وهو

يف يده أي :جمردا من غمده .وصلتا :أي مصلوات .مل يعاقبه رسول هللا :وذلك استئالفا للكفار ليدخلوا يف
اإلسالم .وعند الواقدي أنه أسلم ،ورجع إىل قومة ،فاهتدى به خلق كثري.

غزوة بن املصطلق
 -885عن أ َُب سعِ ٍ
يد اْلُدري قالَ :خر ْجنَا َم َع َر ُس ِ
صطَلِ ِق،
ول َّ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِِف غَْزَوةِ بَِن ال ُْم ْ
َ
َ
ِ
َص ْب نَا َس ْب يًا ِم ْن َس ِْب ال َْع َر ِ
َحبَ ْب نَا ال َْع ْز َل ،فَأ ََر ْد َن
اء َوا ْشتَ َّد ْ
ت َعلَْي نَا ال ُْع ْزبَ ُةَ ،وأ ْ
فَأ َ
سَ
ب ،فَا ْشتَ َه ْي نَا الن َ
ول َِّ
ال:
ك ،فَ َق َ
أَ ْن نَ ْع ِز َلَ ،وقُ لْنَا :نَ ْع ِز ُل َوَر ُس ُ
سأَلْنَ ُاه َع ْن ذَلِ َ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص بَ ْ َ
ني أَظ ُْه ِرَن قَ ْب َل أَ ْن نَ ْس أَلَ ُه ،فَ َ
ِ
س َمةٍ َكائِنَةٍ إِ ََل يَ ْوِم ال ِْقيَ َامةِ إِالَّ َو ْه َي َكائِنَة.
َما َعلَْي ُك ْم أَ ْن الَ تَ ْف َعلُواَ ،ما م ْن نَ َ
املصطلق :لقب جذمية بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة ،وهم بطن من خزاعة ،مسي ابملصطلق حلسن
صوته .وهذه الغزوة هي غزوة املريسيع ،وكانت يف سنة ست .العزبة :ف قد األزواج والنكاح .العزل:نزع العضو
قبل الفراغ دفعا حلصول الولد ،وكان ذلك منهم خوفا من االستيالد املانع من البيع .ما عليكم أال تفعلوا أي:
ماعليكم أبس يف فعل ذلك .و"ال" زائدة .أو هي غري زائدة واملعىن ليس عدم الفعل أي :العزل ،واجبا
عليكم .ما من نعمة كائنة أي :ما من نفس كائنة يف علم هللا إال وهي كائنة يف اخلارج ،فما قد ره هلل فال بد
منه.

ابب حديث اإلفك
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ني أَ ْزو ِ
اجهِ ،فَأَيَّت ُه َّن
ول َّ
شةَ اهنع هللا يضر قالتَ :كا َن َر ُس ُ
َ -855ع ْن َعائِ َ
اد َس َف ًرا أَق َْر َ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَا أ ََر َ
ع بَ ْ َ َ
ٍ
ج فِ َيها َس ْه ِمي،
ول َّ
ج ِِبَا َر ُس ُ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص َم َع ُه .فَأَق َْر َ
ع بَ ْي نَ نَا ِِف غَْزَوة غََز َ
اها فَ َخ َر َ
ج َس ْه ُم َهاَ ،خ َر َ
َخ َر َ
ول َِّ
ِ
ت َم َع َر ُس ِ
ُْحَ ُل ِِف َه ْو َد ِجي َوأُْن َز ُل فِيهِ،
تأْ
اب ،فَ ُك ْن ُ
فَ َخ َر ْج ُ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص بَ ْع َد َما أُْن ِز َل ا ْْل َج ُ
ِ
ِ
ني ،آ َذ َن
ول َّ
غ َر ُس ُ
فَ ِس ْرَن َح ََّّت إِ َذا فَ َر َ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِم ْن غَْزَوتِهِ تِل َ
ْم ِدينَةِ قَافِل َ
ْك َوقَ َف َلَ ،دنَ ْوَن م َن ال َ
يل ،فَ ُقم ُ ِ
ِ
ني آ َذُنوا ِاب َّلر ِح ِ
ت َشأِْن
ت َح ََّّت َج َاوْز ُ
يل فَ َم َ
ض ْي ُ
ش ،فَلَ َّما قَ َ
ش ْي ُ
ت ا ْجلَْي َ
تحَ
لَْي لَ ًة ِاب َّلرح ِ ْ
ت
ص ْدرِى ،فَِإذَا ِع ْقد ِل ِم ْن َج ْز ِع ظََفا ِر قَ ِد ْان َقطَ َع ،فَ َر َج ْع ُ
ْت إََِل َر ْحلِي ،فَ لَ َم ْس ُ
أَقْبَ ل ُ
ت َ
ط الَّ ِذين َكانُوا ي ر ِحلُ ِ
فَالْتَمس ُ ِ ِ
احتَ َملُوا
الر ْه ُ
س ِن ْابتِغَا ُؤ ُهَ ،وأَقْبَ َل َّ
ون ب فَ ْ
َْ
َُ
َ
ت ع ْقدى ،فَ َحبَ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اء إِ ْذ
وه َعلَى بَعِ ِريى الَّ ِذي ُك ْن ُ
َه ْو َد ِجى ،فَ َر َحلُ ُ
سُ
ب َعلَْيهَ ،و ُه ْم ََْيسبُو َن أَِن فيهَ ،وَكا َن الن َ
ت أَ ْرَك ُ
ذَ َ ِ
ْن ال ُْعلْ َقةَ ِم َن الطَّ َع ِام ،فَ لَ ْم يَ ْستَ ْنكِ ِر الْ َق ْو ُم
ْن َوََلْ يَ غْ َ
ش ُه َّن اللَّ ْح ُم ،إََِّّنَا ََْي ُكل َ
اك خ َفافًا ََلْ يَ ْهبُ ل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ُاروا،
وهَ ،وُك ْن ُ
وه َو َْحَلُ ُ
ني َرفَ ُع ُ
خ َّفةَ ا َْلَْو َد ِج ح َ
ت َجا ِريَةً َحديثَةَ الس ِن ،فَ بَ َعثُوا ا ْجلَ َم َل ،فَ َ
ووج ْد ُ ِ
ش ،فَ ِجئْ ُ ِ
س ِِبَا ِمنْ ُه ْم َدا ٍع َوالَ َُِميب،
استَ َم َّر ا ْجلَْي ُ
ت ع ْق ِدى بَ ْع َد َما ْ
ََ َ
ت َمنَازََلُْمَ ،ولَْي َ
ِ
سة ِِف
ت أَنَّ ُه ْم َسيَ ْف ِق ُدوِن فَ يَ ْر ِج ُعو َن إَِ َّ
ت بِهَِ ،وظَنَ نْ ُ
ت َمنِْزِل الَّ ِذي ُكنْ ُ
فَ تَ يَ َّم ْم ُ
ل ،فَ بَ ْي نَا أ ََن َجال َ
سلَ ِم ييُُ ،ثَّ َّ
الذ ْك َوِاني ِم ْن َوَر ِاء ا ْجلَْي ِ
ش،
ْم َعطَّ ِل ال ي
َم ْنِزِل غَلَبَ ْت ِن َع ْي ِن فَنِ ْم ُ
تَ ،وَكا َن َ
ص ْف َوا ُن ْب ُن ال ُ
ِ
فَأ ْ ِ
اد إِْنس ٍ
ني َرآِن ،وَكا َن َرآِن قَ ْبل ا ْْلِ َج ِ
اب،
ان َنئٍِم ،فَ َع َرفَِن ح َ
َصبَ َح ع ْن َد َم ْنِزِل فَ َرأي َس َو َ َ
َ
َ
ِ ِ
ت َو ْج ِهي ِ ِِبلْبَاِبَ ،و َّ
اّللِ َما تَ َكلَّ ْمنَا بِ َكلِ َمةٍَ ،والَ
ني َع َرفَِن ،فَ َخ َّم ْر ُ
استَ ْي َقظ ُ
ْت ِاب ْسِ ِْت َجاعهِ ح َ
فَ ْ
خ رِ
ت ِم ْن ُه َكلِم ًة غَْي ر ْ ِ ِ
ت إِلَْي َها
احلَتَ ُه ،فَ َو ِط َئ َعلَى يَ ِد َها ،فَ ُق ْم ُ
ََِس ْع ُ
اسِ ِْت َجاعهَ ،و َه َوى َح ََّّت أ ََن َ َ
َ َ
ِ
ود ِب َّ ِ
ريةَِ ،و ُه ْم نُ ُزول –
فَ َركِ ْب تُ َها ،فَاْنطَلَ َق يَ ُق ُ
الراحلَ َة َح ََّّت أَتَ ْي نَا ا ْجلَْي َ
ين ِِف ََْن ِر الظَّ ِه َ
ش ُموغ ِر َ
ك ،وَكا َن الَّ ِذي تَ وََّل كِ ْب ر ا ِإلفْ ِ
ول.
اّللِ ْب َن أ َُِب ْب َن َسلُ َ
ك َع ْب َد َّ
قَالَ ْ
ت :فَ َهلَ َ
َ َ
ك َم ْن َهلَ َ َ
فَ َق ِدمنَا الْم ِدينَ َة فَا ْشتَ َكي ُ ِ
اب ا ِإلفْ ِ
َص َح ِ
ك ،الَ
يضو َن ِِف قَ ْو ِل أ ْ
َّاس يُِف ُ
ني قَ ِد ْم ُ
تح َ
ْ
ت َش ْه ًراَ ،والن ُ
ْ َ
ف ِم ْن َر ُس ِ
ْف الَّ ِذي
ول َّ
كَ ،و ْه َو يَ ِريبُِن ِِف َو َجعِي أَِن الَ أَ ْع ِر ُ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص الليط َ
أَ ْش ُع ُر بِشيء ِم ْن ذَلِ َ
ول َِّ
ِ ِ
ف تِي ُك ْم؟
سلِ ُمُُ ،ثَّ يَ ُق ُ
ني أَ ْشتَكِي ،إََِّّنَا يَ ْد ُخ ُل َعلَ َّي َر ُس ُ
ولَ :ك ْي َ
ُكنْ ُ
ت أ ََرى منْ ُه ح َ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،فَ يُ َ
لش ِر ،ح ََّّت َخرج ُ ِ
ت َم َع أُِم
ص ِر ُ
ت ،فَ َخ َر ْج ُ
ني نَ َق ْه ُ
ف ،فَ َذلِ َ
تحَ
ك يَ ِريبُِنَ ،والَ أَ ْش ُع ُر ِاب َّ َ َ ْ
ُُثَّ يَ نْ َ
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ِ
ك قَ ْبل أَ ْن نَ ت ِ
ِمسطَ ٍح قِبل الْمنَ ِ
ِ
اص ِع ،وَكا َن ُمتَ بَ َّرَزَن ،وُكنَّا الَ ََنُْر ُ ِ
َّخ َذ
ْ
ََ َ
ج إالَّ لَْيال إ ََل لَْي ٍلَ ،وذَل َ َ
َ
َ
تَ :وأ َْم ُرَن أ َْم ُر ال َْع َر ِ
ب األُ َو ِل ِِف الْبَ ِريَّةِ قِبَ َل الْغَائِ ِطَ ،وُكنَّا نَ تَأَذَّى
ف قَ ِريبًا ِم ْن بُ يُوتِنَا .قَالَ ْ
الْ ُكنُ َ
ف أَ ْن نَ ت ِ
ِابلْ ُكنُ ِ
َّخ َذ َها ِع ْن َد بُ يُوتِنَا.
ب ب ِن َعب ِد منَ ٍ
ت أ ََن وأُمي ِمسطَ ٍح ،و ْهي اب نَةُ أَِب ر ْه ِم ب ِن ال ِ
ص ْخ ِر
افَ ،وأُيم َها بِنْ ُ
ت َ
َ َ ْ
ْمطَّل ِ ْ ْ َ
فَانْطَلَْق ُ َ ْ
ُ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ْمطَّلِ ِ
ْت أ ََن
ب ،فَأَقْبَ ل ُ
ْب ِن َعام ٍر َخالَةُ أَِب بَ ْك ٍر الصد ِيقَ ،و ْاب نُ َها م ْسطَ ُح ْب ُن أ ََُثثَةَ ْب ِن َعبَّاد ْب ِن ال ُ
ِ
ِ
ت أُمي ِمسطَ ٍح ِِف ِمر ِط َها ،فَ َقالَ ْ ِ
س
ني فَ َرغْنَا ِم ْن َشأْنِنَا ،فَ َعثَ َر ْ
َوأُمي م ْسطَ ٍح قِبَ َل بَ ْي َِّت ،ح َ
ْ
ْ
ت :تَع َ
ِ
ِم ْسطَح .فَ ُقل ُ ِ
ت :أي َهنْ تَاهَْ ،وََلْ تَ ْس َمعِى
ني َر ُجال َش ِه َد بَ ْد ًرا؟! فَ َقالَ ْ
سبِ َ
س َما قُ لْت ،أَتَ ُ
ْتََ :لَا بئْ َ
ْت :ما قَا َل؟ فَأَ ْخب رْت ِن بَِقو ِل أ َْه ِل ا ِإلفْ ِ
ضا
َما قَ َ
ت -:فَا ْز َد ْد ُ
ك – قَالَ ْ
ال؟ قَالَ ْ
ت َم َر ً
ْ
تَ :وقُ ل ُ َ
ََ
ول َِّ
َعلَى مر ِ
ف تِي ُك ْم؟
ت إََِل بَ ْي َِّت َد َخ َل َعلَ َّي َر ُس ُ
سلَّ َمُُ ،ثَّ قَا َلَ :ك ْي َ
ضي ،فَ لَ َّما َر َج ْع ُ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،فَ َ
ََ
ْت لَ ُه :أ َْ
ول
اْلَبَ َر ِم ْن قِبَلِ ِه َما ،فَأ َِذ َن ِل َر ُس ُ
َستَ ْي ِق َن ْ
ََت َذ ُن ِل أَ ْن ِآتَ أَبَ َو َّ
ي قَالَ ْ
فَ ُقل ُ
تَ :وأُ ِري ُد أَ ْن أ ْ
اّللِ
ت :اي ب نَ يَّ ُة َه ِوِن َعلَْي ِ
ك ،فَ َو َّ
َّ
ْت ألُمِىَ :اي أ َُّمتَ ُاه َماذَا يَ تَ َح َّد ُ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص ،فَ ُقل ُ
َّاس؟ قَالَ ْ َ ُ
ث الن ُ
اّللِ
طوِ
ِ
ْتُ :س ْب َحا َن َّ
ض َرائُِر إِالَّ َكث َّْر َن َعلَْي َها .فَ ُقل ُ
ضيئَ ًة ِع ْن َد َر ُج ٍل َُِيبي َها ََلَا َ
لََقلَّ َما َكانَت ْام َرأَة قَ ي َ
َّاس ِِبَ َذا؟ !
أ ََو لََق ْد ََتَ َّد َ
ث الن ُ
ٍ
ت
قَالَ ْ
َصبَ ْح ُ
ت الَ يَ ْرقَأُ ِل َد ْمعَ ،والَ أَ ْكتَ ِح ُل بِنَ ْومُُ ،ثَّ أ ْ
َصبَ ْح ُ
ْك اللَّْي لَةََ ،ح ََّّت أ ْ
ت تِل َ
ت :فَبَ َك ْي ُ
ِ
ول ا َّّللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعلِ َّي ْب َن أَِب طَالِ ٍ
ث
ت َ -و َد َعا َر ُس ُ
استَ لْبَ َ
أَْبكي  -قَالَ ْ
ني ْ
ُس َامةَ ْب َن َزْي ٍد ح َ
ب َوأ َ
الْو ْحي يسأَ َُلُما ،ويستَ ِشريُُهَا ِِف فِر ِ
اق أ َْهلِهِ.
َ
َ ُ َ ْ َ ََ ْ ُ
ِ
ول َِّ
ِ
ُس َامةُ فَأَ َش َار َعلَى َر ُس ِ
اءةِ أ َْهلِهَِ ،وِابلَّ ِذي يَ ْعلَ ُم ََلُْم
قَالَ ْ
ت :فَأ ََّما أ َ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص ِابلَّذي يَ ْعلَ ُم م ْن بَ َر َ
كَ ،والَ نَ ْعلَ ُم إِالَّ َخْي ًرا.
ِِف نَ ْف ِسهِ ،فَ َق َ
ُس َام ُة :أ َْهلَ َ
ال أ َ
اّلل َعلَْي َ ِ
اها َكثِريَ ،و َس ِل ا ْجلَا ِريَ َة
ول َّ
الَ :اي َر ُس َ
َوأ ََّما َعلِي فَ َق َ
اّللََِ ،لْ يُ َ
اء ِس َو َ
ضيِ ِق َُّ
سُ
كَ ،والن َ
ْك.
ص ُدق َ
تَ ْ
ت ِمن شيء ي ِريب ِ
ِ
ت :لَ ُه بَ ِر َيرُة،
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَ ِر َيرَة ،فَ َق َ
ول َّ
فَ َد َعا َر ُس ُ
ك .قَالَ ْ
َ ُ
ال :أي بَ ِر َيرُة َه ْل َرأَْي ْ
ص ُه ،غَْي ر أَنَّ َها جا ِرية ح ِديثَةُ ِ
ت َعلَْي َها أ َْم ًرا قَ ي
ام َع ْن
ك ِاب ْْلَِق َما َرأَْي ُ
َوالَّ ِذي بَ َعثَ َ
الس ِن تَ نَ ُ
ط أَ ْغ ِم ُ
َ َ َ
َ
الد ِ
َع ِج ِ
ني أ َْهلِ َها ،فَ تَْأِت َّ
اج ُن فَ تَْأ ُكلُ ُه.
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ول َِّ ِ ِ
اّللِ ْب ِن أ ٍَ
ال:
َُب َو ْه َو َعلَى ال ِْم ْن َِب ،فَ َق َ
استَ ْع َذ َر ِم ْن َع ْب ِد َّ
ام َر ُس ُ
قَالَ ْ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص م ْن يَ ْومهِ ،فَ ْ
ت :فَ َق َ
ِ
ت َعلَى
نيَ ،م ْن يَ ْع ِذ ُرِن ِم ْن َر ُج ٍل قَ ْد بَ لَغَِن َع ْن ُه أَذَ ُاه ِِف أ َْهلِي؟ َو َّ
َاي َم ْع َ
اّللِ َما َعلِ ْم ُ
ش َر ال ُْم ْسل ِم َ
ت َعلَْيهِ إِالَّ َخ ْي ًراَ ،وَما يَ ْد ُخ ُل َعلَى أ َْهلِي إِالَّ َمعِي.
أ َْهلِي إِالَّ َخ ْي ًراَ ،ولََق ْد ذَ َك ُروا َر ُجال َما َعلِ ْم ُ
اّللِ أَ ْع ِذ ُر َك ،فَِإ ْن َكا َن
ول َّ
ال :أ ََن َاي َر ُس َ
َخو بَِن َع ْب ِد األَ ْش َه ِل فَ َق َ
قَالَ ْ
ام َس ْع ُد ْب ُن ُم َع ٍاذ أ ُ
ت :فَ َق َ
ِم َن األَ ْو ِ
ام
ت ُعنُ َق ُهَ ،وإِ ْن َكا َن ِم ْن إِ ْخ َوانِنَا ِم َن ْ
اْلَْزَر ِج أ ََم ْرتَ نَا فَ َف َعلْنَا أ َْم َر َك .قَالَ ْ
ض َرْب ُ
س َ
ت :فَ َق َ
ت عَ ِمهِ ِم ْن فَ ِخ ِذهَِ ،و ْه َو َس ْعدُ ْب ُن عُبَادَةََ ،و ْه َو َسيِ ُد
ت أُمي َح َّ
َر ُجل ِم َن ا ْْلَْزَر ِجَ ،وَكانَ ْ
سا َن بِنْ َ
ِ
ِ
صِ
س ْع ٍد:
ْ
اْلَْزَر ِج – قَالَ ْ
تَ - :وَكا َن قَ ْب َل ذَلِ َ
اْلًاَ ،ولَكِ ِن ْ
ك َر ُجال َ
احتَ َملَتْهُ ا ْْلَميَّةُ ،فَ َقا َل ل َ
ت أَ ْن يُ ْقتَ َل.
ت لَ َع ْم ُر َّ
َحبَ ْب َ
اّللِ الَ تَ ْقتُ لُ ُهَ ،والَ تَ ْق ِد ُر َعلَى قَ ْتلِهَِ ،ولَْو َكا َن ِم ْن َر ْه ِط َ
َك َذْب َ
ك َما أ ْ
اّللِ
ض ٍْري  -و ْهو ابن َع ِم س ْع ٍد  ،-فَ َق َ ِ
ت لَ َع ْم ُر َّ
اد َةَ :ك َذْب َ
س ْع ِد ْب ِن ُعبَ َ
ُسيْ ُد ْب ُن ُح َ
فَ َق َ
َ
ام أ َ
ال ل َ
َ َ ُْ
ني.
لَنَ ْقتُ لَن َُّه ،فَِإنَّ َ
ك ُمنَافِق َُتَ ِاد ُل َع ِن ال ُْمنَافِ ِق َ
ِ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص قَائِم َعلَى ال ِْم ْن َِب.
ول َّ
ُهوا أَ ْن يَ ْقتَتِلُواَ ،وَر ُس ُ
ج َح ََّّت َ ي
س َو ْ
قَالَ ْ
اْلَْزَر ُ
ت :فَ ثَ َار ا ْْلَيَّان األَ ْو ُ
ك
ول َّ
ت :فَ لَ ْم يَ َز ْل َر ُس ُ
ت قَالَ ْ
قَالَ ْ
ت يَ ْوِمي ذَلِ َ
ت :فَبَ َك ْي ُ
ض ُه ْم َح ََّّت َس َكتُواَ ،و َس َك َ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُُيَِف ُ
ٍ
ت
ُكلَّ ُه ،الَ يَ ْرقَأُ ِل َد ْمعَ ،والَ أَ ْكتَ ِح ُل بِنَ ْوم – قَالَ ْ
ي ِع ْن ِديَ ،وقَ ْد بَ َك ْي ُ
تَ - :وأ ْ
َصبَ َح أَبَ َوا َ
لَْي لَتَ ْ ِ
ني َويَ ْوًما ،الَ يَ ْرقَأُ ِل َد ْمعَ ،والَ أَ ْكتَ ِح ُل بِنَ ْوٍمَ ،ح ََّّت إِن ألَظُ ين أ َّ
اء فَالِق َكبِ ِدى،
َن الْبُ َك َ
ِ
فَ ب ي نَا أَب واي جالِس ِ ِ
ت ََلَا،
استَأْذَنَ ْ
صا ِر ،فَأ َِذنْ ُ
ت َعلَ َّي ْام َرأَة م َن األَنْ َ
ان عنْ ِديَ ،وأ ََن أَْبكِي فَ ْ
َْ ََ َ َ َ
ت تَ ْبكِي َمعِي.
سْ
فَ َجلَ َ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعلَْي نَا ،فَ َ َّ
ول َّ
ك َد َخ َل َر ُس ُ
س – قَالَ ْ
قَالَ ْ
ت - :فَ بَ ْي نَا ََنْ ُن َعلَى ذَلِ َ
تَ - :وََلْ
سل َم ُُثَّ َجلَ َ
ِ
ِ
ََْيلِ ِ ِ
وحى إِلَْيهِ ِِف َشأِْن بِشيء.
يل قَ ْب لَ َهاَ ،وقَ ْد لَبِ َ
ث َش ْه ًرا الَ يُ َ
يل َما ق َ
س ع ْندي ُمنْ ُذ ق َ
ْ
ِ
ول َِّ
ش ُة ،إِنَّ ُه ب لَغَِن َع ْن ِ
ك
س ُُثَّ قَ َ
ش َّه َد َر ُس ُ
ال :أ ََّما بَ ْع ُدَ ،اي َعائِ َ
ت - :فَ تَ َ
قَالَ ْ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص ح َ
َ
ني َجلَ َ
ت أَلْمم ِ
ِ
ت ب ِريئَ ًة فَسي ب ِرئُ ِ
ِ
ت بِ َذْن ٍ
اّللََ ،وتُوِب
استَ ْغ ِف ِري َّ
ك َّ
ب فَ ْ
اّللَُ ،وإِ ْن ُك ْن َ ْ
ََُ
َك َذا َوَك َذا ،فَِإ ْن ُك ْن َ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص َم َقالَتَ ُه
ول َّ
ضى َر ُس ُ
ب َّ
إِلَْيهِ ،فَِإ َّن ال َْع ْب َد إِ َذا ا ْعتَ َر َ
اّللُ َعلَْيهِ .قَالَ ْ
ت :فَ لَ َّما قَ َ
ب َت َ
فُُ ،ثَّ َت َ
ول َِّ
قَ لَص َدمعِي ح ََّّت ما أ ِ
ِ
ِ
ال.
يما قَ َ
ب َر ُس َ
س ِم ْن ُه قَط َْرةً ،فَ ُقل ُ
ُح ي
ْت ألَِب :أَج ْ
َ ْ َ َ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص َع ِن ف َ
ال أَِب :و َِّ
ول َِّ ِ
ْت ألُِمى :أ ِ
ول لِر ُس ِ
يما
َجيِب َر ُس َ
ول َّ
فَ َق َ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص .فَ ُقل ُ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص ف َ
اّلل َما أَ ْد ِرى َما أَقُ ُ َ
َ
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ول َِّ
ت أ ُِمى :و َِّ
ْت وأََن جا ِرية ح ِديثَ ُة ِ
ول لِر ُس ِ
قَ َ
الس ِن الَ
ال .قَالَ ْ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص .فَ ُقل ُ َ َ َ َ
اّلل َما أَ ْد ِرى َما أَقُ ُ َ
َ
ِ
ِ ِ
استَ َق َّر ِِف أَْن ُف ِس ُك ْم
ريا :إِِن َو َّ
ت لََق ْد ََِس ْعتُ ْم َه َذا ا ْْلَ ِد َ
اّللِ لََق ْد َعلِ ْم ُ
يث َح ََّّت ْ
أَق َْرأُ م َن الْ ُق ْرآن َكث ً
اّللُ يَ ْعلَ ُم أَِن
ت لَ ُك ْم ِِب َْم ٍرَ ،و َّ
ص ِدقُوِنَ ،ولَئِ ِن ا ْعتَ َرفْ ُ
ص َّدقْتُ ْم بِهِ ،فَ لَئِ ْن قُ ل ُ
ْت لَ ُك ْم إِن بَ ِريئَة الَ تُ َ
َو َ
َج ُد ِل ولَ ُكم مثَال إِالَّ أَاب يوس َ ِ
ِ
صْب ر َِ
اّللِ الَ أ ِ
َجيل َو َّ
ص ِدقُِن ،فَ َو َّ
ني قَا َل( :فَ َ
فحَ
منْ ُه بَ ِريئَة لَتُ َ
اّللُ
َُ ُ
َ َْ
ت َعلَى فِر ِ
الْمستَ َعا ُن َعلَى ما تَ ِ
اّللُ يَ ْعلَ ُم أَِن ِحينَئِ ٍذ بَ ِريئَة،
اشيَ ،و َّ
ت َوا ْ
ضطَ َج ْع ُ
ص ُفو َن)ُُ ،ثَّ ََتََّولْ ُ
َ
ُْ
َ
َن َّ ِ ِ
ت أَظُ ين أ َّ
َوأ َّ
شأِْن ِِف
َن َّ
اءتِى َولَكِ ْن َو َّ
اّللَ ُمنْ ِزل ِِف َشأِْن َو ْحيًا يُ تْ لَى ،لَ َ
اّللِ َما ُكنْ ُ
اّللَ ُمبَ ِرئى ببَ َر َ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِِف
ول َّ
ت أ َْر ُجو أَ ْن يَ َرى َر ُس ُ
َح َق َر ِم ْن أَ ْن يَ تَ َكلَّ َم َّ
اّللُ ِ َّ
ِف ِِب َْم ٍرَ ،ولَكِ ْن ُكنْ ُ
نَ ْف ِسي َكا َن أ ْ
ِ
اّلل ِِبا ،فَ و َِّ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص ََْملِس ُه ،والَ َخرج أَحد ِمن أ َْه ِل الْب ْي ِ
ت،
ول َّ
ام َر ُس ُ
اّلل َما َر َ
َ
َ َ ََ َ ْ
الن َّْوم ُرْؤَاي يُ بَ ِرئُِن َُّ َ َ
َخ َذ ُه َما َكا َن ََْي ُخ ُذ ُه ِم َن الْبُ َر َح ِاءَ ،ح ََّّت إِنَّ ُه لَيَ تَ َح َّد ُر ِم ْن ُه ِم َن ال َْع َر ِق ِم ْث ُل
َح ََّّت أُْن ِز َل َعلَْيهِ ،فَأ َ
اتِ ،من ثَِق ِل الْ َقو ِل الَّ ِذي أُْن ِز َل َعلَْيهِ
ان و ْهو ِِف ي وٍم َش ٍ
ِ
ت - :فَس ِري َع ْن َر ُس ِ
ول
ل
ا
ق
–
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ا ْجلُ َم َ َ َ ْ
ُ َ
اّلل ،فَ َق ْد ب َّرأ ِ
َك.
َّ
ت أ ََّو َل َكلِ َمةٍ تَ َكلَّ َم ِِبَا أَ ْن قَا َلَ :اي َعائِ َ
ك ،فَ َكانَ ْ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلصَ ،و ْه َو يَ ْ
ض َح ُ
َ
ش ُة ،أ ََّما َُّ
ْت :و َِّ
ت :فَ َقالَ ْ ِ
ِ ِ
اّللَ َع َّز َو َج َّل
َْحَ ُد إِالَّ َّ
وم إِلَْيهِ ،فَِإِن الَ أ ْ
قَالَ ْ
اّلل الَ أَقُ ُ
ت ِل أُمى :قُومى إِلَْيه .فَ ُقل ُ َ
ك ُعصبة ِمن ُكم) ال َْع ْشر اآلاي ِ
اّلل تَ َع َاَل( :إِ َّن الَّ ِذين جاءوا ِاب ِإلفْ ِ
تُُ ،ثَّ
– قَالَ ْ
َ َ
ْ
تَ - :وأَنْ َز َل َُّ
َ َُ
اءِت.
أَنْ َز َل َّ
اّللُ َه َذا ِِف بَ َر َ
ال أَبو ب ْك ٍر ِ
اّللِ الَ أُنْ ِف ُق
يق َ -وَكا َن يُ نْ ِف ُق َعلَى ِم ْسطَ ِح ْب ِن أ ََُثثَةَ لَِق َرابَتِهِ ِمنْ ُه َوفَ ْق ِرهِ َ :-و َّ
الص ِد ُ
قَ َ ُ َ
ض ِل
ال .فَأَنْ َز َل َّ
شةَ َما قَ َ
َعلَى ِم ْسطَ ٍح َش ْي ئًا أَبَ ًدا بَ ْع َد الَّ ِذي قَ َ
اّللَُ ( :والَ ََيْتَ ِل أُولُو اْل َف ْ
ال لِ َعائِ َ
ِ
ِ
ال أَبو ب ْك ٍر ِ
ِِ
اّللُ ِل.
ب أَ ْن يَ غْ ِف َر َّ
يق :بَ لَى َو َّ
اّللِ إِن ألُ ِح ي
الص ِد ُ
منْ ُك ْم) إََِل قَ ْوله (غَُفور َرحيم) قَ َ ُ َ
اّللِ الَ أَْن ِز ُع َها ِم ْن ُه أَبَ ًدا.
الَ :و َّ
فَ َر َج َع إََِل ِم ْسطَ ٍح النَّ َف َق َة الََِّّت َكا َن يُ ْن ِف ُق َعلَْيهَِ ،وقَ َ
ش َعن أَم ِري ،فَ َق َ ِ
بَ :ما َذا
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص َسأ َ
ول َّ
ش ُةَ :وَكا َن َر ُس ُ
ت َعائِ َ
قَالَ ْ
ب بِْن َ
ت َج ْح ٍ ْ ْ
ال ل َزْي نَ َ
َل َزْي نَ َ
اّللِ ،أ ِْ
ت أَو رأَْي ِ
ِ ِ
ت إِالَّ َخ ْي ًرا.
ص ِرىَ ،و َّ
ول َّ
تَ :اي َر ُس َ
َْحي َْ
ت؟ فَ َقالَ ْ
اّللِ َما َعلِ ْم ُ
َسعِي َوبَ َ
َعل ْم ْ َ
اّللُ ِابل َْوَر ِع.
ص َم َها َّ
اج النِ ِ
س ِامي ِن ِم ْن أَ ْزَو ِ
ش ُةَ :و ْه َي الََِّّت َك انَ ْ
ت َعائِ َ
قَالَ ْ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص ،فَ َع َ
ت ُت َ
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السن :مل تبلغ حينئذ مخس عشرة سنة .فبعثوا اجلمل أي :أاثروه من مربكه .استمر اجليش أي :ذهب ماضيا
يف سريه .واستمر :استفعل من املرور .التيمم :القصد .وظننت أهنم سيفقدونين :ظننت هنا مبعىن علمت.
وسيفقدوين ،هكذا يف رواية حبذف إحدى النونني ،وهي لغة هلم  .ويف رواية" :سيفقدونين" .غلبتين عيناي
فنمت :وذلك من شدة ما اعرتاها من الغم ،أو كان ذلك لطفا من هللا لتسرتيح من وحشة االنفراد يف الربية
ابلليل .السلمى :نسبة إىل بين سليم .وذكوان :قبيلة منهم ،وهم ذكوان بن ثعلبة .من وراء اجليش :كان
خلف اجليش فمن سقط له شيء من متاعه كالقدح واإلداوة ( إانء صغري للماء ) أاته به .سواد اإلنسان:
شخصه .والسواد :سواد عائشة .ابسرتجاعه أي :بقوله :إان هلل وإان إليه راجعون .كأنه شق عليه ما جرى
لعائشة .مخرت  :غطيت .هوى أي :أسرع .فوطئ على يدها  :وذلك ليسهل ركوهبا عليه بدون مساعد.
موغرين أي :داخلني يف الوغرة ،وهي شدة احلر .وقد عربت ابجلمع واملراد االثنان .يف حنر الظهرية أي :حني
بلغت الشمس منتهاها من االرتفاع ،كأهنا وصلت إىل النحر وهو أعلى الصدر .فهلك من هلك :أي من
على اإلفك .كرب الشيء :معظمه .ابن سلول :أي املعروف اببن سلول  .وسلول  :أم عبد هللا بن أيب.
ّادعى ّ

فاشتكيت أي :مرضت  .يفيضون :من اإلفاضة أي :خيوضون يف القول .يربيين :بفتح الياء أي :يومهين.
اللطف ،ابلتحريك :الرفق .تيكم :اسم إشا رة أي :تلكم .نقهت :بفتح القاف أي :أفقت من املرض .قِ بل
املناصع أي :جهة املناصع ،وهو موضع خارج املدينة .متربزان أي :موضع قضاء حاجتنا .الكنف :مجع
ب على وجهه ،أو هلك .هنتاه:
كنيف ،وهو املوضع املعد لقضاء احلاجة .املرط :الكساء .تعس أيُ :ك َّ
بفتح اهلاء ،وسكون النون وفتحها .وأما اهلاء األخرية فتضم وتسكن .وهي من األلفاظ اخلاصة ابلنداء.

ومعناها اي هذه ،وقيل :اي بلهاء ،كأهنا نسبتها إىل قلة املعرفة مبكايد الناس وشرورهم .هوين عليك  :أي هوين
الشأن على نفسك .الوضيئة :احلسنة اجلميلة .ض رائر :مجع ضرة ،ابلفتح وهي الزوجة األخرى .أكثرت عليها
أي :القول يف عيبها وتنقصها .اليرقأ أي :ال ينقطع .ال أكتحل بنوم  :كناية مجيلة عن األرق .حني استلبث
أي :حني أبطأ وأتخر ،وهو استفعل من اللبث .يسأهلما :عن القصة واخلرب .وابلذي يعلم (أسامة) هلم يف
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نفسه أي :من الود .أهلك أي :هم أهلك .ويروى" :أهلك" ابلنصب أي :أمسك أهلك .أما قول علي:
والنساء سواها كثري :مل يكن هذا عدواة أو بغضاء ،ولكن ملا رأي انزعاج النيب ملسو هيلع هللا ىلص هبذا األمر وتعلقه أراد
إراحة خاط ره وهتوين األمر عليه .وسل اجلارية :هي بريرة جارية عائشة .أغمصه أي :أعيبه عليها .الداجن:
كل ما أيلف البيوت ،شاه أو غريها .استعذر من عبد هللا بن أيب أي :قال :من يعذرين فيمن آذاين يف أهلى
أي :من يقوم بعذري إن جازيته على قبيح فعله .وقيل :معناه من ينصرين .والعذير :الناصر .ولقد ذكروا
رجال :هو صفوان بن املعطل .األوس :هم قبيلة سعد بن معاذ .أم حسان :حسان بن اثبت .فخذه :أصول
العرب :الشعب ،مث القبيلة ،مث الفصيلة ،مث العما رة ،مث البطن ،مث الفخد .احتملته احلمية أي :أغضبته
احلمية ،من مقالة سعد بن معاذ .لعمر هلل لنقتلنه أي :ولو كان من اخلزرج ،إذا أمران رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بذلك،
وليست لكم قدرة على منعنا .فإنك منافق جتادل عن املنافقني :مل يرد نفاق الكفر ،بل عىن أنه كان يظهر
الود لألوس مث ظهر منه يف هذه القصة خالف ذلك .أما بعد اي عائشة إنه :كذا ورد حبذف فاء اجلواب
كما يف قوله تعاىل" :وأما الذين اسودت وجوههم يوم أكفرمت" .فسيربئك هللا أي :بوحي ينزله .إن كنت
أملمت بذنب أي :وقع منك على خالف العادة .قلص دمعي أي :انقطع ،ألن شدة احلزن واألمل جتمدان
العني وتفقداهنا الدمع .أاب يوسف :تعين يعقوب عليه السالم .فصرب مجيل :الذي ال جزع فيه .وهي اآلية
 12من يوسف .رامه يرميه :فارقه .حىت أنزل عليه أي :الوحي .الربحاء :شدة األذى .واملراد الشدة اليت
تصاحب ثقل الوحي .يتحدر :يتصبب .واجلمان  :اللؤلؤ .فسرى عنه أي :أزيل وكشف عنه الغم .وآية
اإلفك هي اآلية  11من سورة النور .وكان أبو بكر ينفق على مسطح لق رابته منه :إذ كان مسطح ابن خالة
أيب بكر .وال أيتل :...اآلية  88من سورة النور .ائتلي ائتالء :حلف .أمحي مسعي وبصري أي :من أن أقول
مسعت ومل أمسع ،أو أقول رأيت ومل أر .زينب :زينب بنت جحش .تساميين أي :تضاهيين وتفاخرين جبماهلا
ومكانتها عند النيب عليه السالم .عصمها :حفظها .

ابب غزوة اْلُ َديبيَة
ول َِّ
ٍِ
ِ
الَ :خر ْجنَا َم َع َر ُس ِ
َصابَ نَا
ام ا ْْلُ َدْيبِيَةِ ،فَأ َ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص َع َ
َ -855ع ْن َزْيد ْب ِن َخالد  -هنع هللا يضر – قَ َ َ
ال
ص ْب َحُُ ،ثَّ أَقْبَ َل َعلَْي نَا ،فَ َقا َل :أَتَ ْد ُرو َن َما َذا قَ َ
ول َّ
صلَّى لَنَا َر ُس ُ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص ال ي
َمطَر َذ َ
ات لَْي لَةٍ ،فَ َ
َصبَ َح ِم ْن ِعبَ ِادى ُم ْؤِمن ِب َوَكافِر ِب ،فَأ ََّما
ال َّ
ال :قَ َ
اّللُ َوَر ُسولُ ُه أَ ْعلَ ُم .فَ َق َ
َربي ُك ْم؟ قُلْنَاَّ :
اّللُ " :أ ْ
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اّللِ .فَ ْه َو ُم ْؤِمن ِبَ ،كافِر ِابلْ َك ْوَك ِ
بَ .وأ ََّما َم ْن
ض ِل َّ
اّللِ َوبِ ِرْز ِق َّ
الُ :م ِط ْرَن بَِر ْْحَةِ َّ
َم ْن قَ َ
اّللِ َوبَِف ْ
الُ :م ِط ْرَن بِنَ ْج ِم َك َذا .فَ ْه َو ُم ْؤِمن ِابلْ َك ْوَك ِ
بَ ،كافِر ِب ".
قَ َ
احلديبية :هي بئر قرب مكة ،مسيت بشج رة حدابء كانت يف ذلك املوضع .وكان اخلروج من املدينة مستهل
ذي القعدة من سنة ست.
وكان العرب يف جاهليتهم ينسبون األمطار إىل األنواء ،مجع نوء ،وهو سقوط جنم من منازل القمر يف املغرب
مع الفجر وطلوع رقيبه الذي يقابله من ساعته يف املشرق يف كل ليلة إىل ثالثة عشر يوما .وهكذا كل جنم
منها إىل انقضاء السنة ،ما خال اجلبهة فإن هلا أربعة عشر يوما  ،فنتقضي مجيعها مع انقضاء السنة.

َّللا  -رضى هللا عنهما – َقالَ :ق ال َلَنا رسول ه ِ
 - 265عن جا ِبر ب َن عبِد ه ِ
َّللا صلى هللا
َ َ ْ َْ
َ َ َُ ُ
عليه وسلم َيْو َم اْل ُحَدْيبَِي ِة " :أَْنتُ ْم َخْيُر أَ ْه ِل األَْر ِ
ض "َ .وُك هنا أَْل ًفا َوأَْرَب َع ِماَئةَ ،وَلْو ُكْن ُت
ان ه
الش َجَرِة.
أُْب ِصُر اْلَيْو َم ألََرْيتُ ُك ْم َم َك َ
كان جابر ممن كف بص هر بأخرة ،وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة .الحديث :فيه أفضلية
أصحاب الشج ةر على غيرهم من الصحابة .وهي الشج ةر التي وقعت تحتها بيعة الرضوان .وانظر

الحديث السابق.

 - 265عن َزيِد ب ِن أَسَلم عن أَ ِب ِ
يه
َْ ْ ْ ْ َ َْ
ِ
 ِإَلى ُّ ِامَ أَر ٌة
السوق َ ،فَلحَق ْت ُع َمَر ْ
ِ
ار ،و ه ِ
ِ
ِ
يت أَ ْن َتأْ ُكَل ُه ُم
اعاَ ،والَ َل ُه ْم َزْر ٌع َوالَ َضْر ٌعَ ،و َخ ِش ُ
َّللا َما ُيْنض ُجو َن ُكَر ً
صْبَي ًة ص َغ ً ا َ
ِ
ه
اء اْل ِغ َف ِارِىَ ،وَقْد َش ِهَد أَ ِبى اْل ُحَدْي ِبَي َة َم َع الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص.
يم َ
الضُب ُع َ ،وأََنا ِبْن ُت ُخ َفاف ْب ِن ِإ َ
ف َم َع َها ُع َمُرَ ،وَل ْم َي ْم ِ
الَ :مْر َحًبا ِبَن َسب َق ِريب ،ثُ هم اْن َصَر َف ِإَلى َب ِعير َظ ِهير
َفَوَق َ
ض ،ثُ هم َق َ
ِ
اماَ ،و َح َم َل َبْيَن ُه َما َن َفَق ًة َوِثَي ًابا،
ان َمْرُبو ًطا ِفى الهد ِار َ ،ف َح َم َل َعَلْيه ِغَرَارَتْي ِن َمأل ُ
َك َ
َه َما َط َع ً
ط ِ
َقالَ :خَر ْج ُت م َع ُعمَر ْب ِن اْل َخ ه
اب  -رضى هللا عنه
َ
َ
َ
ين َهَل َك َزْو ِجى َوَتَر َك
َشاهب ٌة َفَقاَل ْت َيا أَ ِم َير اْل ُمْؤ ِم ِن َ
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ام ِهُ ،ث هم َقال :ا ْق َت ِاد ِ
ُث هم َناوَلها ِب ِخ َط ِ
يه َفَل ْن َي ْفَنى َح هتى َيأ ِْتَي ُكم ه ِ
ال َر ُج ٌلَ :يا أَ ِم َير
َ َ
َّللا ب َخْيرَ .فَق َ
ُ ُ
َ
ِ
ين أَ ْك َثر َت َلهاَ .قال عمرَ :ث ِكَل ْت َك أُ ُّم َك ،و ه ِ
ِ
اصَ ار
َّللا ِإِنى ألََرى أََبا َهِذه َوأَ َخ َ
اها َقْد َح َ
َ
َ ُ َُ
اْل ُمْؤ ِمن َ ْ َ
ِحصًنا َزماًنا َفا ْف َت َتحاه ثُ هم أَصبحَنا َنس َت ِفىء سهماَنهما ِف ِ
يه.
َْْ
َ ُ
ْ
ُ ُ َْ َُ
ْ
َ
ما ينضجون لهم كراعا ،أي ال يملكون كراعًا ينضجونه .والكراع :مستدق الساق العاري من اللحم.
يذكر ويؤنث .ضرع :كناية عن الدواب التي تحلب ،كالناقة والشاة .الضبع :هي السنة الجدباء

الشديدة ،سميت بذلك ألنه يكثر فيها الموتى وال يستطاع دفنهم ،فتعيث فيهم الضباع .مرحبا بنسب

قريب :يعني قرب نسب غفار من قريش ،ألن كنانة تجمعهم .ويحتمل أنه أراد أنها انتسبت إلى رجل

معروف .الظهير :القوي الظهر المعد للحاجة .الغرارة ،بالكسر :وعاء يتخذ للتبن ونحوه .ناولها

بخطامه ،أي بخطام البعير ،وهو الحبل الذي يقاد به .اقتاديه :أمر من االقتياد ،أي قودية بما عليه

من الطعام والنفقة والثياب .أكثرت لها ،أي من العطاء .ثكلتك أمك ،أي فقدتك .والعرب تقولها

لإلنكار وال يريدون حقيقتها ،كقولهم :تربت يداك ،وقاتلك هللا .وأصل الثكل فقد الولد .قد حاصرا

حصنا :يحتمل أن يكون من حصون خيبر؛ ألنها كانت بعد الحديبية .نستفىء :من استفأت هذا
السهمان ،بضم
المال ،أي أخذته فيئاً ،وسمى فيئاً ألنه مال استرجعه المسلمون من يد الكفار .و ُّ
السين :جمع سهم.

القرَد
باب غزوة ذات َ
ول ه ِ
ِ
اح َرس ِ
ه ِ
َّللا
 - 265عن َسَل َم َة ْب َن األَ ْكَوِع قالَ :خَر ْج ُت َقْب َل أَ ْن ُيَؤذ َن باألُوَلىَ ،وَكاَن ْت لَق ُ ُ
ِ ِ
ِ
اح َرس ِ
ول
ال ٌم ِل َعْبِد ه
الَ :فَل ِقَي ِنى ُغ َ
ال :أُخ َذ ْت لَق ُ ُ
الر ْح َم ِن ْب ِن َعْوف َفَق َ
ملسو هيلع هللا ىلص َتْرَعى ِبذى َقَردَ .ق َ
هِ
اه!
الَ :ف َصَر ْخ ُت َث َ
الَ :غ َط َف ُ
ال َث َصَر َخاتَ :يا َصَب َ
اح ْ
انَ .ق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص! ُقْل ُتَ :م ْن أَ َخ َذ َها؟ َق َ
َس َم ْع ُت َما َبْي َن الََب َت ِى اْل َمِديَن ِة .ثُ هم اْنَد َف ْع ُت َعَلى َو ْج ِهى َحتهى أَْدَرْكتُ ُه ْم َوَقْد أَ َخ ُذوا
الَ :فأ ْ
َق َ
ِ
ِ
يس َتُقو َن ِم َن اْلم ِ
اءَ ،ف َج َعْل ُت أَْرِم ِ
ول :
يه ْم ِبَنْبلى َ -وُكْن ُت َرامًيا – َوأَ ُق ُ
َ
َْ
َأَنا ْاب ُن األَ ْكَوْع

الر ه
ض ْع
واْلَيْو ُم َيْو ُم ُّ
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اللَق ِ
وأَرَت ِجُز حتهى اس َتْنَق ْذ ُت ِ
اء الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص
اسَتَلْب ُت ِمْن ُه ْم َثالَ ِث َ
َ
َ
َْ
الَ :و َج َ
ين ُبْرَد ًةَ .ق َ
اح مْن ُه ْم َو ْ
ْ
والهناس َفُقْل ُت :يا َن ِبى ه ِ
اع َة.
اشَ ،ف ْاب َع ْث ِإَلْي ِه ُم ه
اء َوهُ ْم ِع َط ٌ
الس َ
َ ه
َ ُ
َّللا َقْد َح َمْي ُت اْلَقْو َم اْل َم َ
َفَقال :يا اب َن األَ ْكوِع ،مَل ْك َت َفأَس ِجحَ .قال َ:ثُ هم رجعَنا ويرِدفُ ِنى رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َنا َق ِت ِه
ْ ْ
َ َ ْ َ ُْ
َ َ ْ
َُ ُ
َ َ
َحتهى َد َخْلَنا اْل َمِديَن َة.
ذات قرد :ماء على نحو بريد مما يلي غطفان .قال :خرجت :خرج من المدينة نحو الغابة .األولى:

هي صالة الصبح .اللقاح :اإلبل ،الواحدة لقوح ،وهي الحلوب .يا صباحاه :نداء استغاثة ،يقال عند
الغارة .البتا :البة ،وهي الحرة :أرض ذات حجارة َن ِخ َرة سود .الرضع :جم ع راضع ،وهو اللئيم .ملكت
فأسجح ،أي قدرت عليهم فارفق بهم وال تأخذ بالشدة .ناقة رسول هللا :كانت تسمى العضباء.

باب غزوة خيبر
الَ :خَر ْجَنا َم َع الهن ِب ِى صلى هللا عليه
َ - 262ع ْن َسَل َم َة ْب ِن األَ ْكَوِع  -رضى هللا عنه – َق َ
امر :يا ع ِ
وسلم ِإَلى َخيبرَ َف ِسرَنا َليالًَ ،فَقال رجل ِم َن اْلَقو ِم ِلع ِ
امُر أَالَ ُت ْس ِم ُعَنا ِم ْن
َ َ
ْ َ
ْ ْ
َْ
َ َ ٌُ
امر رج ً ِ
ُهَنيه ِات َك؟ وَك َ ِ
ِ
ول:
ان َع ٌ َ ُ
َ
َْ
ال َش اعً ار َفَنَز َل َي ْحُدو باْلَقْو ِم َيُق ُ
اه َتَدْيَنا
الله ُه هم َلْو َال أَْن َت َما ْ
َوالَ َت َصهد ْقَنا َو َال َصلهْيَنا
ِ ِ
اء َل َك َما اتَقْيَنا
َفا ْغفْر فَد ً
ِ
ام ِإ ْن َال َقْيَنا
َوَثبِت األَ ْقَد َ
َوأَْل ِقَي ْن َس ِكيَن ًة َعَلْيَنا
ِ
يح بَِنا أَتْيَنا
ِإ هنا ِإ َذا ص َ
وبِ ِ
اح َعهوُلوا َعَلْيَنا
الصَي ِ
َ
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ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :م ْن َه َذا ه ِ
َفَقال رسول ه ِ
ال
السائ ُ
َّللا َ .ق َ
الَ :يْر َح ُم ُه ه ُ
ق؟ َقاُلوا َعامُر ْب ُن األَ ْكَوِعَ .ق َ
َ
ََُ ُ
ِ
رجل ِم َن اْلَقو ِم :وجب ْت يا َن ِبى ه ِ
اه ْم َحتهى
اصْرَن ُ
ْ َ ََ َ ه
َّللا َ ،لْوالَ أَ ْم َت ْع َتَنا ِبه؟ َفأَ َتْيَنا َخْيَبَر َف َح َ
َ ٌُ
ِ
اء
َّللا َت َعاَلى َف َت َح َها َعَلْي ِه ْمَ ،فَل هما أَ ْم َسى الهن ُ
اس َم َس َ
أَ َص َاب ْتَنا َم ْخ َم َص ٌة َشد َيدةٌ ،ثُ هم ِإ هن ه َ
يرًنا َك ِثيرًة َ ،فَقال الهن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص ما َهِذِه ِ
ان؟ َعَلى أَ ِى
اْلَيْو ِم الهِذى فُ ِت َح ْت َعَلْي ِه ْم أَْوَقُدوا ِن َ ا
الن َير ُ
ُّ
َ
َ
َ
َشىء ُتوِقدو َن؟ َقاُلوا :عَلى َلحم َ .قال عَلى َأ ِى َلحم؟ َقالُواَ :لح ِم حم ِر ِ ِ ِ
ال
ُ
ْ
َ َ
ْ
َ
اإل ْنسهية َ .ق َ
ْ ُُ
ْ
ِ
ِ
ال :أَْو
ول ه
وها َوا ْك ِسُر َ
الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص :أَ ْه ِريُق َ
َّللا ،أَْو ُن َه ِريُق َها َوَن ْغسُل َها؟ َق َ
ال َر ُج ٌلَ :يا َر ُس َ
وهاَ .فَق َ
اك .
َذ َ
ِ
فعِ
اق َي ُه ِ
ودى ِلَي ْض ِرَب ُه َ ،وَيْرِج ُع
امر َق ِص ً ا
َفَل هما َت َص ه
اف اْلَقْو ُم َك َ
ان َسْي ُ َ
ير َف َتَن َاو َل ِبه َس َ
امر َ ،فم َ ِ
ُذباب سي ِف ِه َ ،فأَصاب عي َن رْكب ِة ع ِ
ال َسَل َم ُة َر ِآنى
َ َ َْ ُ َ َ
َ ُ َْ
ال َفَل هما َقَفلُواَ ،ق َ
ات مْنهُ َق َ
َ
اك أَ ِبى وأُ ِمى َ ،زعموا أَ هن ع ِ
ِ ِ
رسول ه ِ
امً ار
ال َما َل َك ُ .قْل ُت َل ُه ِفَد َ
َ
َ
َُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َو ْهَو آخ ٌذ ِبَيدى َ ،ق َ
َُ ُ
َجَرْي ِن َ -و َج َم َع َبْي َن ِإ ْصَب َعْي ِه ِ -إهن ُه
ال الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َك َذ َب َم ْن َقاَل ُهِ ،إ هن َل ُه أل ْ
َح ِب َط َع َملُ ُه َ .ق َ
اهٌد مج ِ
َلج ِ
اهٌد َق هل َعَرِب ٌّى َم َشى ِب َها ِمْثَل ُه.
َُ
َ
خيبر :مدينة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام .وكان المسير إلى
خيبر في المحرم سنة سبع .فقال رجل من القوم لعامر :هو عم سلمة بن األكوع .هنية :مصغر
هنة ،يعني بها األراجيز .اللهم لوال أنت اهتدينا :في هذا الشطر ما يسمية العروضيون الخزم،

بالزاي ،وهي زيادة في أول البيت .ما اتقينا ،أي ما تركناه من األوامر .وثبت األقدام إن القينا ،أي

ثبت أقدامنا إن القينا العدو .إذا صيح بنا أتينا :إذا دعينا إلى القتال جئنا إليه .قال...وجبت :القائل

هو عمر بن الخطاب .وجبت :له الشهادة ،أي االستشهاد بدعائك له بالرحمة .لوال أمتعتنا :أي هال

أبقيته لنا لنتمتع به .المخمصة :المجاعة .أهريقوها واكسروها ،أي أريقوا ما في القدور واكسروها.

وإنما نهى عنها للحاجة إليها .أو ذاك :أي أو الغسل بدل الكسر .ذباب سيفه ،طرفه األعلى ،أو

حده .وهذا السيف سيف عامر نفسه .عين ركبته :طرف ركبته األعلى .فلما قفلوا :رجعوا من خيبر.

عامر حبط عمله :ألنه تسبب في قتل نفسه .جمع بين إصبعيه :بيانًا لألجرين .الجاهد :الذي يركب
المشقة .مشى بها :باألرض ،أو :بالمدينة ،أو بالحرب ،أو بالخصلة الكريمة.
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ِ
ِ
ال َثا ِب ٌت
 - 266عن أََن َس ْب َن َمالك قالَ :سَبى الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َصفهي َة َفأ ْ
َع َتَق َها َوَتَزهو َج َهاَ .فَق َ
َع َتَق َها .
ال :أَ ْصَد َق َها َن ْف َس َها َف أ ْ
ألَ َنسَ :ما أَ ْصَد َق َه ا؟ َق َ
صفية :هي صفية بنت حيي بن أخطب .ثابت :هو ثابت بن أسلم البنانى ،ممن يروى عن أنس .ما

أصدقها ،أي ماذا جعل لها من الصداق ،وهو المهر .أصدقها نفسها فأعتقها ،أي جعل صداقها
عتقها من الرق .وهذا من خصائص رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

باب عمرة القضاء
ِ
اع َت َمَر الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِفى ِذى اْلَق ْعَد ِة َ ،فأََبى
الَ :ل هما ْ
َ - 265ع ِن اْلَبَراء  -رضى هللا عنه – َق َ
ِ
ال َث َة أَهيام َ ،فَل هما َك َتُبوا
يم ِب َها َث َ
وه َيْد ُخ ُل َم هك َة َحتهى َق َ
اض ُ
أَ ْه ُل َم هك َة أَ ْن َيَد ُع ُ
اه ْم َعَلى أَ ْن ُيق َ
اضى عَلي ِه مح همٌد رسول ه ِ
ِ
َّللا َ .قالُوا :الَ ُن ِقُّر ِب َه َذا َ ،لْو َن ْعَل ُم أَهن َك
اْلك َت َ
اب َك َتُبواَ :ه َذا َما َق َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ
َّللاَ .فَقال أََنا رسول ه ِ
اك َشيًئا ،وَل ِك ْن أَْن َت مح همُد ب ُن عبِد ه ِ
رسول ه ِ
َّللاَ ،وأََنا
ُ َ ْ َْ
َّللا َما َمَن ْعَن َ ْ َ
َ َُ ُ
َُ ُ
َّللا َ .قال عِلىَ :ال و ه ِ
َّللا .ثُ هم َقال ِلعِلى :امح رسول ه ِ
مح همدُ ب ُن عبِد ه ِ
وك أََبًدا.
َّللا َال أَ ْم ُح َ
َ َ ٌّ
َ
َ َ
ُ َ ْ َْ
َُُْ َ
ِ
َخ َذ رسول ه ِ
اضى ُم َح همُد ْب ُن َعْبِد
ابَ ،وَلْي َس ُي ْح ِس ُن َي ْكتُ ُبَ ،ف َك َت َب َه َذا َما َق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص اْلك َت َ
َفأ َ َ ُ ُ
ِ
ِ
هِ
َّللاَ :ال يْد ِخل م هك َة ِ
السْي َف ِفى اْل ِقَر ِ
َحدِ ،إ ْن أََرَاد
ال َحِ ،إاله ه
الس َ
ابَ ،وأَ ْن َال َي ْخُر َج م ْن أَ ْهل َها ِبأ َ
ُ ُ َ
ِِ
ِ
ِ
يم ِب َها.
أَ ْن َي ْتَب َع ُهَ ،وأَ ْن َال َي ْمَن َع م ْن أَ ْص َحابه أَ َحًداِ ،إ ْن أََرَاد أَ ْن ُيق َ
َجل أَ َتوا َعِلًّيا َفَقاُلوا ُقل ِلص ِ
َج ُل.
اح ِب َك ْ
اخُر ْج َعهناَ ،فَقْد َم َضى األ َ
ْ َ
َفَل هما َد َخَل َها َو َم َضى األ َ ُ ْ
َف َخرج الهن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص َف َت ِبع ْت ُه ابَن ُة حمَزَة ُتَن ِادى يا ع ِم يا ع ِمَ .ف َتَناوَلها عِلىَ ،فأ َ ِ
ال
َ َ َ ٌّ
َ َ َ َ
ُّ
ََ
َخ َذ ِبَيد َها َوَق َ
َ ْ َْ
ِل َف ِ
اخ َت َص َم ِفي َها َعِل ٌّى َوَزْيٌد َو َج ْع َفٌر.
السالَ ُم ُ -دوَن ِك ْابَن َة َع ِم ِكَ .ح َمَل ْت َها َف ْ
اط َم َة َ -عَلْي َها ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َزْيٌد
ال َج ْع َفٌر ْابَن ُة َعمى َو َخاَل ُت َها َت ْحتىَ .وَق َ
ال َعل ٌّى أََنا أَ َخ ْذ ُت َها َو ْه َى ِبْن ُت َعمىَ .وَق َ
َق َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ال ِل َعِلى أَْن َت ِم ِنى
ال اْل َخاَل ُة ب َمْن ِزَلة األ ُِمَ .وَق َ
ْابَن ُة أَخىَ .فَق َضى ِب َها الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ل َخاَلت َها َوَق َ
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ِ
ال ِل َج ْع َفر :أَ ْشَب ْه َت َخْل ِقى
َوأََنا مْن َكَ .وَق َ
ِ
الِ :إهن َها
َعل ٌّى :أَالَ َت َتَزهو ُج ِبْن َت َح ْمَزَة؟ َق َ

و ُخُل ِقى .وَق ِ
ال
َ
ال لَزْيد :أَْن َت أَ ُخوَنا َو َمْو َال َناَ .وَق َ
َ َ
اع ِة.
بنت أَ ِخى ِم َن ه
الر َض َ

سميت عمرة القضاء ألنه قاضي فيها قريشاً .والمقاضاة :المصالحة والمفاصلة .وكانت سنة ست من
الهجرة .قاضاهم على أن يقيم بها ثالثة أيام ،أي من العام المقبل .فلما ُكتب الكتاب كتبوا :ويروي:
فلما كتبوا ،أي المسلمون .والكاتب هو علي بن أبي طالب .فكتب :هذا ما قاضى :...بعد ما قال

لعلي :أرني مكانها ،فأره مكانها فمحاها وأعادها إلى على .و:كتب ،أي أمر بالكتابة .وإسناد الكتابة
إليه مجاز ،كما قالوا :كتب ملسو هيلع هللا ىلص إلى كسرى ،وإلى قيصر .المقاضاة :المصالحة واالنفاق على حكم.
فلما دخلها ومضى األجل ،أي دخلها في العام المقبل وأوشك أجل الثالثة األيام أن ينتهي .ابنة

حمزة :حم ةز بن عبد المطلب عمه ملسو هيلع هللا ىلص .واسمها عما رة ،أو فاطمة ،أو أمامة ،أو أمة هللا ،أو سلمى .يا

عم يا عم :نادته بذلك إجالال له .وإال فهي ابنة عمه .أو نادته بذلك ألن حم ةز كان أخاه من

الرضاعة .قال علي لفاطمة :دونك ابنة عمك احمليها :إن قيل كيف أخرجت من مكة ،وفي ذلك

نقض للمقاضاة السابقة .قيل :إن النساء المؤمنات لم يدخلن في ذلك ،أو إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يخرجها ولم

يأمر بإخراجها .وروي أن زيد بن حارثة هو الذي أخرجها ،أو إن المشركين لم يطلبوها .زيد وجعفر:

زيد بن حارثة ،وجعفر بن أبي طالب .وخالتها تحتى :هي أسماء بنت عميس .الخالة بمنزلة األم:

في الشفقة والحنو ،واالهتداء إلى ما يصلح الولد .قال لعلي :أنت مني وأنا منك :في النسب والصهر

والسابقة والمحبة .أشبهت خلقي وخلقي :قيل أشبهه في صورته سبعة وعشرون رجال .قال على :أال

تتزوج :لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .إنها بنت أخي من الرضاعة ،أي فال تحل لي .وكان حم ةز عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وأخاه من الرضاعة ،أرضعتها ثويبة موالة أبي لهب.

باب غزوة مؤتة من أرض الشام
ق ِفى َيِدى َيْو َم ُموَت َة ِت ْس َع ُة أَ ْسَيافَ ،و َصَبَر ْت ِفى
 - 265عن َخ ِالَد ْب َن اْلَوِل ِيد قالَ :لَقْد ُد ه
ِ
ِ
يح ٌة ِلى َي َم ِانَي ٌة.
َيدى َصف َ
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خالد :ابن الوليد بن المغي ةر المخزومي .أسلم قبل غزوة مؤته بشهرين ،وكان النصر على يده يومئذ.
مؤتة ،بالقرب من البلقاء .وكانت الغزوة سنة ثمان .دقت ،أي انقطعت وانكسرت من كث ةر ما كان

يضرب بها في الحرب .صبرت :يعني بقيت ولم تنقطع .والصفيحة :السيف العريض .يمانية :نسبة

إلى اليمن.

باب غزوة الفتح
 - 265عن عِلي  -رضى هللا عنه – قال :بع َث ِنى رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أََنا َو ُّ
الزَبْيَر َواْل ِمْقَد َاد
َ ًّ
ََ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال:
ال :اْن َطلُقوا َحتهى َتأْ ُتوا َرْو َض َة َخاخَ ،فِإ هن ِب َها َظعيَن ًة َم َع َها ك َت ٌ
ابَ ،ف ُخ ُذوا مْن َهاَ .ق َ
َفَق َ
الرْو َض َةَ ،فِإ َذا َن ْح ُن ِبالظه ِعيَن ِة ُقْلَنا َل َها :أَ ْخ ِرِجى
َفاْن َطَلْقَنا َت َع َادى ِبَنا َخْيلَُنا َحتهى أَ َتْيَنا ه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َخَر َج ْت ُه
الَ :فأ ْ
اب أَْو َلُنْلقَي هن الثَي َ
ابَ .فُقْلَناَ :ل ُت ْخ ِرِج هن اْلك َت َ
ابَ .قاَل ْتَ :ما َمعى ك َت ٌ
اْلك َت َ
ابَ ،ق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفِإ َذا ِف ِ
يهِ :م ْن ح ِ
اصهاَ ،فأَ َتيَنا ِب ِه رسول ه ِ
ِ ِ ِ
اط ِب ْب ِن أَ ِبى َبْل َت َع َة ِإَلى َناس
َ
ْ
م ْن عَق َ
َُ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقال رسول ه ِ
ول ه ِ
ض أَم ِر َرس ِ
َّللا صلى هللا عليه
ِب َم هك َة ِم َن اْل ُم ْش ِرِك َ
ََُ ُ
ينُ ،ي ْخ ِبُرُه ْم ِبَب ْع ِ ْ ُ
ِ
اطب ما َه َذا؟ َقال يا رسول ه ِ
ِ
امَ أًر ُمْل َصًقا ِفى
َّللا َال َت ْع َج ْل َعَل هىِ ،إنى ُكْن ُت ْ
َ َ َُ َ
وسلمَ :يا َح ُ َ
ان َم ْن َم َع َك ِم َن اْل ُم َه ِ
ين
اج ِر َ
ولُ :كْن ُت َحِلي ًفا َوَل ْم أَ ُك ْن ِم ْن أَْن ُف ِس َها َ -وَك َ
قَُرْيش – َيُق ُ
َحَبْب ُت ِإ ْذ َفا َت ِنى َذِل َك ِم َن الهن َس ِب ِف ِ
اتَ ،ي ْح ُمو َن أَ ْهِل ِ
يه ْم أَ ْن
َمنْ َل ُه ْم َقَرَاب ٌ
يه ْم َوأَ ْمَواَل ُه ْمَ ،فأ ْ
أَته ِخ َذ ِعْنَد ُهم يًدا يحمو َن َقراب ِتى ،وَلم أَ ْفعْل ُه ارِتَد ًادا ع ْن ِد ِ
ينىَ ،و َال ِر ًضا ِباْل ُك ْف ِر َب ْعَد
َ
َ ْ َ ْ
ََ
ْ َ َُْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َأما ِإهن ُه َقْد صَد َق ُكمَ .فَقال عمر يا رسول ه ِ
اإلسالَ ِمَ .فَقال رسول ه ِ
َّللا َد ْع ِنى َأ ْض ِر ْب
َ ُ َُ َ َ ُ َ
َ ْ
َ
ََُ ُ
ِْ

ِ
َّللاَ اطهَل َع َعَلى َم ْن َش ِهَد َبْدًرا
يك َل َع هل ه
ال ِإهن ُه َقْد َش ِهَد َبْدً ار َ ،و َما ُيْد ِر َ
ُعُن َق َه َذا اْل ُمَناف ِقَ .فَق َ
ِ
آمُنوا َال َتته ِخ ُذوا
َّللا ُّ
ورَة ( َيا أَُّي َها الهِذ َ
ال ْ
الس َ
ين َ
اع َمُلوا َما شْئ ُت ْم َفَقْد َغ َفْر ُت َل ُك ْمَ .فأَْنَز َل ه ُ
َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الح ِق) ِإَلى َقْوِل ِه:
اء ُك ْم م َن َ
اء ُتْل ُقو َن ِإَلْي ِه ْم باْل َمَودهة َوَقْد َك َفُروا ب َما َج َ
َعُدوِى َو َعُدهوُك ْم أَْوِلَي َ
الس ِب ِ
يل ).
اء ه
( َفَقْد َض هل َسَو َ
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غزوة الفتح ،أي فتح مكة .وذلك لنقض أهلها العهد الذي وقع بالحديبية .وكانت الغزوة في رمضان
سنة ثمان من الهجرة .الزبير والمقداد :الزبير بن العوام ،والمقداد بن األسود .روضة خاخ :موضع
بين مكة والمدينة .الظعينة :المرأة في الهودج .واسم تلك المرأة سا ةر أو كنود .تعادي :أي تتعادى،
بحذف إحدى التاءين .والتعادى :الجرى .لنلقين الثياب ،أي لننزعن عنك ثيابك .العقاص :الخيط

الذي يعتقص به أطراف الذوائب أو الشعر المضفور .قد صدقكم :معناه قال لكم الصدق( .يا أيها

الذين آمنوا) :اآلية األولى من سو ةر الممتحنة.

 - 255ع ْن عبِد ه ِ
ال ُث ِماَئ ِة
الَ :د َخ َل الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َم هك َة َيْو َم اْل َف ْت ِح َو َحْو َل اْلَبْي ِت ِستُّو َن َوَث َ
َ َْ
َّللا َق َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ق َو َما
اء اْل َح ُّ
اء اْل َح ُّ
ُن ُ
ق َوَزَه َق اْلَباط ُل)َ ( ،ج َ
ولَ ( :ج َ
صبَ ،ف َج َع َل َي ْط ُعُن َها ب ُعود فى َيده َوَيُق ُ
يبِدئ اْلب ِ
يد).
اط ُل َو َما ُي ِع ُ
ُْ ُ َ
راوي الحديث :عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه .النصب :ما ينصب للعبادة دون هللا تعالى( .جاء
الحق وزهق الباطل) :اآلية  21من اإلسراء .والحق :اإلسالم أو القرآن .زهق :اضمحل وتالشى.

(جاء الحق ومايبدئ الباطل) :اآلية  94من سبأ .أي زال الباطل وهلك ،ألن اإلبداء واإلعادة من

صفة الحي .وكانت األصنام مثبتة أقدامها بالرصاص ،ومع ذلك لم يبق وثن استقبله إال سقط على

قفاه .وإنما فعل ذلك إلذال ل األصنام وعابديها ،وإلظفار أنها ال تنفع وال تضر ،وال تدفع عن نفسها
شيئًا.

 - 255ع ِن اب ِن عهباس  -رضى هللا عنهما  -أَ هن رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َل هما َقِد َم َم هك َة أََبى َأ ْن
َ ْ َ
َُ َ
اهيم وإ ِ
ِ
ِ ِ
يل ِفى
ُخ ِر َج ْتَ ،فأ ْ
َمَر ِب َها َفأ ْ
ُخ ِر َج ُص َ
ِس َماع َ
ورةُ ِإْبَر َ َ ْ
َيْد ُخ َل اْلَبْي َت َوِفيه اآلل َه ُة َفأ َ
ِ
أَيِد ِ ِ
اس َتْق َس َما ِب َها َقطُّ .ثُمه َد َخ َل
ْ
َّللا َلَقْد َعل ُموا َما ْ
ال الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلصَ :قاَتَل ُه ُم ه ُ
يه َما م َن األ َْزالَ ِم َفَق َ
احى اْلبي ِت و َخرج وَلم يص ِل ِف ِ
اْلبي َت َف َكهبر ِفى َنو ِ
يه.
َْ َ َ َ َ ْ ُ َ
َ
َ
َْ
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كان ذلك ،في غزوة الفتح .اآللهة هنا ،أي أصنام المشركين .األ زالم :جمع زلم ،بالتحريك ،وهي

األقداح التي كانوا يستقسمون بها الخير والشر ،مكتوب على بعضها افعل ،وعلى بعضها اآلخر ال
تفعل؛ فإذا أراد أحدهم فعل شئ أدخل يده في الجعبة فأخرج منها واحدًا فإن خرج اآلمر مضى

لشأنه ،وإن خرج الناهي كف .قاتلهم هللا :أي لعنهم هللا.

باب دخول النبي ملسو هيلع هللا ىلص
من أعلى مكة
َّللا ب ِن عمر  -رضى هللا عنهما  -أَ هن رسول ه ِ
ِ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْقَب َل َيْو َم اْل َف ْت ِح
َ - 255ع ْن َعْبد ه ْ ُ َ َ
َُ َ
ِ ِِ
ِ
ان ْب ُن َطْل َح َة
ام َة ْب َن َزْيد َو َم َعهُ ِبالَ ٌل َو َم َعهُ ُع ْث َم ُ
م ْن أَ ْعَلى َم هك َة َعَلى َراحَلتهُ ،مْرِد ًفا أُ َس َ
اح اْلبي ِتَ .فَد َخل رسول ه ِ
ِ ِ
ِ
ِم َن اْلحجب ِة حتهى أََن َ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص
َ ََ َ
َمَرُه أَ ْن َيأْت َى ِبم ْف َت ِ َ ْ
ََُ ُ
اخ فى اْل َم ْس ِجدَ ،فأ َ
ومعه أُسامةُ بن َزيد وبِالَل وع ْثمان بن َطْلح َةَ ،فم َك َث ِف ِ
اس َتَب َق
يه َن َه ً ا
َ ََُ َ َ ُْ ْ َ ٌ َ ُ َ ُ ُْ َ
ار َط ِويالً ثُ هم َخَر َج َف ْ
َ
ان عبُد ه ِ
َّللا ْب ُن ُعمَر أَهول م ْن َد َخلَ ،فَو َجَد ِبالَالً َوَراء اْلَب ِ
اب َق ِائ ًما َف َسأََل ُه :أَْي َن
اسَ ،ف َك َ َ ْ
الهن ُ
َ
َ
َ َ
َ
ان الهِذى صلهى ِف ِ
يهَ .قال عبُد ه ِ
صلهى رسول ه ِ
َش َار َل ُه ِإَلى اْل َم َك ِ
يت أَ ْن
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ َفأ َ
َّللاَ :فَن ِس ُ
َ َْ
َ
َ َُ ُ
أَ ْسأََل ُه َك ْم َصلهى ِم ْن َس ْجَدة؟
من أعلى مكة :من كداء .أسامة بن زيد :هو خادمة ملسو هيلع هللا ىلص .حجبة :جمع حاجب ،وهم سدنة الكعبة

ال>ين معهم مفتاحها .فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ،أي أمر عثمان بن طلحة .وقد أحضر عثمان

طويال :مكث في البيت يكبر ويصلي
المفتاح من أمه ُسالفة بعد تمنع منها وإبطاء .فمكث فيه نها ًرا
ً
ويدعو .فاستبق الناس :للولوج إلى الكعبة .كم صلى من سجدة ،أي من ركعة.
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باب قول هللا تعالى:
(ويوم ُحَنين إذ أعجب َتكم كثرتكم)
ه
ال أَ هما أََنا
الَ :يا أََبا ُع َم َارَة أَ َتَولْي َت َيْو َم ُحَنْين؟ َفَق َ
اء ُه َر ُج ٌل َفَق َ
اء َو َج َ
 - 255عن اْلَبَر َ
ان اْلَقْو ِم َ ،فَر َشَق ْت ُه ْم َهَو ِاز ُنَ ،وأَُبو
َفأ ْ
َش َهُد َعَلى الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص أَهن ُه َل ْم ُيَو ِل َ ،وَل ِك ْن َع ِج َل َسَرَع ُ
آخ ٌذ ِب أْر ِ ِ ِ
ِ
ان ب ُن اْل َح ِار ِث ِ
ول:
َ
ُس ْفَي َ ْ
س َب ْغَلته اْلَبْي َضاء َيُق ُ
أََنا ْاب ُن َعْبِد اْل ُمطهِل ْب"

"أََنا الهن ِب ُّى َال َكِذ ْب

(ويوم حنين) :اآلية  86من سو ةر التوبة .البراء :البراء بن عازب رضي هللا عنه .التولى :أن يدبر

منهزمًا .حنين :واد بين مكة والطائف خرج إليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لست َخَلو َن من شوال سنة ثمان ،وذلك
بعد غزوة الفتح .سرعان القوم ،بالتحريك :أوائلهم الذين يسارعون إلى األمور .فرشقتهم هوزان ،أي
رمتهم تلك القبيلة المعروفة ،وكانوا رماة .أبو سفيان بن الحارث :ابن عبد المطلب ،وهو ابن عم

رسول هللا .أنا النبي ال كذب :هو من النثر الذي جاء على موزون الشعر ،وإذا قيس باألوزان كان

من منهوك الرجز.

ام ُحَنْين َ ،فَل هما اْل َتَقْيَنا َكاَن ْت
الَ :خَر ْجَنا َم َع الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َع َ
َ - 255ع ْن أَ ِبى َق َت َاد َة َق َ
ينَ ،ف َضَرْب ُت ُه ِم ْن
ال َر ُج ً
ينَ ،قْد َع َ
ين َجْوَل ٌةَ ،فَ أَرْي ُت َر ُج ً
ال ِم َن اْل ُم ْسِل ِم َ
ال ِم َن اْل ُم ْش ِرِك َ
ِلْل ُم ْسِل ِم َ
ِِ ِ
ِِ
السي ِفَ ،فَق َطع ُت ِ
الدْر َعَ ،وأَ ْقَب َل َعَل هى َف َض هم ِنى َض هم ًة َو َجْد ُت ِمْن َها
ْ
َوَرائه َعَلى َحْب ِل َعاتقه ِب ه ْ
اس؟ َقال :أَمر ه ِ
ِ
ِ
ِ
ال الهن ِ
َّللا
ِر َ
َ ُْ
يح اْل َمْوتُ ،ث هم أَْدَرَك ُه اْل َمْو ُت َفأَْرَسَلنىَ ،فَلحْق ُت ُع َمَر َفُقْل ُت َما َب ُ
ال َل ُه َعَل ْي ِه َبِيَن ٌة َفَل ُه َسَلُب ُه.
الَ :م ْن َقَت َل َق ِتي ً
َعهز َو َج هل .ثُ هم َر َج ُعوا َو َجَل َس الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
ِ
ال الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِمْثَل ُه .قال :ثم قال الهن ِب ُّى صلى هللا عليه
َفُقْل ُتَ :م ْن َي ْش َهُد لى؟ ثُ هم َجَل ْس ُت فَق َ
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وسلم ِمْثَل ُهَ ،فُق ْم ُت َفُقْل ُتَ :م ْن َي ْش َهُد ِلى؟ ُث هم َجَل ْس ُت .قال :ثم قال الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِمْثَل ُهَ ،فُق ْم ُت
ال َر ُج ٌلَ :صَد َق َو َسَلُب ُه ِعْنِدى َف أَْر ِض ِه ِم ِنه.
الَ :ماَل َك َيا أََبا َق َت َاد َة! َفأ ْ
َخَبْرُت ُهَ .فَق َ
َفَق َ
َّللا يَق ِاتل ع ِن ه ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َفَقال أَبو ب ْكر الَ َها ه ِ
َّللا َوَر ُسوِل ِه ملسو هيلع هللا ىلص
َّللاِ ،إ ًذا الَ َي ْعمُد ِإَلى أَ َسد م ْن أُ ْسد ه ُ ُ َ
َ ُ َ
َفيع ِطيك سَلبهَ .فَقال الهن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص :صدق َفأَع ِط ِه َ .فأَع َط ِان ِ
يه َف ْاب َت ْع ُت ِب ِه َم ْخَرًفا ِفى َب ِنى
ُْ ََ َ َ ُ
ْ
ََ َ ْ
ُّ
َ
َسِل َم َةَ ،فِإهن ُه أل هَو ُل َمال َتأَهثْل ُت ُه ِفى ِ
اإل ْسالَ ِم.
أبو قتادة :اسمه الحارث بن ربعي ،وكان فارس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .جولة ،أي تقدم وتأخر ،وفي العبا ةر
لطف حيث لم يقل هزيمة .عال رجال ،أي أشرف على قتله .حبل عاتقه ،أي عصب عاتقه ،عند

موضع الرداء من العنق .وجدت منها ريح الموت ،أي شدة كشدته .فأرسلني ،أي أطلقني .فقلت ما
بال الناس ،أي ما شأنهم منهزمين .ثم رجعوا :رجع المسلمون بعد االنهزام .السَلب :فعل بمعنى
مفعول ،وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه ،من ثياب وسالح

ودابة .فقال رجل :صدق وسلبه عندي ،هو أسود بن خزاعي األسملي .فأرضه منه ،وفي رواية:

"منى" :يريد بذلك أن يتقاسم معه السلب .هاهللا :أي ال وهللا .وها كلمة للتنبيه ولكنها هنا للقسم .ال

يعمد ،أي ال يقصد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .إلى أسد من أسد هللا :إلى رجل كأنه أسد في شجاعته .والخطاب

في العبا ةر ألسود بن خزاعي الذي احتجز سلب قتيل إلى قتادة .صدق فأعطه ،أي صدق أبو بكر.
واألمر ألسود بن خزاعي .المخرف :البستان .وبنو سلمة :بطن من األنصار .التأثل :االقتناء.

باب غزوة أوطاس
ال َل هما َفَر َغ الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِم ْن ُحَنْين َب َع َث أََبا
وسى  -رضى هللا عنه َ -ق َ
َ - 252ع ْن أَ ِبى ُم َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا أَ ْص َح َاب ُه.
َعامر َعَلى َجْيش ِإَلى أَْو َطاس َفَلق َى ُدَرْيَد ْب َن الص همة َ ،فُقت َل ُدَرْيٌد َو َهَزَم ه ُ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
اه ُج َش ِم ٌّى
وسىَ :وَب َع َثنى َم َع أَبِى َعامر َفُرِم َى أَُبو َعامر فى ُرْكَبتهَ ،رَم ُ
ال أَُبو ُم َ
َق َ
ِ
ِ
وسى
اك؟ َفأ َ
ِب َس ْهم َفأَ ْثَب َت ُه ِفى ُرْكَب ِتهَ ،فاْن َت َهْي ُت ِإَلْيه َفُقْل ُتَ :يا َع ِم َم ْن َرَم َ
َش َار ِإَلى أَ ِبى ُم َ
ِ
َفَقالَ :ذ َ ِ ِ هِ
ِ
ِ ه
ول
اك َقاتلى الذى َرَمانى! َفَق َصْد ُت َل ُه َفَلحْق ُت ُه َفَل هما َرآنى َولى َفاتهَب ْع ُت ُه َو َج َعْل ُت أَقُ ُ
َ
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السي ِف َفَقَتْل ُت ُه ُث هم ُقْل ُت ألَ ِبى ع ِ
امر:
َل ُه أَ َال َت ْس َت ِحى  ،أَ َال َت ْثُب ُت؟ َف َك ه
ف َف ْ
َ
اخَتَل ْفَنا َضْرَب َتْي ِن ِب ه ْ
السهم َفَنَزْع ُت ُه َفَنَاز ِمْن ُه اْلماء َ .قال :يا اب َن أَ ِخى أَ ْق ِر ِ
ِ
ئ
َ َ ْ
َ ُ
ال َفاْن ِز ْع َه َذا ه ْ َ
َّللا َصاحَب َك! َق َ
َقَت َل ه ُ
استَ ْغ ِفْر ِلى.
الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص ه
السالَ َم َ ،وُق ْل َلهُْ :
واس َت ْخَل َف ِنى أَبو ع ِ
امر َعَلى الهن ِ
ير ثُ هم َما َتَ ،فَر َج ْع ُت َفَد َخْل ُت َعَلى الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص
اسَ ،ف َم َك َث َي ِس ً ا
ُ َ
َ ْ
ه
الس ِر ِ
َخَبْرُت ُه
ير ِب َظ ْه ِِره َو َجْنَبْي ِهَ ،فأ ْ
ال ه
ِفى َبْي ِت ِه َعَلى َس ِرير ُمْرَمل َو َعَلْي ِه ِفَر ٌ
اش َقْد أَثَر ِرَم ُ
ِ
ِ
ِ
اس َت ْغ ِفْر ِلىَ ،فَد َعا ِب َماء َف َتَو ه
ال
ضأَ ُث هم َرَف َع َيَدْيه َفَق َ
ال ُق ْل َل ُه ْ
ب َخَب ِرَنا َو َخَب ِر أَ ِبى َعامرَ ،وَق َ
ِ
ِ
اللهه هم ا ْغ ِفر ِلعبيد أَ ِبى ع ِ
ام ِة
امرَ .وَ أَرْي ُت َبَيا َ
ال :الله ُه هم ْ
َ
ْ َُ ْ
ُ
اج َعْل ُه َيْو َم اْلقَي َ
ض ِإْب َطْيه ُث هم َق َ
اس َ .فُقْل ُت وِلى َفاس َت ْغ ِفرَ .فَقال :اللهه هم ا ْغ ِفر ِلعبِد ه ِ
َفْوقَ َك ِثير ِم ْن َخْل ِق َك ِم َن الهن ِ
َّللا ْب ِن
ْ َْ
ُ
ْ ْ
َ
َ
َقيس َذْنبه وأَد ِخْله يوم اْل ِقي ِ
يما.
ْ
امة ُمْد َخالً َك ِر ً
َ ُ َ ْ ُ َْ َ َ َ

أوطاس :واد في ديار هوازن ،وفيه عسكروا هم وثقيف ،ثم التقوا بحنين سنة ثمان من الهجرة .أبو

عامر :هو عبيد بن سليم األشعري ،وهو عم أبي موسى .بعثة رسول هللا :في طلب الفاّرين من

هوازن يوم حنين إلى أوطاس .فأشار إلى أبي موسى :هو تجريد ،وكان األصل أن يقول :فأشار

إلى .ولى :أي أدبر .فكف ،أي امتنع من التولى واإلدبار .فاختلفنا ،أي تداولنا .فن از الماء ،أي

رمل :ويروىُ " :مَرَّمل"
انصب وانسكب منه .واستخلفني أبو عامر على الناس :أمي اًر عليهم .سرير ُم َ
األسر .والرمال
ّة
بتشديد الميم ،وهو المنسوج بالحبال ونحوها .الرمال :حبال الحصير التي يربط بها
بضم الراء :مارمل ،مثل الحطام والركاب لما حطم وركم .وبكسر الراء أيضًا :جمع َرمل بمعنى

مرمول ،كخلق بمعنى مخلوق .وقال :قل له استغفر لي ،أي وبقول أبي عامر قل له ملسو هيلع هللا ىلص يستغفرلي.
المدخل ،بضم الميم وفتحها :اسم للمكان ومصدر ميمي أيضاً فيهما .

باب غزوة الطائف
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 - 256عن أُ ِم َسَل َم َة  -رضى هللا عنهاَ :د َخ َل َعَل هى الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َو ِعْنِدى ُم َخهن ٌث َف َس ِم ْع ُت ُه
َّللا ب ِن أَ ِبى أُمهي َة :يا عبَد ه ِ
يُق ِ ِ ِ
َّللا َعَلْي ُك ُم الطه ِائ َف َغًدا َف َعَلْي َك
َ َ َْ
ول ل َعْبد ه ْ
َّللا أََ أرَْي َت ِإ ْن َف َت َح ه ُ
َ ُ
ِ
ال الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلصَ :ال َي ْد ُخَل هن َهُؤ َال ِء َعَلْي ُك هن.
ِب ْابَن ِة َغْي َ
ال َنَ ،فِإهن َها ُتْق ِب ُل بأَْرَبع َوُتْد ِبُر ِب َث َمانَ .وَق َ
أم سلمة :اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية ،أم المؤمنين رضي هللا عنها .مخنث :هو َم ْن فيه
انخناث ،أي تكسر وتثن كالنساء .واسم هذا المخنث "هيت" بكسر الهاء .أرأيت :معناه أخبرني.

الطائف :هي بالد ثقيف بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخاً ،وكان فتحها في شوال سنة ثمان .ابنة
غيالن :اسمها بادية بنت غيالن بن مسلمة .وقد أسلمت وأسلم أبوها بعد فتح الطائف ،وتزوجها عبد
الرحمن بن عوف .و أبوها أحد من قال " :لوال أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم" .تقبل

بأربع وتدبر بثمان ،أي تقبل بأربع من العكن .والعكنة بضم العين :ما انطوى وتثنى من لحم البطن

سمناً .وأما إدبارها بالثمان فألن أطراف العكن األربع ال تي في بطنها ،تظهر ثمانية في جنبيها ،أربعة
عن يمين وأربعة عن شمال .ال يدخلن هؤالء ،أي هؤالء المخنثون .وإنما كان يؤذن لهذا المخنث
على أنه من جملة غير أولى اإلربة من الرجال ،فلم ير بأسًا به ،فلما سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هذا الكالم
ورأى أنه يفطن لمثل هذا من النعت أمر بأن يحجب عنهن فال يدخل عليهن.

َّللا ب ِن عمر َقالَ :ل هما حاصر رسول ه ِ
ِ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص الطه ِائ َف َفَل ْم َيَن ْل ِمْن ُه ْم َشْيًئا
َ ََ َ ُ ُ
َ - 255ع ْن َعْبد ه ْ ُ َ َ َ
ِ
ال َمهرًةَ :نْقُف ُل.
َّللا َ .ف َثُق َل َعَلْي ِه ْم َوَقاُلواَ :ن ْذ َه ُب َو َال َن ْف َت ُح ُه! َوَق َ
اء ه ُ
الِ :إهنا َقافُلو َن ِإ ْن َش َ
َق َ
ِ
َفَقال :ا ْغُدوا َعَلى اْل ِق َت ِ
َّللا.
َص َاب ُه ْم ِجَر ٌ
ال َ .ف َغَدْوا َفأ َ
اء ه ُ
الِ :إهنا َقافُلو َن َغًدا ِإ ْن َش َ
اح َفَق َ
َ
َع َجَب ُه ْمَ ،ف َض ِح َك الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص.
َفأ ْ
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بعد ما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم من المؤن ما يكفيهم سنة كاملة ،فحاصرهم

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثمانية عشر يومًا أو خمسة عشر يومًا .وكانوا يرمون على المسلمين سكك الحديد
المحماة ،كما رموهم بالنبل فأصابوا قوماً ،فاستشار ملسو هيلع هللا ىلص نوفل بن معاوية الديلي ،فقال :هم ثعلب في
حجر ،إن قمت عليه أخذته ،وإن تركته لم يضرك .قافلون ،أي راجعون ،قفل يقفل :رجع .اغدوا:
سيروا ،أي الغدوة في أول النهار ألجل القتال فأصابهم جراح :ألنهم كانوا يرمون عليهم من أعلى
السور فينالونهم بسهامهم ،وال تصل السهام إليهم لكونهم من أعلى السور.

باب بعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص

خالد بن الوليد إلى بني َجِذيمة
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اه ْم
يم َة َفَد َع ُ
الَ :ب َع َث الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َخالَد ْب َن اْلَوِليد ِإَلى َبنى َجذ َ
َ - 255ع ْن َسالم َع ْن أَ ِبيه َق َ
ِإَلى ِ
اإل ْسالَ ِم َفَل ْم ُي ْح ِسُنوا أَ ْن َيُقولُوا :أَ ْسَل ْمَنا َ .ف َج َعلُوا َيُقولُو َنَ :صَبأَْنا َ ،صَبأَْنا َ .ف َج َع َل
ان َيْو ٌم أَ َمَر َخ ِالٌد أَ ْن
َخ ِالٌد َيْقُت ُل ِمْن ُه ْم َوَيأ ِْسُر َ ،وَد َف َع ِإَلى ُك ِل َر ُجل ِمهنا أَ ِس َيرُهَ ،حتهى ِإ َذا َك َ
يْقُتل ُك ُّل رجل ِمهنا أَ ِسيره َفُقْل ُت :و ه ِ
َّللا َال أَ ْقُت ُل أَ ِس ِ
يرىَ ،و َال َيْقُت ُل َر ُج ٌل ِم ْن أَ ْص َحا ِبى أَ ِس َيرُه ،
َُ
َ
َُ
َ َ
ِ
ال :الله ُه هم ِإِنى أَْبَ أرُ ِإَلْي َك ِم هما
َحتهى َقد ْمَنا َعَلى الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َف َذ َكْرَن ُ
اهَ ،فَرَف َع الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َيَد ُه َفَق َ
َصَن َع َخ ِالٌدَ .مهرَتْي ِن.
أبو سالم هو عبد هللا بن عمر بن الخطاب .بنو جذيمة :بنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن

كنانة .وكان ذلك عقب فتح مكة ،في شوال ،قبل الخروج إلى حنين .صبأنا ،أي خرجنا من الشرك

إلى دين اإلسالم .فلم يكتف خالد إال بالتصريح بذكر اإلسالم ،أو فهم أنهم عدلوا عن التصريح أنفة

منهم ولم ينقادوا .حتى إذا كان يوم ،أي يوم من األيام كان ،كما قال ابن حجر .وقال العيني :بل
يوم اسم كان مضاف إلى ما بعده .مرتين ،أي قال ذلك مرتين .وإنما نقم على خالد استعجاله في

شأنهم ،وترك التثبت في أمرهم إلى أن يرى المراد من قولهم صبأنا .ولم يحكم عليه بالقود ألنه تأول

أنه كان مأمو اًر بقتالهم إلى أن يسلموا.
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باب سرهية عبد هللا بن ُحذافة
ِ
اس َت ْع َم َل َر ُجالً ِم َن
الَ :ب َع َث الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َس ِرهي ًة َف ْ
َ - 255ع ْن َعلى  -رضى هللا عنه – َق َ
ِ
ِ
ِ
يعوِنى؟
ال :أََلْي َس أَ َمَرُك ُم الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْن ُتط ُ
يع ُ
األَ ْن َص ِار َ ،وأَ َمَرُه ْم أَ ْن ُيط ُ
وه َ ،ف َغض َب َفَق َ
ِ
ال:
ال :أَْوِقُدوا َن ً ا
ار َ .فأَْوَقُد َ
الَ :ف ْ
وها َ ،فَق َ
اج َم ُعوا لى َح َطًبا َ .ف َج َم ُعواَ ،فَق َ
َقاُلواَ :بَلى َ .ق َ
وها َ .ف َه ُّموا َ ،و َج َع َل َب ْع ُض ُه ْم ُي ْم ِس ُك َب ْع ًضاَ ،وَيُقولُو َنَ :فَرْرَنا ِإَلى الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ِم َن
ْاد ُخلُ َ
ِ
وها َما
الَ :لْو َد َخلُ َ
الهن ِار! َف َما َازلُوا َحتهى َخ َمَدت الهن ُارَ ،ف َس َك َن َغ َضُبهَُ ،فَبَل َغ الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
َخرجوا ِمْنها ِإَلى يو ِم اْلقِيام ِة ،الطهاع ُة ِفى اْلمعر ِ
وف.
َ
َُ
َ ُْ
َْ
َ
َ َ
استعمل رجال من األنصار :هو عبد هللا بن حذافة السهمي .فغضب ،أي غضب عليهم لشئ كان

منهم .خمدت النار :أي انطفأ لهيها .لو دخلوها ما خرج او منها إلى يوم القيامة :لو دخلوها ظانين

أنهم بطاعتهم ألميرهم ال تضرهم ما خرجوا من تلك النار الحتراقهم .أو ما خرجوا من نار اآلخ ةر يوم
القيامة ،ففيه نوع من أنواع البديع ،وهو االستخدام .وجنايتهم أنهم ارتكبوا ما نهى عنه من قتل النفس

مستحلين لذلك.

باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد
إلى اليمن قبل حجة الوداع
 - 255عن أبى َس ِعيد اْل ُخْد ِرهى قالَ :ب َع َث َعِل ُّى ْب ُن أَ ِبى َط ِالب  -رضى هللا عنه ِ -إَلى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِم َن اْليم ِن ِب ُذ َهيبة ِفى أَِديم مْقروظ َلم ُتح ه ِ
ول ه ِ
َرس ِ
ال َفَق َس َم َها َبْي َن
ْ َ
َ ُ
َْ
ص ْل م ْن ُتَ ار ِب َهاَ ،ق َ
ََ
ُ
الر ِب ُع ِإ هما َعْلَق َم ُة َوِإ هما
أَْرَب َع ِة َن َفر َبْي َن ُعَيْيَن َة ْب ِن َبْدرَ ،وأَ ْقَر َع ْب ِن َحا ِبس َوَزْيِد اْل َخْي ِلَ ،و ها
ِ
ِ
ِ
ُّ ِ
ال َفَبَل َغ
ال َر ُج ٌل ِم ْن أَ ْص َحا ِب ِهُ :كهنا َن ْح ُن أَ َح ه
ق ِب َه َذا م ْن َهُؤ َالءَ .ق َ
َعامُر ْب ُن الط َفْيلَ ،فَق َ
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اء ،يأ ِْتينِى َخبر ه ِ
ين م ْن ِفى ه ِ
ِ
ِ
احا
الس َماء َصَب ً
َُ
الس َم َ
َذل َك الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َفَقا َل :أَ َال َتأ َْمُنوِنى َوأََنا أَم ُ َ
اشُز اْلجبه ِةَ ،ك ُّث ِ
ِ
ف اْلو ْجَن َتي ِنَ ،ن ِ
الل ْحَي ِة،
ََْ
ام َر ُج ٌل َغائُر اْل َعْيَنْي ِنُ ،م ْش ِر ُ َ ْ
الَ :فَق َ
اء؟ َق َ
َو َم َس ً
اإل َز ِارَ ،فَقال :يا رسول ه ِ
سُ ،م َش همُر ِ
الرْ ِ
ق
ق هأ
الَ :وْيَل َك أََوَل ْس ُت أَ َح ه
َم ْحلُو ُ
َّللا َ .ق َ
َّللا  ،اته ِق ه َ
َ َ َُ َ
الرجل َ ،قال َخ ِالُد ب ُن اْلوِل ِيد :يا رسول ه ِ
ِ
ه
أَ ْه ِل األَْر ِ
َّللا  ،أَ َال
ْ َ
َ َُ َ
َ
َّللا؟ َقال َ:ثُ هم َولى ه ُ ُ
ض أَ ْن َيتهق َى ه َ
ِ
ِ
ِ
ه
ول ِبِل َس ِان ِه
ال َخالٌدَ :وَك ْم م ْن ُم َصل َيُق ُ
ال :الَ َ ،ل َعل ُه أَ ْن َي ُكو َن ُي َصلى َ .فَق َ
أَ ْض ِر ُب ُعُنَق ُه َق َ
ِ
ما َليس ِفى َقْل ِب ِهَ .قال رسول ه ِ
وب الهن ِ
ق
اسَ ،و َال أَ ُش ه
ومْر أَ ْن أَْنُق َب ُقُل َ
َ َْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصِ :إنى َل ْم أُ َ
ََُ ُ
طوَن ُه ْم
ُب ُ
َقال :ثُ هم َن َظر ِإَلي ِه و ْهو م َقف َفَقالِ :إهن ُه ي ْخرج ِم ْن ِضْئ ِض ِئ َه َذا َقوم يْتلُو َن ِك َتاب ه ِ
َّللا
َ ُُ
َ
ٌَْ
َ
َ ْ َ َ ُ
َ

اجرهُم  ،يمرقُو َن ِم َن ِ
الد ِ
ال:
الرِمهي ِة َوأَ ُ
الس ْه ُم ِم َن ه
ق ه
ين َك َما َي ْمُر ُ
َر ْطًبا ،الَ ُي َج ِاوُز َحَن ِ َ ْ َ ْ ُ
ظُّنهُ َق َ
ود .
َل ِئ ْن أَْدَرْك ُت ُه ْم ألَ ْقُتَل هن ُه ْم َقْت َل َث ُم َ

ذهيبة :مصغر ذهبة ،وهي القطعة من الذهب .مقروظ ،أي جلد مدبوغ بالقرظ (نوع أشجار السنط).

لم تحصل من ترابها :لم تخلص تلك الذهيبة من ترابها بالصهر والسبك .عيينة بن بدر :نسبة إلى

جده األعلى ،وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري .زيد الخيل :هو زيد الخيل بن مهلهل
الطائي ،قيل له زيد الخيل لكرائم الخيل التي كانت عنده .وسماه ملسو هيلع هللا ىلص زيد الخير وأثنى عليه ،وأسلم

وحسن إسالمه في حياة النبي .علقمة :علقمة بن عالثة العامري .غائر العينين :عيناه داخلتان في

محاجرهما الصقتان بقعر الحدقة .مشرف الوجنتين :أي بارزهما .النشوز :االرتفاع .كث اللحية:
كثير شعر اللحية .التنقيب :البحث والتفتيش .وروى" :أنقب" .مقف ،أي َمَو ٍّّل قفاه .الضئضئ:
النسل .يتلون كتاب هللا رطباً :لمواظبتهم عليه ،فال يزال لسانهم رطبا بها .أو هو من تحسين الصوت
بالتالوة .يمرقون :يخرجون .كما ينفذ السهم من الصيد المرمى .ألقتلنهم قتل ثمود ،أي ألستأصلنهم

استئصال ثمود.

غزوة ذي الخلصة
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 - 255ع ْن ج ِرير َق الَ :قال ِلى رسول ه ِ
يح ِنى ِم ْن ِذى اْل َخَل َص ِة؟ َفُقْل ُت:
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :أَالَ ُت ِر ُ
َ َ
َُ ُ
َ َ
ِ
ِ
اب َخْيل َوُكْن ُت الَ أَ ْثُب ُت
َبَلىَ .فاْن َطَلْق ُت ِفى َخ ْم ِس َ
ين َو ِماَئة َف ِارس م ْن أَ ْح َم َس َوَكاُنوا أَ ْص َح َ
َعَلى اْل َخْي ِلَ ،ف َذ َكْر ُت َذِل َك ِللهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َف َضَر َب َيَد ُه َعَلى َصْد ِرى َحتهى َ أَرْي ُت أَ َثَر َيِدِه ِفى
ِ
ِ
ان
ال َوَك َ
ال الله ُه هم َث ِب ْت ُه َو ْ
ال َف َما َوَق ْع ُت َع ْن َفَرس َب ْعُدَ .ق َ
اج َعْل ُه َهادًيا َم ْهدًّياَ .ق َ
َصْد ِرى َوَق َ
ِ ِ
ِ
ِ
اها
ال َفأَ َت َ
ُذو اْل َخَل َصة َبْي ًتا ِبا ْلَي َم ِن ل َخ ْث َع َم َوَب ِجيَلةَ ،فيه ُن ُ
ال َل ُه اْل َك ْعَب ُةَ .ق َ
ص ٌب ُت ْعَبُدُ ،يَق ُ
ِ
ِ ِ
يل
َك َ
ان ِب َها َر ُج ٌل َي ْس َتْقس ُم باأل َْز َال ِم َفق َ
ال َفَبْيَن َما ُهَو َي ْض ِر ُب
َضَر َب ُعُنَق َكَ .ق َ
َض ِرَب هن ُعُنَق َك.
َّللا أَْو أل ْ
أَ ْن الَ ِإَل َه ِإاله ه ُ

ِ
ال َوَل هما َقِد َم َج ِر ٌير اْلَي َم َن
َف َحهرَق َها بالهن ِار َوَك َسَرَهاَ .ق َ
ول ه ِ
َل ُه ِإ هن َرسول َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َها ُهَنا َفِإ ْن َقَدَر َعَلْي َك
ُ َ ُ
ف َعَلْي ِه َج ِر ٌير َفَقا َل َل َت ْك ِسَرهن َها َوَل َت ْش َهَد هن
ِب َها ِإ ْذ َوَق َ
ال ِم ْن أَ ْح َم َس ُي ْكَنى أََبا أَْر َطا َة ِإَلى النه ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ُيَب ِشُرُه
ال َف َك َسَرَها َو َش ِهَد ،ثُ هم َب َع َث َج ِر ٌير َر ُج ً
َق َ
ِب َذِل َكَ ،فَل هما أَ َتى الهن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص َقال يا رسول ه ِ
َّللا َوالهِذى َب َع َث َك ِباْل َح ِق َما ِجْئ ُت َحتهى َتَرْك ُت َها
ه
َ َ َُ َ
الَ :فَبهر َك الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َخْي ِل أَ ْح َم َس َو ِر َج ِال َها َخ ْم َس َمهرات.
َكأَهن َها َج َم ٌل أَ ْجَر ُبَ .ق َ
جرير :جرير بن عبد هللا البجلي .ذو الخلصة :اسم لصنم صار مكانة مسجدًا جامعًا لبلدة يقال لها
العبالت من أرض خثعم .وإنما خص جري ًار بالطلب ألنه كان في بالد قومة .بنو أحمس :بطن من
بجيلة رهط جرير بن عبد هللا .كانوا أصحاب خيل ،أي لهم ثبات عليها .النصب :حجر كانوا

ينصبونه في الجاهلية ،ويذبحون عليه ويعبدونه .نصب يعبد يقال له الكعبة :كانوا يسمونه الكعبة

اليمانية ،مضاهاة للكعبة الشامية التي بمكة .كسرها ،أي حطم بناءها .االستقسام :طلب القسم من

الخير أو الشر ،وذلك بالضرب بالقداح .انظر ما سبق في الحديث  .611يضرب بها ،أي باألزالم

يجيلها في الخريطة ليستخرج منها قدحًا .أبو أرطاة :اسمه حصين بن ربيعة .كأنها جمل أجرب،
وذلك من أثر اإلحراق والتخريب .خيل أحمس ،أي فرسانها الراكبون للخيل .وبركهم تبريكًا :دعا لهم
بالبركة .ويروى" :فبارك".

باب غزوة ِسيف البحر
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َّللاِ  -رضى هللا عنهما  -أَهن ُه َقال :بع َث رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َب ْع ًثا
َ - 255ع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َعْبِد ه
َ ََ َ ُ ُ
الس ِ
اح َوهُ ْم َثالَ ثُ ِماَئةَ ،ف َخَر ْجَنا َوُكهنا ِبَب ْع ِ
ض
اح ِل َوأَ همَر َعَلْي ِه ْم أََبا ُعَبْيَد َة ْب َن اْل َجهر ِ
ِقَب َل ه
َمَر أَ ُبو ُعَبْيَد َة ِبأَْزَو ِاد اْل َجْي ِ
يق َف ِنى ه
الطه ِر ِ
ان َيُقوُتَنا
ان ِمْزَوَد ْى َت ْمرَ ،ف َك َ
شَ ،ف ُج ِم َع َف َك َ
الزُاد َفأ َ
َ
ِ
ِ
ُك هل يوم َقِل ِ
يبَنا ِإاله َت ْمَرةٌ َت ْمَرةٌ َفُقْل ُتَ :ما تُ ْغ ِنى َعْن ُك ْم َت ْمَرةٌ؟
يل َحتهى َفن َىَ ،فَل ْم َي ُك ْن ُيص ُ
َْ
يل َقل ٌ
ٌ
ين َف ِنَي ْت.
الَ :لَقْد َو َجْدَنا َفْقَد َها ِح َ
َفَق َ
ان َع ْشَرَة َلْيَل ًةُ ،ث هم أَ َمَر
وت ِمْث ُل الظه ِر ِب َفأَ َك َل ِمْن َها اْلَق ْو ُم َث َم َ
ُث هم اْن َت َهْيَنا ِإَلى اْلَب ْح ِر َفِإ َذا ُح ٌ
أَبو ُعبيَد َة ِب ِضَلعي ِن ِم ْن أَ ْض َال ِع ِه َفُن ِصبا ،ثُ هم أَمر ِبر ِ
احَلة َفُر ِحَل ْت ثُ هم َمهر ْت َت ْح َت ُه َما َفَل ْم
ََ َ
َ
َْ
ُ َْ
ُت ِصْب ُه َما.
السيف :بالكسر ،شاطئ البحر .وكانت تلك الغزوة سنة ثمان ،كانوا يرصدون عي ًار لقريش تحمل
الميرة .البعث :الجيش يبعث إلى أرض العدو .أزواد :جمع زود بالفتح ،وهو الطعام في السفر

والحضر .المزود :وعاء يجعل فيه الزاد .حتى فنى ،أي أوشك أن ينفي .وجدنا فقدها ،أي تأثير

فقدها .الظرب :ككتف :الجبل الصغير .فأمر بضلعين فنصبا ،أي أمر أن ينصبا فنصبا .رحلت ،أي
شد عليها الرحل.

قصة أَهل نجران
ول ه ِ
ِ
السِيُد ص ِ
ان ِإَلى َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُي ِر َيد ِ
ان أَ ْن
احَبا َن ْجَر َ
اء اْل َعاق ُب َو ه َ
ُ
الَ :ج َ
َ - 255ع ْن ُح َذْي َف َة َق َ
اح ِب ِهَ :ال َت ْفعلَ ،فو ه ِ
ال ِعَناهَ ،ق الَ :فَقال أَ َحُد ُهما ِلص ِ
ال َعهناَ ،ال ُنْفِل ُح
ان َن ِبًّيا َف َ
َّللا َل ِئ ْن َك َ
َْ َ
َ َ
َ
ُي َ ُ َ
ال أَ ِميًناَ ،و َال َتْب َع ْث
يك َما َسأَلْ َتَناَ ،واْب َع ْث َم َعَنا َر ُج ً
َن ْح ُن َو َال َع ِقُبَنا ِم ْن َب ْعِدَناَ .قا َالِ :إ هنا ُن ْع ِط َ
معَنا ِإاله أَ ِميًناَ .فَقال :ألَبع َث هن مع ُكم رجالً أَ ِميًنا ح ه ِ
اب َرس ِ
ول
َ
َ َْ ََ ْ َ ُ
ََ
اس َت ْشَر َف َل ُه أَ ْص َح ُ ُ
ق أَمينَ .ف ْ
احَ .فَل هما َقام َقال رسول ه ِ
هِ
ين َهِذِه
ال :قُ ْم َيا أََبا ُعَبْيَد َة ْب َن اْل َجهر ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ :ه َذا أَ ِم ُ
َ ََُ ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
األُ هم ِة.
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حذيفة :حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه .العاقب :اسمه عبد المسيح .والسيد :اسمه األيهم أو
شرحبيل .وكان السيد رئيسهم ،والعاقب صاحب مشورتهم .نجران :بلد كبير على سبع مراحل

(المرحلة :مسافة يقطعها السائر في نحو يوم) من مكة .وهي في مخاليف اليمن ،وكانت موئال

للنصرانية ،وأول من نشر دعوة المسيحية فيها فيميون .المالعنة :هنا بمعنى المباهلة ،وكان القوم
يجتمعون إذا اختلفوا في شئ فيقولون :لعنة هللا على الظالم منا أو الكاذب !! فهذه هي المباهلة.

فاستشرف له ،أي لذلك القول منتظرين معرفة من يقع عليه االختيار.

باب قدوم األشعرين وأهل اليمن
الَ :قِد ْم ُت أََنا َوأَ ِخى ِم َن اْلَي َم ِنَ ،ف َم َك ْثَنا ِحيًنا َما ُنَرى ْاب َن
وسى َق َ
َ - 255ع ْن أَ ِبى ُم َ
َم ْس ُعود َوأُ هم ُه ِإاله ِم ْن أَ ْه ِل اْلَبْي ِتِ ،م ْن َك ْثَرِة ُد ُخوِل ِه ْم َولُُزو ِم ِه ْم َل ُه.
كان قدوم األشعريين سنة سبع عند فتح خيبر ،مع أبي موسى .وكان وفود أهل اليمن ،وهم حمير،
سنة الوفود سنة تسع .أخو أبي موسى :هو أبو رهم ،أو أبو بردة .ما نرى ،أي ما نظن .أم ابن
مسعود :هي أم عبد بنت عبد ود بن سود بن قريم بن صاهلة الهذلية .أهل البيت :البيت النبوي

الكريم.

َ - 252ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة
ِ
ان َي َمان َواْل ِح ْك َم ُة
يم ُ
اإل َ
ِفى أَ ْه ِل اْل َغَن ِم.

ع ِن الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َقال :أَ َتا ُكم أَ ْهل اْليم ِنُ ،هم أَر ُّ ِ
وبا.
َ
ق أَ ْفئَد ًة َوَأْلَي ُن ُقُل ً
ْ َ
ْ ُ ََ
َ
َيم ِانَيةٌَ ،واْل َف ْخُر َواْل ُخَيالَء ِفى أَ ْص َح ِ
اب ِ
الس ِكيَن ُة َواْلَوَق ُار
اإل ِب ِلَ ،و ه
ُ
َ

قال ملسو هيلع هللا ىلص :مخاطبًا أصاحبه وفيهم األنصار .يمان :نسبة إلى اليمن ،أصله يمني بياء النسبة ،فحذفت
الياء تخفيفاً وعوض عنها األلف .أي اإليمان منسوب إلى أهل اليمن ،ألن صفاء القلب ورقته ولين
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جوه هر يؤدي به إلى عرفان الحق والتصديق به ،وهو اإليمان واالنقياد .الفخر :االفتخار وعد المآثر

القديمة تعظمًا .والخيالء :الكبر والتعاظم .السكينة :السكون والوداعة .والوقار :الخضوع .قال
البيضاوي :في تخصيص الخيالء بأصحاب اإلبل ،والوقار بأهل الغنم ،ما يدل على أن مخالطة
الحيوان ربما تؤثر في النفس وتعدى إليها هيئات وأخالقاً تناسب طباعها ،وتالئم أحوالها.

باب حجة الوداع
ِ
اجَر
 - 256عن َزْيُد ْب ُن أَْرَق َم أَ هن الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َغَزا ت ْس َع َع ْشَرَة َغْزَوًةَ ،وَأهن ُه َح هج َب ْعَد َما َه َ
َح هج ًة و ِ
اع.
احَد ًة َل ْم َي ُح هج َب ْعَد َهاَ :ح هج َة اْلَوَد ِ
َ
تسع عشرة غزوة :وهي التي خرج فيها بنفسه .وقد قيل إن فريضة الحج نزلت عام حجة الوداع،

وقبل سنة تسع .وكانت حجة الوداع سنة عشر من الهجرة.

باب مرض النبي ملسو هيلع هللا ىلص ووفاته
ِ
ات
ول ِفى َمَر ِضه الهِذى َم َ
 - 255عن َع ِائ َش ُة  -رضى هللا عنها َ -ك َ
ان الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
ِ ِ
ِ
اع
ان َو َجْد ُت اْن ِق َط َ
ال أَ ِجُد أََل َم الطه َعا ِم الهِذى أَ َكْل ُت ِب َخْيَبَرَ ،ف َه َذا أََو ُ
فيهَ" :يا َعائ َش ُة َما أََز ُ
الس ِم".
أَْب َه ِرى ِم ْن َذِل َك ه
أجد ألم الطعام ،أي أحس األلم في جوفي بسبب الطعام المسموم .ويروى أنه :قد أهدت له زينب

بنت الحارث امرأة سالم بن مكشم شاة مصلية ،أي مشوية ،وقد سألت :أي عضو من الشاة ـحب إلى

رسول هللا؟ فقيل لها :الذراع .فأكثرت فيه من السم ثم سمت سائر الشاة ،فتناول الذراع فالك منها
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مضغة فلم يسغها فلفظها وقال :إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم! األبهر :عرق في الصب متصل
بالقلب.

ِ
وتَ ،و ْهَو ُم ْس ِنٌد ِإَل هى
 - 255عن َع ِائ َش َة أَهن َها َس ِم َع ِت الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َوأَ ْص َغ ْت ِإَلْيه َقْب َل أَ ْن َي ُم َ
الرِف ِ
يق.
ول :الله ُه هم ا ْغ ِفْر ِلى َو ْار َح ْم ِنىَ ،وأَْل ِحْق ِنى ِب ه
َظ ْهَرُه َيُق ُ
أصغت إليه ،أي أمالت سمعها إليه .وأصغت إليه ،...وهي مسند إلى :هذا ما يسمونه بااللتفات،

التفات من الغيبة إلى التكلم .بالرفيق ،أي الرفيق األعلى ،وهو الجنة .وقيل الرفيق اسم جنس يشمل

الواحد فما فوقه ،والمراد به األنبياء ،أو المالئكة.

ول ه ِ
اش َتهد ِبَرس ِ
يس َو َما َيْو ُم اْل َخ ِم ِ
ال ْاب ُن َعهباسَ :يْو ُم اْل َخ ِم ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َو َج ُع ُه
يس!! ْ
ُ
َ - 255ق َ
ال :اْئ ُتوِنى أَ ْكتُ ْب َل ُك ْم ِك َت ًابا َل ْن َت ِضلُّوا َب ْعَد ُه أََبًداَ .ف َتَن َازُعواَ ،و َال َيْنَب ِغى ِعْنَد َن ِبى َتَن ُاز ٌع،
َفَق َ
َفَقالُوا :ما َشأُْنه؟ أَهجر؟ اس َت ْف ِهموه َف َذه بوا يرُّدو َن عَلي ِهَ .فَقال :دعوِنى َفالهِذى أََنا ِف ِ
يه
َ َ ُ
َ ْ
ُ َ ََ ْ ُ ُ َُ َُ
َ
َخ ْيٌر ِم هما َتْد ُعوِنى ِإَلْي ِه.
يزوا اْلَوْفَد ِبَن ْح ِو َما ُكْن ُت
اه ْم ِب َث َ
ين ِم ْن َج ِز َيرِة اْل َعَر ِبَ ،وأَ ِج ُ
ال :أَ ْخ ِر ُجوا اْل ُم ْش ِرِك َ
َوأَْو َص ُ
الث َق َ
هِ ِ
الَ :فَن ِسي ُت َها.
أُ ِج ُ
يزُه ْمَ .و َس َك َت َع ِن الثال َثة ،أَْو َق َ
جعل الكرماني "يوم الخميس" في أول الحديث خب ًار لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف ،أي يوم

الخميس يوم الخميس .وأراه من باب زيادة الواو في جملة الخبر ،وأصله كأسلوب الحاقة ما الحاقة.

واالستفهام فيه للتعجب .اشتد وجعه :الذي توفي به .فقال :ائتوني أكتب ،أي بكتاب ،كما وقع في

رواية أخرى .ظنوا أنه هجر ،أي وقع فيما يقع فيه المريض من كالم ناجم من شدة المرض .فذهبوا
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يردون عليه ،أي يعيدون عليه مقالته ويستثبتونه فيها .فالذي أنا فيه :من باب المشاهدة والتأهب

للقاء هللا .خير مما تدعونني إليه :من شأن كتابة الكتاب .وفي رواية" :تدعوني إليه" .جزيرة العرب:
هي كما قال المفسرون :من عدن إلى العراق طوال ،ومن جده إلى الشام عرضًا .أجيزوهم ،أي
أعطوهم الجائزة .وكانت جائ ةز الواحد على عهده ملسو هيلع هللا ىلص أوقية من فضة ،وهي أربعون درهماً .أمر

بإكرامهم تطييباً لقلوبهم وترغيبًا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم .سكت عن الثالثة :هي إنفاذ جيش أسامة.
وكان المسلمون اختلفوا في ذلك على أبي بكر فأعلمهم أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عهد بذلك عند مؤته.

 - 855عن ع ِائ َش َة َزوج الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل ْتَ :ل هما َثُقل رسول ه ِ
اش َتهد ِب ِه َو َج ُع ُه
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َو ْ
َْ
َ
ََُ ُ
ال ُه ِفى
ض ِفى َبْي ِتىَ ،فأَِذ هن َل ُهَ ،ف َخَر َج َو ْهَو َبْي َن ه
الر ُجَلْي ِن َت ُخطُّ ِر ْج َ
اس َتأْ َذ َن أَْزَوا َج ُه أَ ْن ُي َمهر َ
ْ
ضَ ،بْي َن َعهب ِ
األَْر ِ
آخَر.
اس ْب ِن َعْبِد اْل ُمطهِل ِب َوَبْي َن َر ُجل َ
َّللا ِبالهِذى َقاَل ْت ع ِائ َش ُةَ ،فَقال ِلى عبُد ه ِ
َخبر ُت عبَد ه ِ
َقال عبيُد ه ِ
َّللا ْب ُن َعهباسَ :ه ْل
َ
َْ
َّللاَ :فأ ْ َ ْ َ ْ
َ َُ ْ
َ
ِ
الرجل َ هِ
ال ْاب ُن َعهباسُ :هَو
الُ :قْل ُتَ :ال َ .ق َ
اآلخُر الذى َل ْم ُت َس ِم َعائ َش ُة؟ َق َ
َتْد ِرى َم ِن ه ُ ُ
َعِل ٌّى.
وَكاَن ْت ع ِائ َش ُة َزوج الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ُتحِد ُث أَ هن رسول ه ِ
اش َتهد ِب ِه َو َج ُع ُه
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َل هما َد َخ َل َبْي ِتى َو ْ
َ
ُْ
َ
َ
َُ َ
الَ :ه ِريُقوا َعَل هى ِم ْن َسْب ِع ِقَرب َل ْم تُ ْحَل ْل أَْو ِكَيتُ ُه هن َل َعِلى أَ ْع َهُد ِإَلى الهن ِ
اه ِفى
اسَ .فأ ْ
َجَل ْسَن ُ
َق َ
ِ
ِ
ِ
ص ُّب َعَلْي ِه ِم ْن ِتْل َك اْل ِقَر ِب َحتهى َط ِف َق ُي ِش ُير
م ْخ َضب ل َح ْف َص َة َزْو ِج الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلصُ ،ث هم َطفْقَنا َن ُ
ِإَلْيَنا ِبَيِدِه :أَ ْن َقْد َف َعْل ُت هنَ .قاَل ْت :ثُ هم َخَر َج ِإَلى الهن ِ
اس َف َصلهى ِب ِه ْم َو َخ َطَب ُه ْم.
ثقل ،أي اشتد مرضه ،يقال :أصبح ثاقال ،إذا أثقله المرض .وكان حينئذ في بيت أم المؤمنين

ميمونة .أن يمرض ،أي أن يتعهد ويخدم .عبيد هللا :عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود .عبد
هللا :ابن عباس .وكانت عائشة تحدث....لما دخل بيتي :كان ذلك يوم االثنين السابق ليوم االثنين
الذي توفي فيه .هريقوا على ،أي صبوا على الماء .هريقوا :أريقوا بإبدال الهاء من الهمزة .أوكية:
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جمع وكاء ،بالكسر ،وهو رباط القربة .أعهد إلى الناس :أي أوصي إليهم .المخضب :اإلجانة التي
يغسل فيها الثياب .أن قد فعلتن :عبارة عن االكتفاء بما فعلن.

ول ه ِ
 - 255عن عبَد ه ِ
َّللا ْب َن َعهباس :أَ هن َعِل هى ْب َن أَ ِبى َط ِالب َخَر َج ِم ْن ِعْنِد َرس ِ
َّللا صلى
َْ
ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ هِ
ِ
اس َيا أََبا َح َسن َ ،كْي َف أَ ْصَب َح
ال الهن ُ
هللا عليه وسلم فى َو َجعه الذى ُتُوف َى فيهَ ،فَق َ
َّللا ب ِارًئاَ .فأ َ ِ ِ
ِ
ِ ِ
رسول ه ِ
هِ ِ
ال
َخ َذ ِبَيده َعهب ُ
ال :أَ ْصَب َح ِب َح ْمد ه َ
اس ْب ُن َعْبد اْل ُمطلب َ ،فَق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ َفَق َ
َُ ُ
َّللا ألُرى رسول ه ِ
ِ
ِ
َل ُه أَْن َت و ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َسْو َف ُي َتَوفهى ِم ْن
َّللا َب ْعَد َث َ
َ
الث َعْبُد اْل َع َصا َ ،وإِنى َو ه َ َ ُ َ
ِِ
ول ه ِ
ِ
طِل ِب ِعْنَد اْلمْو ِت ،ا ْذ َه ْب ِبَنا ِإَلى َرس ِ
وه َب ِنى َعْبِد اْلم ه
َّللا
َع ِر ُ
َو َجعه َه َذا ِ ،إنى أل ْ
ف ُو ُج َ
ُ
َ
ُ
ِ
ِن َك َ ِ
ِ
اه
ان ِفيَنا َعِل ْمَنا َذِل َك َ ،وإ ْ
َمُر ِ ،إ ْن َك َ
ان فى َغْي ِرَنا َعل ْمَن ُ
يم ْن َه َذا األ ْ
ملسو هيلع هللا ىلص َفْلَن ْسأَْل ُه ف َ
اها رسول ه ِ
َفأَوصى ِبَنا َ .فَقال عِلىِ :إهنا و ه ِ ِ
اها
اها َال ُي ْع ِطيَن َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف َمَن َعَن َ
َ َ ٌّ
َ
ْ َ
َّللا َلئ ْن َسأَْلَن َ َ ُ َ
َّللا َال أَسأَلُها رسول ه ِ
الهناس بعَده ،وإِِنى و ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص.
َ
ُ َْ ُ َ
ْ َ َُ َ
بارئ :اسم فاعل من ب أر بمعنى أفاق من المرض .فأخذ بيده ،أي بيد علي بن أبي طالب.

بعد ثالث :بعد ثالث ليال .وهذا من شدة فراسته .عبد العصا :كناية عن تبعيته لغيره ،أعلمه أنه بعد

وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سيصير مأمو اًر أو تابعًا لغي ره .وذلك بعد ثالثة أيام .ألرى ،أي ألظن .فيمن هذا
األمر :يعني الخالفة ووالية أمر المسلمين .أوصى بنا ،أي أوصى بنا من يكون بعده.

ين َبْيَنا هُ ْم ِفى َصالَ ِة اْل َف ْج ِر ِم ْن
س ْب ُن َم ِالك رضى هللا عنه :أَ هن اْل ُم ْسِل ِم َ
 - 255عن أََن ُ
ْهم ِإاله رسول ه ِ
ِ
ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َك َش َف ِس ْتَر ُح ْجَرِة
َيْو ِم اال ْثَنْي ِن َوأَُبو َب ْكر ُي َصلى َل ُه ْم َل ْم َي ْف َجأ ُ ْ َ ُ ُ
وف ه ِ
ع ِائ َش َة َ ،فَن َظر ِإَلي ِهم و ُهم ِفى ص ُف ِ
ص أَُبو َب ْكرَعَلى
َ
الصالَة  .ثُ هم َتَب هس َم َي ْض َح ُك َ ،فَن َك َ
ُ
َ ْ ْ َ ْ
ف  ،و َظ هن أَ هن رسول ه ِ
ال ِة.
يد أَ ْن َي ْخُر َج ِإَلى ه
َع ِقَبْي ِه ِلَي ِص َل ه
الص َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُي ِر ُ
الص ه َ
َُ َ
ول ه ِ
ِ ِ
ِ
ال ِت ِهم َفَر ًحا ِبَرس ِ
َش َار ِإَلْي ِه ْم
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفأ َ
ال أََن ٌ
ُ
سَ :و َه هم اْل ُم ْسل ُمو َن أَ ْن َي ْف َتتُنوا فى َص َ ْ
َفَق َ
ِبيِدِه رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :أَ ْن أَ ِت ُّموا صالَ َت ُكم ،ثُ هم َد َخل اْل ُح ْجرَة وأَر َخى ِ
الس ْتَر.
َ َْ
َ
َ
ْ
َ َُ ُ
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كان ضحكه عليه السالم فرحًا باجتماعهم على الصالة وإقامة الشريعة .نكص :رجع وتأخر .على

عقبيه ،أي وراءه .هم بالشئ :نواه وأراده وعزم عليه .هموا أن يفتتنوا :بأن يخرجوا من الصالة .فرحًا
برسول هللا ،أي بإظهار السرور قوال وفعال .

َّللاِ
ِ
ِ
ولِ :إ هن ِم ْن ِن َع ِم ه
 - 255عن أََبى َع ْمرو َذ ْكَوا َن َمْوَلى َعائ َش َة أَ هن َعائ َش َة َكاَن ْت َتُق ُ
ِ
ِ ِ
عَلى أَ هن رسول ه ِ
َّللا َج َم َع
َ ه
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص تُُوف َى فى َبْيتى َوِفى َيْو ِمىَ ،وَبْي َن َس ْح ِرى َوَن ْح ِرىَ ،وأَ هن ه َ
َُ َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
الر ْحم ِن وبِيِدِه ِ
ول
السَو ُ
َبْي َن ِريقى َو ِريقه عْنَد َمْوِتهَ ،د َخ َل َعَل هى َعْبُد ه َ َ َ
اك َوأََنا ُم ْسنَد ٌة َر ُس َ
هِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف أَري ُت ُه يْنظُر ِإَلي ِه ،و َعرْف ُت أَهن ُه ي ِح ُّب ِ
َش َار ِبَ أْر ِس ِه أَ ْن َن َع ْم،
اك َفُقْل ُت آ ُخ ُذ ُه َل َك َفأ َ
السَو َ
ُ
َْ َ ُ ْ َ َ
َش َار ِبَ أرْ ِس ِه :أَ ْن َن َع ْمَ ،فَلهيْنتُهُ بأم ِره َوَبْي َن َيَدْي ِه
اش َتهد َعَلْي ِه َوُقْل ُت :أَُلِيُنهُ َل َك؟ َفأ َ
َف َتَن َاوْلتُهُ َف ْ
رْكوٌة  -أَو عْلب ٌة ي ُش ُّك عمر ِ -فيها ماءَ ،فجعل يْد ِخل يَدي ِه ِفى اْلم ِ
اء َفَي ْم َس ُح ِب ِه َما
َ َ ٌ َََ ُ ُ َ ْ
ُ َُ
ْ َُ َ
َ َ
َ
ِ ِ
الرِف ِ
يق
ولِ :فى ه
َّللاِ ،إ هن لْل َمْوت َس َكَرات .ثُ هم َن َص َب َيَد ُه َف َج َع َل َيُق ُ
ول :الَ ِإَل َه ِإاله ه ُ
َو ْج َه ُه َيُق ُ
ض َو َماَل ْت َيُد ُه.
َعَلىَ .حتهى قُ ِب َ
األ ْ

بين سحري ونحري ،أي ورأسه بين سحري ونحري .والسحر :الرئة .والنحر :موضع القالدة من

الصدر .أي وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه .عبد الرحمن :ابن أبي بكر .فتناولته،
أي السواك .فأمره :أي جعله يمر على أسنانه ليستاك به .الركوة :وعاء من أدم أي جلد .والعلبة:

قدح ضخم من خشب .يشك عمر :هو عمر بن سعيد ،أحد رواة الحديث .سكرات :جمع سكرة ،وهي
الشدة .وانظر ما مضى في الحديث .622

اهَ ،فَقاَل ْت َفا ِط َم ُة
الَ :ل هما َثُق َل الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َج َع َل َي َت َغ هش ُ
َ - 255ع ْن أََنس رضى هللا عنه َق َ
السالَم :وا َكرب أَباهَ .فَقالَ َلهاَ :ليس عَلى أَ ِب ِ
ات َقاَل ْت:
يك َكْر ٌب َب ْعَد اْلَيْو ِمَ .فَل هما َم َ
َ َْ َ
َعَلْي َها ه ُ َ ْ َ َ ُ
اه َم ْن َجهن ُة اْل ِفْرَدْو ِ
اه.
يل َنْن َع ْ
اهَ ،يا أََب َت ْ
س َمأَْو ُ
اهَ ،يا أََب َت ْ
اب َرًّبا َد َع ُ
اه ،أَ َج َ
َيا أََب َت ْ
اه ِإَلى ِج ْب ِر َ
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ول ه ِ
َفَل هما ُد ِف َن َقاَل ْت َف ِ
س ،أَ َط َاب ْت أَْن ُفس ُكم أَ ْن َت ْح ُثوا َعَلى َرس ِ
َّللا
الس َ
اط َم ُة َعَلْي َها ه
ال ُمَ :يا أََن ُ
ُ
ُ ْ
اب.
ملسو هيلع هللا ىلص التَُّر َ
ثقل ،أي اشتد به المرض .يتغشاه ،أي يعلوه ،والمراد يتغشاه الكرب .واكرب أباه :بألف الندبة والهاء

الساكنة للوقوف .والمراد بالكرب ما كان يجده من شدة الموت .يا أبتاه :أصله يا أبي ،قلبت الياء تاء

وألحق بها ألف الندبة وهاء السكت .الفردوس :حديقة في الجنة .نعاه ينعاه :أذاع خبر موته وأعلنه.
حثو التراب :إلقاؤه وإهالته .وقد سكت أنس عن جوابها رعا ية لها ولسان حاله يقول :لم تطب أنفسنا
بذلك ،ولكنا أرغمنا على ذلك امتثاال ألم هر ملسو هيلع هللا ىلص .

َ - 252ع ْن َع ِائ َش َة َو ْاب ِن َعهباس رضي هللا عنهم أَ هن أََبا َب ْكر  -رضى هللا عنه َ -قهب َل
الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َب ْعَد َمْوِت ِه.
في الحديث جواز تقبيل الميت.

 - 256ع ْن ع م ِرو ب ِن اْلح ِار ِث َق ال :ما َتر َك رسول ه ِ
ار َو َال ِدْرَه ًما َو َال َعْبًدا َو َال
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِديَن ً ا
َ
َ َْ ْ
َ َ َ َُ ُ
الس ِب ِ
يل َصَد َق ًة.
ان َيْرَكُب َهاَ ،و ِسالَ َح ُهَ ،وأَْر ًضا َج َعَل َها ِالْب ِن ه
اء الهتِى َك َ
أَ َم ًةِ ،إاله َب ْغَل َت ُه اْلَبْي َض َ
راوي الحديث :هو عمرو بن الحارث بن المصطلق الخزاعي ،وهو أخو جويرية أم المؤمنين .أمة ،أى
جارية .وفي هذا داللة على أن ما ذكروه من رقيق النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إما مات وإما أعتقه .وفيه أيضًا

سنة االقتداء به ملسو هيلع هللا ىلص في إعتاق العبيد .بغلته :كان اسمها "دلدل" .وكان قد أهداها إليه المقوقس .أرض

الصدقة :وهي أرض بخيبر وفدك ،كان قد جعلها في حياته ألبناء السبيل صدقة .وابن السبيل هو
المسافر الذي انقطع به واليجد ما يتبلغ به.
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باب آخر ما تكلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ض َن ِب ٌّى َحتهى َيَرى
يح ِإهنهُ َل ْم ُيْقَب ْ
 - 255عن َع ِائ َش َة َقاَل ْتَ :ك َ
ول َو ْهَو َص ِح ٌ
ان الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اق،
َمْق َعَد ُه م َن اْل َجهنة ،ثُ هم ُي َخهيَرَ .فَل هما َنَز َل ِبه َوَ أْر ُس ُه َعَلى َفخذى ُغش َى َعَلْيه ،ثُ هم أَ َف َ
ِ
ِ
َعَلىَ .فُقْل ُتِ :إ ًذا الَ َي ْخ َت ُارَنا.
ال :الله ُه هم ه
َفأ ْ
يق األ ْ
الرِف َ
َش َخ َ
ص َب َصَرُه ِإَلى َس ْقف اْلَبْيت ثُ هم َق َ
يث الهِذى َك َ ِ
يحَ .قاَل ْتَ :ف َكاَن ْت ِ
آخَر َكِل َمة َت َكله َم ِب َها:
َو َعَرْف ُت أَهن ُه اْل َحِد ُ
ان ُي َحد ُثَنا َو ْهَو َص ِح ٌ
يق األَ ْعَلى" .
"الله ُه هم ه
الرِف َ

يخير ،أي بين الدنيا واآلخرة .فلما نزل به ،أي الموت .أشخص بصره :رفعه إلى أعلى .اللهم

الرفيق األعلى ،أي أسألك الرفيق األعلى .وانظر ما سبق في الحديث  .622الذي كان يحدثنا به
وهو صحيح ،أي حين كان ملسو هيلع هللا ىلص صحيحاً معافى.
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كتاب التفسير
باب ما جاء في فاتحة الكتاب
 - 255ع ْن أَ ِبى س ِع ِيد ب ِن اْلمعهلى َقال ُكْن ُت أُصِلى فِى اْلمس ِجِد َفَدع ِانى رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص
َ
َ
َُ
ْ
َ َُ ُ
َْ
َ
َ
َّللا ( اس َت ِجيبوا ِه ِ
ِ
َفَلم أُ ِجب ُهَ ،فُقْل ُت :يا رسول ه ِ ِ
ّلِل
ال :أََل ْم َيُق ِل ه ُ ْ ُ
ْ ْ
َّللا ِإنى ُكْن ُت أُ َصلىَ .فَق َ
َ َُ َ
ول ِإ َذا َدعا ُكم ) ؟ ثُ هم َقال ِلى :أل ِ
َوِل هلرس ِ
السَو ِر ِفى اْلُقْر ِ
آن َقْب َل أَ ْن
ورًة ِه َى أَ ْع َظ ُم ُّ
َ
ُعل َمهن َك ُس َ
َ
َ ْ
ُ
َت ْخُر َج ِم َن اْل َم ْس ِجِد.
ثُ هم أَ َخ َذ ِبيِدىَ ،فَل هما أَرَاد أَ ْن ي ْخرج ُقْل ُت َل ُه :أَلَم َتُقل ألُعِلمهن َك س ِ
ورة ِفى
َ َُ
ورًة ه َى أَ ْع َظ ُم ُس َ
ْ ْ َ َ ُ َ
َ
َ
ِ
آن؟ َقال ( :اْلحمُد ِه ِ
اْلُقْر ِ
يم الهِذى
ين ) ِه َى ه
السْب ُع اْل َم َث ِانى َواْلُقْر ُ
ّلِل َر ِب اْل َعاَل ِم َ
آن اْل َعظ ُ
َْ
َ
أُوِتي ُت ُه.
أبو سعيد :اسمه رافع ،وقيل الحارث .المسجد :مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالمدينة .فلم أجبه ،فقلت ،..أي بعد
الصالة معتذ ًار( .استجيبوا هلل وللرسول) :اآلية  89من سو ةر األنفال .وباآلية استدل جماعة من
الشافعية على عدم بطالن الصالة بذلك .فلما أراد أن يخرج ،أي من المسجد .السبع المثاني :ألنها

سبع آيات تثنى وتكرر على مرور األوقات ،أو تثنى في كل صالة ،أي تعاد.
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 - 255ع ْن أَ ِبى ُهريرَة أَ هن رسول ه ِ
ض ِ
ال ِ
وب َعَلْي ِه ْم َو َال
ام ( َغْي ِارْل َم ْغ ُ
َ
َ َْ
اإل َم ُ
الِ :إ َذا َق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ين) َفُقولُواِ :
ه
ينَ .ف َم ْن َوا َف َق َقْولُ ُه َقْو َل اْل َمالَ ِئ َك ِة ُغ ِفَر َل ُه َما َتَقهد َم ِم ْن َذْن ِب ِه.
آم َ
الض ِال َ
آمين :روى بمد الهم ةز وقصرها ،ومعناها استجب ،وهو اسم فعل بني على الفتح .فمن وافق قوله

قول المالئكة :أي قوله آمين هو قول المالئكة لها .ماتقدم من ذنبه ،أي كل ما تقدم من ذنبه .فمن
بيانية ال تبعيضية .وظاه هر يشمل الصغائر والكبائر .والحق أنه عام خص منه ما يتعلق بحقوق
الناس فال يغفر بالتأمين ،لألدلة في ذلك.

سورة البقرة

ه
َس َماَء ُكله َها)
باب قول هللا تعالىَ( :و َعل َم َآد َم األ ْ
ِ
ِ
ام ِة
الَ :ي ْج َتم ُع اْل ُمْؤ ِمُنو َن َي ْو َم اْلقَي َ
َ - 655ع ْن أََنس  -رضى هللا عنه َ -ع ِن الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
اس َت ْش َف ْعَنا ِإَلى َربَِنا َفَيأْتُو َن َآد َم َفَيُقولُو َن :أَْن َت أَُبو الهن ِ
َّللا ِبَيِدِه
اسَ ،خَلَق َك ه ُ
َفَيُقولُو َنَ :ل ِو ْ
ِ
وأَسجَد َل َك م َ ِ
ه
يحَنا ِم ْن
اء ُك ِل َش ْىءَ ،ف ْ
اش َف ْع َلَنا عْنَد َرِب َك َحتهى ُي ِر َ
َ ْ َ
ال ئ َك َت ُهَ ،و َعل َم َك أَ ْس َم َ
َ
ِ
وحا َفِإهن ُه أَهو ُل َر ُسول
ولَ :ل ْس ُت ُهَنا ُك ْم َ -وَي ْذ ُكُر َذْنَب ُه َفَي ْس َت ِحى  -اْئ ُتوا ُن ً
َم َكانَنا َه َذاَ .فَيُق ُ
َّللا ِإَلى أَ ْه ِل األَْر ِ
ولَ :ل ْس ُت ُهَنا ُك ْمَ .وَي ْذ ُكُر ُسَؤاَل ُه َرهب ُه َما َلْي َس َل ُه
ضَ .فَيأْتُوَن ُه َفَيُق ُ
َب َع َث ُه ه ُ
ِ
ِِ ِ
ِ
وسى
يل ه
ولَ :ل ْس ُت ُهَنا ُك ْم ،اْئ ُتوا ُم َ
الر ْح َم ِنَ .فَيأْ ُتوَن ُه َفَيُق ُ
ول :اْئ ُتوا َخل َ
به عْل ٌم َفَي ْس َتحىَ ،فَيُق ُ
ه
ولَ :ل ْس ُت ُهَنا ُك ْمَ .وَي ْذ ُكُر َقْت َل الهن ْف ِ
س بِ َغْي ِر
َّللا َوأَ ْع َط ُ
اه التهْوَ ار َةَ .فَيأْ ُتوَن ُه َفَيُق ُ
َعْبًدا َكل َم ُه ه ُ
ِ
َّللا ورسوَل ُه ،وَكِلم َة ه ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وح ُه.
َّللا َوُر َ
َ َ
يسى َعْبَد ه َ َ ُ
ول :اْئتُوا ع َ
َن ْفس َفَي ْس َتحى م ْن َربِه َفَيُق ُ
َّللا َل ُه َما َتَقهد َم ِم ْن َذْن ِب ِه َو َما َتأَ هخَر.
ولَ :ل ْس ُت ُهَنا ُك ْم ،اْئ ُتوا ُم َح همًدا ملسو هيلع هللا ىلص َعْبًدا َغ َفَر ه ُ
َفَيُق ُ
ِ
ق َحتهى أَ ْس َتأِْذ َن َعَلى َربِى َفُيْؤَذ ُنَ ،فِإ َذا َرأَْي ُت َربِى َوَق ْع ُت َس ِ
اجًداَ ،فَيَد ُع ِنى
َفَيأْ ُتوِنى َفأَْن َطل ُ
اش َف ْع تُ َش هف ْعَ .فأَْرَف ُع َ أرْ ِسى
ال ْارَف ْع َ أرْ َس َكَ ،و َس ْل تُ ْع َط ْهَ ،وُق ْل ُي ْس َم ْعَ ،و ْ
َّللا ثُمه ُيَق ُ
اء ه ُ
َما َش َ
ِ
ود ِإَلْي ِهَ ،فِإ َذا
َح َم ُد ُه ِب َت ْح ِميد ُي َعِل ُم ِنيه ،ثُ هم أَ ْش َف ُعَ ،فَي ُحُّد ِلى َحًّداَ ،فأُْد ِخُل ُه ُم اْل َجهن َةُ ،ث هم أَ ُع ُ
َفأ ْ
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َ أَرْي ُت َربِى ِمْثَل ُه ُث هم أَ ْش َف ُع ،
ها ِ
ولَ :ما َب ِقى ِفى
الرب َع َة َفأَقُ ُ
َ

ود
ود الثه ِال َث َة ثُ هم أَ ُع ُ
َفَي ُحُّد ِلى َحًّداَ ،فأُْد ِخُل ُه ُم اْل َجهن َةُ .ث هم أَ ُع ُ
ِ
ود .
الهن ِار ِإاله َم ْن َحَب َس ُه اْلُقْرآ ُن َوَو َج َب َعَلْيه اْل ُخلُ ُ

لو استشفعنا" :لو" هذه للتمنى والطلب ،أي لو استشفعنا بأحد إلى هللا فيشفع لنا فيخلصنا مما نحن

من الكرب والضيق .أسجد لك مالئكته ،أي جعلهم يسجدون لك .أسماء كل شئ :قيل :علمه أسماء

المالئكة ،وقيل :أسماء األجناس دون أنواعها كإنسان وملك ،وقيل :أسماء ماخلق هللا في األرض من
الدواب والهوام والطير ،وقيل :علمه أسماء ذريته .مكاننا هذا :هو موقف العرصات يوم الفزع األكبر.

ويروى" :يزيحنا" من اإلزاحة واإلبعاد .لست هناكم ،أي لست في المكانة والمنزلة التي تظنونني بها.
وهي مقام الشفاعة عند هللا .ويذكر آدم ذنبه :يعني قربان الشج ةر واألكل منها .نوح أول رسول إلى

أهل األرض ،أي باإلنذار وإهالك قومه .وأما آدم فكانت رسالته بمثابة التربية واإلرشاد ألبنائه وذريته.
وي ذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم :وهو ما حكى عنه في القرآن في قوله" :رب إن ابني من أهلي

وإن وعدك الحق" .أي وعدتني أن تنجى أهلى من الغرق .وقد أجابه هللا كما قال " :فال تسألن ما
ليس لك به علم" .وكان يجب أال يسأل ،ألنه لم يعلم من المراد من األهل ،وهو من آمن وعمل

صالحاً ،أما ابنه فعمل غير صالح .خليل الرحمن :هو إبراهيم عليه السالم .يذكر موسى قتل النفس

بغير نفس :هو قتله القبطي حينما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوك ةز موسى فقضى
عليه وانتصر لشيعته اإلسرائيلى .عيسى كلمة هللا :سمى بذلك ألنه وجد بأم هر تعالى بدون أب ،قال

له كن فكان .وروحه ،أي ذا روح صدر منه ال بتوسط ما يجرى مجرى األصل والمادة له كالنطفة

والبيضة .وقيل ألنه كان يحي األموات ويحي القلوب .وقل ُيسمع ،أي يسمع قولك .واشفع ُت َشهفع،
أي تقبل شفاعتك .فيتحد لي حدا ،أي يبين لي قومًا أشفع فيهم .فإذا رأيت ربي مثله ،أي أفعل مثل
ما سبق من السجود ورفع الرأس وغيره .ووجب عليه الخلود ،أى حكم بحبسه أبداً ،وهم الكفار.
يعنى قول هللا تعالى( :خالدين فيها أبدًا).

56

باب قوله تعالى
( َفال َتجعلُوا ِه ِ
ّلِل أَند َاد ًا َوأَنتُ ْم َت ْعَل ُمو َن)
َْ
َّللا؟ َقال :أَ ْن َتجعل ِه ِ
َّللا َق ال :سأَْل ُت الهن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص :أَ ُّى ال هذْن ِب أَع َظم ِعْنَد ه ِ
ِ ِ
ّلِل
ه
ََْ
َ
ْ ُ
َ - 655ع ْن َعْبد ه َ َ
ِ
ِ
ِ
اف َأ ْن
الَ :وأَ ْن َتْقُت َل َوَلَد َك َت َخ ُ
يمُ ،قْل ُتُ :ث هم أَ ُّى؟ َق َ
نًّدا َو ْهَو َخَلَق َكُ .قْل ُتِ :إ هن َذل َك َل َعظ ٌ
ال :أَ ْن ُتَزِانى َحِليَل َة َج ِار َك.
َي ْط َع َم َم َع َكُ .قْل ُت :ثُ هم أَ ُّى؟ َق َ
َ
عبد هللا :عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه .ندا ،أي مثال ونظي اًر .وهو خلقك ،أي وغي هر ال يستطيع
خلق شئ .وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك :في هذا ذم شديد للبخيل ،ألن بخله أداه إلى أن

يقتل ولده مخافة أن يأكل معه .المزاناة :مفاعلة من الزنى ،معناه أن تزنى برضاها .والحليلة :الزوجة
سميت بذلك من الحالل ،أو من الحلول ألنها تحل معه ،أو من حل اإلزار.

وقدم الشرك ألنه أعظم الذنوب (إن الشرك لظلم عظيم) ،ثم ثنى بالقتل ألنه أكبر الكبائر بعد

الشرك ،ثم ثلث بالزنى ألنه س بب الختالط األنساب ،وعظم حرمته مع حليلة الجار ،ألن الجار يتوقع

من جا هر المحافظة والذب عنه وعن حريمه ،فإذا غدر به ذلك الغدر كان ذلك أشنع للجرم ،وأفظع
للذنب.

باب:

ِ
يل )
( َمن َك َ
ان َعُدًّوا ل ِجْب ِر َ
ول ه ِ
 - 655ع ْن أََنس َقال :س ِمع عبُد ه ِ
الم ِبُقُدو ِم َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َو ْهَو ِفى أَْرض
َّللا ْب ُن َس َ
َ
َ َ َ َْ
ُ
فَ ،فأَ َتى الهن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص َفَقالِ :إِنى س ِائلُ َك ع ْن َثالَث الَ يعَلمه هن ِإاله َن ِبىَ ،فما أَهول أَ ْشر ِ
اط
َي ْخ َت ِر ُ
َ
ه
ُ َ
َْ ُُ
ٌّ َ
َ
َ
ِِ
ِ
ِ
الس ِ
ِ
ال :أَ ْخَبَرِنى
ه َ
اعة؟ َو َما أَهو ُل َط َعا ِم أَ ْهل اْل َجهنة؟ َو َما َيْن ِز ُع اْلَوَلُد ِإَلى أَِبيه أَْو ِإَلى أُمه؟ َق َ

57

ِب ِه هن ِجب ِر ِ
اك َعُدُّو اْلَي ُه ِ
ال ِئ َك ِةَ .فَقَرأَ َهِذِه
ود ِم َن اْل َم َ
الَ :ذ َ
الَ :ن َع ْمَ .ق َ
يل؟ َق َ
الِ :جْب ِر ُ
يل آن ًفاَ .ق َ
ْ ُ
ِ
يل َفِإ هن ُه َنهزَل ُه َعَلى َقْل ِب َك)
اآلي َة ( َم ْن َك َ
َ
ان َعُدًّوا ل ِجْب ِر َ
الس ِ
ِ
اس ِم َن اْل َم ْش ِر ِق ِإَلى اْل َم ْغ ِر ِبَ ،وأَ هما أَهو ُل َط َعا ِم
أَ هما أَهو ُل أَ ْشَراط ه َ
اعة َفَن ٌار َت ْح ُشُر الهن َ
ِ
أَ ْه ِل اْل َجهن ِة َف ِزَي َاد ُة َك ِبِد ُحوتَ ،وِإ َذا سَب َق ماء ه ِ
اء
الر ُجل َما َء اْل َمْ أَرة َنَز َع اْلَوَلَدَ ،وِإ َذا َسَب َق َم ُ
َ ُ
َ
ِ
َّللا! يا رسول ه ِ
ِ
َّللا ِإ هن
ول ه َ َ ُ َ
َّللاَ ،وأَ ْش َهُد أَهن َك َر ُس ُ
ال :أَ ْش َهُد أَ ْن الَ ِإَل َه ِإاله ه ُ
اْل َمْ أَرة َنَزَع ْتَ .ق َ
ود َقوم به ٌت وِإهنهم ِإ ْن يعَلموا ِبِإس َ ِ
ود
اء ِت اْلَي ُه ُ
المى َقْب َل أَ ْن َت ْسأََل ُه ْم َيْب َه ُتوِنىَ .ف َج َ
ْ
َْ ُ
اْلَي ُه َ ْ ٌ ُ ُ َ ُ ْ
ى رجل عبُد ه ِ
َّللا ِفي ُك ْم؟ َقاُلواَ :خْيُرَنا َو ْاب ُن َخْي ِرَنا َ ،و َسِيُدَنا َو ْاب ُن َسِيِدَنا.
ال الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص :أَ ُّ َ ُ َ ْ
َفَق َ
َّللا ِم ْن َذِل َكَ .ف َخ رج عبُد ه ِ
َقال :أَ أَري ُتم ِإ ْن أَسَلم عبُد ه ِ
ال:
َ َ َْ
ْ َ َْ
َّللا َفَق َ
َّللا ْب ُن َسالَمَ .فَقالُوا :أَ َعا َذ ُه ه ُ
َ َْ ْ
َّللا ،وأَ هن مح همًدا رسول ه ِ
وه .
ص ُ
َّللاَ .فَقالُواَ :شُّرَنا َو ْاب ُن َش ِرَناَ .واْن َتَق ُ
أَ ْش َهُد أَ ْن الَ ِإَل َه ِإاله ه ُ َ ُ َ َ ُ ُ
اف يا رسول ه ِ
هِ
َّللا.
الَ :ف َه َذا الذى ُكْن ُت أَ َخ ُ َ َ ُ َ
َق َ
يخترف ،أي يجتنى من ثمار هذه األرض .أشراط :جمع شرط ،بالتحريك ،وهو العالمة .ينزع إلى

أبيه أو أمه ،أي يجعله يشبه أحدهما .آنفاً ،أي منذ ساعة ،أو في أقرب وقت منا .فق أر هذه اآلية،

أي رسول هللا ،ردًا على من زعم ذلك ،وهو عبد هللا بن صوريا .وسبب عدواة اليهود لجبريل ما حكاه
الثعلبي عن ابن عباس أن نبيهم أخبرهم أن بختنصر يخرب بيت القدس ،فبعثوا رجال ليقتله فوجده

شاباً ضعيفاً ،فمنعه جبريل من قتله وقال له  :إن كان هللا أراد هالككم عن يده فلن تسلط عليه ،وإن
كان غي هر فعلى أي حق تقتله؟ فتركه ،فكبر بختنصر وغ از بيت المقدس فقتلهم وخربه .فصاروا
يكرهون جبريل لذلك .زيادة كبد حوت :هي القطعة المنفردة بالكبد ،وهي أطيبها وأهنأ األطعمة .نزع

الولد :بالنصب على المفعولية ،أي جذبه إليه .نزعت ،أي نزعته وجذبته إليهاُ .ب ُهت :جمع بهوت،
وهو الكثير البهتان ،أو الكذاب الممارس .يبهتوني ،أي يكذبون ويفترون على.
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باب قوله
نسها َنأ ِ
ِ
ِ
ْت ِب َخْير مْن َها أَْو ِمْثِل َها)
( َما َنْن َس ْخ م ْن َآية أَْو ُن َ
ال ُع َمُر رضى هللا عنه :أَ ْقَرُؤَنا أَُب ٌّىَ ،وأَ ْق َضاَنا َعِل ٌّىَ ،وِإهنا
الَ :ق َ
َ - 655ع ِن ْاب ِن َعهباس َق َ
ول ه ِ
اك أَ هن أَُبًّيا َيُقولَ :ال أََد ُع َشْيًئا س ِم ْع ُت ُه ِم ْن َرس ِ
ال
َلَنَد ُع ِم ْن َقْو ِل أَُبىَ ،وَذ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد َق َ
ُ
َ
ُ
َّللا َتعاَلى ( :ما َنْنس ْخ ِم ْن آية أَو ُن ِ
نس َها ).
َ ْ
هُ َ
َ َ
أٌبى :هو أبي بن كعب .أقضانا على ،أي أعلمنا بالقضاء على بن أبي طالب .لندع ،أى لنترك .وفي

رواية" :من لحن أبي" ،أي من لغته .ال أدع شيئا سمعته من رسول هللا ،أي ال أترك شيئًا سمعته
منه .وكان أبي اليقول بنسخ شىء من القرآن لكونه لم يبلغه نسخ ما نسخت تالوته .واآلية تالها

عمر يحتج بها على أبي بن كعب لجواز وقوع النسخ .وقد تعقب ذلك بأنها قضية شرطية ال تستلزم

الوقوع .وأجيب بأن السياق وسبب النزول كان في ذلك ،ألنها نزلت جواباً لمن أنكر ذلك.

باب

هللا َوَلَد ًا ُسْب َحاَن ُه)
( َوَقاُلوا اته َخ َذ ُ
َّللاَ :ك هذَب ِنى ْاب ُن
ال ه ُ
الَ :ق َ
َ - 655ع ِن ْاب ِن َعهباس  -رضى هللا عنهما َ -ع ِن الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اى َفَزَع َم أَِنى َال أَ ْقِدُر أَ ْن
َآد َم َوَل ْم َي ُك ْن َل ُه َذل َكَ ،و َش َت َمنى َوَل ْم َي ُك ْن َل ُه َذل َكَ ،فأَ هما َت ْكذ ُ
يبهُ ِإهي َ
ِ
ان ،وأَ هما َش ْتم ُه ِإهياى َفَقولُ ُه ِلى وَلٌدَ ،فسب َح ِانى أَ ْن أَته ِخ َذ ص ِ
احَب ًة أَْو َوَلًدا.
َ
ُْ
َ
َ ْ
أُع َيد ُه َك َما َك َ َ
ُ
اآلية :نزلت ردًا على النصارى لما قالوا :المسيح ابن هللا ،واليهود لما قالوا عزير ابن هللا ،والمشركين
لما قالوا المالئكة بنات هللا .كذبني ابن آدم ،أي بعض أبناء آدم .الشتم :وصف الشخص بما فيه
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إزراء ونقص .تعالى هللا عن ذلك علواً كبي اًر .فزعم أني ال أقدر أن أعيده كما كان :مع أن اإلعادة

أهون من بدء الخلق ( ،وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) .أما قوله :لي ولد :إنما كان

ذلك شتمًا لما فيه من التنقيص ،ألن الولد إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه ،ويستلزم ذلك بعض
البواعث التي يجب تنزيه هللا عنها .سبحانى ،أي تنزهت.

باب
(قُولُوا آمهنا ِب ِ
اهلل َو َما أُ ِ
نز َل ِإَلْيَنا)
َ
ان أَ ْه ُل اْل ِك َتابِ َيْقَرُءو َن التهْوَ ار َة ِباْل ِعْبَرِانهي ِة،
الَ :ك َ
َ - 652ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة رضى هللا عنه َق َ
اإلسالَ ِمَ ،فَقال رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :الَ تُ َصِدقُوا أَ ْهل اْل ِك َت ِ
َوُي َف ِسُروَن َها ِباْل َعَربِهي ِة أل ْ ِ
اب َوالَ
َ
َ َُ ُ
َهل ِ ْ
وهم ،وقُوُلوا ( :آمهنا ِب ه ِ
ِ
اآلي َة.
اّلِل َو َما أُْن ِز َل ِإَلْيَنا) َ
ُت َكذُب ُ ْ َ
َ
أهل الكتاب :يعني اليهود .والمقصود بالحديث :أى إذا كان ما يخبرون به المسلمين محتمال؛ وذلك

خشية أن يكون ما يخبرون به صدقاً فيكذبوه ،أو كذبًا فيصدقوه ،فيقعوا في الحرج .ولم يرد النهي عن
تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخالفه ،وال عن تصديقهم فيها ورد شرعنا بوفاقه ،بل المراد التوقف.
قال الخطابي :هذا الحديث أصل في وجوب التوقف عما يشكل من األمور فال يقضى عليه بصحه

أو بطالن ،وال بتحليل وتحريم .وقد أمرنا أن نؤمن بالكتب المنزلة على األنبياء عليهم السالم ،إال أنه

ال سبيل لنا إلى أن نعلم صحيح ما يحكونه عن تلك الكتب من سقيمه ،فنتوقف فال نصدقهم لئال

نكون شركاء معهم فيما حرفوه منه ،وال نكذبهم فلعله يكون صحيحاً فنكون منكرين لما أمرنا أن نؤمن
به.
وعلى هذا كان توقف السلف عن بعض ما أشكل عليهم ،وتعليقهم القول فيه ،كما سئل عثمان رضي
هللا تعالى عنه عن الجمع بين األختين في ملك اليمين فقال :أحلتهما آية وحرمتهما آية .وكما سئل

ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم كل اثنين فوافق ذلك اليوم يوم عيد فقال :أمر هللا بالوفاء بالنذر،

ونهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن صوم يوم العيد.
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فهذا مذهب من يسلك طريق الورع ،وإن كان غيرهم قد اجتهدوا واعتبروا األصول ،فرجحوا أحد

المذهبين على اآلخر .وكل على ما ينويه من الخير ويؤمه من الصالح مشكور.

باب قوله تعالى

اء ِم َن الهن ِ
اس َما َواله ُه ْم َعن ِقْبَل ِت ِه ُم اله ِتي َكاُنوا َعَلْي َها)
ول ُّ
الس َف َه ُ
( َسَيُق ُ
اء رضى هللا عنه :أَ هن النبي ه ِ
 - 656ع ِن اْلبر ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َصلهى ِإَلى َبْي ِت الْ َمْقِد ِ
س ِسته َة َع َشَر
ه
َ ََ
ان ُي ْع ِجُب ُه أَ ْن َت ُكو َن ِقْبَل ُت ُه ِقَب َل اْلَبْي ِتَ ،وِإهن ُه َصلهى  -أَْو
َش ْهً ار أَْو َسْب َع َة َع َشَر َش ْهً ارَ ،وَك َ
ان َصلهى َم َع ُهَ ،ف َمهر َعَلى
َصاله َها َ -ص َ
ال َة اْل َع ْص ِرَ ،و َصلهى َم َع ُه َقْو ٌمَ ،ف َخَر َج َر ُج ٌل ِم هم ْن َك َ
اكعو َن َقال :أَ ْشهُد ِب ه ِ
ِ
ِ
اّلِل َلَقْد َصلهْي ُت َم َع الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ِقَب َل َم هك َةَ ،فَد ُاروا َك َما
َ
أَ ْه ِل اْل َم ْس ِجد َو ُه ْم َر ُ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ال قُ ِتلُوا َل ْم َنْد ِر
ان الهِذى َم َ
ُه ْم ِقَب َل اْلَبْي ِتَ ،وَك َ
ات َعَلى اْلقْبلَة َقْب َل أَ ْن تُ َحهو َل قَب َل اْلَبْيت ِر َج ٌ
ان ه ِ ِ
اس َلرء ٌ ِ
يع إِيماَن ُكم ِإ هن ه ِ
ول ِف ِ
يم ).
وف َرح ٌ
َّللا بالهن ِ َ ُ
َ
َّللا لُيض َ َ ْ
َّللا ( َو َما َك َ ُ
يه ْمَ ،فأَْنَز َل ه ُ
َما َنُق ُ
البراء :هو البراء بن عازب .وكانت صالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى بيت المقدس :حينما كان بالمدينة .ستة

عشر شهرا أو سبعة عشر شهراً :الشك من الراوى .قبل البيت ،أي جهة البيت العتيق بمكة .صلى
أو صالها :الشك من الرواى .و"صالة" بدل من الضمير المنصوب في "صالها" .فخرج رجل ممن
كان صلى :هو عباد بن بشر األشهلى ،أو عباد بن نهيك الحطمى .فمر على أهل المسجد :مسجد

المدينة أو مسجد قباء .وهم راكعون ،أي في حالة الركوع ،أو في حالة الصالة من باب إطالق الجزء

وإرادة الكل .أشهد باهلل ،أي أحلف به .إيمانكم ،أي ثواب إيمانكم ،أي صالتكم إلى بيت المقدس.

رءوف رحيم ،أي ال يضيع أجورهم.

باب قوله تعالى
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الص َفا و اْلمروَة ِمن َشع ِائ ِر ِ
هللا)
َ
(ِإ هن ه َ َ ْ َ
ِ
ِ
الُ :قْل ُت ِل َع ِائ َش َة َزْو ِج الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َوأََنا َيْو َم ِئذ
َ - 655ع ْن ه َشا ِم ْب ِن ُعْرَوَة َع ْن أَ ِبيه أَهنهُ َق َ
الص َفا واْلمروَة ِم ْن َشع ِائ ِر ه ِ
الس ِن :أَ أَري ِت َقول ه ِ
يث ِ
َّللا َف َم ْن َح هج
َحِد ُ
َ
َّللا َتَب َار َك َوَت َعاَلى ( ِإ هن ه َ َ ْ َ
َْ َْ
اح َعَلْي ِه أَ ْن َيطههو َف ِب ِه َما ) َف َما أَُرى َعَلى أَ َحد َشْيًئا أَ ْن الَ َيطههو َف
اع َت َمَر َفالَ ُجَن َ
اْلَبْي َت أَ ِو ْ
ِ
اح َعَلْي ِه أَ ْن َال َيطههو َف ِب ِه َما،
ول َكاَن ْتَ :ف َ
ال ُجَن َ
ِب ِه َماَ .فَقاَل ْت َعائ َش ُةَ :كاله َلْو َكاَن ْت َك َما َتُق ُ
ِِ
اآلي ُة ِفى األَ ْن َص ِار َ ،كاُنوا ُي ِهلُّو َن ِل َمَنا َةَ ،وَكاَن ْت َمَنا ُة َح ْذَو قَُدْيدَ ،وَكاُنوا
ِإهن َما أُْن ِزَل ْت َهذه َ
اإل سالَم سأَلُوا رسول ه ِ
ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َع ْن
َي َت َحهر ُجو َن أَ ْن َيطُوفُوا َبْي َن ه
َُ َ
اء ِ ْ ُ َ
الص َفا َواْل َمْرَوةَ ،فَل هما َج َ
الص َفا واْلمروَة ِم ْن َشع ِائ ِر ه ِ
ِ
اح
اع َت َمَر َفالَ ُجَن َ
َّللا َف َم ْن َح هج اْلَبْي َت أَ ِو ْ
َ
َّللاِ ( :إ هن ه َ َ ْ َ
َذل َك َفأَْنَز َل ه ُ
َعَلْي ِه أَ ْن َي ه
طهو َف ِب ِه َما ).
عروة :هو عروة بن الزبير بن العوام .الصفا والمروة :علمان لجبلين معروفين .من شعائر هللا ،أي

من مناسك الحج .فما أُرى ،أي ما أظن .فما أُرى على أحد شيئاً ،أى شيئاً من اإلثم والجناح .أن ال
يطوف بهما :ألن مفهوم اآلية أن السعى ليس بواجب ،ألنها دلت على رفع الجناح وهو اإلثم ،وذلك

يدل على اإلباحة ال الوجوب .لو كانت كما تقول كانت ،...أي بزيادة "ال" بعد "أن" لتدل على رفع

اإل ثم عن التارك لذلك ،وبذلك ال يكون في اآلية نص على الوجوب وال على عدمه وذلك حقيقة

المباح .ولكن لم ترد اآلية بزيادة "ال" حتى يفهم هذا الفهم ،بل الطواف ركن عند مالك والشافعى ،سنة

عند أحمد ،واجب عند أبي حنيفة .إنما أنزلت هذه اآلية في األنصار :هذا بيان منها لسبب

االقتصار على نفى اإلثم ،وهو هذا السبب الخاص .كانوا يهلون لمناة ،أى كانوا قبل اإلسالم يهلون
لهذا الصنم .واإلهالل :رفع الصوت بالتلبية .حذو قديد ،أي مقابل هذا الموضع ،وهو منازل طريق
مكة إلى المدينة .كانوا يتحرجون :وعلة تحرجهم ،أي احترازهم من اإلثم ،أنه كان لغيرهم صنمان

أحدهما بالصفا واآلخر بالمروة ،وهما إساف ونائلة ،فتحرجوا كراهة لذينك الصنمين ،وكرامة لصنمهم
الذي بقديد ،فكان ذلك سنة آبائهم .سألوا رسول هللا عن ذلك ،أي عن الطواف بينهما.

باب قوله تعالى:
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ين
ان ِمن ُكم هم ِريض ًا أَو َعَلى َس َفر َف ِعهد ٌة ِم ْن أَهيام أُ َخَر َو َعَلى الهِذ َ
ودات َف َمن َك َ
( أَهيام ًا هم ْعُد َ
ِ
ِ
ام ِم ْس ِكين)
ُيطيُقوَن ُه فْدَي ٌة َط َع ُ
ِ
ام ِم ْس ِكين).
َ - 655ع ْن َع َطاء َس ِم َع ْاب َن َعهباس َيقولَ( :و َعَلى الهِذ َ
ين ُي َطهوقُوَن ُه فْدَي ٌة َط َع ُ
ِ
يع ِ
وخةُ ،هَو ه
ان أَ ْن
ال ْاب ُن َعهباسَ :لْي َس ْت ِب َمْن ُس َ
الشْي ُخ اْل َك ِب ُير َواْل َمْ أَرةُ اْل َك ِب َيرةُ الَ َي ْس َتط َ
َق َ
وماَ ،فْلُي ْط ِع َم ِ
ان ُك ِل َيْوم ِم ْس ِكيًنا.
ان َم َك َ
َي ُ
ص َ
يطوقونه ،أي يكلفون إطاقته ،أو يتحملونه .وهذه قراءة ابن مسعود وابن عباس .وقرئ" :يطيقونه"

وهى قراءة الجمهور .وفي إحدى قراءتى ابن عباس" :يتطوقونه" بمعنى يتكلفونه .الفدية :البدل
المالي.

كان ابن عباس ال يرى النسخ في هذا .وقد خالفه الجمهور .ومجمل كالمهم أن النسخ ثابت في حق
الصحيح الجسم المقيم ،نسخ ذلك بقوله تعالى( :فمن شهد منكم الشهر فليصمه) .وأما الشيخ الفاني

فله أن ي فطر وال قضاء عليه ،ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينًا إذا
قاد اًر على هذه النفقة؟ للعلماء فى هذا قوالن :أحدهما عدم الوجوب كما هو شأن الصبي ،وهو أحد
قولي الشافعى .والثانى وهو المعتمد وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم.

باب

( أُ ِح هل َل ُكم َليَل َة ِ
الرَف ُث ِإَلى ِن َس ِائ ُك ْم)
الصهيا ِم ه
ْ ْ
ان
اء رضى هللا عنه قالَ :ل هما َنَز َل َصْو ُم َرَم َض َ
 - 655عن اْلَبَر َ
َّللاَ ( :عِل َم
ان ُكله ُهَ ،وَك َ
َرَم َض َ
ال َي ُخوُنو َن أَْن ُف َس ُه ْمَ ،فأَْنَز َل ه ُ
ان ِر َج ٌ
اب َعَلْي ُك ْم ) اآلية.
أَْن ُف َس ُك ْم َف َت َ
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ِ
اء
َكاُنوا َال َيْقَرُبو َن الن َس َ
َّللا أَهن ُك ْم ُكْن ُت ْم َت ْخ َتاُنو َن
هُ

البراء :هو البراء بن عازب  .لما نزل صوم رمضان ،أي األمر بصومه ،وكان ذلك في شعبان في

السنة الثانية من الهجرة .كانوا ال يقربون النساء رمضان كله :يعني ليال ونها ًار .يخونون أنفسهم،
أي يفعلون ذلك ،منهم عمر بن الخطاب ،وكعب بن مالك .تختانون :افتعال من الخيانة ،يقال خانه

واختانه.

باب

ِ
ط األَب ُ ِ
َسَوِد )
( َوُكُلوا َو ْ
اشَرُبوا َحتهى َي َتهب َ
ين َل ُك ُم اْل َخْي ُ َ
يض م َن اْل َخْيط األ ْ
 - 655ع ْن عِد ِى ب ِن ح ِاتم  -رضى هللا عنه – َقالُ :قْل ُت :يا رسول ه ِ
َّللا َما اْل َخْيطُ
ْ َ
َ َ
َ َُ َ
َ
ِ
األَبي ُ ِ
َسَوِد أَ ُه َما اْل َخْي َط ِ
يض اْلَق َفا ِإ ْن أَْب َصْر َت اْل َخْي َطْي ِن.
الِ :إهن َك َل َع ِر ُ
َْ
ان؟ َق َ
ض م َن اْل َخْيط األ ْ
اض الهن َه ِار.
الَ :ال َب ْل ُهَو َسَو ُاد الهلْي ِل َوَبَي ُ
ثُ هم َق َ
كان عدى بن حاتم بعد نزول اآلية قد أخذ خيطاً أبيض وخيطاً أسود فجعلها تحت وسادته ،حتى إذا
كان بعض الليل نظر إليهما فلم يستبينا ،فلما أصبح جاء إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وسأله في ذلك .عريض

القفا :كناية عن البله والغفلة ،ومثله عريض الوساد ،ألنه إذا كان وساده عريضًا فقفاه عريض.

باب
ظ ُه ِ
ورَها َوَل ِك هن اْل ِبهر َم ِن اتهَقى )
وت ِمن ُ
(َوَلْي َس اْل ِبُّر ِبأَن َتأْتوا اْلُبُي َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا:
الَ :كاُنوا ِإ َذا أَ ْحَرُموا فى اْل َجاهلهية أَ َتُوا الَْبْي َت م ْن َظ ْه ِرهَ ،فأَْنَز َل ه ُ
َ - 655ع ِن اْلَبَراء َق َ
وت ِم ْن ظُ ُه ِ
وت ِم ْن
ورَها َوَل ِك هن اْل ِبهر َم ِن اتهَقى َوأْ ُتوا اْلُبُي َ
َن َتأْ ُتوا اْلُبُي َ
(َوَلْي َس اْل ِبُّر ِبأ ْ
أَْبَوا ِب َها).
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البراء :البراء بن عازب األنصارى .كانوا إذا أحرموا ،أي األنصار وسائر العرب غير الحمس ،وهم

قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وعامر بن صعصعة ونصر بن معاوية .إذا أحرموا ،أى بحج أو

عمرة .أتوا البيت من ظهره :ال يدخلونه من بابه ،بل من نقب أو فرجة من ورائه .ولكن البر من

اتقى ،أي ولكن البر من اتقى هللا ،أو لكن ذا البر هو من اتقى.

( ِن َس ُاؤُك ْم َحْر ٌث له ُك ْم )
 - 655عن َجا ِبًرا
اء اْلَوَلُد أَ ْحَو َل.
َج َ

ام َع َها ِم ْن َوَر ِائ َها
الَ :كاَن ِت اْلَي ُه ُ
ولِ :إ َذا َج َ
ود َتُق ُ
 رضى هللا عنه – َق ََفَنَزَل ْتِ ( :ن َس ُاؤُك ْم َحْر ٌث َل ُك ْم َفأْتُوا َحْرَث ُك ْم أَهنى ِشْئتُ ْم ) .

جامعها من ورائها ،أى باركة مدب ةر في موضع الوطء .فنزلت :تكذيبًا لهم في ذلك الزعم .حرث لكم،
أى كالحرث ،أى األرض المراد حرثها للزراعة .فأتوا حرثكم أنى شئتم ،أى كما تأتون أرضكم التي
تريدون أن تحرثوها ،من أى جهة شئتم ،ال يحظر عليكم جهة دون جهة .والمعنى ليكن ذلك من أى

شق أردتم ما دام المأتى واحداً .وإنما قيد بالحرث ليشير أنه ال يجوز تجاوز هذا المكان ،وهو موضع
البذر وطلب النسل.

باب

ين ُي َتَوهفْو َن ِمن ُك ْم َوَي َذُرو َن
( َوالهِذ َ
أَْزَواج ًا َي َتَرهب ْص َن ِبأَن ُف ِس ِه هن أَْرَب َع َة َأ ْش ُهر َو َع ْش ًرا)
ِ
ال ْاب ُن ُّ
اجا)
انَ( :والهِذ َ
ان ْب ِن َع هف َ
الزَبْي ِرُ :قْل ُت ِل ُع ْث َم َ
ين ُي َتَوفهْو َن مْن ُك ْم َوَي َذُرو َن أَْزَو ً
َ - 655ق َ
ِ
الَ :يا ْاب َن أَ ِخىَ ،ال أُ َغِيُر َشْيًئا
اآلي ُة األ ْ
الَ :قْد َن َس َخ ْت َها َ
ُخَرى َفل َم َت ْك ُتُب َها؟ أَْو َتَد ُع َها؟ َق َ
َق َ
ِمْن ُه ِم ْن َم َك ِان ِه.
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ابن الزبير :هو عبد هللا بن الزبير .اآلية األولى هي :اآلية  042وتمامها" :وصية ألزواجهم متاعًا
إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فال جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف وهللا عزيز

حكيم" .وهى صريحة في أنه يجب على الذين يتقون أن يوصوا قبل أن يحتضروا ألزواجهم أن يمتعن
بعدهم حوال بالسكنى .وكان الحكم في أول اإلسالم أنه إذا مات الرجل لم يكن المرأته شئ من اليراث

إال النفقة والسكنى سنة .قال :قد نسختها ...،القائل :ابن الزبير أيضًا .اآلية األخرى :هى آية الباب:
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن) .وهي متقدمة في التالوة متأخ ةر في التنزيل.
فلم تكتبها أو تدعها :الشك من الراوى .أى لماذا تكتب هذه اآلية فى المصحف وقد نسختها اآلية

 .034ولم تدعها ،أى لماذا تدعها مكتوبة في المصحف .أى ما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال

حكمها؟ ابن أخى :جريًا على عادة العرب ،أو نظ اًر إلى أخوة اإليمان ،أو ألن عثمان من أوالد قصى
وكذلك عبد هللا بن الزبير .ال اغير شيئًا منه من مكانه ،أى ال أغير شيئًا من القرآن من مكانه .وكان
عبد هللا ظن أن ما نسخ ال يكتب .وليس كما ظن ،بل لذلك حكم كثيرة :األولى :أن هللا لو أراد نسخ
لفظه لرفعه كما في آيات عديدة .الثانية :أن في تالوته ثوابًا كما في تالوة غيره .الثالثة :إن كان
تثقيال ونسخ بتخفيف عرف بتذك هر مقدار اللطف منه سبحانه .وإن كان تخفيفاً ونسخ بتثقيل علم أن
المراد انقياد النفس لألصعب ،وتعويدها التسليم واالنقياد.

باب
( وقُوموا ِه ِ
ين )
ّلِل َق ِان ِت َ
َ ُ
ال ِة ي َكِلم أَحُدَنا أَ َخ ِ
ِ
اج ِت ِه َحتهى
الُ :كهنا َن َت َكله ُم ِفى ه
اه فى َح َ
الص َ ُ ُ َ
ُ
َ - 655ع ْن َزْيد ْب ِن أَْرَق َم َق َ
ِِ
ال ِة اْلوس َطى وُقوموا ِه ِ
الصَلو ِ
ِ
ين ) َفأ ُِمْرَنا
ات َو ه
ّلِل َق ِان ِت َ
اآلي ُةَ ( :حافظُوا َعَلى ه َ
َنَزَل ْت َهذه َ
َ ُ
الص َ ُ ْ
الس ُك ِ
وت.
ِب ُّ
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الصالة الوسطى :المتوسطة بين صالتى الليل وصالتى النهار ،فقيل الصبح ،وقيل العصر ،وقيل

التى تقع في وسط النهار ،وهي الظهر .وقيل الوسطى في عدد ركعاتها وهى المغرب ،وقيل الوسطى

صالة الجمعة ألنها أفضل الصلوات لما فيها من اجتماع واجب واحتفال جامع .قانتين ،أى مطيعين،

وقيل خاشعين ذليلين مستكينين .فأمرنا بالسكوت ،أى عن الكالم الذى ال يتعلق بالصالة ،إذ ليس في
الصالة حالة سكوت.

باب

ِ
يم َرب أَ ِرِني َكْي َف تُ ْحِيي اْل َمْوَتى )
ال ِإْبَراه ُ
( َو ِإ ْذ َق َ
 - 652ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه – َقالَ :ق ال رسول ه ِ
ق ِب ه
الش ِك
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ :ن ْح ُن أَ َح ُّ
َ
َ َْ
َ ََُ ُ
ِ
ِ
ِ
ال َبَلى َوَل ِك ْن
ال أََوَل ْم ُتْؤ ِم ْن َق َ
الَ ( :رب أَ ِرِنى َكْي َف ُت ْحِيى اْل َمْوَتى َق َ
يم ِإ ْذ َق َ
م ْن ِإْبَراه َ
ِلَي ْط َم ِئ هن َقْل ِبى ).
نحن أحق بالشك ،أى لو كان الشك في قدرة هللا متطرقًا إلى األنبياء لكنت أنا أحق به .وقد علمتم
أنى لم أشك فإبراهيم لم يشك حينما قال( :رب أرنى كيف تحيى الموتى) .قال أو لم تؤمن :بأنى قادر

على اإلحياء بإعادة التركيب والحياة .قال له ذلك وقد علم أنه أثبت الناس إيمانًا ،ليجيب بما أجاب
فيعلم السامعون غرضه.
إنما طلب رؤية ذلك ليزيد بصيرة وسكون قلب ،بانضمام المعاينة المادية إلى الوحى واالستدالل،

وليظهر ذلك عيانًا للجاحدين المنكرين .وليترقى من علم اليقين إلى عين اليقين.
وقد ذكر في سبب سؤال الخليل لذلك أنه احتج على نمروذ بقوله :ربى الذى يحيى ويميت ،قال

نمروذ :أنا أحيى وأميت :أطلق محبوسًا وأقتل آخر .قال إبراهيم :إن هللا يحيى بأن يقصد إلى جسد
ميت فيحييه ويجعل فيه الروح .فأجاب نمروذ :أنت عاينت ذلك؟ فلم يقدر أن يقول له :نعم عاينته.
فقال :رب أرنى كيف تحيى الموتى ،حتى يخبر به معاينة إن سئل عن ذلك م ةر أخرى.
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باب

ِِ
ِ
ِ
ِ
هللا )
( َوإن ُتْبُدا َما في أَن ُفس ُك ْم أَْو ُت ْخ ُف ُ
وه ُي َحاسْب ُكم به ُ
ِن ُتْبُدوا َما ِفى أَْن ُف ِس ُك ْم َأْو
 - 656عن ْاب ُن ُع َمَر رضي هللا عنهما أَهن َها َقْد ُن ِس َخ ْتَ ( :وإ ْ
اآلي َة.
وه ) َ
ُت ْخ ُف ُ
نسختها اآلية التي بعدها" :ال يكلف هللا نفسًا إال وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا
التؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" ،فإنه لما نزلت اآلية المنسوخة اشتد ذلك على الصحابة وخافوا من

محاسبة هللا لهم على جليل األمور وحقيرها ،فأتوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثم جثوا على الركب وقالوا :يا رسول
هللا ،كلفنا من األعمال ما نطيق :الصالة والصيام والجهاد ،وقد أنزل عليك هذه اآلية وال نطيقها!

فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم :سمعنا وعصينا ،بل قولوا:

سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .فلما قرأها القوم وزلت بها ألسنتهم أنزل هللا في إثرها" :آمن

الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون" إلى "وإليك المصير" فلما فعلوا ذلك نسخها هللا تعالى فأنزل:

"اليكلف هللا نفسًا إال وسعها".

باب:

( ُقل َيا أَ ْهل اْل ِك َت ِ
اب تَ َعاَلْوا ِإلى َكِل َمة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَن ُك ْم )
َ
ْ
يه ِإَلى ِفى َقال :اْن َطَلْقت ِفى اْلمد ِ
 - 655عن ابن عهباس َق ال :حهد َث ِنى أَبو س ْفيان ِمن ِف ِ
هة
ُ
ُ ُ َ َ ْ
َ َ
ُْ َ
ُ
ه َ
ول ه ِ
اله ِتى َكاَن ْت َبْي ِنى َوَبْي َن َرس ِ
الَ :فَبْيَنا أََنا ِب ه
ىء ِب ِك َتاب ِم َن الهن ِب ِى
الشأْ ِم ِإ ْذ ِج َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ .ق َ
ُ
ملسو هيلع هللا ىلص ِإَلى ِهرْقل َقال :وَكان ِدحي ُة اْل َكْل ِبى ج ِ ِ
ِ
ِ
يم
َ َ َ َ َ َْ
اء به َفَد َف َع ُه ِإَلى َعظي ِم ُب ْصَرى َ ،فَد َف َع ُه َعظ ُ
ُّ َ َ
ِ
الر ُج ِل الهِذى َيْزُع ُم أَهن ُه
ال ِهَرْق ُلَ :ه ْل َه ُهَنا أَ َحٌد ِم ْن َقْو ِم َه َذا ه
الَ :فَق َ
ُب ْصَرى ِإَلى هَرْق َلَ .ق َ
ِ
ِ
َن ِبى؟ َفَقالُواَ :نعم َ .قالَ :فُد ِع ُ ِ
ُجِل ْسَنا َبْي َن
يت فى َن َفر م ْن قَُرْيش َفَد َخْلَنا َعَلى هَرْق َلَ ،فأ ْ
ٌّ
َ
َْ
يَدي ِه َفَقال :أَُّي ُكم أَ ْقرب َنسبا ِم ْن َه َذا ه ِ هِ
ان َفُقْل ُت:
ال أَُبو ُس ْفَي َ
ْ َ ُ ًَ
َ ْ
الر ُجل الذى َيْزُع ُم أَهن ُه َن ِب ٌّى؟ َفَق َ
َ
68

ِِ
ِ
ِ
الُ :ق ْل َل ُه ْم ِإِنى
أََناَ .فأ ْ
َجَل ُسوِنى َبْي َن َيَدْيهَ ،وأَ ْجَل ُسوا أَ ْص َحا ِبى َخْلفىُ ،ث هم َد َعا ِب ُتْر ُج َمانه َفَق َ
ِ
ِ
ِ
وه.
َس ِائ ٌل َه َذا َع ْن َه َذا ه
الر ُج ِل الهذى َيْزُع ُم أَهن ُه َن ِب ٌّىَ ،فِإ ْن َك َذَبنى َف َكذُب ُ
ِ
ان :وايم ه ِ
ال ِل ُتْر ُج َم ِان ِهَ :سْل ُه
َّللا َ ،لْو َال أَ ْن ُيْؤِثُروا َعَل هى اْل َكذ َب َل َك َذْب ُت! ثُ هم َق َ
ال أَُبو ُس ْفَي َ َ ْ ُ
َق َ
ِِ ِ
َكي َف حسب ُه ِفي ُكم؟ َقالُ :قْل ُتُ :هو ِفيَنا ُذو حسبَ .قالَ :فهل َك َ ِ
ال:
َ
ْ ََُ
ان م ْن َآبائه َمل ٌك؟ َق َ
َ َْ
ََ
ْ َ
ِ ِِ
ال :أََيته ِب ُع ُه
ال؟ ُقْل ُتَ :ال َ .ق َ
ول َما َق َ
الَ :ف َه ْل ُكْن ُت ْم َتته ِه ُموَن ُه باْل َكذب َقْب َل أَ ْن َيُق َ
ُقْل ُتَ :ال َ .ق َ
اف الهن ِ
ال:
الُ :قْل ُتَ :ب ْل ُ
اس أَ ْم ُ
الَ :ي ِز ُ
أَ ْشَر ُ
يدو َن أَْو َيْنُق ُصو َن؟ َق َ
ض َع َف ُاؤ ُه ْمَ .ق َ
ض َع َف ُاؤ ُه ْم؟ َق َ
ين ِه  ،بعد َأن يد ُخل ِف ِ
يدو َنَ .ق الَ :هل يرَتُّد َأحٌد ِمْنهم ع ْن ِد ِ
يهَ ،س ْخ َط ًة
ُقْل ُت :الَ َب ْل َي ِز ُ
ُْ َ
َ
َ ْ َْ
َ َْ ْ َ ْ َ

ان ِق َتالُ ُك ْم
الَ :ف َكْي َف َك َ
الَ :ف َه ْل َقاَتْلتُ ُم ُ
الُ :قْل ُتَ :ن َع ْمَ .ق َ
وه؟ َق َ
الُ :قْل ُت :الَ َ .ق َ
َلهُ؟ َق َ
َقالُ :قْل ُتَ :ت ُكو ُن اْلحرب بيَنَنا وبيَن ُه ِسجا ًال ،ي ِصيب ِمهنا وُن ِص ِ
الَ :ف َه ْل
َ
ُ
َ
ُ ُ
َْ ُ َْ ََْ
يب مْن ُهَ .ق َ
َ
َقالُ :قْلت :الَ وَنحن ِمْنه ِفى هِذِه اْلمد ِ
هة الَ َنْد ِرى ما ُهو ص ِانع ِفيهاَ .ق ال :و ه ِ
َّللا َما
َ
َ ُْ ُ
ُ
َ َ
َ َ َ ٌ َ
ُ
َ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ال َه َذا اْلَقْو َل أَ َحٌد َقْبَل ُه؟ ُقْل ُت:
أَ ْم َكَننى م ْن َكل َمة أُْدخ ُل ف َ
الَ :ف َه ْل َق َ
يها َشْيًئا َغْيَر َهذهَ .ق َ
اه؟
ِإهي ُ
َي ْغِدُر؟

َال.

ال ِل ُتْر ُج َم ِان ِهُ :ق ْل َل ُهِ :إِنى َسأَْل ُت َك َع ْن َح َس ِب ِه ِفي ُك ْمَ ،فَزَع ْم َت َأهن ُه ِفي ُك ْم ُذو َح َسب،
ُث هم َق َ
ِ
الرسل ُتْب َع ُث ِفى أَ ْحس ِ
ان ِفى َآب ِائ ِه َمِل ٌك؟ َفَزَع ْم َت أَ ْن َال
اب َقْو ِم َهاَ ،و َسأَْل ُت َكَ :ه ْل َك َ
َ
َوَك َذل َك ُّ ُ ُ
ان ِم ْن آب ِائ ِه مِل ٌك ُقْل ُت رجل ي ْطلُب مْل َك آب ِائ ِه ،وسأَْل ُت َك ع ْن َأ ْتب ِ
اع ِه
َفُقْل ُتَ :لْو َك َ
َ
َ
َ ٌُ َ ُ ُ َ
َ
ََ
َ
الرُس ِلَ ،و َسأَْل ُت َكَ :ه ْل ُكْن ُت ْم
اع ُّ
ض َع َف ُاؤ ُه ْم َأ ْم أَ ْشَ ار ُف ُه ْم؟ َفُقْل َتَ :ب ْل ُ
َأ ُ
ض َع َف ُاؤ ُه ْمَ ،و ُه ْم أَ ْتَب ُ
ِ ِِ
ال؟ َفَزَع ْم َت أَ ْن َال َ ،ف َعَرْف ُت أَهن ُه َل ْم َي ُك ْن ِلَيَد َع اْل َكِذ َب
ول َما َق َ
َتته ِه ُموَن ُه باْل َكذب َقْب َل أَ ْن َيُق َ
َّللاِ ،وسأَْلتُ َك َهل يرَتُّد أَحٌد ِمْنهم ع ْن ِد ِ
ِ
َعَلى الهن ِ
ين ِه َب ْعَد َأ ْن
ُْ َ
َ
ْ َْ
اس ثُ هم َي ْذ َه َب َفَي ْكذ َب َعَلى ه َ َ
يد ُخل ِف ِ
اش َة اْلُقُل ِ
يه َس ْخ َط ًة َل ُه؟ َفَزَع ْم َت أَ ْن َالَ ،وَك َذِل َك ِ
وبَ ،و َسأَْل ُت َك
ان ِإ َذا َخاَل َط َب َش َ
يم ُ
اإل َ
َْ َ
يدو َنَ ،وَك َذِل َك ِ
ان َحتهى َي ِت همَ ،و َسأَْل ُت َك َه ْل
يم ُ
صو َن؟ َفَزَع ْم َت أَهن ُه ْم َي ِز ُ
َه ْل َي ِز ُ
يدو َن أَ ْم َيْنُق ُ
اإل َ
وه َف َت ُكو ُن اْل َحْر ُب َبْيَن ُك ْم َوَبْيَن ُه ِس َجاالًَ ،يَنا ُل ِمْن ُك ْم َوَتَنالُو َن
وه؟ َفَزَع ْم َت أَهن ُك ْم َقاَتْلتُ ُم ُ
َقاَتْلتُ ُم ُ
الرُس ُل ُتْبَتَلى ،ثُ هم َت ُكو ُن َل ُه ُم اْل َع ِاقَب ُةَ ،و َسأَْل ُت َك َه ْل َي ْغِدُر؟ َفَزَع ْم َت أَهن ُه َال
ِمْن ُهَ ،وَك َذِل َك ُّ
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ِ
ال أَ َحٌد َه َذا اْلَقْو َل َقْبَل ُه؟ َفَزَع ْم َت َأ ْن َال،
َي ْغِدُرَ ،وَك َذِل َك ُّ
الرُس ُل َال َت ْغدُرَ ،و َسأَْل ُت َك َه ْل َق َ
ِ
ِ
الِ :ب َم
َفُقْل ُت َلْو َك َ
ال :ثُ هم َق َ
يل َقْبَل ُهَ .ق َ
ال َه َذا اْلَقْو َل أَ َحٌد َقْبَل ُه ُقْل ُت َر ُج ٌل ا ْئ َت هم بَقْول ق َ
ان َق َ
الصالَ ِة و ه ِ
الصَل ِة واْلع َف ِ
اة و ِ
اف.
َ َ
الزَك َ
ْمُرَنا ِب ه َ
الُ :قْل ُتَ :يأ ُ
ْمُرُك ْم؟ َق َ
َيأ ُ
َقالِ :إن يك ما َتُقول ِف ِ
يه َحًّقا َفِإهن ُه َن ِب ٌّىَ ،وَقْد ُكْن ُت أَ ْعَل ُم أَهن ُه َخ ِار ٌجَ ،وَل ْم أَ ُك أَظُُّن ُه ِمْن ُك ْم،
ُ
َ ْ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ُهَ ،وَلْو ُكْن ُت ِعْنَد ُه َل َغ َسْل ُت َع ْن َقَد َمْي ِه،
ص ِإَلْيه أل ْ
َوَلْو أَنى أَ ْعَل ُم أَنى أَ ْخُل ُ
َحَبْب ُت لَق َ
َوَلَيْبُل َغ هن ُمْل ُك ُه َما َت ْح َت َقَد َم هى.
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَق أَرهَ ،فِإ َذا ِف ِ
ول ه ِ
اب َرس ِ
َقال :ثُ هم َد َعا ِب ِك َت ِ
يه:
َ ُ
ُ
َ
ول ه ِ
ِبس ِم ه ِ
الر ِحي ِم ِم ْن م َح همد َرس ِ
الرو ِم َ ،سالَ ٌم َعَلى َم ِن
َّللاِ ،إَلى ِهَرْق َل َع ِظي ِم ُّ
الر ْح َم ِن ه
َّللا ه
ُ
ُ
ْ
ِ
ِ
وك ِبِد َع َاي ِة ِ
َّللا
اإل ْس َ
اتهَب َع اْل ُهَدى  ،أَ هما َب ْعُد َ ،فِإِنى أَْد ُع َ
ال ِم  ،أَ ْسل ْم َت ْسلَ ْم َ ،وأَ ْسل ْم ُيْؤِت َك ه ُ
أَ ْجر َك مهرَتي ِن َ ،فِإ ْن َتولهي َت َفِإ هن َعَلي َك ِإ ْثم األ َِر ِ
ينَ ،و ( َيا أَ ْهل اْلكِ َت ِ
اب َت َعاَلْوا ِإَلى َكِل َمة
يسِي َ
ْ
َ ْ
َ َ ْ
َ
َ
اش َهُدوا ِبأَهنا ُم ْسِل ُمو َن )َ .فَل هما َفَر َغ
َّللا ) ِإَلى َقْوِل ِه ( ْ
َسَواء َب ْيَنَنا َوَبْيَن ُك ْم أَ ْن َال َن ْعُبَد ِإاله ه َ
ِ
ِم ْن ِقَراء ِة اْل ِك َت ِ
الَ :فُقْل ُت
ات ِعْنَد ُهَ ،وَك ُثَر الله َغ ُ
طَ ،وأُ ِمَر ِبَنا َفأ ْ
َصَو ُ
اب اْرَت َف َعت األ ْ
ُخ ِر ْجَناَ .ق َ
َ
ِ ِ
ِ
َص َف ِر! َف َما
َص َحا ِبى ِح َ
ين َخَر ْجَناَ :لَقْد أَمَر أَ ْمُر ْاب ِن أَ ِبى َكْب َشةَ ،أَهنهُ َلَي َخافُ ُه َمل ُك َبنى األ ْ
أل ْ
ول ه ِ
ِزْل ُت موِقًنا ِبأَم ِر َرس ِ
َّللا َعَل هى ِ
ال َم.
اإل ْس َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أَهن ُه َسَي ْظ َهُر َحتهى أَْد َخ َل ه ُ
ْ ُ
ُ

ِ
ِ
ال ُّ
الرو ِمَ ،ه ْل
الَ :يا َم ْع َشَر ُّ
اء ُّ
الرو ِم َف َج َم َع ُه ْم فى َدار َل ُه َفَق َ
الزْه ِرُّىَ :فَد َعا هَرْق ُل ُع َظ َم َ
َق َ
ِ
ِ
ال ِح و ه ِ ِ
اصوا َحْي َص َة ُح ُم ِر
الَ :ف َح ُ
َل ُك ْم فى اْل َف َ َ
الر َشد آخَر األََبدَ ،وأَ ْن َي ْثُب َت َل ُك ْم ُمْل ُك ُك ْم َق َ
ِ
ش ِإَلى األَْبَو ِ
اْلَو ْح ِ
الِ :إِنى ِإهن َما
ابَ ،فَو َجُد َ
الَ :عَل هى ِب ِه ْمَ .فَد َعا ِب ِه ْم َفَق َ
وها َقْد ُغلَق ْتَ ،فَق َ
ضوا َعْن ُه.
ْ
اخ َتَبْر ُت ِشهد َت ُك ْم َعَلى ِدينِ ُك ْمَ ،فَقْد َ أَرْي ُت ِمْن ُك ُم الهِذى أَ ْحَبْب ُتَ .ف َس َجُدوا َل ُه َوَر ُ
فى :عبر بفى موضع "أذنى" إشا ةر إلى تمكنه من اإلصغاء إليه بحيث يجبيه إذا احتاج
من فيه إلى َّ
ّ
إلى الجوَاب .وكانت مدة الصلح بالحديبية على وضع الحرب عشر سنين .هرقل :هو قيصر عظيم
الروم .دحية الكلبي جاء به :من عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص في ىخر سنة ست .عظيم بصرى ،أى عظيم أهل
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بصرى ،وهى بضم الباء من أعمال دمشق ،وهى قصبة كو ةر حوران (الكورة :بقعة يجتمع فيها قرى

ومحال ،والقصبة :مدينتها) ،وكان عظيم بصرى وقتئذ الحارث بن أبي شمر الغسانى .فدفعه إلى أهل
هرقل ،أى أرسل به إليه صحبة عدى بن حاتم .قال :فدعيت في نفر :القائل أبو سفيان .في نفر من
قريش ،أى مع نفر من قريش .والنفر :الجماعة ما بين الثالثة إلى العشرة .فدخلنا على هرقل :هذه
الفاء يسميها بعضهم فاء الفصيحة ألنها أفصحت عن محذوف ،أى فجاء رسول هرقل فطلبنا

فتوجهنا معه حتى وصلنا إليه فاستأذن لنا فدخلنا عليه .فأجلسونى بين يديه ،أى بين يدى هرقل .إنى
سائل هذا :يعنى أبا سفيان .كذبنى ،أى نقل إلى الكذب .لوال أن يؤثروا على الكذب ،أى لوال أن

يرووا ويحكوا عنى السخطة ،بضم السين وفتحها :الكراهة وعدم الرضا .سجاال ،أى نوبا ،أى نوبة له

ونوبة لنا .ففى بدر أصاب المسلمون من المشركين ،وانعكس األمر في أحد ،وفي الخندق أصيب

من الطائفتين ناس قليل .يغدر ،أى ينقض العهد .ونحن منه في هذه المدة ،هى مدة صلح الحديبية،

أو مدة غيبته وانقطاع أخبا هر عنا .قال :وهللا ما أمكننى :...القائل أبو سفيان .كلمة أدخل فيها شيئًا
غير هذه :شيئا ،يعنى شيئًا أتنقصه به .غير هذه ،أى هذه الكلمة .فهل قال هذا القول أحد :يعنى

من قريش .في أحساب قومها ،أى في أرفع أحساب قومها .فقلت لو كان من آبائه ملك ،أي قلت في
نفسى .الرسل ال تغدر :ألنها ال تطلب حظ الدنيا الذى ال يبالى طالبه بالغدر .والصلة :صلة

األرحام .والعفاف ،أى الكف عن المحارم وما يخرم المروءة .كنت أعلم أنه خارج ،أى سيبعث في

هذا الزمان .ولم أك أظنه منكم :يا مشعر قريش .أخلص إليه ،أى أصل إليه .ما تحت قدمى ،أى

أرض ملكه .فقرأه فإذا فيه :بوساطة ترجمانه .بدعاية اإلسالم ،أى بالكلمة الداعية إلى اإلسالم ،وهى
شهادة التوحيد .يؤتك هللا أجرك مرتين :ألنه آمن بنبيه ثم بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص .أو أن إسالمه سبب إلسالم

أتباعه .فإن عليك إثم األريسيين ،أى عليك مع إثمك إثم هؤالء القوم .واألريسيون هم الزراع ،عبارة

عن جميع رعاياه .أو األريسيون جماعة ينسبون إلى عبد هللا بن أريس ،رجل كانت النصارى تعظمه،
ابتدع في دينهم أشياء مخالفة لدين عيسى عليه السالم .اللغط :الضجة والجلبة .وكان اللغط من
ِ
َمر،
عظماء الروم ،ولعله بسبب ما فهموه من ميل هرقل إلى التصديق بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص .لقد أَمَر أ َْم ُر :أ َ
كف ِرَح ،عظم واشتد وقوى .أبو كبشة :كنية والد الرسول عليه السالم من الرضاع ،وهو الحار بن
َ

العزى السعدى ،زوج حل يمة السعدية مرضعة الرسول .بنو األصفر :هم الروم ،ألن أباهم األول كان

أصفر اللون ،وهو روم بن عيصو بن إسحاق .الزهرى :هو دمحم بن مسلم بن شهاب ،أحد رجال السند
في هذا الحديث .فدعا هرقل زعماء الروم :الفاء فاء الفصيحة ،دلت على محذوف .أي فسار هرقل

إلى حمص فكتب إلى صاحبه ضغاطر ،أسقف رومية ،فجاء جوابه فدعا عظماء الروم .األبد:
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الزمان .فحاصوا حيصة حمر الوحش ،أى نفروا نفرتها .على بهم :أى أحضروهم إلى .فدعا بهم
ّ
فقال ،أى فردوهم إليه فقال .فسجدوا له :كان السجود للملوك عادة لهم .ورضواعنه :فرجعوا عما كانوا
هموا به عند نفرتهم ،من الخروج عليه.

باب

ِ
ين)
وها ِإن ُكن ُت ْم َص ِاد ِق َ
( ُق ْل َفأْتوا ِبالتهْوراة َفاْتُل َ
 - 655ع ْن عبِد ه ِ
اءوا ِإَلى الهن ِب ِى صلى هللا
َّللا ْب ِن ُع َمَر رضى هللا عنهما :أَ هن اْلَي ُه َ
َ َْ
ود َج ُ
ِ
ال َل ُه ْمَ :كْي َف َت ْف َعُلو َن ِب َم ْن َزَنى ِمْن ُك ْم؟ َقاُلوا:
امَ أَرة َقْد َزَنَياَ ،فَق َ
عليه وسلم ِبَر ُجل م ْن ُه ْم َو ْ
ُنح ِممهما وَن ْض ِربهماَ .فَقال :الَ َت ِج دو َن ِفى التهور ِ
ِ
يها َشْيًئا.
اة ه
ُ
الر ْج َمَ .فَقالُوا :الَ َن ِجُد ف َ
َْ
َ ُُ َ َ
َ
ُُ َ
ِ
َفَقال َلهم ع بُد ه ِ
ينَ .فَو َض َع
َّللا ْب ُن َس َ
وها ِإ ْن ُكْن ُت ْم َص ِاد ِق َ
المَ :ك َذْب ُت ْم َفأْ ُتوا ِبالتهْوَراة َفاْتُل َ
َ ُ ْ َْ
ِِ
ِ
ِ
اء َها،
اس َها الهِذى ُيَد ِر ُس َها ِمْن ُه ْم َك هف ُه َعَلى َآي ِة ه
الر ْج ِمَ ،ف َطف َق َيْقَ أرُ َما ُدو َن َيده َو َما َوَر َ
مْدَر ُ
الَ :ما َهِذِه؟! َفَل هما َ أَرْوا َذِل َك َقالُواِ :هى
الر ْج ِمَ ،فَنَز َع َيَد ُه َع ْن َآي ِة ه
َوالَ َيْقَ أرُ َآي َة ه
الر ْج ِم َفَق َ
َ
الر ْج ِم.
َآي ُة ه
َفأَمر ِب ِهما َفرِجما َق ِريبا ِم ْن َحي ُث مو ِض ُع اْل َجَن ِائ ِز ِعْنَد اْلمس ِجِدَ ،ف أَري ُت ص ِ
احَب َها َي ْجَنأُ
َْ َ
ْ َْ
ً
َْ
ََ َ ُ َ
ِ
يها اْل ِح َج َارَة .
َعَلْي َها َيق َ
اليهود :يهود خيبر ،وكان ذلك في ذى القعدة من السنة الرابعة .رجل وامرأة زنيًا :وكانا من أهل
نسود وجوه الزانيين بالحمم ،وهو الفحم .ال تجدون في التوراة الرجم ،أى رجم
العهد .نحممهما ،أى َّ
الزانى المحصن .وإنما سألهم عليه الصالة والسالم ليلزمهم بما يعتقدونه فى كتابهم الموافق لحكم

اإلسالم ،إقامة للحجة عليهم ،ال لتقليدهم ومعرفة الحكم منهم .مدراسها :صيغة مبالغة من درس ،أى
صاحب دراسة كتبهم ،وهو عبد هللا ابن صوريا .فطفق يقرأ ...وال يقرأ آية الرجم :متظاه اًر أنها ليست

في التوراة .فنزع ،أى عبد هللا بن سالم .فلما رأوا ذلك قالوا ،أى اليهود .قال :فرأيت :...القائل هو

ابن عمر .فرأيت صاحبها ،أى صاحب المرأة الزانية .يجنأ عليها ،أى يكب إكبابًا عليها .وروى:
"يحنى" ،أى يميل وينعطف.
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باب

ِ
( َلْي ِ
َم ِر َشي ٌء )
س َل َك م َن األ ْ
ْ
 - 655ع ْن أَ ِبى هُريرَة أَ هن رسول ه ِ
َحد
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َك َ
ان ِإ َذا أََرَاد أَ ْن َيْد ُعَو َعَلى أَ َحد أَْو َيْد ُعَو أل َ
َ
َ َْ
َُ َ
ِ
َّللا ِل َم ْن َح ِمَد ُه ،الله ُه هم َرهبَنا َل َك اْل َح ْمُد ،الله ُه هم
َقَن َت َب ْعَد ُّ
ال َسم َع ه ُ
الِ :إ َذا َق َ
الرُكوِعَ ،فُرهب َما َق َ
اشُدْد َو ْطأَ َت َك
يع َة ،الله ُه هم ْ
أَ ْن ِج اْلَوِل َيد ْب َن اْلَوِل ِيدَ ،و َسَل َم َة ْب َن ِه َشامَ ،و َعهي َ
اش ْب َن أَ ِبى َربِ َ
عَلى م َضر واجعْلها ِس ِن َ ِ ِ
ول ِفى َب ْع ِ
ض َصالَ ِت ِه ِفى
وس َفَ .ي ْج َهُر ِب َذِل َك َوَك َ
َ ُ َ َ َْ َ
ان َيُق ُ
ين َكسنى ُي ُ
ِ
ِ
َّللاَ ( :لْي َس َل َك
ال ًنا َوُف َ
ال ِة اْل َف ْج ِر :الله ُه هم اْل َع ْن فُ َ
َص َ
ال ًنا .أل ْ
َحَياء م َن اْل َعَربَ ،حتهى أَْنَز َل ه ُ
ِ
َم ِر َشى ٌء ).
م َن األ ْ
ْ
أن يدعو على أحد أو يدعو ألحد ،أى في الصالة .القنوت :الدعاء .الوليد بن الوليد :هو أخو خالد

بن الوليد ،أسلم وتوفى في حياته عليه السالم .سلمة بن هشام :هو ابن عم خالد بن الليد وأخو أبى
جهل ،وكان من السابقين إ لى اإلسالم ،استشهد في خالفة أبى بكر بالشام سنة  .19عياش بن أبى

ربيعة :ابن عم الذى قبله ،وهو من السابقين أيضًا .اشدد وطأتك ،أى بأسك ،والوطأة أيضًا:
الضغطة ،ومعناه خذهم أخذاً شديداً .سنى يوسف :كانت سنو يوسف سبعاً شداداً ذات قحط وغالء.
كان يقول في بعض صالته :إشا ةر إلى أنه كان اليداوم على ذلك .ألحياء من العرب :هم رعل،

وذكوان ،وعصية .واألحياء :جمع حى ،وهو القبيلة من قبائل العرب .اآلية :بالرفع على تقدير :اآلية

بتمامها .وبالنصب ،أى اق أر اآلية أو أكملها.
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باب قوله تعالى:
( الرسول يدعوكم في أخركم )
الر هجاَل ِة
الَ :ج َع َل الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى ه
اء ْب َن َع ِازب  -رضى هللا عنهما – َق َ
 - 655عن اْلَبَر َ
يوم أُحد عبَد ه ِ
اه ْمَ ،وَل ْم
وه ُم ه
ول ِفى أُ ْخَر ُ
اك ِإ ْذ َيْد ُع ُ
ينَ ،ف َذ َ
َّللا ْب َن ُجَبْيرَ ،وأَ ْقَبُلوا ُمْن َه ِزِم َ
َْ َ ُ َْ
الر ُس ُ
َيْب َق َم َع الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َغْيُر ا ْثَنى َع َشَر َر ُجالً.
ْ

جعل على الرجالة ،أى جعل عليهم أمي ًار .والرجالة خالف الفرسان .وكانوا خمسين رجال من الرماة.
أقبلوا منهزمين ،أى رجع بعض المسلمين منهزمين ،وذلك أنهم صاروا ثالث فرق :فرقة استمروا في
الهزيمة إلى قرب المدينة فلم يرجعوا حتى انتهى القتال وهم قليلون ،ونزل فيهم" :إن الذين تولوا منكم

يوم التقى الجمعان"  ،وفرقة صاروا حيارى عندما سمعوا أن النبى ملسو هيلع هللا ىلص قد قتل ،فكانوا في حال بين

الدفاع واالستماتة .وفرقة ثبتت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .في أخراهم ،أى في ساقتهم وجماعتهم األخرى

المتأخرة ،دعاهم ليرجعوا ،كان يقول :إلى عباد هللا! وهم يفرون منه .وفي قوله "في أخراكم" داللة
ّ
ن
عظيمة على شجاعة الرسول ،فإن الوقوف على أعقاب الشجعان وهم يفرو إنما هو لألبطال
األنجاد .اثنى عشر رجال :ذكرهم الواقدى والبالذرى ستة عشر رجال ،وهم المهاجرين :أبو بكر،

وعمر ،وعثمان ،وعلى ،وسعد بن أبى وقاص ،وطلحة ،والزبير ،وأبو عبيدة ،وعبد الرحمن بن عوف.
ومن األنصار :أسيد بن حضير ،والحباب بن المنذر ،والحارث بن الصمة ،وسعد بن معاذ ،وأبو

دجاتة ،وعاصم بن ثابت بن أبى األقلح ،وسهل بن حنيف.

باب قوله:
( أَ َمَن ًة ُّن َعاساً )
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ِ
ِ
الَ :غ ِشَيَنا ُّ
الَ :ف َج َع َل
الن َع ُ
اس َوَن ْح ُن فى َم َصافَنا َيْو َم أُ ُحدَ .ق َ
 - 655عن أَبى َطْل َح َة َق َ
آخ ُذ ُه .
َسْي ِفى َي ْسُقطُ ِم ْن َيِدى َوآ ُخ ُذ ُهَ ،وَي ْسُقطُ َو ُ
ف ،وهو الموقف في الحرب .وكانوا قد
صّ
أبو طلحة :هو زيد بن سهل األنصارى .مصاف :جمع َم َ
ناموا من غير خوف ،جازمين بأن هللا سينصر رسوله وينجز له مأموله.

هم إال أنفسهم ،وكانوا أجبن قوم وأرعبه
أما الطائفة األخرى وهم المنافقون فلم يناموا ،ألنه لم يكن لهم ٌّ
وأخذله للحق ،يظنون باهلل غير الحق ظن الجاهلية.

باب

ين َي ْفَر ُحو َن ِب َما َأ َتوْا )
( ال َت ْح َسَب هن الهِذ َ
ول ه ِ
ين َعَلى َع ْهِد َرس ِ
ان
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َك َ
َ - 655ع ْن أَ ِبى َس ِعيد اْل ُخْد ِرِى :أَ هن ِر َجاالً ِم َن اْل ُمَن ِاف ِق َ
ُ
ول ه ِ
ِإ َذا َخرج رسول ه ِ
ال َف َرس ِ
َّللا صلى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإَلى اْل َغْزِو َت َخله ُفوا َعْن ُهَ ،وَف ِر ُحوا ِب َمْق َعِد ِه ْم ِخ َ
ُ
ََ َُ ُ
هللا عليه وسلم َفِإ َذا َقِدم رسول ه ِ
اع َت َذُروا ِإَلْي ِه َو َحَل ُفواَ ،وأَ َحُّبوا أَ ْن ُي ْح َمُدوا ِب َما َل ْم
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ْ
ََُ ُ
ين َي ْفَر ُحو َن ِب َما أَ َتْوا َوُي ِحُّبو َن أَ ْن ُي ْح َمُدوا ِب َما َل ْم َي ْف َعلُوا ).
َي ْف َعلُواَ ،فَنَزَل ْت ( :ال َت ْح َسَب هن الهِذ َ
مقعدهم ،أى قعودهم ،مصدر ميمي .وخالف :بمعنى المخالفة ،ويقال معناها خلف رسول هللا.

اعتذروا إليه :عن تخلفهم .بما أتوا :أى بما فعلوا من التدليس .وقرئ أيضًا" :ال يحسبن" بالياء.

باب
ِ ِ
ِ
ِ
يم ِ
ان )
( َرهبَنا إِهنَنا َسم ْعَنا ُمَنادياً ُيَنادي ل ِإل َ
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ات ِعْنَد َمْي ُموَن َة َزْو ِج الهن ِب ِى صلى هللا
 - 655عن اْب َن َعهباس رضى هللا عنهما :أَهن ُه َب َ
ِ
اض َطجع رسول ه ِ
اض َط َج ْع ُت ِفى َعْر ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص
الَ :ف ْ
ض اْل ِو َس َادةَ ،و ْ َ َ َ ُ ُ
عليه وسلم َو ْه َى َخاَلتُهُ َق َ
وأَ ْهلُ ُه ِفى طُوِلهاَ ،فَنام رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َحتهى اْن َت َص َف اللهْي ُل ،أَْو َقْبَل ُه ِبَقِليل ،أَْو َب ْعَد ُه ِبَقِليل،
َ
َ
ََُ ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفجعل يمسح الهنوم ع ْن وج ِه ِه ِبيَدي ِه ،ثُ هم َق أَر اْلع ْشر اآلي ِ
ثُ هم اس َتيَق َظ رسول ه ِ
ات
َََ ََْ ُ َْ َ َ ْ
َ َ َ َ
َ ْ
ْ ْ َُ ُ
انُ ،ث هم َقام ِإَلى َشن معلهَقة َف َتو ه ِ
ِ ِ
ورِة ِ
وء ُهُ ،ث هم
آل ِع ْمَر َ
ضأَ مْن َهاَ ،فأ ْ
َ
َُ
اْل َخَوات َم م ْن ُس َ
َح َس َن ُو ُض َ
َ
فقمت َف َصَن ْعتُ ِمْث َل َما َصَن َعُ ،ث هم َذ َهْب ُت َفُق ْم ُت ِإَلى َجْن ِب ِه،
ام ُي َصِلى ،قال ابن عباس:
ُ
َق َ
َفو َضع رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيَد ُه اْلُي ْمَنى َعَلى َ أْر ِسىَ ،وأَ َخ َذ ِبأُُذِنى ِبَيِدِه اْلُي ْمَنى َي ْف ِتلُ َهاَ ،ف َصلهى
َ ََُ ُ
َرْك َع َتْي ِن ،ثُ هم َرْك َع َتْي ِن ،ثُمه َرْك َع َتْي ِن ،ثُ هم َرْك َعتَْي ِن ،ثُ هم َرْك َع َتْي ِن ،ثُمه َرْك َع َتْي ِن ،ثُ هم أَْوَتَر ،ثُ هم
ِ
الصْب َح.
ام َف َصلهى َرْك َع َتْي ِن َخ ِفي َف َتْي ِن ،ثُ هم َخَر َج َف َصلهى ُّ
ْ
اء ُه اْل ُمَؤذ ُنَ ،فَق َ
اض َط َج َع َحتهى َج َ

الشن :القربة التي يبست وعتقت من االستعمال وطول العهد ،يذكر وصفه لتذكير لفظه ،ويؤنث

وصفه لما فيه من معنى القربة .وفى إحدى الروايات" :ثم أتى شناً معلقاً" .فقمت إلى جنبه :وفى

رواية" :فقمت عن يسا هر فأخذنى فجعلنى عن يمينه" .يفتلها :من الفتل ،وهو اللى كما يفتل الحبل.
فصلى ركعتين ثم ،...أى اثنتى عش ةر ركعة .ركعتين خفيفتين :هما سنة الفجر .فصلى الصبح ،أى

صلى بأصحابه الصبح.

سورة النساء
باب

ِن ِخ ْف ُتم أَاله ُتْق ِس ُ ِ
امى )
( َوإ ْ
طوا في اْلَي َت َ
ْ
 - 655عن ُعْرَوُة ْب ُن ُّ
َل َع ِائ َش َة َع ْن
الزَبْي ِر أَهن ُه َسأ َ
ِ
ِ
امى )َ .فَقاَل ْتَ :يا ْاب َن أُ ْخ ِتىَ ،هِذِه
ُتْقسطُوا فى اْلَي َت َ
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َقو ِل ه ِ
ِن ِخ ْف ُت ْم َأ ْن َال
َّللا َت َعاَلىَ ( :وإ ْ
ْ
ِ
يمةُ َت ُكو ُن ِفى َح ْج ِر َوِلِي َهاَ ،ت ْشَرُك ُه
اْلَيت َ

ِ
يد َوِلُّي َها أَ ْن َي َتَزهو َج َها ِب َغْي ِر أَ ْن ُيْق ِس َط ِفى َصَد ِاق َها،
ِفى َم ِاله َوُي ْع ِجُب ُه َماُل َها َو َج َماُل َهاَ ،فُي ِر ُ
ِ
ِ
ِ
وه هنِ ،إاله أَ ْن ُيْق ِسطُوا َل ُه هنَ ،وَيْبلُغُوا
يها َغْيُرُهَ ،ف ُن ُهوا َع ْن أَ ْن َيْن ِك ُح ُ
َفُي ْعطَي َها مْث َل َما ُي ْعط َ
النس ِ
ِ ِ
ِ
الصَد ِ ِ
اء ِسَواهُ هن.
َل ُه هن أَ ْعَلى ُسهن ِت ِه هن ِفى ه
اقَ ،فأُمُروا أَ ْن َيْنك ُحوا َما َط َ
اب َل ُه ْم م َن َ
تقسطوا :من اإلقساط ،وهو العدل .وقرىء" :تقسطوا" بفتح التاء من الثالثى ،يقال قسط ،إذا جار

وظلم ،فتكون "ال" على هذه القراءة األخي ةر زائدة ،كهى في "لئال يعلم أهل الكتاب" .فقالت يا ابن

أختى :كانت أم عو ةر بن الزبير أسماء بنت أبى بكر ،أخت عائشة .وليها :القائم بأمورها وله والية

على مالها .يقسط ،أى يلتزم جانب العدل .سنتهن في الصداق ،أى طريقتهن في المهر .ما طاب،

أى ما كان حالال .

باب

ان َف ِقي ًرا َفْليأْ ُكل ِباْلمعر ِ
وف )
( َو َمن َك َ
َ ْ َ ُْ
ِ
ان َغ ِنًّيا َفْلَي ْس َت ْع ِف ْف
َ - 652ع ْن َع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها ِ -فى َقْوِله َت َعاَلىَ ( :و َم ْن َك َ
ير َفْليأْ ُكل ِباْلمعر ِ
وم ْن َك َ ِ
وف ) أَهن َها َنَزَل ْت ِفى م ِ
ير ،أَهن ُه َيأْ ُك ُل
ان َف ِق ً ا
ال اْلَي ِتي ِم ِإ َذا َك َ
ان َفق ً ا َ ْ َ ُْ
َ
ََ
ان ِقي ِ
ِ
ام ِه َعَلْي ِه ،بِ َم ْعُروف.
مْن ُه َم َك َ َ
من كان غنيا ،أى من األولياء .فليستعفف ،أى فليعف عنه وال يأكل منه شيئاً .نزلت فى مال اليتيم
إذا كان فقي ًرا :أى إذا كان الوالى على اليتيم فقي ًار .مكان قيامه عليه بمعروف ،أى بقدر حاجته،

بحيث اليتجاوز أجر المثل .وهل يرد عليه ما أكل من مال إذا أيسر؟ الصحيح أنه ال يرد .وقيل :ال

يأكل وإن كان فقي اًر لقوله تعالى" :إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً" .وأجيب بأنه عام ،والخاص
مقدم عليه.
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باب

( َوِإ َذا َح َضَر اْل ِق ْس َم َة أُْوُلوا اْلُقْرَبى )
ِ
امى
َ - 656ع ِن اْب ِن َعهباس  -رضى هللا عنهماَ ( :وِإ َذا َح َضَر اْلق ْس َم َة أُولُو اْلُقْرَبى َواْلَي َت َ
واْلمس ِ
وخة.
الِ :ه َى ُم ْح َك َم ٌة َوَلْي َس ْت ِب َمْن ُس َ
اك ُ
ين ) َق َ
َ ََ
المراد من لم يكن منهم وارثاً للميت .فهوالء يرزقون مما ترك الوالدان واألقربون ،تطييبًا لقلوبهم
وتصدقاً عليهم .واألمر فيه للندب ال للوجوب؛ وقيل األمر فيه للوجوب ،وكان ذلك في بدء اإلسالم،
ثم اختلف في نسخه ،فالجمهور على أنه نسخ بآية المواريث فأمر هللا لكل ذى حق بحقه وشرعت

الوصية يوصى بها لذوى قرابته فى الحدود المقررة ،وهو مذهب األئمة األربعة وأصحابهم .وقال ابن

عباس :اآلية محكمة غير منسوخة كما في نص الحديث.

باب قوله

اج ُك ْم )
( َوَل ُك ْم ِن ْص ُ
ف َما َتَر َك أَْزَو ُ
ال ِلْلَوَلِدَ ،وَكاَن ِت اْلَو ِصهي ُة
الَ :ك َ
ان اْل َم ُ
َ - 655ع ِن ْاب ِن َعهباس  -رضى هللا عنهما – َق َ
ِ ِ
َّللا ِم ْن َذِل َك َما أَ َح هبَ ،ف َج َع َل ِلل هذ َك ِر ِمْث َل َح ِظ األُْن َثَيْي ِنَ ،و َج َع َل ِلألََبَوْي ِن
لْلَوالَدْي ِنَ ،فَن َس َخ ه ُ
ِل ُك ِل و ِ
السُد َس َو ُّ
الرُب َعَ ،وِل هلزْو ِج ه
الرُب َع.
الش ْطَر َو ُّ
الثلُ َثَ ،و َج َع َل ِلْل َمْ أرَ ِة الثُّ ُم َن َو ُّ
احد ِمْن ُه َما ُّ
َ
كان المال للولد ،أى كان مال المتوفى لولده فقط .وكانت الوصية للوالدين ،أى كانت واجبة لهما

على ما يراه ولدهما الموصى من مساواة أو تفضيل .فنسخ هللا من ذلك :بآية المواريث .للذكر :أى
من أوالد المتوفى .السدس لألبوين :إن كان للميت ولد ذكر أو أنثى ،والثلث لألم :وذلك إذا لم يكن
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له ولد .للمرأة الثمن والربع :الثمن :مع وجود الولد ،والربع :مع عدمه .وكذلك :الشطر ،وهو

النصف ،عند عدم الولد ،والربع :مع وجود الولد.

باب

ِ
ِ
اء َكْره ًا )
( ال َيح ُّل َل ُك ْم أَن َت ِرثُوا الن َس َ
ق
ان أَْوِلَي ُاؤُه أَ َح ه
ات ه
الر ُج ُل َك َ
َ - 655ع ِن ْاب ِن َعهباس قالَ :كاُنوا ِإ َذا َم َ
وهاَ ،ف ُه ْم
َب ْع ُ
اءوا َل ْم ُيَزِو ُج َ
وهاَ ،وإ ْ
اءوا َزهو ُج َ
ض ُه ْم َتَزهو َج َهاَ ،وإ ْ
ِن َش ُ
ِن َش ُ
ِِ
ِ
اآلي ُة ِفى َذِل َك .
أَ ْهل َهاَ ،فَنَزَل ْت َهذه َ

ِب ِ ِ
اء
امَ أَرتهِ ،إ ْن َش َ
ْ
ق ِب َها ِم ْن
أَ َح ُّ

كانوا ،أى أهل الجاهلية ،أو أهل المدينة .إن شاء بعضهم تزوجها :بدون صداق ،مكتفيًا في ذلك
بصداقها األول ،وكأنها ميراث له ،و إن شاءوا زوجوها ،أى زوجوها لمن أرادوا وانتفعوا بصدقها

الجديد .وإن شاءوا لم يزوجوها :فتكون في يدهم حتى تموت فيرثوها ،أو تفتدى نفسها منهم بمال.

باب

ين ِفَئ َتْي ِن )
( َف َما َل ُك ْم ِفي اْل ُمَن ِاف ِق َ
ين ِفَئ َتْي ِن )َ :ر َج َع
َ - 655ع ْن َزْيِد ْب ِن َثا ِبت  -رضى هللا عنه َ ( -ف َما َل ُك ْم ِفى اْل ُمَن ِاف ِق َ
ان الهناس ِف ِ ِ
اس ِم ْن أَ ْص َح ِ
ول :ا ْقُتْل ُه ْم.
اب الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ِم ْن أُ ُحدَ ،وَك َ
يه ْم فْرَق َتْي ِنَ :ف ِر ٌ
ُ
َن ٌ
يق َيُق ُ
ين ِفَئ َتْي ِن ).
ول :الََ .فَنَزَل ْتَ ( :ف َما َل ُك ْم ِفى اْل ُمَن ِاف ِق َ
َوَف ِر ٌ
يق َيُق ُ
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الفئة :الجماعة .رجع الناس...من أحد :وهم عبد هللا بن أُبى وأتباعه من المنافقين ،وكانوا ثلثمائة،
ّ
وبقى معه ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ سبعمائة من المؤمنين .يقول :اقتلهم :ألنهم منافقون .وفريق يقول ال :ألنهم
تكلموا بكلمة اإلسالم .

باب

( َو َمن َيْقُت ْل ُمْؤ ِمناً ُّم َت َع ِمداً َف َجَزُاؤُه َج َههن ُم )
ِ
ِ
ِ
ِ
يها ِإَلى ْاب ِن
الَ :آي ٌة ْ
يها أَ ْه ُل اْل ُكوَفةَ ،فَر َحْل ُت ف َ
اخَتَل َف ف َ
 - 655عن َسع َيد ْب َن ُجَبْير َق َ
ِِ
اآلي ُةَ ( :و َم ْن َيْقُت ْل ُمْؤ ِمًنا ُم َت َع ِمًدا َف َجَزُاؤُه َج َههن ُم )
الَ :نَزَل ْت َهذه َ
َعهباس َف َسأَْل ُت ُه َعْن َها َفَق َ
ِهى ِ
آخُر َما َنَز َل َو َما َن َس َخ َها َشى ٌء.
ْ
َ
اختلف فيها أهل الكوفة ،أى اختلفوا في حكمها .هى آخر ما نزل ،أى في هذا الباب لم ينزل بعدها
من القرآن ما ينسخها .والقول بخلود قاتل المؤمن في النار محمول عند الجمهور على الزجر

والتغليظ ،وذلك للدالئل الدالة على خالفه ،فإن كل ذنب تمحوه التوبة ،وناهيك بمحو التوبة لذنب

اإلشراك باهلل .وهذا التغليظ شبيه بقوله ملسو هيلع هللا ىلصَ" :لَزوال الدنيا أهون عند هللا من قتل رجل مسلم" .أو المراد
بالخلود في النار هنا المكث الطويل الشبيه بالخلود.

باب

الم َل ْس َت ُمْؤ ِمناً )
( َو ال َتُقولُوا ِل َم ْن أَ ْلَقى إَلْي ُك ُم ه
الس َ
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ال َم َل ْس َت
الس َ
َ - 655ع ِن ْاب ِن َعهباس  -رضى هللا عنهما َ ( -و َال َتُقوُلوا ِل َم ْن َأْلَقى ِإَلْي ُك ُم ه
ِ
ِ
ِ
وه
ال :ه
الَ :ك َ
السالَ ُم َعَلْي ُك ْمَ ،فَقَتلُ ُ
ان َر ُج ٌل فى ُغَنْي َمة َل ُه َفَلحَق ُه اْل ُم ْسل ُمو َن َفَق َ
ُمْؤ ِمًنا )َ .ق َ
الدْنَيا )ِ :تْل َك الْغَُنْي َمةُ.
ض اْل َحَيا ِة ُّ
َّللا ِفى َذِل َك ِإَلى َقْوِل ِهَ ( :عَر َ
َوأَ َخ ُذوا ُغَنْي َم َتهَُ ،فأَْنَز َل ه ُ
كان رجل في غنيمة له :هو عامر بن األضبط .غنيمة :تصغير غنم ،يعنى جماعة قليلة منها.

فلحقة المسلمون :كان المسلمون فى سرية لهم ،وكان أميرها أبا قتادة .فقتلوه :وكان الذى قتله محلم
بن جثامة .فأنزل هللا في ذلك :يعنى قوله تعالى " :يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل هللا

فتبينوا ."...عرض الحياة الدنيا ،أى متاعها وحطامها .

باب
( ال يس َتوِي اْلَق ِ
ين )
اعُدو َن ِم َن اْل ُمْؤ ِم ِن َ
َْ
اء َقالَ :ل هما َنَزَل ْت ( :الَ يس َتوِى اْلَق ِ
ِ
ال الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص:
اعُدو َن ِم َن اْل ُمْؤ ِم ِن َ
ين ) َق َ
َْ
َ - 655ع ِن اْلَبَر َ
ف َفَقال :ا ْك ُتب َال يس َتوِى اْلَق ِ
اعُدو َن ِم َن
ْاد ُعوا ُف َ
اء ُه َو َم َع ُه الدَهوا ُة َواللهْو ُح أَ ِو اْل َك ِت ُ
ْ َْ
َ
ال ًناَ .ف َج َ
َّللا .و َخْل َف الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص اب ُن أُمِ م ْك ُتوم َفَقال :يا رسول ه ِ
اهُدو َن ِفى س ِب ِ ِ
ين واْلمج ِ
ِ
َّللا
اْل ُمْؤ ِمن َ َ ُ َ
ْ
يل ه َ
َ َ َُ َ
َ
َ
أََنا َض ِرير! َفَنَزَل ْت م َكاَنها ( :الَ يس َتوِى اْلَق ِ
ين َغْيُر أُوِلى ه
الضَرِر
اعُدو َن ِم َن اْل ُمْؤ ِم ِن َ
َ َ
ٌ
َْ
يل ه ِ
واْلمج ِ
اهُدو َن ِفى س ِب ِ
َّللا ).
َ َُ
َ
البراء :البراء بن عازب رضى هللا عنه .ادعوا فالنا :هو زيد بن ثابت .اللوح :كل عظم عريض .أو
الكتف :الشك من الراوى .وكانت األكتاف مما يكتب فيه .ابن أم مكتوم :اسمه عبد هللا أو عمرو،

واسم أبيه زائدة .وهو الذى نزل فيه قوله تعالى" :عبس وتولى ،أن جاءه األعمى" .أنا ضرير ،أى

أعمى فال أستطيع الجهاد .غير أولى :...قرئت "غير" بالحركات الثالث .فالنصب على االستثناء،

والرفع على الصفة للقاعدون ،والجر على الصفة للمؤمنين.
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سورة المائدة
باب قوله:

وم أَ ْك َمْل ُت َل ُك ْم ِديَن ُك ْم )
( اْلَي َ
ود ِل ُع َمَرِ :إهن ُك ْم َتْقَرُءو َن َآي ًة َلْو َنَزَل ْت ِفيَنا
َ - 655ع ْن َط ِار ِق ْب ِن ِش َهابَ ،قاَل ِت اْلَي ُه ُ
اها ِع ًيداَ .فَقال عمرِ :إِنى ألَعَلم حي ُث أُْن ِزَل ْت ،وأَي َن أُْن ِزَل ْت ،وأَي َن رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص
َال ته َخ ْذَن َ
َْ
ْ ُ َْ
َ ُ َُ
َْ َُ ُ
ين أُْن ِزَل ْت يوم عرَف َة ،وِإهنا و ه ِ
َّللا ِب َعَرَف َة.
ِح َ
َ َ
َ ْ َ ََ
قالت اليهود :هو كعب األحبار قبل أن يسلم ومن معه من اليهود .وكان إسالم كعب فى خالفة

عمر .التخذناها عيدًا :أى عيد كمال الدين .يعنى "اليوم أكملت لكم لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى
ورضيت لكم اإلسالم ديناً".

باب

هللا َوَر ُسوَل ُه َوَي ْس َعْو َن ِفي األَْر ِ
ض َف َساد َا )
اء الهِذ َ
ين ُي َح ِارُبو َن َ
( ِإهن َما َجَز ُ
ان َج ِال ًسا َخْل َف ُع َمَر ْب ِن َعْبِد اْل َع ِز ِ
يزَ ،ف َذ َكُروا َوَذ َكُروا َفَقاُلوا
َ - 655ع ْن أَ ِبى ِق َ
الَب َة أَهن ُه َك َ
ِ
ِ
ول
الَ :ما َتُق ُ
اءَ ،فاْل َت َف َت ِإَلى أَ ِبى قالََب َة َو ْهَو َخْل َف َظ ْه ِرهَ ،فَق َ
َوَقالُواَ :قْد أَ َق َاد ْت ِب َها اْل ُخَل َف ُ
يا عبَد ه ِ
الَب َة؟ ُقْل ُتَ :ما َعِل ْم ُت َن ْف ًسا َح هل َقْتُل َها ِفى
ول َيا أََبا ِق َ
َ َْ
الَ :ما َتُق ُ
َّللا ْب َن َزْيد؟ أَْو َق َ
ِ
ِ
َّللا َوَر ُسوَل ُه ملسو هيلع هللا ىلص.
اإل ْسالَ ِم ِإاله َر ُج ٌل َزَنى َب ْعَد ِإ ْح َصان ،أَْو َقَت َل َن ْف ًسا ب َغْي ِر َن ْفس ،أَْو َح َار َب ه َ
َفَقال َعْنَبس ُةَ :ح هد َثَنا أََن ٌ ِ
الَ :قِد َم َقْو ٌم َعَلى الهن ِب ِى
اى َحهد َث أََن ٌ
س َق َ
س ب َك َذا َوَك َذاُ .قْل ُتِ :إهي َ
َ
َ
ِ
ِ
يها،
الَ :هِذِه َن َع ٌم َلَنا َت ْخُر ُجَ ،ف ْ
اس َتْو َخ ْمَنا َهِذِه األَْر َ
اخُر ُجوا ف َ
ملسو هيلع هللا ىلص َف َكله ُم ُ
ض! َفَق َ
وه َفَقاُلواَ :قد ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ْ ِ
اس َت َص ُّحوا،
اشَرُبوام ْن أَْلَبان َها َوأَْبَوال َهاَ .ف َخَر ُجوا ف َ
يها َف َش ِرُبوا م ْن أَْبَوال َها َوأَْلَبان َها َو ْ
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وما ُلواعَلى ه ِ
وهَ ،واطهَرُدوا الهن َع َمَ ،ف َما ُي ْس َتْب َطأُ ِم ْن َهُؤ َال ِء؟! َقَتُلوا الهن ْف َس َو َح َارُبوا
ََ َ
الراعى َفَقَتُل ُ
ِ
ان ه ِ
َّللا ورسوَل ُه ،و َخهوُفوا رسول ه ِ
الَ :حهد َثَنا
الُ :سْب َح َ
َ
َّللا! َفُقْل ُتَ :تته ِه ُمنى؟ َق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ .فَق َ
َُ َ
هَ َ َ ُ
الَ :يا أَ ْه َل َك َذا! ِإهن ُك ْم َل ْن َتَازلُوا ِب َخْير َما أُْب ِقى َه َذا ِفي ُك ْم أَْو ِمْث ُل َه َذا.
ِب َه َذا أََن ٌ
الَ :وَق َ
س! َق َ
َ
أبو قالبة :هو عبد هللا بن زيد .كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز :وكان قد أبرز سري هر للناس،
ثم أذن لهم فدخلوا .فذكروا وذكروا :أى ذكروا القسامة لما استشارهم عمر فيها .والقسامة :أن يحلف
أولياء القتيل أن القاتل هو فالن ،وذلك ح ين ال تقطع البينة باتهام القاتل .وكانت القسامة جاهلية

فأقرها اإلسالم .أقادت بها :يقال أقاد القاتل بالقتيل ،إذا قتله به .عنبسة :هو عنبسة بن سعيد بن

العاص .أنس :هو أنس بن مالك .ونص حديث عنبسة عن أنس ذكر في كتاب الديات" :أن رسول

السَرق ،وسمر األعين .ثم نبذهم فى الشمس" .قدم قوم :من عكل أو عرينة ،وكانوا
هللا ملسو هيلع هللا ىلص قطع في َّ
ثمانية .وكان ذلك سنة ست .استوخمنا هذه األرض ،أى استثقلنا المدينة فلم يوافق هواؤها أبداننا.
وكانوا قد مرضوا .النعم :اإلبل استصحوا ،أى حصلت لهم صحة البدن ،وذهب عنهم الداء .ومالوا
على الراعى :كان نوبياً ،واسمه يسار .واطردوا النعم ،أى ساقوها سوقاً شديداً .وزاد بعده في كتاب
الديات " :فبلغ ذلك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأرسل في آثارهم فأدركوا ،فجىء بهم فامر بهم فقطعت أيديهم

وأرجلهم ،وسمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا" .يستبطأ :استفعال من البطء ،وهو نقض

السرعة .فقال :سبحان هللا :القائل عنبسة ،متعجبًا من قول أبى قالبة حيث جاء بالحديث على وجهه
الصحيح .قال ...وقال ،أى قال أبو قالبة .وقال يا أهل كذا ،أى عنبسة حينئذ .يا أهل كذا :أى يا
أهل الشام ،ألن وقوع هذا كان بدمشق فى أيام عمر بن عبد العزيز.

أو مثل هذا :يعنى أبا قالبة.

باب قوله

ِ
الشْي َط ِ
س ِم ْن َع َم ِل ه
ان )
الم ِر ْج ٌ
َنص ُ
( ِإهن َما اْل َخ ْمُر َو اَل ْميسُر َو األ َ
اب َو األ َْز ُ
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ِن ِفى اْل َمِديَن ِة
يم اْل َخ ْم ِر َوإ ه
الَ :نَز َل َت ْح ِر ُ
َ - 652ع ِن ْاب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما – َق َ
ِ
ِ
اب الْ ِعَن ِب.
يها َشَر ُ
َيْو َمئذ َل َخ ْم َس َة أَ ْش ِرَبةَ ،ما ف َ
وإن في المدينة يومئذ ،أى قبل تحريمها .خمسة أشربة :هى شراب العسل والتمر والحنطة والشعير

والذرة.

ان َلَنا َخمر َغير َف ِض ِ
يخ ُك ْم َه َذا الهِذى
س ْب ُن َم ِالك رضى هللا عنهَ :ما َك َ
ٌْ ْ ُ
 - 656عن أََن ُ
ِ
ِ
ُتس ُّموَن ُه اْل َف ِض َ ِ
الَ :و َه ْل
اء َر ُج ٌل َفَق َ
يخَ .فِإنى َلَقائ ٌم أَ ْسقى أََبا َطْل َح َة َوفُالَ ًنا َوفُالَ ًنا ِإ ْذ َج َ
َ
س.
الُ :ح ِرَم ِت اْل َخ ْمُرَ .قاُلوا أَ ْه ِر ْق َهِذِه اْل ِق َ
َبَل َغ ُك ُم اْل َخَبُر؟ َفَقاُلواَ :و َما َذ َ
ال َل َيا أََن ُ
اك؟ َق َ
الر ُج ِل .
وها َب ْعَد َخَب ِر ه
اج ُع َ
الَ :ف َما َسأَُلوا َعْن َها َو َال َر َ
َق َ
الفضيخ :من الفضخ ،وهو الكسر .الفضيخ :شراب يتخذ من البسر ( تمر النخل قبل أن ُي ْرطب)

وحده من غير أن تمسه النار .أبو طلحة :هو زيد بن سهل األنصارى .وفالنا وفالنا :هم أبو دجانة،

وسهيل بن بيضاء ،وأبو عبيدة ،وأبى بن كعب ،ومعاذ بن جبل ،وأبو أيوب ،كما ذكر فى مسلم .

وكان تحريم الخمر سنة ثالث من الهجرة ،بعد وقعة أحد .اإلهراق :اإلراقة .والقالل :جمع قلة ،وهى
الج ةر العظيمة التى ال يلقها ،أى يستطيع حملها ،إال القوى من الرجال .فما سألوا عنها وال راجعوها

بعد خبر الرجل :ويفهم منها قبول خبر الواحد.

باب قوله:

اء ِإن ُتْبَدَل ُك ْم َت ُسْؤُك ْم )
( ال َت ْسأَلُوا َع ْن أَ ْشَي َ
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 - 655ع ْن أََنس  -رضى هللا عنه – َقالَ :خ َطب رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُخ ْطَب ًة َما َس ِم ْع ُت ِمْثَل َها
َ
َ َُ ُ
َ
ُّ
ير.
الَ :لْو َت ْعَل ُمو َن َما أَ ْعَل ُم َل َض ِح ْك ُت ْم َقِليالً َوَلَب َكْي ُت ْم َك ِث ً ا
َقطَ ،ق َ
ول ه ِ
اب َرس ِ
ه
الُ :فالَ ٌن
وه ُه ْم َل ُه ْم َخ ِن ٌ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُو ُج َ
ال َر ُج ٌلَ :م ْن أَ ِبى؟ َق َ
ينَ ،فَق َ
الَ :ف َغطى أَ ْص َح ُ ُ
َق َ
ِِ
اء ِإ ْن ُتْبَد َل ُك ْم َت ُسْؤُك ْم ).
َفَنَزَل ْت َهذه َ
اآلي ُةَ ( :ال َت ْسأَلُوا َع ْن أَ ْشَي َ
لوتعلمون ما أعلم :من عظمة هللا وشدة عقابه ألهل الجرائم وأهوال القيامة .الحنين :صوت مرتفع
بالبكاء من الصدر .وروى" :خنين" بالخاء المعجمة ،وهو صوت مرتفع بالبكاء من األنف .فقال

رجل :من أبى :القائل :هو عبد هللا بن حذافة ،أو قيس بن حذافة ،أو خارجة بن حذافة .وكان يطعن

في نسب هذا الرجل .قال :أبوك فالن :أى قال له ملسو هيلع هللا ىلص :أبوك حذافة.

سورة األنعام
باب قوله تعالى

ظ ُفر )
ين َه ُادوا َحهرْمَنا ُك هل ِذي ُ
( َو َعَل َى الهِذ َ
 - 655عن جا ِبر ب َن عبِد ه ِ ِ
َّللا
َّللا اْلَي ُه َ
َ َ ْ َْ
ودَ ،ل هما َحهرَم ه ُ
الَ :قاَت َل ه ُ
َّللاَ :سم ْع ُت الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
وها.
وه َفأَ َكُل َ
وه ُث هم َب ُ
اع ُ
وم َها َج َمُل ُ
َعَلْي ِه ْم ُش ُح َ
قاتلهم هللا :لعنهم ،كقوله تعالى "قتل الخراصون" ،أى لعن الكذابون .أو قاتلهم هللا دعاء عليهم
بالهالك .حرم هللا عليهم شحومها ،أى حرم هللا عليهم أكل شحوم البقر والغنم ،إال ما حملت
ظهورهما أو الحوايا ،وهى ما تحوى من األعماء ،أو ما اختلط بعظم كشحم األلية ألنه على

العصعص .جملوها :أذابوها واستخرجوا دهنها ،فباعوه ثم أكلوا ثمنه .وهذا تسجيل قديم لميل هؤالء

القوم إلى جمع المال بشتى الوسائل واألساليب.
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سورة األعراف
باب
ض ع ِن اْلج ِ
ِ
ِ
ين )
اهِل َ
َ
( ُخذ اْل َع ْفَو َو أْ ُمْر ِباْل ُعْرف َوأَ ْع ِر ْ َ
 - 655عن ابن عهباس َق الَ :قِدم عييَن ُة بن ِح ص ِن ب ِن ح َذي َف َة َفَنَزل عَلى اب ِن أَ ِخ ِ
يه اْل ُح ِر
َ َ
َْ َ
ْ
َ َ َُ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ْ
اب َم َج ِال ِ
ين ُيْدِن ِ
س ُع َمَر
يه ْم ُع َمُرَ ،وَك َ
ان ِم َن الهن َف ِر الهِذ َ
ْب ِن َقْيسَ ،وَك َ
اء أَ ْص َح َ
ان اْلُقهر ُ

وم َشاورِت ِه ُكهوالً َكاُنوا أَو ُشهباًناَ .فَقال عييَن ُة ِالب ِن أَ ِخ ِ
يهَ :يا ْاب َن أَ ِخىَ ،ل َك َو ْج ٌه ِعْنَد َه َذا
ْ
َ َُ ْ
ْ
ُ
َ ُ ََ
ِ
ير َف ِ ِ
ِ
َس َتأِْذ ُن َل َك َعَلْي ِه.
الَ :سأ ْ
اس َتأْذ ْن لى َعَلْيهَ .ق َ
األَم ِ ْ
الِ :هى َيا ْاب َن
ال ْاب ُن َعهباس :فاستأْذن الحر ِلعيين َة فأَِذن له عمر ،فلما دخل علي ِه ق
َق َ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ُّ َُ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ه َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
ابَ ،فو ه ِ
َّللا َما ُت ْع ِطيَنا اْل َجْز َلَ ،والَ َت ْح ُك ُم َبْيَنَنا ِباْل َعْد ِل! َف َغ ِض َب ُع َمُر َحتهى َه هم ِب ِه،
اْل َخطه ِ َ
ال ِلَن ِبِي ِه ملسو هيلع هللا ىلصُ ( :خِذ اْل َع ْفَو َوأْ ُمْر ِباْل ُعْر ِف
ال َلهُ اْل ُحُّرَ :يا أَ ِم َير الْ ُمْؤ ِم ِن َ
َّللا تَ َعاَلى َق َ
ين ِإ هن ه َ
َفَق َ
ين .و ه ِ
ِِ
ِ
ض ع ِن اْلج ِ
ال َها
ين ) َوإ ه
ين َت َ
َّللا َما َج َاوَزَها ُع َمُر ِح َ
اهِل َ
َ
َوأَ ْع ِر ْ َ
ِن َه َذا م َن اْل َجاهل َ َ
ِ
اب ه ِ
ان َوقها ًفا ِعْنَد ِك َت ِ
َّللا.
َعَلْيهَ ،وَك َ

يدنيهم ،أى يقربهم؛ من اإلداناء .كهول :جمع كهل ،وهو الذى وخطه الشيب .وقال المبرد :هو ِ
ابن

ثالث وثالثين سنة .فقال عيينة البن أخيه :هو الحر بن قيس .الوجه :الجاه والمنزلة .وقد َو ُج َه
الرجل :صار وجيهًا ،أى ذا جاه وقدرِ .ه ْى :بكسر الهاء وسكون الياء ،وهى كلمة تهديد .وقيل "هى"
هنا ضمير خبرها محذوف ،أى هى داهية .ما تعطينا الجزل ،أى لست تعطينا العطاء الكثير .ما
جاوزهم عمر حين تالها عليه ،أى ما جاوز اآلية المتلوة ،أى لم يتعد العمل بها من اإلعراض

والصفح عن الجاهل ،حين تالها عليه الحر بن قيس بن حصن .وكان وقافا عند كتاب هللا ،أى ال

يتجاوز حكم الكتاب.

سورة األنفال
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( ِإ هن َشهر الدهواب ِع َند ِ
الص ُّم اْلُب ْك ُم الهذِي َن ال َي ْعقُلو َن )
هللا ُّ
َ
اب ِعْنَد ه ِ
َ - 655ع ِن ْاب ِن َعهباس رضي هللا عنهِ ( :إ هن َشهر الدَهو ِ
َّللا ُّ
ين الَ
الص ُّم اْلُب ْك ُم الهِذ َ
ِ
الُ :ه ْم َن َفٌر ِم ْن َب ِنى َعْبِد الهد ِار.
َي ْعقلُو َن ) َق َ
الدواب :جمع دابة ،وهى كل ما دب ومشى على وجه األرض ،ممي اًز كان أو غير مميز .والصم:

جمع أصم ،وهو الذى ال يسمع .والبكم :جمع أبكم ،وهو الذى ال ينطق .بنو عبد الدار :من قريش،

وكانوا يحملون اللواء يوم أحد .وهؤالء شر الخلق .ألن كل دابة مما سواهم مطيعة هلل فيما خلقت له،

وهؤالء خلقوا للعبادة فكفروا .وهذا يعم كل مشرك وإن كان السبب خاصًا.

باب

ين َعَلى اْل ِق َت ِ
( َيا أَُّي َها الهن ِب ُّي َح ِر ِ
ال )
ض اْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َ - 655ع ِن اْب ِن َعهباس رضى هللا عنهماَ :ل هما َنَزَل ْتِ ( :إ ْن َي ُك ْن ِمْن ُك ْم
ي ْغِلبوا ِماَئ َتي ِن ) َف ُك ِتب َعَلي ِهم أَ ْن َال ي ِفهر و ِ
احٌد ِم ْن َع َشَرة .ثُ هم َنَزَل ِت( :
َ َ
ْ
َ ُ
َ ْ ْ
اآلي َةَ ،ف َك َت َب أَ ْن الَ َي ِفهر ِماَئ ٌة ِم ْن ِماَئ َتْي ِن.
َعْن ُك ُم ) َ

ِع ْشُرو َن َصا ِبُرو َن
َ ه
َّللا
اآلن َخف َف ه ُ

أى فرض عليهم بادى األمر أن يصمد الواحد من المسلمين للعش ةر من المشركين ،ال يجوز أن يفر
من أمامهم ،بمقتضى وعد هللا لعم بالنصر إن صبروا .وقد شق ذلك على المسلمين حين فرض

عليهم ،فأنزل هللا تخفيف ذلك بقوله" :اآلن خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا فإن يكن منكم مائة
صاب ةر يغلبوا مائتين"  ،أى فرض هللا أال يفر رجل من رجلين ،وال مائة من مائتين ،وال قوم من مثليهم.
وإذا زاد عدد الكفار عن المثلين فللمسلمين عند الضرو ةر أن ينصرفوا.
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سورة براءة
باب قوله:

ض أَربع َة أَ ْشهر واعَلموا أَهن ُكم َغير معج ِزي ِ
ِ
هللا )
( َف ِس ُ
ْ ُْ ُ ْ
يحوا في األَْر ِ ْ َ َ
ُ َ ْ ُ
الَ :ب َع َث ِنى أَُبو
 - 655عن ُح َمْيُد ْب ُن َعْبِد ه
الر ْح َم ِن أَ هن أََبا هَُرْيَرَة  -رضى هللا عنه – َق َ
ِ
ينَ ،ب َع َث ُه ْم َيْو َم الهن ْح ِر ُيَؤِذُنو َن ِب ِمًنى أَ ْن َال َي ُح هج َب ْعَد اْل َعا ِم
َب ْكر ِفى ِتْل َك اْل َح هجة ِفى ُمَؤِذِن َ
ان.
وف ِباْلَبْي ِت ُعْرَي ٌ
ُم ْش ِر ٌكَ ،والَ َيطُ َ
الرحم ِنُ :ث هم أَرَد َف رسول ه ِ
ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِب َعِل ِى ْب ِن أَ ِبى َط ِالبَ ،وأَ َمَرُه أَ ْن ُيَؤِذ َن
ْ
َُ ُ
ال ُح َمْيُد ْب ُن َعْبد ه ْ َ
َق َ
اء َة.
ِبَبَر َ

ِ ِ
ِ
ِ
ه
اء َةَ ،وأَ ْن َال َي ُح هج َب ْعَد الْ َعا ِم
ال أَُبو ُهَرْيَرَةَ :ف َأذ َن َم َعَنا َعل ٌّى َيْو َم الهن ْح ِر فى أَ ْهل مًنى بَِبَر َ
َق َ
ان.
وف ِباْلَبْي ِت ُعْرَي ٌ
ُم ْش ِر ٌكَ ،والَ َيطُ َ
تلك الحجة :هى الحجة السابقة لحجة الوداع ،وكان أبو بكر أمي ًار عليهم .مؤذنين :من األذان ،وهو

اإلعالم بالشىئ .بعثهم يوم النحر :سنة تسع من الهجرة .يعلمون الناس أال يحج بعد العام المذكور

مشرك ،بمقتضى قوله تعالى" :فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" .ثم أردف رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم ،أى أردف أبا بكر .يؤذن ببراءة ،أى يعلم الناس ببراءة .وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد دعا

أبا بكر فبعثه بها يقرؤها على أهل مكة ،فلما بلغ ذا الحليفة قال ملسو هيلع هللا ىلص" :ال يبلغها إى أنا أو رجل من

أهل بيتى" فبعث بها مع على وذلك من أول السو ةر إلى منتهى بضع وثالثين آية ،عند قوله "ولو ك هر

المشركون" .والمراد ببراءة نقض العهد مع المشركين ،ألنهم نقضوا عهودهم قبل األجل ،فأمر هللا نبيه

ملسو هيلع هللا ىلص بأن من كان عهده إلى أربعة أشهر أن يق هر إلى أن تنقضى أربعة أشهر .وكان قد عاهد أيضاً
خزاعة وبني مدلج وبني خزيمة لسنتين ،فجعل هللا أجلهم أربعة أشهر أيضًا .ومن لم يكن له عهد

خاص فرضت له األشهر األربعة يسيح فيها حيث يشاء .ولم يعاهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد هذه اآلية أحدًا من
الناس.
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باب قوله تعالى

ان َل ُه ْم )
( َفَق ِاتلُوا أَ ِئ هم َة اْل ُك ْف ِر ِإهن ُه ْم ال أَْي َم َ
 - 655عن َزيد بن وهب َق الُ :كهنا ِعْند ح َذي َف َة َفَقال ما ب ِقى ِمن أَصح ِ ِ ِ
اآلي ِة ِإاله
ُْ ْ ُ َ ْ
َ َ َ َ ْ ْ َ
اب َهذه َ
َ ُ ْ
َ
اب ُم َح همد ملسو هيلع هللا ىلص ُت ْخ ِبُروَنا َفالَ
َثالَ َثةٌَ ،والَ ِم َن اْل ُمَن ِاف ِق َ
ال أَ ْعَ ار ِب ٌّىِ :إهن ُك ْم أَ ْص َح َ
ين ِإاله أَْرَب َع ٌةَ .فَق َ
ِ
اق! أَ َج ْل
ال َهُؤ َال ِء الهِذ َ
ال :أُوَلئ َك اْل ُف هس ُ
ين َيْبُقُرو َن ُبُيوَتَنا َوَي ْس ِرُقو َن أَ ْع َال َقَنا؟ َق َ
َنْد ِرى َف َما َب ُ
ِ
اء اْلَب ِارَد َل َما َو َجَد َبْرَد ُه .
َل ْم َيْب َق مْن ُه ْم ِإاله أَْرَب َع ٌة .أَ َحُد ُه ْم َشْي ٌخ َكبِ ٌير َلْو َش ِر َب اْل َم َ
حذيفة :هو حذيفة بن اليمان العبسى .كان أبوه قد أصاب دمًا فهرب إلى المدينة فحالف بنى عبد
األشهل ،فسماه قومه اليمان لكونه حالف اليمانية .وحذيفة هو المعروف بأنه صاحب السر ،أى
صاحب سر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،كان يسر إليه بأشياء ال يسر بها إلى غيره .اختلف في تعيين الثالثة ،ولم
يوقف على أسماء األربعة .والمفهوم من ذلك كله القلة المفرطة .يبقرون بيوتنا ،أى يفتحونها أو

ينقبونها .األعالق :جمع علق ،بالكسر وهو المال النفيس .وفي راوية" :أغالقنا" بالغين المعجمة،

جمع غلق بالتحريك ،وهو ما يغلق به الباب ويفتح ،وهو الباب أيضاً .أى يسرقون المفاتيح ويفتحون
األبواب ليسرقوا ما وراءها ،أو يقلعون األبواب ويأخذونها ليتمكنوا من الدخول أنى شاءوا .أولئك

الفساق ،أى الفساق ،أى الذين يفعلون ذلك هم الفساق ال الكفار وال المنافقون .لما وجد برده :لذهاب

شهوته وفساد معدته بسبب عقوبة هللا له في الدنيا ،فال يفرق بين األشياء.

باب
ِ
ين ُخِل ُفوا )
( َو َعَلى الثهال َثة الهِذ َ
ال َث ِة الهِذ َ ِ
يب َعَلْي ِه ْم  -أَهن ُه َل ْم َي َت َخهل ْف َع ْن
 - 655عن َك ْع َب ْب َن َم ِالك َ -و ْهَو أَ َحُد الثه َ
ين ت َ
ول ه ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َغْزَوة َغَز َ ُّ
َرس ِ
ال:
اها َقط َغْيَر َغ ْزَوَتْي ِن َغْزَوة اْل ُع ْسَرة َو َغْزَوة َبْدرَ .ق َ
ُ
ول ه ِ
َجم ْع ُت ِصْد َق َرس ِ
ان
ان َقله َما َيْقَد ُم ِم ْن َس َفر َسا َفَرُه ِإاله ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُ
ض ًحى َوَك َ
ض ًحىَ ،وَك َ
ُ
َفأ ْ َ
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يبَدأُ ِباْلمس ِجِدَ ،فيرَكع رْكع َتي ِن ،وَنهى الهن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص ع ْن َك َ ِ
ال ِم ص ِ
احَب هىَ ،وَل ْم َيْن َه َع ْن
َ
ُّ
المى َوَك َ َ
َْ ُ َ َ ْ َ َ
َْ
َْ
ِ
ال َعَل هى
َكالَ ِم أَ َحد ِم َن اْل ُم َت َخِل ِف َ
ين َغْي ِرَناَ ،ف ْ
اج َتَن َب الهن ُ
اس َكالَ َمَناَ ،فَل ِب ْث ُت َك َذل َك َحتهى َط َ
ول
وت َفالَ ُي َصِلى َعَل هى الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أَْو َي ُم َ
َمُرَ ،و َما ِم ْن َش ْىء أَ َهمُّ ِإَل هى ِم ْن أَ ْن أَ ُم َ
وت َر ُس ُ
األ ْ
هِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفأَ ُكو َن ِم َن الهن ِ
ال ُي َكِل ُم ِنى أَ َحٌد ِمْن ُه ْمَ ،و َال ُي َصِلى َعَل هىَ ،فأَْنَز َل
اس ِب ِتْل َك اْل َمْن ِزَل ِةَ ،ف َ
اآلخر ِم َن اللهي ِل ،ورسول ه ِ
ين ب ِقى ا ُّلثلُ ُث ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِعْنَد أُ ِم َسَل َم َة،
َّللا َتْوَب َتَنا َعَلى َن ِبِي ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِح
ُ
ْ ََ ُ ُ
هُ
َ َ َ
وَكاَن ْت أُ ُّم سَلم َة مح ِسَن ًة ِفى َشأِْنى مع ِنهي ًة ِفى أَم ِرىَ ،فَقال رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ :يا أُهم َسَل َم َة
َ َ ُْ
َْ
َ
ََُ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
اس َفَي ْمَن ُعوَن ُك ُم الهنْو َم
يب َعَلى َك ْعبَ .قاَل ْت :أَ َف َ
الِ :إ ًذا َي ْحط َم ُك ُم الهن ُ
ت َ
ال أُْرِس ُل ِإَلْيه َفأَُبشَرُه َق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص صالَ َة اْل َفج ِر آ َذ َن ِب َتوب ِة ه ِ
س ِائر اللهيَل ِة .حتهى ِإ َذا صلهى رسول ه ِ
ان ِإ َذا
َّللا َعَلْيَناَ ،وَك َ
ْ
َ
َْ
َ
َ َ ْ
َ َُ ُ
ين ُخِل ُفوا َع ِن
استََن َار َو ْج ُههُ َحتهى َكأَهنهُ ِق ْط َع ٌة ِم َن اْلَق َم ِرَ ،وُكهنا أَُّي َها الثهالَ َث ُة الهِذ َ
اس َتْب َشَر ْ
ْ
ين
َّللا َلَنا التهْوَب َةَ ،فَل هما ُذ ِكَر الهِذ َ
اع َت َذُروا ِح َ
َم ِر الهِذى قُ ِب َل ِم ْن َهُؤ َال ِء الهِذ َ
ين ْ
ين أَْنَز َل ه ُ
األ ْ
ِ ِِ
َك َذبوا رسول ه ِ
ِ ِِ ِ ِ
ال
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِم َن اْل ُم َت َخِل ِف َ
ينَ ،و ْ
اع َت َذُروا باْلَباطلُ ،ذكُروا ب َش ِر َما ُذكَر به أَ َحٌد َق َ
ُ َُ َ
ِ
ِ
َّللا
َّللا ُسْب َحاَن ُهَ ( :ي ْع َتذُرو َن ِإَلْي ُك ْم ِإ َذا َر َج ْع ُت ْم ِإَلْي ِه ْم ُق ْل َال َت ْع َتذُروا َل ْن ُنْؤ ِم َن َل ُك ْم َقْد َنهبأََنا ه ُ
هُ
ِ
َّللا َع َمَل ُك ْم َوَر ُسوُل ُه ).
م ْن أَ ْخَب ِارُك ْم َو َسَيَرى ه ُ
الثالثة :هم كعب بن مالك ،وهالل بن أمية ،م ار ةر بن الربيع ،كانوا قد تخلفوا عن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم في غزوة تبوك سنة تسع ،من غير ريبة وال نفاق منهم ،فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :التكّلِ ُم َّن أحداً
من هؤالء الثالثة" ،فاعتزل المسلمون كالمهم .وانظر قصة أمر الثالثة الذين خلفوا ،عند ابن هشام
في السيرة ،وهى قصة ممتعة .غزوة العسرة :هى غزوة تبوك فى رجب سنة تسع .وكانت في زمن

إعسار من الناس ،وشدة من الحر ،وجدب من البالد .وكان الرجالن في الغزوة يشقان التمر بينهما،

وكانوا إذا أرادوا الماء نحروا إبلهم فشربوا عصارة ما فى كروشها ،وكان الرجالن والثالثة يعتقبون

(يتناوبون) البعير الواحد .فأجمعت صدق رسول هللا ضحى ،أى إنه بعد أن بلغه أنه ملسو هيلع هللا ىلص توجه قافال

من الغزو طفق يوازن بين الصدق والكذب فى إبداء عذره لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن التخلف ،فأجمع أمره

على التزام الصدق حينما يرجع النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الضحى .وكان يبدأ بالمسجد فيصلى ركعتين ،أى قبل

أن يدخل منزله .نهى النبى عن كالمى وكالم صاحبى :لكونهما تخلفا من غير إبداءعذر صالح.

وكان ملسو هيلع هللا ىلص قد قال لكعب بن مالك حين اعتذر" :قم حتى يقضى هللا فيك".
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وقِبل ملسو هيلع هللا ىلص منهم عالنيتهم ووكل
وكان المتخلفون بضعة وثمانين رجال من المنافقين ،اعتذروا وحلفواَ ،

سرائرهم إلى هللا ،واستغفرلهم .وقد أنزل هللا توبته على الثالثة :بعد مضى خمسين ليلة من النهى
ينة" .يحطمكم :من الحطم ،وهو الكسر
عن كالمهم .معنية في أمرى ،أة ذات اعتناء .وفى روايةُ " :م ِع ً
والدق والدوس .ويروى" :يخطفكم" من الخطف .وكله كناية عن االزدحام .آذن :من اإليذان ،وهو
اإلعالم .وكنا أيها الثالثة :بلفظ النداء ،ومعناه االختصاص .الذين خلفوا عن األمر الذى قبل من

هؤالء ،أى خلفوا عن قبول العذر فو اًر ،ال كهؤالء المنافقين الذين قبلت أعذارهم .يعتذرون إليكم ،أى

يعتذرون من التخلف حين عودة المسلمين من الغزو .لن نؤمن لكم :لن نصدقكم بعد أعذاركم
الكاذبة.

سورة ُهود

باب قوله:
السِيَئ ِ
الصال َة َطرَف ِي الهنه ِار وُزَلفاً ِم َن اللهي ِل ِإ هن اْلحسَن ِ
ات )
( َوأَ ِق ِم ه
ات ُي ْذ ِهْب َن ه
ْ
َ َ
َ
ََ
ال أَصاب ِم َن ام أَرة قُبَل ًةَ ،فأَ َتى رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف َذ َكَر َذِل َك
َْ ْ
َ - 652ع ِن ْاب ِن َم ْس ُعود أَ هن َر ُج ً َ َ
َُ َ
الصالَ َة َطرَف ِى الهنه ِار وُزَل ًفا ِم َن اللهي ِل ِإ هن اْلحسَن ِ
ات ُي ْذ ِهْب َن
َل ُه َفأُْن ِزَل ْت َعَلْي ِه ( َوأَ ِق ِم ه
ْ
َ َ
َ
ََ
ِ ِِ
ات َذِل َك ِذ ْكرى ِلل هذ ِ
السِيَئ ِ
الِ :ل َم ْن َع ِم َل ِب َها ِم ْن أُ هم ِتى.
ال ه
ه
اك ِر َ
َ
الر ُج ُل :أَل َى َهذه؟ َق َ
ين ) َ .ق َ
أن رجال :هو أبو اليسر كعب بن عمرو ،أو نبهان التمار ،أو عمرو بن غزية .أصاب امرأة :من
األنصار .فأتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكر له ذلك :فسكت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وصلى الرجل مع رسول هللا،
فنزلت هذه اآلية .وأقم الصالة طرفى النهار :فى أحد طرفى النهار صالة الصبح ،وفي الطرف

اآلخر صالتا الظهر والعصر .زلفا :جمع زلفة بالضم ،وهى الطائفة من الليل .والمراد بهذا صالة
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المغرب والعشاء األخيرة .إن الحسنات يذهب السيئات ،أى تكون الحسنات كفارة للسيئات ،أو تعين
وتوحى بترك السيئات ،كما في قوله" :إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر" .ألى هذا ،أى كون

الصالة وفعل الحسنات يذهب السيئات خاص بى ،أو هو عام للناس كلهم .لمن عمل بها من أمتى:

هو نص على عموم حكم اآلية.

سورة إبراهيم

باب قولهَ ( :ك َش َجَرة َطِيَبة )
ول ه ِ
َ - 656ع ِن ْاب ِن ُعمَر  -رضى هللا عنهما – َقالُ :كهنا ِعْنَد َرس ِ
ال أَ ْخ ِبُروِنى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
ُ
َ
َ
ِ
ال
الر ُج ِل اْل ُم ْسِل ِم َال َي َت َح ُّ
ِب َش َجَرة ُت ْش ِب ُه أَْو َك ه
ات َوَرقُ َها َو َال َو َال َو َال ُ ،تْؤِتى أُ ْكَل َها ُك هل حين َ .ق َ
ْاب ُن ُع َمَر َفَوَق َع ِفى َن ْف ِسى أَهن َها الهن ْخَل ُة َ ،وَ أَرْي ُت أََبا َب ْكر َو ُع َمَر الَ َي َت َكله َم ِ
ان َ ،ف َك ِرْه ُت َأ ْن
ِ
ِ
أَ َت َكلهم َ ،فَل هما َلم يُقولُوا َشيًئا َقال رسول ه ِ
اه
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ه َى الهن ْخَل ُة َ.فَل هما قُ ْمَنا ُقْل ُت ل ُع َمَر َيا أََب َت ُ
ْ
ْ َ
ََُ ُ
َ
ِ
و هِ
ِ
ه
ال َل ْم أََرُك ْم َت َكله ُمو َن ،
َّللا َلَقْد َك َ
َ
ال َما َمَن َع َك أَ ْن َت َكل َم َق َ
ان َوَق َع فى َن ْفسى أَهن َها الهن ْخَل ُة َفَق َ
ه
َن َت ُكو َن ُقْل َت َها أَ َح ُّب ِإَل هى ِم ْن َك َذا َوَك َذا.
ال ُع َمُر أل ْ
ول َشْيًئا َ .ق َ
َف َك ِرْه ُت أَ ْن أَ َت َكل َم أَْو أَقُ َ
تشبه ،أى تشبه الرجل المسلم .تحات الورق :تساقط عن غصنه .وال تؤتى أكلها كل حين :أى وال
ينقطع ثمرها ،وال يعدم فيؤها ،وال يبطل نفعها ،كما ذكر المفسرون .األكل بضمة (أ ُْكل) وبضمتين

ُكل) :ثمر النخل والشجر .وكل ما يؤكل فهو أكل كذلك .كل حين ،أى في كل وقت ،أو كل حين
(أ ُ
وقته هللا تعالى ألن تثمر فيه .والحين :الوقت .فكرهت أن أتكلم :هيبة لهما وتوقي ًار .ذكروا أن الحكمة

في تمثيل اإلسالم بالشجرة :أن الشجرة ال تكون شجرة إال بثالثة أشياء عرق راسخ ،وأصل قائم ،وفرع

عال .كذلك اإليمان اليتم إال بثالثة أشياء .تصديق بالقلب ،وقول باللسان ،وعمل باألبدان .أن تكلم،

أى تتكلم ،بحذف إحدى التاءين تخفيفاً .أحب إلى من كذا وكذا :وقع في راوية أخرى" :أحب إلى من
حمر النعم" .والنعم :اإلبل .وحمرها أفضلها وأكرمها على أهلها.
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سورة الحجر
باب قوله ( :الذين جعلوا القرآن عضين )
الُ :ه ْم أَ ْه ُل
آن ِع ِض َ
ين َج َعلُوا اْلُقْر َ
َ - 655ع ِن ْاب ِن َعهباس رضى هللا عنهما ( :الهِذ َ
ين ) َق َ
اْل ِك َت ِ
آمُنوا ِبَب ْع ِض ِه َوَك َفُروا ِبَب ْع ِض ِه.
ابَ ،جهزُء ُ
اءَ ،ف َ
وه أَ ْجَز ً
عضين :جمع عضة على غير قياس الجمع .والعضة :الجزء ،والقطعة ،والفرقة .آمنوا ببعضه مما

وافق التوارة ،وكفروا ببعضه مما خالفها .

سورة بني إسرائيل
باب

وح )
الر ِ
( َوَي ْسأَلُوَن َك َع ِن ُّ
 - 655ع ْن عبِد ه ِ
الَ :بْيَنا أََنا َم َع الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َحْرث َو ْهَو
َ َْ
َّللا  -رضى هللا عنه – َق َ
ود َ ،فَقال بع ُ ِ
ِ
ال َما َرَاب ُك ْم
الر ِ
وه َع ِن ُّ
ئ َعَلى َع ِسيب ِإ ْذ َمهر اْلَي ُه ُ
ض ُه ْم لَب ْعض َسلُ ُ
َ َْ
وحَ ،فَق َ
ُمتهك ٌ
ِ
َم َس َك
الر ِ
وه َع ِن ُّ
ال َب ْع ُ
وه َف َسأَُل ُ
ض ُه ْم َال َي ْس َتْق ِبُل ُك ْم ِب َش ْىء َت ْكَرُهوَن ُه َفَقاُلوا َسُل ُ
وح َفأ ْ
ِإَلْيه َ ،وَق َ
الهن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص َفَلم يرهد عَلي ِهم َشيًئا َ ،فعِلم ُت أَهن ُه يوحى ِإَلي ِه َ ،فُقم ُت مَق ِ
امى َ ،فَل هما َنَز َل
ُ َ
ُّ
ْ
ْ َُ َ ْ ْ ْ
ْ َ
َ ْ
الر ِ
وح ُق ِل ُّ
ال ( َوَي ْسأَلُوَن َك َع ِن ُّ
وح ِم ْن أَ ْم ِر َربِى َو َما أُوتِي ُت ْم ِم َن الْ ِعْل ِم ِإاله َقِليالً
الر ُ
اْلَو ْح ُى َق َ
).
الحرث :الزرع ،وهو تسمية بالمصدر من حرث يحرث .وفي رواية أخرى" :في َخ ٍّ
رب" .عسيب ،أى
عصا من جريد النخل .والعسيب :الجريدة ال خوص عليها .الروح :الذى يحي به بدن اإلنسان
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ويدبره .أو الروح جبريل ،أو القرآن .أو عن كيفية مسلك الروح في البدن وامتزاجها به ،وعن ماهيتها،

وهل هى متحي ةز أم ال ،وقديمة هى أم حادثة ،وهل تبقى بعد انفصالها من الجسد أو تفنى ،وما حقيقة
تعذيبها وتنعيمها؟ وكذا كل ما يتعلق بالروح من المسائل .فقال :مار ُابكم إليه :أى قال بعض آخر.
ماأربكم" أى ما حاجتكم .ويروى:
ما رابكم ،من الريب وهو الشك .أى ماذا دفعكم إلى الريبة .ويروىُ " :
"ما رأيكم" أى فكركم .اليستقبلكم :روى برفع الفعل على االستئناف ،وبجزمه على النهى .فقمت

مقامى ،أى قمت في مقامى ألحول بيه وبين السائلين .أو فقمت عن مقامى وبارحته لئال أزعجه في
تلك الحالة بقربى منه .من أمر ربى :أى مما استأثر هللا بعلمه ،فهو من أم هر ال من أمرى ،أى

معرفتها ومعرفة ما يتعلق بها من شأن هللا ،ال من شأن غيره .إال قليال ،أى إال علمًا قليال ،أو إال
إيتاء قليال.

باب
( َوال َت ْج َهْر ِب َصال ِت َك َوال ُت َخ ِاف ْت ِب َها )
 - 655ع ِن اب ِن عهباس  -رضى هللا عنهما – َقالَ :نَزَل ْت ورسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُم ْخ َتف ِب َم هك َة،
َ ْ َ
ََ ُ ُ
َ
َص َحا ِب ِه َرَف َع َصْوَت ُه ِباْلُقْر ِ
آن َو َم ْن
آن َفِإ َذا َس ِم َع ُه اْل ُم ْش ِرُكو َن َسُّبوا اْلُقْر َ
َك َ
ان ِإ َذا َصلهى ِبأ ْ
أَْنَزَله ،ومن ج ِ ِ
ِِ
َّللا َتعاَلى ِلَن ِبِي ِه ملسو هيلع هللا ىلص ( و َال َتجهر ِبص َ ِ
اء ِت َك،
َ ْ َْ َ
ال ه ُ َ
ال ت َك ) أَ ْى بقَر َ
اء بهَ ،فَق َ
ُ ََْ َ َ
ال ُت ْس ِم ُع ُه ْم (
آنَ ( ،و َال ُت َخ ِاف ْت ِب َها ) َع ْن أَ ْص َحا ِب َك َف َ
َفَي ْس َم َع اْل ُم ْش ِرُكو َنَ ،فَي ُسُّبوا اْلُقْر َ
َوا ْب َت ِغ َبْي َن َذِل َك َس ِبيالً ).
ورسول هللا مختف بمكة :وذلك في أول اإلسالم .بقراءتك ،أى بقراءة صالتك .المخافتة :خفض

سبيال ،أى اطلي والتزم طريقًا وسطًا بين الجهر والمخافته.
الصوت .وابتغ بين ذلك
ً

سورة كهيعص
باب قوله:
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ِ ِ
هِ
ال ألُوَتَي هن َما ًال َوَوَلَد ًا )
( أَ َفَرَءْي َت الذي َك َفَر ب َآياتَنا َوَق َ
اض ًّ ِ ِ
اصى ب َن و ِائل ه ِ
ِ
ال:
الس ْهم هى أَ َتَق َ ُ
الِ :جْئ ُت اْل َع َ ْ َ
اه َحقا لى عْنَد ُهَ ،فَق َ
 - 625عن َخهباب َق َ
الَ :وإِِنى َل َمِي ٌت ثُ هم
يك َحتهى َت ْك ُفَر ِب ُم َح همد َفُقْل ُتَ :ال َحتهى َت ُم َ
َال أُ ْع ِط َ
وت ثُ هم تُْب َع َثَ .ق َ
ِِ
اآلي ُة ( أَ َفَ أَرْي َت
َمْب ُع ٌ
اك َماالً َوَوَلًدا َف َأ ْق ِض َ
الِ :إ هن ِلى ُهَن َ
يك ُهَ ،فَنَزَل ْت َهذه َ
وث؟ ُقْل ُتَ :ن َع ْم َ .ق َ
ِ ِ
هِ
ال ألُوَتَي هن َما ًال َوَوَلًدا ).
الذى َك َفَر ب َآياتَنا َوَق َ
خباب :هو خباب بن األرت .العاصى بن وائل السهمى :هو والد عمرو بن العاص .حقا لى عنده:
هو أجرة عمل سيف له ،وكان خباب حدادًا .حتى تموت ثم تبعث :هذا القيد غير مراد ،إذ الكفر ال
يتصور بعد البعث ،لمعاينة اآليات الباه ةر الملجئة إلى اإليمان إذ ذاك ،فكأنه قال :ال أكفر أبداً .أو
هو من باب مخاطبة العاصى بما يعتقد من كونه ال يقر بالبعث ،فكأنه علق على محال .قال :إن

لى هناك ماال وولدا فأقضيكه :في سي ةر ابن هشام " :فقال له يا خباب ،أليس يزعم دمحم صاحبكم هذا
الذى أنت على دينه ،أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم؟ قال خباب:
بلى .قال :فأنظرنى إلى يوم القيامة يا خباب حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالك حقك" يعنى

الدار اآلخرة .ألوتين ،أى ألعطين في الجنة .وولداً :المراد بالولد األوالد.

سورة طه

باب قولهَ ( :فال ُي ْخ ِر َجهن ُك َما ِم َن اْل َجهن ِة َف َت ْشَقى )
ال
وسى َآد َم َ ،فَق َ
ال َحا هج ُم َ
َ - 625ع ْن أَ ِبى هَُرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ع ِن الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ
ِ
ِ
وسى أَْن َت
َل ُه أَْن َت الهذى أَ ْخَر ْج َت الهن َ
ال َآد ُم َيا ُم َ
ال َق َ
اس م َن اْل َجهنة ِب َذْن ِب َك َوأَ ْشَقْي َت ُه ْم َ .ق َ
ِِ
ِِ
ِ
َّللاُ َعَل هى َقْب َل أَ ْن َي ْخلَُق ِنى أَْو
وم ِنى َعَلى أَ ْمر َك َتَب ُه ه
اص َط َف َ
الهذى ْ
َّللا ِب ِر َساَلته َوبِ َكالَمه أََتلُ ُ
اك ه ُ
َقدهره عَلى َقبل أَ ْن ي ْخلَُق ِنى َ .قال رسول ه ِ
وسى.
َ
َّللا صلى هللا عليه وسلم َف َح هج َآد ُم ُم َ
ََُ ُ
َُ َ ه ْ َ
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حاجه محاجة :نازعه الحجة .والحجة :الدليل والبرهان .أخرجت الناس بذنبك :وهو األكل من الشج ةر
التى نهى عنها .برساالته :الجمع هنا باعتبار األنواع .وفي رواية" :برسالته" .وبكالمه :إذ أن هللا

سبحانه كلم موسى تكليمًا .أتلومنى على أمر كتبه هللا على قبل أن يخلقنى :وذلك بأن كتبه في
اللوح المحفوظ .حجه يحجه :غلبه بالحجة.

سورة الحج

بابَ ( :و ِم َن الهن ِ
هللا َعَلى َحْرف )
اس َمن َي ْعُبُد َ
ال ( َو ِم َن الهن ِ
َّللا َعَلى
اس َم ْن َي ْعُبُد ه َ
َ - 625ع ِن ْاب ِن َعهباس  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
ِ
ِ
ِ
ال َه َذا
ان ه
امَ أَر ُت ُه ُغ َ
ال َك َ
ال ًما َ ،وُنت َج ْت َخْيلُ ُه َق َ
الر ُج ُل َيْقَد ُم اْل َمديَن َة َ ،فِإ ْن َوَلَدت ْ
َحْرف ) َق َ
ِِ
ين ُسوء .
ال َه َذا ِد ُ
ين َص ِال ٌح َ .وإ ْ
ِد ٌ
امَ أرَتُ ُه َوَل ْم تُْن َت ْج َخْيلُ ُه َق َ
ِن َل ْم َتلد ْ
على حرف ،أى على شك .وأصل الحرف طرف الشىء ،أو االنحراف .وقيل معناه على طرف الدين

ال فى وسطه ،كالذى يكون فى طرف الجيش ،فإن أحس بظفر َقَّر ،وإال َفَّر .المدينة :مدينة الرسول
ملسو هيلع هللا ىلص .وفى رواية" :كان ناس من األعراب يأتون النبي ملسو هيلع هللا ىلص يسلمون" .نتجت خيله :بالبناء للمجهول ،أى

ولدت.

سورة النور
باب( :وليضربن بخمرهن علي جيوبهن )

96

اجر ِ
 - 625ع ْن ع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها – َقاَل ْت :يرحم ه ِ
ات األ َُو َلَ ،ل هما
َ َ
اء اْل ُم َه ِ َ
َّللا ن َس َ
َْ َ ُ ُ
اخ َت َمْر َن ِب ِها .
َّللا ( َوْلَي ْض ِرْب َن ِب ُخ ُم ِرِه هن َعَلى ُجُيوبِ ِه هن ) َشهقْق َن ُمُرو َط ُه هن َف ْ
أَْنَز َل ه ُ
نساء المهاجرات :من إضافة الموصوف إلى الصفة ،أى النساء المهاجرات .األول :السابقات.

الخ ُمر :جمع خمار ،وهو ما تغطى به المرأة رأسها .والجيب :جيب القميص والدرع ،وهو ما فى
ُ
طوق القميص يبدو منه بعض الجسد .ويضربن ،يعنى يلقين ،فلذلك عداه َبَعلى .المروط :جمع مرط

بالكسر ،وهو الكساء من خز أو صوف أو كتان .فاختمرن بها ،أى باألرز المشقوقة .ويروى "به"
أى بما شققن .واالختمار :لبس الخمار .وكن في الجاهلية يسدلن خمرهن من خلفهن فتنكشف

نحورهن وقالئدهن من جيوبهن ،فأمرن أن يضربنهاعلى الجيوب ليسترن أعناقهن ونحورهن ،وذلك أن
تضع المرأة المار على رأسها وترميه من الجانب األيمن على العاتق األيسر .وهو التقنع.

سورة الفرقان
باب قوله:

ين ُي ْح َشُرو َن َعَلى ُو ُج ِ
وه ِه ْم ِإَلى َج َههن َم )
( الهِذ َ
س ب ِن م ِالك رضي هللا عنه  ،أَ هن رجال َق ال  :يا َن ِبي ه ِ
َّللا َ ،كْي َف ُي ْح َشُر
َ َ ه
َُ
َ - 585ع ْن أََن ِ ْ َ
اْل َك ِافر عَلى وج ِه ِه يوم اْل ِقي ِ
ِ
الدْنَيا َ ،ق ِادٌر
اه َعَلى ال ِر ْجَلْين ِفي ُّ
ال :أليس الهذي أَ ْم َش ُ
امة؟ َق َ
ُ َ َ ْ َْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ام ِة؟
َعَلى أَ ْن ُي ْمشَي ُه َعَلى َو ْج ِهه َيْو َم اْلقَي َ
حكمة حشره مقلوبًا على وجهه معاقبته على تركه السجود في الدنيا .إظها اًر لهوانه وخساسته بحيث
صار وجهه مكان يديه ورجليه.

سورة الشعراء
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ين )
بابَ ( :وَأ ِنذْر َع ِشيرَت َك األَ ْقَربِ َ
ين
الَ :ل هما َنَزَل ْت ( َوأَْنِذْر َع ِش َيرَت َك األَ ْقَربِ َ
َ - 588ع ِن ْاب ِن َعهباس  -رضى هللا عنهما – َق َ
طو ِن قَُرْيش
الص َفا َف َج َع َل ُيَن ِادى َيا َب ِنى ِف ْهر َ ،يا َب ِنى َعِدى ِ .لُب ُ
) َص ِعَد الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى ه
ِ
ِ
اء
اج َت َم ُعوا َ ،ف َج َع َل ه
َحتهى ْ
الر ُج ُل ِإ َذا َل ْم َي ْس َتط ْع أَ ْن َي ْخُر َج أَْرَس َل َر ُسوالً لَيْنظَُر َما ُهَو َ ،ف َج َ
يد أَ ْن ُت ِغ َير َعَلْي ُك ْم  ،أَ ُكْن ُت ْم
ال أََ أَرْي َت ُك ْم َلْو أَ ْخَبْرتُ ُكمْ أَ هن َخْي ً
أَُبو َل َهب َوُقَرْي ٌ
ال ِباْلَو ِادى ُت ِر ُ
ش َفَق َ
ِ
ِِ
ال َفِإِنى َنِذ ٌير َل ُك ْم َبْي َن َيَد ْى َع َذاب
ُم َصدق هى َ .قاُلوا َن َع ْم َ ،ما َجهرْبَنا َعَلْي َك ِإاله صْد ًقا َ .ق َ
ِ
ال أَُبو َل َهب َتًّبا َل َك َس ِائَر اْلَيْو ِم  ،أَِل َه َذا َج َم ْع َتَنا َفَنَزَل ْت ( َتهب ْت َيَدا أَ ِبى َل َهب
َشديد َ .فَق َ
َوَت هب * َما أَ ْغَنى َعْنهُ َمالُهُ َو َما َك َس َب )
العشيرة :القبيلة ،وبنو األب األدن .األقربين ،أى األقرب منهم فاألقرب ،ألن االهتمام بشأنهم أولى.
فقال :أرأيتكم :القائل :النبي ملسو هيلع هللا ىلص .أرأيتكم ،أى أخبرونى .والتاء في مثل هذا ملتزم فيها الفتح واإلفراد،
وتتى بعدها الكاف متصرفة للواحد والواحدة والمث نى والجمع بنوعيه ،وهى حرف خطاب ال ضمير.

أن خيال ،أى جيشاً من الفرسان يركبون الخيل .تغير :من اإلغارة ،وهى الهجوم .النذير :المنذر .بين
يديه ،أى قدامه .تبالك ،أى ألزمك هللا تباًّ ،وهو الهالك والخسران .وسائر اليوم :باقيه .وفى اآلية:

هتبت األولى دعاء عليه ،وال ثانية تكرار للدعاء ،أو هو إخبار بعد الدعاء.

وهذا الحديث من مراسيل الصحابة؛ ألن ابن عباس إنما أسلم بالمدينة ،وهذه القصة كانت بمكة،

وكان ابن عباس إما لم يولد ،وإما طفال.

سورة األحزاب
باب

ط ِع َند ِ
وهم ِ
هللا )
آلبائ ِه ْم ُهَو أَ ْق َس ُ
( ْاد ُع ُ ْ
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 - 626ع ْن عبِد ه ِ
َّللا ْب ِن ُع َمَر
َ َْ
وه ِإاله َزْيَد ْاب َن
ملسو هيلع هللا ىلص َما ُكهنا َنْد ُع ُ
هِ
َّللا ) .

ول ه ِ
 رضى هللا عنهما  -أَ هن َزْيَد ْب َن َح ِارَث َة مْوَلى َرس َِّللا
ُ
َ
آلب ِائ ِه ْم ُهَو أَ ْق َسطُ ِعْنَد
آن ( ْاد ُع ُ
ُم َح همد َحتهى َنَز َل اْلُقْر ُ
وه ْم َ

كان يدعى زيد بن دمحم :وذلك ألن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان قد تبناه قبل النبوة .وهو والد أسامة ابن زيد بن

حارثة .وكان زيد مولى لحكيم بن حزام ،اشتراه لعمته خديجة بأربعمائة درهم ،فلما تزوجها رسول هللا

ملسو هيلع هللا ىلص وهبته له .ادعوهم آلبائهم ،أى انسبوا هؤالء الموالى آلبائهم الذين ولدوهم .أقسط ،من القسط وهو

العدل .وهذا أمر برد أنسابهم إلى آبائهم فى الحقيقة ،ونسخ لما كان فى أول اإلسالم من جواز ادعاء
األبناء األجانب.

باب قوله:

وت الهن ِبي ِإاله َأن ُيْؤَذ َن َل ُك ْم)
(ال َتْد ُخُلوا ُبُي َ
ان ِع َند هللا َع ِظيم ًا)
إلىِ( :إ هن َذِل ُك ْم َك َ
 - 585ع ْن أََنس َقالَ :ق ال عمر رضى هللا عنهُ :قْل ُت :يا رسول ه ِ
َّللاَ ،يْد ُخ ُل َعَلْي َك اْلَبُّر
َ
َ َ ُ َُ
َ َُ َ
اجرَ ،فَلو أَمر َت أُ همه ِ
َّللا َآي َة اْل ِح َج ِ
ات اْلمْؤ ِم ِن َ ِ ِ ِ
اب.
َ
َواْل َف ِ ُ ْ َ ْ
ين باْلح َجاب؟ َفأَْنَز َل ه ُ
ُ
الفاجر :الفاسق .أمهات المؤمنين :هن زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص .وآية الحجاب :هي اآلية التي ورد بها هذا
العنوان.

س ب ِن م ِالك  -رضى هللا عنه – َقالَ :ل هما َتَزهوج رسول ه ِ
َّللا صلى هللا
َ َُ ُ
َ
َ - 585ع ْن أََن ِ ْ َ
عليه وسلم َزْيَن َب ْابَن َة َج ْحش َد َعا اْلَقْو َم َف َط ِع ُموا ثُ هم َجَل ُسوا َي َت َحهد ُثو َن َوِإ َذا ُهَو َكأَهن ُه َي َت َههيأُ
ِ
ِِ
اء الهن ِب ُّى
امَ ،وَق َعَد َثالَ َثةُ َن َفر َف َج َ
ام َم ْن َق َ
ام َق َ
امَ ،فَل هما َق َ
ومواَ ،فَل هما َأَرى َذل َك َق َ
لْلقَيا ِم َفَل ْم َيُق ُ
ِ
َخَبْر ُت الهنبِ هى صلى هللا
امواَ ،فاْن َطَلْق ُت َف ِجْئ ُت َفأ ْ
ملسو هيلع هللا ىلص لَيْدخل فإذا اْلَقْو ُم ُجُل ٌ
وس ُث هم ِإ هن ُه ْم َق ُ
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ِ
ِ
اب َبْي ِنى َوَبْيَن ُه
اء َحتهى َد َخ َلَ ،ف َذ َهْب ُت أَْد ُخ ُل َفأَْلَقى اْلح َج َ
عليه وسلم أَهن ُه ْم َقد اْن َطَلُقواَ ،ف َج َ
اآلي َة.
آمُنوا الَ َتْد ُخلُوا ُبُي َ
َّللاَ ( :يا أَُّي َها الهِذ َ
وت الهن ِب ِى ) َ
ين َ
َفأَْنَز َل ه ُ
تزوج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص زينب بنت جحش :سنة ثالث أو خمس .ثم جلسوا يتحدثون :فأطالوا الجلوس.

وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام :وذلك ليفطنوا لمراده فيقوموا لقيامه .وكان عليه الصالة والسالم يستحى أن

يقول لهم قوموا .فجاء النبى ملسو هيلع هللا ىلص :على زينب بنت جحش .فإذا القوم جلوس :كانوا جالسين في بيتها.

فألقى الحجاب ،أى الستر.

سورة الزمر
باب قوله:

طوا ِم ْن رحم ِة ه ِ
َّللا )
ين أَ ْسَرفُوا َعَلى أَْن ُف ِس ِه ْم َال َتْقَن ُ
( ُق ْل َيا ِعَب ِاد َى الهِذ َ
َ َْ
َ - 625ع ِن اب ِن َعهباس رضى هللا عنهما :أَ هن َناسا ِم ْن أَ ْه ِل ِ
الشْرِك َكاُنوا َقْد َقَتلُوا َوأَ ْك َثُروا
ْ
ً
هِ
ول َوَتْد ُعو ِإَلْي ِه َل َح َس ٌن َلْو ُت ْخ ِبُرَنا أَ هن
َوَزَنْوا َوأَ ْك َثُرواَ ،فأَ َتْوا ُم َح همًدا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاُلواِ :إ هن الذى َتُق ُ
ين َال يْد عو َن مع ه ِ
ِ
ِ
ِ
آخَر َو َال َيْقُتلُو َن الهن ْف َس اله ِتى
َّللا ِإَل ًها َ
ََ
ل َما َعمْلَنا َك هف َارًة؟ َفَنَز َلَ ( :والهذ َ َ ُ
ين أَ ْسَرفُوا َعَلى أَْن ُف ِس ِه ْم الَ
َّللا ِإاله ِباْل َح ِق َوالَ َيْزُنو َن ) َوَنَز َلُ ( :ق ْل َيا ِعَب ِاد َى الهِذ َ
َحهرَم ه ُ
طوا ِم ْن رحم ِة ه ِ
َّللا ) .
َتْقَن ُ
َ َْ
ناس من أهل الشرك :منهم وحشي بن حرب .قتلوا وأكثروا :أي أكثروا القتل .الذي تقول وتدعو

إليه :من اإلسالم والهدي النبوي .لو تخبرنا :...طلبوا أن يخبرهم بأن للذي عملوه من الكبائر كفارة.
والكفارة :ما ُكِّفر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك مما شأنه أن يكفر الخطيئة ،أي يمحوها

ويسترها .آية (والذين ال يدعون )..هي :اآلية  52من سو ةر الفرقان.
أسرفوا على أنفسهم :في فعل المعاصي .والقنوط :اليأس.
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باب قوله
ِ
( واألَر ُ ِ
ات بَِي ِمِي ِنه )
ام ِة َو ه
ات َم ْط ِوهي ٌ
الس َمَو ُ
َ ْ
ض َجميع ًا َقْب َض ُت ُه َيْو َم اْلقَي َ
ِ
ول
الَ :سم ْع ُت َر ُس َ
 - 555عن أََبى ُهَرْيَرَة َق َ
ه ِ ِ ِِ
ول :أََنا اْل َمِل ُك ،أَْي َن
الس َمَوات ِبَيمينه ،ثُ هم َيُق ُ

هِ
ضَ ،وَي ْطوِى
َّللا األَْر َ
ولَ :يْق ِب ُ
ض هُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
وك األَْر ِ
ض؟
ُملُ ُ

الطى :اإلدراج كطى القرطاس ،ومنه قوله تعالى" :يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب"؛ واإلفناء،
تقول العرب :طويت فالنًا بسيفى ،أى أفنيته.
ولمسلم من حديث ابن عمر مرفوعًا " :يطوى هللا السموات يوم القيامة ثم يأخذهم اليمنى ثم يقول :أنا

الملك ،أين الجبارون أين المتكبرون .ثم يطوى األرض بشماله ثم يقول" :أنا الملك ."...أضاف طى

السموات وقبضها إلى اليمين ،وأضاف طى األرض إلى الشمال تنبيهاً لما بين المقبوضين من
التفاضل والتفاوت.

سورة حم الدخان
باب

( َفار ِ
اء ِبُد َخان ُّم ِبين)
تق ْب َيْو َم َتأ ِْتي ه
ْ
الس َم ُ
 - 555ع ْن مس روق َقالَ :قال عبُد ه ِ
اس َت ْع َصْوا َعَلى
ان َه َذا أل ه
َّللاِ :إهن َما َك َ
َ َ َْ
َ َ ُْ
َن قَُرْي ًشا َل هما ْ
ِ
الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َدعاعَلي ِهم ِب ِس ِن َ ِ ِ
ام،
َص َاب ُه ْم َق ْح ٌ
وس َفَ ،فأ َ
ط َو َج ْهٌد َحتهى أَ َكُلوا اْلع َظ َ
ين َكسنى ُي ُ
َ َ ْ ْ
السم ِ
ُّخ ِ
ان ِم َن اْل َج ْهِدَ ،فأَْنَز َل
َف َج َع َل ه
اء َفَيَرى َما َبْيَنهُ َوَبْيَن َها َك َهْيَئ ِة الد َ
الر ُج ُل َيْنظُُر ِإَلى ه َ
السماء ِبُد َخان م ِبين * ي ْغ َشى الهناس َه َذا ع َذ ِ
ِ
ِ
يم )
َ ٌ
َ
َ
اب أَل ٌ
ُ
َّللا َت َعاَلى ( َف ْارَتق ْب َيْو َم َتأْتى ه َ ُ
هُ
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َّللا اس َتس ِق ه ِ
ِ
ِ
َقالَ :فأ ُِتى رسول ه ِ
ال
َّللا ل ُم َضَرَ ،فِإهن َها َقْد َهَل َك ْتَ .ق َ
َ
ول ه ْ ْ
يل َيا َر ُس َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفق َ
َ َُ ُ
َ
الرَف ِ
ِ
اهَي ُة
اس َت ْسَقى َف ُسُقواَ .فَنَزَل ْت ( ِإهن ُك ْم َع ِائُدو َن ) َفَل هما أَ َص َاب ْت ُه ُم ه
ل ُم َضَر ِإهن َك َل َج ِرى ٌءَ .ف ْ
ين أَصاب ْتهم ه ِ
ِ ِ
ش اْلَب ْط َش َة
َّللا َعهز َو َج هل ( َيْو َم َنْب ِط ُ
الرَفاهَي ُة َ .فأَْنَز َل ه ُ
َع ُادوا ِإَلى َحال ِه ْم ح َ َ َ ُ ُ
ِ
الَ :ي ْع ِنى َيْو َم َبْدر.
اْل ُكْبَرى إِهنا ُمْن َتق ُمو َن ) َق َ
مسروق :مسروق بن األجدع .قال عبد هللا :عبد هللا بن مسعود .سنون :جمع سنة ،وهى القحط

والجدب .سنو يوسف :هى السبع العجاف .فيرى ...كهيئة الدخان :وذلك لضعف بص هر من الجوع،
أو ألن الهواء يظلم عام القحط لقلة األمطار وانتشار الغبار .فأتى رسول هللا :اآلتى هو أبو سفيان

بن حرب ،وكان كبير مضر في ذلك الوقت .استسق لمضر ،أى اطلب لهم السقيا من هللا فإنهم قد

هلكوا من القحط والجدب ،وإنما قال "لمضر" ألن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز ،وكان الدعاء

بالقحط على قريش –وهم سكان مكة  -فسرى القحط إلى من حولهم .قال :لمضر ،أى أتأمرنى أن
أستسقى لمضر مع ماهم عليه من معصية هللا واإلشراك به .إنك لجرئ :خطاب ألبى سفيان ،أى
إنك لذو جراءة حيث تشرك باهلل وتطلب الرحمة منه .إنكم عائدون :راجعون إلى الكفر بعد أن

يكشف عنكم هذا العذاب .الرفاهية :التوسع والراحة .عادوا إلى حالهم :من الشرك والكفر باهلل.

سورة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
باب

ِ
امكُ ْم )
( َوتَُقط ُعوا أَْر َح َ
َّللا اْل َخْل َقَ ،فَل هما
الَ :خَل َق ه ُ
َ - 552ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ع ِن الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ
ام اْل َع ِائِذ ِب َك
َخ َذ ْت ِب َحْق ِو ه
ام ِت ه
الر ِح ُم َفأ َ
ال َل َهاَ :م ْه َ .قاَل ْتَ :ه َذا َمَق ُ
الر ْح َم ِن َفَق َ
َفَر َغ مْن ُه َق َ
ِمن اْلَق ِط ِ
ال أَ َال َتْر َضْي َن أَ ْن أَ ِص َل َم ْن َو َصَل ِك َوأَ ْق َط َع َم ْن َق َط َع ِك؟ َقاَل ْتَ :بَلى َيا
َ
َ
يعة َ .ق َ
ر ِبَ .قالَ :ف َذ ِ
اك َل ِك.
َ
َ
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ال أَُبو ُهَرْيَرَة :ا ْقَرُءوا ِإ ْن ِشْئ ُت ْم ( َف َه ْل َع َسْي ُت ْم ِإ ْن َتَولهْي ُت ْم أَ ْن ُت ْف ِسُدوا ِفى األَْر ِ
ض َوُتَق ِط ُعوا
َق َ
ام ُك ْم ) .
أَْر َح َ
فلما فرغ منه :من إتمامه وإكماله .الحقو :بفتح الحاء ويكسر :الخاصرة ،واإلزار ،ومعقد اإلزار .ومن
عادة المستجير أن يأخذ بذيل المستجار به أو بطرف ردائه أو إ ازره ،وربما أخذ بحقو إ از هر مبالغة في

االستجارة .والكالم كله استعا ةر وتمثيل لتعظيم شأن الرحم وفضيلة وصلها ،وبيان إثم قطعها .فقال له
مه ،أى للرحم .والمراد لشخص الرحم ،وإال فالرحم مؤنثة .وقد جاءت "له" محذوفة في بعض النسخ.

مه :اسم فعل ،أى اكفف وانزجر .وقال ابن مالك :هى ما االستفهامية حذفت ألفها ووقف عليها بهاء
السكت .واألكثر أال يفعل ذلك بها إال وهى مجرورة .فإن كان المراد الزجر فهو واضح ،وإن كان

االستفهام فالمراد منه إظهار الحاجة دون االستعالم؛ فإنه تعالى يعلم السر وأخفى .هذا مقام العائذ

بك من القطيعة ،أى قيامي هذا قيام المستجير بك من قطيعة الناس لى .أصل من وصلك :بتعطفى
ال ،واقطع من قطعك :فال أرحمه واليناله تعطف منى .بلى يارب ،أى
عليه ورحمتى له لطفًا وفض ً
رضيت بما تفضلت به على .قال :فذاك ،أى فذاك لك .وقد وردت "لك" في بعض الروايات .فهل

عسيتم :فهل يتوقع منكم .توليتم ،أى توليتم أحكام الناس وكنتم أمراء عليهم .أو معناه أعرضتم عن
القرآن وفارقتم أحكامه .أن تفسدوا في األرض :بالعصيان والبغى وسفك الدماء.

سورة الفتح
باب قوله

( ِإهنا َف َت ْحَنا َل َك َف ْتحاً ُّم ِبيناً )
 - 553عن َزيِد ب ِن أَسَلم عن أَ ِب ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َك َ ِ ِ
يه أَ هن رسول ه ِ
ض أَس َف ِِ
اره َو ُع َمُر
َْ ْ ْ ْ َ َْ
ان َيس ُير فى َب ْع ِ ْ
َُ َ
اب ع ْن َشىء َ ،فَلم ي ِجب ُه رسول ه ِ
ْب ُن اْل َخطه ِ
َّللا
اب َي ِس ُير َم َعهُ َلْيالًَ ،ف َسأََل ُه ُع َمُر ْب ُن اْل َخطه ِ َ
ْ ُ ْ َُ ُ
ْ
ملسو هيلع هللا ىلص ُث هم سأََلهُ َفَلم ُي ِجْب ُه ُ ،ث هم سأََلهُ ُفَلم ُي ِجْب ُه َ ،فَقال ُعمُر ْب ُن اْل َخطه ِ
اب َث ِكَل ْت أُ ُّم ُع َمَر ،
َ َ
ْ
َ
ْ
َ
ِ
َنَزر َت رسول ه ِ
ال ُع َمُر َف َحهرْك ُت َب ِع ِ
يرى  ،ثُ هم
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َث َ
ال َث َمهرات ُ ،ك هل َذل َك َال ُي ِج ُ
يب َك َ .ق َ
ْ َُ َ

103

ام الهن ِ
آن َ ،ف َما َن ِشْب ُت َأ ْن َس ِم ْع ُت َص ِار ًخا
يت أَ ْن ُيْنَز َل ِف هى اْلُقْر ُ
اس َ ،و َخ ِش ُ
َتَقهد ْم ُت أَ َم َ
آن َ .ف ِجْئ ُت رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف َسله ْم ُت
يت أَ ْن َي ُكو َن َنَز َل ِف هى ُقْر ٌ
َي ْصُر ُخ ِبى َفُقْل ُت َلَقْد َخ ِش ُ
َُ َ
ورةٌ َل ِهى أَ َح ُّب ِإَل هى ِم هما َطَل َع ْت َعَلْي ِه ه
س! ثُ هم َقَ أرَ:
ال َلَقْد أُْن ِزَل ْت َعَل هى اللهْيَل َة ُس
َعَلْي ِه َفَق
الش ْم ُ
َ
َ
َ
( ِإهنا َف َت ْحَنا َل َك َف ْت ًحا ُم ِبيًنا ) .
زيد بن أسلم :أبو أسلم مولى عمر ،اشتراه بعد وفاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .فى بعض أسفاره :هو سفر

الحديبية .فلم يجبه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :كان ذلك الشتغاله بالوحى .ثم سأله :يحتمل أن يكون كرر السؤال
لم قد يكون وقر في نفسه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم يسمعه .قال عمر :ثكلت أم عمر :دعا على نفسه أن
تثكله أمه ،أى تفقده بموته ،وذلك بسبب ما وقع منه من اإللحاح .نزرت ،أى ألححت عليه ،أو

راجعته ،أو أتيته بما يك هر من السؤال .ما نشبت :مالبثت.

سورة الحجرات
باب

( ال َتْرَف ُعوا أَ ْصَوا َت ُك ْم َفو َق َصْو ِت الهن ِب ِي )
الَ :ك َاد اْل َخِيَر ِ
ان أَ ْن َي ْهِل َكا  -أََبا َب ْكر َو ُع َمَر  -رضى هللا
َ - 555ع ِن ْاب ِن أَ ِبى ُمَلْي َك َة َق َ
َش َار أَ َحُد ُه َما
ين َقِد َم َعَلْي ِه َرْك ُب َب ِنى َت ِميمَ ،فأ َ
عنهما َ -رَف َعا أَ ْصَوا َت ُه َما ِعْنَد الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ِح َ
ِباألَ ْقرِع ب ِن َحا ِبس أَ ِخى ب ِنى م َج ِ
ال َن ِاف ٌع الَ أَ ْح َفظُ
اآلخُر ِبَر ُجل َ
اشعَ ،وأَ َش َار َ
َ ْ
آخَر َ -ق َ
َ ُ
اسمهَُ -فَقال أَبو ب ْكر ِلعمر :ما أَرْد َت ِإاله ِخ َ ِ
ال َف َكَ .ف ْارَت َف َع ْت
الَ :ما أََرْد ُت ِخ َ
ُ ََ َ َ
َ ُ َ
الفىَ .ق َ
َْ
ِ ِ
اآلي َة.
َّللاَ ( :يا َأُّي َها الهِذ َ
آمُنوا الَ َتْرَف ُعوا َأ ْصَوا َت ُك ْم ) َ
ين َ
أَ ْصَوا ُت ُه َما فى َذل َكَ ،فأَْنَز َل ه ُ
ابن أبى مليكة :هو عبد هللا بن أبى مليكةِّ .
الخير :الذى يفعل الخير كثي ًار .أبا بكر وعمر :أى أعنى
بكر وعمر .وفى رواية" :أبو بكر وعمر" .حين قدم عليه ركب بنى تميم :وذلك سنة تسع ،سألوا
حينئذ النبى ملسو هيلع هللا ىلص أن يؤمر عليهم أحدًا .فأشار أحدهما :هو عمر بن الخطاب .وأشار اآلخر رجل

104

آخر :هو القعقاع بن معبد بن ز اررة .ما أردت إال خالفى :وفى رواية " :ما أردت إلى خالفى".

فيكون استفهامًا.

سورة والنجم
ِ ِ
اه َه ْل َ أَرى ُم َح همٌد صلى
الُ :قْل ُت ل َعائ َش َة رضى هللا عنهاَ :يا أُ هم َت ْ
َ - 558ع ْن َم ْسُروق َق َ
الث َم ْن َحهد َث َك ُه هن
هللا عليه وسلم َرهب ُه؟ َفَقاَل ْتَ :لَقْد َق ه
ف َش َع ِرى ِم هما ُقْل َت ،أَْي َن أَْن َت ِم ْن َث َ

َفَقْد َك َذ َبَ ،م ْن َحهد َث َك أَ هن ُم َح همًدا ملسو هيلع هللا ىلص َ أَرى َرهب ُه َفَقْد َك َذ َب! ثُ هم َقَ أَر ْتَ ( :ال ُتْد ِرُك ُه األَْب َص ُار
ِ
يف اْل َخ ِبير )  ( .وما َك َ ِ
َّللا ِإاله َو ْحًيا أَْو
َو ُهَوُيْد ِر ُك األَْب َص َار َو ُهَو الله ِط ُ
ُ
ان لَب َشر أَ ْن ُي َكل َم ُه ه ُ
ََ
ِم ْن ور ِ
اء ِح َجاب )
ََ
ِ
س َما َذا َت ْك ِس ُب َغًدا
َو َم ْن َحهد َث َك أَهن ُه َي ْعَل ُم َما فى َغد َفَقْد َك َذ َب! ثُ هم َقَ أَر ْتَ ( :و َما َتْد ِرى َن ْف ٌ
ول َبِل ْغ َما أُْن ِز َل ِإَلْي َك ِم ْن َربِ َك )
) َو َم ْن َحهد َث َك أَهن ُه َك َت َم َفَقْد َك َذ َب ثُ هم َقَ أَر ْتَ ( :يا أَُّي َها ه
الر ُس ُ
الس َ ِ
ِ
ورِت ِه َمهرَتْي ِن.
يل َعَلْي ِه ه
صَ
ال ُم فى ُ
َ
اآلي َةَ ،وَلكهن ُه َأَرى ِجْب ِر َ
مسروق :مسروق بن األجدع الهمدانى .أ َُّمتاه :األ َُّمة :األم .وقد قلبت ياء المتكلم ألفًا وزيدت هاء
السكت .هل رأى ربه ،أى ليلة اإلسراء .قف :قام من الفزع .ومن
حدثك أنه يعلم ،...أى أن دمحماً
َ
ملسو هيلع هللا ىلص .ومن حدثك أنه كتم :تعنى كتمان شىء مما أقر بتبليغه للناس ولكنه رأى جبريل مرتين :مرة
باألرض في األفق العلى ،وم ةر في السماء عند سد ةر المنتهى.
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سورة الحشر

باب قولهَ ( :وُيْؤِثرو َن َعَلى أَن ُف ِس ِه ْم )
 - 555ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه َ -قال أَ َتى رجل رسول ه ِ
ول
َ
َ َْ
ال َيا َر ُس َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
َ ٌُ َ ُ َ
َ
َّللا أَصاب ِنى اْلجهُد َفأَرسل ِإَلى ِنس ِائ ِه َفَلم ي ِجْد ِعْنَدهُ هن َشيًئا َ ،فَقال رسول ه ِ
ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أَالَ
ْ
ْ َ
ه َ َ
ََُ ُ
َ
َْ َْ َ
َّللا َ .فَقام رجل ِم َن األَ ْنص ِار َفَقال أََنا يا رسول ه ِ
َر ُجل ُي َضِي ُ ِ ِ ه
َّللا .
َ
َ َُ َ
َ
َ َ ٌُ
ف َهذه اللْيَل َة َيْر َح ُم ُه ه ُ
ٌ
هخ ِر ِ
َف َذهب ِإَلى أَهِل ِه َفَق ِ ِ ِ
يه َشيًئا َ .قاَل ْت و ه ِ
ول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص الَ َتد ِ
ف َرس ِ
َّللا َما
ْ
َ
ْ
ََ
ال ال ْمَ أَرته َضْي ُ ُ
َ
الصبي ِة َ .قال َفِإ َذا أَرَاد ِ
وت ِ
اء َفَن ِو ِم ِ
يه ْم َ ،وَت َعاَلى َفأَ ْط ِف ِئى
الصْبَي ُة اْل َع َش
ِعْنِدى ِإاله ُق ُ
َ
َْ
َ
َ
ْ
ول ه ِ
ِ
الر ُجل َعَلى َرس ِ
ه
ال َلَقْد َع ِج َب
اج َوَن ْطوِى ُب ُ
السَر َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
ُ
طوَنَنا اللْيَل َةَ .ف َف َعَل ْت ثُ هم َغَدا ه ُ
ِ
ِ
َّللا َعهز َو َج هل ( َوُيْؤِثُرو َن َعَلى
َّللا َعهز َو َج هل  -أَْو َضح َك  -م ْن فُ َالن َوُفالَ َن َة َ .فأَْنَز َل ه ُ
هُ
اص ٌة ) .
أَْن ُف ِس ِه ْم َوَلْو َك َ
ان ِب ِه ْم َخ َص َ
قال :أتى رجل :هو أبو هري ةر نفسه .الجهد :المشقة والجوع .فقام رجل من األنصار :هو أبو طلحة
األنصارى .فقال المرأته :هى أم سليم .ال تدخريه شيئا ،أى ال تمسكى ع نه شيئا من الطعام.

الصبية :جمع صبى .فنوميهم :وذلك لكيال يأكلوا .آثر بذلك ضيفه على هؤالء الصبية ،وألن

الصبيان مظنة ادعاء الجوع من غير جوع .نطوى بطوننا :كناية عن الجوع؛ ألن الجوع يطوى جلد

البطن .أو ضحك :الشك من الراوى .من فالن وفالنة :أبى طلحة ،وأم سليم .الخصاصة :الحاجة

والفقر وسوء الحال.

سورة نوح
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وث َوَي ُعو َق )
بابَ ( :وًّدا َوال ُسَواع ًا َوال َي ُغ َ
ان اله ِتى َكاَن ْت ِفى َقْو ِم ُنوح ِفى
َ - 555ع ِن ْاب ِن َعهباس رضى هللا عنهماَ :ص َار ِت األ َْوَث ُ
ِ
وث
اع َكاَن ْت ِل ُه َذْيل َ ،وأَ هما َيغُ ُ
اْل َعَر ِب َب ْعُد ،أَ هما ُوٌّد َكاَن ْت ِل َكْلب ِبَدْو َمة اْل َجْنَد ِل َ ،وأَ هما ُسَو ٌ
ان َ ،وأَ هما َن ْسٌر
ق َف َكاَن ْت ِل َه ْمَد َ
َف َكاَن ْت ِل ُمَراد ثُ هم ِلَب ِنى ُغ َطْيف ِباْل ُجُر ِف ِعْنَد َسَبا َ ،وأَ هما َي ُعو ُ
َف َكاَن ْت ِل ِحمَيَرِ ،
ين ِم ْن َقْو ِم ُنوح َ ،فَل هما َهَل ُكوا أَْو َحى
آلل ِذى اْل َك َ
اء ِر َجال َص ِال ِح َ
ال ِع  .أَ ْس َم ُ
ْ
ه
وها
ان ِإَلى َقْو ِم ِه ْم أَ ِن اْن ِصُبوا ِإَلى َم َج ِال ِس ِه ُم اله ِتى َكاُنوا َي ْجِل ُسو َن أَْن َص ًابا َ ،و َس ُّم َ
الشْي َط ُ
ِ
َس َم ِائ ِه ْم َف َف َعلُوا َفَل ْم ُت ْعَبْد َحتهى ِإ َذا َهَل َك أُوَل ِئ َك َوَتَن هس َخ اْل ِعْل ُم ُع ِبَد ْت.
بأ ْ
كلب :هم كلب بن وبرة ،من قضاعةُ .دومة الجندل :بفتح الدال وضمها :مدينة من الشام مما يلى
مدركة بن إلياس ،وكانوا بقرب مكة .وقد وردت "كانت" في هذا الموضع
العراق .هذيل :هذيل بن َ
وسابقه ،بإجماع نسخ الصحيح ،بسقوط الفاء في الجواب ،وهو مذهب جائز في العربية .والتأنيث

باعتبار الصخ ةر التى صنع منها الوثن ،او الصو ةر التى صيغ عليها .مراد :قبيلة من اليمن .غطيف:

بالتصغير :بطن من مراد ،وهم بنو غطيف بن عبد هللا ابن ناجية بن مراد .الجرف :بضم الجيم

والراء .ويروى" :بالجوف" .سبأ :هى مدينة بلقيس باليمن .ذو الكالع :ملك من ملوك اليمن ،وهو
بفتح الكاف .فلما هلكوا ،أى الرجال الصالحون .أنصاب :جمع نصب وهو ما نصب لغرض

تنسخ العلم :تغير .أى زالت المعرفة بحالها وأصلها الذى كانت عليه.
كالتمجيد والعبادةَّ .

إلى
سورة قل
أوحى ه
َ
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َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َط ِائ َفة ِم ْن أَصحا ِب ِه ع ِ
 - 555ع ِن اب ِن عهباس َق ال :اْن َطَلق رسول ه ِ
ين ِإَلى
امِد َ
َ
ْ َ
َ ْ َ
َ َُ ُ
َ
السم ِ
الشي ِ
ِ
ِ
اط ِ
اء َ ،وأُْرِسَل ْت َعَلْي ِه ُم ُّ
الش ُه ُب
يل َبْي َن ه َ
ين َوَبْي َن َخَب ِر ه َ
ُسوق ُع َكاظَ ،وَقْد ح َ

السم ِ
الشي ِ
ِ
ِ
اء َوأُْرِسَل ْت َعَلْيَنا
اط ُ
َفَر َج َعت ه َ
يل َبْيَنَنا َوَبْي َن َخَب ِر ه َ
ين َفَقالُوا َما َل ُك ْم َفَقالُوا ح َ
السم ِ
اض ِرُبوا َم َش ِار َق األَْر ِ
ُّ
ض
اء ِإاله َما َحَد َث َ ،ف ْ
ال َبْيَن ُك ْم َوَبْي َن َخَب ِر ه َ
ال َما َح َ
الش ُه ُبَ .ق َ
َمُر الهِذى َحَد َث َ .فاْن َطَلُقوا َف َضَرُبوا َم َش ِار َق األَْر ِ
ض َو َم َغ ِارَب َها
َو َم َغ ِارَب َها َفاْنظُُروا َما َه َذا األ ْ
ظروَنما َه َذا األَمر الهِذى حال بيَنهم وبي َن َخب ِر ه ِ
ين َتَو هج ُهوا
ال َفاْن َطَل َق الهِذ َ
َ َ َْ ُ ْ ََْ َ
ُْ
الس َماء َ .ق َ
َيْن ُُ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِبَن ْخَل َة  ،و ْهو ع ِ
ول ه ِ
َن ْحَو ِت َهام َة ِإَلى َرس ِ
امٌد ِإَلى ُسو ِق ُع َكاظ َ ،و ْهَو ُي َصِلى
َ َ َ
ُ
َ
ِ
هِ
ال َبْيَن ُك ْم َوَبْي َن
َص َحا ِبه َصالَ َة اْل َف ْج ِر َ ،فَل هما َس ِم ُعوا اْلُقْر َ
ِبأ ْ
آن َت َس هم ُعوا َل ُه َفَقالُوا َه َذا الذى َح َ
السم ِ
اء َ .ف ُهَن ِال َك َر َج ُعوا ِإَلى َقْو ِم ِه ْم َفَقالُوا َيا َقْو َمَنا ِإهنا َس ِم ْعَنا قُْرآًنا َع َجًبا َي ْهِدى
َخَب ِر ه َ
ِِ
ِإَلى ُّ ِ
َّللا َعهز َو َج هل َعَلى َن ِبِي ِه ملسو هيلع هللا ىلصُ ( :ق ْل
آمهنا به َ ،وَل ْن ُن ْش ِر َك ِبَربَِنا أَ َحًدا َ .وأَْنَز َل ه ُ
الر ْشد َف َ
ِ
اس َت َم َع َن َفٌر ِم َن اْل ِج ِن ) َوِإهن َما أُو ِحى ِإَلْي ِه َقْو ُل اْل ِج ِن.
أُوح َى ِإَل هى أَهنهُ ْ
َ
عامدين ،أى قاصدين .عكاظ :بضم العين ،مصروف وغير مصروف ،وهو موسم معروف للعرب

شواال كله ،يتبايعون
من أعظم مواسمهم ،وهو نخل في واد بين مكة والطائف ،كانوا يقيمون به ّ

ويتفاخرون ويتناشدون األشعار .وكان ذلك فى أول اإلسالم حين هاجر هربًا من أذى المشركين
ملتمساً النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه ،ولدعوتهم إلى الدين .الشهب :جمع شهاب ،وهو
الكوكب الذى ينقض بالليل .قال :ما حال بينكم :...القائل أحد الشياطين أو زعيمهم إبليس .ما

حال ...إال ما حدث :يعنى أن هناك حادثاً دينيًا خطي اًر ،من بعثة رسول أو ظهور نبى ،وهو وقت
تحرس فيه السماء فتمنه الشياطين من التسمع .فانطلق الذين توجهوا ،أى الشياطين .نخلة :موضع
على ليلة من مكة .قرآنا عجبًا :يتعجب منه في فصاحة لفظه وكث ةر معانيه .الرشد :هو اإليمان

والصواب والهدى .النفر :ما بين الثالثة إلى العشرة .وإنما أوحى إليه قول الجن :أى أوحى إليه قولهم

"إنا سمعنا" ولم يوح إليه من قبل أنهم سيستمعون.

سورة القيامة
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اه َفاته ِب ْع قُْرآَن ُه )
بابَ ( :فِإ َذا َقَ ْأرَن ُ
ان رسول ه ِ
ان ِم هما
يل ِباْلَو ْح ِى َ ،وَك َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َذا َنَز َل ِجْب ِر ُ
الَ :ك َ َ ُ ُ
َ - 555ع ِن ْاب ِن َعهباس َق َ
ِ
ِ
ان يعر ُ ِ
ِ ِ
اآلي َة اله ِتى ِفى ( َال
َّللا َ
ُي َح ِر ُك ِبه ل َساَن ُه َو َش َف َتْيه َفَي ْش َتُّد َعَلْيه َوَك َ ُ َْ
ف مْن ُه َ ،فأَْنَز َل ه ُ
ِِ
أُْق ِسم ِبيو ِم اْل ِقي ِ
ِ
ِِ ِ
ال
ُ َْ
امة ) ( الَ ُت َح ِر ْك به ل َساَن َك ل َت ْع َج َل به * ِإ هن َعَلْيَنا َج ْم َع ُه َوقُْرآَن ُه ) َق َ
َ َ
ِ
اس َت ِم ْع (
اه َفاته ِب ْع ُقْرآَن ُه ) َفِإ َذا أَْنَزْلَن ُ
َعَلْيَنا أَ ْن َن ْج َم َع ُه فى َصْد ِر َك َ ،وُقْرآَن ُه ( َفِإ َذا َقَ أْرَن ُ
اه َف ْ
ُث هم ِإ هن َعَلْيَنا َبَياَن ُه ) َعَلْيَنا أَ ْن ُنَبِيَنهُ ِبِل َس ِان َك
َّللا.
الَ :ف َك َ
ان ِإ َذا أَ َت ُ
يل أَ ْطَر َقَ ،فِإ َذا َذ َه َب َقَ أَر ُه َك َما َو َعَد ُه ه ُ
اه ِجْب ِر ُ
َق َ
فيشتد عليه ،أى يشتد عليه حال نزول الوحى ،لثقله" :إنا سنلقى عليك قوال ثقيال" .وكان يعرف منه:

ذلك االشتداد حالة نزول الوحى عليه .عن ابن أبى عائشة كان إذا نزل عليه عرف فى تحريكه

شفتيه ،يتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره .وقرآنه ،أى أن تقرأه
أنت .فإذا قرأناه :قرأناه عليك بلسان جبريل عليه السالم .أطرق ،أى سكت.

سورة
ال
َ - 516ع ْن ِزر َق َ
ال أَُب ٌّى
َك َذا َوَك َذاَ .فَق َ
َقال رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص .
ََُ ُ

( ُق ْل أَ ُعوُذ ِبًر ِب الهن ِ
اس)

ول
َسأَْل ُت أَُب هى ْب َن َك ْعب ُقْل ُت َيا أََبا اْل ُمْنِذ ِر ِإ هن أَ َخ َ
اك ْاب َن َم ْس ُعود َيُق ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقال ِلى ِق ِ
سأَْل ُت رسول ه ِ
ول َك َما
الَ :فَن ْح ُن َنُق ُ
يل لىَ .فُقْل ُتَ ،ق َ
َ
َ
َُ َ
َ

زر :هو زر بن حبيش .أُبي بن كعب :أحد الصحابة القراء ،وكان يكنى أبا المنذر .إن أخاك ابن
ّ
مسعود :يعنى أخاه في الدين .يقول كذا وكذا :يريد أن عبد هللا بن مسعود يقول إن المعوذتين ليستا
من القرآن .قيل لى فقلت ،أى قل لى بلسان جبريل فقلت كما قيل لى .وكان الخالف في قرآنية
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المعوذتين غاب ًار ،ثم ارتفع ووقع اإلجماع عليه .قال :فنحن نقول قال رسول هللا ،أى قال أبى بن
كعب.

كتاب فضائل القرآن
110

باب جمع القرآن
ِ
ام ِة َفِإ َذا ُع َمُر ْب ُن
ال :أَْرَس َل ِإَل هى أَُبو َب ْكر َمْقَت َل أَ ْهل اْلَي َم َ
 - 555عن َزْيَد ْب َن َثا ِبت َق َ
ِ
ه ِ ِ
ال ِإ هن اْلَقْت َل َقِد
ال أَُبو َب ْكر  -رضى هللا عنه ِ -إ هن ُع َمَر أَ َتانى َفَق َ
اْل َخطاب عْنَد ُه َق َ
اس َتحهر يوم الْيم ِ
اء ِباْلمو ِ
آن وإِِنى أَ ْخ َشى أَ ْن يس َت ِحهر اْلَقْتل ِباْلُقهر ِ
ِ
اط ِن،
ََ
امة بُِقهراء اْلُقْر ِ َ
ُ
َْ
ْ َ َْ َ َ َ َ
َفي ْذ َهب َك ِثير ِم َن اْلُقر ِ ِ
ْمَر ِب َج ْم ِع اْلُقْر ِ
آن ُ .قْل ُت ِل ُع َمَر َكْي َف َت ْف َع ُل َشْيًئا َل ْم
ْ
ٌ
َ َ
آن َوإِنى أََرى أَ ْن َتأ ُ
َّللا َخير َ .فَلم يَزل ع مر ير ِ ِ
ِ
ي ْفعْل ُه رسول ه ِ
َّللا
ْ َ ْ ُ َ ُ َُ
ال ُع َمُر َه َذا َو ه ْ ٌ
اج ُعنى َحتهى َشَر َح ه ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َ َ َُ ُ
َصْد ِرى ِل َذِل َك َ ،وَ أَرْي ُت ِفى َذِل َك الهِذى َ أَرى ُع َمُر .
اب َع ِاقل الَ َنته ِهم َك َ ،وَقْد ُكْن َت َت ْكتُ ُب اْلَو ْحى ِلَرس ِ
ول
ال أَُبو َب ْكرِ :إهن َك َر ُج ٌل َش ٌّ
َ ُ
ُ
ٌ
ال َزْيٌدَ :ق َ
َق َ
آن َفاجمع ُه َفو ه ِ
هِ
َّللا َلْو َكله ُفوِنى َنْقل َجَبل ِم َن اْل ِجَب ِ
ان أَ ْثَق َل َعَل هى
ال َما َك َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف َت َتهب ِع الُْقْر َ ْ َ ْ َ
َ
آن ُقْل ُت َكي َف َت ْفعلُو َن َشيًئا َلم ي ْفعلْ ُه رسول ه ِ
ِم هما َأ َمَرِنى ِم ْن َج ْم ِع اْلُقْر ِ
ال ُهَو
َ
ْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ْ ْ َ َ َُ ُ
َّللا َخير َفَلم يَزل أَبو ب ْكر ير ِ ِ
ِ
َّللا َصْد ِرى ِللهِذى َشَر َح َل ُه َصْدَر أَ ِبى َب ْكر
َو ه ْ ٌ ْ َ ْ ُ َ َُ
اج ُعنى َحتهى َشَر َح ه ُ
ِ ِ
ِ
صُد ِ
ور
َو ُع َمَر  -رضى هللا عنهما َ -ف َت َتهب ْع ُت اْلُقْر َ
آن أَ ْج َم ُع ُه م َن اْل ُع ُس ِب َوالل َخاف َو ُ
ِ
الر َج ِ
ِ
ورِة التهْوَب ِة َم َع أَ ِبى ُخَزْي َم َة األَ ْن َص ِارِى َل ْم أَ ِجْد َها َم َع أَ َحد َغْيَرُه
ال َحتهى َو َجْد ُت آخَر ُس َ
ِ ِ
ِ
ِ
اء َة َ ،ف َكاَن ِت
ول ِم ْن أَْن ُف ِس ُك ْم َع ِز ٌ
يز َعَلْيه َما َعنتُّ ْم ) َحتهى َخات َمة َبَر َ
اء ُك ْم َر ُس ٌ
( َلَقْد َج َ
الصح ُ ِ
ه
َّللا ثُ هم ِعْنَد ُع َمَر َحَيا َت ُه ثُ هم ِعْنَد َح ْف َص َة ِبْن ِت ُع َمَر -
ُّ ُ
ف عْنَد أَ ِبى َب ْكر َحتهى َتَوف ُ
اه ه ُ
رضى هللا عنه . -

زيد بن ثابت :أحد كتاب الوحى لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .أرسل إلى ...مقتل أهل اليمامة ،أى عقب مقتل أهل

اليمامة ،وهى الوقعة التى قتل بها من قتل من الصحابة في حرب مسليمة الكذاب ،الذى ادعى النبوة

وقوى أم هر بعد وفاة الرسول ،بارتداد كثير من العرب ،فخذله هللا وقتله بالجيش الذى جه هز أبو بكر،

وقتل في تلك الحرب جمع كبير من الصحابة ،قيل :سبعمائة ،وقيل :أكثر .استحر ،أى كثر واشتد.

المواطن ،أى المواضع التى يقع فيها القتال مع الكفار .قلت لعمر :كيف :...هذا من كالم أبى بكر،

يوجهه إلى زيد بن ثابت متممًا حديثه .قال عمر :هذا وهللا خير :رد على أبى بكر وإشعار له بأن
من البدع ما هو خير .إنك (زيد) رجل شاب :يشير بذلك إلى بعده عن النسيان ،وضبطه وإتقانه .فو
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هللا لو كلفونى :هذا من كالم زيد بن ثابت .قال هو وهللا خير :القائل أبو بكر .العسب :جمع

عسيب ،وهو جريد النخل العارى عن الخوص وكان يختار للكتابة منه طرفه العريض .اللخاف:

حجا ةر بيض عراض رقاق ،واحدتها لخفة بفتح الالم .أبو خزيمة األنصارى :هو أبو خزيمة بن أوس

بن يزيد ،لم يعرف إال بكنيته ،وكان ممن شهد بد اًر وما بعدها .لقد جاءكم رسول :...من اآلية 182

من سو ةر التوبة.

 - 655عن أََن َس ْب َن َم ِالك أَ هن ُح َذْي َف َة ْب َن اْلَي َم ِ
ان ُي َغ ِازى أَ ْه َل
ان َوَك َ
ان َقِد َم َعَلى ُع ْث َم َ
ِ
ِ
اق َفأَ ْفَز َع ح َذي َف َة ْ ِ
ِ
ه ِ
ان َم َع أَ ْه ِل اْل ِعَر ِ
اء ِة
يج َ
الشأْ ِم فى َف ْت ِح ِإْرِمينَي َة َوأَ ْذَربِ َ
ُ ْ
اختالَفُ ُه ْم فى اْلقَر َ
ين أَْد ِر ْك َهِذِه األُ هم َة َقْبل أَ ْن َي ْخَتِل ُفوا ِفى اْل ِك َت ِ
اب
ان َيا أَ ِم َير اْل ُمْؤ ِم ِن َ
ال ُح َذْي َف ُة ِل ُع ْث َم َ
َ
َفَق َ
ال َف اْلَي ُه ِ
الص ُح ِف َنْن َس ُخ َها
ان ِإَلى َح ْف َص َة أَ ْن أَْرِسِلى ِإَلْيَنا ِب ُّ
اخ ِت َ
ْ
ود َوالهن َص َارى َف أَْرَس َل ُع ْث َم ُ
ان َفأَمر َزيَد ب َن َثا ِبت وعبَد ه ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّللا
َ َْ
فى اْل َم َصاحف ثُ هم َنُرُّد َها ِإَلْيك َفأَْرَسَل ْت ِب َها َح ْف َص ُة ِإَلى ُع ْث َم َ َ َ ْ ْ
الزَبْي ِر َو َس ِع َيد ْب َن اْل َع ِ
ْب َن ُّ
وها ِفى
اص َو َعْبَد ه
الر ْح َم ِن ْب َن اْل َح ِار ِث ْب ِن ِه َشام َفَن َس ُخ َ
ِ ِ
اخَتَل ْفتُ ْم أَْن ُت ْم َوَزْيُد ْب ُن َثا ِبت ِفى
ين الثهالَ َث ِة ِإ َذا ْ
ان ِل هلرْه ِط اْلُقَرِشِي َ
ال ُع ْث َم ُ
اْل َم َصاحف َوَق َ
وه ِبِل َس ِ
َشىء ِم َن اْلُقْر ِ
ان قَُرْيش َفِإهن َما َنَز َل ِبِل َس ِان ِه ْم َف َف َعلُوا َحتهى ِإ َذا َن َس ُخوا
آن َفا ْكتُُب ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
الص ُح َف ِإَلى َح ْف َص َة َوأَْرَس َل ِإَلى ُك ِل أُفُق ِب ُم ْص َحف
ان ُّ
ُّ
الص ُح َف فى اْل َم َصاحف َرهد ُع ْث َم ُ
ِ
ِ
اه ِم َن اْلُقْر ِ
آن ِفى ُك ِل َص ِحي َفة أَْو ُم ْص َحف أَ ْن ُي ْحَر َق .
م هما َن َس ُخوا َوأَ َمَر ِب َما سَو ُ

قدم حذيفة ،أى قدم المدينة على عثمان أزمان خالفته .كان يغازى أهل الشام ،أى كان عثمان يجهز

أهل الشام للغزو .أرمينية :بفتح الهم ةز وكسرها ،وتشديد الياء وتخفيفها .اختالف اليهود والنصارى:

فى التوراة واإلنجيل .الصحف :هى التى كان أبو بكر أمر زيدًا بجمعها .فنسخوها :ذكر السجستانى
في كتاب المصاحف أنهم كانوا اثنى عشر رجال من قريش واأل نصار ،منهم مالك بن أبى عامر جد

مالك بن أنس ،وكثير بن أفلح ،وأبى بن كعب ،وأنس بن مالك ،وعبد هللا بن عباس .الرهط القرشيون
ّ
الثالثة :هم سعيد األموى ،وعبد هللا األسدى ،وعبد الرحمن المخزومى ،وكلها بطون من قريش .نزل
بلسانهم ،أى نزل معظمه بلغة قريش .رد عثمان الصحف إلى حفصة :فكانت الصحف عندها حتى

توفيت ،فأخذها مروان حين صار أمي ًار على المدينة من قبل معاوية ،فأمر بها فشققت وقال :إنما
فعلت هذا ألنى خشيت إن طال زمان بالناس أن يرتاب فيها مرتاب .األفق :الناحية ،والمراد بها
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األمصار .فأرسل إلى كل أفق بمصحف :أكثر العلماء على أنها أربعة ،أرسل واحدًا إلى الكوفة،
وآخر إلى البصرة ،وإلى الشام ،واستبقى واحدًا عنده .وقيل :كتب سبعة مصاحف :إلى مكة ،والشام،
واليمن ،والبحرين ،والبصرة ،والكوفة ،وحبس بالمدينة واحدًا .وأمر بما سواه أن يحرق :وذلك سوى
الصحف التي كانت عند حفصة .وفى روايةُ " :ي ْحَرق".

أنزل القرآن على سبعة أحرف
ِ
 - 655عن اب َن عهباس  -رضى هللا عنهما  -أَ هن رسول ه ِ
يل
ْ َ
ال :أَ ْقَ أرَنى ِجْب ِر ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
يدِنى َحتهى اْن َت َهى ِإَلى َسْب َع ِة أَ ْحُرف.
يد ُه َوَي ِز ُ
اج ْع ُت ُهَ ،فَل ْم أََز ْل أَ ْس َت ِز ُ
َعَلى َحْرف َفَر َ
على حرف ،أى قراءة .أستزيده ،أى أطلب منه أن يطلب من هللا الزيادة في األحرف للتوسعة.

ِ
ِ
ِ
ه ِ
ورَة
ام ْب َن َحكيم َيْقَأرُ ُس َ
 - 655عن ُع َمَر ْب َن اْل َخطاب رضي هللا عنه قالَ :سم ْع ُت ه َش َ
ِ
ِِ
ول ه ِ
اْل ُفرَق ِ ِ
اة َرس ِ
اء ِت ِه َفِإ َذا ُهَو َيْقَ أرُ َعَلى ُحُروف َك ِث َيرة َل ْم
ْ
اس َت َم ْع ُت لقَر َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف ْ
ان فى َحَي ُ
يْق ِرْئ ِنيها رسول ه ِ
ال ِة َف َت َصهبْر ُت َحتهى َسله َم َفَلهبْب ُت ُه ِب ِرَد ِائ ِه َفُقْل ُت
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف ِكْد ُت أُ َس ِاوُرُه ِفى ه
الص َ
ُ
َ َُ ُ
ِِ
السورَة اله ِتى س ِمع ُت َك َتْق أرُ َ .قال أَ ْق أَرِنيها رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ .فُقْل ُت َك َذْب َت َفِإ هن
َ
َ ْ
َم ْن أَ ْقَ أَر َك َهذه ُّ َ
َ َ َ َُ ُ
ِ
ول ه ِ
ِ
رسول ه ِ
ود ُه ِإَلى َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْل ُت
يها َعَلى َغْي ِرَما َقَ أْر َت َ ،فاْن َطَلْق ُت ِبه أَقُ ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َقْد أَ ْقَ أَرن َ
ُ
َُ َ
ان عَلى حروف َلم ُتْق ِرْئ ِنيها َ .فَقال رسول ه ِ
ِ
ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص
ورِة اْل ُفْرَق ِ َ
َ
ُُ
ِإنى َسم ْع ُت َه َذا َيْقَ أرُ ِب ُس َ
ََُ ُ
ْ
أَرِسْل ُه ا ْق أْر يا ِه َشام َ .فَق أَر عَلي ِه اْل ِقراء َة الهِتى س ِمع ُت ُه يْق أرُ » َ .فَقال رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َك َذِل َك
َ ْ ََ
َ َ ْ
َ َ
ْ
ََُ ُ
َ َ
ُ
أُْن ِزَل ْت  .ثُ هم َقال ا ْق ْأر يا عمر َ .فَق ْأر ُت اْل ِقراء َة اله ِتى َأ ْق َأرِنى َ ،فَقال رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َك َذِل َك
َ
َ
َ َ َ ُ َُ
ََُ ُ
َ َ
آن أُْن ِز َل َعَلى َسْب َع ِة أَ ْحُرف َفا ْقَرُءوا َما َتَي هسَر ِمْن ُه.
أُْن ِزَل ْتِ ،إ هن َه َذا اْلُقْر َ
أساوره :أواثبه وآخذ برأسه .تصبرت ،أى تكلفت الصبر .فلببته بردائه ،أى جمعت رداءه عليه عند

لبته حتى ال ينفلت منى .وهذه عادة من عمر رضى هللا عنه ،فى شدته عند األمر بالمعروف والنهى
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عن المنكر .واللبة :موضع القردة من العنق .أرسله ،أى أطلقه .ما تيسر منه :أى ما يستحض هر من
القراءات.

حد
باب فضلُ :قل ُهَو هللا َأ ْ
ِ
ِ
ِ
َّللا أَ َحٌد ) ُيَرِدُد َها َفَل هما
َ - 558ع ْن أَ ِبى َسعيد اْل ُخْد ِرى أَ هن َر ُجالً َسم َع َر ُجالً َيْقَ أرُ ( ُق ْل ُهَو ه ُ
الرجل ي َتَقالُّها َفَق ال رسول ه ِ
ول ه ِ
أَ ْصَب َح َجاء ِإَلى َرس ِ
َّللا صلى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف َذ َكَر َذِل َك َل ُه َوَكأ ه
َن ه ُ َ َ َ
ََُ ُ
ُ
َ
هللا عليه وسلم َوالهِذى َن ْف ِسى ِبَيِدِه ِإهن َها َل َت ْعِد ُل ُثلُ َث اْلُقْر ِ
آن .
أن رجال :هو أبو سعيد الخدرى نفسه .سمع رجال :هو قتادة بن النعمان ،أخو أبى سعيد ألمه ،فكأنه

أبهم نفسه وأخاه .يتقالها ،أى يعتقد أنها قليلة .تعدل ثلث القرآن ،أى تساوى ثلث القرآن ،وهذا باعتبار
معانيه ،ألن القرآن أحكام ،وأخبار ،وتوحيد ،وقد اشتملت هى على الثلث الثالث .وقيل تعدل ثلث

القرآنه في الثواب.

باب فضل القرآن على سائر الكالم
آن َكاألُ ْتُر هج ِة َط ْع ُم َها َطِي ٌب
الَ :مَث ُل اهلِذى َيْقَ أرُ اْلُقْر َ
وسى َع ِن الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َ - 555ع ْن أَ ِبى ُم َ
يح َل َهاَ ،و َمَث ُل اْل َف ِ
اج ِر الهِذى
يح َها َطِي ٌب َوالهِذى َال َيْقَ أرُ اْلُقْر َ
آن َكالته ْمَرِة َط ْع ُم َها َطِي ٌب َو َال ِر َ
َو ِر ُ
ِ
يح َها َطِي ٌب َو َط ْع ُم َها ُمٌّرَ ،و َمَث ُل الْ َف ِ
آن
آن َك َمَث ِل ه
اج ِر الهِذى الَ َيْقَ أرُ اْلُقْر َ
َيْقَ أرُ اْلُقْر َ
الرْي َحاَنة ِر ُ
ِ
يح َل َها.
َك َمَث ِل اْل َحْن َظَلة َط ْع ُم َها ُمٌّر َو َال ِر َ
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األترجة :فاكهة معروفة ،قيل إن الجن ال تقرب البيت الذى فيه األترج ،فناسب أن يمثل به قارئ
القرآن.

لب
باب القراء َة عن َظ ْهر َ
الق ْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل ْت يا رسول ه ِ
 - 555ع ْن سه ِل ب ِن سعد أَ هن ام أَر ًة جاء ْت رسول ه ِ
َّللا ِجْئ ُت
َ َْ ْ َ ْ
َ َُ َ
َْ َ َ َ ُ َ
َهب َل َك َن ْف ِسى َفَن َظر ِإَليها رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف َص هعَد الهن َظَر ِإَلْي َها َو َصهوَب ُه ُث هم َطأْ َطأَ َ أْر َس ُه ،
أل َ َ
َ َْ َ ُ ُ
ِِ
ِ
َفَل هما أَر ِت اْلم أَر ُة أَهنهُ َلم يْق ِ ِ
ول
ضفَ
ْ َ
َْ
َ
ال َيا َر ُس َ
ام َر ُج ٌل م ْن أَ ْص َحابه َفَق َ
يها َشْيًئا َجَل َس ْتَ ،فَق َ
َّللا ِإ ْن َلم ي ُك ْن َل َك ِبها حاج ٌة َفَزِوج ِنيها َ .فَق ال َهل ِعْنَد َك ِم ْن َشىء َ .فَقال الَ و ه ِ
هِ
َّللا َيا
َ َ َ
َ َ
ْ َ
ْ َ
َ ْ
ْ
ظر َهل َت ِجُد َشيًئا َ .ف َذ َهب ُث هم رجع َفَقال َال و ه ِ
ِ
رسول ه ِ
َّللا َيا
َََ َ َ
َ
ْ
ال ا ْذ َه ْب ِإَلى أَ ْهل َك َفاْن ُْ ْ
َّللا َ .ق َ
َُ َ
ِ ِ
رسول ه ِ
ال َال
ال اْنظُْر َوَلْو َخا َت ًما م ْن َحديد َ .ف َذ َه َب ثُ هم َر َج َع َفَق َ
َّللا َما َو َجْد ُت َشْيًئا َ .ق َ
َُ َ
ِ
ِ ِ
َّللا يا رسول ه ِ
ِ
اء َ -فَل َها
ال َس ْه ٌل َما َل ُه ِرَد ٌ
َّللا َوالَ َخا َت ًما م ْن َحديد َوَلك ْن َه َذا ِإَز ِارى َ -ق َ
َو ه َ َ ُ َ
ِنص ُف ُه َ .فَقال رسول ه ِ
ِن
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َما َت ْصَن ُع ِبِإَز ِارَكِإ ْن َل ِب ْس َت ُه َل ْم َي ُك ْن َعَلْي َها ِمْن ُه َش ْى ٌء َوإ ْ
ْ
ََُ ُ
الرجل ح هتى َطال مجِلس ُه ثُ هم َقام َفرآه رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص
َل ِب َس ْت ُه َل ْم َي ُك ْن َعَلْي َك َش ْى ٌء َ .ف َجَل َس ه ُ ُ َ
َ َ َُ ُ ُ
َ َْ ُ
ِ
موِليا َفأ ِ ِ ِ
ال َما َذا َم َع َك ِم َن اْلُقْر ِ
ورةُ
ورةُ َك َذا َو ُس َ
ال َمعى ُس َ
آن َ .ق َ
َمَر به َفُدع َى َفَل هما َجا َء َق َ
َُ ً َ
ال" :ا ْذ َه ْب َفَقْد َمله ْك ُت َك َها
َك َذا َو ُس َ
الَ :ن َع ْم َ .ق َ
ال أَ َتْقَرُؤ ُه هن َع ْن َظ ْه ِر َقْل ِب َك؟ َق َ
ورُة َك َذا َعهد َها َق َ
ِب َما َم َع َك ِم َن اْلُقْر ِ
آن".
أن امرأة جاءت :هى خولة ،وقيل غيرها .صعد النظر فيها وصوبه ،أى رفع فيها بص هر وخفضه .لم

قض فيها شيئا :لم يقبلها ولم يرفضها .فقال :هل عندك من شىء :جعله صداقًا ومه ًار لها .انظر ولو
خاتما من حديد ،أى ولو كان الذى تجده خاتمًا من حديد يكون صداقًا لها .ولكن هذا إزارى :أجعله

مه ًار لها .
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باب استذكار القرآن وتعاهده
َ - 555ع ِن

اْلُقْر ِ
آن َك َمَث ِل

اب ِن عمر  -رضى هللا عنهما  -أَ هن رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق الِ :إهنما مَثل ص ِ
اح ِب
َ َ َ ُ َ
ْ ُ ََ
َُ َ
ِ
ص ِ
اح ِب ِ
ِن أَ ْطَلَق َها َذ َهَب ْت.
اهَد َعَلْي َها أَ ْم َس َك َها َوإ ْ
اإل ِب ِل اْل ُم َعهقَلة ِإ ْن َع َ
َ

صاحب القرآن ،أى الذى ألف تالوة القرآن وواظب عليها .المعقلة :المشدودة بالعقال ،وهو الحبل تشد
به ركبة البعير .عاهد عليها :تعاهدها وحافظ عليها.

شبه درس القرآن واستمرار تالوته بربط البعير الذى يخشى منه الهرب فمادام التعاهد موجودًا فالحفظ
موجود ،كما أن البعير ما دام مشدودًا بالعقال فهو محفوظ .وخص اإلبل بالذكر ألنها أشد الحيوان
اإلنسى نفو ًار .وفى تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة.

باب حسن الصوت بالقراء َة للقرآن
يت ِمْزَم ًارا ِم ْن
وسى َلَق ْد أُوِت َ
ال َل ُهَ :يا َأَبا ُم َ
وسى أن الهنبِ ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َ - 555ع ْن أَ ِبى ُم َ
مَز ِ
ير ِ
ام ِ
آل َد ُاوَد.
َ
أبو موسى :هو أبو موسى األشعرى .لقد أوتيت مزماراً ،...أى فى حسن الصوت ،كقراءة داود

نفسه .وكلمة "آل" مقحمة زائدة صلة .والمراد بالمزمار الصوت .وكان داود عليه السالم فيما رواه ابن

عباس يق أر الزبور بسبعين لحنًا.
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كتاب ِ
النكاح
ْ

فليص ْم
باب من لم يستطع الباء َة ُ
 - 555عن عبُد ه ِ
َّللا صلى
َْ
ول ه ُ
ال َلَنا َر ُس ُ
َّللا قالُ :كهنا َم َع النه ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َشَب ًابا الَ َن ِجُد َشْيًئا َفَق َ
هللا عليه وسلم َيا م ْع َشَر ه ِ
اء َة َفْلَي َتَزهو ْجَ ،فِإهن ُه أَ َغ ُّ
ض ِلْلَب َص ِر،
اس َت َط َ
اع ا ْلَب َ
الشَباب َم ِن ْ
َ
اء.
َوأَ ْح َص ُن ِلْل َفْر ِجَ ،و َم ْن َل ْم َي ْس َت ِط ْع َف َعَلْي ِه ِب ه
الصْومَِ ،فِإهن ُه لَ ُه ِو َج ٌ
المعشر :الطائفة .والشباب :جمع شاب ،وهو من بلغ ولم يجاوز الثالثين .الباءة :النكاح .أغض
للبصر ،أى إن الزوا ج أخفض للبصر ،والمراد االمتناع عن التطلع إلى النساء .أحصن للفرج:

ض (دق العروق) األنثيين
أحصن ،أى أعف .فعليه بالصوم ،أى يلجأ إلى الصوم .أصل الوجءَ :ر ّ
(الخصيتين) بحجر أو نحوه ،والمراد أنه يحمل على العفة ويضعف من الشهوة.
117

باب نكاح األَبكار
 - 555ع ْن ع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها – َقاَل ْتُ :قْل ُت :يا رسول ه ِ
َّللا أََ أَرْي َت َلْو َنَزْل َت َو ِادًيا
َ َ
َ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال:
َوِفيه َش َجَرةٌ َقْد أُك َل مْن َهاَ ،وَو َجْد َت َش َجً ار َل ْم ُيْؤَك ْل مْن َها ،فى أَِي َها ُكْن َت ُتْرِت ُع َبع َير َك؟ َق َ
ِفى الهِذى َلم يرَتع ِمْنهاَ .ت ع ِنى أَ هن رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َل ْم َي َتَزهو ْج ِب ْكً ار َغْيَرَها.
ْ
ْ ُْ ْ َ
َُ َ
أرأيت ،أى أخبرنى .يقال أرتع بعيره :جعله يرتع ،يأكل ويشرب ما شاء في خصب وسعة.

باب تزويج الصغار من الكبار
ِ
ال َل ُه أَُبو َب ْكرِ :إنه َما أََنا
َ - 552ع ْن ُعْرَوَة أَ هن الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َخ َط َب َعائ َش َة ِإَلى أَِبى َب ْكر َفَق َ
ين ه ِ
ال :أَْن َت أَ ِخى ِفى ِد ِ
ال ٌل .
َّللا َو ِك َتا ِب ِه َو ْه َى ِلى َح َ
أَ ُخ َ
وكَ ،فَق َ
عروة :هو عروة بن الزبير .خطب عائشة إلى أبى بكر ،أى أنهى خطبتها إلى أبى بكر كما تقول
أحمد هللا إليك ،أى أنهى حمده إليك .أو :إلى :بمعنى من .إنما أنا أخوك :يشير إلى تحريم نكاح

بنت األخر .فقال :أنت أخى في دين هللا وكتابه :أشار إلى نحو قوله تعالى" :إنما المؤمنون إخوة".

األخوة المانعة من النكاح هى أخوة النسب والرضاع ،ال أخوة الدين.
فقال ...:وهى لى حالل :ألن
َّ

األكفاء فى ِ
ِ
الدين
باب
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َ - 553ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ع ِن
ات ِ
ينها َ ،فا ْظ َفر ِب َذ ِ
ِ ِ
وِلحس ِبها و ِ
الد ِ
ين
َ ََ َ َ َ
ْ
لج َمال َها َوِلد َ

الُ :تْن َك ُح اْل َمْ أَر ُة ألَْرَبع ِل َم ِال َها
الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
اك.
َت ِرَب ْت َيَد َ

ألربع ،أى ألربع خصال .لمالها :ألنها إذا كانت ذات مال فإنها ال تكلفه في اإلنفاق وغيره فوق

طاقته .الحسب :الشرف باآلباء واألقارب ،مأخوذ من الحساب ،ألنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم

ومآثر آبائهم وقومهم ،فيحكم لمن زاد عدده .الجمال :مطلوب في كل شىء ال سيما فى المرأة ،لكنهم

كرهوا ذات الجمال الباهر ،فإنها تزهو بجمالها .فاظفر بذات الدين :حث على تفضيل ذات الدين.
وروى ابن ماجه من حديث ابن عمر" :التزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن –أى

يهلكن  -وال تزوجوهن ألموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ،ولكن تزوجوهن على الدين" .تربت يده:

افتقرت.

باب الرضاعة
َ - 555ع ْن َع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها  -أَ هن الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َد َخ َل َعَلْي َها َو ِعْنَد َها َر ُج ٌلَ ،ف َكأَهن ُه
ِ
ِ
اع ُة
ال :اْنظُْر َن َما ِإ ْخَواُن ُك هنَ ،فِإهن َما ه
الر َض َ
َت َغهيَر َو ْج ُه ُهَ ،كأَهن ُه َك ِرَه َذل َك َفَقاَل ْتِ :إهن ُه أَخىَ .فَق َ
ِ
اع ِة.
م َن اْل َم َج َ
دخل عليها :في حجرتها .فقلت :إنه أخى :أى هو أخوها من الرضاعة .انظرن ،أى تأملن واعرفن.
واإلخوان :جمع أخ ،أو أكثر ما يستعمل في األصدقاء ،بخالف غيرهم ممن بالوالدة أو الرضاعة
فيقال إخوة .المجاعة :الجوع .وهذا تعليل للحث على إمعان النظر والتفكر؛ فإن الرضاعة تجعل

الرضيع محرماً كالنسب .وال يثبت إال بإنبات اللحم وتقوية العظم ،فال يكفى مصة أو مصتان ،بل
البد أن يشبع الرضيع ويسد جوعه باللبن ،وذلك في الصغر إذ تكون معدته ضعيفة يكفيه اللبن

ويشبعه ،وال يحتاج إلى طعام آخر.
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باب ال ُتن َكح المرأ َة على عمتهها
َ - 558ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة
َو َع هم ِت َهاَ ،والَ َبْي َن اْل َمْ أَر ِة

رضى هللا عنه أَ هن رسول ه ِ
الَ :ال ُي ْج َم ُع َبْي َن اْل َمْ َأر ِة
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
َو َخاَل ِت َها .

ال يجمع ،أى في نكاح واحد ،وال بملك يمين .وهذا نص على تحريم الجمع بينهما ،فلو نكحهما معًا
بطل نكاحهما وإن نكح إحداهما قبل األخرى بطل نكاح الثانية ألن الجمع حصل بها.

باب الشغار
 - 555ع ِن اب ِن عمر  -رضى هللا عنهما  -أَ هن رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َنهى َع ِن ِ
الش َغ ِار،
َ
َ ْ ُ ََ
َُ َ
و ِ
اق.
الش َغ ُار أَ ْن ُيَزِو َج ه
الر ُج ُل ْابَن َت ُه َعَلى أَ ْن ُيَزِو َج ُه َ
اآلخُر ْابَن َت ُهَ ،لْي َس َبْيَن ُه َما َصَد ٌ
َ
اغَر ،سمى بذلك من قولهم :شغر البلد عن السلطان ،إذا خال عنه؛ وذلك لخلو
الشغار :مصدر َش َ
هذا النكاح من المهر ،أو لخلوه عن بعض الشروط ،أو من قولهم :شغر الكلب ،إذا رفع رجله ليبول،
وفى هذا االشتقاق ما فيه من تهجين ذلك النكاح وتقببيحه .واختلف فى نكاح الشغار فقال بعضهم:
هو باطل ،وقال الحنفية :يصح نكاح الشغار ويجب مهر المثل على كل واحد منهما؛ ألن النكاح

مما ال يبطل بالشروط الفاسدة ،والشرط الفاسد هنا جعل ماال يصلح مه ًار ،فيبطل الشرط ويصح
العقد ،كما لوسمى المهر خم ًار .أن يزوجه ابنته :أو أخته أو موليته .الصداق :المهر.
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باب نهى النبى ملسو هيلع هللا ىلص عن نكاح المتعة آخ ًار
 - 555عن َعِل ًّي
َو َع ْن لُ ُحو ِم اْل ُح ُم ِر

ال ِالْب ِن َعهباسِ :إ هن الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َن َهى َع ِن اْل ُم ْت َع ِة
 رضى هللا عنه َ -ق ََهِلهي ِة َزَم َن َخْيَبَر.
األ ْ

نهى عن المتعة ،أى نكاح المتعة ،وهو الزواج المؤقت بمدة معلومة كسنة ،أو مجهولة كقدوم شخص

من سفر .وسمى بذلك ألن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح .وقد كان
نكاح المتعة جائ اًز في صدر اإلسالم ثم حرم .الحمر :جمع حمار .واألهلية :خالف الوحشية.

نكاح ِإال بولى
باب ال َ
نكاح الجاهلية
بيان ِ
وفيه ُ
الن َكاح ِفى اْلج ِ
الزبي ِر أَ هن ع ِائ َش َة َزوج الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْخبرْت ُه أَ هن ِ
اهِلهي ِة
َ
َ
َْ
َ
ََ
 - 555عن ُعْرَوُة ْب ُن ُّ َ ْ
ان َعَلى أَْرَب َع ِة أَْن َحاء:
َك َ
َف ِن َك ِ ِ
اح الهن ِ
الر ُج ِل َوِلهي َت ُه أَ ِو ْابَن َتهَُ ،فُي ْصِدقُ َها ثُ هم
الر ُج ُل ِإَلى ه
اس اْلَيْو َم َ ،ي ْخطُ ُب ه
اح مْن َها ن َك ُ
ٌ
َيْن ِك ُح َها.
الن
ان ه
ول ِال ْمَ أَر ِت ِه ِإ َذا َط ُهَر ْت ِم ْن َط ْم ِث َها أَْرِسِلى ِإَلى فُ َ
اح َ
آخُرَ :ك َ
َوِن َك ٌ
الر ُج ُل َيُق ُ
اس َتْب ِض ِعى ِمْن ُه َ .وَي ْع َت ِزلُ َها َزْو ُج َها َ ،والَ َي َم ُّس َها أََبًدا َ ،حتهى َي َتَبهي َن َح ْملُ َها ِم ْن َذِل َك
َف ْ
الر ُج ِل اهلِذى َت ْس َتْب ِض ُع ِمْن ُه َ ،فِإ َذا َتَبهي َن َح ْمُل َها أَ َص َاب َها َزْو ُج َها ِإ َذا أَ َح هب َ ،وِإهن َما َي ْف َع ُل َذِل َك
ه
ِ
الن َكاح ِن َكاح ِ
ان َه َذا ِ
اع.
اال ْس ِتْب َض ِ
َرْغَب ًة ِفى َن َج َابة اْلَوَلِد َ ،ف َك َ
َ
ُ
ِ
ِ
يب َهاَ .فِإ َذا
آخُرَ :ي ْج َت ِم ُع ه
اح َ
َوِن َك ٌ
الرْهطُ َما ُدو َن اْل َع َشَرِة َفَيْد ُخلُو َن َعَلى اْل َمْ أَرة ُكلُّ ُه ْم ُيص ُ
َح َمَل ْت َوَو َض َع ْتَ ،و َمهر َعَلْي َها َلَي ِالى َب ْعَد َأ ْن َت َض َع َح ْمَل َها ،أَْرَسَل ْت ِإَلْي ِه ْم َفَل ْم َي ْس َت ِط ْع َر ُج ٌل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ان م ْن أَ ْم ِرُك ْمَ ،وَقْد
ول َل ُه ْم َقْد َعَرْف ُت ُم الذى َك َ
مْن ُه ْم أَ ْن َي ْم َتن َع َحتهى َي ْج َتم ُعوا عْنَد َها َتُق ُ
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النُ .تس ِمى من أَحهبت ِباس ِم ِهَ ،فيْلح ِ
ِ
يع َأ ْن
ق ِبه َوَلُد َهاَ ،ال َي ْس َتط ُ
َ َ ُ
َْ َ ْ ْ
َوَلْد ُت َف ُهَو ْابُن َك َيا فُ َ ُ َ
الر ُج ُل.
َي ْم َت ِن َع ِب ِه ه
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اء َها َوهُ هن
اح ها
َوِن َك ُ
الر ِب ِعَ :ي ْج َتم ُع الهن ُ
اس اْل َكث ُير َفَيْد ُخلُو َن َعَلى اْل َمْ أرَة الَ َت ْم َتن ُع م هم ْن َج َ
اْلَب َغ َايا ُك هن َيْن ِصْب َن َعَلى أَْبَوا ِب ِه هن َرَايات َت ُكو ُن َعَل ًما َف َم ْن أََرَاد ُه هن َد َخ َل َعَلْي ِه هنَ ،فِإ َذا
اه هن َوَو َض َع ْت َح ْمَل َها ُج ِم ُعوا َل َها َوَد َعْوا َل ُه ُم اْلَقا َف َة ثُ هم َأْل َحُقوا َوَلَد َها ِبالهِذى
َح َمَل ْت ِإ ْحَد ُ
َيَرْو َن َفاْل َتا َط ِب ِه َ ،وُد ِعى ْابَن ُه َال َي ْم َت ِن ُع ِم ْن َذِل َك.
َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
اح الهن ِ
اس اْلَيْو َم.
اح اْل َجاهلهية ُكله ُهِ ،إاله ن َك َ
َفَل هما ُبع َث ُم َح همٌد ملسو هيلع هللا ىلص ِباْل َح ِق َهَد َم ن َك َ
أربعة أنحاء ،أى أنواع .وهو جمع نحو .وليته :كابنة أخيه التى هو ولى عليها .أصدقها إصداقاً:
عين صداقها وسمى مقداره .الطمث :الحيض ،وإنما ذلك ليسرع علوقها ،أى حملها .استبضعى ،أى

اطلبى منه المباضعة ،وهى الجماع .النجابة :من نجب ينجب إذا كان فاضال نفيسا في نوعه .وإنما

كانوا يطلبون ذلك من أشرافهم ورؤسائهم .يمتنع به :وفى رواية" :يمتنع منه" .ونكاح الرابع:

باإلضافة ،أى ونكاح النوع الرابع .وهو من إضافة الشىء إلى نفسه على رأى الكوفيين .البغايا :جمع

بغى ،وهى الزانية .يقال بغت تبغى .علما ،أى عالمة .القافلة :جمع قائف ،وهو الذى يلحق الولد
بالوالد باآلثار الخفية .فالتاط به ،أى أ ِ
ُلحق به ،وأصل اللوط ،بالفتح ،اللصوق.

باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
ين ُب ِنى َعَل هى،
اء الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص فدخل ِح
 - 555عن ُّ
اء قالتَ :ج َ
الرَبِي ُع ِبْن ُت ُم َع ِوذ ْب ِن َع ْفَر َ
ََ َ َ َ َ
ات َلَنا ي ْض ِرب َن ِبالد ِ
َف َجَلس َعَلى ِفر ِ
ُّف َوَيْنُدْب َن َم ْن
اشى َك َم ْجِل ِس َك ِم ِنى َ ،ف َج َعَل ْت ُجَوْي ِرَي ٌ
َ ْ
َ
َ
ِ
الَ :د ِعى
ُق ِت َل ِم ْن َآب ِائى َيْو َم َبْدرِ ،إ ْذ َقاَل ْت ِإ ْحَد ُ
اه هنَ( :وِفيَنا َن ِب ٌّى َي ْعَل ُم َما فى َغد)َ .فَق َ
ِ
ين.
َهِذهَ ،وقُوِلى ِبالهِذى ُكْن ِت َتُقوِل َ
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على:
ُّ
الربيع :بهيئة التصغير مع تشديد الياء .ومعوذ بتشديد الواو وبوزن اسم الفاعل .حين ُبنى َّ

بالبناء للمجهول .أرادت ليلة دخل عليها زوجهل .كمجلسك :مجلس بفتح الالم مصدر ميمى بمعنى

الجلوس .ويروى بكسر الالم ،أى مكانك .وكان ذلك من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص .جويريات :جمع جويرية،
مصغر جارية .يندبن :من الندب ،وهو تعديد محاسن الميت بالكرم والشجاعة ونحوهما .وكان ُقتِ َل
يوم بدر أبوها معوذ ،وعماها عوف ومعاذ ،فأطلقت األبوة عليهم من باب التغليب .البيتَ :وفينا

نبى :...كذا في الصحيح .ولم يذكر الشراح شيئاً من تكملة الشعر وال ما يستقيم به وزنه .دعى هذه،

أى دعى هذه المقالة ،فإن مفاتح الغيب عند هللا ،ال يعلمها إال هو .بالذى كنت تقولين ،أى من
المدح والثناء والشعر الذى يتعلق بالمغازى والشجاعة.

وفى الحديث جواز الضرب بالدف في النكاح .وجواز حضور اإلمام والعالم العرس وإن كان فيه لهو

ولعب؛ فإنه يورث األلفة واالنشراح .وليس االمتناع من ذلك من الحياء الممدوح .بل فعله هو

الممدوح .وفيه أيضًا جواز مدح الرجل في وجهه.

باب قيام المرأ َة على الرجال
في العرس ِ
وخدمتهم
ُْ
الس ِ
اعِد ُّى َد َعا الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َوأَ ْص َح َاب ُهَ ،ف َما
الَ :ل هما َعهر َس أَُبو أُ َسْيد ه
َ - 555ع ْن َس ْهل َق َ
امَ أَر ُت ُه أُُّم أُ َسْيدَ ،بله ْت َت َمَرات ِفى َتْور ِم ْن ِح َج َارة ِم َن
اما َو َال َقهرَب ُه ِإَلْي ِه ْم ِإاله ْ
َصَن َع َل ُه ْم َط َع ً
اللهْي ِلَ ،فَل هما َفَر َغ الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِم َن الطه َعامِ أَ َماثَ ْت ُه َل ُه َف َسَق ْت ُهُ ،ت ْت ِح ُف ُه ِب َذِل َك.
سهل :هو سهل بن سعد الساعدى .عرس تعريساً :اتخذ عروساً .وقال الجوهرى :ال يقال عرس وإنما
يقال أعرس .والحديث حجة عليه .أبو أسيد الساعدى :اسمه مالك بن ربيعة .أم أسيد :هى سالمة
بنت وهيب .التور ،بالفتح :القدح من أى شىء كان .أماثته :مرسته (دلكته بالماء) بيدها .التحفة:
الهدية .وفى روايةُّ " :
تحفه" أى تخدمه وتعطف عليه بذلك .وفى رواية" :تتحفه" من التحفة.
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الن ِ
باب المداراة مع ِ
ساء
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق ال :اْلم أرَةُ َك ِ
 - 555ع ْن أَ ِبى هُريرَة أَ هن رسول ه ِ
الضَل ِعِ ،إ ْن أَ َق ْم َت َها َك َسْرَت َهاَ ،وإ ِ
ِن
َ
َ َْ
َ َْ
َُ َ
يها ِعَو ٌج .
اس َت ْم َت ْع َت ِب َها َوِف َ
اس َت ْم َت ْع َت ِب َها ْ
ْ
المداراة :المجاملة والمالينة .إن أقمتها ،أى إن أردت إقامتها .أى إن من رام تقويمهن رام مستحيال
وفاته االنتفاع بهن ،مع أنه الغنى للرجل عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها .قال:
هى الضلع العوجا ء لست تقيمها

أال إن تقويم الضلوع انكسارها

أتجمع ضعفًا واقتدا ًار على الهوى أليس عجيبًا ضعفها واقتدارها

وفي الحديث إشا ةر إلى اإلحسان إلى النساء ،والرفق بهن ،والصبر على عوج أخالقهن ،وتحمل

ضعف عقولهن؛ اقتداء برسول هللا ،فقد كان أزواجه يراجعنه الكالم ،وتهج هر إحداهن إلى الليل .وكان

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في األعمال واألخالق .ولقد روى أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان
يسابق عائشة في العدو ،فسبقته يومًا ،فلما بدنت وحملت اللحم سبقها وقال" :هذه بتلك".

المعاشرة مع األهل
باب حسن ُ
(وحديث أم َزْرع)

ِ
اهْد َن َوَت َعا َقْد َن أَ ْن الَ َي ْكتُ ْم َن
امَ أرَ ًةَ ،ف َت َع َ
َ - 552ع ْن َعائ َش َة َقاَل ْتَ :جَل َس ِإ ْحَدى َع ْشَرَة ْ
ِم ْن أَ ْخَب ِار أَْزَو ِ
اج ِه هن َشْيًئا.
َقاَل ِت األُوَلىَ :زْو ِجى َل ْح ُم َج َمل َ ،غ ٌّث َعَلى َ أْر ِ
س َجَبل  ،الَ َس ْهل َفُيْرَتَقى َ ،والَ َس ِمين
َفُيْن َتَق ُل.
اف أَ ْن َال أَ َذَرُه ِ ،إ ْن أَ ْذ ُكْرُه أَ ْذ ُكْر ُع َجَرُه َوُب َجَرُه .
َقاَل ِت ال هث ِانَي ُةَ :زْو ِجى َال أَُب ُّث َخَبَرُه ِ ،إِنى أَ َخ ُ
ِ
ِ
ِن أَ ْس ُك ْت أُ َعله ْق.
ق ِ ،إ ْن أَْن ِط ْق أُ َطله ْق َوإ ْ
َقاَلت الثهال َث ُةَ :زْو ِجى اْل َع َشهن ُ
ِ ِ
َقاَل ِت ها ِ
آم َة.
ام َة َ ،ال َحٌّر َ ،و َال ُقٌّر َ ،و َال َم َخ ا َف َة َ ،و َال َس َ
الرب َع ُةَ :زْو ِجى َكَلْيل ت َه َ
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َقاَل ِت اْل َخ ِ
ام َس ُةَ :زْو ِجى ِإ ْن
الس ِاد َس ُةَ :زْو ِجى ِإ ْن
َقاَل ِت ه
ف ِلَي ْعلَ َم اْلَب ه
ث.
اْل َك ه
َقاَل ِت ه ِ
اء َ ،ش هج ِك أَْو َفله ِك
اءُ ،ك ُّل َداء َل ُه َد ٌ
اء َ -طَبا َق ُ
اء  -أَْو َعَي َاي ُ
الساب َع ُةَ :زْو ِجى َغَي َاي ُ
أَْو َج َم َع ُكالًّ َل ِك.
َقاَل ِت الثه ِ
س أَْرَنبَ ،و ِ
يح َزْرَنب.
س َم ُّ
امَن ُةَ :زْو ِجى اْل َم ُّ
يح ِر ُ
الر ُ
النج ِاد ،ع ِظيم ه ِ
اسع ُةَ :زو ِجى رِفيع اْل ِعم ِادَ ،ط ِو ِ
ِ
ِ
يب اْلَبْي ِت ِم َن الهن ِاد.
يل َ
الرَمادَ ،ق ِر ُ
ْ
َقاَلت الته َ
َ ُ
ُ
َ ُ َ
َقاَل ِت اْلع ِ
ات اْل َمَب ِارِك
اشَرةَُ :زْو ِجى َم ِال ٌك َو َما َم ِال ٌكَ ،م ِال ٌك َخْيٌر ِم ْن َذِل ِكَ ،ل ُه ِإ ِب ٌل َك ِث َير ُ
َ
َقِليالَ ُت اْل َم َس ِار ِح َ ،وِإ َذا َس ِم ْع َن َصْو َت اْل ِمْزَه ِر أَْيَق هن أَهن ُه هن َهَو ِال ُك.
َقاَل ِت اْل َح ِادَي َة َع ْشَرَةَ :زْو ِجى أَُبو َزْرع َف َما أَُبو َزْرع أََنا َس ِم ْن ُحِلى أُُذَن هىَ ،و َمألَ ِم ْن َش ْحم
ضَد هىَ ،وَب هج َح ِنى َفَب ِج َح ْت ِإَل هى َن ْف ِسىَ ،و َجَدِنى ِفى أَ ْه ِل ُغَنْي َمة ِب ِشقَ ،ف َج َعَل ِنى ِفى أَ ْه ِل
َع ُ
ِ
ِ
ِ
ال أَُقهب ُح َوأَْرُقُد َفأَ َت َصهب ُحَ ،وأَ ْشَر ُب َفأَ َتَقهن ُح .
ول َف َ
َص ِه يل َوأَطيط َوَدائس َو ُمَنقَ ،فعْنَد ُه أَ ُق ُ
اح ْ ،اب ُن أَ ِبى َزْرع َ ،ف َما ْاب ُن
اح َ ،وَبْي ُت َها َف َس ٌ
وم َها َرَد ٌ
أُ ُّم أَبِى َزْرع َف َما أُ ُّم أَ ِبى َزْرع ُع ُك ُ
اع اْل َج ْفَرِة.
أَ ِبى َزْرع َم ْض ِج ُع ُه َك َم َس ِل َش ْطَبة َ ،وُي ْش ِب ُعهُ ِذَر ُ
ظ َج َارِت َها.
يهاَ ،و َطْوُع أُ ِم َهاَ ،و ِم ْل ُء ِك َس ِائ َهاَ ،و َغْي ُ
ِبْن ُت أَ ِبى َزْرع َف َما ِبْن ُت أَ ِبى َزْرع َطْوُع أَ ِب َ
َج ِارَي ُة أَ ِبى َزْرعَ ،ف َما َج ِارَي ُة أَِبى َزْرع َال َتُب ُّث َحِدي َثَنا َتْب ِثي ًثاَ ،و َال ُتَن ِق ُث ِم َيرَتَنا َتْن ِقي ًثا َ ،و َال
يشا.
َت ْمألُ َبْي َتَنا َت ْع ِش ً
ِ
ان َل َها َكاْل َف ْهَدْي ِن َيْل َعَب ِ
امَ أَر ًة َم َع َها َوَلَد ِ
ان
اب ُت ْم َخ ُ
َقاَل ْتَ :خَر َج أَُبو َزْرع َواأل َْو َط ُ
ضَ ،فَلق َى ْ
ال َس ِرًّياَ ،رِك َب َش ِرًّيا َوأَ َخ َذ
ِم ْن َت ْح ِت َخ ْص ِرَها ِبُرهماَن َتْي ِنَ ،ف َطلهَق ِنى َوَن َك َح َهاَ ،فَن َك ْح ُت َب ْعَد ُه َر ُج ً
ِ ِ ِ ِ
ِ
يرى
ال ُكِلى أُ هم َزْرعَ ،و ِم ِ
َخطًّيا َوأََر َ
اح َعَل هى َن َع ًما َث ِرًّياَ ،وأَ ْع َطانى م ْن ُكل َرائ َحة َزْو ًجا َوَق َ
أَ ْهَل ِك.
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ال
َقاَل ْتَ :فَلْو َج َم ْع ُت ُك هل َش ْىء أَ ْع َطانيه َما َبَل َغ أَ ْص َغَر آنَية أَبِى َزْرعَ .قاَل ْت َعائ َش ُةَ :ق َ
رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصُ " :كْن ُت َل ِك َكأَ ِبى َزْرع أل ُِم َزْرع!".
َُ ُ
ِ
َل َع هما َع ِهَد.
َد َخ َل َف ِهَد َ ،وإ ْ
ِن َخَر َج َأسَد َ ،و َال َي ْس أ ُ
فَ ،وإ ِ
فَ ،والَ ُيوِل ُج
اض َط َج َع اْل َت ه
اش َت ه
أَ َك َل َل ه
ِن ْ
ِن َش ِر َب ْ
فَ ،وإ ْ
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أم زرع :هى أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة اليمنية ،واسمها عاتكة .وهى الزوجة الحادية عش ةر التى

سمى الحديث باسمها .تعاهدن وتعاقدن ،أى الزمن أنفسهن عهدًا ،وعقدن على الصدق من ضمائرهن
عقدًا .الغث :الهزيل .بالرفع صفة للحم ،وبالجر صفة للجمل .السهل فيرقى ،أى فيصعد إليه
لصعوبة المسلك إليه .سمين :بالرفع صفة للحم ،وبالجر صفة للجمل .الينتقل ،أى ال ينقله أحد

لهزاله .والمعنى ليس الجبل سهال فال يشق ارتقاؤه ألخذ اللحم ولو كان هزيال؛ ألن الشىء المزهود
فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب ،وال اللحم سمين فيتحمل فى طلبه واقتنائه مشقة صعود الجبل

ومعاناة وعورته ،فإذا لم يكن هذا وال ذاك ،واجتمع قلة الحرص عليه ومشقة الوصول إليه ،لم تطمح

إليه همة طالب ،وال امتدت نحوه أمنية راغب .قالت الثانية :واسمها عم ةر بنت عمرو التميمى ،تذم

زوجها .أبث خبره ،أى ظه هر وأشيعه .أخاف أال أذره ،أى أخاف أال أترك من خبره شيئًا ،ألنه لطوله
وكثرته لم أستطع استيفاءه عج هر وبجره ،أى عيوبه وأم هر كله .قالت الثالثة :هى ُحبَّى بنت كعب

اليمانى ،تذم زوجها أيضًا .العشنق :هو الطويل المذموم السيىء الخلق .إن أنطق أطلق ،أى إن
أذكر عيوبه فيبلغه ذلك عنى يطلقنى طالقًا .إن أسكت أعلق ،أى أسكت عن ذكرها يتركنى معلقة:

ال عزبًا وال مزوجة؛ كما في قوله تعالى" :فتذروها كالمعلقة" .فكأنها قالت :أنا عنده ال ذات زوج
فأنتفع به ،وال مطلقة فأتفرغ لغيره ،فهى كالمعلقة بين العلو والسفل ال تستقر بأحدهما .قالت الرابعة:

هى مهدد بنت أبى هرومة .تمدح زوجها .تهامة :اسم لكل ما نزل عن نجد من بالد الحجاز .وتهامة

أيضاً مكة شرفها هللا .تريد أنه ليس فيه أذى ،بل راحة ولذاذة عيش ،كليل تهامة في اعتداله وطيبه.

ال حر والقر ،أى ال حر مفرط وال برد .السآمة :الماللة ،أى ال أمله ويملنى .قالت الخامسة :اسمها

كبشة ،تمدح زوجها أيضًا .إن دخل فهد :أى إن دخل الدار .فهدَ :فَع َل ْفع َل الفهد ،وأشبه الفهد في
كث ةر نومه .تريد أنه ينام ويغفل عن معايب البيت .وقيل أرادت َأنه يبادر بالوثوب عليها من حبه لها.
أَسد :أى فعل ِف ْعل األسد فى شجاعته .ال يسأل عما عهد :أى عما عهده في البيت من ماله إذا
َفقده ،لتمام َكرمه .قالت السادسة :اسمها هند ،تذم زوجها .إن أكل لف ،أى أكثر األكل من الطعام
مع التخليط من صنوفه حتى اليبقى منها شيئًا لنهمته وشراهته .اشتف ،أى استقصى ما فى اإلناء
واستوعبه .ويروى " :استف" بالسين المهملة ،وهما بمعنى .إن اضطجع التف ،أى إن نام التف في
ثيابه وحده فى ناحية من البيت وانقبض عنها ،فهى كئيبة لذلك .ال يولج الكف ليعلم البث ،أى

اليدخل كفه داخل ثوبها فيكون منه إليها ما يكون من الرجل المرأته .ومعنى البث ما تضم هر تلك
المرأة من الحزن على عدم الخطوة منه ،أو من األلم المكبوت في جسدها .قالت السابعة :اسمها

حبى بنت علقمة .تذم زوجها .غياياء :من الغى بمعنى الخيبة .وفى الكتاب العزيز" :فسوف يلقون

126

غيَّا"  ،أو من الغياية ،وهى كل شىء أظل الشخص فوق رأسه ،فكأنه مغطى عليه من جهله فال

يهتدى لمسلك .عياياء :بالعين المهملة ،وأصله الفحل الذى ال يضرب وال يلقح من اإلبل .أو هو من
العى ،وهو الذى يعييه مباضعة النساء .الطباقاء :األحمق ،أو الذى ال يحسن الضراب ،أو الذى

تنطبق عليه األمور وتنبهم ،أو هو العاجز عن الكالم .كل داء له داء ،أى كل داء من أدواء الناس

فهو فيه ،أى إنه قد اجتمعت فيه المعايب .شجك أو فلك أو جمع كال لك :أى إما أن يشجك وإما أن
يفلك .والشج :الجرح في الرأس .والفل :الجرح فى جميع الجسد .وقيل فلك ،أى كسرها ،أو ذهب

بمالك ،أو كسرك بخصومته.وقد وصفته كما قال القاضى عيلض بالحمق ،والتناهى في سوء العش ةر

وجمع النقائص ،بأن يعجز عن قضاء وطرها ،مع األذى ،فإذا حادثته سبها ،وإذا مازحته شجها ،وإذا

أغضبته كسر عضوًا من أعضائها أو شق جلدها ،أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر
العضو .قالت الثامنة :هى ياسر بنت أوس بن عبد .تمدح زوجها .المس مس أرنب ،أى المس منه

كمس األرنب .وصفته بأنه ناعم الجلد كنعومة وبر األرنب .أوجلعت ذلك كناية عن لين جانبه

وحسن خلقه ،واأللف والالم فى " المس" نائبة عن الضمير ،أى مسه .وكذلك في كلمة " الريح"

التالية .الزرنب :طيب ،أو شجر طيب الرائحة ،أو الزعفران .التاسعة :مجهولة األسم .رفع العماد:

كناية عن وصفه بالشرف في نسبه ،وسودده في قومه ،فهو رفيع فيهم .وأصل العماد عماد البيت،
وهو العمود الذي يدعم البيت .ويحتمل أنها أرادت أن بيته عال قد رفع عماده ليراه الضيفان

وأصحاب الحوائج فيقصودنه ،كما كان األجواد من العرب يعلون البيوت ،ويضربونها في المواضع

المرتفعة؛ ليقصدهم الطارقون .طويل النجاد :طناية عن طول القامة .والنجاد :حمائل السيف.

ويتضمن هذا أنه صاحب سيف ،فهذا أيضًا إشارة إلى شجاعته .عظيم الرماد ،أى كثير الرماد ،وهو
ما يتخلف من النار .كناية عن كونه مضيافًا .وهذا ما يسمى عند البالغيين بالكناية البعيدة ،فإنه

ُينتقل فيها من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور ،ومن كثرة اإلحراق إلى كثرة الطبائخ،
ومنها إلى كث ةر اآلكلين ،ومنها إلى كث ةر الضيفان .الناد :وقف على المنقوص بحذف يائه ،وذلك هو
المشهور فى الرواية ليتم السجع .وروى" :النادى" وهو الفصيح في العربية .والنادى :مجلس القوم.

أى إنه كثي ًار ما يكون فى النادى لشدة حاجة القوم إلى رأيه وقضائه؛ وذلك لسيادته فيهم .أو جعل
بيته قريبًا من النادى ليكون معلمًا معروفًا ،يستجلب بذلك الضيفان ،ال كمن يجعل بيته في قاصية

من الناس بعدًا عن الضيف .قالت العاشرة :اسمها كبشة بنت األرقم ،تمدح زوجها .مالك ،وما مالك:
أى شىء هو مالك؟ ما أعظمه وأكرمه .وهو كقوله تعالى "الحاقة ما الحاقة" ،استفهام للتعجب
أى ُّ
والتعظيم .خير من ذلك ،أى هو خير مما أشير إليه من ثناء وطيب ذكر ،أو أرادت هو أعلى مما
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يتصو هر الذهن .المبارك :جمع مبرك ،وهو موضوع البروك ،أى هى كثي ةر فمباركها كثيرة .أو المعنى

أنها كثي ًار ما تثار فتحلب ثم تبرك ،فتكثر لذلك مباركها .المسارح :جمع مسرح ،وهو الموضع الذى
تسرح إليه الماشية بالغداة للرعى .أى إن أبله على كثرتها ال تغيب عن الحى والتسرح إلى المراعى

البعيدة ،ولكنها تبرك بفنا ئه ليقرى الضيفان ،من لبنها ولحمها ،خوفاً من أن ينزل به ضيف وهى

بعيدة عازبة .المزهر :العود ،أى عرفت اإلبل أن زوجها إذا نزل به الضيفان أتاهم بالعيدان والمعازف

وآالت الطرب ونحر لهم منها ،فإذا اإلبل سمعن صوت المزهر علمن يقينًا أنه قد جاء الضيفان وأن
النحر سيتناول بعضهن .الحادية عشرة :هى أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة اليمنية .التى سمى هذا
الحديث باسمها .وهى فيما تقول تمدح زوجها مدحًا جليال .فما أبو زرع ،أى إنه لشئ عظيم تقول:
إنكن ال تعرفته تمام المعرفة؛ ألنكن لم تعهدن مثله .ويروى" :وماأبو زرع؟"َ .أناس إناسة :حرك.

والنوس :الحركة من كل شىء متدل ،يقال :ناس ينوس نوساً .والحلى :ما تتزين به المرأة من مصوغ
ّ
الذهب والفضة .العضد :ما بين المرفق إلى الكتف ،وهما إذا سمنا سمن الجسد كله ،كأنها قالت:

أسمننى ومأل بدنى شحمًا .بجحنى :عظمنى تعظيمًا .بجحت إلى نفسى ،أى عظمت عندى .أو
ّ
معناه فرحنى ففرحت .غنيمة :تصغير غنم؛ وأنث الغنم على معنى الجماعة ،والتصغير للتقليل.

تقول :إن أهلها كانوا رقاق الحال أصحاب شاء ،ال أصحاب إبل .بشق ،أى بشق جبل ،أى ناحيته،

وذلك لقلتهم وقلة غنمهم .أو الشق بالكسر أيضًا هو المشقة من ضيق العيش والجهد .ويروى" :بشق"
بفتح الشين ،وهو اسم موضوع معين .الصهيل :صوت الخيل .واألطيط :صوت اإلبل من ثقل
أحمالها .الدائس :الذى يدوس الزرع في البيدر ليخرج الحب من السنبل .والمنقى :الذى ينقى الطعام،
أى يزيل ما يختلط به من قشر ونحوه ،بالغربال ونحوه .تعنى أنه نقلها من شظف العيش إلى لينه

ونعمته وعزته .أقول فال أقبح ،أى ال يقول قبحك هللا ،أو ال يقبح قولى لكث ةر اكرامه لى ،لمحبته إياى

ورفعة مكانى عنده .أتصبح ،أى أنام الصبحة ،وهى نوم أول النهار ،فال يوقظنى ألن لى من يكفينى

مؤونة بيتى وأهلى" .أشرب فأتقنح" ،أى أشرب على مهد حتى أروى .ويروى أيضا" :أشرب فأتقمح"،

أى أشرب الماء أو اللبن أو غيرهما فأتقنح ،أى أشرب كثي ًار حتى ال أجد مساغًا .العكوم :جمع عكم،
وهى األعدال واألحمال التى تجمع فيها األمتعة .والرداح كسحاب :الثقيلة ،وصفتها بالثقل لكث ةر ما

فيها من المتاع والثياب.وقد أخبر عن المفرد بالجمع ،أراد أن كل عكم منها رداح ،أو الرداح مصدر

كالذهاب والطالق ويروى" :رداح" بكسر الراء جمع رادح ،كقائم وقيام .فساح :كسحاب أيضاً :فسيح.
وصفت والدة زوجها بأنها كثي ةر اآلالت واألثاث ،واسعة المال كبي ةر البيت .المسل :مصدر ميمى

بمعنى المفعول ،أى المسلول .الشطبة :السعفة الخضراء يشق منها قضبان رقاق ينسج منها الحصر.

128

أى موضعه الذى ينام فيه في الصغير كمسلول الشطبة .أو أرادت كأه سيف سل من غمده .والعرب
تشبه الرجل بالسيف لخشونة جانبه ومهابته ،أو لجماله ورونقه .الجفرة :هى من ولد المعز ابن

أربعة أشهر حين يفصل عن أمه ويأخذ في الرعى .وصفته بهيف القد ،وأنه ليس ببطين ،وأنه قليل

األكل والشرب .طوع أبيها وطوع أمها ،أى ال تخرج عن أمرهما وصفتها بالبر .ملء كسائها :وصفتها
بامتالء الجسم والسمن .غيظ جارتها :المراد بالجا ةر الض رة ،أى يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها

وأدبها وعفتها .التبث حديثنا تبثيثاً ،أى التفشيه إفشاء .وجاء المصدر على غير فعله كما في قوله
تعالى" :وهللا أنبتكم من األرض نباتًا" .ال تنقث :أى ال تخرج ،أو ال تفسد ،أو التسرع بالخيانة

والسرقة .واليرة :الزاد .وأصله ما يحصله البدوى من الحضر وينقله إلى منزله لينتفع به .وصفتها

باألمانة .ال تمأل ب يتنا تعشيشًا ،أى التترك الكناسة والقمامة في البيت مفرقة كعش الطائر ،بل هى
مصلحة للبيت ،عاملة على تنظيفه وإلقاء كناسته وإبعادها .قالت :خرج أبو زرع ،أى وقالت أم زرع:

خرج من عندى .واألوطاب :جمع وطب ،وهو زق اللبن .وجمع فعل صحيح العين على أفعال نادر،

والمعروف :وطاب في الكثرة ،وأوطب في القلة .تمخض ،أى تحرك في مماخضها ،وذلك ليخرج

صقرين" ،و"كالشبلين" .برمانتين:
الزبد .كالفهدين :الفهد هو ذلك الوحش المعروف .ويروى" :كاَل َ
منها َ
ألنها كانت ذات كفل عظيم .سريا ،أى شريفاً من خيار القوم .الشرى :الذى يستشرى في سيره،

يمضى فيه بال فتور .خطيا ،أى رمحاً منسوباً إلى الخط ،وهو موضع بنواحى البحرين تجلب منه

النعم ،وأكثر ما يطلق النعم
الرماح .أراح على ،أى رد على في الرواح  -وهو الرجوع بعد الزوالَ .
على اإلبل ،وجمع النعم أنعام .الثرى :الكثير .والثروة :كث ةر العدد .من كل رائحة ،أى من كل شىء

يأتيه من أصناف األموال التى تأتيه وقت الرواح .زوجًا :اثنين .تعنى أنه يضاعف اإلحسان إليها.
ميرى أهلك ،أى صليهم وأوسعى عليهم بالميرة ،وهى الطعام .فلو جمعت...مابلغ ،...أى لو جمعت
كل شىء أَصبته منه فجعلته فى أصغر وعاء من أوعية أبى زرع ما مأله .تحن بهذا القول إلى
زوجها األول ،وتنوه بفضله أن حبها له لم ينتزع من قلبها:

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إال للحبيب األول.

كنت لك ،أى أنا لك .وكان زائدة كما فى قوله تعالى" :كنتم خير أمة أخرجت للناس" .وفي المزهر" :
كنت لك كأبى زرع ألم زرع؛ إال أنه طلقها وأنى ال أطلقك" فقالت عائشة" :بأبى أنت وأمى! ألنت
خير لى من أبى زرع ألمر زرع".
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قال القاضى عيلض تعليقًا على هذا الحديث :فى كالم أم زرع من الفصاحة والبالغة ما المزيد
عليه؛ فإنه مع كث ةر فصولة ،وقلة فضوله ،مختار الكلمات ،واضح السمات ،نير القسمات ،قد قدرت

ألفاظه ْقدَر معانيه ،وقررت قواعده وشيدت مبانيه ،وجعلت لبعضه فى البالغة موضعًا ،وأودعته من
البديع بدعاً .وإذا لمحت كالم التاسعة صاحبة العماد والنجاد ،ألفيتها ألفانين البالغة جامعة ،فال
شىء أسلس من كالمها ،وال أربط من نظامها ،وال أطبع من سجعها ،وال أغرب من طبعها ،وكأنما

ومحذوة على مثال واحد .وإذا اعتبرت كالم األولى وجدته مع صدق
فقرها مفزعة في قالب واحد،
َّ

تشبيهه ،وصقالة وجوهه ،قد جمع من حسن الكالم أنواعًا ،وكشف عن محيا البالغة قناعًا .بل كلهن
حسان األسجاع ،متفقات الطباع غريبات اإلبداع.

اش ِ
زوجها
باب ِإذا باتت المرأَة مهاجرَة فر َ
ال الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلصِ :إ َذا َبا َت ِت اْل َمْ أَر ُة ُم َه ِ
اش َزْو ِج َها َل َعَن ْت َها
اجَرًة ِفَر َ
الَ :ق َ
َ - 553ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َق َ
ال ِئ َك ُة َحتهى َتْرِج َع.
اْل َم َ
مهاج رة ،أى هاجرة ،كما هو لفظ مسلم .والهجر :الترك والقطع .مهاج ةر فراش زوجها :وأبت أن ترجع
إليه فبات غضبان عليها .لعنتها المالئكة :هم الحفظة من المالئكة ،أو غيرهم من الموكلين بذلك.

حتى ترجع :عن هجره.

باب ال تباشر المرأَ َة المرأ َة فتنعتها لزوجها
 - 555ع ْن عبِد ه ِ
ال الهن ِب ُّى صلى هللا عليه
َ َْ
الَ :ق َ
َّللا ْب ِن َم ْس ُعود  -رضى هللا عنه – َق َ
وسلمَ :ال ُتب ِ
ظُر ِإَلْي َها .
اش ِر اْل َمْ أَرةُ اْل َمْ أَر َة َف َتْن َع َت َها ِلَزْو ِج َها َ ،كأَهن ُه َيْن ُ
َ
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ال تباشر :من المباشرة ،وهى مالمسة البش ةر للبشرة ،والبشرة :ظاهر جلد اإلنسان .والمراد المباش ةر في

ثوب واحد ،كما هو في رواية النسائى .تنعتها :تصفها ،كأنه ينظر إليها ،أى تصفها وصفًا دقيقًا
مفصالً.

وهذا الحديث من أبين ما يحمى به الذرائه؛ فإنها إن وصفتها بحسن خيف عليه الفتنة حتى يكون

سببا لطالق زوجته منها ،وإن كانت ذات بعل كان ذلك سبباً لبغض زوجته ونقصان منزلتها عنده.
وإن وصفتها بقبح كان هذا غيبة منها.
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كتاب الطالق
 - 558ع ْن عبِد ه ِ
ه
ض َعَلى
امَ أَر َت ُه َو ْه َى َح ِائ ٌ
َ َْ
َّللا ْب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما  -أَهن ُه َطل َق ْ
ِ
اب رسول ه ِ
ول ه ِ
ه ِ
َع ْهِد َرس ِ
َّللاِ ملسو هيلع هللا ىلص:
ول ه
ال َر ُس ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َع ْن َذل َك َفَق َ
َل ُع َمُر ْب ُن اْل َخط َ ُ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َف َسأ َ
ُ
ُمْرُه َفْلُيَر ِ
اء أَ ْم َس َك َب ْعُد
اج ْع َهاُ ،ث هم ِلُي ْم ِس ْك َها َحتهى َت ْط ُهَر ُث هم َت ِح َ
يضُ ،ث هم َت ْط ُهَرُ ،ث هم ِإ ْن َش َ
ِ
ِ هِ
ِ
ه
اء .
اء َطله َق َقْب َل أَ ْن َي َم ه
َوإ ْ
َّللا أَ ْن ُت َطل َق َل َها الن َس ُ
س َ ،فتْل َك اْلعهدةُ التى أَ َمَر ه ُ
ِن َش َ

طلق امرأته :هى آمنه بنت غفار أو بنت عمار ،ولقبها النوار .سأل عمر رسول هللا عن ذلك :عن
طالقه لها وهي حائض .لما في طالق الحائض من طول العدة .فليراجعها :هذا األمر للندب عند

الشافعية والحنابلة والحنفية .وقال المالكية وصححه صاح ب الهداية من الحنفية  :للوجوب .قبل أن
يمس ،أى قبل أن يجامع.

جوَز ال ه
الثالث
الق
باب من ه
َ
ط َ
ول ه ِ
ِ
اع َة اْلُقَر ِظ ِى َجاء ْت ِإَلى َرس ِ
َّللا
امَ أرَ َة ِرَف َ
ُ
َ
 - 555عن َعائ َش َة رضي هللا عنها ،أَ هن ْ
ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل ْت يا رسول ه ِ
الر ْح َم ِن ْب َن
ال ِقىَ ،وإِِنى َن َك ْح ُت َب ْعَد ُه َعْبَد ه
َّللا ِإ هن ِرَف ا َع َة َطلهَق ِنى َفَب هت َط َ
َ َُ َ
ير اْلُقر ِظى ،وِإهنما مع ُه ِمْثل اْلهْدب ِةَ .قال رسول ه ِ
ه
ين أَ ْن َتْرِج ِعى ِإَلى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َل َعله ِك ُت ِر ِيد َ
ُ ُ َ
الزبِ ِ َ ه َ َ َ َ
ََُ ُ
اع َة؟ َالَ ،حتهى َي ُذو َق ُع َسْيَل َت ِك َوَت ُذوِقى ُع َسْيَل َت ُه .
ِرَف َ
القرظى :من بنى قريظة .واسم المرأة تميمة بنت وهب .فبت طالقى ،أى قطعه قطعًا كليا ،وهو
الطالق البائن .الزبير :بفتح الزاى .هدب الثوب :طرفه الذى لم ينسج ،كناية عن صغر عضوه

واسترخائه .حتى يذوق عسيلتك ،اى يذوق عبد الرحمن عسيلتها .وهو مصغير العسل على إرادة
التأنيث ،ألن العسل يذكر ويؤنث ،تقول :هذا عسل وهذه عسل .شبه لذة المباضعة بلذة العسل

وحالوته .وهو من شريف الكنايات.
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باب ال ُخلع
ول ه ِ
َ - 555ع ِن ْاب ِن َعهباس َق الَ :جاء ِت امَ أرَةُ َثا ِب ِت ْب ِن َقْيس ِإَلى َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل ْتَ :يا
ُ
ْ
َ
َ
َّللا ِإِنى َال أَع ُتب عَلى َثا ِبت ِفى ِدين و َال ُخلُق ،وَل ِك ِنى َال أُ ِطيُق ُهَ .فَقال رسول ه ِ
رسول ه ِ
َّللا
ْ ُ َ
َ
َ
ََُ ُ
َُ َ
ين َعَلْي ِه َحِد َيق َت ُه؟ َقاَل ْتَ :ن َع ْم.
ملسو هيلع هللا ىلصَ :ف َتُرِد َ
الخلع :بالضم ،مأخوذ من الخلع بالفتح وهو النزع ،كأن كال من الزوجين خلع لباس اآلخر ،بما

يكون بينهما من مفارقة .وهو تفارق الزوجين بعوض يحصل لجهة الزوج بلفظ الطالق أو الخلع.

امرأة ثابت بن قيس :هى جميلة بنت أبى بن سلول .يا رسول هللا إنى ال أعتب على ثابت :وفى

رواية" :يارسول هللا ،ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق وال دين" .والعتب :السخط .وفى رواية:
"ما أنقم" .أى ال أريد فراقه لسوء خلقه وال لنقصان دينه .وذلك لما ورد في رواية أخرى" :أول خلع

كان فى اإلسالم امرأه ثابت بن قيس ،أتت النبى ملسو هيلع هللا ىلص فقالت :يا رسول هللا ال يجتمع رأسى و أرس ثابت

أبدًا ،أنى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدة فإذا هو أشدهم سوادًا ،وأقصرهم قامة ،وأقبحهم
وجهًا" .حديقته ،أى بستانه .وكان قد جعل الحديقة مه ًار لها .

باب شفاعة النبى ملسو هيلع هللا ىلص في زوج َب ِريرة
وف
يث َكأَِنى أَْنظُُر ِإَلْي ِه َي ُ
ال َل ُه ُم ِغ ٌ
ط ُ
َ - 555ع ِن ْاب ِن َعهباس أَ هن َزْو َج َب ِر َيرَة َك َ
ان َعْبًدا ُيَق ُ
ِ ِِ
ِ
َخْل َفها يب ِكى  ،وُدم ُ ِ
اس أَ َال َت ْع َج ُب
ال الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ل َعهباس َيا َعهب ُ
َ َْ
يل َعَلى ل ْحَيته َ ،فَق َ
وع ُه َتس ُ
َ ُ
ِ
ِم ْن ُح ِب ُم ِغيث َب ِر َيرَة َ ،و ِم ْن ُب ْغ ِ
اج ْعتِ ِه َ .قاَل ْت َيا
ال الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َلْو َر َ
ض َب ِر َيرَة ُمغي ًثا َ .فَق َ
َّللا َتأْمرِنى َقال ِإهنما أََنا أَ ْش َفع َ .قاَلت الَ حاج َة ِلى ِف ِ
ِ
يه.
ْ
َ َ
ُ
ول ه ُُ
َ َ
َر ُس َ
يطوف خلفها ويبكى :...إنما فعل ذلك ليرتضاها لتعود إلى عصمته ،وكانت قد عتقت وهى تحته

ففارقته .ولو راجعته :ويروى" :لو راجعتيه" بإثبات الياء ،وهى لغة فصيحة أيضًا وإن تكن غير كثيرة
االستعمال .إنما أشفع ،أى إنما أشفع فيه ،ال على سبيل الحتم.
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فى الحديث جواز استشفاع اإلمام والعالم والخليفة فى حوائج الرعية .وأنه ال حرج على مسلم فى

هوى امرأة مسلمة وحبه لها ،ظهر ذلك أو خفى ،وال إثم عليه فى ذلك وإن أفرط ،مالم يأت محرمًا ولم
يغش إثمًا.

عرض بنفى الولد
باب ِإذا ه
 - 555ع ْن أَ ِبى هُريرَة أَ هن رجالً أَ َتى الهن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص َفَقال يا رسول ه ِ
َّللا ُوِلَد ِلى ُغالَ ٌم أَ ْسَوُد .
ه
َُ
َ
َ َْ
َ َ َُ َ
ِ
ِ
يها ِم ْن أَْوَر َق .
ال َه ْل ف َ
ال ُح ْمٌر َ .ق َ
ال َما أَْلَواُن َها َ .ق َ
ال َن َع ْم َ .ق َ
ال َه ْل َل َك م ْن ِإ ِبل َ .ق َ
َفَق َ
ِ
ال َفَل َع هل ْابَن َك َه َذا َنَزَع ُه .
ال َل َعله ُه َنَزَع ُه ِعْر ٌ
قَ .ق َ
ال َفأَهنى َذل َك َ .ق َ
ال َن َع ْم َ .ق َ
َق َ
التعريض :ذكر شىء يفهم منه شىء آخر لم يذكر .ويفارق الكناية بأنها ذكر شىء بغير لفظه

لموضوع يقوم مقامه .والمراد نفى نسب الولد الذى تأتى به زوجته .أن رجال أتى :هو ضمضم ابن

قتادة .ولد لى غالم أسود ،أى وأنا أبيض فكيف يكون منى؟! األورق :ما فى لونه بياض إلى سواد.

وهى من أطيب اإلبل لحمًا ،ال سي ًار وعمال .فأنى ذلك ،أى من أيى أتى هذا األورق اللو ُن الذى ليس
فى أبويه .العرق :أصله عرق الشجرة ،والمعنى عرق األصل من النسب ،وهم األجداد .وفى المثل

"العرق َنّزاع" .نزعه :قلبه وأخرجه من ألوان فحله ولقاحه .ولعل بدون الضمير ،ووجهه ابن مالك على
حذف شمير الشأن .ويروى" :لعله" بإثبات الضمير .فلعل ابنك هذا نزعه ،أى نزعه عرق األصل
وقلبه إليه.

حالف الم ِ
باب ِإ ِ
الع ن
ُ
َّللا  -رضى هللا عنه  -أَ هن رج ً ِ
 - 555ع ْن عبِد ه ِ
َحَل َف ُه َما
امَ َأر َت ُه َفأ ْ
َُ
َ َْ
ال م َن األَ ْن َص ِار َق َذ َف ْ
الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ثُ هم َفهر َق َبْيَن ُه َما.
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أن رجال من األنصار :هو عويمر العجالنى .قذفها :رماها بالزنى .فأحلفها النبى :إحالف اللعان.

ولما رمى هذا العجالنى زوجته أنزل هللا عز وجل آية اللعان" :والذين يرمون أزواجهم"...إلخ .اآلية 5

من سو ةر النور .

ِ
بالمالعَنة
لحق الولد
باب ُي َ
امَ أَر ِت ِهَ ،فاْن َت َفى ِم ْن َوَلِد َها َف َفهر َق
َ - 555ع ِن ْاب ِن ُع َمَر أَ هن الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص الَ َع َن َبْي َن َر ُجل َو ْ
َبْيَن ُه َماَ ،وأَْل َح َق اْلَوَلَد ِباْل َمْ أَر ِة.
المالعنة :روى بكسر العين وفتحها .رجل وامرأته هما :عويمر السالف الذكر ،وامرأته خوله .فانتفى

من ولدها :الفاء سببيه ،أى المالعنة كانت سببًا النتفاء الرجل من ولد المرأة وإلحاقه بها .وألحق الولد
بالمرأة :فيثبت نسبه منها ،ويرثها وترث منه.

زوجها أَربع َة أَشهر وعشرًا
باب ُت ِحُّد المتوفهى عنها ُ
ول ه ِ
َ - 552قاَل ْت َزْيَن ُب ابنة أبى سلمة :س ِم ْع ُت أُهم سَلم َة َتُقول َجاء ِت امَ أَر ٌة ِإَلى َرس ِ
َّللا
ُ
ْ
ُ َ
َ َ
َ
ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل ْت يا رسول ه ِ
ال
َّللا ِإ هن ْابَن ِتى تُُوِف َى َعْن َها َزْو ُج َها َوَقِد ْ
اش َت َك ْت َعْيَن َها أَ َف َت ْك ُحلُ َها َفَق َ
َ َُ َ
ِ
رسول ه ِ
ول َال .
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َال َ .مهرَتْي ِن أَْو َث َ
ال ًثا ُك هل َذل َك َيُق ُ
َُ ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإهنما ِهى أَربعةُ أَ ْشهر وع ْشر ،وَقْد َكاَن ْت ِإحَدا ُك هن ِفى اْلج ِ
ثُ هم َقال رسول ه ِ
اهِلهي ِة
َ
ْ
ُ ََ ٌ َ
َ َ َْ َ
ََُ ُ
َتْرِمى ِباْلَب َعَرِة َعَلى َ أْر ِ
س اْل َحْو ِل .
ال ُح َمْيٌد َفُقْل ُت ِلَزْيَن َب َو َما َتْرِمى ِباْلَب َعَرِة َعَلى َ أْر ِ
س اْل َحْو ِل َفَقاَل ْت َزْيَن ُب َكاَن ِت اْل َمْ أَر ُة ِإ َذا
َق َ
س ِط ًيبا َحتهى َت ُمهر ِب َها
ُتُوِف َى َعْن َها َزْو ُج َها َد َخَل ْت ِح ْف ًشا َ ،وَل ِب َس ْت َشهر ِثَيا ِب َها َ ،وَل ْم َت َم ه
ض ِب ِه َ ،فَقله َما َت ْف َت ُّ
َسَن ٌة  ،ثُ هم تُْؤَتى ِبَداهبة ِح َمار أَْو َشاة أَْو َط ِائر َف َت ْف َت ُّ
ات
ض ِب َش ْىءِإاله َم َ
ُ ،ث هم َت ْخُر ُج َف ُت ْع َطى َب َعَرًة َف َتْرِمى ُ ،ث هم ُتَر ِ
اء ْت ِم ْن ِطيب أَْو َغْي ِِره.
اج ُع َب ْعُد َما َش َ
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زينب ابنى أبى سلمة :وهى أيضًا أبنة أم المؤمنين أم سلمة ،وهى ربيبته ملسو هيلع هللا ىلص .تزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمها
أم سلمة وهى ترضعها .فزينب كانت ربيبة رسول هللا .جاءت امرأة :اسمها عاتكة بنت نعيم بن عبد
هللا بن النحام .توفى عنها زوجها :هو المغي ةر المخزومى .وقد اشتكت عينها :بالرفع على الفاعلية،

وتنسب الشطوى إلى العين مجا ًاز ،ويؤيده رواية مسلم" :عيناها" ويروى "عينها" على المفعولية.
أفتكحلها :بضم الحاء ،وهو مما جاء مضموماً وإن كانت عينه حرف حلق .ويجوز في اللغة فتح

حاء المضارع أيضًا .والكحل :ما وضع في العين لتشفى به .فقال رسول هللا :ال – مرتين أو ثالثا،
أى قال ذلك مرتين أو ثالثا ،تأكيدًا للمنع ،لما في االكتحال من مخالفة اإلحداد .لكن فى الموطأ

وغيره" :اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار" .والمراد أنها إذا لن تحتج إليه ال يحل .وإذا احتاجت إليه لم
يجز بالنهار وجاز بالليل ،فإن فعلت مسحته بالنهار .إنما هى ،أى العدة الشرعية ،أربعة أشهر

وعش ار :على لفظ اآلية ،وهى اآلية  819من سو ةر البقرة .وروى بالرفع على األصل .والمراد تقليل

المدة وتهوين الصبر عما منعت منه .والعلة فى توقيت العدة بهذا أن الولد يتكامل بخلقته وينفخ فيه

الروح بعد مضى مائة وعشرين يومًا وهى زائدة على أربعة أشهر بنقصان بعض األهلة ،فجبر الكسر
إلى هذه العدة على طريق االحتياط .البعرة :واحدة البعر ،وهو رجيع ذى الخف والحافر .وفى ذكر
الجاهلية إشا ةر إلى أن الحكم في اإلسالم صار بخالفه .لكن من المعروف أن االعتداد بالحول كان

فى أول اإلسالم بنص قوله تعالى" :وصية ألزواجهم متاعًا إلى الحول" ،ثم نسخت هذه اآلية باآلية
التى وردت فى الحديث .وهذه اآلية الناسخة متقدمة فى التالوة متأخ ةر فى النزول ،كقوله تعالى:

"سيقول السفهاء" فهى مع تقدمها فى التالوة ناسخة لآلية المتأخ ةر فى التالوة ،وهى" :قد نرى تقلب
وجهك فى السماء" .حميد :هو حميد بن نافع ،راوى الحديث عن زينب .الحفش :بالكسر ،بيت

صغير جداً ،أو هو بيت الذليل الشعث البناء .حتى تمر بها سنة :بعد وفاة زوجها .الدابة :مادب
على وجه األرض من الحيوان ،وغلب على ما يركب ،وهو مما يذكر ويؤنث .فتفتض به :أى تكسر

ما هى فيه من العدة بهذا الحيوان ،تمسح به جلدها أو قبلها ،ثم تنبذه .فتعطى بع ةر فترمى بها:
أمامها ،فيكون ذلك إحالال لها .كأنها رمت العدة رمى البعرة .
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كتاب النفقات

زوجها فى ذات يده
باب حفظ المرأَة َ
ول
َ - 553ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة أَ هن َر ُس َ
ِ ِ
اه
اه َعَلى َوَلد فى ص َغ ِِرهَ ،وأَْرَع ُ
أَ ْحَن ُ

اإل ِبل ص ِالح ِنس ِ
ِ
هِ
اء ُقَرْي ش
ال َخْيُر ن َساء َرِكْب َن ِ َ َ ُ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
عَلى َزوج ِفى َذ ِ
ات َيِدِه .
َ
ْ
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صَّل ُح نساء قريش" .أحنى :أشد حنوًا ،وهو
فى ذات يده ،أى فى ماله .صالح نساء قريش :ويروىُ " :
العطف والشفقة .وكان القياس أن يقال أحناهن ألن الضمير عائد على النساء ،فالمراد أحنى >لك
الجنس ،أو أحنى من وجد أو خلق .ومثله :فالن أحسن الناس خلقاً وأجمله وجهاً ،أى أجملهم ،وهو
تعبير فصيح جداً .أو التذكير لمراعاة لفظ النساء .وتنكير الولد إشا ةر إلى أنها تحنو على أى ولد

كان.

باب ُكسوة الم َرأ ِة بالمعروف
ِ
ه ِ
اء َفَل ِب ْس ُت َها ،
ال :آ َتى ِإَل هى الهنبِ ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ُحل ًة سَيَر َ
َ - 555ع ْن َعلى  -رضى هللا عنه – َق َ
َفَ أَرْي ُت اْل َغ َض َب ِفى َو ْج ِه ِه َف َشهقْق ُت َها َبْي َن ِن َس ِائى.
آتى :أعطى ،وقد ضمن الفعل معنى أهدى أو أرسل ،فلذلك عداه بإلى .الحلة :رداء وقميص ،أو
قميص وإزار ورداء ،ال يقال لها حلة حتى تكون ثوبين فى األقل .والسيراة ،بكسر ففتح :برد فيه

خطوط صفر أو مضلعة بالحرير .وروى "حلة" بالتنوين على أن تكون سيراء صفة لها ،وبترك

التنوين إلضافتها إلى سيراء .نسائى :يعنى فاطمة الزهراء رضى هللا عنها وقريباته ،إذ لم يكن لعلى

زوجة إذ ذاك غير فاطمة.

والمطابقة بين الحديث والباب أن الذى حصل لفاطمة رضى هللا عنها من الحلة قطعة ،فرضيت بها

اقتصاداً بحسب الحال ،ال إسرافاً.

ِ
األطعمة
كتاب

باب قوله :أَ ِ
نفُقوا من ِ
كسْبتُم
طيبات ما َ
ه ِ
اس َتْقَ أْر ُت ُه
يد َفَل ِق ُ
َ - 558ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة قال :أَ َص َاب ِنى َج ْهٌد َشِد ٌ
يت ُع َمَر ْب َن اْل َخطابَ ،ف ْ
اب ه ِ
َآي ًة ِم ْن ِك َت ِ
َّللاَ ،فَد َخ َل َد َارُه َوَف َت َح َها َعَل هى َ ،ف َم َشْي ُت َغْيَر َب ِعيد َ ،ف َخَرْر ُت ِلَو ْج ِهى ِم َن
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ِ
اْلجهِد واْل جوِع َفِإ َذا رسول ه ِ
ِ
ول
َْ َ ُ
ال َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َ .فُقْل ُت َلهبْي َك َر ُس َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َقائ ٌم َعَلى َ أْرسى َفَق َ
َُ ُ
ِِ
هِ
َخ َذ ِبيِدى َفأَ َق ِ
هِ
َمَر
َّللا َو َس ْعَدْي َك َ .فأ َ َ
امنى َ ،و َعَر َف الذى ِبى َ ،فاْن َطَل َق ِبى ِإَلى َر ْحله َ ،فأ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال
ال ُعْد فاشرب َيا أََبا هرَ .ف ُعْد ُت َف َش ِرْب ُت  ،ثُ هم َق َ
لى ب ُعس م ْن َلَبن َف َش ِرْب ُت مْنهُ  ،ثُ هم َق َ
ِ
ِ
يت ُع َمَر َوَذ َكْر ُت َل ُه
ال َ -فَل ِق ُ
اس َتَوى َب ْطنى َف َص َار َكاْلقْد ِح َ -ق َ
ُعْد َ .ف ُعْد ُت َف َش ِرْب ُت َحتهى ْ
ق ِب ِه ِمْن َك يا عمر  ،و ه ِ
َّللا َلَقِد
ان أَ َح ه
ان ِم ْن أَ ْم ِرى َوُقْل ُت َل ُه َتَولهى َذِل َك َم ْن َك َ
الهِذى َك َ
َ ُ َُ َ
اس َتْق أْر ُت َك اآلي َة وألَ َنا أَ ْق أرُ َلها ِمْن َك َ .قال عمر و ه ِ
َن أَ ُكو َن أَْد َخْل ُت َك أَ َح ُّب ِإَل هى ِم ْن أَ ْن
َّللا أل ْ
َ ُ َُ َ
َ َ
َ َ
ْ َ
َي ُكو َن ِلى ِمْث ُل ُح ْم ِر الهن َع ِم.
أنفقوا :اآلية  851من سو ةر البقرة .الجهد :المشقة ،وذلك لما كان لحقه من جوع شديد .فاستقرأته آية،
على ،أى
على آية معينة من القرآن .وفى رواية" :فاستقريته" بالتسهيل وفتحها َّ
أى سألته أن يق أر َّ
أقرأنيها .وذكروا أنها آية من آل عمران .فخررت لوجهى :ويروى" :على وجهى" وخر يخر بالضم

والكسر ،أى سقط من علو .لبيك وسعديك ،أى إجابة بعد إجابة وإسعاد بعد إسعاد .واإلسعاد:

المساعدة والمعاونة .فأقامنى وعرف الذى بى ،أى أنهضنى وعرف ما بى من شدة الجوع .الرحل:

المسكن ،وأصله ما يوضع فوق ظهر البعير .العس ،بضم العين :القدح الضخم .عد فاشرب يا أبا

هر :هذه راوية القسطالنى .وفى رواية" :عد يا أبا هريرة" .وفى أخرى " عد يا أبا هر" .استوى بطنى،

أى استقام وظهر بعد ما كان الصقًا بظهره من الجوع .القدح بالكسر :السهم الذى ال ريش له .شبهه
به فى االستواء واالعتدال .فذكرت له الذى كان من أمرى ،أى بعد مفارقتى له .تولى ذلك :يعنى

إشابعه ودفع الجوع عنه .من كان أحق به منك :يعنى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .وهللا ألن أكون أدخلتك :...أراد
أن ضيافتك كانت عندى أحب إلى من حمر النعم .والنعم :اإلبل .وكانت اإلبل أشرف أموالهم،

وأكرمها عندهم هى الحمر منها.

باب التسمية على الطعام واألَكل باليمين
ول ه ِ
الما ِفى َح ْج ِر َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن ْت َيِدى
ُ
- 555عن ُع َمَر ْب َن أَ ِبى َسَل َم َة قالُ :كْن ُت ُغ َ ً
َّللا  ،وُكل ِبي ِم ِ
الصح َف ِة َفَقال ِلى رسول ه ِ
َت ِط ُ ِ
ين َك َو ُك ْل ِم هما
يش فى ه ْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيا ُغالَ ُم َس ِم ه َ َ ْ َ
َُ ُ
َ
يك َ .ف َما َازَل ْت ِتْل َك ِط ْع َم ِتى َب ْعُد.
َيِل َ
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غالما :دون البلوغ .يقال للصبى من حين يولد إلى أن يبلغ :غالم .حجر :بفتح الحاء باتفاق النسخ.

ويقال :هو فى حج هر بفتح الحاء وكسرها ،أى فى كنفه وحضانته .ومنه قوله تعالى" :وربائبكم الالتى
فى حجوركم" .تطيش فى الصفحة ،أى تتحرك حوالى الصفحة وال تقتصر على موضوع واحد.

واألصل أطيش بيدى ،فأسند الطيش إلى يده مبالغة .ويقال لإلناء يشبع الخمسة صفحة ولإلناء يشبع

عش ةر قصعة .وهذه الثالصة من أهم آداب األكل وسننه .ويقاس عليه الشرب أيضاً .الطعمة،
بالكسر :هيئة األكل وصفته .بعد ،أى بعد ذلك.

القصعة مع صاحبه
تتبع حواَل ِى َ
باب من َ
يعرف منه َكَراهية
ِإذا لم
ْ
 - 555عن أََنس ب َن م ِالك ِإ هن َخهيا ًطا َدعا رسول ه ِ ِ
س-
ال َأَن ٌ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ل َط َعام َصَن َع ُه َ -ق َ
َ َُ َ
َ ْ َ
ِ
الدهب ِ
ول ه ِ
َف َذ َهْب ُت م َع َرس ِ
ال َ -فَل ْم أََز ْل
اء م ْن َحَواَل ِى اْلَق ْص َعة َ -ق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَ أَرْي ُت ُه َي َت َتهب ُع ُّ َ
َ ُ
اء ِم ْن َيْو ِم ِئذ.
أُ ِح ُّب ُّ
الدهب َ
لم يذكر اسم ذلك الخياط .وكان غالمًا للنبى ملسو هيلع هللا ىلص .فرأيته ،أى ملسو هيلع هللا ىلص يتتبع الدباء .الدباء ،كرمان :القرع،
أو المستدير منه .وكان فى القصعة ثريد ( بالعامية المصرية فتة) ولحم وقرع.
وفى الحديث جواز أكل الشريق طعام من دونه من محترف وغيره ،وإجابة دعوته ،ومؤاكلة الخادم.

وكان أنس بن مالك خادمًا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .وفيه بيان ما كان عليه الرسول من التواضع واللطف
بأصحابه وتعاهدهم بالزيا ةر فى منازلهم .

األكل على ِ
باب الخبز المرقهق و ِ
السفرة
الخوان و ُّ
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ِ
ال َما أَ َك َل الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ُخْبًاز ُمَرقهًقا
ال ُكهنا عْنَد أََنس َو ِعْنَد ُه َخهب ٌاز َل ُه َفَق َ
َ - 555ع ْن َق َت َاد َة َق َ
ِ
َّللا.
َوالَ َشا ًة َم ْس ُمو َط ًة َحتهى َلق َى ه َ
الخبز المرقق هو الرقيق ،ويسمى أيضاً ،كغراب .والخوان :المائدة قبل أن يوضع عليها الطعام ،وإال

فهى مادة .ووصفها العينى بأنها طبق كبير من نحاس تحته كرسى من نحاس ملزوق به طوله قدر
ذراع ،وال يحمل فى جلد مستدير حول حلق من حديد يضم به ويعلق .فنقل اسم الطعام إلى الجلد

وسمى به ،كما سميت المزادة رواية .فقال :ما أكل :...القائل هو أنس بن مالك .ما اكل خب از مرققًا:
زهداً فى الدنيا وتركاً للتنعم .المسموطة :التى أزيل شعراه عنها بعد الذبح بالماء المسخن .وإنما يصنع

ذلك فى الصغيرة الطرية غالباً .وهو كان من فعل المترفين عندهم .وال يعارضه ما ثبت أنه صلى هللا
عليه وسلم أكل الكراع ،وهو ال يؤكل إال مسموطاً ،ألن الكراع ال يؤكل إال كذلك ويؤكل مسلوخاً.

ال َما َعِل ْم ُت الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص أَ َك َل َعَلى ُس ُكُّر َجة
َ - 555ع ْن َق َت َاد َة َع ْن أََنس رضى هللا عنه َق َ
َقطُّ  ،و َال ُخ ِبَز َل ُه مرهقق َقطُّ  ،و َال أَ َكل عَلى ِخوان ِ .ق ِ
ال
َ َ
َ
َ
َُ ٌ
َ
يل لَق َت َاد َة َف َعَلى َما َكاُنوا َيأْ ُكُلو َن َق َ
َ

الس َف ِر .
َعَلى ُّ

السكرجة :بضم السين والكاف ،والراء المشددة مضمومة او مفتوحة :صفحة صغي ةر يؤكل فيها ،وهى

فارسية معربة .وكانت العجم تستعملها فى الكوامخ (المخلالت الشهية) والجوارش (الحبوب

المجروشة) للتشهى والهضم ،ومنها الكبير والصغير .وقد ترك األكل فى السكرجة إما لكونها لم تكن
تصنع عندهم إذ ذاك ،أو استصغا ًار لها ،ألن عادتهم االجتماع على األكل .أو ألنها كانت تعد

لوضع األشياء التى تعين على الهضم ،ولم يكونوا غالبًا يشبعون ،فلم يكن لهم حاجه إلى االستعانة
بما يهضم .وال خبز له مرقق قط ،أى لم يخبز له الرقاق .فعالم :وروى" :فعلى ما" بإثبات ألف ما
االستفهامية .وهى عربية صحيحة .وقد قرىء" :عما يتساءلون" .فعالم كانوا يأكلون ،أى رسول هللا

ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ،فغنهم كانوا يقتدون بفعله ويقتفون أثره ،ويتبعون سنته .السفر :جمع سفرة ،بالضم ،وقد

سبق تفسيرها.

باب طعام الواحد يكفى االثنين
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ه ِ
ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ :طع ِ
 - 555ع ْن أَ ِبى ُهريرَة َقالَ :قال رسول ه ِ
ام
َ
ام اال ْثَنْي ِن َكافى الثالَ َثةَ ،و َط َع ُ
َ ُ
َ َْ َ َ َ ُ ُ
الثهالَ َث ِة َك ِافى األَْرَب َع ِة.
وذلك لما ينشأ عن بركة االجتماع ،فكلما كثر الجمع ازدادت البركة .والمراد الحض على الكرم،

والقناعة بالكفاية ،والحث على المواساة.

باب المؤمن يأَكل فى ِم هعى واحد
ِ
ان ْاب ُن ُع َمَر الَ َيأْ ُك ُل َحتهى ُيْؤَتى ِب ِم ْس ِكين َيأْ ُك ُل َم َعهُ َ ،فأَْد َخْل ُت
الَ :ك َ
َ - 555ع ْن َنافع َق َ
ِ
ِ
ِ
ول
ال َيأْ ُك ُل َم َع ُه َفأَ َك َل َك ِث ً ا
َر ُج ً
ال َيا َناف ُع َال ُتْدخ ْل َه َذا َعَل هى َسم ْع ُت الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
ير َفَق َ
اْلمْؤ ِم ُن يأْ ُكل ِفى ِمعى و ِ
احد َواْل َك ِافُر َيأْ ُك ُل ِفى َسْب َع ِة أَ ْم َعاء.
ً َ
َ ُ
ُ
على ،أى لما فيه من صفة الكافر ،وهى كثرة األكل.
فأدخلت رجالً :اسمه أبو نهيك .ال تدخل هذا َّ
وقد كاء فى وصف الكافر بكث ةر األكل ،فى الكتاب العزيز" :والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل
األنعام والنار مثوى لهم"ِ .
المعى :واحد األمعاء ،وهى المصارين .وقد عدى األكل بفى على معنى
أوقع األكل فيها وجعلها ظرفًا ومكانًا للمأكول ،كما فى قوله تعالى" :إنما يأكلون فى بطونهم نا ًار".
تخصيص العدد بالسبعة ألنها مضرب المثل عند العرب فى الكثرة ،كما فى قوله تعالى" :والبحر

يمده من بعده سبعة أبحر" .وفيه بيان أن المؤمن من شأنه الحرص على الزهد واالقتناع بالكفاف،
بخالف الكافر ،فإن من صفته الشره.

عاب
النبي ملسو هيلع هللا ىلص طعاماً
ُّ
باب ما َ
ِن َك ِرَه ُه
اما َقطُِّ ،إ ِن ْ
اه أَ َكَل ُهَ ،وإ ْ
اش َت َه ُ
الَ :ما َع َ
اب الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َط َع ً
َ - 552ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َق َ
َتَرَك ُه.
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ما عاب ملسو هيلع هللا ىلص طعامًا :سواء أكان ذلك الطعام طبيعيًا ،أم من صنعة اآلدمى ،فال ينعته بالعثاثة أو
التفاهة أو الثقل ،أو الملوحة ،أو عدم النضج ونحو ذلك مما يعاب به الطعام .وهو من أعلى آداب

األكل ،أل ن فى هجوه الطعام تنفي ًار لمن يجتمع معه على األكل ،وقد تكون له رغبة فيه أو محبة له،
فقى ذلك إضرار به أو إحراج ،والمرء قد ال يشتهى الشىء ويشتهيه غيره .وإن كرهه تركه :كما ترك
ملسو هيلع هللا ىلص أكل الضب معتذ اًر بأنه لم يكن بأرض قومه.

باب الحلوى والعسل
ان رسول ه ِ
ِ
الحلوى َواْل َع َس َل
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُي ِح ُّب
َ
َ - 553ع ْن َعائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -قاَل ْت َك َ َ ُ ُ
.
الحلوى :يمد ويقصر ،وقد روى بهما .وفى فقه اللغة للثعالبى أن حلوى النبى ملسو هيلع هللا ىلص التى كان يحبها هى

الجيع ،وهى تمر يعجن بلبن ،ولفظ الحلوى يعم كل ما فيه حلو .والعسل داخل فى الحلوى ،وإنما أفرد
بالذكر تنبيهًا على فضله وعظيم نفعه ،إذ هو غذاء ،ودواء ،وشراب ،وطالء .وليس حبه عليه السالم
لذلك بمعنى كثرة التشهى وشدة نزاع النفس ،بل كان يتناول منها إذا حضرت نيال صالحًا أكثر مما

يتناوله من غيرها.

الصيد
كتاب الذبائح و ْ
باب التسمية على الصيد

ِ
ِ
ال َسأَْل ُت الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َع ْن َصْيِد اْل ِم ْعَر ِ
اض
َ - 555ع ْن َعد ِى ْب ِن َحاتم  -رضى هللا عنه َ -ق َ
َقال ما أَصاب ِبحِدِه َف ُكْله ،وما أَص ِ ِ ِ
ِ
ِ
ال
َ َ َ َ َ
ُ ََ َ َ
اب ب َعْرضه َف ْهَو َوِقي ٌذ َ .و َسأَْل ُت ُه َع ْن َصْيد اْل َكْلب َفَق َ
ال ِب َك َكْلًبا َغْيَرُه
ِن َو َجْد َت َم َع َكْل ِب َك أَْو ِك َ
َما أَ ْم َس َك َعَلْي َك َف ُك ْلَ ،فِإ هن أَ ْخ َذ اْل َكْل ِب َذ َكا ٌة َ ،وإ ْ
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ال َتأْ ُكل َ ،فِإهنما َذ َكر َت اسم ه ِ
َّللا َعَلى َكْل ِب َك
َف َخ ِش َ
َ ْ
َْ
يت أَ ْن َي ُكو َن أَ َخ َذ ُه َم َع ُه َ ،وَقْد َقَتَل ُه َ ،ف َ ْ
َوَل ْم َت ْذ ُكْرُه َعَلى َغْي ِِره .
مشروعية تسمية هللا على الصيد محل وفاق بين الفقهاء ،لكنهم اختلفوا :هل هى شرط حل األكل.

فذهب الشافعى فى جماعة –وهى رواية عن مالك وأحمد  -إلى السنية ،فال يقدح ترك التسمية.

وذهب أحم فى الراجح عنده إلى الوجوب لورودها شرطًا فى الحديث .وذهب أبو حنيفة ومالك فى
رواية ،والجمهور إلى الجواز عند السهو .المعراض :خشبة ثقيلة .أو عصا فى طرفها حديدة ،وقد
تكون بغير حديدة .وقيل هو سهم بال ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط ،وأكثر ما يصيب بعرضه

دون حده .ما أصاب بحده ،أى ما أصابه المعراض بحده .الوقيذ :الميت بسبب ضربه بمثقل،

كالمقتول بعصًا أو حجر .وأكله حرام بنص الكتاب العزيز" :والمنخنقة والموقوذة" .صيد الكلب ،أى
ما يصيده الكلب من الحيوان .ما أمسكعليك فكل :وذلك بأن ال يأكل منه الكلب ،فى رأى جمهور
الفقهاء .فإن أخذ الكلبذكاة ،أى أخذ الكلب للصيد ُي َعُّد تذكية له ،فيحل أكله .وإن وجدت مع كلبك:
الذى أرسلته ليصطاد .أن يكون أخذه وقتله ،أى أخذه الكلب اآلخر وقتله.
ومحل ذلك إذا ما انطلق الكلب اآلخر بنفسه ،أو أرسله من ليس من أهل الذكاة .فإن تحقق أن قد

أرسله من هو أهل للذكاة حل له أكله .وينظر فإن أرسال معًا فهو لهما ،وإال فلألول فإنما ذكرت اسم
هللا :سبق الكالم على الخالف فى فرض التسمية.

ِ
يومين أَو ثالث َة
غاب عنه
باب ه
الصيد ِإذا َ
ِ
ال َث َة ُ ،ث هم
ال ِللهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َ ،يْرِمى ه
الصْيَد َفَيْق َت ِفُر أَ َثَرُه اْلَيْو َمْي ِن َوالثه َ
َ - 558ع ْن َعدى أَهن ُه َق َ
ِ
اء.
الَ :يأْ ُك ُل ِإ ْن َش َ
َي ِجُد ُه َمِي ًتا َوِفيه َس ْه ُم ُه َق َ
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عدى :عدى بن حاتم الطائى .يرمى الصيد ،أى إنه يرمى الصيد بسهمه .فيقتفر أثره :ويروى:

بمعنى ،أى يتبع أثره .ويروى" :فيفتقر" بتقديم الفاء ،أى يتتبع فقا هر حتى يتمكن
"فيقتفى أثره" ،وهما ً
منه .يأكل إن شاء ،أى ما لم ينتن.

باب أَكل الجراد
ال َغَزْوَنا َم َع الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َسْب َع َغَزَوات
 - 555عن ْاب َن أَ ِبى أَْوَفى -رضى هللا عنهما َ -ق َ
أَْو ِستًّاُ ،كهنا َنأْ ُك ُل َم َع ُه اْل َجَرَاد.
ابن أبى أوفى :هو عبد هللا بن أبى أوفى .مات سنة  .186الحديث دليل فى جواز أكل الجراد.

ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه ،من قوله ملسو هيلع هللا ىلص" :أَحلت لنا ميتتان :الحوت والجراد؛ ودمان :الكبد والطحال"
وخصه ابن العربى بغير جراد األندلس لما فيه من الضرر المحض .وال ريب أن أكل كل ضار

حرام .

البهائم
باب ما َنهد من َ
فهو بمنزلة الوحش

 - 555ع ْن ر ِاف ِع ب ِن َخِديج َق الُ :قْل ُت يا رسول ه ِ
َّللا ِإهنا الَقُو اْل َعُد ِو َغًداَ ،وَلْي َس ْت َم َعَنا
َ َ ْ
َ َُ َ
َ
ِ
ِ
َّللا َف ُكل َ ،ليس ِ
الس هن َوالظُّ ُفَر.
الْ :
اس ُم ه ْ ْ َ
اع َج ْل أَْو أَ ِر ْن َما أَْن َهَر الهد َم َوُذكَر ْ
ُمًدى َفَق َ
ُحِدثُ َك  ،أَ هما ِ
الس ُّن َف َع ْظ ٌم َ ،وأَ هما الظُّ ُفُر َف ُمَدى اْل َحَب َش ِة َ .وأَ َصْبَنا َن ْه َب ِإ ِبل َو َغَنم َفَنهد
َو َسأ َ
ِمْنها ب ِعير َ ،فرماه رجل ِبسهم َفحبسهُ َفَقال رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصِ :إ هن ِل َهِذِه ِ
اإل ِب ِل أََوا ِبَد َكأََوا ِبِد
ََُ ُ
َ َ ٌ َ َ ُ َ ُ ٌ َ ْ ََ َ
اْلَو ْح ِ
ش َ ،فِإ َذا َغَلَب ُك ْم ِمْن َها َشى ٌء َ ،فا ْف َعُلوا ِب ِه َه َك َذا.
ْ
ند :فر وشرد .القو :أى القون ،حذفت النون لإلضافة .مدى :جمع مدية ،وهى السكين .اعجل :من

العجلة .ويروى" :أعجل" من اإلعجال ،وأرن :أمر من أران يرين ،أى أهلك .والمعنى أهلك الذى
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تذبحه بما ينهر الدم ،أى يسيله .وحرف الجر محذوف .هكذا قال فيه الشراح .وأنا أرى الكالم

استئنافًا .أى كل ما أنهر الدم وذكر اسم هللا عليه مما أنهر دمه حل أكله .ليس السن والظفر ،أى إال
السن والظفر ،فإن ما أنهر دمه بهما ال يحل أكله .والعظم :مما ال يذبح به .الحبشة :وهم كفار ،وقد
نهى عن التشبه بالكفار .النهب :ما صار غنيمة للمسلمين .فحسبه :بإصابته له ،منعه من الحراك.
إن لهذه اإلبل أوابد كأوابد الوحش ،أى منها ما ينفر ويشرد كشوارد الوحش .فإذا غلبكم منها شىء:

بأن نفر وشرد وتوحش .فافعلوا به هكذا :رمياً بالسهام.

المْثلة والمصبورة والمجثهمة
باب ما يكره من ُ
َ - 555ع ِن ْاب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما  -أَهن ُه َد َخ َل َعَلى َي ْحَيى ْب ِن َس ِعيد َو ُغالَ ٌم ِم ْن
ِ
يها َ ،ف َم َشى ِإَلْي َها ْاب ُن ُع َمَر َحتهى َحله َها ُ ،ث هم أَ ْقَب َل ِب َها
َبنى َي ْحَيى َ ار ِبطٌ َد َج َ
اج ًة َيْرِم َ
ال َم ُك ْم َع ْن أَ ْن َي ْص ِبَر َه َذا الطهْيَر ِلْلَقْت ِل َ ،فِإِنى َس ِم ْع ُت الهن ِب هى
ال ْاز ُجُروا ُغ َ
َوبِاْل ُغ َ
ال ِم َم َع ُه َفَق َ
يم ٌة أَْو َغْيُرَها ِلْلَقْت ِل .
ملسو هيلع هللا ىلص َن َهى أَ ْن تُ ْصَبَر َب ِه َ
المثلة :بالضم قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حى .والمصبورة :التى تحبس حية لتقتل بالرمى

ونحوه .والمجثمة :التى تربط وتجعل غرضًا للرمى .يحيى بن سعيد :هو يحيى بن سعيد بن العاص،
أخو عمرو األشدق بن سعيد بن العاص .صبر الدابة :حبسها للقتل .نهى أن تصبر بهيمة أو
غيرها :من الطير ونحوه.

َ - 555ع ِن ْاب ِن ُع َمَرَ :ل َع َن الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َم ْن َمهث َل ِباْل َحَيَو ِ
ان.
مثل به تمثيال :قطع أطرافه أو بعضها وهو حى.
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باب لحوم الخيل
ول ه ِ
َ - 525ع ْن أَسماء َقاَل ْتَ :ن َحْرَنا َفَرسا َعَلى َع ْهِد َرس ِ
اه.
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفأَ َكْلَن ُ
ُ
ً
َْ َ
أسماء :هى أسماء بنت أبى بكر الصديق ،ذات النطاقين .نحرنا فرسا على عهد رسول هللا ،أى

نحرناه فى زمن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونحن بالمدينة .والتعبير بضمير الجمع ،لإلشارة بأنه كان عن رضاً
منهم .وزاد الدار قطنى " :نحن وأهل بيت النبى ملسو هيلع هللا ىلص" .فف يه إشعار بأنه ملسو هيلع هللا ىلص اطلع على ذلك .والصحابى

إذا قال :كنا نفعل كذا على عهده ملسو هيلع هللا ىلص ،كان لحديثه حكم الحديث المرفوع ،على الصحيح ،ألن الظاهر
اطالعه ملسو هيلع هللا ىلص على ذلك وتقري هر له .وإذا كان هذا فى مطلق الصحابى فكيف بآل أبى بكر الصديق مع

شدة اختالطهم به ملسو هيلع هللا ىلص وعدم مفارقتهم له .

باب لحوم الحمر ِ
اإل نسية
 - 525ع ْن جا ِب ِر ب ِن ع بِد ه ِ
ص
الَ :ن َهى الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َيْو َم َخْيَبَرَع ْن ُل ُحو ِم اْل ُح ُم ِر َ ،وَر هخ َ
َ َ ْ َْ
َّللا َق َ
ِفى لُ ُحو ِم اْل َخْي ِل .
نهى عن لحوم الحمر ،أى الحمر األهلية ،كما نص عليه فى أحاديث أخرى .واحترز باإلنسية عن
الوحشية فإنها تؤكل باإلجماع كما ذكر العينى .والعلة فى تحريمها هو اسبشاعها ،وألنها كانت

حمولة القوم ،وأنها جاللة تأكل العذرة .ورخص فى لحوم الخيل :النص يشعر بأن الترخيص استباحة

محظور لعلة من العلل ،وذلك بسبب المجاعة التى أصابتهم بخيبر.

باب الضب
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ال الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص :ه
الض ُّب َل ْس ُت آ ُكُل ُه َو َال
الَ :ق َ
 - 522عن ْاب َن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما – َق َ
أُ َح ِرُم ُه.
قال ذلك وقد سئل عن حكم أكل الضب .الضب :حيوان برى يشبه الورل .وكان أهل البادية من

العرب يستطيبون لحمه كما كانوا يستطيبون بيضه .انظر الحيوان للجاحظ 45 ،99:9؛861 :6؛

.126 ،161 ،191 ،161 ،11:5

والعلة فى عدم أكله ملسو هيلع هللا ىلص له ما روى خالد بن الوليد" :فقلت :أحرام هو يا رسول هللا؟ فقال :ال ولكن لم
يكن بأرض قومى ،فأجدنى أعافه".

كتاب األضاحى

باب ُسهنة األَضحية
 - 723ع ِن اْلبر ِ
اء  -رضى هللا عنه
َ ََ
َيْو ِمَنا َه َذا أَ ْن ُن َصِلى ثُ هم َنْرِج َع َفَنْن َحَر
َ

ال الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلصِ :إ هن أَهو َل َما َنْبَدأُ ِب ِه ِفى
الَ :ق َ
– َق َ
اب ُسهن َتَنا َ ،و َم ْن َذَب َح َقْب ُل َفِإهن َما
َ ،م ْن َف َعَل ُه َفَقْد أَ َص َ
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ُهَو َل ْح ٌم
ال ِإ هن
َفَق َ

َهِل ِه َ ،ليس ِم َن ُّ ِ ِ
ام أَُبو ُبْرَد َة ْب ُن ِنَيار َوَقْد َذَب َح
َقهد َم ُه أل ْ
َْ
الن ُسك فى َش ْىء َ .فَق َ
ِ ِ
ال ا ْذَب ْح َها َوَل ْن َت ْج ِزَى َع ْن أَ َحد َب ْعَد َك .
عْندى َج َذ َع ًة َ .فَق َ

البراء :هو البراء بن عازب .نصلى :صالة عيد األضخى .ثم نرجع فننحر ،أى نرجع من المصلى

إلى المنزل فننحر ما من شأنه أن ينحر ،وهو اإلبل .وهذا تعبير باإلكتفاء ،أى ونذبح ما من شأنه أن

يذبح .والنحر :طعن البعير فى منح هر حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر .من فعله ،أى فعل مثل

فعلنا ،وهو تأخير النحر عن الصالة .ليس من النسك فى شىء ،أى ال يمت إلى العبادة بسبب.
نيار :بكسر النون ،واسم أبى بردة هانىء .وقد ذبح ،أى قبل الصالة .عندى جذعة :من المعز،

والجذعة منها هى التى طعنت فى السنة الثانية .هو يستشير رسول هللا فى ذبحها للنسك ،حينما علم
أن ما ذبحه قبل الصالة ليس من النسك فى شىء.

هذا ترخيص وخصوصية ألبى بردة ،وإال فالجذع من العمز ال يجزى فى الضحية ،وإنما يجزى الثنى

والثنية منها ،وهو ما طعن فى الثالثة .وأما الجذع من الضأن فإنه يجزى.

األضاحى بيده
باب من ذبح
ه
 - 525ع ْن أََنس َقالَ :ض هحى الهن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص بِ َكب َشي ِن أَمَلحي ِنَ ،ف أَري ُت ُه و ِ
اض ًعا َقَد َم ُه َعَلى
ُّ
َ
َْ َ
ْ ْ ْ َْ
َ
ِص َف ِ
اح ِه َما ُي َس ِمى َوُي َك ِبُرَ ،ف َذَب َح ُه َما ِبَيِدِه .
صفحة ،وهو جانب العنق .والمراد صفحة الكبش الذى
األملح :الذى فيه بياض وسواد .صفاح :جمع َ
هم بذبحه ،أى صفحة كل منهما على وجه المناوبة .عبر بالجمع عن المفرد ،وأضافه إلى المثنى
َّ
على إرادة التوزيع.

فيه مشروعية ذبح األضحية بيده إن كان يحسن ذلك .ألن الذبح عبادة ،والعبادة أفضلها أن يباشرها
بنفسه.

ِ
َضاحى وما ُيتزوهد منها
باب ما يؤكل من لحوم األ
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ال الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلصَ :م ْن َض هحى ِمْن ُك ْم َفالَ ُي ْص ِب َح هن َب ْعَد
الَ :ق َ
َ - 528ع ْن َسَل َم َة ْب ِن األَ ْكَوِع َق َ
ان اْلعام اْلمْق ِبل َقالُوا يا رسول ه ِ
ِِ ِ
ِ
َّللا َن ْف َع ُل َك َما َف َعْلَنا
َ َُ َ
َثال َثة َوِفى َبْيته مْنهُ َش ْى ٌء َ .فَل هما َك َ َ ُ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان ِبالهن ِ
اس َج ْهٌد َفأََرْد ُت أَ ْن
ام َك َ
ال ُكلُوا َوأَ ْطع ُموا َوادهخُروا َفِإ هن َذ ل َك اْل َع َ
ام ا ْل َماضى َق َ
َع َ
ِ
ِ
يها.
ُتعيُنوا ف َ
بعد ثالثة :من الليالى من وقت التضحية .وبقى فى بيته منه شىء ،أى وقد بقى فى بيته شىء من

لحم ما ضحى به .وكان العام الذى ورد فيه النهى عن االدخار عام جهد ومشقه .نفعل كما فعلنا
عام الماضى ،أى من ترك االدخار .فإن ذلك العام :الذى ورد فيه النهى عن االدخار .جهد ،أى

مشقة وإعسار .تعينوا :المقصود إعانة الفقراء والمحتاجين .فيها :فى السنة ،أو فى المجاعة والشدة.

األشربة
كتاب
َ

العَقل من شراب
جاء فى أَن الخمر ما خامر َ
باب ما َ
ان التهْي ِم ِى َع ِن ه
الَ :خ َط َب ُع َمُر َعَلى ِمْنَب ِر
َ - 525ع ْن أَ ِبى َحهي َ
الش ْع ِب ِى َع ِن ْاب ِن ُع َمَر َق َ
ِ
ِ
ول ه ِ
َرس ِ
اء الْ ِعَن ِب َوالته ْم ِر
يم اْل َخ ْم ِر َ ،و ْه َى م ْن َخ ْم َسة أَ ْشَي َ
ال ِإهن ُه َقْد َنَز َل َت ْح ِر ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
ُ
واْل ِحْن َط ِة و ه ِ
ِ
امَر اْل َعْق َل.
َ
َ
الشعيرِ َواْل َع َسل َ ،واْل َخ ْمُر َما َخ َ
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ال ٌث وِدْد ُت أَ هن رسول ه ِ
اب
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َل ْم ُي َف ِارْقَنا َحتهى َي ْع َهَد ِإَلْيَنا َع ْهًدا اْل َجُّد َواْل َك َ
ال َل ُة َوأَْبَو ٌ
َوَث َ َ
َُ َ
ِم ْن أَْبَو ِ
اب ِ
الرَبا.

اعمرو َف َشىء يصَن ُع ِب ِ
اك َل ْم َي ُك ْن َعَلى َع ْهِد
السْنِد ِم َن ُّ
الَ :ذ َ
ٌْ ُْ
الرِز َ .ق َ
الُ :قْل ُت َيا أََب َ ْ
َق َ
ال َعَلى َع ْهِد ُع َمَر.
الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص أَْو َق َ

نزل تحريم الخمر :فى آية المائدة" :يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر" .وهى من خمسة أشياء:

الجملة حالية ،أى نزل تحريم الخمر فى حال التى كانت الخمر تعرف فى هذه الخمسة .وكانت كلها

معروفة فى وقت النزول ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام ،فإن الحنظة (القمح) كانت بها

عزيزة ،وكان العسل أعز .ما خامر العقل ،أى ما ستره .يعهد إلينا عهدًا :عنى يبين لنا حكمها .الجد،
يحجب به ،أو يقاسمه .الكاللة :من ال ولد له وال والد ،أو بنو العم األباعد،
أى هل َيحجب األخ ،أو َ

او غير ذلك .واختلف المفسرون واللغويون فى الكاللة اختالفًا كبي ًار .وأبواب من أبواب الربا ،أى ربا
الفضل ،ألن مختلف فيه .وأما ربا النسيئة فهو متفق عليه .قال :قلت :يا أبا عمرو :...المتكلم أبو

حيان التيمى .وأبو عمرو :كنية عامر الشعبى الراوى عن ابن عمر .فشىء يصنع بالسند :أى ما

الرِّز" .ذاك لم يكن على
حكمه؟ والسند :بالد بين الهند وكرمان وسجستان .من األرز :ويروى" :من ُّ
عهد النبى...أو ...عمر ،أى فى زمانهما .ولو كان فى زمنهما لنهى عنه ألنه قد عم األشربة كلها :
بقوله "الخمر ما خامر العقل".

الش ِ
باب ُّ
رب قائماً
ِ
ال :أَ َتى َعِل ٌّى  -رضى هللا عنه َ -عَلى
َ - 555ع ِن الهنهزال َق َ
اسا َي ْكَرُه أَ َحُد ُه ْم أَ ْن َي ْشَر َب َو ْهَو َق ِائ ٌمَ ،وإِِنى َ أَرْي ُت
الِ :إ هن َن ً
َفَق َ
َف َعْل ُت.
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َب ِ
الر َحَب ِةَ ،ف َش ِر َب َق ِائ ًما
اب ه
الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َف َع َل َك َما َ أَرْي ُت ُموِنى

النزال :النزال بن سب ةر الهذلى الكوفى ،مختلف فى صحبته .وجزم مسلم وابن سعد والدار قطنى
والحاكم بأنه تابعى ،كما فى اإلصابة .الرحبة :رحبة المسجد والدار :ساحتهما ومتسعهما .وهذه
الرحبة رحبة مسجد الكوفة.

لكن وردت أحاديث فى منع الشرب قائماً ،ويمكن الجمع بينهما بأن النهى محمول على التنزيه ال
على التحريم ،أو أن المراد بالقائم الماشى كما فى قوله تعالى" :إال ما دمت عليه قائماً" أى مواظباً

بالمشى إليه .والعرب تقول :قم فى حاجتنا ،أى امش فيها .وبأن أحاديث النهى منسوخة ،أو ضعيفة.

فاألي َم َن فى ُّ
الشرب
باب األ َ
َيمن ْ
ِ
س ب ِن م ِالك  -رضى هللا عنه  -أَ هن رسول ه ِ
ِ
يب
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أُت َى ِبَلَبن َقْد ش َ
َُ َ
َ - 555ع ْن أََن ِ ْ َ
ِِ
ِ ِِ
ال
ِب َماءَ ،و َع ْن َيمينه أَ ْعَ ار ِب ٌّى َو َع ْن ِش َماله أَُبو َب ْكرَ ،ف َش ِر َب ،ثُ هم أَ ْع َطى األ ْ
َعَ ار ِب هىَ ،وَق َ
األَْي َم َن األَْي َم َن.

من شابه بالماء يشوبه شوبًا :خلطه ومزجه .ثم أعطى األعرابى :قدمه على أبى بكر ألن
شيبْ :
األعرابى كان جالسًا عن يمينه .األيمن :الذى على اليمين ويقابله األيسر .أى أعط األيمن فاأليمن.
وكان ملسو هيلع هللا ىلص يحب التيامن فى األكل والشرب وجميع األمور.

باب آنية ه
الفضة
ِ
ان ِبَقَد ِح
اه ِد ْهَق ٌ
الَ :ك َ
اس َت ْسَقىَ ،فأَ َت ُ
ان ُح َذْي َف ُة باْل َمَداِي ِن َف ْ
َ - 555ع ِن ْاب ِن أَ ِبى َلْيَلى َق َ
ضةَ ،فرم ِ ِ
ِف ه
ِن الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َن َهاَنا َع ِن
الِ :إِنى َل ْم أَْرِم ِه ِإاله أَِنى َن َهْيتُهُ َفَل ْم َيْن َت ِه؛ َوإ ه
ََ ُ
اه به َفَق َ
الشر ِب ِفى ِآني ِة ال هذه ِب واْل ِف ه ِ
ير و ِ
الدْنَيا َو ْهى َل ُك ْم
الُ " :ه هن َل ُه ْم ِفى ُّ
الد َيب ِ
َ َ
َ
اج َو ُّ ْ
اْل َح ِر ِ َ
ضة َوَق َ
َ
ِفى ِ
اآلخَرِة".
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ابن أبى ليلى :هو التابعى عبد الرحمن بن أبى ليلى األنصارى .ولد ِّ ِ
ين من خالفة عمر
لست َبق َ
وتوفى سنة  .28حذيفة :هو الصحابى الجليل حذيفة بن اليمان العبسى .المداين :مدينة عظيمة

على دجلة ،بنهما وبين بغداد سبعة فراسخ (مقياس يقدر بثالثة أميال) ،وبها إيوان كسرى .استسقى:

طلب ماء ليشرب .الدهقان ،بالكسر والضم :كبير القرية ،بالفارسية .إنى لم أرمه إال أنى ،...أى قال

معتذ اًر لمن بحضرته إنه لم يفعل ذلك ألنه نهى الدهقان أن يسقيه فى قدح الفضة فلم يفعل .نهانا

عن الحرير والديباج ،أى عن استعمالهما فى الملبس .والديباج :ثياب متخذة من اإلبريسم ،أى
الحرير الخالص .فارسى معرب .هن لهم فى الدنيا :يعنى للكفار.

المرضى
ْ
كتاب َ
باب شدة المرض

 - 555ع ْن عبِد ه ِ
َّللا  -رضى هللا عنه – قال :أَ َتْي ُت الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلصِ ،فى
َ َْ
ِ
َن َل َك
اك ِبأ ه
وع ُك َو ْع ًكا َشِد ًيداُ .قْل ُتِ :إ هن َذ َ
َو ْع ًكا َشد ًيداَ ،وُقْل ُتِ :إهن َك َل ُت َ

ِ ِ
وع ُك
َمَرضه َو ْهَو ُي َ
ال :أَ َج ْل
أَ ْجَرْي ِن؟ َق َ

ِ ِ
ِ
قا ه
لش َج ِر.
اه َ ،ك َما َت َح ُّ
يب ُه أَ ًذىِ ،إاله َح ه
ات َوَر ُ
َّللا َعْن ُه َخ َط َاي ُ
َما م ْن ُم ْسلم ُيص ُ
ات ه ُ
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عبد هللا :هو عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنه .الوعك :أذى الحمى ووجعها فى البدن .إن ذاك بأن

لك أجرين ،أى وقلت سائال :هل يضاعف لك األجر بذلك؟ حات :بوزن فاعل ،أصله حاتت ،أى نثر
هللا عنه خطاياه .يقال تحات الشىء ،أى تناثر .وتحات ،أى تتحات ،خففت بحذف إحدى التاءين.
شبه سرعة محو السيئات والذنوب عن المريض بسرعة تناثر الورق عن الشجر وتجرده عنه عند
هبوب الريح ،ولعل السر فى ذلك ما يكون عليه المريض من رجعة إلى هللا ،ولجوء إلى كرمه

وفضله ،واستشعار بالتوبه إليه.

باب وجوب عيادة المريض
َشع ِرِى َقالَ :قال رسول ه ِ
ودوا
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص " :أَ ْط ِع ُموا اْل َج ِائ َع َ ،و ُع ُ
وسى األ ْ َ
َ ََُ ُ
َ - 555ع ْن َأ ِبى ُم َ
يضَ ،وفُ ُّكوا اْل َع ِانى".
اْل َم ِر َ
َ
العيادة :من العود .عاد المريض :از هر وسأله عن حاله .وعودوا المريض :فى كل مرض ،وفى كل

زمن .واستثنى بعضهم عيادة األرمد .وفى بعض الحديث ما ينص على عيادته بعد ثالث ليال ،وذلك
حتى يستبين المرض ويشر المريض بأنه فى حاجة إلى إسعاد الصحيح وعطفه .ومن آداب العيادة
فى اإلسالم أال يطيل الجلوس عنده ،فربما شق ذلك عليه أو على أهله .فك او العانى :أى خلصوا

األسير بالفداء.

واألمر فى هذه الثالثة محمول على فرض الكفاية ،ال فرض العين.

بصره
باب فضل من َذ َهب ُ
ِ
ِ
َ - 555ع ْن أََن ِ
ول ِإ هن
الَ :سم ْع ُت الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
س ْب ِن َمالك  -رضى هللا عنه – َق َ
ِ
يد
ِإ َذا ْابَتَلْي ُت َعْبِدى ِب َح ِب َيب َتْيه َف َصَبَر َعهو ْض ُت ُه ِمْن ُه َما اْل َجهن َة ُ .ي ِر ُ
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ال
َّللا َق َ
هَ
َعْيَنْي ِه.

حبيبتيه :بالتثنية ،أى عينيه .إذ أن العينين أحب أعضاء اإلنسان إليه ،ولذلك كانتا موضعًا للحلف
واالستحالف :يحلف المرء بعينه لعزتها ،ويستحلف صاحبه بها ،وذلك لما يحصل للمرء من األسف
على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر به ،أو من شر فيتجنبه ويتوقاه .فصبر :المراد بصب هر

أال يشتكى وال يقلق ويظهر عدم الرضا به .عوضته منهما الجنة :وهو أعظم عوض ألنه متاع دائم،
أما متاع اإلبصار فى الدنيا فهو موقوت بالحياة الفانية الزائلة .يريد عينيه .التفسير ألنس بن مالك

راوى الحديث.

كتاب الطب

شفاء
داء ِإاله أَنزل له
َ
باب ما أَنزل هللا َ
اء ِإاله أَْنَز َل
َّللا َد ً
ال َما أَْنَز َل ه ُ
َ - 555ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ع ِن الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ
اء .
َل ُه ش َف ً
ما أنزل هللا داء :ويروى" :من داء" بإضافة "من" الزائدة .والمراد باإلنزال هنا التقدير واإلصابة.

الشفاء :الدواء ،وجمعه أشفية ،وجمع الجمع أشاف .والدواء إنما يبرئ بإذن هللا وتقدي هر ال بذاته ،وإال

155

فإن الدواء قد ينقلب داء إذا أراد هللا ذلك .والتداوى ال ينافى التوكل لمن اعتقد أن الدواء إنما يشفى

بإذن هللا .وفى صحيح مسلم من حديث جابر" :لكل داء داوء ،فإذا أصبت داوء الداء ب أر بإذن هللا".

بالعسل
باب الدواء
َ
ِ
َ - 555ع ْن أَ ِبى س ِعيد أَ هن ر ُجالً أَ َتى الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق ِ
اس ِق ِه
َ
الْ :
ال:أَخى َي ْش َتكى َب ْطَن ُهَ .فَق َ
َ
َ
هِ
َّللاَ ،وَك َذ َب َب ْط ُن
اس ِق ِه َع َس ً
َع َس ً
الُ .ث هم أَ َت ُ
الََ :د َق ه ُ
ال َف َعْل ُتَ .فَق َ
اه َفَق َ
ال ْ
الُ .ث هم أَ َتى الثانَي َة َفَق َ
اه َفَبَ أَر .
اس ِق ِه َع َس ً
أَ ِخ َ
الَ .ف َسَق ُ
يكْ ،
أبو سعيد :أبو سعيد بن مالك بن سنان الخدرى .يشتكى بطنه :من إسهال حصل له من تخمة

أصابته .اسقه عسال :صرفاً أو ممزوجًا بالماء .فسقاه فلم يب أر .ثم أتاه الثانية ،أى الم ةر الثانية،
يستشيره لما لم ينجه فيه اَلعسل .صدق هللا :إذ يقول" :فيه شفاء للناس" .وكذب بطن أخيه :إذ لم
يصلح لقبول الشفاء ،لقلة كمية الدواء .أو لمقدار قوة المرض أو المريض .فسقاه فبرأ ،أى شفى

لتكرار استعمال الدواء ،إذ جعله يقاول الداء.

باب الحبة السواء
ِِ
ِ ِ
ِ
السوَد ِ
اء ِم ْن ُك ِل
اء ش َف ٌ
ولِ :إ هن َهذه اْل َحهب َة ه ْ َ
 - 552عن َعائ َش َة أَهن َها َسم َعت الهن ِب هى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
السا ِم.
َداء ِإاله ِم َن ه
الحبة السوداء :هى المعروفة بالشونيز (حبة البركة) .وفى رواية " :هذه الحبة السوداء التى تكون فى

الملح" ،يريد به الكمون ،وكانت عادتهم جرت أن يخلط بالملح .السام :بتخفيف الميم ،هو الموت.
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الح ْجم من ه
الصداع
الشقيقة و ُّ
باب َ
 - 556ع ِن اب ِن عهباس أَ هن رسول ه ِ
اح َت َج َم َو ْهَو ُم ْح ِرٌم ِفى َ أْر ِس ِه ِم ْن َش ِق َيقة َكاَن ْت
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ْ
َ ْ َ
َُ َ
ِب ِه.
االحتجام من الحجم :وهو المص ،يقال حجم الصبى ثدى أمه إذا مصه .واالحتجام :امتصاص الدم

من الجسم بوساطة المحجم أو المحجمة بعد شرطه بالمشرط .والمحجمة :قارو ةر خاصة تعد لذلك.

ونستطيع أن نتصور االحتجام فى القديم بأن الحاجم كان يمتص دم المحجوم بطريق الفم ،كما جاء

فى حديث الصوم" :أفطر الحاجم والمحجوم" .قال ابن األثير" :معناه أنهما تعرضا لإلفطار ،أما

المحجوم فللضعف الذى يلحقه من خروج دمه فربما أعجزه عن الصوم ،وأما الحاجم فال يأمن أن

يصل إلى حلقه شىء من الدم فيبلعه".

أما الحجامة كما نشاهده فى عصرنا هذا فلها عدة وسائل :منها طريقة األكواب التى تشعل فى
أجوافها قطنة مشبعة بسائل سريع االلتهاب ثم يوضع الكوب فوق الشرط وفيه القطنة مشتعلة،

فتنطفىء وتجذب الدم بتفريغ الهواء .ومنها طريقة االمتصاص بك ةر المطاط المتصلة بوعاء زجاجى
يوضع فوق الشرط .ومنها تعليق الدود الذى يسمونه بالعلق.

ولعل أكثر البلدان مزاولة للعالج باالحتجام البالد السعودية ،كما نسمع ممن نتصل بهم من إخواننا.

وهى الطرقة الشائعة قديمًا حديثًا فى الجزيرة العربية لعالج ضغط الدم وآالم الرأس ،وسائر األمراض
الدموية .وللقدماء فى ذلك تفصيالت عجيبة تتناول األمراض وأنواع العروق التى يفصد كل منها لكل

من هذه األمراض ،وهى مدونة فى كتب القوم .الشقيقة :صداع فى إحدى شقى الرأس.

باب ِ
الكى
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ِ
 - 555عن جا ِبر ع ِن الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َقالِ :إ ْن َك َ ِ
ِ ِ
اء َف ِفى َشْر َط ِة
َ
َ
ان فى َش ْىء م ْن أَْد ِوَيت ُك ْم ش َف ٌ
َ
ِ
ِى.
م ْح َجم أَْو َل ْذ َعة ِبَنارَ ،و َما أُ ِح ُّب أَ ْن أَ ْك َتو َ
اللذعة :الكيَّة بآلة محماة فى النار .وما أحب أن أكتوى :وذلك لشدة األلم وعظم الخطر إن حدث

إهمال فى ذلك .وكان الكى –وال يزال  -من طرق العالج الرئيسية عند العرب .ونجد آثا ًار باقية منه

فى بالدنا ،وال سيما فى الصعيد.

الح همى من َفْي ِح َجههنم
باب ُ
ال :اْل ُح همى ِم ْن َفْي ِح َج َههن َم
َ - 555ع ِن ْاب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما َ -ع ِن الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
وها ِباْلم ِ
اء .
َفأَ ْط ِفُئ َ
َ
من فيح جهنم ،أى من سطوع حرها وفورانها .وهو على التشبيه ،شبهت ح ار ةر الحمى وإذابتها للبدن

وتعذيبها له بنار جهنم فى ذلك ،كما جاء فى حديث آخر" :شدة القيظ من فيح جهنم" .وفى هذا تنبيه

على شدة حر جهنم.

باب ما يذكر فى الطاعون
ِ
اعو ِن ِبأَْرض َفالَ
الِ :إ َذا َسم ْعتُ ْم ِبالطه ُ
ام َة ْب َن َزْيد َع ِن الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
 - 555عن أُ َس َ
وهاَ ،وِإ َذا َوَق َع ِبأَْرض َوأَْنتُ ْم ِب َها َفالَ َت ْخُر ُجوا ِمْن َها .
َتْد ُخلُ َ
الطاعون :بثر وورم مؤلم جدًا ،يخرج مع التهاب ،ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة
اق :أصول اليدين
بنفسجية كدرة ،ويحدث معه خفقان وقىء ،ويخرج غالباً فى مراق الجسم (المر ّ

والفخذين) واآلباط .ويسمى أيضاً الوباء ،ويذكر القدماء أن اشتقاقه من طعن الجن .فال تدخلوها:
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ألن ذلك تهور وإقدام على خطر .وإذا وقع بأرض...فال تخرجوا منها :هذه حماية صحية ،وتنظيم

قصد به مقاومة استفحال الوباء واتنشاره .وهو سبق صحى تجرى عليه النظم الصحية الحديثة اآلن.

ق
باب العين ح ه
ق َ .وَن َهى َع ِن
ال :اْل َعْي ُن َح ٌّ
َ - 555ع ْن أَ ِبى هَُرْيَرَة  -رضى هللا عنه – عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
اْلَو ْش ِم .
العين ،أى اإلصابة بالعين والنظؤة ،ومالها من تأثير فى النفوس .يقال عانه يعينه عينًا ،فهو عائن،
والمصاب بالعين معين ومعيون .قال:
وإخال أنك سيد معيون

قد كان قومك يحسبونك سيداً
وقد أورد الجاحظ كالم الفالفسفة فى اإلصابة بالعين فى الحيوان .191 ،118:8

الظاهر أن قومًا سألوا النبى ملسو هيلع هللا ىلص عن العين ،وقومًا آخرين سألوه عن الوشم ،فى مجلس واحد ،فأجاب
النبى ملسو هيلع هللا ىلص من سأله عن العين بقوله" :العين حق" ،ومن سأله عن الوشم بهذا الحكم .والوشم :أن يغرز

إب ةر أو نحوها فى موضع من البدن حتى يسيل الدم ،ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل ونحوه فيخضر.

والعلة فى النهى عن الوشم أنه تغيير لخلق هللا ،وتزوير وتدليس وخداع .وفى حديث آخر للبخارى:

"لعن هللا الواشمات والمستوشمات" ،فالظاهر أن ذلك إنما كان شائعًا بين النساء .لكننا نلحظ أن
الوشم ال يزال مستعمال فى ريف بالدنا وفى ريف بعض البلدان األخرى بين الرجال والنساء على حد
سواء.

باب َرقية النبى ملسو هيلع هللا ىلص
قَ .وَن َهى َع ِن
ال :اْل َعْي ُن َح ٌّ
َ - 555ع ْن أَ ِبى هَُرْيَرَة  -رضى هللا عنه – عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
اْلَو ْش ِم.
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التعويذ :الرقية يرقى بها اإلنسان من الفزع أو مرض أو جنون ،ألنه يعاذ بها ،أى يلجأ .ويقال

للكلمات التى تكتب وتعلق على اإلنسان من العين "تعويذة" ،و "معاذة" ،يعوذ بها من علقت عليه

من العين والفزع والجنون .يمسح بيده اليمنى ،أى يمرها إم ار ًار على موضع الوجع تفاؤال لزوال الوجع.
البأس :الخوف والقلق .والباس مخففة منه .ال شفاء إال شفاؤك ،أى إن الشفاء إنما يحصل بإرادة هللا

وتقدي هر .شفاء ال يغادر سقماً ،أى اشفه شفاء كامال يذهب جميع المرض وال يترك منه شيئاً .والسقم،
بالضم وبالتحريك :المرضَ .سقَُم َي ْسقُ ُم ،من بابى ظرف وفرح.

باب ِ
الطَيرة
 - 555ع ِن اب ِن عمر  -رضى هللا عنهما  -أَ هن رسول ه ِ
ال َال َعْدَوى َو َال ِطَيَرَة،
َ ْ ُ ََ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
َو ُّ
الشْؤ ُم ِفى َثالَث ِفى اْل َمْ أَر ِةَ ،والهد ِارَ ،والهداهب ِة.
العدوى :مجاو ةز المرض صاحبه إلى غيره ،وهو اسم من أعداه يعديه إعداء .والطيرة :ما يتشاءم به
من الفأل الردىء ،وأصله من التشاؤم بالطير واتجاهها فى طيرانها .والمراد تخفيف النفور من

المرضى ،فال ريب أن العدوى أمر غير مقطوع به ،وإنما تستمكن ممن ضعف مقاومته وقوى

استعداده للمرض .الشؤم :ضد التيمن .وهذا استثناء من الطي ةر السابقة .فى المرأة :فى أن تكون

عقيمًا ،أو سيئة العشرة ال تدفع زوجها إلى الخير .وفى الدار :بأن تكون ضيقة أو ذات عيوب
صحية؛ أو يكون له بجوارها جار سوء .وفى الدابة :أال تمكن صاحبها من الغزو والجهاد .هذا ما

قاله مفسرو الحديث .والمراد أن لتلك األشياء الثالثة أث ًار نفسانيًا فى صاحبها ،وذلك لمالزمته لها
وتأث هر بطروفها وأحوالها .

اإل ِ
باب ِإذا وقع الذباب فى ِ
ناء
 - 555ع ْن أَ ِبى هُريرَة  -رضى هللا عنه  -أَ هن رسول ه ِ
ُّ
اب ِفى
َ
الِ :إ َذا َوَق َع الذَب ُ
َ َْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ِإَن ِ
اء أَ َحِد ُكمَ ،فْلي ْغ ِمس ُه ُكله ُه  ،ثُ هم ْلي ْطر ْح ُه َ ،فِإ هن ِفى أَ َحِد َجَن َ ِ ِ
اء.
اء َوِفى َ
َ َ
اآلخ ِر َد ً
احْيه ش َف ً
ْ َ ْ
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ليطرحه :الضمير عا ئد إلى الذباب ،أى ليخرجه من اإلناء بعد غمسه فيه ثم ليطرحه .جناحا الطائر:
يداه اللتان يخفق بهما فى الطيران .والجناح يذكر ويؤنث .ذكر العينى عن بعض العلماء أنه تأمله

فوجده يتقى بجناحه األيسر فعرف أن األيمن الذى فيه الشفاء.

ويرى بعض األطباء المعاصرين أن الذبا ب ينقل جراثيم مختلفة ،فربما كان بعضها يحدث تأثي اًر
يقضى على تأثير الجراثيم األخرى ،فينشأ من غمس الذباب فى اإلناء الذى وقع فيه أن يقاوم بعض
هذه الجراثيم بعضًا ،فيرتفع الضرر.

كتاب الِلَِباس

باب التشمير فى الثياب
 - 555عن أَ ِبى ُج َحْي َف َة َقالَ :فَ أرَْي ُت ِبالَالً َج ِ
الصالَ َةَ ،فَ أرَْي ُت
ام ه
اء ب َعَنَزة َفَرَكَزَها  ،ثُ هم أَ َق َ
َ
َ
رسول ه ِ
اب
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َخَر َج ِفى ُحلهة ُم َش ِمً ار َ ،ف َصلهى َرْك َع َتْي ِن ِإَلى اْل َعَنَزِةَ ،وَ أَرْي ُت الهنا َس َوالدَهو ه
َُ َ
يمُّرو َن بي َن يَدي ِه ِم ْن ور ِ
اء ا ْل َعَنَزِة .
ََ
َْ َ ْ
َُ
السوائى ،قيل مات رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو لم يبلغ الحلم .فرأيت بالال:
أبو جحيفة :هو وهب بن عبد هللا ُّ

معطوف على محذوف ،اختص هر البخارى هنا وساقه مطوال فى أوائل الصالة ،أوله" :رأيت رسول هللا
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ملسو هيلع هللا ىلص فى قبة من أدم" .العنزة :بالتحريك أداة أطول من العصا وأقصر من الرمح ،فيها زج فى أسفلها

(الزج :الحديدة فى أسفل الرمح) .ركزها ،أى غرزها فى األرض .الحلة :إزار ورداء ،والتكون حلة إال

من ثوبين .مشم ًار ،أى وهو مشمر أسفل الحلة عن ساقيه .يمرون :غلب فى "يمرون" ضمير العاقل
على غي هر .بين يديه ،أى أمامه .من وراء العنزة ،أى كانت العن ةز بمنزلة ست ةر المصلى ،وإنما شرعت
السترة بين يدى المصلى استشعا اًر لما للصالة من حرمة وجالل ،و درءًا لما عسى أن يحدث من
ضرر من مرور المار بين يدى المصلى وهو مقيد بأداء أركان الصالة ،وجلباً لطمأنينة المصلى

وهو واقف أمام مواله .

ثوبه من ال ُخَيالء
باب من َجهر َ
 - 552عن أََبى

ُمَرِج ٌل ُج هم َت ُهِ ،إ ْذ

ُهَرْيَرَة أن الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص قالَ :بْيَن َما َر ُج ٌل َي ْم ِشى ِفى ُحلهة  ،تُ ْع ِجُب ُه َن ْف ُس ُه
َخسف ه ِ ِ
ِ
ام ِة.
َّللا بهَ ،ف ْهَو َي َت َجل َج ُل ِإَلى َيْو ِم اْلقَي َ
َ َ ُ

جر ثوبه من الخيالء ،أى أطال ثوبه وبلغ من طوله أن ُي َجَّر فى األرض .والخيالء :الكبر والعجب.
وإطالة الثوب مشع ةر بالعنى والقدرة .الحلة سبق تفسيرها فى الحديث السابق .والرجل :قيل هو قارون،
وقيل المراد تصوير مثل هذا الضرب من الناس قديمهم وحديثهم .إعجاب المرء بنفسه :أن يرى لها

الكمال التام ،ناسيًا فى ذلك لنعمة هللا التى تحمله على التواضع ،فإذا اجتمع مع اإلعجاب بالنفس
احتقا هر لغي هر فذلك الكبر المذوم .الجمة :مجتمع شعر الرأس المتدلى منها إلى المنكبين وإلى أكثر من

ذلك .وأما الذى ال يتجاوز األذنين فهو الوفرة .والترجيل :التسريح .خسف هللا به ،أى خسف هللا به
األرض ،أى جعلها تسوخ به فيغيب فيها ،ومنه قوله تعالى فى قصة قارون" :فخسفنا به وبداره

األرض" .ومن هنا اتجه بعض مفسرى الحديث أن المراد بالرجل قارون .يتجلجل :يتحرك مع
اضطراب شديد ،ويندفع من شق إلى شق .والحديث نهى عن الخيالء ومظاهرها الكاذبة.

القب ِ
اء وَفُّروج حرير
باب َ َ
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ول ه ِ
 - 556ع ْن عْقب َة ب ِن ع ِ
امر  -رضى هللا عنه  -أَهن ُه َقال أُ ْهِدى ِلَرس ِ
َّللا صلى هللا
َ َُ ْ َ
َ ُ
َ
عليه وسلم َفُّروج ح ِريرَ ،فَل ِبسه ،ثُ هم صلهى ِف ِ
يه ،ثُمه اْن َصَر َف َفَنَزَع ُه َن ْزًعا َشِد ًيدا َكاْل َك ِِ
اره َل ُه
َ ُ
ُ َ
َ
ين.
ال الَ َيْنَب ِغى َه َذا ِلْل ُمته ِق َ
ثُ هم َق َ
القباء :ضرب من الثياب تجعل إحدى شقتيه على األخرى ،مأخوذ من القبوة ،وهو انضمام مابين

الشفتين ،وجمعه أقبية .وقيل هو فارسى معرب .والفروج ،قال القرطبى :القباء والفروج كالهما ثوب

ضيق الكمين والوسط ،مشقوق من خلفه ،يلبس فى السفر والحرب؛ ألنه أعون على الحركة .وقيل ما

كان شقه من خلف فهو الفروج .وفى الفروج لغة أخرى بضم الفاء تحكى عن أبى العالء المعرى.

فلبسه فصلى فيه :قبل :هذا دليل على أن الحرير كان لبسه حالال حينئذ ،ثم وقع عليه التحريم .وفى

مسند أحمد أنه صلى فيه المغرب .ثم انصرف ،أى انصرف من صالته بأن سلم بعد فراغه .فنزعه
نزعا شديدًا :خالفًا لعادته فى الرفق .كالكا هر له :وذلك لوقوع تحريمه حينئذ .ال ينبغى هذا للمتقين،
أى ال ينبغى هذا الحرير وال يليق ،فتناول بذلك اللُّبس وغيره من االستعمال كاالفتراش .وجاء فى

الذهب والحرير " :هذان حرام على ذكور أمتى" .ويستثنى من ذلك الصبيان .وكانت هذه القصة مبدأ
تحريم الحرير.

والعلة فى تحريم الحرير على الرجال ما فيه من مظهر الترف الذى ال يالئم الرجولة ،وما تقتضيه

من صالبة وقوة نفس ،وما فيه من التشبه باألعاجم الذين كان يحرص اإلسالم أن يجنب أهله
مجاراتهم فى إغراقهم فى الترف والنعيم ،ولما فيه من السرف وإنفاق المال فى غير موضعه.

باب البرود و ِ
الحَبرة والش هملة
ُ
ول ه ِ
س ْب ِن م ِالك َقالُ :كْن ُت أَم ِشى م َع َرس ِ
َ - 555ع ْن أََن ِ
ظ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َو َعَلْي ِه ُبْرٌد َن ْجَرِان ٌّى َغِلي ُ
َ ُ
ْ
َ
َ
اْل َح ِ
اشَي ِةَ ،فأَْدَرَك ُه أَ ْعَ ار ِب ٌّى َف َجَب َذ ُه ِب ِرَد ِائ ِه َجْب َذ ًة َشِد َيد ًةَ ،حتهى َن َظْر ُت ِإَلى َص ْف َح ِة َع ِات ِق
ِِ
ِ ِ ِ
ول ه ِ
ِ
ه
َرس ِ
ال َيا ُم َح همُد ُمْر ِلى ِم ْن
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َقْد أَثَر ْت ِب َها َحاشَي ُة اْلُبْرِد م ْن شدهة َجْب َذته  ،ثُ هم َق َ
ُ
َّللا الهِذى ِعْنَد َكَ .فاْل َت َف َت ِإَلي ِه رسول ه ِ
ال ه ِ
مِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُث هم َض ِح َك ُث هم أَ َمَر َل ُه ِب َع َطاء.
ْ َُ ُ
َ
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البرود :جمع برد ،بالضم ،وهو ثوب من قطن فيه خطوط .وأما البردة فكساء مربع من صوف يؤتزر

به .وجمعه ُبَرد .والحبرة ،كعنبة :ضرب من برود اليمن منمر (فيه نقط سود وأخرى بيض)؛ والجمع
حبر وحبرات .وكانت الحبرة أشرف الثياب عندهم ،وقد ُس ِّجى بها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حين توفى ،ولو كان

شىء أفضل منها لسجى به .والشملة ،بالفتح :كساء دون القطيفة يشتمل به ،وجمعه شمال .نجرانى:

نسبة إلى نجران ،وهى بلدة فى مخاليف (المخالف :الكورة ،كالمديرية أو المحافظة) اليمن من ناحسة

مكة .حاشية الثوب :جانبه الذى تخاط عليه طرته (حاشيته) ،وهو الجانب القائم ،وال تكون عليه

أهداب ،وإنما األهداب والخمل فى الجانب المعترض ،تتدلى من الثوب .جبذه جبذًا :مقلوب جذبه،
أى شده .والمراد بالرداء هاهنا :البرد .صفحة العاتق :جانبه .والعاتق :مابين المنكب والعنق ،وهو

مذكر ،وقد ورد مؤنثًا فى قوله:
ال صلح بينى فاعلموه وال

بينكم ما حملت عاتقى
ُ
قرقر ُقمر الواد بالشاهق

سيفى وما كنا بنجد وما

وفى هذا الحديث صو ةر واضحة من حلمه ملسو هيلع هللا ىلص ،وصب هر على األذى فى نفسه وماله ،والصفح عن

جفاء وغلطة من يريد تألفه على اإلسالم " :ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه

ولى حميم".

باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وَقْد ِر ما يجوز منه
ِ
ِ
اب ُع َمَر َوَن ْح ُن َم َع ُع ْتَب َة ْب ِن َفْرَقد
 - 555عن أََبى ُع ْث َم َ
ان الهن ْهد هى قال :أَ َتاَنا ك َت ُ
ان أَ هن رسول ه ِ
يرِ ،إاله َه َك َذاَ ،وأَ َش َار ِبِإ ْصَب َعْي ِه الله َتْي ِن َتِلَي ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َن َهى َع ِن اْل َح ِر ِ
ان
يج َ
ِبأَ ْذَربِ َ
َُ َ
ِ
ِ
اإلبهام َق ِ
ال َم.
َع َ
يما َعل ْمَنا أَهن ُه َي ْعنى األ ْ
ال ف َ
َِْ َ َ
أبو عثمان النهدى :اسمه عبد الرحمن بن مل  -بتثليث الميم وتشديد الالم  -بن عمرو بن عدى
النهدى ،أدرك النبى ملسو هيلع هللا ىلص ،وسمع من كبار الصحابة ،وحج ستين حجة وعمرة ،وأتت عليه مائة

وثالثون سنة .توفى بعد سنة مائة .عتبة بن فرقد :السلمى الصحابى الكوفى ،كان أمي اًر لعمر فى
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فتح بالد الجزيرة .أذربيجان :إقليم من أقاليم فارس ،تنسب إليه الثياب األذربية ،وفيه مدينة تبريز.

ويقال أيضًا "أذريبجان" بفتح الذال وسكون الراء .وأشار :أى أشار ملسو هيلع هللا ىلص بإصبعيه :وهما السبابة
والوسطى .األعالم :جمع علم ،وهو الرسم والرقم فى الثوب أو العمامة ،ويكون أيضًا بالتطريف
والتطريز.

أما أقوال الفقهاء فى ذلك فكثيرة بلغت عش اًر فيما ذكره العينى :األول :أنه حرام على الرجال والنساء،

وهو قول ابن الزبير .الثانى :أنه حالل للجميع .الثالث :أنه حرام إال فى الحرب .الرابع :أنه حرامم

إال فى السفر .الخامس :أنه حرام إال فى المرض .السادس :أنه حرام إال فى الغزو .السابع :أنه حرام

العَلم .الثامن :أنه حرام فى األعلى دون األسفل ،أى الفرش .التاسع :أنه حرام وإن خلط بغيره.
إال فى َ
العاشر :أنه حرام إال فى الصالة عند عدن غيره .والجمهور على جواز لبس ما خالطه الحرير ،.إذا

كان غير الحرير أغلب.

الق ِسى
باب لُبس َ
ال َن َهاَنا الهن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َع ِن اْل َمَي ِاث ِر اْل ُح ْم ِر َواْلَق ِس ِى .
 - 555ع ِن ْاب ِن َع ِازب َق َ
البراء :هو البراء بن عازب .المياثر :جم ع ميثرة ،بكسر الميم ،وهو وطاء كانت نساء العرب يصنعنه
ألزواجهن من الحرير والديباج يحشى بقطن وصوف ،يجعله الراكب تحته فوق الرحل ،سميت بذلك
لما فيها من وثارة .القسى ،ثياب مضلعة ،أى فيها خطوط عريضة كاألضالع ،وكان يخالطها
الحرير؛ منسوبة إلى بالد يقال لها القس ،وهى موضع ثريب من الساحل بين الفرما والعريش.
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باب خواتيم الذهب
َ - 525ع ْن أَ ِبى هَُرْيَرَة َع ِن الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص أَهنهُ َن َهى َع ْن َخا َت ِم ال هذ َه ِب.
الخاتم :ما يلبس فى إصبع اليد ،وكان األصل فيه للزينة ،استخدم للزينة وختم الكتب التى يبعث بها

السلطان .وكسر التاء فيه لغة ،كما يقال الخاتام والخيتام .جمعه خواتم وخواتيم .والنهى فى هذه ال
حديث خاص بالرجال.

باب خا َتم ِ
الف ه
ضة
 - 525ع ِن اب ِن عمر  -رضى هللا عنهما أَ هن رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص اته َخ َذ َخا َت ًما ِم ْن َذ َهب َأْو
َ ْ ُ ََ
َُ َ
صه ِم هما يِلى َك هفه ،وَنَق َ ِ ِ
يه مح همٌد رسول ه ِ
ِف ه
اس ِمْثَل ُهَ ،فَل هما
ضةَ ،و َج َع َل َف ه ُ
َّللاَ .فاته َخ َذ الهن ُ
ُ َ
َ
ش ف َُ َ ُ ُ
ِِ
ال الَ أَْلَب ُس ُه أََبًدا .ثُ هم اته َخ َذ َخا َت ًما ِم ْن ِف ه
اس
آه ْم َقِد اته َخ ُذ َ
َر ُ
ضةَ ،فاته َخ َذ الهن ُ
وها َرَمى بهَ ،وَق َ
َخَو ِاتي َم اْل ِف ه
ض ِة.
انَ ،حتهى َوَق َع ِم ْن
ال ْاب ُن ُع َمَر َفَل ِب َس اْل َخا َت َم َب ْعَد الهن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص أَُبو َب ْكر ثُ هم ُع َمُر ثُ هم ُع ْث َم ُ
َق َ
ع ْثم َ ِ
يس.
ان فى ِبْئ ِر أَ ِر َ
ُ َ

اتخذ خاتما ،أى أمر بصياغته فصيغ له ،أو وجده مصوغًا فاتخذه ولبسه .فص الخاتم؛ ما يركب فى
رأسه من جوهر ونحوه ،وربما قيل بكسر الفاء .والكف :اليد ،مؤنثة ،وقد تذكر كما فى قول األعشى:
أرى رجال منهم أسيفاً كأنما

يضم إلى كشيحه كفاً مخضبا

وإنما سميت بذلك ألنها تكف ،أى تدفع عن البدن .وإنما جعله مما يلى باطن كفه بعدًا عن الزهو
واإلعجاب .ونقش فيه ،أى أمر بذلك .فلما رآهم قد اتخذوها ،أى الخواتم المماثلة لخاتمه .وقال" :ال

ألبسه أبدًا" :كراهة لما رأى من زهوهم بلبسه ،أو لكونه من ذهب .أريس بمنع الصرف على األصح:
حديقة بالقرب من مسجد قباء.
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ِ
بالنساء والمتشبهات بالرجال
باب المتشبهين
 - 525ع ِن اب ِن عهباس  -رضى هللا عنهما – َقالَ :لع َن رسول ه ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص اْل ُم َت َش ِب ِهي َن ِم َن
َ ْ َ
َ َ َُ ُ
النس ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
الر َج ِ
اء ِب ِ
ال.
الر َجال بالن َساءَ ،واْل ُم َت َش ِب َهات م َن َ
المتشبهون بالنساء :يعنى التشبه بهن فى اللباس والزينة ،وكذا الكالم والمشى والحركة ،وسائر ما

يميز المرأة .وذلك لما فيه من تعطيل لطبيعة الرجولة التى أودعها هللا الرجل وخصه بها لتقوم بما

خلقت له .المتشبهات بالرجال :يعنى التشبه بهم فى الملبس والمظهر والخشونة ،وسائر ما يمتاز به
الرجل ،ذلك حفاظًا على طبيعة األنوثة التى أودعها هللا المرأة ليستقيم بها نظام النوع.

باب ِ
قص الشارب
ِ
س َ -أْو
َ - 525ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة ِرَو َاي ًة اْلف ْطَرةُ َخ ْم ٌ
ِ
ف ِ ِ
وِ
ص
يم األَ ْظ َف ِارَ ،وَق ُّ
اال ْس ِت ْحَد ُادَ ،وَن ْت ُ
َ
اإلْبطَ ،وَتْقل ُ

ان،
س ِم َن اْل ِف ْطَرِة  -اْل ِخ َت ُ
َخ ْم ٌ
ه
الش ِار ِب.

عن أبى هريرة رواية ،أى رواية عن النبى ملسو هيلع هللا ىلص ،فهة كناية عن رفع الحديث .وانظر ما سيأتى فى

الحديث " .144أو خمس من الفطرة" :الشك من الرواى .والمراد خمس خصال .والفطرة :السنة ،أى
من السنة القديمة التى اختارها األنبياء عليهم السالم واتفقت عليها الشرائع ،فكأنها أمر جبّلِى فُ ِطروا

عليه .الختان :قطع القلفة التى تغطى الحشفة من الرجل ،وقط بعض البظر فى َأعَلى فرَج المرأة.
وي َخص ختان الرجل باسم اإلعذار ،وختان المرأة باسم الخفض .يقال ختن الصبى يختنه ويختُنه
ُ

التقى الختانان فقد
بكسر التاء وضمها .ويطلق الختان أيضًا على موضع القطع ،ومنه حديث" :إذا َ
وجب الغسل" .وقد سن فى ختان المرأة أن يكون قطعاً يسي اًر .وفى الحديث أنه قال ألم عطية

الخاتنة " :إذا خفضت فاشمى وال تنهكى؛ فإنه أضوأ للوجه وأحظى لها عند الزوج" .اإلشمام :القطع

اليسير ،كأنه إشمام الرائحه .والنهك :المبالغة فى القطع .االستحداد :حلق شعر العانة بالحديد ،وهو
الموسى ،والمراد بالعانة الشعر الذى حول عضوى الرجل والمرأة .قال أبو شامة :ويستحب إماطة

الشعر عن القبل والدبر ،بل هو عن الدبر أولى؛ خوفًا من أن يتعلق به شىء من الغائط .وفى معنى
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االستحداد إزالة هذا بالنتف والنورة .نتف اإلبط ،أى نتف شعر اإلبط .واإلبط :باطن المنكب .ونتف

الشعر :نزعه باليد أو بالمنتف ،وذكروا أن النتف يضعف الشعر فتخف رائحة اإلف ارزات التى تتجمع
فيه ،بخالف الحلق فإنه يقوى الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك .ويتأدى أصل السنة بالحلق ،وال

سيما عند من يؤلمه النتف .تقليم األظفار :إزالة ما طال منها عن اللحم بمقص أو سكين أو غيرهما

من اآلالت ،وك هر باألسنان لما فيه من قذا ةر واستقذار .الشارب :الشعر النابت على الشفة .واختلف

فى السبالين (مقدم اللحية) ،فقيل هما منه ،وقيل :من جملة شعر اللحية .وأما اللحية فيسن إعفاؤها،
أى توفيرها وتكبيرها .وفى حديث ابن عمر" :انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى" .رواه البخارى فى باب
إعفاء اللحى من صحيحه.

حب من الطيب
َباب ما ُيس َت ُّ
 - 525ع ْن ع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -قاَل ْت ُكْن ُت أُ َطِيب الهن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص ِعْنَد ِإحر ِ
ام ِه ِبأَطَْي ِب
ه
َ َ
َْ
ُ
َما أَ ِج ُد .
الحديث نص على سنة التطيب ،والمفهوم أن التطيب إنما يكون قبل اإحرام ،كما ورد فى رواية أبى

أسامة " :بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ،ثم يحرم"؛ ألن التطيب بعد اإلحرام محظور تجب فيه
الفدية .وعند مالك من حديث أبى سعيد ،رفعه قال" :إن المسك أطيب الطيب" .وكذا رواه مسلم.

ِ
للح ْسن
باب المتفلجات ُ
ات واْلم َتَفِلج ِ
ِ ِ
ِ
َّللا اْلو ِ ِ
 - 522ع ْن عبِد ه ِ
ات
اش َمات َواْل ُم ْس َتْو ِش َمات َ ،واْل ُم َتَنم َص َ ُ َ
َّللاَ :ل َع َن ه ُ َ
َ َْ
ِلْلحس ِن  ،اْلم َغِير ِ
َّللاِ تعالى .ما ِلى الَ أَْل َع ُن م ْن َل َع َن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َو ْهَو ِفى ِك َت ِ
اب
ات َخْل َق ه
ُ َ
َ
َ
ُْ
هِ
وه ) إلىَ ( :فاْن َت ُهوا).
َّللاَ ( :و َما آ َتا ُك ُم ه
ول َف ُخ ُذ ُ
الر ُس ُ
عبد هللا :عبد هللا بن مسعود .الواشمات :جمع واشمة ،والوشم :أن تغرز إب ةر أو نحوها فى البدن حتى
يسيل الدم ،ثم يحشى بالكحل أو النؤور (دخان الشحم) فيخضر ،وأكثر ما يكون ذلك فى الوجه

والشفة .والمستوشمات :جمع مستوشمة ،وهى التى تطلب أن يفعل بها ذلك .وهو حرام بدليل أن
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فاعله ملعون .فإن أمكن إزالته بدون ضرر محقق وجب ،وإن خيف من معالجة إزالته التلف لم يجب

وكفت فيه التوبة .التنمص :نتف الشعر من الوجه بأى وسيلة كانت .والمتفلجة :التى تتكلف أن تفرق
بين أسنانها الثنايا (األسنان األربع فى مقدم الفم) والرباعيات (األسنان بين الثنايا واألنياب) بالمبرد

ونحوه .للحسن ،أى لطلب الحسن ،وقد تفعله الكبي ةر لتوهم إنها صغيرة .فلو احتيج إليه لعالج أو

عيب فى السن ونحوه فال بأس بهِّ .
المغيرات :صفة لجميع من فعل الثالثة المذكورة من قبل ،وهو

كالتعليل الستحقاق اللعن الموجب للحرمة .وهو فى كتاب هللا ،أى لعن من لعنه رسول هللا مستفاد
من مفهوم هذه اآلية ،أى إن لعن رسول هللا لهؤالء كلعن هللا تعالى لهن ،فيجب أن يؤخذ به.

يوم القيامة
باب عذاب
المص ِو َ
َ
رين َ
ِ
ال ُكهنا َم َع َم ْسُروق
َ - 526ع ْن ُم ْسلم َق َ
َفَقال س ِمع ُت عبَد ه ِ
ال َس ِم ْع ُت الهن ِب هى
َ َ ْ َْ
َّللا َق َ
ِ
ام ِة اْل ُم َص ِوُرو َن .
اْلقَي َ

ِفى َد ِار يس ِار ب ِن ُنمير َ ،ف أَرى ِفى ِ ِ ِ
يل
ُ
َ
َ َ ْ َْ
ص هفته َت َماث َ
اس ع َذابا ِعْنَد ه ِ
َّللا َيْو َم
ول ِإ هن أَ َشهد الهن ِ َ ً
ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ

مسلم :هو أبو الضحى مسلم بن صبيح الهمدانى الكوفى .مسروق:مسروق بن األجدع الهمدانى
الصَّفة من الدار :شبه البهو
الكوفى .يسار بن نمير ،كان مولى عمر وخازنه ،وله رواية عن عمرُّ .
الواسع الطويل السمك .والتماثيل :جمع تمثال ،وهى الصو ةر المجسمة للحيوان ،ويدخل فى ذلك

اإلنسان .سمعت عبد هللا :عبد هللا بن مسعود ،رضى هللا عنه .إن أشد الناس :ويروى" :إن من أشد

الناس" ،ووجهه ابن مالك على حذف ضمير الشأن ،والتقدير" :إنه من أشد الناس" .عند هللا ،أى فى

حكمه تعالى .والمصور لفظ عام يشمل من يصور األشكال مخططة بخطوط ،أو مجسمة بمادة من
المواد .وفى حدث بعده عند البخارى عن ابن عمر" :إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم
القيامة ،يقال لهم :أحيوا ما خلقتم".
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األدب
كتاب
ْ
ْ

الن ِ
حق َّ
الصحبة
بح ْسن ُّ
باب َم ْن أَ ُّ
اس ُ
ول َّ ِ
َ - 757ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه – َقالَ :جاء َر ُجل ِإَلى َرس ِ
َّللا صلى هللا
ُ
َ ٌ
َ
ِ
ِ
َّللا م ْن أَ َح ُّ ِ
ال
ال ُث َّم َم ْن َق َ
ال :أُ ُّم َكَ .ق َ
ق ب ُح ْس ِن َص َح َابت ى؟ َق َ
ول َّ َ
الَ :يا َر ُس َ
عليه وسلم َفَق َ
وك.
ال ثُ َّم أَُب َ
ال ثُ َّم َم ْن َق َ
ال أُ ُّم َك َ .ق َ
ال ثُ َّم َم ْن َق َ
أُ ُّم َك َ .ق َ
جاء رجل :قيل :هو معاوية بن حيدة ،بفتح الحاء .الصحابة ،بالفتح :مصدر مثل الصحبة ،وهى

المعاشرة .أمك :خبر لمبتدأ محذوف ،أو مبتدأ خب هر محذوف أى أحق الناس بحسن الصحابة ،وعند

مسلم" :أمك" بالنصب مع رواية "أباك" فى آخر الحديث ،وتوجيه النصب على تقدير فعل هو :الزم
او احفظ .والتكرار فى هذا داللة على أن محبة األمر والشفقة عليها ورعاية جانبها ينبغى أن يكون

أمثال ما يوجه إلى األب ،وذلك لما تعانيه من مشقة الحمل والوضع ،والرضاع والتربية؛ و ألنها فى

ضعفها وشدة حنوها ،جديرة بأن تجد من ولدها ب اًر ظاه اًر مضاعفاً.

باب ليس الواصل بالمكافىء
اصل ِباْلم َك ِاف ِئ ،وَل ِك ِن اْلو ِ
ِ
 - 757ع ْن عبِد َّ ِ
َّللا ْب ِن َع ْم ٍرو َع ِن َّ
اص ُل
َ
َ
َ َْ
ال َلْي َس اْلَو ُ ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
الَِّذى ِإ َذا َق َط َع ْت َر ِح ُم ُه َو َصَل َها.
ليس الواصل بالمكافىء ،أى ليس حقيقة الواصل من يكافىء صاحبه بمثل فعله ،ألن هذا إنما يكون

ط َع ْت رحمه" .أى الذى إذا ُمنع أعطى.
نوعاً من المعاوضة والمقاصة .قطعت رحمه :وفى روايةَ" :ق َ
فهم ثالث درجات :متواصل يتفضل وال يتفضل عليه .ومكافىء :ال يزيد فى اإلعطاء على ما يأخذ.
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وقاطع :يُتفضل عليه وال َيتفضل .والواصل له الوعد الذى وعد هللا عباده عليه جزيل األجر فى قوله:
" والذين يصلوم ما أمر هللا به أن يوصل".

باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته
ِ
يم َفَقَّبَل ُه َو َش َّم ُه.
 - 757عن أنس :أَ َخ َذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ِإْبَراه َ
إبراهيم هو ولده ملسو هيلع هللا ىلص من مارية القبطية ،ولد بالمدينة وعاش ستة عشر شه ًار ،ومات قبل وفاة الرسول
ملسو هيلع هللا ىلص بثالثة أشهر .والتقبيل بالفم تعبير بدنى عن المحبة ،وكذلك الشم باألنف .واشتقاق التقبيل من
المقابلة والمواجهة.

الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل ْت :ج ِ
امَ أَر ٌة َم َع َها ْابَن َت ِ
 - 767عن َع ِائ َش َة َزْو َج َّ
ان َت ْسأَُلنِىَ ،فَل ْم َت ِجْد
اء ْتنى ْ
َ َ
ِعْنِدى َغير َتمرٍة و ِ
ام ْت َف َخَر َج ْت َ ،فَد َخ َل
احَد ٍة َ ،ف أ ْ
َْ َْ َ
َع َطْي ُت َها َ ،فَق َس َم ْت َها َبْي َن ْابَن َتْي َها  ،ثُ َّم َق َ
ِ ِ ِِ
ِ
َّ
َح َس َن ِإَلْي ِه َّن ُك َّن َل ُه ِس ْتً ار ِم َن
ال َم ْن َيلى م ْن َهذه اْلَبَنات َشْيًئا َفأ ْ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َف َحَّد ْثتُ ُه َفَق َ
َّ
الن ِار.
فحدثته ،أى حدثته بخبر هذه المرأة وما كان من صنيعها .من يلى :من الوالية .وفى رواية أبى ذر:

"من ُبلى" من االبتالء .وفى رواية الترمذى" :من ابتلى" فعلى هاتين الروايتين تنصب "شيئاً" على نزع
الخافض ،أى بشىء ،أو تنصب على المفعولية المطلقة ،أى شيئاً من البالء أو االبتالء .من هذه
َل فى البنات للجنس .ست ار من النار ،أى حجاباً يقيه النار.
البنات شيئاً :هذه إشارة إلى الجنس ،فأ ْ
والحديث حث على رعاية البنات من بين الولد بوجه خاص ،لما فيهن من ضعف عن القيام

بمصالحهن فى الغالب ،من االكتساب ،وحسن التصرف ،وقوة الرأى ،ولشعورهن بالحاجة إلى العطف

والرعاية .زفى سنن ابن ماجه من حديث سراقة بن مالك ،أن النبى ملسو هيلع هللا ىلص قال" :أال أدلك على فضل
الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك".

وفى الحديث تنويه بسخاء عائشة؛ إذ جادت بما التملك غيره .وفيه الحث على التصدق بما تيسر،

قل أو كثر.
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ِ
اء
َ - 767ع ْن َعائ َش َة  -رضى هللا عنها – َقاَل ْتَ :ج َ
وسلم َفَقال تَُق ِبلُو َن ِ
ال َّ
الن ِب ُّى
الصْبَي َ
ان َف َما ُنَق ِبلُ ُه ْم َ .فَق َ
َ
الر ْح َم َة.
َقْل ِب َك َّ

أَ ْعَ ار ِب ٌّى ِإَلى َّ
الن ِب ِى صلى هللا عليه
ِ
َّللا ِم ْن
ملسو هيلع هللا ىلص أََو أَ ْمل ُك َل َك أَ ْن َنَز َع َّ ُ

تقبلون الصبيان؟ :بحذف أداة االستفهام ،أى أتقبلون؟ وفى رواية" :أتقبلون" ،بالهمزة .أو أملك ،...أى

ال أملك لك دفع نزع هللا الرحمة من قبلك ،بتقدير مضاف قبل المصدر المؤول .أو معناه ال أملك

وضع الرحمة فى قبلك ،وذلك لنزع الرحمة من قلبك ،بتقدير مفعول محذوف ألملك ،وجعل المصدر

مفعول ألجله .وهذان التفسيران على رواية "أن" بفتح الهمزة ،وروى بكسر هم ةز "إن" فيكون معناه :إن
نزع هللا من قبلك الرحمة ال أملك ردها .بتقدير جواب للشرط مفهوم مما سبق.

َ - 767ع ْن ُعمَر ْب ِن اْل َخطَّ ِ
اب  -رضى هللا عنه َ -قِد َم َعَلى َّ
امَ َأر ٌة
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َسْب ٌىَ ،فِإ َذا ْ
َ
السْب ِى أَ َخ َذ ْت ُه َفأَْل َصَق ْت ُه ِبَب ْط ِن َها
السْب ِى َقْد َت ْحلُ ُب َثْدَي َها َت ْس ِقىِ ،إ َذا َو َجَد ْت َص ِبًّيا ِفى َّ
ِم َن َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ َتَرْو َن َهِذِه َط ِار َح ًة َوَلَد َها ِفى َّ
ال َلَنا َّ
الن ِارُ .قْلَنا َال َو ْهى َتْقِدُر َعَلى
َوأَْر َض َع ْت ُهَ ،فَق َ
َ
َّللا أَْر َح ُم ِب ِعَب ِادِه ِم ْن َهِذِه ِبَوَلِد َها .
ال َّ ُ
أَ ْن َال َت ْطَر َح ُهَ .فَق َ
سبي ،أى أسرى .تحلب ثديها :ويروى" :قد َت َحلَّ َب ثديها" ،أى سال منه اللبن؛ ومنه سمى الحليب
ُّ
لتحلبه .تسقى ،أى ترضع .وروى" :تسعى" من السعى ،وهو المشى فى سرعة فألصقته ببطنها

وأرضعته :وذلك من شدة رحمتها با ألوالد ،إذ أنها كانت قد فقدت ولدها ،وذلك أيضًا عنها ليخف
عنها اللبن ويزول عنها ضرر تحفله فى ثدييها .أترون هذه طارحة ولدها فى النار ،أى أتظنونها
وهى بهذه الشفقة العارمة قاد ةر على إلقاء ولدها فى النار .الوهى تقدر على أالّ تطرحه ،أى ال

تطرحه وهى قاد ةر على عدم طرحه ،أى إنها التطيق ذلك وال تفعله اختيا ًار .هلل :الالم فيه للتأكيد.
والعباد لفظه عام ومعناه هنا خاص بالمؤمنين .فكان مظهر الرحمة من هذه المرأة مجاال للتنبيه على
أن رحمة هللا فوق هذه الرحمة التى لمسها المؤمنون من هذه المرأة التى سكبت حنانها فيمن تلقاه من

الصبيان.
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باب جعل هللا الرحمة فى مائة جزِء
 - 767عن أَبى هُريرَة َقال س ِمع ُت رسول َّ ِ
الر ْح َم َة ِماَئ َة ُجْزٍء ،
َّللا َّ
ول َج َع َل َّ ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َ َ َْ َ َ ْ َ ُ َ
ين ُجْزًءا َ ،وأَْنَز َل ِفى األَْر ِ
ض ُجْزًءا َوا ِحًداَ ،ف ِم ْن َذِل َك اْل ُجْزِء
َم َس َك ِعْنَد ُه ِت ْس َع ًة َوِت ْس ِع َ
َفأ ْ
س َح ِافَرَها َع ْن َوَلِد َها َخ ْشَي َة أَ ْن ُت ِص َيب ُه.
َي َتَر َ
ق َ ،حتَّى َتْرَف َع اْل َفَر ُ
اح ُم اْل َخْل ُ
الرحمة :الرقة والتعطف ،وهى من هللا العطف على خلقه باألرزاق المادية والمعنوية ،وبقبول توبة

التائب .فى مائة جزء ،أى منحص ةر فى هذه األجزاء المائة على الحقيقة ،أو على المجاز على إرادة
التكثير والمبالغة .أو "فى" زائدة ،كما فى قوله :وفى الرحمن للضعفاء كاف.

وفى رواية" :جعل هللا الرحمة مائة جزء" .وأنزل فى األرض ،أى إلى األرض ،بنيابة حرف الجر عن
مثله .أو هو على تضمين أنزل معنى نشر َّ
وبث .يتراحم الخلق ،أى يرحم بعضهم بعضاً ،سواء فى
ذلك العقالء من الخلق وغير العاقلين كضروب الحيوان .الحافر للفرس بمنزلة الظلف للشاة فى

أطراف قوائمها .أن تصيبه ،أى خشية إصابتها له بحوافرها .إتما خص الفرس ألنها أشد الحيوان

المألوف حركة مع ولدها ،ولما فيها من الخ فة والنشاط وسرعة الحركة ،وهى مع ذلك تتوقى أن يصل

الضرر منها إلى ولدها.

والحديث تصوير لسعة رحمة هللا التى وسعت كل شئ.

باب فضل من يعول يتيما
ِ
ِ ِ
ِ
 - 767عن َس ْه َل ْب َن َس ْعٍد َع ِن َّ
ال
ال أََنا َوَكاف ُل اْلَيتي ِم فى اْل َجَّنة َه َك َذا َ .وَق َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
السَّب َاب ِة َواْلُو ْس َطى.
ِبِإ ْصَب َعْي ِه َّ
كافل اليتيم :القائم بمصالحه ورعاية شئونه .وقال بإصبعيه ،أى أشار بهما .وقال ،بمعنى أشار

للتمثيل .السبابة :اإلصبع التى بين اإلبهام والوسطى ،وتعرف بالسبحاة أيضًا ،بتشديد الياء ،وهى
التى يشار بها فى تشهد الصالة.
وفى هذا التعبير إشا ةر إلى قرب المنزلة كقرب ما بين هاتين اإلصبعين المتجاورتين.
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باب رحمة الناس والبهائم
 - 765ع ْن أَ ِبى ُهريرَة أَ َّن رسول َّ ِ
اش َتَّد َعَلْي ِه
يق ْ
ال َبْيَن َما َر ُج ٌل َي ْم ِشى ِب َط ِر ٍ
َ
َ َْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ِ
يها َف َش ِر َب ثُ َّم َخَر َج َ ،فِإ َذا َكْل ٌب َيْل َه ُث َيأْ ُك ُل الثََّرى ِم َن
اْل َع َط ُ
ش َ ،فَو َجَد ِبْئً ار َفَنَز َل ف َ
الر ُج ُل َلَقْد َبَل َغ َه َذا اْل َكْل َب ِم َن اْل َع َط ِ
اْل َع َط ِ
ان َبَل َغ ِبىَ ،فَنَز َل اْل ِبْئَر
ال َّ
ش ِمْث ُل الَِّذى َك َ
ش َفَق َ
ِِ ِ
َّللا َل ُه َف َغ َفَر َلهُ.
َف َمألَ ُخ َّف ُهُ ،ث َّم أَ ْم َس َك ُه بفيهَ ،ف َسَقى اْل َكْل َبَ ،ف َش َكَر َّ ُ
ِن َلَنا ِفى اْلبه ِائ ِم أَج ار؟ َفَقال ِفى ُك ِل َذ ِ
َقالُوا يا رسول َّ ِ
ات َك ِبٍد َر ْطَب ٍة أَ ْجٌر.
َّللا َوإ َّ
ًْ
ََ
َ
َ َُ َ
فشرب ثم خرج ،أى من البئر .يلهث  :يخرج لسانه من العطش ،أو يرتفع َنَف ُسه بين أضالعه .الثرى:

الكلب" بالرفع" ،مثل" بالنصب ،أى بلغ الكلب مبلغًا مثل
التراب الندى .بلغ هذا الكلب :ويروى" :هذا
ُ
الذى بلغ بى .ثم أمسكه بفيه :ليستطيع الصعود به ،إذ أنيديه مشغولتان بالصعود من البئر .فشكر

هللا له فغفر له ،أى أثنى هللا عليه ،أو قبل عمله منه أو أظهر ما جازاه به عند مالئكته .وفى رواية:

"فأدخله الجنة" بدل" :فغفر له" .قالوا ،أى قال الصحابة ،وسمى منهم سراقة بن مالك بن جعشم ،فيما

رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان .وإن لنا فى البهائم أج ًار ،أى األمر كما ذكرت ،وإن لنا فى اإلحسان
إلى البهائم أج ًار؟ جاء االستفهام مقرونًا بالتأكيد إظها ًار للتعجب .الكبد مؤنثة .والرطبة :الحية،
لمالزمة الرطوبة لجميع األحياء .أو معناه فى كل كبد كادت أن تيبس من العطش أجر لمن سقاها
حتى تصير رطبة فهو من وصف الشىء باعتبار ما يؤول إليه.

وفى الحدث حث على اإلحسان ،وأن السماح بالماء من أعظم القربات .وقديماً كان المحسنون يعنون
بإقامة المشارب والحياض ،للناس والحيوان ،يبتغون بذلك القربة إلى هللا ،وفى القاهرة المعزية مشارب

أثرية بنيت وحدها أو ملحقة بالمساجد والقصور لهذا الغرض الكريم ،يسميها العامة "السبيل".

َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ :ترى اْلمْؤ ِمنِ َ ِ
ير قالَ :قال رسول َّ ِ
 - 766عن ُّ
اح ِم ِه ْم
ان ْب َن َب ِش ٍ
الن ْع َم َ
ين فى َتَر ُ
َ
ُ
َ َُ ُ
الس َه ِر
َوَتَو ِاد ِه ْم َوَت َعا ُ
اعى َل ُه َس ِائُر َج َسِدِه ِب َّ
ط ِف ِه ْم َك َمَث ِل اْل َج َسِد ِإ َذا ْ
اش َت َكى ُع ْضًوا َتَد َ
َواْل ُح َّمى.
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التراحم :أن يرحم بعضهم بعضًا بأخوة اإلسالم .والتواد :المواصلة الجالبة للمحبة ،كالتزاور والمهاداة.
والتعاطف :أن يعين بعضهم بعضًا ،كما يعطف شىء على شىء ليقويه .كمثل الجسد ،أى كمثل
الجسد بالنسبة لجميع األعضاء .ووجه الشبه التوافق فى التعب والراحة ،واالتحاد فى المشاعر،

والتربط التام .تداعى ،أى دعا بعضه بعضاً إلى المشاركة فى األلم .والحديث حث على التعاون
والتكافل والمشاركة فى اآلمال واآلالم .

الو َصاة بالجار
باب َ
وص ِ
 - 767ع ِن اب ِن عمر  -رضى هللا عنهما – عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال :ما َزال ِجب ِريل ي ِ
ينى
َ َ ْ ُ ُ
َ ْ ُ ََ
ِباْل َج ِار َحتَّى َظَنْن ُت أََّن ُه َسُيَو ِرثُ ُه.
"الوصاة" :كذا فى جميع أصول البخارى .وعند العينى والقسطالنى" :الوصاءة" بالهمز .يوصينى
بالجار :فى مراعاة حقوقه ،وفى مواساته ،وإردة الخير له ودفع الضرر عنه ،وإمداده بالنصح،

ومعاملته بالحسنى .واسم الجار يشمل المسلم والكافر ،والعابد والفاسق ،والصديق والعدو ،والنافع

والضار ،والقريب واألجنبى .واختلف فى حد الجوار ،فعن على أن الجار من سمع النداء ،وعن

عائشة حق الجوار أربعون دا اًر من كل جانب .سيورثه ،أى سيجعله بمنزلة القريب المستحق للميراث.

باب تعاون المؤمنين ِ
بعضهم بعضاً
ال اْل ُمْؤ ِم ُن ِلْل ُمْؤ ِم ِن َكاْلُبْنَي ِ
وسى َع ِن َّ
ض ُه َب ْع ًضا
ان َ ،ي ُشُّد َب ْع ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
 - 767عن أَ ِبى ُم َ
ُ .ث َّم َشَّب َك َبْي َن أَ َصا ِب ِع ِه .
ِ
ِ
ِ
ان َّ
ال
َوَك َ
َل أَْو َطال ُب َح َ
اج ٍة أَ ْقَب َل َعَلْيَنا ِبَو ْج ِهه َفَق َ
اء َر ُج ٌل َي ْسأ ُ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َجال ًسا ِإ ْذ َج َ
ِ
َّللا َعَلى ِل َس ِ
اش َف ُعوا َفْل ُتْؤ َجُروا َ ،وْلَيْق ِ
اء .
ْ
ان َن ِبِيه َما َش َ
ض َّ ُ
أبو موسى :أبو موسى األشعرى.
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هذا تمثيل لبناء المجتمع اإلسالمى :أن يتعاون أفراده ويتكاتفوا ،ويكونوا فى تعاونهم كالبنيان ال يقوم

إال على أساس من الترابط والتساند والنظام المحكم ،فإذا اختل من البنيان شىء سرى الخلل منه إلى

سائره .فكذلك المؤمنون ال تتم سالمتهم وقوتهم إال بسالمة األفراد وقوتهم ،وإمداد بعضهم بعضًا
بالتقويم والنصح والرعاية الشاملة.
ثم شبك بين أصابعه :تمثيال للترابط والتماسك .إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة.ويروى" :طالب

حاجة" .اشفعوا فلتؤجروا ،أى اشفهوا فى قضاء حاجة السائل أو الطالب .والفاء للسببية بعدها الم كى

المسكورة  ،وجاز اجتماعهما ألنهما بمعنى واحد وهو التعليل ،أو الالم الزائدة على مذهب األخفش
ُصّلِّى لكم" .ويحتمل أن تكون الالم الم األمر ،وهذه يجوز فيها الكسر على
كزيادتها فى "قوموا فأل َ
وتسكينها تخفيفًا ألجل الحركة التى قبلها .وليقض هللا :الالم لألمر المقصود به الدعاء ،أى
األصل
َ
اللهم اقض .دعا هللا أن يجرى على لسانه ما يشاء مما يأمر به المسلمين من خير؛ ليتم فى ذلك
قضاء هللا وقدره .وفى رواية" :ويقضى".

باب كيف يكون الرجل فى أَهله
ِ
ان َّ
ان ِفى
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َي ْصَن ُع ِفى أَ ْهِله َقاَل ْت َك َ
ال َسأَْل ُت َع ِائ َش َة َما َك َ
َسَوِد َق َ
 - 767ع ِن األ ْ
الصالَ ِة.
ام ِإَلى َّ
ِم ْهَن ِة أَ ْهِل ِه َ ،فِإ َذا َح َضَر ِت ال َّ
صالَةُ َق َ
األسود :هو األسود بن يزيد ين قيس النخعى ،أدرك النبى ملسو هيلع هللا ىلص ولم يلقه .ما كان يصنع فى أهله؟ أى
إذا كان فى أهله ،أى معهم وبينهم .المهنة :الخدمة ،وهى بكسر الميم وفتحها .وإنما كان يفعل ذلك
ليقتدى به فى التواضع والتعاون والمشاركة فى الشعور والمسئولية األسرية ،واالعتماد على النفس؛

فكان يخيط ثوبه ،ويخضف نعله ،ويحلب شاته ،كما ورد فى السنن .حضرت الصالة :جاء وقتها.

الريب
باب ما يجوز من اغتياب أَهل الفساد و َ
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ول َّ ِ
 - 777عن َع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -قاَل ِت اس َتأْ َذ َن َر ُجل َعَلى َرس ِ
َّللا صلى هللا
ُ
ٌ
ْ
ال اْئ َذُنوا َلهُ ِبْئ َس  ،أَ ُخو اْل َع ِش َيرِة أَ ِو ْاب ُن الْ َع ِش َيرِة َ .فَل َّما َد َخ َل أَالَ َن َلهُ
عليه وسلم َفَق َ
الم ُقْل ُت يا رسول َّ ِ
ال أَ ْى َع ِائ َشةُِ ،إ َّن َشَّر
َّللا ُقْل َت الَِّذى ُقْل َت  ،ثُ َّم أََلْن َت َلهُ اْل َك َ
ال َم َق َ
َ َُ َ
اْل َك َ َ
ِ
الن ِ
اس  -أَْو َوَد َع ُه َّ
اس َم ْن َتَرَك ُه َّ
َّ
اء فُ ْح ِش ِه.
الن ُ
الن ُ
اس  -اتَق َ
استأذن رجل :هو عيينة بن حصن الفزارى ،أو مخرمة بن نوفل .العشيرة :القبيلة ،وبنو األب

األدنون .وبئس :عبا ةر من عبارات الذم واالستنكار .وأخو القبيلة :الرجل منها ،كقولهم :يا أخا

العرب ،لكل عربى" .أالن له الكالم" :استئالفًا له ،وليضرب مثال فى المداراةُ" .قْل َت الذى ُقْل َت ثم
أى
أَل ْن َت له الكالم" :القائل عائشة .تسأل عن سر تحوله ملسو هيلع هللا ىلص من ذم هذا الرجل إلى إالنة الكالم لهْ .

ودعاً :تركه .وهذا نص على استعمال
عائشة :أى :أداة من أدوات النداء ،أى يا عائشة .ودعه يدعه ْ
الماضى من يدع وإن زعم بعض اللغويين أن الماضى منه ممات .وقد قرىء فى خارج السبع" :ما

َوَد َع َك ربك وما قلى" .وهذا تعليل للمداراة التى اصطنعها الرسول .وكان فعله ملسو هيلع هللا ىلص تشريعًا فى جواز
ِّغيبة أهل الفساد والريب ،وجواز مداراتهم دفعًا لشرهم وفحشهم .

باب ما ُيكره من النَّميمة
ال ُكَّنا َم َع
َ - 777ع ْن َه َّم ٍ
ام َق َ
ُح َذْي َف ُة َس ِم ْع ُت َّ
ول
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ

ِ
ال
ال َيْرَف ُع اْل َحِد َ
يل َلهُ ِإ َّن َر ُج ً
يث ِإَلى ُع ْث َم َ
ان َ .فَق َ
ُح َذْي َف َة َفق َ
ات.
َال َيْد ُخ ُل اْل َجَّن َة َقتَّ ٌ

همام :همام بن الحارث النخعى الكوفى .حذيفة :حذيفة بن اليمان رضى هللا عنه .رفع الحديث إليه:

يبلغه إليه .يعنى عثمان بن عفان .ال يدخل الجنة ،المراد ال يدخلها دخول الفائزين ،أو ال يدخلها إذا

استحل ذلك الفعل .القتات :مبالغة من قت الحديث يقته قتا ،إذا نقله على سبيل النميمة .وقيد
بعضهم القتات بالذى يتسمع على القوم وهم ال يعلمون ثم ينم حديثهم.
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باب ما قيل فى ذى الوجهين
الن ِ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َت ِجُد ِم ْن َش ِر َّ
ال َّ
اس َيْو َم
ال َق َ
َ - 777ع ْن أَ ِبى هَُرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
اْل ِقيام ِة ِعْنَد َّ ِ
َّللا َذا اْلَو ْج َهْي ِن ،الَِّذى َيأ ِْتى َهُؤ َال ِء ِبَو ْج ٍه َو َهُؤ َال ِء ِبَو ْج ٍه.
َ َ
من شرار :ويروى" :من ِّّ
أشر" .واألولى من هاتين الروايتين أفعل تفضيل سماعى مشهور،
شر" و"من ّ
والثانية أفعل تفضيل قياسي قليل االستعمال .يأتى هؤالء بوجه وهؤالء بوجه ،أى يأتى قومًا بوجه
ويظهر عندهم أنه منهم ومخالف لآلخرين مبغض لهم ،ثم يأتى إلى اآلخرين ويصنع نحو هذا

الصنيع .لكن لو أتى كل قوم بكالم فيه صالح واعتذر عن كل قوم لآلخرين ،ونقل ما أمكنه من قول
جميل مع ستره للقبيح ،كان بذلك محمودًا .وإنما كان األول شر الناس ألنه بمنزلة المنافق.

حاسد والتَّدابر
باب ما ُيْن َهى عن الت ُ
 - 777ع ْن أَ ِبى ُهريرَة  -رضى هللا عنه  -أَ َّن رسول َّ ِ
ال ِإَّيا ُك ْم َوالظَّ َّن َ ،فِإ َّن
َ
َ َْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ِ ِ
اسُدواَ ،و َال
الظَّ َّن أَ ْك َذ ُب اْل َحديث َ ،و َال َت َح َّس ُسواَ ،و َال َت َج َّس ُسواَ ،و َال َتَن َ
اج ُشواَ ،و َال َت َح َ
ضوا  ،و َال َتَداب روا  ،وُكوُنوا ِعب َاد َّ ِ
َّللا ِإ ْخَواًنا.
َتَبا َغ ُ
َ
َ
َُ
َ
باب ما ينهى ،أى باب النهى ،و "ما" فيه مصدرية .إياكم والظن ،أى اجتنبوا اتهام أحد بالفاحشة من

غير أن يظهر عليه ما يقتضيها .أكذب الحديث ،أى أكذب ما تحدث المرء به نفسه؛ أو إذا حدث

الناس به صاحب الظن دون أن يتحقق منه كان أكذب المحدثين .التحسس والتجسس كالهما

بمعنى ،وهو تطلب األخبار .وقيل التحسس بالمهملة :االستماع لحديث القوم ،والتجسس بالجيم:

البحث عن العورات .التناجش :تفاعل من النجش ،بالفتح ،وهو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو يريد

شراءها ،ولكن ليسمعه غي هر فيزيد بزيادته .ال تحاسدوا ،أى ال يحسد بعضكم بعضاً .التدابروا ،أى ال
عباد هللا،
تتدابروا ،بحذف إحدى تاءى الفعل ،أى ال تتهاجروا فيولى كل واحد منكما دب هر لصاحبهَ .
أى يا عباد هللا .أى كونوا كاإلخوان من النسب فى الشفقة والرحمة والمحبة ،والمواساة ،والمعاونة،

والنصيحة.
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المؤمن على َن ْف ِ
ِ
سه
باب ستر
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يُقول ُك ُّل أُ َّم ِتى معا ًفى ِإالَّ اْلمج ِ
 - 777عن أَبى ُهريرَة قال :س ِمع ُت رسول َّ ِ
ين
اه ِر َ
َُ
َُ
َ َ َْ
َ ُ
َ ْ َُ َ
ِن ِم َن اْلم َجاَن ِة أَ ْن َي ْعمل َّ ِ َّ ِ
ول َيا
َ ،وإ َّ
َّللا َ ،فَيُق َ
الر ُج ُل باللْيل َع َمالً  ،ثُ َّم ُي ْص ِب َح َوَقْد َس َتَرُه َّ ُ
ََ
َ
ف ِس ْتر َّ ِ
ِ
َّللا َعْن ُه.
ُف َال ُن َع ِمْل ُت اْلَب ِار َح َة َك َذا َوَك َذاَ ،وَقْد َب َ
ات َي ْس ُتُرُه َرُّب ُه َوُي ْص ِب ُح َي ْكش ُ َ
ستر المؤمن على نفسه ،أى إذا صدر منه ما يعاب عليه .معافى :من المعافاة ،وهو العفو فمن

تستر ولم يجاهر بذنبه كان أهال لعفو هللا ،وأما المجاهرون الذى يستعلنون بذنوبهم وآثامهم فليسوا

أهال للعفو .ويروى" :إال المجاهروة" ،وخرجه ابن مالك بأن "إال" فيه بمعنى لكن ،أى لكن المجاهرون
بالمعاصى ال يعافون" .وإن من المجاهرة" :ويروى" :من المجانة" بفتح الميم وتخفيف الجيم ،أى عدم

المباالة .البارحة :أقرب ليلة مضت .كذا وكذا ،أى من المعصية.

باب ِ
الكْبر
 - 775ع ْن ح ِارَث َة ب ِن و ْه ٍب اْل ُخَز ِ
اع ِى َع ِن َّ
َه ِل اْل َجَّن ِة ُ ،كلُّ
ال أَالَ أُ ْخ ِبُرُك ْم ِبأ ْ
َ َ
ْ َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ف َ ،لو أَ ْقسم عَلى َّ ِ
يف م َت َض ِ
ِ
َه ِل َّ
اظ
الن ِار ُك ُّل ُعُت ٍل َجَّو ٍ
اع ٍ
َّللا ألََبَّرُه  ،أَ َال أُ ْخ ِبُرُك ْم ِبأ ْ
ْ ََ َ
َضع ٍ ُ
ُم ْس َت ْك ِب ٍر.
أال أخبركم بأهل الجنة ،أى بأغلب أهلها" .كل ضعيف متضاعف" ،أى هم كل ضعيف متضاعف،

والمراد بالضعيف هنا ضعيف الحال فى الدنيا ،الضعيف البدن .والمتضاعف :التواضع .وهؤالء أبعد
الناس عن الشرور والمآثم وما يدفع إليه الغرور واالستعالء .لو أقسم على هللا ألبره ،أى لو أقسم

على هللا طمعا فى كرمه ألبره ،أى أجابه إلى ما أقسم عليه .ويقال فى نقيضه :أحنثه ،إذا لم يجبه

إلى ما أقسم عليه .أال أخبركم بأهل النار ،أى معظم أهلها .العتل :الغيظ الجافى الشديد العنف.
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والجواظ :المنوع للخير ،أو المختال فى مشيته .والحديث حث على التواضع ونهى عن الكبر
واالستعالء.

ول َّ ِ
 - 776عن أََنس ب ُن م ِال ٍك َقال َكاَن ِت األَم ُة ِم ْن ِإم ِ
اء أَ ْه ِل اْلمِديَن ِة َل َتأْ ُخ ُذ ِبَيِد َرس ِ
َّللا
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ ْ َ
ملسو هيلع هللا ىلص َف َتْن َطِل ِ ِ
اء ْت.
ُ
ق به َحْي ُث َش َ
األمة :المملوكة غير الحرة .حيث شاءت :حيث شاءت من األمكنة ولو كان المكان خارج المدينة.

زاد أحمد" :فى حاجتها" .وفى أخرى له" :فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت" .والمراد
باألخذ باليد الزم ذلك ،وهو االنقياد والمطابقة .وهذا أعلى درجات التواضع والبعد عن الكبر ،صلى

هللا عليه وسلم.

باب الصدق والكذب
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َقال ِإ َّن ِ
 - 777ع ْن عبِد َّ ِ
َّللا  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
الصْد َق َي ْهِدى ِإَلى اْل ِب ِر،
َ َْ
َ
ِن اْل َكِذ َب َي ْهِدى
ق َحتَّى َي ُكو َن ِصِد ًيقا َ ،وإ َّ
ِن اْل ِبَّر َي ْهِدى ِإَلى اْل َجَّن ِة َ ،وإ َّ
َوإ َّ
ِن َّ
الر ُج َل َلَي ْصُد ُ
الرجل َلي ْكِذب ،حتَّى ي ْك َتب ِعْنَد َّ ِ
ور َي ْهِدى ِإَلى َّ
ِإَلى اْل ُف ُج ِ
َّللا
الن ِار َ ،وإ َّ
ور َ ،وإ َّ
ِن َّ ُ َ َ ُ َ ُ َ
ِن اْل ُف ُج َ
َك َّذ ًابا.
عبد هللا :عبد هللا بن مسعود .يهدى إلى البر ،أى يوصل إلى الخيرات كلها .والصدق ضروب كثيرة،
منها صدق فى اللسان وهو نقيض الكذب؛ وصدق فى النية وهو اإلخالص ،وصدق فى العزم،

وصدق فى الوفاء بالعزم ،وثدق فى األعمال ويكون باستواء السر والعالنية" .ليصدق حتى يكون

صديقا" ،أى ليستمر فى صدقه حتى يصل إلى درجة الصديقين .والصديق مبالغة فى الصادق.
الفجور :ضد البر ،وهو اسم جامع للشرور ،قال تعالى" :إن األبرار لفى نعيم .وإن الفجار لفى

جحيم" .ليكذب ،أى ليستمر فى كذبه ويتكرر ذلك منه .حتى يكتب عند هللا ،أى يحكم له بذلك
ويظه هر للمخلوقين فى المأل األعلى ،وفى األرض .وفى رواية" :حتى يكون".
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ِ
الحياء
باب
ال َّ
اء َال َيأ ِْتى ِإالَّ ِب َخْي ٍر.
 - 777عن ِع ْمَر َ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص اْل َحَي ُ
ال َق َ
ان ْب َن ُح َصْي ٍن َق َ
الحياء :فسروه بأنه تغير وانكسار يعترى اإلنسان من خوف ما يعاب به ويذم .ويقال :حيى منه يحيا

حياء ،واستحيى استحياء .وأنشد:

َّ
أال َت ْحَي ْو َن ِّم ْن َت ْكِّث ِّ
وب
ير قَ ْوم
لعالت وأ ُُّم ُكم َرُق ُ
ومعناه أن من استحيا من الناس أن يروه مدانياً لرذيلة ،أو مرتبكاً لما يالم عليه ،فذلك داعية أن

يكون أشد حياء من هللا أن يأتى من الفجور وارتكاب المحارم ما يستوجب غضب هللا ،وذلك بطبيعة

الحياء الكامنة فيه .فالحياء بذلك يبعد صاحبه عن الشرور ،ويدنيه من الخير وما يرضى هللا والناس.

ال ِم ُّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َّن ِم َّما أَْدَر َك َّ
ال َّ
النُبَّوِة األُوَلى
اس ِم ْن َك َ
 - 777عن أَُبي َم ْس ُع ٍ
الن ُ
ال َق َ
ود َق َ
ِ
اصَن ْع َما ِشْئ َت.
ِإ َذا َل ْم َت ْس َتحى َف ْ
أبو مسعود :أبو مسعود عقبة بن عمرو البدرى األنصارى ،وورد فى العينى والقسطالنى" :عقبة بن

عامر" وهو خلط بينه وبين غيره .انظر اإلصابة  .9955وقد جاء اسمه على الصواب عندهما فى

كتاب بدء الخلق .العينى  746:4والقسطالنى  .770:9الناس ،بالرفع فى جميع طرق الصحيح كما
قال ابن حجر ،أى مما أدركه الناس .ويجوز النصب ،أى مما بلغ الناس ،والمراد باإلدراك أنه باق
إلى اآلن لم ينسخ فيما نسخ من شرائع األنبياء .من كالم النبوة األولى ،أى مما اتفق عليه األنبياء

األولون فى كالمهم وهديهم .لم تستح :وفى رواية" :لم تستحى" .وقد ذكر المفسرون لهذا أوجهاً كثيرة:

أحدها :إذا لم تستح من العتب ولم تخش العار فافعل ما تحدثك به نفسك ،حسناً كان أو قبيحاً.
فاألمر مراد به التوبيخ .الثانى :إن تيقنت أن ما ستفعله ال يستوجي حياء ألنه صواب ال يستحيا منه

فافعله .الثالث :أن معناه الوعيد ،أى افعل ما شئت تلق جزاءه ،كقولة تعالى" :اعملوا ماشئتم" .الرابع:
تركك الحياء أعظم مما تفعله ،أى إن اطراح الحياء هو غاية ما يذم به المرء ،فمن هان عليه حياؤه

هان عليه مقارفة كل معصية وفجور.

12

غ اْلمْؤ ِم ُن ِم ْن ُج ْح ٍر و ِ
َ - 777ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
احٍد َمَّرَتْي ِن .
َ
ال َال ُيْلَد ُ ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص أََّنهُ َق َ
اللدغ :عض الحية والعقرب .وقرئت "يلدغ" يضم الغين على اإلخبار ،أو على اإلخبار المراد به

النهى ،وقرئت أيضاً بكسر الغين مسبوقاً بال الناهية فيكون معناه التحذير ،أى ليكن المؤمن حازماً
حذ ًار ال يؤتى من ناحية الغفلة ،فيخدع م ةر بعد أخرى .وقد يكون ذلك فى أمر الدين كما يكون فى
أمر الدنيا ،وذلك أوالهما بالحذر .وأصح القراءتين قراءة الرفع ،ألن العبا ةر مثل له أصل معروف،

وهو كالم لم يسبق إليه ملسو هيلع هللا ىلص.

وأول ما قاله ألبى ع ةز الجمحى الشاعر ،عندما أسر بوقعة بدر واشتكى َعْيلة وفق ًارَّ ،
فمن عليه صلى
هللا عليه وسلم وأطلقه بغير فداء ،وشرط عليه أال يجّلِّب عليه وال يهجوه ،فلما بلغ مأمنه عاد إلى ما
كان منه من التحريض والهجاء ،وخان العهد ،فأسر م ةر أخرى فى وقعة أحد ،فسأله أن يمن عليه

عف عنه هذه المرة وقال له" :ال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين" ،وقال له
وذكر فق هر وعياله ،فلم ي ُ
أيضاً" :ال تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين" ،وأمر به فقتل.

يشمت
باب ِإذا َع َط َس كيف َّ
َ - 777ع ْن أَ ِبى هَُرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
ال ِإ َذا َع َط َس أَ َحُد ُك ْم َفْلَيُق ِل
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِِ
ِ
َّللا َ .فْلَيُق ْل
اْل َح ْمُد َّّلِل َ .وْلَيُق ْل َل ُه أَ ُخ ُ
ال َل ُه َيْر َح ُم َك َّ ُ
َّللا َ .فِإ َذا َق َ
وه أَْو َصاحُب ُه َيْر َح ُم َك َّ ُ
ِ
َّللا َوُي ْصِل ُح َباَل ُك ْم.
َي ْهدي ُك ُم َّ ُ
تشميت العاطس :الدعاء له ،وأصله إزالة شماتة األعداء ،فكأن الدعاء له بالخير قصد به أال يكون

فى حالة من يشمت به ،فيكون التفعيل به بمعنى السلب ،كما يقال جلدت البعير تجليدًا ،أى أزلت
عنه جلده .أو هو من شمته بغيره :جعله يشمت به ،فكأنه حين دعا له قد جعله يشمت بالشيطان ،إذ
أدخل على الشيطان ما يسوءه .العطاس :حركة غير إرادية تندفع بها بعض إف ارزات األنف والحلق،

وبها يزول عن العاطس كثير من األذى الكامن فى الدماغ .فهو نعمة تستحق الحمد ،وتغير مفاجىء
للعاطس يتطلب الدعاء له بالسالمة .وليقل له أخوه أو صاحبه :الشك من الراوى .والمراد باألخوة
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أخوة اإلسالم .ويصلح بالكم :أى حالكم وشأنكم .وهو سنة كريمة فى تبادل الدعاء الداعى إلى زيادة
األلفة ،وتوثيق روابط اإلخاء.

كتاب االستئذان
باب تسليم الصغير على الكبير
 - 777ع ْن أَ ِبى ُهريرَة َقال َق ال رسول َّ ِ
الص ِغ ُير َعَلى اْل َكبِ ِ
يرَ ،واْل َم ُّار َعَلى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُي َسِل ُم َّ
َ
َ َْ َ َ َ ُ ُ
ِ
ِِ
يل َعَلى اْل َك ِث ِ
ير.
اْلَقاعد َ ،واْلَقل ُ
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يسلم الصغير على الكبير :وذلك عظيمًا له وتوقي ًار .ومراعاة حق السن معتب ةر فى أمور كثيرة من
الشرع .وظاهر الحديث التعميم .أى ولو كان الكبير أصغر قد اًر من الصغير الكبير القدر .وهو خبر
بمعنى األمر ،أى "ليسلم" ،كما وردت بهذا اللفظ فى رواية أحمد .والمار على القاعد :وذلك إشاعة

لألمن ،فقد يكون الماشى مظنة للعدوان ،لتمكنه بالحركة والنشاط؛ وألنه بمثابة الداخل على قوم فى

منزلهم .والقليل على الكثير :وذلك لفضل الجماعة الكبي ةر على الجماعة الصغيرة.

عرفة ِ
للم ِ
وغير المعرفة
باب ا َّ
لسالم َ
 - 777ع ْن عبِد َّ ِ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ ُّى ِ
َل َّ
ال ُت ْط ِع ُم
اإل ْس َ
َّللا ْب ِن َع ْم ٍرو َأ َّن َر ُج ً
َ َْ
ال ِم َخْيٌر َق َ
ال َسأ َ
َّ
السالَ َم َعَلى َم ْن َعَرْف َت َ ،و َعَلى َم ْن َل ْم َت ْع ِر ْف.
ام َ ،وَتْقَ أرُ َّ
الط َع َ
أن رجال سأل :قيل هو أبو ذر .أى اإلسالم خير :أى أى خصال اإلسالم أفضل؟ تطعم الطعام ،أى
تبذله للمحتاج .تق أر السالم ،أى تلقيه ،أى ليست المعرفة شرطًا إللقاء السالم ،فإن القصد بالسالم أن
يكون المسلمون كلهم إخوة ،ال يستوحش أحد منهم من أحد.

باب التسليم على الصبيان
س ْب ِن م ِال ٍك  -رضى هللا عنه أََّن ُه مَّر َعَلى ِصْبَي ٍ َّ
َ - 777ع ْن أََن ِ
ال
ان َف َسل َم َعَلْي ِه ْم َوَق َ
َ
َ
ان َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َي ْف َعُل ُه.
َك َ

كان النبى ملسو هيلع هللا ىلص يفعله ،أى السالم على الصبيان ،وذلك تدريبًا لهم على آداب الشرع ،كما أنه مظهر
من مظاهر التواضع الذى يحث اإلسالم عليه ،وكما أنه فيه إشعا ًار للصبى بكرامته.

باب المصافحة
س أَ َكاَن ِت اْلم َصا َف َح ُة ِفى أَ ْص َح ِ
اب َّ
الَ :ن َع ْم.
ال ُقْل ُت ألَ َن ٍ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ُ
َ - 775ع ْن َق َت َاد َة َق َ
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قتادة :قتادة بن دعامة .المصافحة :أن تلتقى صفحة اليد بصفحة اليد األخرى .والسؤال دليل على أن

المصافحة لم تكن شائعة بين العرب فى القديم .ففى األدب المفرد للبخارى عن أنس مرفوعاً" :أقبل
أهل اليمن  -وهم أول من جاء بالمصافحة" ،ذك هر القسطالنى .وفى حديث حميد عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه

قال" :أهل اليمن أو من جاء بالمصافحة" ،ذك هر العينى .وفى حديث أنس أيضًا" :قيل يا رسول هللا،
الرجل يلقى أخاه ينحنى له؟ قال :ال .قال :فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال :نعم" .أخرجه الترمذى وقال:
حسن.

والمصافحة سنة حميدة ،تتألف بها القلوب ،وتتقوى بها صالت الود والمحبة.

بابِ :إذا ِقيل لكم َت َف َّسحوا فى الم ِ
جل ِ
فافس ُحوا
س َ
ْ
الرجل ِمن مجِل ِس ِه ويجِلس ِف ِ
َ - 776ع ِن ْاب ِن ُع َمَر َع ِن َّ
يه
ام َّ ُ ُ ْ َ ْ
ََ ْ َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ ُه َن َهى أَ ْن ُيَق َ
آخُر َ ،وَل ِك ْن َت َف َّس ُحوا َوَتَو َّس ُعوا.
َ
إذا قيل لكم :...اآلية 11 :من سو ةر المجادلة .وهذه هى قراءة جمهور القراء ،وق أر عاصم وحده":فى

المجالس" بالجمع .أقامه :جعله يقوم منه .والنهى نهى تحريم إذا كان ذلك فى موضع عام مباح ،إما
على وجه العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم ،وإما على الخصوص كمن دعا قوماً بأعيانهم
إلى منزله لوليمة.

وأما المجالس ا لتى ليس للشخص فيها ملك أو إذن فإنه يقام ويخرج منها .على أن إقامة الرجل من
مجلسه إذا ظهر منه إيذاء لفرد أو جماعة ال بأس به.

والحكمة فى هذا النهى حفظ كرامة المسلمين ،وصيانة قلوبهم من شر الضغينة والحقد ،وصون

نفوسهم من الذلة والهوان .ولكن تفسحوا وتوسعوا ،أى ولكن ليقل القادم :تفسحوا وتوسعوا ،فينبغى لمن

ال ألمر هللا تعالى.
فى المسجد أن يفسحوا له ويوسعوا امتثا ً

وكان ابن عمر إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه ،تورعًا منه ،وسدًا لهذا الباب الذي قد
يهدر كرامة المسلم.

باب
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ِإذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس بالمسارة والمناجاة
 - 777ع ْن عبِد َّ ِ
ال َّ
اجى
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َذا ُكْنتُ ْم َثالَ َث ًة َفالَ َي َتَن َ
َ َْ
َّللا  -رضى هللا عنه َ -ق َ
الن ِ
اآلخ ِرَ ،حتَّى َت ْخَتِلطُوا ِب َّ
اس  ،أَ ْج َل أَ ْن ُي ْح ِزَن ُه .
ال ِن ُدو َن َ
َر ُج َ
عبد هللا :هو عبد هللا بن مسعود .فال يتناجى :وفي رواية" :ال يتناج" بالنهي الصريح.

والتناجي :المسارة ،وإنما نهي عنها في مثل هذا الموقف ألن الثالث ربما توهم أنهما يريدان به غائلة

شرا ،أو أنهما يستهينان به أو يجنبانه ثقتهما ،إال إذا كانت تلك المناجاة بإذنه ورضاه ،فال ضير
أو ً
في ذلك .حتى تختلطوا :ويروى" :حتى يختلطوا" .والمراد حتى يختلط الثالثة بغيرهم سواء أكان غيرهم
واحدًا أم أكثر ،فال يبقى هناك مجال عند الثالث للشك والريبة فيهما.
أجل أن يحزنه ،أي من أجل أن يحزنه ذلك ،أي بسببه .فنصب "أجل" على نزع الخافض كما
يقولون .قال عدي بن زيد:

أجل أن هللا قد فضلكم

ق
صلبًا بإزار.
فو من أحكأ ُ

كتاب َّ
الدعوات
نبي دعوة مستجابة
باب لكل ِ
 - 777ع ْن أَ ِبى ُهريرَة أَ َّن رسول َّ ِ
َّللا
َ
َ َْ
َُ َ
ُم ِتى ِفى
اع ًة أل َّ
ئ َد ْعَوِتى َش َف َ
أَ ْن أَ ْخ َت ِب َ

يد
ال ِل ُك ِل َن ِب ٍى َد ْعَوٌة مستجابة َيْد ُعو ِب َها َ ،وأُِر ُ
ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ
اآلخَرِة .

الدعوة والدعاء :السؤال هلل .أريد أن أختبئ دعوتي ،أي أريد أن أدخر دعوتي وأجعلها خبيئة.

والشفاعة :االنضمام إلى المشفوع له في إجابة مطلبه ،وهو خالف الوتر وال ريب أن الشفاعة
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للمسلمين في أهم أوقات حاجاتهم في اآلخرة .من كمال شفقته على أمته ورأفته بهم ،ومتابعة

رعايتهم.

وليس الحديث على ظاهره ،فقد أجيبت دعوات خاصة للرسول من قبل ،فالمراد بالدعوة ..الدعوة

العامة لألمة ،إما بإهالكها وإما بنجاتها.

باب أفضل االستغفار
ِ ِ
س َع ِن َّ
ول اللَّ ُه َّم أَْن َت َربِى  ،الَ
 - 777عن َشَّد ُاد ْب ُن أَْو ٍ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلصَ :سِيُد اال ْست ْغ َف ِار أَ ْن َتُق َ
ِ
ِ
ِ
اس َت َط ْع ُت  ،أَ ُعوُذ ِب َك ِم ْن
ِإَل َه ِإالَّ أَْن َت َ ،خَلْق َتنى َوأََنا َعْبُد َك َ ،وأََنا َعَلى َع ْهد َك َوَو ْعد َك َما ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ُّ
وب ِإالَّ
وء ِب َذْن ِبى ،ا ْغفْر لىَ ،فِإَّن ُه َال َي ْغفُر الذُن َ
وء َل َك ِبن ْع َمت َك َعَل َّى َوأَُب ُ
َش ِر َما َصَن ْع ُت  ،أَُب ُ
أَْن َت.

َو َم ْن َقاَل َها
َو َم ْن َقاَل َها

ِم َن
ِم َن

َّ
ات ِم ْن َيْو ِم ِه َقْب َل أَ ْن ُي ْم ِسى َ ،ف ُهَو ِم ْن أَ ْه ِل اْل َجَّن ِة،
الن َه ِار ُموِقًنا ِب َهاَ ،ف َم َ
َ
ات َقْب َل أَ ْن ُي ْص ِب َحَ ،ف ْهَو ِم ْن أَ ْه ِل اْل َجَّن ِة.
اللَّْي ِل َو ْهَو ُموِق ٌن ِب َهاَ ،ف َم َ

شداد بن أوس :ابن ثابت األنصاري ،وهو ابن أخى حسان بن ثابت .سيد االستغفار أن يقول ،أي

أفضل االستغفار أن يقول المستغفر .وأنا عبدك :يجوز فهمه على الحالية المؤكدة ،أي وأنا عابد لك

كما يجوز فهمه على العطف .وأنا عهدك ووعدك ،أي وأنا باق على ما عاهدتك عليه وواعدتك من
اإليمان بك واإلخالص في الطاعة .ما استطعت ،أي قد استطاعتي أو مدة استطاعتي وفيه إشا ةر

إلى عجز البشر وقصورهم عم أداء ما يجب من حقه تعالى .باء بالشيء :أقر واعترف .قال تعالى:

"إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك" من قالها ..موقنا بها ،أي تلك الكلمات أو تلك الدعوة .ومعنى موقنا
مصدقا بثوابها.
مخلصا من قلبه
بها:
ً
ً

باب التوبة
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س -رضى هللا عنه – َقالَ :قال رسول َّ ِ
َّللا أَ ْفَر ُح ِب َتْوَب ِة َعْبِدِه ِم ْن
َ - 777ع ْن أََن ٍ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصُ َّ :
َ ََُ ُ
أَ َحِد ُكم سَق َط َعَلى َب ِع ِِ
يرهَ ،وَق ْد أَ َضلَّ ُه ِفى أَْر ِ
ض َفالَ ٍة .
ْ َ
هللا :بدون الم التوكيد في أوله باتفاق نسخ البخاري .والمراد بالفرح الرضا وإن كان مقابال بفرح من
لقى بعي هر بعد الضالل .ألن الفرح الذي يوصف به بنو آدم غير جائز على هللا تعالى ،ألنه ه ةز

وطرب يحسه الشخص في نفسه حين يظفر بغرض يستكمل به نقصه ،أو يسد به خلته أو يدفع به

عن نفسه ضر ًارز سقط على بعيره :عثر عليه وصادفه من غير قصد .أضله :فقده وذهب منه حيث
ال يدري .في أرض فالة :باإلضافة باتفاق النسخ .أي مفا ةز قفر ليس فيها ماء وال نبات .وسميت
فالة ألنها فليت ،أي قطعت عن كل خير.

باب ما يقول إذا نام
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َذا أَوى ِإلَى ِفر ِ
اش ِه َق ِ
ان َّ
وت َوأَ ْحَيا َ .وِإ َذا
اس ِم َك أَ ُم ُ
ال َك َ
َ
َ
ال ب ْ
َ
َ - 777ع ْن ُح َذْي َف َة َق َ
َقام َقال اْلحمُد َِّ ِ
ّلِل الَِّذى أَ ْحَياَنا َب ْعَد َما أَ َماتََنا َوِإَلْي ِه ُّ
ور.
الن ُش ُ
َ َ َْ
حذيفة :حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه .أوى إلى فراشه أي دخل فيه .وهو فراش النوم .باسمك أي
بذكر اسمك والمراد بالموت هنا النوم ،سمى النوم موتا ألنه يزول معه العقل والحركة .وإذا قام ،أي

قام من نومه واستيقظ .أماتنا أي موتة النوم .إليه النشور أي هو الكفيل به ال ينشر الموتى إال هو.

والنشور :إحياء الموتى للبعث يوم القيامة.

باب الدعاء إذ انتبه من الليل
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َذا َق ِ َّ ِ
ان َّ
ال اللَّ ُه َّم َل َك اْل َح ْمُد ،
َ - 777ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
اس َك َ
ام م َن اللْيل َي َت َه َّجُد َق َ
َ
السمو ِ
السمو ِ
ات َواألَْر ِ
ض َو َم ْن ِف ِ
ات َواألَْر ِ
ض َو َم ْن
يه َّن َ ،وَل َك اْل َح ْمُد أَْن َت َقِي ُم َّ َ َ
ور َّ َ َ
أَْن َت ُن ُ

ِف ِ
ق
ق َ ،واْل َجَّن ُة َح ٌّ
ق َ ،وِلَق ُاؤ َك َح ٌّ
ق َ ،وَقْوُل َك َح ٌّ
ق َوَو ْعُد َك َح ٌّ
يه َّن َ ،وَل َك اْل َح ْمُد  ،أَْن َت اْل َح ُّ
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ق َ ،و َّ
َ ،و َّ
ق ،اللَّ ُه َّم َل َك أَ ْسَل ْم ُت َو َعَلْي َك
ق َ ،و ُم َح َّمٌد َح ٌّ
الن ِبُّيو َن َح ٌّ
اع ُة َح ٌّ
الن ُار َح ٌّ
ق َ ،و َّ
الس َ
اص ْم ُت َ ،وِإَلْي َك َحا َك ْم ُت َ ،فا ْغ ِفْر ِلى َما َقَّد ْم ُت
آمْن ُت َ ،وِإَلْي َك أََنْب ُت َ ،وبِ َك َخ َ
َتَوَّكْل ُت َوبِ َك َ
َو َما أَ َّخْر ُت َ ،و َما أَ ْسَرْر ُت َ ،و َما أَ ْعَلْن ُت  ،أَْن َت اْل ُمَقِد ُم َوأَْن َت اْل ُمَؤ ِخُر الَ ِإَل َه ِإالَّ أَْن َت -
أَْو َ -ال ِإَل َه َغْيُر َك.
يتهجد :يصلي ليال وأصل التهجد السهر ،أي إلقاء الهجود وهو النوم .نورهما أي منورهما ومضيئهما
بنور هدايتك .القيم :المدبر ألمور الخلق ،يقوم على آجالهم وأعمالهم وأرزاقهم .أنت الحق :المتحقق

الوجود الثابت بال شك فيه .لقاؤك أي لقاء هللا يوم القيامة .أسلم هلل :انقاد ألم هر ونهيه .إليك أنبت أي

رجعت إليك مقبال بقلبي .بك خاصمت أي بما أعطيتني من برهان وسالح خاصمت خصمي

المعاند ،وقهرته بالحجة والسيف .إليك حاكمت أي حاكمت كل من جحد ال كما كان ت تفعل الجاهلية

من تحاكمها إلى الصنم أو الكاهن .وهو من المحاكمة ،وهي رفع القضية إلى الحاكم .فاغفر لي:

وقد غفر هللا له ما تقدم وما تأخر من الذنوب ،وهي خاصة من خواصه ملسو هيلع هللا ىلص .والمراد بالذنب في حقه

عمدا ،والمراد بما تقدم
سهوا أو ً
ملسو هيلع هللا ىلص هو ترك األفضل أو هو صغائر الذنوب فإنها جائزة على األنبياء ً
وما تأخر جميع الذنوب ،أو ما كان منها قبل الفتح وما يكون منها بعده ،أو ما كان قبل النبوة

وبعدها ،والمؤدى في الجميع واحد .المقدم والمؤخر لألشياء :يضع كال منها في موضعه .وقيل معناه
هنا المقدم للرسول في البعث يوم القيامة والمؤخر له في البعث في الدنيا أو ..ال إله غيرك :شك من

الراوي.

باب الدعاء في الصالة
ِ ِ
يق  -رضى هللا عنه  -أََّن ُه َق ِ
ِ
الصِد ِ
اء أَْد ُعو
ال ل َّلن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َعل ْمنى ُد َع ً
َ
ِ
ِ
ِ ُّ
ِ
وب ِإالَّ أَْن َت ،
ُق ِل اللَّ ُه َّم ِإنى َظَل ْم ُت َن ْفسى ظُْل ًما َكث ًيراَ ،والَ َي ْغفُر الذُن َ

َ - 777ع ْن أَ ِبى َب ْك ٍر
ِ
ِِ ِ
ال
به فى َصالَ تى َ .ق َ
َفا ْغ ِفر ِلى م ْغ ِفرًة ِم ْن ِعْنِد َك  ،وار َحم ِنى ِ ،إَّن َك أَْن َت اْل َغ ُفور َّ ِ
يم.
ُ
َ َ
ْ
الرح ُ
َْ ْ

ظلما كثي ار :كثي ار بالثاء .وأصل الظلم :وضع الشيء في غير موضعه ،ويكون أيضًا إنتقاص الحق،
ً
والمراد هنا انتقاص حقها بمالبسة ما يوجب العقوبة ،أو ينقص حظها من الثواب .ال يغفر الذنوب إال
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أنت :فليس لى ملجأ غيرك للمغفرة .مغفرة من عندك :إشا ةر إلى أن فضل هللا ومغفرته ليسا فى
مقابلة عمل ،وال بإنجاب على هللا ،كما نفيد العندية معنى القرب فى المنزلة.

باب الدعاء بعد الصالة
ان أَ َّن رسول َّ ِ
ول ِفى ُدُب ِر ُك ِل
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َك َ
َ - 777ك َت َب الْ ُم ِغ َيرةُ ِإَلى ُم َع ِاوَي َة ْب ِن أَ ِبى ُس ْفَي َ
ان َيُق ُ
َُ َ
َّ
يك َل ُه َ ،ل ُه اْل ُمْل ُك َ ،وَل ُه اْل َح ْمُد َ ،و ْهَو َعَلى
َص َ
َّللا َ ،و ْحَد ُه َال َش ِر َ
ال ٍة ِإ َذا َسل َم َال ِإَل َه ِإالَّ َّ ُ
ُك ِل َشى ٍء َقِد ٌير  ،اللَّ ُه َّم َال َم ِان َع ِل َما أَ ْع َطْي َت َ ،و َال ُم ْع ِطى ِل َما َمَن ْع َت َ ،و َال َيْن َف ُع َذا اْل َجِد
َ
ْ
ِمْن َك اْل َجُّد.
المغيرة :المغي ةر بن شعبة ،وكان معاوية كتب إليه" :اكتب لى بحدي ث سمعته من رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم" .فى دبر كل صالة إذا َّ
سلم ،أى فى آخر كل صالة .وقيدها القسطالنى بأنها الصالة
المكتوبة ،أى المفروضة .ال مانع لما أعطيت ،أى ليس لما أعطيت من مانع .والمراد بما أعطيت ما
الجَد :معناه الحظ والغنى.
أردت إعطاءه ،إذ ال يتصور أن يمنع أحد الناس اإلعطاء الواقع من هللاَ .
أى ال ينفع ذا الحظ والغنى منك غناه وحظه ،وإنما ينفعه العمل الصالح .وضبطه بعضهم "الجد"

بالكسر ،أى ال ينفع ذا االجتهاد منك اجتهاده ،وإنما ينفعه رحمتك .و"أل" فى الجد الثانى عوض

عن الضمير ،أى جده ،كما فى قوله تعالى " :فإن الجنة هى المأوى" أى مأواه.

باب الدعاء عند االستخارة
ِ
ِ ِ
ِ
ُم ِ
ان َّ
ور
ال َك َ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ُي َعل ُمَنا اال ْست َخ َارَة فى األ ُ
َ - 775ع ْن َجا ِب ٍر  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
ورِة ِم َن اْلُقْر ِ
ول اللَّ ُه َّم ِإِنى أَ ْس َت ِخ ُير َك
ُكِل َها َك ُّ
الس َ
َم ِر َفْلَيْرَك ْع َرْك َع َتْي ِن  ،ثُ َّم َيُق ُ
آن ِإ َذا َه َّم باأل ْ
ِب ِعْل ِم َك َ ،وأَ ْس َتْقِدُر َك ِبُقْدَرِت َك َ ،وأَ ْسأَُل َك ِم ْن َف ْضِل َك اْل َع ِظي ِم َ ،فِإَّن َك َتْقِدُر َو َال أَ ْقِدُر َ ،وَت ْعَل ُم
وب  ،اللَّه َّم ِإ ْن ُكْن َت َتعَلم أَ َّن َه َذا األَمر َخير ِلى ِفى ِد ِ
َوالَ أَ ْعَلم َ ،وأَْن َت َعالَّم اْلغُُي ِ
ينى
َْ ْ ٌ
ُ
ْ ُ
ُ
ُ
اج ِل أَم ِرى و ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِن ُكْن َت َت ْعَل ُم أَ َّن
آجِله َ -فا ْقُدْرُه ِلىَ ،وإ ْ
ال َع ِ ْ َ
َو َم َعاشى َو َعاقَبة أَ ْم ِرى  -أَْو َق َ
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ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اج ِل أَ ْم ِرى َو ِ
ال ِفى َع ِ
آجِل ِه -
َمَر َشٌّر لى فى دينى َو َم َعاشى َو َعاقَبة أَ ْم ِرى  -أَْو َق َ
َه َذا األ ْ
ِ
ان  ،ثُ َّم َر ِض ِنى ِب ِهَ .وُي َس ِمى
اص ِرْف ِنى َعْن ُه َ ،وا ْقُدْر ِل َى اْل َخْيَر َحْي ُث َك َ
اص ِرْف ُه َعنى َو ْ
َف ْ
اج َتهُ.
َح َ
الخيرة فى األمور ،أى طلب خير األمرين لمن تردد فى أحدهما .كالسورة ،أى كما
االستخارة :طلب َ
يعلمنا ال سو ةر من القرآن فى تحفظ حروفها وترتيب كلماتها ،ومنع الزيادة والنقص فيها ،والمحافظة

عليها .إذا هم أحدكم ،أى كنا يقول :إذا هم أحدكم .والهم والهمة :أول ما يرد على القلب .وبعد

الهمة :اللمة ،ثم الخطرة ،ثم النية ،ثم اإلرادة ،ثم العزيمة .أستقدرك ،أى أطلب منك أن تجعل لى

على ذلك قدرة ،أو معناه أطلب منك أن تقد هر لى .والباء فى "بعلمك" و"بقدرتك" للتعليل ،أى ألنك

أعلم وألنك أقدر .أو لالستعطاف كما فى قوله تعالى" :رب بما أنعمت على" .أى ال أقدر إال بك وال
أعلم إال بك ،فالقد ةر والعلم لك وحدك وليس للعبد منهما إال ما قدرته له .وفى الكالم لف ونشر غير

مرتب .المعاش :الحياة ،أو ما يعاش فيه .فاقد هر لى :بضم الدال وكسرها ،أى اجعله مقدو اًر لى ،أو
ِّ
ِّ
يسره .فاصرفه عنى واصرفنى عنه :كى ال يبقى قلبى متعلقًا به من اإلرضاء .رضاه
ّقدره ،أو ّ
ترضيه :أرضاه .ويروى" :أرضنى به" من اإلرضاء .ويسمى حاج ته ،أى ينطق بها بعد الدعاء ،أو
يستحضرها بقلبه عند الدعاء.

باب التعوذ من فتنة الدنيا
ان َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ُي َعِل ُمَنا َهُؤ َال ِء
 - 776عن َس ْعِد ْب ِن أَ ِبى َوقَّ ٍ
ال َك َ
اص  -رضى هللا عنه َ -ق َ
اْل َكِلم ِ
ات َك َما ُي َعلَّ ُم الْ ِك َتاب :اللَّ ُه َّم ِإِنى أَ ُعوُذ ِب َك ِم َن اْلُب ْخ ِلَ ،وأَ ُعوُذ ِب َك ِم َن اْل ُجْب ِن َ ،وأَ ُعوُذ
َ
الدْنَياَ ،و َع َذ ِ
اب اْلَقْب ِر.
ِب َك أَ ْن ُنَرَّد ِإَلى أَْرَذ ِل اْل ُع ُم ِر َ ،وأَ ُعوُذ ِب َك ِم ْن ِف ْتَن ِة ُّ
هؤالء الكلمات ،أى هؤالء الكلمات الخمس .واستعمال "هؤالء" فى غير العاقل قليل مثله قوله:
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك األيام
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كما يعلم الكتاب :وروى" :كما تعلم الكتابة" .البخل :ضد الكرم .والجبن :ضد الشجاعة .وهما أصالن
الرْذل:
من أصول مساوى األخالق ،وال يجتمعان فى نفس إال كان صاحبها فى غاية من النقصَّ .

الدون من كل شىء ،والمراد به الهرم المؤدى إلى الخرف .قال تعالى" :ومنكم من يرد إلى أرذل

العمر لكيال يعلم بعد علم شيئاً" .فتنة الدنيا :ميلها بالمرء عن سبيل السداد بمفاتنها وما تغر به أهلها.
وخصصها بعضهم بفتنة المسيح الدجال .عذاب القبر :الواقع على الكفار ومن شاء هللا من عصاة
المؤمنين .والمراد العذاب الذى يكون فى القبر.

باب فضل التسبيح
َ - 777ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة
َوبِ َح ْمِدِهِ .فى َيْو ٍم ِماَئ َة

ول
 رضى هللا عنه  -أَ َّن َر ُس َِن َكاَن ْت
اه َ ،وإ ْ
َمَّرٍة ُحطَّ ْت َخ َط َاي ُ

ان َّ ِ
َّ ِ
َّللا
ال ُسْب َح َ
ال َم ْن َق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِمْث َل َزَبِد الَْب ْح ِر.

سبحان هللا وبحمده ،أى سبحان هللا متلبسًا بحمدى له ،من أجل أن وفقنى للتسبيح .فالواو فيه للحال.
مائة مرة :متفرقة أو متوالية .خطايا :جمع خطيئة ،وهو الذنب ،حطت عنه :ألقيت عنه ،والمراد حط
عنه عقاب الذنب ،بالتوبة والعفو .والذنوب تسمى أو از ًار ألنها كاألحمال التى ينوء بها صاحبها .زبد

البحر :ما يعلوه عند هياج األمواج من رغوة ،وهذا كناية عن الكثرة.

باب قول ال حول وال قوة إال باهلل
الن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص ِفى عَقب ٍة -أَو َق ِ ِ
َ - 777ع ْن أَ ِبى موسى األ ْ ِ
ال
ال أَ َخ َذ َّ ُّ
َ َ
ال فى َثنَّي ٍة َ ،ق َ
ْ َ
َش َع ِرى َق َ
ُ َ
َّللا أَ ْكبرَ .قال ورسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص
 َفَل َّما َع ََّللا َو َّ ُ َ ُ
َ ََ ُ ُ
ال َعَلْي َها َر ُج ٌل َن َادى َفَرَف َع َصْوَت ُه َال ِإَل َه ِإالَّ َّ ُ
عَلى ب ْغَل ِت ِه َقال َفِإَّن ُكم الَ َتْدعو َن أَص َّم والَ َغ ِائبا .ثُ َّم َقال يا أَبا موسى  -أَو يا عبَد َّ ِ
َّللا
ُ
ْ َ َْ
ً
َ َ
َ َ
َ َ َ ُ َ
ْ
َ
أَ َال أَُدلُّ َك عَلى َكِلم ٍة ِم ْن َكْن ِز اْلجَّن ِة؟ ُقْل ُت بَلى َ .قال َال حول و َال ُقَّوَة ِإالَّ ِب َّ ِ
اّلِل.
َ
َ
َ َْ َ َ
َ
َ
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فإنكم التسمعون أصم وال غائبًا :إشا ةر إلى استنكا هر ملسو هيلع هللا ىلص لرفع الصوت فى الدعاء وهللا سبحانه وتعالى
أحول" أى أتحرك،
سميع ،وهو معكم أينما كنتم .الحول :الحيلة ،والقوة ،والحركة .وفى الحديث" :وبك ُ
أو أحتال.

احد
اسم َغْيَر و ٍ
باب :هلل مائة ٍ
 - 977ع ْن أَ ِبى ُهريرَة ِرواي ًة َق ِ ِ
ّلِل ِتسع ٌة وِتسعو َن اسما ِ ،ماَئ ٌة ِإالَّ و ِ
احًدا  ،الَ
َ
َ
ال َّ ْ َ َ ْ ُ
َ َْ َ َ
ًْ
َ
ظ َها أَ َحٌد ِإالَّ َد َخ َل اْل َجَّن َة َ ،و ْهَو َوْتٌر ُي ِح ُّب اْلَوْتَر.
َي ْح َف ُ
عن أبى هريرة رواية ،أى عن النبى ملسو هيلع هللا ىلص .فهو كناية عن رفع الحديث إلى رسول هللا .وانظر ما سبق
فى الحديث  .497مائة :بدل أو عطف بيان لما قبله .وروى" :إال واحدة"؛ وهى رواية أبى ذر عن
البخارى ،والتأنيث باعتبار معنى الصفة أو الكلمة.

قال الدوادى " :لم يثبت أن النبى ملسو هيلع هللا ىلص عين األسماء المذكورة ،وليس المراد من الحديث حصر "
األسماء فى التسعة والتسعين".

قال القرطبى" :ويدل عدم الحصر على أن أكثرها صفات ،وصفات هللا ال تتناهى".

وقد سرد الترمذى فى سننه تسعة وتسعين اسماً ،وهو السرد المعروف المحفوظ ،وخالف بعضهم فى
سرد هذه األسماء خالفاً شديداً .ولذا ترك الشيخان تخريج التعيين .وقال الترمذى بعد أن أخرجه من

طريق الوليد " :هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان ،وال نعرفه إال من حديث صفوان،

وهو ثقة .وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة ،وال نعلم فى كثير من الروايات ذكر األسماء إال فى
هذه الطريق .وقد روى بإسناد آخر عن أبى هري ةر فيه ذكر األسماء ،وليس له سند صحيح .الحفظ:
بمعنى القراءة عن ظهر قلب .فيكون كناية عن التكرار ،ألن الحفظ يستلزم التكرار .وقيل :معناه

العمل بها والطاعة بمعنى كل اسم منها .والتعبير بالماضى فى "دخل" إشا ةر إلى ضرو ةر تحقق

وقوعه ،وتنبيه على أنه وإن لم يقع فهو فى حكم الواقع .الوتر :الفرد الواحد .ومعناه فى حق هللا

تعالى أنه الواحد الذى ال شريك له .يحب الوتر ،أى يفضله فى األعمال وكثير من الطاعات ،ولذا

جعلت الصلوات خمسًا والطواف سبعًا ،كما ندب التثليث فى كثير من األعمال ومنها الوضوء؛ ليدل
ذلك كله على معانى الوحدانية التى وتر.
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كتاب الرقاق
ْ

باب قول النبى ملسو هيلع هللا ىلص:
كن فى الدنيا كأَنك غريب
َّللا ب ِن عمر  -رضى هللا عنهما َ -قال أَ َخ َذ رسول َّ ِ
ِ ِ
َّللا صلى هللا عليه
َ - 088ع ْن َعْبد َّ ْ ُ َ َ
َُ ُ
َ
ِ ِ
ول
ال ُك ْن ِفى ُّ
يب  ،أَْو َعا ِبُر َس ِب ٍ
يل َ .وَك َ
الدْنَيا َكأََّن َك َغ ِر ٌ
ان ْاب ُن ُع َمَر َيُق ُ
وسلم ب َمْنكبِى َفَق َ
الصباح  ،وِإ َذا أَصبح َت َف َ ِ
ِإ َذا أَمسي َت َف َ ِ
اء َ ،و ُخ ْذ ِم ْن ِص َّح ِت َك
َْْ
ال َتْن َتظ ِر َّ َ َ َ
َْْ
ال َتْن َتظ ِارْل َم َس َ
ِل َمَر ِض َك َ ،و ِم ْن َحَي ِات َك ِل َمْوِت َك .
ط فى بعض األصول بلفظ التَّثْنية .والمنكب :مجمع العضد والكتف .كأنك غريب ،أى
ضِّب َ
بمنكبىُ :
كالغريب الذى هبط بلدًا ال سكن فيه له ،وال عالئق تشغله عن خالقه ،كما أن الغربة تسقط عن
صاحبها كثي ًار من مساوى األخالق والمنافسات .عابر السبيل :أى مجتاز الطريق ،وهو أشد غربة

من الغريب ،فقد يستوطن الغريب بالد الغربة ويقيم بها .إذا أمسيت فال تنتظر ...وإذا أصبحت :تنبيه
على أن األجل قد يفاجىء صاحبه ،وحث على أن يتزود المرء من صالح العمل قبل أن يحين حينه.

وخذ من صحتك  ،أى اغتنم فرصة الصحة للعمل الصالح قبل أن يحول المرض بينك وبينه.

باب فى األَمل وطوله
 - 088ع ْن عبِد َّ ِ
ط َخ ًّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َخطًّا مَرَّب ًعا َ ،و َخ َّ
ال َخطَّ َّ
طا ِفى
َ َْ
ُ
َّللا  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ار ِإَلى َه َذا الَِّذى ِفى اْلَو َس ِط ِ ،م ْن َج ِانبِ ِه الَِّذى ِفى
اْلَو َس ِط َخ ِار ًجا ِمْن ُه َ ،و َخطَّ ُخطُ ًطا ِص َغ ً ا
ِ
ال َه َذا ِ
ان َ ،و َه َذا أَ َجلُ ُه ُم ِحيطٌ ِب ِه  -أَْوَقْد أَ َحا َط ِب ِه َ -و َه َذا الَِّذى ُهَو
اإل ْن َس ُ
اْلَو َسط َوَق َ
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طُ ِ
َه
َخ ِار ٌج أَ َمُل ُه َ ،و َهِذِه اْل ُخ ُ
َعَر ُ
َه َه َذا َن َه َش ُه َه َذا َ ،وإ ْ
ط الص َغ ُار األ ْ
ِن أَ ْخ َطأ ُ
اض َ ،فِإ ْن أَ ْخ َط أ ُ
َه َذا َن َه َش ُه َه َذا.
عبد هللا :هو عبد هللا بن مسعود .خط خطا مربعا :أى رسم شكال مربعاً .خارجًا منه ،أى من الخط
المربع .الخطط :بضم الخاء وكسرها :جمع خطة بمعنى الخط .وروى "خططاً" بضم الخاء والطاء

أيضًا .وقد صور شراح البخارى الصو ةر بالرسم .أو قد أحاط به :الشك من الراوى .األعراض :جمع
عرض ،بالتحريك ،وهو اآلفة تعرض للمرء من مرض أو ضعف أو موت ،أو فقد مال أو حبيب أو
نحو ذلك .نهشه ،أى أخذه ،وأصل النهش لدغ ذوات السم .ويروى" :نهسه" ،وأصل معناه أخذ

الشىء بمقدم األسنان.

باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر
هللا إليه فى العمر
َ - 088ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
ئ أَ َّخَر أَ َجَل ُه َحتَّى َبلَّ َغ ُه
ام ِر ٍ
َّللا ِإَلى ْ
ال أَ ْع َذَر َّ ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
ين َسَن ًة.
ِس ِت َ
أعذر إليه :لم يبق له موضعًا لالعتذار .والهم ةز فى الفعل لإلزالة ،أى أزال عذره ،كما يقال أشكيته،
أى أزلت شكواه .وأخر أجله :أطال حياته .أى من بلغ هذه السن المنذ ةر بالموت ،التى معها الضعف
وانحطاط القوى ،ولم يسلك طريق اإلنابة والتوبة واالستكثار من الصالحات ،فال عذر له ينفعه يوم

الحساب.

س  -رضى هللا عنه َ -قال َق ال رسول َّ ِ
َ - 088ع ْن أََن ٍ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َي ْكَبُر ْاب ُن َآد َم َوَي ْكَبُر َم َعهُ
َ ََُ ُ
ِ
ا ْثَن ِ
ول اْل ُع ُم ِر.
ان ُح ُّب اْل َمالَ ،وطُ ُ
ِّ
وم ْكِّب اًر ،من باب فرح ،أى طعن فى السن.
روى "يكبر" بفتح الباء وضمها ،فاألول من َكبَر َي ْكَب ُر َكَب اًر َ
ظَم .عبر عن الكث ةر بالعظم وضبط "طول"
وكَبارة من َباب ظرف ،أى َع ُ
والثانى من َك ُبَر َي ْك ُب ُر ِّكَب ًار َ
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بالرفع وبالجر عطفًا على "المال" .ووف ةر المال مظنة طول العمر وسبب من أسبابه ،فهو لحرصه
على طول البقاء يتلمس أسبابه.

وفى الحديث تسجيل لهذه الظاهرة :الحرض على طول العمر ووفرة المال كلما تقدمت باإلنسان ُّ
سنه.
وكراهة لهذا الحرص.

باب ما َّ
يحذُر من َزهرِة الدنيا
و َّ
التنافس فيها
 - 088عن عم رو ب َن عو ٍف أَ َّن رسول َّ ِ
اح ِإَلى اْلَب ْحَرْي ِن
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َب َع َث أََبا ُعَبْيَد َة ْب َن اْل َجَّر ِ
َ َْ ْ َ ْ
َُ َ
ان رسول َّ ِ
ِ ِ ِ
ال َء ْب َن
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُهَو َصاَل َح أَ ْه َل اْلَب ْحَرْي ِنَ ،وأَ َّمَر َعَلْي ِه ُم اْل َع َ
َيأْتى ب ِجْزَيت َها َ ،وَك َ َ ُ ُ
ال ِم َن اْلَب ْحَرْي ِن َ ،ف َس ِم َع ِت األَ ْن َصاُر ِبُقُدو ِم ِه َفَوا َف ْتهُ َص َال َة
اْل َح ْضَرِم ِى َ ،فَقِد َم أَُبو ُعَبْيَد َة ِب َم ٍ
ول َّ ِ
الصْب ِح م َع َرس ِ
ظُّن ُك ْم َس ِم ْع ُت ْم
ال أَ ُ
ُّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَل َّما اْن َصَر َف َت َعَّر ُ
ين َر ُ
ضوا َل ُه َف َتَب َّس َم ِح َ
آه ْم َوَق َ
َ ُ
ِبُقُدو ِم أَ ِبى عبيَد َة  ،وأََّنهُ جاء ِب َشى ٍء َ .قالُوا أَجل يا رسول َّ ِ
ال َفأَْب ِشُروا َوأَ ِملُوا َما
َ
َُ ْ
َّللا َ .ق َ
َْ َ َُ َ
َ َ
ْ
يسُّرُكمَ ،فو َّ ِ
الدْنَياَ ،ك َما
َّللا َما اْل َفْقَر أَ ْخ َشى َعَلْي ُك ْمَ ،وَل ِك ْن أَ ْخ َشى َعَلْي ُك ْم أَ ْن ُتْب َس َط َعَلْي ُك ُم ُّ
َُ ْ َ
وها َوُتْل ِهَي ُك ْم َك َما أَْل َه ْت ُه ْم.
وها َك َما َتَنا َف ُس َ
ان َقْبَل ُك ْمَ ،ف َتَنا َف ُس َ
ُب ِس َط ْت َعَلى َم ْن َك َ
زهرة الدنيا :بهجتها ونضارتها وحسنها .كأنما متاعها ومفاتنها زهرة َسرعان ما تذبل ،وال يكون لها

بقاء طويل .عمرو بن عوف :األنصارى ،كان حليفاً لبنى عامر بن لؤى ،وشهد بد اًر مع رسول هللا

ملسو هيلع هللا ىلص .بعثه إلى البحرين :وكان أهل البحرين مجوساً .وفيه إجا ةز أخذ الجزية من المجوس .وللفقهاء
خالف فى ذلك .العالء بن الحضرمى :واسم الحضرمى :عبد هللا بن مالك بن ربيعة .فقدم أبو عبيدة
بمال :كان مبلغه مائة ألف وثمانين ألف درهم .فوافته :ويروى" :فوافت" ،و"فوافقت" .تعرضوا له:

تعرضوا له ملسو هيلع هللا ىلص .فتنافسوها ،أى فتتنافسوها ،بحذف إحدى التاءين .والتنافس :محبة االنفراد بالشىء

والمغالبة عليه .وأصله من الشىء النفيس.

وفى الحديث أن الفقر ال تخشى مغبته ،وأن الغنى مجلبة للفتنة والمنافسة المذمومة.
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 - 088ع ْن أَ ِبى س ِع ٍيد َقال َقال رسول َّ ِ
َّللا َل ُك ْم
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َّن أَ ْك َثَر َما أَ َخ ُ
َ
اف َعَلْي ُك ْم َما ُي ْخ ِر ُج َّ ُ
َ ََُ ُ
َ
ات األَر ِ ِ
ِم ْن برَك ِ
ات األَْر ِ
ال َل ُه َر ُج ٌل َه ْل َيأ ِْتى
ال َزْهَرةُ ُّ
يل َو َما َبَرَك ُ
ْ
ََ
الدْنَيا َ .فَق َ
ض َق َ
ض.ق َ
الن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص حتَّى َظَنَّنا أََّنهُ يْنَزل عَلي ِه  ،ثُ َّم جعل يمسح ع ْن ج ِب ِ
اْل َخْيُر ِب َّ
ين ِه
َََ ََْ ُ َ َ
َ
الش ِر َف َص َم َت َّ ُّ
ُ ُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
َفَقال أَي َن َّ ِ
ال َال َيأ ِْتى
اه ِح َ
ال أَُبو َسع ٍيد َلَقْد َحمْدَن ُ
َ ْ
ين َطَل َع َذل َك َ .ق َ
ال أََنا َ .ق َ
السائ ُل َ .ق َ
ِ
يع َيْقُت ُل َحَب ًطا أَْو
ال َخ ِضَرةٌ ُحْلَوةٌَ ،وإ َّ
ِن ُك َّل َما أَْنَب َت َّ
الربِ ُ
اْل َخْيُر ِإالَّ باْل َخْي ِر ِ ،إ َّن َه َذ ا اْل َم َ
آكَل َة اْل َخ ِضرِة  ،أَ َكَل ْت حتَّى ِإ َذا ام َتَّد ْت َخ ِ
يِل ُّم ِ ،إالَّ ِ
اس َتْقَبَل ِت َّ
اج َتَّر ْت
اصَرَت َ
الش ْم َس َ ،ف ْ
َ
َ
ُ
اها ْ
ْ
ال ُحْلَوٌة َ ،م ْن أَ َخ َذ ُه ِب َح ِق ِه َوَو َض َع ُه ِفى
َوَثَل َط ْت َوَباَل ْت ُ ،ث َّم َع َاد ْت َفأَ َكَل ْت َ ،وإ َّ
ِن َه َذا اْل َم َ
ِ
ِ
ان كالَِّذى َيأْ ُك ُل َوالَ َي ْشَب ُع.
َح ِقه َ ،ف ِن ْع َم اْل َم ُعوَنةُ ُهَو  ،وإن أَ َخ َذ ُه ِب َغْي ِر َح ِقهَ ،ك َ
هل يأتى الخير بالشر ،أى هل تصير النعمة عقوبة؟ ألن زه ةر الدنيا نعمة من هللا .ظننت أنه ينزل

عليه ،أى ينزل عليه الوحى .يمسح عن جبينه ،أى يمسح العرق ،وذلك من ثقل الوحى ،كان ذلك
دأبه ملسو هيلع هللا ىلص .طلع ،أى ظهر .ويروىَّ " :
اطَلع لذلك" .كأنهم ال موا الرجل فى أنفسهم ،ثم حمدوه حين أروا

سؤاله سببًا الستفادة ما قاله صلى هللا علسه وسلم .خضرة حلوة ،أى كالبقلة الخض ةر الحلوة ،خض ةر

فى منظرها ،حلوة فى مذاقها .الربيع :الجدول ،وهو النهر الصغير ،وفى الحديث" :فعدل إلى الربيع

فتطهر" .وفيه أيضًا " :بما ينبت على ربيع الساقى" ،أى النهر الذى سقى الزرع ،وهذا من إضافة
الموصوف إلى الصفة ،وفى حديث سعد بن سهل " :كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق كنا

نغرسه على أربعائنا" ،وهذا جمع ربيع ،مثل نصيب وأنصباء .الحبط ،بالتحريك :انتفاخ البطن من

كثرة األكل ،يقال حبطت الدابة حبطًا .يلم ،أى يقرب ويكاد ،أى يقارب اإلهالك والقتل .آكله
ِّ
َِ
الماشية.
ضر" .والمراد باآلكلة هنا
َ
لخ ْ
الخ َ
ضرة" ،و"الخضراء" ،و " ُ
الخضر :ويروى" :الخضرة" ،و "ا ُ

الخاصرة :جانب البطن من الحيوان ،أى امتألتا شبعاً .ويروى" :خاصرتها" باإلفراد .استقبلت
الشمس فاجترت وثلطت وبالت :قيل إن استقبالها للشمس يحميها فيسهل خروج ما ثقل عليها مما
أكلته .واالجترار :أن تجر الدابة من كرشها ما أكلته إلى فمها فتمضغة ثانية .وثلطت :بفتح الالم

وكسرها ،ألقت ما فى بطنها رقيقًا .بالت :قذفت بولها .والمراد أنها ارتاحت بما أخرجته فسلمت من
الهالك.

اكتناز
ه
وفى هذا أن جمع المال ال بأس به ما دام صاحبه ال يمنعه من مستحقيه ويؤدى زكاته .وأما

فى غير بر أو إنفاق فهو مجلبة للهالك .حلوة ،أى كالفاكهة أو النبتة الحلوة المذاق ،تحرص نفوس
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الناس عليها وتميل .أخذه بحقه :اكتسبه من حالل .ووضعه فى حقه :أخرج منه حقه الواجب شرعاً
كالزكاة .والمعونة :العون ،أى يكون عونًا على اكتساب الثواب ،وعلى صالح الحال .كالذى يأكل
وال يشبع ،أى الذى يسرف فى األكل إسرافًا حتى ينتهى به ذلك إلى الهالك.

باب َذهاب الصالحين
اس األ ِ
ِ
ال َّ
الص ِال ُحو َن األ ََّو ُل َفاأل ََّو ُلَ ،وَيْبَقى
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َي ْذ َه ُب َّ
ال َق َ
َسَلم ِى َق َ
َ - 088ع ْن مْرَد ٍ ْ
ير أَ ِو التَّ ْم ِرَ ،ال ُيَب ِال ِ
ش ِع ِ
ُح َفاَل ٌة َك ُح َفاَل ِة ال َّ
َّللا َباَل ًة.
يه ُم َّ ُ
مرداس :هو مرداس بن مالك األسلمى ،ممن شهد بيعة الرضوان .يذهب الصالحون األول فاألول:

ويروى" :يقبض الصالحون" .أى األزل ،ثم الذى يليه الذى هو أقدم ممن بعده ،هكذا .الحفالة:

الحثالة ،وهو الردىء ،أو ما ي تساقط من قشره ،أو ما يسقط منه عند الغربلة ويبقى من التمر بعد

األكل .ويروى" :حثالة" .والثاء والفاء يتعاقبان ،كقولهم :فوم وثوم .بالة :اسم مصدر لبالى يبالى

مباالة ،وقيل مصدر؛ يقال بالى مباالة وبالية وبالة ،حذفت الياء من األخي ةر لكث ةر االستعمال ،ولشذوذ

فاعلة فى المصادر .والمراد :ال يرفع هللا لهم قد اًر ،وال يقيم لهم وزناً.

باب ما ُيتََّقى ِمن فتنة المال
اس  -رضى هللا عنهما – قالَ :س ِم ْع ُت َّ
ان
 - 089عن ْاب َن َعَّب ٍ
ولَ :لْو َك َ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
ِ
ِالْب ِن َآد َم َو ِادَي ِ
َّللا
ان ِم ْن َم ٍ
اب َ ،وَي ُت ُ
ال َالْب َت َغى َثال ًثا َ ،و َال َي ْمألُ َجْو َف ْاب ِن َآد َم ِإالَّ التَُّر ُ
وب َّ ُ

اب.
َعَلى َم ْن َت َ

ال بتغى ثالثا ،أى لطلب واديًا ثالثاً من مال .وهو كناية عن شدة الحرص على الدنيا ،والش هر إلى
االستزادة من المال .التراب :كناية عن الموت ،أى ال ينقطع حرصه ويكف عن طلب المال إال
بالموت .يتوب هللا على من تاب ،أى يقبل توبته ،فيقبل توبة الحريص كما يقبلها من غيره.
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باب ِ
الغَنى ِغَنى النفس
الَ :لْي َس اْل ِغَنى َع ْن َك ْثَرِة اْل َعَر ِ
َ - 080ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
ضَ ،وَل ِك َّن اْل ِغَنى
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
الن ْف ِ
ِغَنى َّ
س.
عن كثرة العرض ،أى بسبب كث ةر العرض .فعن هنا بمعنى السبب .والعرض ،بالتحريك :ما ينتفع به

من متاع الدنيا وحطامها .والعرض :بالفتح ،ما خالف الدراهم والدنانير فإنهما عين .فكل َع ْرض

داخل فى اَلَرض ،وليس ك َعَرض َع ْرضًا.
أى ليس الغنى الحقيقى معتب ًار بكثرة المال؛ ألن كثي ًار ممن وسع عليه فى المال ال يقنع بما أوتيه،
فهو مجتهد فى االستزادة ال يبالى من أين يأتيه؛ فهو فقير فى حرصه وكلبه على المال .وأما من

غنيت نفسه بالقناعة والرضا ،والعزوف عن المطامع ،فهو الصادق الغنى.

باب فضل الفقر
ول َّ ِ
الس ِ
اعِد ِى أََّن ُه َقال مَّر َر ُجل َعَلى َرس ِ
َّللا صلى هللا عليه
َ - 087ع ْن َس ْه ِل ْب ِن َس ْعٍد َّ
ُ
ٌ
َ َ
س ما أْري َك ِفى َه َذا َ .فَقال رجل ِم ْن أَ ْشر ِ
ِ
ِ
وسلم َفَق ِ
الن ِ
اف َّ
اس َ ،ه َذا
َ
ال لَر ُج ٍل عْنَد ُه َجال ٍ َ َ ُ
ٌََُ
َ
ِن َش َفع أَ ْن ي َش َّفع َ .قال َفس َك َت رسول َّ ِ
و َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ثُ َّم َمَّر
َّللا َح ِرٌّى ِإ ْن َخ َط َب أَ ْن ُيْن َك َح َ ،وإ ْ
ُ َ
َ
َ
َُ ُ
َ َ
َّللا َه َذا رجل ِم ْن ُفَقر ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ما أْري َك ِفى َه َذا َ .فَقال يا رسول َّ ِ
رجل َفَق ال َل ُه رسول َّ ِ
اء
َ
َ َُ
َ ٌُ
َ َ َُ َ
َ ٌُ َ َ ُ ُ
ال أَ ْن َال
ِن َش َف َع أَ ْن َال ُي َش َّف َعَ ،وإ ْ
ين َ ،ه َذا َح ِرٌّى ِإ ْن َخ َط َب أَ ْن َال ُيْن َك َح َ ،وإ ْ
اْل ُم ْسِل ِم َ
ِن َق َ
يسمع ِلَقوِل ِه َ .فَقال رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َه َذا َخْيٌر ِم ْن ِم ْل ِء األَْر ِ
ض ِمْث َل َه َذا.
ُْ ََ ْ
ََُ ُ
مر رجل :لم يذكر اسمه .لرجل عنده جالس :هو أبو ذر الغفارى .حرى ،أى جدير وخليق .ينكح،

بالبناء للمجهول ،أى يجاب إلى خطبته .يشفع ،أى تقبل شفاعته .ثم مر رجل :هو جعيل بن سراقة.

فقال له رسول هللا ،أى ألبى ذر الغفارى .أال يسمع لقوله :وذلك –فيما رأى  -لفقره .هذا خير من
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ملء األرض مثل هذا ،أى هذا الفقير الواحد الذى مر أخي ًار ،خير من عدد يمأل األرض من أمثال
المار األول الغنى .ونصب "مثل" على التمييز .ويروى" :من مثل هذا".

باب كيف كان عيش النبى ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
وتخليهم عن الدنيا
وأَصحابه

ِ
ال َث
آل ُم َح َّمٍد ملسو هيلع هللا ىلص ُمْن ُذ َقِد َم اْل َمِديَن َة ِم ْن َط َعا ِم ُب ٍر َث َ
َ - 088ع ْن َعائ َش َة َقاَل ْت َما َش ِب َع ُ
َلي ٍ ِ
ض.
اعا َحتَّى قُ ِب َ
ال تَب ً
َ
البر :القمح .تباعًا ،أى متتابعة متتالية ،وأصل التباع مصدر تابع بين األمور متابعة وتباعًا :والى
بينها وواتر .والمراد ثالث ليال بأيامهن .قبض ،اى قبضه هللا إليه بوفاته .وهذه المدة بالمدينة عشر
س نوات ،وفيها أيام أسفا هر فى الغزو ،والحج والعمرة .

ِ
آل ُم َح َّمٍد ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْكَل َتْي ِن ِفى َيْو ٍمِ ،إالَّ
َ - 088ع ْن َعائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -قاَل ْت َما أَ َك َل ُ
ِإ ْحَداهُ َما َت ْمٌر.
إال إحداهما تمر :وروى" :إال إحداهما تم ًار" بالنصب ،بتقدير إال كانت إحداهما تم ًار ،أو إال جعلت
إحداهما تم ًار.

ول َّ ِ
 - 088ع ْن ع ِائ َش َة َقاَل ْت َك َ ِ
اش َرس ِ
يف.
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِم ْن أََد ٍمَ ،و َح ْشُوُه ِل ٍ
َ َ
ان فَر ُ ُ
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األدم ،بالتحريك :الجلد المدبوغ ،واحده أديم ،ومثله أفيق وأفق ،وهو األديم أيضاً .ليف :ويروى" :من
ليف" .والليف :ليف النخل ،القطعة منه ليفة ،والحديث بيان لما كان عليه السالم من تواضع فى

فراشه ومضجعه.

باب الخوف من هللا عزوجل
ِ
َ - 088ع ْن أَ ِبى َس ِع ٍيد  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
ان َسَل َف َأْو
يم ْن َك َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َذ َكَر َر ُجالً ف َ
َّللا ما ًال ووَلداَ ،فَل َّما ح ِضر َق ِ ِ ِ
ال َفِإَّن ُه
اه َّ ُ َ َ َ ً
َقْبَل ُك ْم آ َت ُ
ال لَبنيه أَ َّى أَ ٍب ُكْن ُت َقاُلوا َخْيَر أَ ٍب َ .ق َ
ُ َ َ
ِن يْقَدم عَلى َّ ِ
ِ
ِ ِ
َّللا َخي ار َ -ف َّسرَها َق َت َاد ُة َلم يد ِ
ظُروا ،
َّللا ُي َعِذْب ُه َفاْن ُ
َّخْر َ -وإ ْ َ ْ َ
ْ َ
َ
َل ْم َيْب َتئْر عْنَد َّ ْ ً
ِ
اس َه ُكوِنى  -ثُ َّم ِإ َذا
َفِإ َذا ُم ُّت َفأ ْ
ال َف ْ
اس َحُقوِن ى  -أَْو َق َ
َح ِرقُوِنى َ ،حتَّى ِإ َذا صْر ُت َف ْح ًما َف ْ
ِ
ِ
ِ
ان ِريح ع ِ
َّللا ُك ْن .
يها َ .فأ َ
اص ٌ
َك َ ٌ َ
ف َفأ َْذُروِنى ف َ
ال َّ ُ
َخ َذ َمَواث َيق ُه ْم َعَلى َذل َك َوَرِبى َف َف َعُلوا َفَق َ
ِ
ِ
ق ِمْن َك
ال َم َخا َف ُت َك  -أَْو َفَر ٌ
ال أَ ْى َعْبدى َما َح َمَل َك َعَلى َما َف َعْل َت َق َ
َفِإ َذا َر ُج ٌل َقائ ٌم  ،ثُ َّم َق َ
ِ
َّللا.
 َف َما َتالَ َف ُاه أَ ْن َرح َم ُه َّ ُ
أبو سعيد :هو أبو سعيد سعد بن مالك الخدرى .فيمن كان سلف :يعنىمن بنى إسرائيل .أو قبلكم،
أى أو فى زمن من كان قبلكم ،الشك من الراوىُ .حضر ،أى حض هر الموت .خير :بالنصب ،أى

كنت خير أب .وبالرفع ،أى أنت خير أب .فإنه :يعنى نفسه .لم يبتئر :فسرها قتادة بمعنى لم يدخر
عند هللا خي ًار .ويقال بأر الشىء بأ اًر وابتأره ،بمعنى خبأه وادخره ،كأنه وضعه فى بئر أو بؤرة ،أى

يقدم قدوماً :رجع ،وأصله من قدوم المسافر ،أى رجوعه .أو
حفرة .والبئيرة :الذخي ةر والخبيئة .قدم َ
قال :فاسهكونى :الشط من الراوى .والسحق :الدق ناعماً .والسهك دونه .اذرونى :أمر من الثالثى،

ويروى" :فأذرونى" من الرباعى ،ومعناه طيرونى فى الهواء وفرقونى .المواثيق :العهود ،جمع ميثاق.

أى :أداة من
والقسم لتأكيد الخبر .فقال هللا كن ،أى قال هللا للرجل الذى ذرى فى الريح بعد سحقهْ .
أداوت النداء .الفرق ،بالتحريك :الخوف .فما تالفاه أن رحمة هللا :أى إال أن رحمه ،بتقدير أداة
االستثناء .وتالفاه :تداركه.

ِ
اإلنتهاء عن المعاصى
باب
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ِ
ِ
 - 088ع ْن أَ ِبى موسى َقال َقال رسول َّ ِ
َّللا َك َمَث ِل َر ُج ٍل أَ َتى
َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َمَثلى َو َمَثلُ َما َب َع َثنى َّ ُ
َ ََُ ُ
ُ َ
الن َجا َّ
ان َف َّ
ش ِب َعْيَن َّى َ ،وإِِنى أََنا َّ
ال َ أرَْي ُت اْل َجْي َ
اع ْتهُ
النِذ ُير اْل ُعْرَي ُ
اء َ .فأَ َط َ
الن َج َ
َقْو ًما َفَق َ
اح ُه ْم.
َط ِائ َف ٌة َفأَْدَل ُجوا َعَلى َم ْهِل ِه ْم َفَن َجْوا َ ،وَك َّذَب ْت ُه َط ِائ َف ٌة َف َصَّب َح ُه ُم اْل َجْي ُ
اج َت َ
ش َف ْ
المَثل :الصفة العجيبة الشأن ،يوردها اللبيغ على سبيل
أبو موسى :عبد هللا بن قيس األشعرىَ .
التشبيه ،إلرادة التقريب والتفهيم والتصوير .ما بعثنى هللا ،أى ما بعثنى به إليكم .بعينى :ويروى:

"بعينى" بالتثنية .النذير العريان :عبارة مثلية ،يراد بها الذى ينذر بالخطر مصرحًا به ال يحتجز
حقيقة .وكان من عادتهم أن الرجل إذا رأى الغا ةر فجأتهم وأراد إنذار قومه يتعرى من ثيابه ويشير

بها؛ ليعلمهم أن قد فجأهم أمر مهم .وقيل أصله أن رجال لقى جيشًا فسلبوه وأسروه ،فانفلت إلى
قومه فقال :إنى رأيت الجيش وسلبونى! فرأوه عريانًا فتحققوا صدقه ،ألنهم كانوا يعرفونه ،وال يتهمونه

فى النصيحة .فالنجا النجاء :أى أسرعوا واطلبوا السرعة .ويروى" :النجا النجا" و"النجاة النجاة" ،أى
اطلبوا النجاة باإلسراع فى الهرب؛ فإنكم ال تطيقون مقاومة هذا الجيش .اإلذالج :السير من أول

الم َهل ،بالتحريك :الهينة والسكون .وفى بعض النسخ" :مهلهم" بالفتح ،قال ابن حجر :معناه
الليل .و َ
اإلمهال وليس مرادًا هنا .صبحهم :أتاهم وأغار عليهم صبحًا .اجتاحهم :استأصلهم وأهلكهم.

باب ُحجب ت النار بالشهوات
الشهو ِ
 - 088ع ْن أَ ِبى ُهريرَة أَ َّن رسول َّ ِ
ال ُح ِجَب ِت َّ
ات َ ،و ُح ِجَب ِت اْل َجَّن ُة
َ
الن ُار ِب َّ َ َ
َ َْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ِباْلم َك ِِ
اره.
َ
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ُحجبت النار بالشهوات :معناه أن من اقتحم الشهوات الممنوعة المستلذة ،ونال منها ودخل فيها

فكأ نما قد هتك الستر الذى يحجب النار عنه ،فإنه ليس بعد الشهوات إال النار .المكاره :ما يشق
على اإلنسان فعله أو المثاب ةر عليه ،من مجاهدة النفس فى العبادا والصبر على مشاقها ،كظم

الغيظ ،والصبر على المصيبة ،واجتناب المنهيات ونحو ذلك .فمن حمل نفسه على تلك المكا هر َّي َّسر
لنفسه دخول الجنة ،فكأنما قد هتك الحجاب الذى يحول بينه وبينها.

حب لقاء هللا
باب من َأ َّ
لقاءه
َأ َّ
حب هللا َ

َّللا أَح َّب َّ ِ
ِ
ِ
الص ِ
ام ِت َع ِن َّ
اء ُه ،
َ - 088ع ْن ُعَب َاد َة ْب ِن َّ
اء َّ َ
َّللاُ لَق َ
ال َم ْن أَ َح َّب لَق َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ض أَْزو ِ ِ
ِ
َّللا َك ِره َّ ِ
ِ
ِ
ال
اء ُه َ .قاَل ْت َعائ َش ُة أَْو َب ْع ُ َ
اجه إَِّنا َلَن ْكَرُه اْل َمْو َت َ .ق َ
َّللا لَق َ
اء َّ َ ُ
َو َم ْن َك ِرَه لَق َ
ان َّ ِ
اكَ ،وَل ِك َّن اْل ُمْؤ ِم َن ِإ َذا َح َضَرُه اْل َمْو ُت ُب ِشَر ِب ِر ْضَو ِ
ام ِت ِه َ ،فَلْي َس َشى ٌء
َلْي َس َذ َ
َّللا َوَكَر َ
ْ
َّللا وأَح َّب َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِن اْل َك ِافَر ِإ َذا ُح ِضَر ُب ِشَر
اء ُه َ ،وإ َّ
اء َّ َ َ
ام ُه َ ،فأ َ
َّللا لَق َ
ُ
َح َّب لَق َ
أَ َح َّب ِإَلْيه م َّما أَ َم َ
َّللا وعُق ِ ِ
َّللاِ وَك ِره َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِبع َذ ِ ِ
اء ُه.
اب َّ َ ُ َ
َ
َّللا لَق َ
اء َّ َ َ ُ
امهُ َ ،ك ِرَه لَق َ
وبتهَ ،فَلْي َس َش ْى ٌء أَ ْكَرَه ِإَلْيه م َّما أَ َم َ
أحب لقاء هللا :آثر اآلخرة على الدنيا تطلعًا إلى رؤية هللا ونوال ما عنده ،واستعد لها بالعمل الصالح.
ومحبة هللا لقاء عبده :إرادة الخير له وإنعامه عليه .إنا لنك هر الموت :تعنى أن الغاية محبوبة ولكن
الوسيلة مكروهة .ليس ذاك :ويروىِّ " :
طب
ذلك" بكسر كاف الخطاب أيضًا .جعل يهون عليها َخ ْ
الموت .فليس شىء أحب إليه مما أمامه ،أى مما يستقبله بعد الموت .إذا حضر بشر بعذاب هللا:
قال ابن سيده :التبشير يكون بالخير والشر ،كقوله تعالى" :فبشرهم بعذاب أليهم" .وقد يكون هذا على

قولهم :تحيتك الضرب ،وعتابك السيف ،أى من قبيل التهكم والوعيد.

باب القصاص يوم القيامة
 - 089عن أَبا س ِع ٍيد اْل ُخْد ِرَّى  -رضى هللا عنه َ -قال َق ال رسول َّ ِ
َّللا صلى هللا عليه
َ ََُ ُ
َ َ
الن ِارَ ،فُي ْحَب ُسو َن َعَلى َقْن َطَرٍة َبْي َن اْل َجَّن ِة َو َّ
ص اْل ُمْؤ ِمُنو َن ِم َن َّ
ص
الن ِارَ ،فُيَقت ُّ
وسلم َي ْخلُ ُ
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الدْنَياَ ،حتَّى ِإ َذا ُهِذُبوا َوُنُّقوا أُِذ َن َل ُه ْم ِفى
ض َ ،م َظ ِال ُم َكاَن ْت َبْيَن ُه ْم ِفى ُّ
ِلَب ْع ِض ِه ْم ِم ْن َب ْع ٍ
ِِ
ِ
ِ
ُد ُخ ِ
َحُد ُه ْم أَ ْهَدى ِب َمْن ِزِل ِه ِفى اْل َجنَّ ِة ِمْن ُه ِب َمْن ِزِل ِه
س ُم َح َّمٍد ِبَيده أل َ
ول اْل َجَّنة َ ،فَو الَّذى َن ْف ُ
الدْنَيا.
ان ِفى ُّ
َك َ
يخلص المؤمنون من النار ،أى ينجون من السقوط فيها بعد اجتيازهم الصراط .فيحبسون على قنطرة

بين الجنة والنار :قال العينى" :قيل هذا يشعر بأن فى القيامة جسرين :هذا والذى على متن جهنم،

المشهور بالصراط .وأجيب بأنه ال محذور فيه ،ولئن ثبت بالدليل أنه واحد فتأوليه أن هذه القنط ةر من
تتمة األول" .يقتص :من االقتصاص ،وهو أن يفعل به مثل فعله بغيره .ويروىُ " :يقص" بالبناء

للمجهول و"يقص" بالبناء للمعلوم ،واألخي ةر معناها يقص هللا له .التهذيب :التنقية والتخليص .يقال

رجل مهذب األخالق ،أى نقيها طاهرها .وأصل التهذيب تنقية الح نظل من شحمه ومعالجة حبه حتى
تذهب مرارته ،كما يقالل هذب النخلة :نفى عنها الليف .فالعطف فى "ونقوا" عطف تفسير .والمراد

التخليص من التبعات التى كانت من أعمالهم فى الدنيا ،وتنقية قلوبهم من أضغان الدنيا وأحقادها.

أهدى :من الهداية ،وذلك ألن المالئكة تدلهم على ذلك ،وألن منازل الناس تعرض عليهم فى قبورهم
غدوا وعشياً ،فيعرفونها حق المعرفة ،ال يضلون عنها ،إما الجنة وإما النار.

باب صفة الجنة والنار
 - 080ع ْن أَ ِبى س ِع ٍيد اْل ُخْد ِرِى َقال َقال رسول َّ ِ
َه ِل اْل َج َّن ِة َيا أَ ْه َل
ول أل ْ
َ
َّللا َيُق ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َّن َّ َ
َ ََُ ُ
َ
ِ
ول َه ْل َر ِضي ُت ْم َفَيُقوُلو َن َو َما َلَنا َال َنْر َضى َوَقْد
اْل َجَّنة َ .يُقوُلو َن َلَّبْي َك َرَّبَنا َو َس ْعَدْي َك َ .فَيُق ُ
ِ
ِ
ِ
ول أََنا أُ ْع ِطي ُك ْم أَ ْف َض َل ِم ْن َذِل َك َ .قالُوا َيا َر ِب
أَ ْع َطْي َتَنا َما َل ْم ُت ْعط أَ َحًدا م ْن َخْلق َك َ .فَيُق ُ
ِ ِ
ول أُ ِح ُّل َعَلْي ُك ْم ِر ْضَو ِانى َفالَ أَ ْس َخطُ َعَلْي ُك ْم َب ْعَد ُه أََبًدا.
َوأَ ُّى َش ْى ٍء أَ ْف َض ُل م ْن َذل َك َفَيُق ُ
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يقولون لبيك :ويروى "فيقولون" .لبيك :إجابة ألمرك بعد إجابة .وسعديك :إسعادًا ألمرك بعد إسعاد،
واإلسعاد :المعاونة ،والمراد هنا الطاعة .أحل عليكم رضوانى ،أى أنزل عليكم رضوانى.

ِ
َ - 087ع ْن َس ْه ٍل َع ِن َّ
اءْو َن اْلغَُر َف ِفى اْل َجَّن ِة َك َما
ال ِإ َّن أَ ْه َل اْل َجَّنة َلَي َتَر َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
السم ِ
ِ
اء.
اءْو َن اْل َكْوَك َب فى َّ َ
َت َتَر َ
سهل :سهل بن سعد الساعدى .يتراءون :يتفاعلون من الرؤية ،أى يرى كل منهم غرفة صاحبه.
والغرف :جمع غرفة ،وهى العلِّّيَّة.
أى كما تتراءون فى دنياكم الكواكب فى السماء.

الن ْع َم ِ
ول ِإ َّن أَ ْهَو َن أَ ْه ِل َّ
ال َس ِم ْع ُت َّ
َ - 088ع ِن ُّ
الن ِار َع َذ ًابا
ان ْب ِن َب ِش ٍ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
ير َق َ
ِ
ص َقَد َمْي ِه َج ْمَرَت ِ
ام ِة َر ُج ٌل َعَلى أَ ْخ َم ِ
ان َي ْغِلى ِمْن ُه َما ِد َما ُغ ُه َ ،ك َما َي ْغِلى اْل ِمْر َج ُل
َي ْو َم اْلقَي َ
َواْلُق ْمُق ُم.
إن أهون...رجل :قال :ابن التين :يتحمل أن يراد به أبو طالب .وقال القسطالنى" :هو أبو طالب،

القدر من النحاس ،أو من
كما فى مسلم" .األخمص :باطن القدم الذى يتجافى عن األرض .المرجلْ :
أى صنف كان .والقمقم :إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء ،يتخذ غالبًا من النحاس .فارسى معرب.
ويروى" :بالقمقم" أى معه ،أو"القمقم".

باب فى الحوض
 - 088عن عبُد َّ ِ
ال َّ
ض ِم َن
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َحْو ِضى َم ِس َيرةُ َش ْه ٍرَ ،م ُاؤُه أَْبَي ُ
َْ
َّللا ْب ُن َع ْم ٍرو َق َ
السم ِ
ال َي ْظ َمأُ أََبًدا.
يح ُه أَ ْطَي ُب ِم َن اْل ِم ْس ِكَ ،و ِك َا
اءَ ،م ْن َش ِر َب ِمْن َها َف َ
اللََّب ِنَ ،و ِر ُ
يزُن ُه َكُن ُجو ِم َّ َ
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الحوض :مجتمع ماء يصنع ليشرب منه الناس أو الدواب .والتحويض :عمل الحوض .واختلف فى
حوض الرسول الذى يشرب منه المؤمنون ،فقيل قبل الصراط ،وقيل بعده .ومسي ةر شهر تعبير عن

طوله وامتداده بحيث يقطعه الراكب فى شهر .أبيض من اللبن :أبيض ،أى أشد بياضًا.وهو حجة
للكوفيين فى صوغ التفضيل من فعل اللون .ومثله قول الراجز:
أبيض من أخت بنى إياض

جارية فى درعها الفضفاض

وكيزانه كنجوم السماء :فى اإلشراق والكثرة .والكيزان :جمع كوز ،بالضم ،وهو الكوب الذى له عروة،
فإذا لم يكن له عروة يمسك بها فهو كوب.

كتاب القدر
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص و ْهو َّ ِ
َّللا َق ال حَّد َثَنا رسول َّ ِ
ِ ِ
ال ِإ َّن أَ َحَد ُك ْم
ق اْل َم ْصُدو ُ
َ - 088ع ْن َعْبد َّ َ َ
الصاد ُ
َ َ
ق َق َ
َُ ُ
ِ
ين َيْو ًما ُنطفة ،ثُ َّم َعَلَق ًة ِمْث َل َذِل َك ،ثُ َّم َي ُكو ُن ُم ْض َغ ًة ِمْث َل َذِل َك ،
ُي ْج َم ُع ِفى َب ْط ِن أُ ِمه أَْرَب ِع َ
ِِ
ِ
يد َ ،فو َّ ِ
ِ
ِ
َّللا ِإ َّن أَ َحَد ُك ْم -
َّللا َملَ ًكا َفُيْؤ َمُر ِبأَْرَب ٍع ِب ِرْزِقه َ ،وأَ َجله َ ،و َشق ٌّى ،أَْو َسع ٌ َ
ثُ َّم َيْب َع ُث َّ ُ
الر ُج َل َ -ي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أَ ْه ِل َّ
اع ،
أَ ِو َّ
اع أَْو ِذَر ٍ
الن ِار َ ،حتَّى َما َي ُكو ُن َبْيَن ُه َوَبْيَن َها َغْيُر َب ٍ
ِ ِ
الر ُج َل َلَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أَ ْه ِل
اب َ ،فَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أَ ْه ِل اْل َجَّن ِة َ ،فَي ْد ُخلُ َهاَ ،وإ َّ
ِن َّ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
َفَي ْس ِب ُ
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ِ ِ
اْلجَّن ِة  ،حتَّى ما ي ُكو ُن بيَن ُه وبيَنها َغير ِذر ٍ ِ
اب َ ،فَي ْع َم ُل
اع أَْو ذَر َ
َ
ق َعَلْيه اْلك َت ُ
اعْي ِنَ ،فَي ْس ِب ُ
َ ْ َ َ ْ َ ُْ َ
َ َ َ
ِب َع َم ِل أَ ْه ِل َّ
الن ِارَ ،فَيْد ُخلُ َها.
عبد هللا :عبد هللا بن مسعود .الصادق :المخبر بالقول الحق .والمصدوق :الذى صدقه هللا وعده.
يجمع ،أى سخزن .ويجوز أن يراد بالجمع مكث النطفة فى الرحم .ثم علقة مثل ذلك ،أي أربعين

يومًا .والعلقة :الدم الغليظ الجماد ،يتعلق بما مر به .المضغة :قطعة لحم قدر ما يمضغ .فيؤمر
بأربعة :وفى رواية" :بأربع" بالتذكير .والمعدود إذا أبهم جاز تذكير العدد وتأنيثه برزقه ،أى كل ما

ساقه هللا إليه من غذاء أو مال أو علم أو نحو ذلك ،من حيث القلة والكثرة ،والحل والحرمة .وأجله،

أى طوله وقصره .عمل أهل النار :من المعاصى .حتى ما يكون :بالنصب على أن حتى غائية،

وبالرفع على أنها ابتدائية .الباع :قدر مد اليدين وما بينهما من البدن .فيسبق عليه الكتاب :المكتوب

والمقدر.

الحديث داللة على أن العب ةر فى أعمال المرء بخواتمها.

وكان أَ ْمُر هللا َقَدَرا َمْقُدو ًرا
بابَ :
ال ُكْن ُت ِعْنَد َّ
ول ِإ ْحَدى َبَن ِات ِه َو ِعْنَد ُه َس ْعٌد
اء ُه َر ُس ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ِإ ْذ َج َ
ام َة َق َ
َ - 088ع ْن أُ َس َ
ِ ِ
ّلِل ما أَ َخ َذ ،وَِّ ِ
ِِ
ّلِل َما أَ ْع َطى ُ ،ك ٌّل
َوأَُب ُّى ْب ُن َك ْع ٍب َو ُم َعا ٌذ أَ َّن ْابَن َها َي ُج ُ
َ
ود ِبَن ْفسهَ .فَب َع َث ِإَلْي َها َّ َ
َج ٍل َ ،فْل َت ْص ِبْر َوْل َت ْح َت ِس ْب.
ِبأ َ
وكان أمر هللا :...اآلية  83من سو ةر األحزاب .أسامة :أسامة بن زيد بن حارثة .إحدى بناته :هى
زينب ،كما عند ابن أبى شيبة .أو هى رقية .سعد :سعد بن عبادة .معاذ :معاذ ابن جبل .أن ابنها

يجود بنفسه :هو على بن أبى العاص ،وأمه زينب؛ أو هو عبد هللا بن عثمان بن عفان ،وأمه رقية.

يجود بنفسه ،أى هو فى سياق الموت ،وفى حال النزع .هلل ما أخذ وهلل ما أعطى ،أى الذى أراد أن
يأخذه هو الذى كان اعطاه .أو معناه :هلل األخذ والعطاء ،فما فيه مصدرية .االحتساب :أن يعتد

مصيبته فى جملة باليا هللا التى يثاب على الصبر عليها .وهذا حجة على من زعم أن االحتساب فقد
الولد وهو كبير.
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ِ
وسا َم َع َّ
ود َيْن ُك ُت
النبِ ِى ملسو هيلع هللا ىلص َو َم َع ُه ُع ٌ
ال ُكَّنا ُجلُ ً
َ - 088ع ْن َعل ٍى  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
ِ
ِفى األَْر ِ
ال َما ِمْن ُك ْم ِم ْن أَ َحٍد ِإالَّ َقْد ُك ِت َب َمْق َعُد ُه ِم َن َّ
ال
الن ِار أَْو م َن اْل َجَّنة َ .فَق َ
ض َوَق َ
رجل ِم َن اْلَقو ِم أَ َال َنتَّ ِكل يا رسول َّ ِ
َما َم ْن أَ ْع َطى
اع َمُلوا َف ُك ٌّل ُمَي َّسٌر ُث َّم َقَ أَر ( َفأ َّ
ال َال ْ
ْ
َّللا َق َ
َُ َُ َ
َ ٌُ
اآلي َة.
َواتََّقى ) َ
ينكت به:يضرب بطرفه ويؤثر .نكس :بتشديد الكاف وتخفيفها أى خفض رأسه وطأطأ به إلى األرض

على هيئة المهموم المفكر .فقال رجل من القوم :هو سراقة بن مالك بن جعشم ،أو أبو بكر ،أو

عمر ،أو على .نتكل ،أى نتكل على ما كتب لنا .وفى رواية" :على كتابنا" .ال ،اعملوا فكل ميسر،

أى ال تتركوا العمل ،بل اعملوا امتثاال ألمر هللا ،فإن كل امريء ميسر ومهيأ لما قدر هللا له .فأما من

أعطى واتقى :اآلية  9من سو ةر الليل.

األي ْمان َو ُّ
النذور
كتاب ْ
ْ
باب :ال َت ْحِل ُفوا بآبائكم

َّللا ب ِن عمر  -رضى هللا عنهما  -أَ َّن رسول َّ ِ
ِ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أَْدَر َك ُع َمَر ْب َن
َ - 088ع ْن َعْبد َّ ْ ُ َ َ
َُ َ
اب وهو ي ِسير ِفى رْك ٍب يحِل ِ ِ
َّللا َيْن َها ُك ْم أَ ْن َت ْحِل ُفوا ِب َآب ِائ ُك ْم ،
َْ ُ
َ
اْل َخطَّ ِ َ ْ َ َ ُ
ال أَ َال ِإ َّن َّ َ
ف بأَ ِبيه َفَق َ
ان ح ِال ًفا َفْليحِل ْف ِب َّ ِ
اّلِل  ،أَْو ِلَي ْص ُم ْت.
َْ
َم ْن َك َ َ

39

الركب :ركاب اإلبل من عشرة فصاعدًا .فليحلف باهلل أو ليصمت ،أى من أراد الحلف فليحلف باهلل
ال بغيره ،من اآلباء وغيرهم ،أو ليسكت ويعدل عن الحلف .وذلك أن الحلف تعظيم للمحلوف به،

وإنما العظمة هلل وحده .ومع هذا قال الشافعية :يك هر الحلف إال فى طاعة من فعل واجب أو مندوب،
أو ترك حرام أو مكروه .

 - 088عن اب ُن عمر قال :س ِمع ُت عمر يُقولَ :ق ال ِلى رسول َّ ِ
َّللا َيْن َها ُك ْم
ْ ُ ََ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصِ :إ َّن َّ َ
َُ ُ
َ ْ ُ ََ َ ُ َ
أَ ْن َت ْحِل ُفوا ِب َآب ِائ ُك ْم.
ما حلفت بها ،أى بتلك الحلفة ،وهى الحلف باألب .ذاك اًر ،أى قائال لها من قبل نفسى .وآث ًار ،أى
حاكياً لها عن غيرى ناقال عنه .أَثََر الحديث يأثره :نقله.

ِ
الوفاء بالنذر
باب
 - 089ع ْن عبِد َّ ِ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َع ِن َّ
َّللا ْب ِن ُع َمَر َن َهى َّ
ال ِإَّن ُه َال َيُرُّد َشْيًئاَ ،وَل ِكنَّ ُه
َ َْ
الن ْذ ِر َوَق َ
ُيس َت ْخَر ُج ِب ِه ِم َن اْلَب ِخ ِ
يل.
ْ
النذر فى اللغة :الوعد بخير أو شر .وشرعًا التزام َقربة غير الزمة بأصل الشرع ،من عبادة أو ثدقة
أو نحوها .وانلهى محمول على الكراهة ال التحريم فى القول األصح .ومدار األمر على ما ينذر
ألجله ،فإن كان وسيلة إلى القربة كان قربة ،وإن قصد به جلب نفع أو دفع ضرر ،أو علق على

شرط كشفاء مريض ،أو نجاة من مكروه ،أو حصول على رزق ،كان موضع خالف بين الفقهاء .إنه

ال يرد شيئاً :تعليل للنهى السابق .يستخرج به من البخيل ،أى يستخرج به منه مالم يكن ليخرجه .أى
ال تعدو فائدة النذر ذلك .

الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص الَ َيأ ِْتى ْاب َن َآد َم َّ
ال َّ
الن ْذُر ِب َشى ٍء لَ ْم َي ُك ْن قُِدَر َل ُه
ال َق َ
َ - 080ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َق َ
ْ
 ،وَل ِكن يْل ِق ِ
ِ
َّللا ِب ِه ِم َن اْلَب ِخ ِ
يه َّ
يل َ ،فُيْؤِتى َعَلْي ِه
َ ْ ُ
الن ْذُر ِإَلى اْلَقَد ِر َقْد ُقدَر َل ُه َ ،فَي ْس َت ْخ ِر ُج َّ ُ
َما َل ْم َي ُك ْن ُيْؤِتى َعَلْي ِه ِم ْن َقْب ُل.
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فيستخرج هللا به ،أى بالنذر حين الوفاء به .من قبل ،أى من قبل النذر.

باب النذر فى الطاعة
ِ
َ - 087ع ْن َع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -ع ِن َّ
َّللا
ال َم ْن َن َذَر أَ ْن ُيط َ
يع َّ َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َفْلُي ِط ْعهَُ ،و َم ْن َن َذَر أَ ْن َي ْع ِصَيهُ َفالَ َي ْع ِص ِه.
الطاعة :نحو الصالة فى أول الوقت .وصوم النفل ،وسائر المستحبات من العبادات البدنية والمالية.

ومقتضى هذا أن المستحب ينقلب بالنذر واجبًا .المعصية :كشرب الخمر ،وأكل الخنزير .والمفهوم

الشرعى للنذر إيجاب المباح ،وهو إنما يتحقق فى الطاعات ،وأما المعاصى فليس فيها شىء مباح

حتى يصير إلى الوجوب.

باب من مات وعليه نذر
 - 088عن عبَد َّ ِ
اس َت ْف َتى َّ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َن ْذ ٍر
َّللا ْب َن َعَّب ٍ
َْ
اس أَ َّن َس ْعَد ْب َن ُعَب َاد َة األَ ْن َص ِارَّى ْ
ِِ
ِ
ِ
اه أَ ْن َيْق ِضَي ُه َع ْن َهاَ ،ف َكاَن ْت ُسَّن ًة َب ْعُد.
َك َ
ان َعَلى أُمه َ ،ف ُتُوفَي ْت َقْب َل أَ ْن َتْقضَي ُه َ .فأَ ْف َت ُ
فى هذا الحديث :كان النذر صياماً ،وقيل عتقاً ،وقيل صدقة ،وقيل نذ اًر مطلقاً .فكانت ُسَّنة بعد ،أى
فصارت تلك الفتوى سنة بعد هذا القول ،يقضى الوارث ما على الموروث .وهذا أعم من أن يكون
واجبًا أو ندبًا ،وإن كان الجمهور على أنه من مات وعليه نذر مالى يجب قضاؤه من رأس ماله.
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كتاب َّ
الكفارات
ْ

باب قوله هللا ( :أَْو َت ْح ِر ُير َرَقَب ٍة )
ِ
َ - 088ع ْن أَ ِبى هَُرْيَرَة َع ِن َّ
َّللا بِ ُك ِل
ال َم ْن أَ ْع َت َق َرَقَب ًة ُم ْسل َم ًة  ،أَ ْع َت َق َّ ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ُع ْض ٍو ِمْن ُه ُع ْضًوا ِم َن َّ
الن ِارَ ،حتَّى َفْر َج ُه ِب َفْرِج ِه.
أو تحرير رقبة :من اآلية  35من سو ةر المائدة .رقبة مسلمة ،أى عبداً مسلماً ،من إطالق البعض

على الكل .حتى فرجه بفرجه :خصه بالذكر ألنه محل أكبر الكبائر بعد الشرك.
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المدبر
باب عتق
َّ
ال َغْيُرُه َفَبَل َغ
َ - 088ع ْن َجا ِب ٍر أَ َّن َر ُجالً ِم َن األَ ْن َص ِار َدَّبَر َم ْملُ ً
وكا َلهُ َ ،وَل ْم َي ُك ْن َلهُ َم ٌ
الن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص َفَقال من ي ْش َت ِر ِ
اه ُن َعْي ُم ْب ُن َّ
الن َّحا ِم بِ َث َماِن ِماَئ ِة ِدْرَه ٍم.
يه ِم ِنى َ .ف ْ
َّ َّ
اش َتَر ُ
َ َْ َ
قال جا ِبر ب َن عبِد َّ ِ
ام أََّو َل.
َّللاَ :عْبًدا ِقْب ِطًّيا َم َ
َ َ ْ َْ
ات َع َ
جابر :جابر بن عبد هللا األنصارى .أن رجال من األنصار :اسمه أبو مذكور ،كما فى رواية مسلم

فى الموضع األمل .مملوكا :اسم هذا المملوك يعقوب .وتبير المملوك :أن يعلق عتقه بموت سيده،
يقول له :أنت حر بعد موتى.

كان بيعه ملسو هيلع هللا ىلص بحكم واليته على الرعية والنظر فى مصالحهم .وفيه إجا ةز لتصرف الوالى فى أمور

الرعية إذا تحتمت فى ذلك مصلحتهم ،ودفع الضرر الكبير عنهم .قال جابر :عبداً قبطياً ،أى كان
عبداً قبطياً .وفيه تسجيل ألن بعض الرقيق فى جزيرة العرب كان مجتلباً من مصر .عام أول ،أى
العام السابق ،وهو العام الذى يليه عامل .وهو من إضافة الشىء إلى نفسه.

كتاب الَفرائِض
ْ

باب قول النبى ملسو هيلع هللا ىلص
ور ُث ،ما َتَرْكَنا َصَدق ْة
ال ُن َ
ِ
ِ
ال ُم  -أَ َتَيا أََبا َب ْك ٍر َيْل َت ِم َس ِ
ان
الس َ
اس َ -عَلْي ِه َما َّ
َ - 088ع ْن َعائ َش َة أَ َّن َفاط َم َة َواْل َعَّب َ
ول َّ ِ
ِ
ير َث ُهما ِم ْن َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َوهُ َما ِحيَن ِئٍذ َي ْطلَُب ِ
ان أَْر َضْي ِه َما ِم ْن َفَد َكَ ،و َس ْه َم ُه َما ِم ْن َخْيَبَر،
ُ
م َا َ
َفَقال َلهما أَبو ب ْك ٍر :س ِمع ُت رسول َّ ِ
ور ُثَ ،ما َتَرْكَنا َصَد َق ٌة ِ ،إَّن َما َيأْ ُك ُل
ولَ :ال ُن َ
َ َُ ُ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َ ْ َُ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يصَنعه ِف ِ
الَ .قال أَبو ب ْك ٍر و َّ ِ
ِ
يه
ول َّ ِ َ ْ ُ ُ
آل ُم َح َّمٍد م ْن َه َذا اْل َم ِ َ ُ َ َ
َّللا الَ أََد ُع أَ ْمً ار َ أَرْي ُت َر ُس َ
ُ
ِإالَّ صَنع ُت ُهَ .قالَ :فهجرْت ُه َف ِ
اط َم ُةَ ،فَل ْم ُت َكِل ْم ُه َحتَّى َما َت ْت.
َ َ ََ
َ ْ
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يلتمسان :يطلبان .من فدك :يقال با لصرف وعدمه ،وهى بلد بينها وبين المدينة ثالث مراحل

(المرحلة :مسافة يقطعها السائر فى نحو يوم) ،وكانت له ملسو هيلع هللا ىلص خاصة ،صالحه اليهود على النصف

منها فقبل ذلك منهم .قال ابن إسحاق" :فكانت فدك لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خالصة ،ألنه لم يوجف عليها

بخيل وال ركاب" .السي ةر  .444 - 446خيبر ،بعدم الصرف :ناحية على ثمانية برد من المدينة فى

شماليها ،وكان بها سبعة حصون ،وقد فتحت سنة سبع أو ثمان .ال نورث :عند النسائى من حديث

الزبير" :إنا معاشر األنبياء ال نورث" .ما تركنا صدقة ،أى الذى تركناه إنما هو من قبيل الصدقات

صدقة" ،أى ما تركناه صدقة ال يورث،
العامة .وحرفه بعض الطوائف فرووه" :اليورث ما تركنا
ً
ويورث ما تركناه غير صدقة ،ويرد عليهم بأن هذا الحكم عام ال يختص به األنبياء دون غيرهم،
والحديث هنا يذكر خصيصة لألنبياء .والحكمة فى عدم اإلرث من األنبياء أن هللا بعثهم مبلغين

رسالته ،وأمرهم أال يأخذوا على ذلك أج ًار" :قل ال أسألكم عليه أج اًر" ،وكذا قال نوح وهود وغيرهما
نحو ذلك ،فاقتضت الحكمة أال يورثوا لئال يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم .من هذا المال ،أى من
بعض هذا المال بقدر حاجتهم ،وما بقى منه يصرف فى مصالح المسلمين ،وليس المراد أنهم ال

أكلون إال منه .يصنعه فيه ،أى فى المال .فهجرته فاطمة ،أى هجرت أبا بكر منقبضة عن لقائه ،ال
أنها هجرته الهجران المحرم من ترك السالم ونحوه .وقد ماتت بعد هذا الخالف بنحو ستة أشهر.

باب ميراث البنات
اه َع ْن
ال أَ َتاَنا ُم َعا ُذ ْب ُن َجَب ٍل ِباْلَي َم ِن ُم َعِل ًما َوأَ ِم ً ا
ير َ ،ف َسأَْلَن ُ
َسَوِد ْب ِن َي ِز َيد َق َ
َ - 088ع ِن األ ْ
ُخ َت ِ
االبَن َة ِ
ِ
ِ
الن ْص َف.
الن ْص َف َواأل ْ
َر ُج ٍل تُُوف َى َوَتَر َك ْابَن َتهُ َوأُ ْخ َتهُ َ ،فأ ْ
َع َطى ْ
األسود بن يزيد :ابن قيس النخعى ،ذك هر ابن حجر فى القسم الثالث من الذين أدركوا الجاهلية

واإلسالم ،ولم يجتمعوا بالنبى ملسو هيلع هللا ىلص وال رأوه.

هذا الحكم إجماع من العلماء ،وهو مطابق لآلية الكريمة فى البنت" :وإن كانت واحدة فلها النصف"

من سو ةر النساء ،ولآلية الكريمة" :إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك" سو ةر
النساء .646

با ب ال يرث المسلم الكافر
وال الكافر المسلم
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ام َة ْب ِن َزْيٍد  -رضى هللا عنهما  -أَ َّن َّ
ال َال َي ِر ُث اْل ُم ْسِل ُم
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َ - 088ع ْن أُ َس َ
اْل َك ِافَرَ ،والَ اْل َك ِافُر اْل ُم ْسِل َم.
ال يرث المسلم الكافر :وذهب معاذ بن جبل ،ومعاوية ،وسعيد بن المسيب ،ومسروق ،إلى أن يرث

منه؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص" :اإلسالم يعلو وال يعلى عليه" .وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن معناه فضل

اإلسالم ،وليس فيه تعرض لإلرث .وال الكافر المسلم :هذا باإلجماع ،وأما الكافر والكافر فيتوارثان

وإن اختلفت ملتهما ،كيهودى ونصرانى ،أو مجوسى أو وثنى ،ألن الملل فى البطالن كالملة الواحدة.

باب من ادَّعى ِإلى غير أَبيه
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َقال :الَ َترَغبوا عن آب ِائ ُكمَ ،فمن رِغب عن أَ ِب ِ
َ - 088ع ْن َأ ِبى ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
يه
ْ ُ َْ َ ْ َْ َ َ َْ
َ
َف ُهَو ُك ْفٌر.
قال رغب عنه :أعرض وترك .ورغب فيه :أقبل وتوجه؛ فهو من األفعال التى يتغير معناها بتغير

الحروف بعدها .رغب عن أبيه :انتسب إلى غيره .ويروى" :فقد كفر" والمراد بالكفر هنا كفر النعمة،
ال الكفر الذى يستحق عليه الخلود فى النار .فالتعبير للتغليظ عليه والتشنيع .وستر كل حق شرعى
هو كفر فى اللغة ،لكن اليعبر عنه بالكفر إال حيث يغلظ ويشنع.

45

الحدود
كتاب ُ
ْ

باب ِ
الزَنى وشرب الخمر
 - 089ع ْن أَ ِبى هُريرَة أَ َّن رسول َّ ِ
ال الَ َيْزِنى َّ
ين َيْزِنى َو ْهَو
الزِانى ِح َ
َ
َ َْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ق َو ْهَو ُمْؤ ِم ٌن،
ين َي ْس ِر ُ
ق ِح َ
ين َي ْشَر ُب َو ْهَو ُمْؤ ِم ٌن َ ،و َال َي ْس ِر ُ
َي ْشَر ُب اْل َخ ْمَر ِح َ
ِ ِ
ُن ْهَب ًة َيْرَف ُع َّ
يها أَْب َص َارُه ْم َو ْهَو ُمْؤ ِم ٌن.
اس ِإَلْيه ف َ
الن ُ

ُمْؤ ِم ٌن َ ،والَ
َو َال َيْن َت ِه ُب

ال يزنى وهو مؤمن ،أى وهو كامل اإليمان .خالفًا للمعتزلة الذين يقولون بتخليد العاصى فى النار.
النهبة ،بالضم :المال المنهوب .يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ،أى يرفع الناس عيونهم إليه وال
يقدرون على دفعه ،أو هو كناية عن التستر والمجاهرة باالغتصاب.

جاء فى ضرب شارب الخمر
باب ما َ
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َ - 080ع ْن أََن ِ
س ْب ِن َم ِال ٍك  -رضى هللا عنه  -أَ َّن َّ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َضَر َب ِفى اْل َخ ْم ِر ِباْل َج ِر ِيد
وِ
الن َع ِ
ين.
الَ ،و َجَلَد أَُبو َب ْك ٍر أَْرَب ِع َ
َ
ضرب ،أى أمر بالضرب .الجريد :سعف النخل ،سمى بذلك ألنه جرد عن خوصه .وفى رواية مسلم
أنه كان يضرب فى الخمر بالنعال والجريد أربعين .جلد ،أى أمر بالجلد ،وذلك فى أيام خالفته.

والجلد :ضرب الجلد ،وأكثر ما يكون ذلك بالسياط ،وقد يكون بالجريد ،والنعال ،وأطراف الثياب،

وباليد أيضًا.

باب الضرب بالجريد والنعال
َ - 087ع ْن
ق َعَلْي ِه،
َف َش َّ
َضَرَب ُه.

ُعْقَب َة ْب ِن اْل َح ِار ِث أَ َّن َّ
ان
ان َو ْهَو َس ْكَر ُ
ان أَْو ِب ْاب ِن ُن َعْي َم َ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص أُِت َى ِبُن َعْي َم َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وه َ ،ف َضَرُب ُ ِ
يم ْن
َوأَ َمَر َم ْن فى اْلَبْيت أَ ْن َي ْض ِرُب ُ
وه باْل َج ِريد َوالن َعالَ ،وُكْن ُت ف َ

عقبة بن الحارث بن عامر :ابن نوفل بن عبد مناف ،القرشى النوفلى ،توفى فى خالفة ابن الزبير.
نعيمان :هو نعيمان بن عمرو بن رفاعة األنصارى ،شهد العقبة وبد ًار والمشاهد كلها .وكان كثير

المزاح .قال يومًا لسويبط بن حرملة صاحبه :ألغيظنك! فجاء إلى أناس جلبوا ظه اًر فقال :ابتاعوا منا
غرماً عربياً فارهاً ،وهو ذو لسان ،ولعله يقول :أنا حر ،فإن كنتم تاركيه لذلك فدعوه ال تفسدوا على

غالمى .فقالوا :بل نبتاعه منك بعشر قالئص .فأقبل بها يسوقها وأقبل بالقوم حتى عقلوه ثم قال:

دونكم هذا هو .فجاء القوم فقالوا :قد اشتريناك! فقال سويبط :هو كاذب ،أنا رجل حر .فقالوا :قد

أخبرنا خبرك! فطرحوا الحبل فى رقبه وذهبوا ،وجاء أبو بكر فأخبر به ،فذهب هو وأصحاب له فردوا

47

القالئص وأخذوه ،فلما عادوا إلى النبى ملسو هيلع هللا ىلص وأخبروه الخبر ضحك ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه حوال .فشق عليه :لفظ

النسائى" :فشق على النبى ملسو هيلع هللا ىلص مشقة شديدة" .أمر ...أن يضربوه ،أى أن يضربوه حد الشرب.

ول َّ ِ
الش ِار ِب َعَلى َع ْهِد َرس ِ
َ - 088ع ِن َّ ِ ِ
ال ُكَّنا ُنْؤَتى ِب َّ
ِمَرِة أَ ِبى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َوإ ْ
ُ
السائب ْب ِن َي ِز َيد َق َ
ِ
ِ ِ ِ
ان ِ
آخُر ِإ ْمَرِة
وم ِإَلْيه ِبأَْيِديَنا َوِن َع ِالَنا َوأَْرِدَي ِتَنا َ ،حتَّى َك َ
َب ْك ٍر َو َصْدً ار م ْن خ َال َفة ُع َمَر َ ،فَنُق ُ
ين.
ين َ ،حتَّى ِإ َذا َع َتْوا َوَف َسُقوا َجَلَد َث َم ِان َ
ُع َمَر َ ،ف َجَلَد أَْرَب ِع َ
كان السائب على عهد الرسول صغي اًر ابن ست سنين ،فالمراد :كان الصحابة الذين هو منهم .ومن
المحتمل أنه كان يحضر مع أبيه او غي هر فيشاركهم فى مجلس الرسول .اإلمرة ،بالكسر :اإلمارة.

صد ار من خالفة عمر ،أى أوائل خالفته .فنقوم إليه بأيدينا ،أى نضربه بها .حتى كان آخر إم ةر

عمر :روى برفع آخر على الفاعلية لكان التامة ،وبالنصب على الخبرية لكان الناقصة مع تقدير اسم
لها .يقول العرب :إذا كان غدا فأتنى ،وإذا كان عند .العتو :التجبر واالنهماك فى الطغيان .والفسق:
الخروج عن الطاعة.

باب ما ُيكره من َل ْعن شارب الخمر
وأََّنه ليس بخارج من ِ
الملَّة
ٍ
ان اسمهُ عبَد َّ ِ
َ - 088ع ْن ُعمَر ْب ِن اْل َخطَّ ِ
ال َعَلى َع ْهِد َّ
ان
اب أَ َّن َر ُج ً
َّللا َ ،وَك َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َك َ ْ ُ َ ْ
َ
ان ي ْض ِح ُك رسول َّ ِ
الشَر ِ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َجَلَد ُه ِفى َّ
ان َّ
اب َ ،فأ ُِتى
ُيَلَّق ُب ِح َم ً ا
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ ،وَك َ
ار َ ،وَك َ ُ
َُ َ
َ
ِِ
ِ
ِب ِه يوما َفأ ِ ِ ِ
َّ
ال
ال َر ُج ٌل م َن اْلَقْو ِم الل ُه َّم اْل َعْن ُه َما أَ ْك َثَر َما ُيْؤَتى بهَ .فَق َ
َمَر به َف ُجلَدَ ،فَق َ
َْ ً َ
ِ
الن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص َال َتْلعُنوهَ ،فو َّ ِ
ِ
َّللا َوَر ُسوَل ُه.
َّ ُّ
َ ُ َ
َّللا َما َعل ْم ُت إال أََّنهُ ُيح ُّب َّ َ
على عهد النبى ،أى فى زمنه .قد جلده فى الشراب ،أى بسبب شربه الشراب المسكر .والجلد :ضرب

الجلد .كما سبق فى الحديث  .383فأتى به يوما ،أى وقد شرب الخمر ،وكان فى غزوة خيبر ،كما

ذكر الواقدى .ما اكثر ما يؤتى به ،أى ما أكثر اإليتان به مخمو ًار ليضرب .ما علمت إال أنه يحب
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هللا ورسوله :ويروى" :ماعلمت أنه يحب هللا ورسوله" بحذف ال ،مع فتح هم ةز أن وكسرها .وفيه بحث
نحوى مسهب.

ال أُِتى َّ
َمَر ِب َضْربِ ِه َ ،ف ِمَّنا َم ْن َي ْض ِرُب ُه ِبَيِدِه
َ - 088ع ْن أَ ِبى هريرة ق
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِب َس ْكَر َ
انَ ،فأ َ
َُ ْ َ َ َ َ َ
ِ
ِِ
ال َر ُج ٌل َما َل ُه أَ ْخَاز ُه
َ ،و ِمَّنا َم ْن َي ْض ِرُب ُه ِبَن ْعله َ ،و ِمَّنا َم ْن َي ْض ِرُب ُه ِب َثْوبِهَ ،فَل َّما اْن َصَر َف َق َ
َّللا َ .فَقال رسول َّ ِ
الشْي َط ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َال َت ُكوُنوا َعْو َن َّ
ان َعَلى أَ ِخي ُك ْم.
ََُ ُ
َّ ُ
أتى بسكران :هو نعيمان ،أو ابنه ،كما مضى قريباً .قال رجل :ماله أخزاه هللا! :القائل قيل إنه عمر
بن الخطاب .أخزاه ،أى أذله ،والخزى :الذل .التكونوا عون الشيطان على أخيكم :ألن فى ذله تمكينًا
للشيطان منه ،ومعاونة عليه.

الشفاعة فى ِ
اهية َّ
الحد
باب َكر َ
السْلطان
ِإذا ُرِف َع ِإلى ُّ
َ - 088ع ْن َع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها أَ َّن قَُرْي ًشا أَ َه َّم ْت ُه ُم اْل َمْرأَةُ اْل َم ْخُزو ِمَّي ُة الَّ ِتى َسَرَق ْت
ول َّ ِ
َفَقاُلوا م ْن ي َكِلم رسول َّ ِ
ئ َعَلْي ِه ِإالَّ أُسام ُة ِح ُّب َرس ِ
َّللا صلى هللا
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َو َم ْن َي ْج َت ِر ُ
ُ
َ َ
َ ُ َُُ َ
ود َّ ِ
عليه وسلمَ .ف َكلَّم رسول َّ ِ
ال أَ َت ْش َف ُع ِفى َحٍد ِم ْن ُحُد ِ
ام َف َخ َط َب
َّللا »  .ثُ َّم َق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
ََُ َ
ال َيا أَُّي َها َّ
اس ِإَّن َما َض َّل َم ْن
الن ُ
َق َ
يف ِف ِ
َّ
اموا َعَلْي ِه اْل َحَّد
الض ِع ُ
يه ْم أَ َق ُ
َيَد َها.

وهَ ،وِإ َذا َسَر َق
َقْبَل ُك ْم أََّن ُه ْم َكاُنوا ِإ َذا َسَر َق َّ
الش ِر ُ
يف َتَرُك ُ
َّللاِ َلو أَ َّن َف ِ
اط َم َة ِبْن َت ُم َح َّمٍد َسَرَق ْت َلَق َط َع ُم َح َّمٌد
َ ،و ْاي ُم َّ ْ

"أن قريشا" ،أى من أدرك منهم ذلك بمكة عام الفتح والنبى مقيم بمكة .قال الجوهرى إن أردت بقريش
الى صرفته ،وإن أردت به القبيلة لم تصرفه .يعنى أن يصرف واليصرف .والنسب إليه قرشى نادر،

وقريشى على القياس .وأنشد:

بكل قريشى عليه مهابة

سريع إلى داعى الندى والتكرم
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المرأة المخزومية :هى فاطمة بنت األسود بن عبد األسد بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم .وأهمتهم،
أى صيرتهم ذوى هم ،خشية أن يعيروا بها ويفتضحوا بفعلتها بين قبائل العرب .سرقت :قطيفة من

بيت رسول هللا ،وقيل سرقت حليًا .وجمع بين القولين بأن الحلى كان فى القطيفة .من يكلم رسول
هللا ،أى يشفع لها عنده فى أال تقطع ،إما بالعفو عنها وإما بالفداء .يجترئ :يتجاسر ،وذلك بدالته

عليه .أسامة ،هو أسامة بن زيد ،وهو الحب ابن الحب .و "أسامة" روى بالرفع فاعال ليجترىء على
التفريغ لتضمن االستفهام معنى النفى ،كما قيل فى قوله تعالى" :ومن يغفر الذنوب إال هللا" اآلية

 689من آل عمران .أو بدال من فاعل يجترىء المضمر .ويجوز النصب على االستثناء .الحب:

المحبوب ،فعل بمعنى مفعول .أتشفع فى حد من حدود هللا؟! :استفهام إنكارى ،أى فى ترك حد من

حدود هللا .إنما ضل من كان قبلكم :فى رواية النسائى" :إنما هلك بنو إسرائيل" ،وهذا إشعار بأن

المحاباة فى الحدود تستوجب هالك األمم؛ ألنه أقوى دليل على ضعفها .أنهم ،أى ألنهم .وحذف

الجار قبل أن وأن مطرد .وإيم هللا :أسلوب من أساليب القسم ،وأصله عند الكوفيين أيمن ،جمع يمين

القسم .لكن جعلت همزته هم ةز وصل فى القسم عند أكثر النحويين ،ولم يجىء هم ةز وصل مفتوحة

غيرها .ويقال أيضًا "َل ْي ُم ُن" ثم يقال أيم هللا بحذف النون .وفيه لغات كثي ةر أخر.انظر اللسان (يمن).
وهو مبتدأ مرفوع خب هر مقدر ،تقدي هر قسمى أو يمينى أو الزم لى.

باب قول هللا تعالى

الس ِارَق ُة َفا ْق َط ُعوا أَْيِدَي ُه َما )
ق َو َّ
( َو َّ
الس ِار ُ
الن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص ُتْق َطع اْليُد ِفى رب ِع ِديَن ٍار َفص ِ
ِ
اعًدا.
ال َّ ُّ
َ
ُُ
ُ َ
َ - 088ع ْن َعائ َش َة َق َ
( والسارق :)...اآلية 83من سو ةر المائدة .تقطع اليد :وهو حد السرقة .وقد حددت السرقة بأنها أخذ
مال خفية ليس لآلخذ أخذه ،من حرز مثله .فال يقطع مختلس أو منتهب أو خائن أو أمين على

وديعة .قال الحنابلة :بجحد عارية وسرقة ملح وتراب وأحجار ولبن وكأل وسرجين ( ْزبل) طاهر وثلج
الكوع .والمراد بالكوع طرف
وكلب صيد ،ال بسرقة ماء وسرجين نجس .والقطع يكون بقطع الكف من َ
الزند الذى يلى اإلبهام من مفصل اليد .وأما ما يفهم العامة من أن الكوع هو العظم الناتىء فى

المرفق فخطأ .وكان على رضى هللا عنه يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة

ويقول" :أستحيى من هللا أن أتركه بال عمل" .وأول شىء يقطع من السارق اليد اليمنى ،لقراءة ابن
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مسعود" :فاقطعوا أيمانهما" .والقراءة الشاذة كخبر الواحد فى االحتجاج بها .فى ربع دينار ،أى سبب

سرقة ربع دينار ،كما فى قوله " :عذبت امرأة فى هرة" .فصاعدًا :أى فما فوق ذلك .ويذكر النحويون
أن "صاعدا" و"نازال" ونحوهما أحوال ملتزم فيها اقترانها بالفاء أو ثم .وقيل هى من جملة تقديرها
فذهب العدد صاعداً ،أو ذهب نازال أو نحو ذلك.

سُ ،ك ُّل
الس ِار ِق ِفى أَْدَنى ِم ْن َح َج َف ٍة أَْو ُتْر ٍ
َ - 088ع ْن َع ِائ َش َة َقاَل ْت َل ْم َت ُك ْن ُتْق َط ُع َيُد َّ
وِ
احٍد ِمْن ُه َما ُذو َث َم ٍن .
َ
أدنى ،أقل ،الزجاج فى معنى قوله تعالى" :أتستبدلون ال>ى هو أدنى" ،أى أقرب ،ومعنى أقرب أقل

قيمة .ففعله دنا يدنو .ويقال أيضاً دنى يدنى ودناية فهو دنى ،أى خس .والحجفة ،بالتحريك :درقة
تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد .والترس بالضم :كالحجفة إال أنه يطابق فيه بين جلدين.

والشك من الروى .قالوا :والغالب أن ثمن كل منهما ال ينقص عن ربع دينار .ذو ثمن ،أى ثمن
يرغب فيه ،وليس شيئاً تافهاً.

المح َصن
باب رجم ْ
ِ
ال َقْد َر َج ْم ُت َها ِب ُسَّن ِة
َ - 088ع ْن َعِل ٍى رضى هللا عنه ِح َ
ين َر َج َم اْل َمْ أَر َة َيْو َم اْل ُج ُم َعة َوَق َ
ول َّ ِ
َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص.
ُ
المحصن بفتح الصاد :المتزوج ،ألنه أحصن نفسه بالتزوج عن عمل الفاحشة .وهو أحد ثالثة جئن
نوادر ،يقال أحصن فهو محصن ،وأسهب فهو مسهب ،وألقح فهو ملقح .رجم المرأة :اسمها شراحة
بنت مالك الهمدانية ،وكانت قد زنت فأتى بها ،فضربها يوم الخميس ،ورجمها يوم الجمعة .بسنة

رسول هللا :وروى" :لسنة رسول هللا" .والمراد كما فعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .وهو حد الزنى.

باب االعتراف ِ
بالزنى
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ول
يت أَ ْن َي ُ
َ - 089ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
ال ُع َمُر َلَقْد َخ ِش ُ
ط َ
ال َق َ
اس  -رضى هللا عنهما َ -ق َ
اب َّ ِ
ِ
الر ْجم ِفى ِك َت ِ
الن ِ
ِب َّ
يض ٍة أَْنَزَل َها
َّللا َ .فَي ِضلُّوا ِب َتْرِك َف ِر َ
اس َزَم ٌ
ول َقائ ٌل الَ َن ِجُد َّ َ
ان َحتَّى َيُق َ
ان اْل َح ْم ُل
َّللا  ،أَالَ َوإ َّ
الر ْج َم َح ٌّ
ِن َّ
ام ِت اْلَبِيَن ُة  ،أَْو َك َ
ق َعَلى َم ْن َزَنى َ ،وَقْد أَ ْح َص َن ِ ،إ َذا َق َ
َّ ُ
اف .أَ َال وَقْد رجم رسول َّ ِ
أَو ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َوَر َج ْمَنا َب ْعَد ُه.
اال ْع ِتَر ُ
ْ
َ َ ََ َ ُ ُ
فريضة أنزلها هللا :وذلك فى اآلية المنسوخة تالوة التى بقى حكمها معموال به .وهى آية" :الشيخ

والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" ،روى من طرق عدة متعاضدة أنها كانت متلوة ،فنسخت تالوتها

وقى حكمها معم وال به .أحصن ،بالبناء للفاعل ال للمفعول باتفاق الروايات .وانظر التعليق األول فى
الحديث السابق  .376وفى حديث ماعز بن مالك روى الفعل بالوجهين .البينة ،أى الدليل القاطع

على أنه قد زنى .الحمل :الذى سببه الزانى .االعتراف ،أى االعتراف من الزانى أنه قد زنى .رجم

رسول هللا :رجم يهوديين :يهودى لم يسم ،ويهودية اسمها "بسرة" ،وذلك بمقتضى آية الرجم المذكورة
فى التوارة .انظر القسطالنى  ،61:60كما رجم ماعز بن مالك األسلمى بعد محاو ةر طويلة .انظر
القسطالنة فى الموضع المتقدم .كما رجم امرأة محصنة زنى بها أحد العسفاء (العسيف :األجير

المستهان به) .القسطالنى.63- 66 :60

باب ال ِبكر ِ
فيان
ويْن َ
ان ُي ْجَلَدان ُ
الن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص يأ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ْن َزَنى َوَل ْم
ال َسم ْع ُت َّ َّ
ْمُر ف َ
َ ُ
َ - 080 - 080ع ْن َزْيد ْب ِن َخالٍد اْل ُج َهن ِى َق َ
ِ
يب َعا ٍم.
ُي ْح َص ْن َجْلَد ماَئ ٍة َوَت ْغ ِر َ
البكر :من لم يجامع فى نكاح صحيح .يحصن ،بالبناء للمجهول .وقد سبق القوم فى تفسي هر فى
الحديثين السابقين .جلد ،بالنصب على نزع الخافض ،أى يأمر بجلده مائة جلدة .انظر الحديث

 383وتغريب عام ،أى عام متوالى األيام .ويكون مدى التغريب إلى مسافة القصر إلى ما فوقها.

ألن المقصود بالتغريب إيحاشه بالبعد .وقد غرب عمر إلى الشام ،وعثمان إلى مصر ،وعلى إلى
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البصرة .وقد عمم بعض األئمة ،وخصه مالك بالرجل الحر ،لما يترتب على نفى المرأة والعبد من

ضرر بالغ.

عزير واألََد ُب
باب َك ِم التَّ ُ
َ - 087ع ْن أَ ِبى ُبْرَد َة
ات ِإالَّ ِفى َحٍد ِم ْن
َجَلَد ٍ

ان َّ
ول َال ُي ْجَلُد َفْو َق َع ْش ِر
ال َك َ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
رضى هللا عنه َ -ق َود َّ ِ
ُحُد ِ
َّللا .

َكمِّ ،هى االستفهامية .والتعزير :التأديب بسبب المعصية ،وأصل العزر المنع ،وبالتعزير منع من
معاودة القبيح .والتأديب أعم من التعزير ،ألن منه تأديب الوالد ولده ،والمعلم تلميذه .أبو بردة :هانىء
على حروبه كلها.
بن نيار األوسى ،حليف األنصار ،مات فى خالفة معاوية بعد أن شهد مع ِّ
ّ
اليجلد :خبر فى معنى األمر ،وهو مبنى للمجهول ولمفعول محذوف يدل عليه السياق ،أى ال يجلد
أحد .حد من حدود هللا :كحد الزنى والسرقة والشرب والقذف .وقد اختلف العلماء بعد ذلك فى سائر
الحدود ،ومنها أكل الخنزير والميتة ،وشرب الدم ،واللواط ،وغشيان البهيمة ،وسحق النساء.

باب ق ْذف العبيد
ِ
ِ
ول َم ْن َق َذ َف
ال َسم ْع ُت َأَبا اْلَقاس ِم ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َ - 088ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
وكه وهو ب ِرىء ِم َّما َقال  ،جِلد يوم اْل ِقي ِ
ال.
امة ِ ،إالَّ أَ ْن َي ُكو َن َك َما َق َ
َ ُ َ َْ َ َ َ
َم ْملُ َ ُ َ ْ َ َ ٌ
القذف :الرمى بالزنى .يوم القيامة ،أى جلد السيد يوم القيامة عند زوال ملكه المجازى وانفراد البارىء
سبحانه بالملك الحقيقى .كما قال ،أى أن يكون المملوك كما قال سيده فى شأنه ،فال يجلد حينئذ.
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كتاب الدَّيات
 - 088ع ِن اب ِن عمر  -رضى هللا عنهما َ -قال َق ال رسول َّ ِ
ال اْل ُمْؤ ِم ُن ِفى
َ ْ ُ ََ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َل ْن َيَز َ
َ ََُ ُ
ِ ِ ِِ
ِ
اما.
ُف ْس َح ٍة م ْن دينهَ ،ما َل ْم ُيص ْب َد ًما َحَر ً
ال يزال :وفى رواية" :لن يزال" .والفسحة :السعة ،والمراد سعة األعمال الصالحة .وإصابة الدم الحرام:
أن يقتل نفسًا بغير حق.
وفى رواية" :فى فسحة من ذنبه" ،أى فإذا أصاب دماً حراماً صار فى ضيق بسبب ذنبه ذلك،
الستبعاد العفو عنه؛ ألن القاتل التقبل توبته.

حياها"
باب" :ومن أَ َّ
 - 088ع ْن عبِد َّ ِ
َّللا  -رضى هللا عنه َ -ع ِن َّ
ان َعَلى
س ِإالَّ َك َ
ال َال ُتْقَت ُل َن ْف ٌ
َ َْ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ْاب ِن َآد َم األ ََّو ِل ِكْف ٌل ِمْن َها.
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َحَيا َّ
اس َجميعًا" .عبد هللا :عبد هللا
(َوَم ْن ْ
اها َف َك َّأن َما أ ْ
أحَي َ
اها) :من اآلية  81من المائدةَ" :وَم ْن ْ
أحي َ
الن َ
األول :هو قابيل ابن آدم ،قاتل أخيه
بن مسعود .التقتل نفس ،أى التقتل ظلمًا بغير حق .ابن آدم َّ
هابيل .الكفل ،بالكسر :النصيب .وذلك ألنه أول من سن القتل.

ِِ
ال أَْي َن
ال َذ َهْب ُت ألَ ْن ُصَر َه َذا َّ
َحَن ِف ْب ِن َقْي ٍ
َ - 088ع ِن األ ْ
الر ُج َل َ ،فَلقَينى أَُبو َب ْكَرَة َفَق َ
س َق َ
الرجل َ .قال ارِجع َفِإِنى س ِمع ُت رسول َّ ِ
ول ِإ َذا اْل َتَقى
ُت ِر ُ
َ ْ ْ
يد ُقْل ُت أَْن ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َ ْ َُ َ
صُر َه َذا َّ ُ َ
ِ
الن ِار ُ .قْل ُت يا رسول َّ ِ
ِ
اْلمسِلم ِ ِ
ول ِفى َّ
ال
َّللا َه َذا اْلَقات ُل َف َما َب ُ
َ َُ َ
ان ب َسْي َفْي ِه َما َفاْلَقات ُل َواْل َمْق ُت ُ
ُْ َ
ان َح ِريصا َعَلى َقْت ِل ص ِ
ِ
اح ِب ِه.
ال ِإَّن ُه َك َ
َ
ً
اْل َمْق ُتول َق َ
على بن أبى طالب رضى هللا عنه ،وكان قد تخلف عنه فى وقعة الجمل.
ألنصر هذا الرجل :يعنى َّ
أبو بكرة :نفيع بن الحارث .بسيفيهما ،أى فتضاربا .وفى رواية" :القاتل والمقتول" ،بإسقاط الفاء
الواقعة فى جواب الشرط ،كما جاء فى نحو قوله:

ومن يفعل الحسنات هللا يشكرها

باب من طلب دم امرئ بغير حق
اس ِإَلى َّ ِ
الن ِ
ض َّ
اس أَ َّن َّ
ال َث ٌة ُمْل ِحٌد ِفى اْل َحَرِم ،
َّللا َث َ
َ - 088ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
ال أَْب َغ ُ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِِ ِ
ِ
َِّ
َو ُمْب َت ٍغ ِفى ِ
يق َد َم ُه.
ام ِر ٍ
اإل ْس َ
ئ بِ َغْي ِر َح ٍق ل ُي َه ِر َ
ال ِم ُسَّن َة اْل َجاهليَّة َ ،و ُمطل ُب َدمِ ْ
البغض من هللا ،فسر بأنه إرادة ايصال المكروه .والمراد بالناس هنا المسلمون .الحرم ،هو الحرم

المكي .واإللحاد فيه :الميل عن القصد بارتكاب المعصية .وهذا التعبير إشا ةر إلى عظم الذنب فيه.
المبتغي :الطالب ،والمراد العامل بسنة الجاهلية أي ما كان عليه أهل الجاهلية من الطي ةر والكهانة

والنوح وأخذ الجار بجاره وأن يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره .المطلب :المتطلب ،مفتعل

من الطلب وهو المتكلف للطلب المبالغ فيه .بغير حق أي في غير قصاص مثال .يهريق بضم الياء
وفتح الهاء وإسكانها ،أي يريق دمه بالقتل.
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رجال فوقعت ثناياه
باب إذا عض ً
ال َع َّ
ض َيَد َر ُج ٍل َ ،فَنَز َع َيَد ُه ِم ْن َف ِم ِه َ ،فَوَق َع ْت
ان ْب ِن ُح َصْي ٍن أَ َّن َر ُج ً
َ - 088ع ْن ِع ْمَر َ
ِ
اه َك َما َي َع ُّ
ال َي َع ُّ
اخ َت َص ُموا ِإَلى َّ
ض اْل َف ْح ُل؟! الَ ِدَي َة َله.
اه َ ،ف ْ
ض أَ َحُد ُك ْم أَ َخ ُ
َثنَّي َت ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
الثنية :واحدة الثنايا ،وهي أربع في مقدم الفم :ثنيتان من فوق وثنيتان من أسفل .والمراد ثنيتا العاض،

أجير لديه .فاختصموا أي العاض والمعضوض ،فهو من إطالق
واسمه يعلى بن أمية ،عض ًا

الجماعة على االثنين أو المراد الجماعتان ألن لكل مخاصم جماعة يخاصمون معه .الفحل :الذكر

من اإلبل .الدية :المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو فيما دونها كما هنا .وفي رواية" :ال
دية لك" بالخطاب.

باب القسامة
 - 088ع ْن ب َشي ِر ب ِن يس ٍار َزعم أَ َّن رج ً ِ
ال َل ُه َس ْه ُل ْب ُن أَ ِبى َح ْث َم َة
ََ َ ُ
ال م َن األَ ْن َص ِار ُيَق ُ
َ ُ ْ ْ ََ
ِ
ِ
ِ
يها َ ،وَو َجُدوا أَ َحَد ُه ْم َق ِتيالً َ ،وَقالُوا
أَ ْخَبَرُه أَ َّن َن َفً ار م ْن َقْو ِمه اْن َطَلُقوا ِإَلى َخْيَبَر َف َت َفَّرقُوا ف َ
ِ
ِ َِّ
يهم َقَتْل ُتم ص ِ
ال َ .فاْن َطَلُقوا ِإَلى َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص
احَبَنا َ .قاُلوا َما َقَتْلَنا َو َال َعِل ْمَنا َق ِات ً
ْ َ
للذى ُو ِجَد ف ِ ْ
َفَقالُوا يا رسول َّ ِ
ال َل ُه ْم
َّللا اْن َطَلْقَنا ِإَلى َخْيَبَر َفَو َجْدَنا أَ َحَدَنا َق ِتي ً
ال اْل ُكْبَر اْل ُكْبَر َ .فَق َ
الَ .فَق َ
َ َُ َ
ِ
ِ
ال َفَي ْحِل ُفو َنَ .قاُلوا الَ َنْر َضى ِبأَْي َم ِ
ان
َتأْ ُتو َن باْلَبِيَنة َعَلى َم ْن َقَتَل ُه َ .قالُوا َما َلَنا َبِيَن ٌةَ .ق َ
ِ
ود َ .ف َك ِره رسول َّ ِ
اْلَي ُه ِ
الصَد َق ِة.
اه ِماَئ ًة ِم ْن ِإ ِب ِل َّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْن ُيْبط َل َد َم ُه َ ،فَوَد ُ
ََُ ُ
القسامة ،من القسم وهو اليمين ،وهو اسم لألولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول .النفر اسم
جمع يقع على جماعة الرجال خاصة من الثالثة إلى العشرة ،ال واحد له من لفظه .وكان سهل من

األنصار .وهؤالء النفر هم :حويصة ومحيصة ابنا مسعود وهما عما القتيل ،وأخو القتيل وهو عبد

الرحمن بن سهل .انطلقوا إلى خيبر :وذلك بعد فتحها .فوجدوا أحدهم قتيال :اسمه عبد هللا بن سهل
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ضتُْم َك َّالِّذي
أخو عبد الرحمن بن سهل .للذي ،بحذف النون أي للذين ،كما في قوله تعالىَ" :و ُخ ْ

اضوا" وكما في قول األشهب بن رميلة:
َخ ُ
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم

هم القوم كل القوم يا أم خالد

الكبر ،بالضم معناه األكبر وهو إغراء أي قدموا األكبر .إرشادا إلى األدب في تقديم األكبر سنا .فقال

لهم تأتون أي فقال ملسو هيلع هللا ىلص بعد القول األول لهؤالء الثالثة :حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل.

قال :فيحلفون :يعني يهود خيبر الذين اتهموا بالقتل .يبطل بالباء بعد الياء ،باتفاق الروايات ،أي
يهدر دمه .فوداه مائة أي بمائة .فالنصب على نزع الخافض .وفي رواية :بمائة.

باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فال دية له
س  -رضى هللا عنه  -أَ َّن َر ُجالً اطََّل َع ِفى َب ْع ِ
ض ُح َج ِر َّ
الن ِب ِى صلى هللا
َ - 089ع ْن أََن ٍ
ِ
ص َو َج َع َل َي ْخ ِتلُ ُه ِلَي ْط ُعَن ُه.
ام ِإَلْي ِه ِب ِم ْشَق ٍ
ص أَْو ِب َم َشاق َ
عليه وسلم َفَق َ
سبق الكالم على الدية في الحديث  .399أن رجال :هو الحكم بن العاص بن أمية ،والد مروان.

حجر :جمع حج ةر بالضم ،وهي ما يحوط من المباني ويحجر للنزول فيه .بمشقص أو مشاقص:
الشك من الراوي ،والمشقص كمنبر :النصل العريض .يختله :يستغفله ويأتيه من حيث ال يراه.

والختل :اإلصابة على غفلة.

باب جنين المرأة
ُخَرى
اه َما األ ْ
امَ أَر َتْي ِن ِم ْن ُه َذْي ٍل َرَم ْت ِإ ْحَد ُ
َ - 080ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه  -أَ َّن ْ
ِ
َ ،ف َطرح ْت ج ِنيَنها َ ،فَق َضى رسول َّ ِ
يها ِبغَُّرٍة َع ْبٍد أَْو أَ َم ٍة.
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ف َ
ََ َ َ
َُ ُ
الرامية :هي أم عفيف بنت مسروح .واألخرى :مليكة بنت عويمر ،رمتها بحجر فأصابت بطنها وهي

ميتا .بغرة :ويروى بغ ةر باإلضافة .وأصل الغ ةر البياض في الوجه ،واستعمل
حامل ،فأسقطت حملها ً
هنا في العبد واألمة ولو كانا أسودين.
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ِ ِ
اس َت َش َارُه ْم ِفى ِإ ْمالَ ِ
ص
َ - 087ع ِن اْل ُمغ َيرة ْب ِن ُش ْعَب َة َع ْن ُع َمَر  -رضى هللا عنه  -أََّن ُه ْ
ِ
ال اْل ُم ِغ َيرُةَ :ق َضى َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِباْل ُغَّرِة َعْبٍد أَْو أَ َم ٍةَ .ف َش ِهَد ُم َح َّمُد ْب ُن َم ْسَل َم َة َأَّن ُه
اْل َمْ أَرة َفَق َ
َش ِهَد َّ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َق َضى ِب ِه.
استشارهم أي طلب ما عندهم من العلم في ذلك .والضمير للصحابة .اإلمالص :إزالق الولد قبل

أوانه .أي فيما يجب على الجاني في إجهاض المرأة الجنين .فقال المغيرة :هذا على التجريد ،وإال
فإن المغي ةر هو المتكلم ،فالوجه " فقلت" .قضى بالغرة :انظر الحديث السابق .دمحم بن مسلمة:

الخزرجي البدري.

صبيا
باب من استعان ً
عبدا أو ً
س َقال َل َّما َقِدم رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص اْل َمِديَن َة أَ َخ َذ أَُبو َطْل َح َة ِبَيِدى َفاْن َطَل َق ِبى
ََُ ُ
َ - 088ع ْن أََن ٍ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقال يا رسول َّ ِ
ول َّ ِ
ِإَلى َرس ِ
ال َف َخَد ْم ُت ُه ِفى
َّللا ِإ َّن أََن ًسا ُغ َ
ال ٌم َكِي ٌ
س َفْلَي ْخُد ْم َكَ .ق َ
َ َ َُ َ
ُ
الس َف ِر َ ،فو َّ ِ
ال ِلى ِل َشى ٍء َصَن ْع ُت ُهِ ،ل َم َصَن ْع َت َه َذا َه َك َذا؟ َو َال ِل َشى ٍء َل ْم
اْل َح َض ِر َو َّ
َ
َّللا َما َق َ
ْ
ْ
أَ ْصَن ْع ُه ِل َم لَ ْم َت ْصَن ْع َه َذا َه َك َذا.
أبو طلحة :زيد سهل األنصاري زوج أم سليم والدة أنس .الكيس ،كسيد :العاقل .الحضر :اإلقامة.
أي لم يعترض عليه في فعل وال في ترك فعل .وذلك فيما يتعلق بالخدمة واألدب ،ال فيما يتعلق
بالتكاليف الشرعية ،فإنه ال يجوز ترك االعتراض عليها.

58

باب المعدن جبار والبئر جبار
 - 088ع ْن أَ ِبى ُهريرَة أَ َّن رسول َّ ِ
اء ُجْر ُح َها ُجَب ٌارَ ،واْل ِبْئُر ُجَب ٌار،
َ
َ َْ
ال اْل َع ْج َم ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
َواْل َم ْعِد ُن ُجَب ٌارَ ،وِفى ِ
س.
الرَك ِاز اْل ُخ ُم ُ
العجماء :البهيمة ،سميت ألنها ال تتكلم .و"جرحها" رويت بضم الجيم وفتحها .والجبار بالضم:

شيئا ولم يكن معها قائد أو سائق فال ضمان فيما
الهدر ،والمراد :أنها إذا جرحت
إنسانا أو أتلفت ً
ً
أتلفت .والبئر جبار :إذا حفرها إنسان في ملكه أو في موات فوقع فيها إنسان أو حيوان فتلف.

والحف ةر في حكم البئر .المعدن بكسر الدال :المكان من األرض يخرج منه الجواهر من ذهب ونحوه.

وأصله في قولهم :عدن بالمكان عدنا وعدونا :أقام به .فإذا انهار المعدن على من حفر فيه فهلك

فدمه ال ضمان فيه .الركاز ،بالكسر :فعال بمعنى مفعول ،ككتاب بمعنى مكتوب .قيل هو المعدن
السالف الذكر ،وقيل هو دفين الجاهلية مما تجب فيه الزكاة من ذهب أو فضة إذا بلغ النصاب.
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كتاب المرتدين
باب إثم من أشرك باهلل
ود  -رضى هللا عنه َ -قال َق ال رجل يا رسول َّ ِ
اخ ُذ ِب َما
َّللا أَُنَؤ َ
َ - 088ع ِن ْاب ِن َم ْس ُع ٍ
َ َ َ ٌُ َ َ ُ َ
ِِ ِ
اخ ْذ ِبما ع ِمل ِفى اْلج ِ
ِ ِ
ال َم ْن أَ ْح َس َن ِفى ِ
اهِلَّي ِة َ ،و َم ْن
َ
اإل ْسالَ ِم َل ْم ُيَؤ َ َ َ َ
َعمْلَنا فى اْل َجاهلَّية َق َ
ال ِم أُ ِخ َذ ِباأل ََّو ِل و ِ
اء ِفى ِ
اآلخ ِر .
اإل ْس َ
َ
أَ َس َ
المؤاخذة :المعاقبة والمجاراة .أحسن في اإلسالم :باالستمرار عليه وترك المعاصي .أساء في

اإلسالم ،أي ارتد عنه ومات على كفره .من فعل ذلك أخذ بما عمل في الجاهلية ،وربما عمله من
الكفر فكأنه لم يسلم ،فيعاقب على جميع ما أسلفه.

باب حكم المرتد والمرتدة
ِ
ال
َ - 088ع ْن ع ْك ِرَم َة َق َ
ال َلْو ُكْن ُت أََنا
َعَّب ٍ
اس َفَق َ
م ْن بد ِ
وه .
َّل ديَن ُه َفا ْقُتُل ُ
َ َ َ

ِ
ِ ِ
َحَرَق ُه ْم َفَبَل َغ َذِل َك ْاب َن
أُت َى َعل ٌّى  -رضى هللا عنه ِ -بَزَناد َق ٍة َفأ ْ
ول َّ ِ
ول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َوَلَقَتْل ُت ُهم ِلَقْو ِل َرس ِ
َلم أُ ْح ِرْق ُهم ِلَن ْه ِى َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ

عكرمة :هو أبو عبد هللا عكرمة البربري المدني ،مولى ابن عباس ،أصله من البربر ،وكان لحصين
بن أبي الحر العنبري ،فوهبه البن عباس لما ولي البص ةر لعلي .فهو من التابعين .توفي سنة 604

كما في تهذيب التهذيب .الزنادقة :جمع زنديق ،بالكسر ،وهو المبطن للكفر المظهر لإلسالم ،وقيل
طائفة من الروافض تدعى السبئية ادعوا ألوهية علي ،وكان رئيسهم عبد هللا بن سبأ ،وكان أصله
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اليا لعلي
يهوديا .وقد أحرقهم علي بعد أن استتابهم فلم يتوبوا .فبلغ ذلك ابن عباس :وكان إذ ذاك و ً
ً
على البصرة .لو كنت أنا ،أي لو كنت بدله أو مكانه .و"أنا" توكيد ،والخبر محذوف.

َش َع ِرِيي َن ،أَ َحُد ُه َما
ال أَ ْقَبْل ُت ِإَلى النَّ ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َو َم ِعى َر ُج َ
ال ِن ِم َن األ ْ
وسى َق َ
َ - 088ع ْن أَ ِبى ُم َ
اآلخر ع ْن يس ِارى ورسول َّ ِ
ِ ِ
ال َيا أََبا
اك َف ِك َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َي ْس َت ُ
َل َ .فَق َ
ال ُه َما َسأ َ
ََ ُ ُ
َع ْن َيمينى َ ،و َ ُ َ َ َ
موسى  .أَو يا عبَد َّ ِ
ال ُقْل ُت َوالَِّذى َب َع َث َك ِباْل َح ِق َما أَ ْطلَ َع ِانى َعَلى َما ِفى
َّللا ْب َن َقْي ٍ
ْ َ َْ
س َ .ق َ
ُ َ
ظر ِإَلى ِسو ِ
ِ
أَْن ُف ِس ِه َما َ ،و َما َش َعْر ُت أَ َّن ُه َما َي ْطُلَب ِ
اك ِه َت ْح ِت َش َف ِت ِه َقَل َص ْت
َ
ان اْل َع َم َلَ .ف َكأَنى أَْن ُُ
ِ
ِ
ِ
وسى -
ال َل ْن  -أَْو َ -ال َن ْس َت ْعم ُل َعَلى َع َملَنا َم ْن أََرَاد ُه َ ،وَلك ِن ا ْذ َه ْب أَْن َت َيا أََبا ُم َ
َفَق َ
أَو يا عبَد َّ ِ
س ِ -إَلى اْلَي َم ِن.
َّللا ْب َن َقْي ٍ
ْ َ َْ
ِ
ِ
ال اْن ِز ْلَ ،وِإ َذا َر ُج ٌل ِعْنَد ُه
ُث َّم أَ ْتَب َع ُه ُم َعا ُذ ْب ُن َجَب ٍل َ ،فَل َّما َقد َم َعَلْيه أَْلَقى َل ُه ِو َس َاد ًة َق َ
ِ
ودًّيا َفأَسَلم ُث َّم َتهَّوَد َ .قال ِ
ان َي ُه ِ
س َحتَّى
ال َك َ
َ ْ
ال َال أَ ْجل ُ
َ
ُموَث ٌ
اجل ْس َ .ق َ
ْ َ
ال َما َه َذا َق َ
ق َ .ق َ
يْقَتل َ .ق َضاء َّ ِ
َمَر ِب ِه َفُق ِت َل.
َّللا َوَر ُسوِل ِه َ .ثالَ َث َمَّر ٍ
اتَ ،فأ َ
ُ
ُ َ
أبو موسى :عبد هللا بن قيس األشعري .األشعريون :نسبة إلى األشعر ،وهو بنت بن أدد ابن زيد بن

يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ .يستاك أي يستعمل السواك .فكالهما سأل أي كل منهما

سأل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يوليه عمال ،أي والية ،وعند مسلم أنهما قاال :أمرنا على بعض ما والك هللا.

أو با عبد هللا بن قيس :الشك من الراوي عن أبى موسى ،وهو أبو بردة عامر .والمراد ما تقول :يا أبا

موسى؟ على ما في أنفسهما ،أي مما أضم ار من طلب استعمالهما .قلصت :انزوت وارتفعت .يعني
الشفة .أتبعه معاذ بن جبل ،أي بعثه ملسو هيلع هللا ىلص بعده إلى اليمن .ويروى" :ثم اتبعه معاذ" بتشديد التاء ورفع

"معاذ" على الفاعلية .فلما قدم ألقى إليه وسادة أي لما قدم معاذ على أبي موسى في اليمن .وكانت
عادتهم إذا أرادوا إكرام رجل وضعوا الوسادة تحته ،مبالغة في إكرامه .قال :انزل ،أي انزل إلى

األرض فاجلس على الوسادة .الموثق :المربوط بالوثاق ،وهو القيد أو الحبل يشد به األسير أو

الدابة .قضاء هللا ورسوله أي هذا قضاء هللا ورسوله .ثالث مرات ،أي يقولها معاذ بن جبل ثالث

مرات.
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باب قتل من أبى قبول الفرائض ،وما ُنسبوا إلى الردة
الَ :ل َّما ُتُوِفى َّ
اس ُت ْخِل َف أَُبو َب ْك ٍرَ ،وَك َفَر َم ْن َك َفَر ِم َن
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َو ْ
 - 088عن أََبى ُهَرْيَرَة َق َ
َ
الناس  ،وَقْد َقال رسول َّ ِ
اْلعر ِب َ ،قال عمر يا أَبا ب ْك ٍر َ ،كي َ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أُ ِمْر ُت أَ ْن
ف ُتَقات ُل َّ َ َ
ْ
َ ُ َُ َ َ َ
ََ
ََُ ُ
أَُق ِات َل َّ
َّللا َ .ع َص َم ِم ِنى َماَل ُه
الن َ
ال َال ِإَل َه ِإالَّ َّ ُ
َّللاَ .ف َم ْن َق َ
اس َحتَّى َيُقوُلوا َال ِإَل َه ِإالَّ َّ ُ
َّللاَ .قال أَبو ب ْك ٍر :و َّ ِ
وَن ْفس ُه ِ ،إالَّ ِبح ِق ِه  ،و ِحساب ُه عَلى َّ ِ
َّللا ألَُق ِاتَل َّن َم ْن َفَّر َق َبْي َن
َ َ ُ َ
َ
َ
َ ُ َ
َ َ
الزَك ِ
ال ،و َّ ِ
َّللا َلْو مَن ُعوِنى َعَنا ًقا َكاُنوا ُيَؤدُّوَن َها ِإَلى َرس ِ
اة َ ،فِإ َّن َّ
الصالَ ِة َو َّ
ول
الزَكا َة َح ُّ
َّ
ق اْل َم ِ َ
ُ
َ
َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َلَقاَتْلتُ ُه ْم َعَلى َمْن ِع َها.
َقال ع مرَ :فو َّ ِ
َّللا َصْدَر أَ ِبى َب ْك ٍر ِلْل ِق َت ِ
ال َف َعَرْف ُت أََّن ُه
َ ُ َُ َ
َّللا َما ُهَو ِإالَّ أَ ْن َ أَرْي ُت أَ ْن َقْد َشَر َح َّ ُ
ق.
اْل َح ُّ
قتل من أبى :أي قتل من امتنع من التزام األحكام الواجبة والعمل بها ونسبتهم إلى الردة ،على أن ما

مصدرية .وجعلها بعضهم نافية وبعضهم موصولة .كفر من كفر من العرب :منهم غطفان وف ازرة
وبنو سليم وبنو يربوع وبعض بني تميم .وكان من مظاهر كفرهم منعهم للزكاة .عصم مني ماله

ونفسه :فال يجوز استباحة ماله وال إهدار دمه .إال بحقه أي إال بحق اإلسالم ،كالقصاص في قتل

النفس المحرمة ،وكمنع الزكاة بتأويل باطل ،ورجم الزاني المحصن .وحسابه على هللا أي والذي يتولى

محاسبة الناس على ضمائرهم وأعمالهم ونواياهم هو هللا .فرق :بتشديد الراء وتخفيفها أيضا .فرق بين
الصالة والزكاة :بأن أقر بالصالة وأنكر الزكاة .العناق :كسحاب :األنثى من ولد المعز ،وفي رواية

عناقا " قال القسطالن:
جديا أذوط " وهو الصغير الفك والذقن .وهذا يؤيد روايةً " :
ذكرها أبو عبيدً " :
فرواية عقاال المروية في مسلم وهم كما قال بعضهم .شرح صدر أبى بكر للقتال :وذلك بحسن

احتجاجه وعدم تفرقته بين الصالة والزكاة ،وحسن الموازنة بينهما بأن الصالة حق النفس ،وأن الزكاة

حق المال.

باب ِإذا عَّرض ِ
الذ ِمى أَو غيرُه
َ
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النبى ولم ِ
ِ
يصر ْح
ِب َس ِب
ول َّ ِ
ود ٌّى ِبَرس ِ
َ - 088ع ْن أََن َس ْب َن َم ِال ٍك قالَ :مَّر َي ُه ِ
ال
الَّ :
ام َعَلْي َك! َفَق َ
الس ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :وعَل ي َك َ .فَقال رسول َّ ِ
رسول َّ ِ
ام َعَلْي َك!".
الَّ :
ََ ْ
الس ُ
ول؟ َق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :أَ َتْدُرو َن َما َيُق ُ
ََُ ُ
َُ ُ
َقالُوا :يا رسول َّ ِ
َّللا ،أَالَ َنْقُتلُ ُه َقال ":الَِ .إ َذا سلَّم َعَلْي ُكم أَ ْهل اْل ِك َت ِ
اب َفُقولُواَ :و َعَلْي ُك ْم".
ْ ُ
َ َ
َ
َ َُ َ
باب إذا عرض الذمى أو غيره :اعترض على هذا العنوان بأن الحديث ليس فيه تعريض بالسب،

وأجيب بأنهم لم يظهروا هذا الكالم ،بل لووه بألسنتهم ،وأظهروا أنهم يريدون السالم عليكم .وأجيب

أيضًا بأن السام عليك دعاء بالموت ،وليس سبًا .السام :الموت .وفى الحديث" :فى الحبة السوداء
شفاء من كل داء إال السام ،وفى حديث آخر" :لكل داء دواء إال السام" .وعليكم ،أى الموت نازل

علينا وعليكم.

باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم
 - 089ع ْن أَ ِبى سَلم َة وع َط ِ
اء ْب ِن َي َس ٍار أََّن ُه َما أَ َتَيا أََبا َس ِع ٍيد اْل ُخْد ِرَّى َف َسأَ َال ُه َع ِن
َ َ ََ
َ
ورَّي ُة َس ِم ْع ُت َّ
ال َال أَْد ِرى َما اْل َحُر ِ
ورَّي ِة أَ َس ِم ْع َت َّ
اْل َحُر ِ
ول َي ْخُر ُج
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َ .ق َ
ِفى هِذِه األ َّ ِ
آن
ُمة َ -وَل ْم َيُق ْل ِمْن َها َ -قْو ٌم َت ْح ِقُرو َن َصالَ َت ُك ْم َم َع َصالَ ِت ِه ْم َ ،يْقَرُءو َن اْلُقْر َ
َ
اجرُهم  -يمرُقو َن ِم َن ِ
الد ِ
الرِمَّي ِة ،
الس ْه ِم ِم َن َّ
ين ُمُرو َق َّ
َال ُي َج ِاوُز ُحُلوَق ُه ْم  -أَْو َحَن ِ َ ْ َ ْ ُ
الر ِ
امى ِإَلى َس ْه ِم ِه ِإلَى َن ْصِل ِه ِإَلى ِر َص ِاف ِه َ ،فَي َت َم َارى ِفى اْل ُفوَق ِة َ ،ه ْل َعِل َق ِب َها
َفَيْنظُُر َّ
الد ِم َشى ٌء؟
ِم َن َّ
ْ
أبو سلمة :ابن عبد الرحمن بن عوف .أبو سعيد الخدرى :واسمه سعد بن مالك بن سنان .نسبة إلى
خدرة ،بالضم ،واسمه األبجر بن عوف بم الحارث بن الخزرج ،بطن من األنصار .الحرورية :بفتح

الحاء وضم الراء ،نسبة إلى حروراء بفتح الحاء والراء ،على غير قياس ،وهو موضع بظاهر الكوفة.

على رضى هللا عنه ،ورأسهم نجدة بن عويمر الحنفى .أسمعت
والحرورية :طائفة من الخوارج على ِّ
ّ
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النبى :...أى أسمعته يذكرهم .ولم يقل منها :هذا ضبط للرواية ،وتثبت تام من اللفظ .تحقرون

صالتكم مع صالتهم ،أى تستقلون صالتكم عند النسبة إلى صالتهم .كانوا يقومون الليل .ال يجازون
حلوقهم أو حناجرهم ،أي فال تفقهه قلوبهم ،وال ينتفعون بتالوته .يمرقون منه :يجوزونه ويخرجونه

ويتعدونه .والرمية :الصيد يرمى بالسهم ونحوه .إلى نصله :بدل من السهم ،أو هو من باب السرد

دون استعمال العاطف .والنصل :حديدة السهم .الرصاف :جمع رصفة ،بالتحريك ،وهو العصب
الذى يكون فوق مدخل النصل .والمراد ينظر إليه فى الجملة والتفصيل .يتمارى :يشك .والفوقة:
بالضم ،موضع الوتر من السهم.

المراد أنهم ال يتعلقون بشىء من اإلسالم لمروقهم منه.

كتاب اإلكراه
ْ
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الم ْكَره ونحوه فى الحق وغيره
باب فى بيع ُ
ال َبْيَن َما َن ْح ُن ِفى اْل َم ْس ِجِد ِإ ْذ َخَر َج َعَلْيَنا
َ - 080ع ْن أَ ِبى هَُرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
رسول َّ ِ
ود َ .ف َخَر ْجَنا َم َع ُه َحتَّى ِجْئَنا َبْي َت اْل ِمْدَر ِ
ام النَّ ِب ُّى
ال اْن َطِلُقوا ِإَلى َي ُه َ
اس َفَق َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
َُ ُ
اهم يا مع َشر يه َ ِ
ِ
َّ
ال َذِل َك
ملسو هيلع هللا ىلص َفَن َاد ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ
ود أَ ْسل ُموا َت ْسَل ُموا َ .فَقالُوا َقْد َبل ْغ َت َيا أََبا اْلَقاسمِ َ .فَق َ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
َّ
اعَل ُموا أَ َّن
أُِر ُ
ال ْ
ال الثال َث َة َفَق َ
يد ُ ،ث َّم َقاَل َها الثانَي َة َ .فَقاُلوا َقْد َبل ْغ َت َيا أََبااْلَقاس ِم ُ .ث َّم َق َ
ِ
ض َِّ ِ
يد أَ ْن أُ ْجِلَي ُك ْمَ ،ف َم ْن َو َجَد ِمْن ُك ْم ِب َم ِال ِه َشْيًئا َفْلَي ِب ْع ُهَ ،وِإالَّ
األَْر َ
ّلِل َوَر ُسوِله َ ،وإِِنى أُِر ُ
ض َِّ ِ
ّلِل َوَر ُسوِل ِه.
اعَل ُموا أََّن َما األَْر ُ
َف ْ
المسجد :يعنى مسجد المدينة .بيت المدراس :موضع قراءة التوراة .أو المدراس هو كبير اليهود ،نسب
البيت إليه ألنه كان المهيمن فيه على دراسة كتبهم ،أى قراءتها .ذلك أريد ،أى ذلك التبليغ واعترافكم

به .قال الثالثة :وفى رواية" :فى الثالثة" .األرض هلل ورسوله ،أى يحكم فيها الرسول بما أراه هللا ،ألنه
المبلغ عنه ،والقائم بتنفيذ أوامره .أو هى حقيقة ألن أرضهم كانت مما لم يوجف المسلمونعليه بخيل

وال ركاب .وهى أرض بنى النضير .وفى رواية" :أنما األرض هلل ورسوله" .وإال فاعلموا :وفى رواية:

"أنما األرض هلل ورسوله" .والتكرار لإلنذار واإلعذار.

وفى الحديث سنة اإلنذار ومنح الفرصة للمنذرين كى يخف الضرر الواقع عليهم.

الم ْكَره
يجوز
باب ال
ُ
ُ
نكاح ُ
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ِ
اها َزَّو َج َها َو ْهى َثِي ٌب َ ،ف َك ِرَه ْت َذِل َك ،
ام األَ ْن َص ِارَّية أَ َّن أََب َ
اء ِبْن ِت ِخ َذ ٍ
َ - 087ع ْن َخْن َس َ
َ
ِ
َفأَ َت ِت َّ
اح َها.
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَّد ن َك َ
الثيب :من ليست ببكر ،وهى التى تزوجت وفارقت زوجها بأى وجه كان بعد أن مسها؛ سميت بذلك

ألنها تثوي إلى نكاح آخر ،أى ترجع .فكرهت ذلك ،أى ذلك الزواج .فرد نكاحها ،أى فسخ زواجها؛

ألنه البد من إذن الثيب صراحة فى صحة النكاح .وأما البكر فتستشار أيضًا ،ولكن ال يطلب إذنها
صراحة ،بل يعد سكوتها إذناً منها ،ونحو صياحها وضربها َّ
خدها ،أو ما يدل على الكراهية يعد

امتناعاً منها.

كرهت المرأَة على ِ
باب ِإذا اس ُت ِ
الزنى
فال َحَّد عليها
يق ِ
َ - 098ص ِفَّي َة ْابَن َة أَ ِبى ُعَبْيٍد أَ ْخَبَرْت ُه أَ َّن َعْبًدا ِم ْن َرِق ِ
اإل َم َارِة َوَق َع َعَلى َوِل َيد ٍة ِم َن
اْل ُخ ُم ِ
ست َ ْك َرهَ َها َحتَّى ا ْف َت َّ
اهَ ،وَل ْم َي ْجِلِد اْلَوِل َيد َة ِم ْن
س ،فَا ْ
ض َها َ ،ف َجَلَد ُه ُع َمُر اْل َحَّد َوَن َف ُ
ست َ ْك َرهَ َها.
أَ ْج ِل أََّنهُ ا ْ

صفية بنت أبى عبيد :الثقيفة ،وهى زوج عبد هللا بن عمر بن الخطاب .من رقيق اإلمارة ،أى من

مال الخليفة  ،وهو عمر بن الخطاب حينئذ .الخمس ،أى مال خمس الغنيمة التى يفوض لإلمام أن
يتصرف فيه .والمراد بوقوعه عليه الزنى .اقتضها :بالقاف والضاد المعجمة ،أى أزال بكارتها.

والقضة ،بالكسر وتشديد الضاد :عذ ةر الجارية ،ألنها تقتض منها .نفاه ،أى َغَّربه من أرض الجناية
نصف سنة ،ألن حده نصف حد الحر.

الحيل
كتاب َ
ْ
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باب فى ترك ِ
الحَيل وأَن ِ
لكل امرئ مانوى
فى األَيمان وغيرها
َّ
ط ِ
اص َق ال س ِم ْع ُت ُعمَر ْب َن اْل َخ َّ
اب  -رضى هللا عنه -
َ
َ - 098ع ْن َعْلَق َم َة ْب ِن َوق ٍ َ َ
الناس إَِّنما األَعمال ِب ِ
ال َس ِم ْع ُت َّ
ئ َما
النَّي ِة َوإَِّن َما ِال ْم ِر ٍ
َْ ُ
ول َيا أَُّي َها َّ ُ َ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َي ْخطُ ُب َق َ
ِ
َّللا ورسوِل ِه َ ،ف ِهجرُت ُه ِإَلى َّ ِ
ِ
ِ
اجَر
َّللا َوَر ُسوِلهَ ،و َم ْن َه َ
َْ
َنَوى َ ،ف َم ْن َكاَن ْت ه ْجَرُت ُه ِإَلى َّ َ َ ُ
ِ
اجَر ِإَلْي ِه.
يب َها أَ ِو ا ْمَ أَر ٍة َي َتَزَّو ُج َها َ ،ف ِه ْجَرُت ُه ِإَلى َما َه َ
ِإَلى ُدْنَيا ُيص ُ
علقمة بن وقاص :ابن محصن الليثى ،من التابعين .إنما األعمال بالنية :أى بالنيات .والمصدر
المفرد يقوم مقام الجمع ،وإنما يجمع الختالف األنواع .وإنما لكل امرىء ما نوى :ويروى" :ولكل

امرىء ما نوى" أى الذى نواه .فمن نوى يقصد البيع الربا وقع فى الربا وال يخلصه من اإلثم صو ةر

البيع .ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محلال واستحق اللعن ،وال المدينة بنية طاعة هللا ورسوله

كانت هجرته مستحقة للثواب واألجر .ومن هاجر إلى دنيا :المراد بالدنيا :هنا المال ونحوه .وحكى

ابن قتيبة كسر دال دنيا كما حكى تنوينها ،قال ابن جنى" :وهى لغة نادرة" .وفى الحديث إشا ةر إلى

قصة "مهاجر أم قيس" .عن ابن مسعود قال" :كنا فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس ،فأبت أن
تتزوجه حتى يهاجر ،فهاجر فتزوجها ،فكنا نسميه مهاجر أم قيس" .اإلصابة  6796قسم النساء.

فهو قد جعل الهج ةر حيلة فى تزويج أم قيس .فكانت هج ةر بنية اليثاب عليها .وانظر الحديث األول

من األلف المختارة.

باب فى الصالة
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َ - 098ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
ال َة أَ َحِد ُك ْم ِإ َذا أَ ْحَد َث َحتَّى
َّللا َص َ
ال َال َيْقَب ُل َّ ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َي َتَو َّ
ضأَ.
حتى يتوضأ :أى إلى أن يتوضأ .وفى كتاب الطها ةر بعده" :قال رجل من حضرموت :ما الحدث يا
أبا هريرة؟ قال :فساء أو ضراط".

مجتمع
باب فى الزكاة وأَال ُي َفَّر َق بين
ٍ
اليجمع بين ِ
الصَد َق ة
متفرق ،خشي َة َّ
وُ
س َأَبا َب ْك ٍر
َ - 098ع ْن أََن ٍ
عليه وسلم َو َال ُي ْج َم ُع َبْي َن

ض رسول َّ ِ
يض َة َّ ِ َّ ِ
َّللا صلى هللا
َك َت َب َلهُ َف ِر َ
الصَد َق ة التى َفَر َ َ ُ ُ
الصَد َق ِة.
ق َبْي َن ُم ْج َت ِم ٍع َخ ْشَي َة َّ
ُم َت َف ِر ٍق َو َال ُي َفَّر ُ

أى ال يجمع المالك والمصدق بين متفرق وال يفرق بين مجتمع مما يكون فيه الزكاة ،وهو نهى عن
االحتيال ويقظة من الشرع لمن يحتالوة فى أداء ما وجب عليهم من حق هللا .أما االحتيال بالجمع

فأن يكون لكل شريك أربعون شاة فالواجب عليهما شاتان ،فإذا جمع تحيَّل بتنقيص الزكاة إذ يصير

على كل واحد نصف شاة .وأما االحتيال بالتفريق خشية كثرة الصدقة فأن يكون بين الشريكين
أربعون شاة لكل واحد عشرون ،فيفرق حتى ال يجب على واحد منهما زكاة .

التعبير
كتاب
ْ
ْ
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باب ُرؤيا الصالحين
ِ
َ - 098ع ْن أََن ِ
ول
س ْب ِن َمال ٍك أَ َّن َر ُس َ
ين ُجْزًءا
َّ
الص ِال ِح ُجْزٌء ِم ْن ِستَّ ٍة َوأَْرَب ِع َ

َّ ِ
الر ُج ِل
الرْؤَيا اْل َح َسَن ُة ِم َن َّ
ال ُّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِم َن ُّ
النُبَّوِة.

الرؤيا :ما يرى فى النوم .والحسنة :الصالحة ،وهى الصادقة التى تحقق .فكأنها وحى فى النوم يقابل

وحى اليقظة .والمراد :من الرجل الصالح والمرأة الصالحة .والعدد فى "ستة وأربعين" أريد به الرمز

فقط .فقد ورد فى أحاد يث أخرى أربعة وأربعين ،وخمسة وأربعين ،وسبعين ،وستة وسبعين ،وخمسين،
وأربعين ،وستة وعشرين.

الرؤيا من هللا
باب ُّ
الرْؤيا ِم َن َّ ِ
الشْي َط ِ
َّللاَ ،واْل ُحْل ُم ِم َن َّ
َ - 098ع ْن أََبى َق َت َاد َة َع ِن َّ
ان.
ال ُّ َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
أبو قتادة :هو الحارث بن ربعى األنصارى .الصادقة :هى الصالحة .والحلم بضمة وبضمتين :ما يراه
النائم من األمر الفظيع المهول .قالوا :وأكثر من تصدق رؤاه من يتجنب الكذب ،ولذلك الشعراء يندر

جدًا صدق رؤاهم.

 - 098ع ْن أَ ِبى س ِع ٍيد اْل ُخْد ِرِى أََّنهُ س ِمع رسول َّ ِ
الرْؤَيا
ول ِإ َذا َ أرَى أَ َحُد ُك ُم ُّ
َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َ ََُ َ
َ
ِ
ي ِحُّبها َ ،فِإَّنها ِم َن َّ ِ
َّللا َعَلْي َها َ ،وْلُي َحِد ْث ِب َها َ ،وِإ َذا َ أَرى َغْيَر َذِل َك ِم َّما َي ْكَرُه
َ
ُ َ
َّللا َ ،فْلَي ْح َمد َّ َ
ِ ِ
الشْي َط ِ
َ ،فِإَّن َما ِهى ِم َن َّ
ضَّرُه .
َحٍد َ ،فِإَّن َها َل ْن َت ُ
انَ ،فْلَي ْس َتع ْذ م ْن َش ِرَها َ ،والَ َي ْذ ُكْرَها أل َ
َ
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فإنما هى من الشيطان :ألنه الذى ِّّ
يخيل فيها ،أو أنها تناسب صفته من الكذب والتهويل .فإنها ال
تضره ،أى فإنها بذلك ال تضره ،إذا استعاذ من شرها ولم يذكرها ألحد .

باب الم ِ
بشرات
ُ
 - 099ع ْن أَ ِبى هُريرَة َقال س ِمع ُت رسول َّ ِ
ول َل ْم َيْب َق
َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َ َْ َ َ ْ َ ُ َ
ِم َن ُّ
ة.
الص ِال َح ُ
الرْؤَيا َّ
ال ُّ
ات َقاُلوا َو َما اْل ُمَب ِشَر ُ
النُبَّوِة ِإالَّ اْل ُمَب ِشَر ُ
ات َق َ
مبشرات :جمع مبشرة ،وهى اسم فاعل للمؤنث ،من التبشير ،وهو إدخال السرور والفرح على
َّ
المبشر .والمراد الرؤى المبشرة .والتعبير بالمبشرات خرج مخرج الغالب ،وإال فإن من الرؤى ما تكون

منذرة مع أنها صادقة يريها هللا لعبده المؤمن لطفاً به ،ليستعد لما يقع قبل وقوعه.

باب من رأى النبى ملسو هيلع هللا ىلص فى المنام
ال َس ِم ْع ُت َّ
ول َم ْن َر ِآنى ِفى اْل َمَنا ِم َف َسَيَرِانى ِفى
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َ - 090ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َق َ
اْلَيَق َظ ِةَ ،والَ َي َت َمَّث ُل َّ
ان ِبى .
الشْي َط ُ
فسيرانى فى اليقظة :يوم القيامة رؤية خاصة ،فى القرب منه ،أو معناه من رآنى فى المنام ولم يكن

إلى والتشرف بلقائى .فتكون رؤيته فى المنام علمًا على رؤياه فى اليقظة .وال
هاجر يوفقه هللا للهجرة َّ
يتمثل الشيطان بى :فكما منع هللا الشيطان أن يتصور بصورته الكريمة فى اليقظة كذلك منعه فى
المنام أن يتصور بصورته ،كى ال يشتبه الحق بالباطل.

َ - 097ع ْن أَ ِبى َس ِع ٍيد اْل ُخْد ِرِى َس ِم َع َّ
ق َ ،فِإ َّن
ول َم ْن َر ِآن ى َفَقْد َ أرَى اْل َح َّ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َّ
ان الَ َي َت َكَّوُن ِنى.
الشْي َط َ
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الشيطان أن يتصور
اليتكوننى ،أى اليتكون كونى ،فحذف المضاف .ومعناه أن هللا تعالى وإن أمكن
َ
فى أى صو ةر أراد فإنه لم يمكنه من التصور فى صو ةر النبى ملسو هيلع هللا ىلص.

باب رؤيا الليل
ِ
ال َّ
الرْع ِب ،
يح اْل َكِل ِم َ ،وُن ِصْر ُت ِب ُّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أُ ْع ِط ُ
يت َم َفات َ
ال َق َ
َ - 008ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َق َ
يح َخَز ِائ ِن األَْر ِ
ض َحتَّى ُو ِض َع ْت ِفى َيِدى.
يت بِ َم َف ِات ِ
َوَبْيَن َما أََنا َن ِائ ٌم اْلَب ِار َح َة ِإ ْذ أُِت ُ
مفاتيح الكلم ،أى اللفظ الموجز الذى يفيد المعانى الكثيرة .فشبه القليل بمفاتيح الخزائن ،التى هى آلة

للوصول إلى مخزونات كثيرة .الرعب :الفزع يقذف فى قلوب األعداء .أى ينهزمون من عسكر
اإلسالم بمجرد ِّ
الصيت ويفرقون منهم .البارحة :اسم لليلة الماضية .خزائن األرض :كخزائن كسرى
ّ
وقيصر ،أو معادن األرض التى يؤخذ منها الذهب والفضة ونحوهما .حتى وضعت فى يدى :حقيقة،
أو مجاز فتكون كناية عن وعد هللا له أن أمته تملك ذلك .وكذلك كان ،فقد فتح هللا ألمته ممالك

كثيرة ،قسموا أموالها واستولوا على خ ازئن ملوكها .تنتقلونها :من النقل ،وفى رواية" :تنتفلونها" بالفاء،
أى تغتنمونها .وفى أخرى" :تنتثلونها" أى تستخرجونها ،كاستخرجهم لخزائن كسرى ودفائن قيصر.

باب الرؤيا َّ
بالنهار
ان رسول َّ ِ
ِ
ان ،
ام ِبْن ِت ِمْل َح َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيْد ُخ ُل َعَلى أُ ِم َحَر ٍ
ول َك َ َ ُ ُ
َ - 008ع ْن أََن َس ْب َن َمال ٍك َيُق ُ
ِ
وَكاَن ْت َتح َت عب َاد َة ب ِن َّ ِ ِ
ام
ْ َُ ْ
َ
الصامت َ ،فَد َخ َل َعَلْي َها َيْو ًما َفأَ ْط َع َم ْت ُهَ ،و َج َعَل ْت َتْفلى َ أْر َس ُه َفَن َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُث َّم اس َتيَق َظ و ْهو ي ْضح ُك َ ،قاَل ْت َفُقْل ُت ما ي ْض ِح ُك َك يا رسول َّ ِ
رسول َّ ِ
اس
ْ ْ َ َ َ َ
ال َن ٌ
َ ُ
َّللا َق َ
َ َُ َ
َُ ُ
يل َّ ِ
ضوا َعَل َّى ُ ،غَاز ًة ِفى س ِب ِ
وكا َعَلى
َّللا َ ،يْرَكُبو َن َثَب َج َه َذا اْلَب ْح ِر ُ ،ملُ ً
ِم ْن أُ َّم ِتى ُع ِر ُ
َ
وك عَلى األ َِسَّرِة َ .ش َّك ِإسحاق َ .قاَل ْت َفُقْل ُت يا رسول َّ ِ
ِ
ِ
َّللا
األ َِسَّرِة أَْو مْث َل اْل ُملُ َ
ْ َ ُ
َّللا ْاد ُع َّ َ
َ َُ َ
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أَ ْن يجعَل ِنى ِمْنهم َ ،فَدعا َلها رسول َّ ِ
اس َتْيَق َظ َو ْهَو َي ْض َح ُك .
َ َْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُث َّم َو َض َع َ أْر َس ُه ثُ َّم ْ
َ َ َُ ُ
ُْ
يل َّ ِ
َفُقْل ُت ماي ْض ِح ُك َك يا رسول َّ ِ
ضوا َعَل َّى ُ ،غَاز ًة ِفى س ِب ِ
َّللا .
اس ِم ْن أُ َّم ِتى ُع ِر ُ
ال َن ٌ
َُ
َ
َّللا َق َ
َ َُ َ
ِ ِ
َكما َقال ِفى األُوَلى َ .قاَل ْت َفُقْل ُت يا رسول َّ ِ
ال أَْن ِت ِم َن
َّللا أَ ْن َي ْج َعَلنى مْن ُه ْم َ .ق َ
َّللا ْاد ُع َّ َ
َ َُ َ
َ َ
ين.
األ ََّوِل َ
َفَرِكَب ِت اْلَب ْحَر ِفى َزَم ِ
ين َخَر َج ْت ِم َن
ص ِرَع ْت َع ْن َد َّاب ِت َها ِح َ
ان ُم َع ِاوَي َة ْب ِن أَ ِبى ُس ْفَي َ
ان َف ُ
اْلَب ْح ِر َ ،ف َهَل َك ْت.

أم حرام بنت ملحان :وكانت خالته ملسو هيلع هللا ىلص من الرضاع .كانت تحت عبادة ،أى زوجة له .تفلى رأسه ،أى
تفتش شعر رأسه ملسو هيلع هللا ىلص ،لتستخرج ما يؤذيه .ثبج البحر :وسطه أو هوله .ملوكا على األسرة ،أى

األسرة :جمع سرير ،وهو الذى يجلس عليه ويضطجع .وكان ملوك العرب
كالملوك على األسرة .و َّ

يجلسون على األسرة .أنت من األولين ،أى من أول من يركب ثبج البحر .فى زمان معاوية ،أى فى

زمان مغازيه فى خالفة عثمان ،ركبت مع زوجها فى أول غزوة كانت إلى الروم .فهلكت ،أى ماتت

فى الطريق بعد ما رجعوا من الغزو من غير مباش ةر للقتال.

باب اللبن
َ - 008ع ْن
َف َش ِرْب ُت ِمْن ُه
.

ِ
ول
ال َسم ْع ُت َر ُس َ
ْاب َن ُع َمَر َق َ
َ ،حتَّى ِإِنى ألََرى ِ
الرَّى َي ْخُر ُج

َّ ِ
يت ِبَقَد ِح َلَب ٍن ،
ول َبْيَنا أََنا َن ِائ ٌم أُِت ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
ِم ْن أَ ْظ َف ِارى  ،ثُ َّم أَ ْع َطْي ُت َف ْضِلى َ .ي ْع ِنى ُع َمَر

َقالُوا َفما أََّوْل َتهُ يا رسول َّ ِ
ال اْل ِعْل َم
َّللا َق َ
َ َُ َ
َ
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فى أظافيرى :وفى رواية" :من أظفارى" .األظافير :جمع أظفور ،وهو الظفر .وأرى هنا بصرية على

المجاز ،أو هى بعنى العلم .فضلى ،أى ما فضل وبقى من لبن القدح الذى شربت منه .يعنى عمر:

عمر بن الخطاب ،وفى باب (القدح فى النوم) :ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب" .تصريحًا.

باب القميص
 - 008ع ْن أَبى س ِع ٍيد اْل ُخْد ِرَّى يُقول َقال رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَن َما أََنا َن ِائ ٌم َأرَْي ُت َّ
اس
َ
الن َ
َ ُ ََُ ُ
َ َ
ص ِ ،مْن َها َما َيْبُل ُغ الثَّْد َى َ ،و ِمْن َها َما َيْبُل ُغ ُدو َن َذِل َك ،
ُي ْعَر ُ
ضو َن َعَل َّى َ ،و َعَلْي ِه ْم ُق ُم ٌ
اب وعَلي ِه َق ِم يص يجُّره َ .قالُوا ما أََّوْل َت يا رسول َّ ِ
َّللا
ٌ َُ ُ
َو َمَّر َعَل َّى ُع َمُر ْب ُن اْل َخطَّ ِ َ َ ْ
َ َُ َ
َ
َقال ِ " :
ين ".
الد َ
َ
الثدى" بالجمع .والمراد
قمص :جمع قميص ،وهو الشعار تحت الدثار ،والجلباب .الثدى :ويروى " َّ

قصره جدًا بحيث اليصل من الحلق إلى نحو السرة ،بل فوقها .دون ذلك ،أى دونه من الجهة العليا
فيكون أقصر ،أو دونه من الجهة السفلى فيكون أطول .قميص يجره :وذلك لطول القميص.

كأن س بوغ القميص ومدى ست هر لالبسه ،سبوغ للدين وستر من النار.

الر ِ
الخضر ِ
اء
وضة
الخ َض ِر فى المنام و َّ
باب َ
ْ
واب ُن عمر َفمَّر عبُد َّ ِ
َّللا
َ ْ ُ ََ َ َ ْ
ان َّ ِ
َّللا
ال ُسْب َح َ
َك َذا َوَك َذاَ .ق َ

ِ
ِ
يها َس ْعُد ْب ُن َم ِال ٍك
س ْب ُن ُعَب ٍاد ُكْن ُت فى َحْلَق ٍة ف َ
َ - 008ع ْن َقْي ُ
ال ٍم َفَقاُلوا َه َذا َر ُج ٌل ِم ْن أَ ْه ِل اْل َجَّن ِة َ .فُقْل ُت َل ُه ِإَّن ُه ْم َقاُلوا
ْب ُن َس َ
ان َيْنَب ِغى َل ُه ْم أَ ْن َيُقولُوا َما َلْي َس َل ُه ْم بِ ِه ِعْل ٌم ِ ،إَّن َما َ أَرْي ُت َكأََّن َما
َما َك َ
ِ ِ
عم ٌ ِ ِ
يها َوِفى َ أرْ ِس َها ُعْرَوةٌ َوِفى أَ ْسَفِل َها ِمْن َص ٌف -
اءَ ،فُنص َب ف َ
ود ُوض َع فى َرْو َض ٍة َخ ْضَر َ
َُ

73

ِ
يت َحتَّى أَ َخ ْذ ُت ِباْل ُعْرَوِة َ .فَق َص ْص ُت َها َعَلى َرس ِ
ول
يل ْارَق ْه َ .فَرِق ُ
ف اْلَو ِص ُ
َواْل ِمْن َص ُ
ُ
يف َ -فق َ
ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقال رسول َّ ِ
َّ ِ
َّللا و ْهو ِ
آخ ٌذ ِباْل ُعْرَوِة اْلُوْثَقى" .
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َي ُم ُ
وت َعْبُد َّ َ َ
ََُ ُ
عباد :بضم العين وتخفيف الباء ،كغراب .وهو أحد كبار التابعين ،والحديث يعد من حديث عبد هللا

بن سالم .سعد بن مالك :وهو سعد بن أبى وقاص .ابن عمر :عبد هللا بن عمر بن الخطاب .فقلت

لهم :إنهم قالوا كذا :القائل قيس بن عباد ،يقوله لعبد هللا بن سالم حينما لقيه بعد ذلك .فى رأسها
عروته ،أى فى رأس العمود عروة .وأنث العمود إلرادة معنى الدعامة .والعروة :ما يستمسك به،

وأصلها فى عروة الدلو والكوز ونحوه ،أى مقبضه .المنصف :بكسر الميم :الخادم ،والوصيف .ارقه:
الهاء للسكت؛ إلجماع النسخ على إسكان الهاء ،ولو كانت للمفعول لضمت .فقصصتها ،أى الرؤيا:

قصها :رواها على وجهها ،كأنه تتبع أجزاءها.

ود ِ
باب ِ
المنام
اإل ْس َتْبرق ُ
خول َ
الجَّنة فى َ
ِ
َن ِفي َيِدي َسَرَق ًة
ال "  َ :أرَْي ُت ِفي اْل َمَنا ِم َكأ َّ
َّللا َعْن ُه َما َ ،ق َ
َ - 008ع ِن ْاب ِن ُع َمَر َرض َي َّ ُ
ان ِفي اْل َجَّن ِة ِإَّال َط َار ْت ِبي ِإَلْي ِه َ ،فَق َص ْص ُت َها َعَلى َح ْف َص َة
ير َال أَ ْهوِي ِب َها ِإَلى َم َك ٍ
ِم ْن َح ِر ٍ
َّللا عَلي ِه وسلَّم َ ،فَقال ِ :إ َّن أَ َخ ِ
َّ
ص ْت َها َح ْف َص ُة َعَلى َّ
اك َر ُج ٌل َص ِال ٌح  ،أَْو
َ ،فَق َّ
َ
الن ِب ِي َصلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
َقال ِ :إ َّن عبَد َّ ِ
َّللا َر ُج ٌل َص ِال ٌح" .
َْ
َ
اإلستبرق :الديباج الغليظ ،فارسى معرب ،فارسيته "ستبره" .السرقة ،بالتحريك :واحدة السرق ،وهى
شقق الحرير البيض .ال أهوى :بضم الهم ةز كما ضبطها ابن حجر والعينى ،من اإلهواء بالشىء،

وهو الرمى به .وبفتح الهم ةز فى جميع األصول من قولهم :هوى ،أى سقط .حفصة :أم المؤمنين
حفصة بنت عمر بن الخطاب.
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الس ِ
وداء
باب الم َرأ ِة َّ
 - 008ع ْن عبِد َّ ِ
َّللا ْب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما ِ -فى ُرْؤَيا َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ِفى
َ َْ
ِ ِ
الر ِ
اء َث ِائَرَة َّأْ
س َ ،خَر َج ْت ِم َن اْل َمِديَن ِة َ ،حتَّى َنَزَل ْت ِب َم ْهَي َع َة ،
امَ أَر ًة َسْوَد َ
اْل َمديَنة َ أَرْي ُت ْ
اء اْل َمِديَن ِة ُن ِق َل ِإَلى َم ْهَي َع َة َ ،و ْهى اْل ُج ْح َفةُ.
َف َتأََّوْل ُت َها أَ َّن َوَب َ
َ
ثائ ةر الرأس :أى منتفشًا شعر رأسها .بمهيعة :وفى رواية" :مهيعة" .فتأولتها ،أى فسرتها وعبرتها.
وفى رواية" :فأولتها".

باب إذا َّ
هز سيفا فى المنام
اه َع ِن َّ
ال َ أَرْي ُت ِفى ُرْؤَيا َأِنى َهَزْز ُت َسْي ًفا َفاْنَق َط َع
وسى أَُر ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َ - 009ع ْن أَ ِبى ُم َ
ِ
ين َيْو َم أُ ُحٍد  ،ثُ َّم َهَزْزُت ُه أُ ْخَرى َ ،ف َع َاد أَ ْح َس َن َما
يب ِم َن اْل ُمْؤ ِم ِن َ
َصْدُرُه َ ،فِإ َذا ُهَو َما أُص َ
ان َ ،فِإ َذا ُهو ما جاء َّ ِ ِ
ين.
اج ِت َم ِ
اع الْ ُمْؤ ِم ِن َ
َك َ
َّللا ِبه م َن اْل َف ْت ِح َ ،و ْ
َ َ َ َ ُ
أبو موسى :أبو موسى عبد هللا بن قيس األشعرى .أراه ،أى أظنه .والظان هنا هو البخارى أو شيخه

دمحم بن العالء ،شك هل تحمله مرفوعًا؟ فانقطع صدره ،أى تثلم (تشقق) .وعند ابن إسحاق" :ورأيت
فى ذباب سيفى ثلما" .الفتح :يعنى فتح مكة.

باب َم ْن َك َذب فى ُحْل ِمه
ُ

اس َع ِن َّ
ال َم ْن َت َحلَّ َم ِب ُحلُ ٍم َل ْم َيَرُه ،
َ - 000ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
أَ ْن يع ِقَد بي َن َش ِعيرَتي ِن ،وَل ْن ي ْفعل  ،وم ِن اس َتمع ِإَلى حِد ِ
يث َقْو ٍم
َ
َ ْ َ َ ََ َ َ ْ ََ
َ ْ َْ
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ُكِل َف
َو ُه ْم َل ُه َك ِارُهو َن أَْو

ِ
ِ
ص َّب
َيفُّرو َن مْن ُه ُ ،
ِ
يها َ ،وَلْي َس
َيْن ُف َخ ف َ

ِفى أُُذِن ِه اآلُنك يوم اْل ِقي ِ
ورًة ُ ،عِذ ِب َوُكِل َف َأ ْن
صَ
امة َ ،و َم ْن َصَّوَر ُ
ُ َْ َ َ َ
ِبَن ِاف ٍخ.

َّ
تحلم ،أى ادعى أنه حلم حلمًا .شعيرتان :مثنى الشعيرة :واحدة الشعير .وهو كناية عن استمرار
التعذيب .وإنما شدد الوعيد فى ذلك مع أن الكذب فى اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه ،إذ قد يكون
فى قتل أو حد ،ألن الكذب فى المنام كذب على هللا أنه رأه مالم يره .وهم له كارهون :وهم لذلك

المستمع كارهون ال يريدون استماعه .اآلنك :بضم النون :الرصاص المذاب .ومن صور صورة:

صو ةر حيوانية .أن ينفخ فيها ،أى ينفخ فيها الروح .وليس بنافخ ،أى ليس بقادر على النفخ .فعذابه

مستمر؛ ألنه نازع الخالق فى قدرته.

الرؤيا أل ََّول عابر
باب َم ْن لم َيَر ُّ
صب
إذا لم ُي ْ
ان يحِد ُث أَ َّن رجالً أَ َتى رسول َّ ِ
َّللا
َ - 007ع ِن ْاب َن َعَّب ٍ
َُ
اس  -رضى هللا عنهما َ -ك َ ُ َ
َُ َ
اس َي َت َك َّف ُفو َن
الس ْم َن َواْل َع َس َل َ ،فأََرى َّ
ال ِإِنى َ أَرْي ُت اللَّْيَل َة ِفى اْل َمَنامِ ُ
ف َّ
ظلَّ ًة َتْن ِط ُ
الن َ
ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
السم ِ
ِمْنها َفاْلمس َت ْك ِثر واْلمس َت ِق ُّل  ،وِإ َذا سبب و ِ
اص ٌل ِم َن األَْر ِ
اك َأ َخ ْذ َت ِب ِه
اءَ ،فأََر َ
َ ٌََ َ
َ
ض ِإَلى َّ َ
ُْ ُ َ ُْ
آخُر َف َعالَ ِب ِه ثُ َّم أَ َخ َذ ِب ِه َر ُج ٌل
َف َعَلْو َت  ،ثُ َّم أَ َخ َذ ِب ِه َر ُج ٌل آ َخُر َف َعالَ ِب ِه  ،ثُ َّم أَ َخ َذ ِب ِه َر ُج ٌل َ
آخُر َفاْنَق َط َع ُث َّم ُو ِص َل .
َ
ِ
َّللا ِبأَ ِبى أَْن َت و َّ ِ
َفَقال أَبو ب ْك ٍر يا رسول َّ ِ
ال َّ
ال
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ْ
َّللا َل َتَد َعنى َفأ ْ
َ
اعُبْر َ .ق َ
َعُبَرَها َ .فَق َ
َ ُ َ َ َُ َ
أَ َّما الظُّلَّ ُة َف ِ
ف،
ف ِم َن اْل َع َس ِل َو َّ
آن َحالَ َوتُهُ َتْنطُ ُ
الس ْم ِن َفاْلُقْر ُ
اإل ْسالَ ُمَ ،وأَ َّما الَِّذى َيْن ِط ُ
السم ِ
ِ ِ
اء ِإَلى األَْر ِ
َفاْل ُم ْس َت ْك ِثُر ِم َن اْلُقْر ِ
ق
ض َفاْل َح ُّ
آن َواْل ُم ْس َت ِق ُّل َ ،وأَ َّما َّ
السَب ُب اْلَواص ُل م َن َّ َ
ِ
َّللا  ،ثُ َّم َيأْ ُخ ُذ ِب ِه َر ُج ٌل ِم ْن َب ْعِد َك َفَي ْعلُو ِب ِه  ،ثُ َّم َيأْ ُخ ُذ
الَِّذى أَْن َت َعَلْيه َتأْ ُخ ُذ ِبهِ َفُي ْعِل َ
يك َّ ُ
َخ ِبْرِنى
آخُر َفَيْنَق ِط ُع ِب ِه ثُ َّم ُيَو َّ
ص ُل َل ُه َفَي ْعلُو ِب ِه َ ،فأ ْ
آخُر َفَي ْعلُو ِب ِه  ،ثُمَ َيأْ ُخ ُذ ُه َر ُج ٌل َ
َر ُج ٌل َ

76

يا رسول َّ ِ
ال َّ
ْت َب ْع ًضا .
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ َصْب َت َب ْع ًضا َوأَ ْخ َطأ َ
َّللا ِبأَ ِبى أَْن َت أَ َصْب ُت َأ ْم أَ ْخ َطأ ُ
ْت َ .ق َ
َ َُ َ
َقال َفو َّ ِ
ال الَ ُتْق ِس ْم .
َّللا َل ُت َحِد َث ِنى ِبالَِّذى أَ ْخ َطأ ُ
َ َ
ْت َ .ق َ
العابر :الذى يعبر الرؤيا :أى إذا كان العابر األول للرؤءيا غير مصيب فى تعبي هر كان وجهالتعبير

لمن أصاب بعده ،اليتوقف تعبيرها على األول الذى لم يحسن تعبيرها .الظلة :بضم الظاء :السحابة؛

ألنها تظل ما تحتها .تنطف بضم الطاء وكسرها ،أى تقطر .يتكففون منها أى يأخذون بأكفهم منها.

فالمستكثر والمستقل ،أى فمنهم من يأخذ كثي ًار ،ومنهم من يأخذ قليال .السبب :الحبل .بأبى أنت ،أى
أنت مفدى بأبى .أما الظلة فاإلسالم :فكما أن الظلة نعمة من هللا على أهل الجنة ،وعلى بنى
إسرائيل ،وعلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذ كانت تظلله قبل نبوته ،كذلك اإلسالم يقى من األذى .وينعم به

المؤمن فى دنياه وآخرته .حالوته تنطف :ألن فى العسل شفاء ألبدان الناس ،وفى القرآن شفاء لما

فى الصدور .فيعليك هللا ،أى يرفعك به .ثم يأخذ به رجل...ثم يأخذ به رجل...ثم :...يذكرون أنه

يعنى بهؤالء الرجال الثالثة نفسه ،ثم عمر ،ثم عثمان .وأخطأن بعضاً :قيل خطؤه أنه أقسم ليعبرنها
فى حض ةر الرسول ،وقيل ألنه عبر السمن والعسل بالقرآن فقط ،فقد يراد بهما القرآن والسنة .قال:

التقسم ،أى التكرر القسم.

باب تعبير الرؤيا بعد صالة الصبح
ان رسول َّ ِ
َّللا
َ - 078ع ْن أَ ِبى َر َج ٍ
الَ :ك َ َ ُ ُ
اء َع ْن َس ُمَرُة ْب ُن ُجْنَد ٍب  -رضى هللا عنه – َق َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء
ال َفَيُق ُّ
ول أل ْ
ص َعَلْيه َم ْن َش َ
َص َحاب ه َه ْل َ أَرى أَ َحٌد مْن ُك ْم م ْن ُرْؤَياَ .ق َ
ملسو هيلع هللا ىلص م َّما ُي ْكثُر أَ ْن َيُق َ
ات َغَدا ٍة ِإَّنهُ أَ َت ِانى اللَّيَل َة ِ
آتَي ِ
َّللا أَ ْن َيُق َّ
انَ ،وِإ َّن ُه َما ْاب َت َع َث ِانىَ ،وإَِّن ُه َما َقاالَ
ال َذ َ
ْ
صَ ،وإَِّن ُه َق َ
َّ ُ
آخُر َق ِائ ٌم َعَلْي ِه
ِلى اْن َطِل ْقَ .وإِِنى اْن َطَلْق ُت َم َع ُه َماَ ،وإَِّنا أَ َتْيَنا َعَلى َر ُج ٍل ُم ْض َط ِج ٍعَ ،وِإ َذا َ
الص ْخَرِة ِلَ أْر ِس ِهَ ،فَيْثَل ُغ َ أْر َس ُه َفَي َت َهْد َه ُد اْل َح َجُر َها ُهَناَ ،فَي ْتَب ُع
ِب َص ْخَرٍةَ ،وِإ َذا ُهَو َي ْهوِى ِب َّ
ِ
ود َعَلْي ِهَ ،فَي ْف َع ُل ِب ِه ِمْث َل
اْل َح َجَر َفَيأْ ُخ ُذ ُهَ ،ف َ
ان ،ثُ َّم َي ُع ُ
ال َيْرِج ُع ِإَلْيه َحتَّى َي ِص َّح َ أْر ُس ُه َك َما َك َ
َما َف َع َل اْل َمَّرَة األُوَلى.
ان َّ ِ
َّللا َما َه َذ ِ
الَ :ق االَ ِلى :اْن َطِل ْق اْن َطِل ْق.
الُ :قْل ُت َل ُه َماُ :سْب َح َ
ان؟ َق َ
َق َ
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ِ
وب ِم ْن َحِد ٍيد،
آخُر َق ِائ ٌم َعَلْي ِه ِب َكلُّ ٍ
اه َ ،وِإ َذا َ
ال َ :فاْن َطَلْقَنا َفأَ َتْيَنا َعَل ى َر ُج ٍل ُم ْسَتْل ٍق لَق َف ُ
َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه َو َعْيَن ُه ِإَلى
اه َ ،و َم ْنخَرُه ِإَلى َق َف ُ
َوِإ َذا ُهَو َيأْتى أَ َحَد شَّق ْى َو ْج ِهه َفُي َشْرِشُر شْد َق ُه ِإَلى َق َف ُ
اآلخ ِر َ ،فَي ْف َع ُل ِب ِه
ال أَُبو َر َج ٍ
اء َفَي ُش ُّ
ال ثُ َّم َي َت َحَّو ُل ِإَلى اْل َج ِان ِب َ
َق َف ُ
ق َ -ق َ
ال َوُرَّب َما َق َ
اه َ -ق َ
ِمْث َل َما َف َع َل ِباْل َج ِان ِب األ ََّو ِل َ ،ف َما َي ْفُرغُ ِم ْن َذِل َك اْل َج ِان ِب َحتَّى َي ِص َّح َذِل َك اْل َج ِان ُب َك َما
ود َعَلْي ِه َفَي ْف َع ُل ِمْث َل َما َف َع َل اْل َمَّرَة األُوَلى.
ان  ،ثُ َّم َي ُع ُ
َك َ
ان َّ ِ
َّللاَ ،ما َه َذ ِ
الَ :قا َال ِلى :اْن َطِل ْق.
الُ :قْل ُتُ :سْب َح َ
ان؟ َق َ
َق َ
ور َ -قال َف أَح ِسب أََّنه َكان يُقول َ -فِإ َذا ِف ِ
َفاْن َطَلْقَنا َفأَ َتْيَنا َعَلى ِمْث ِل التَُّّن ِ
يه َل َغطٌ
َ ْ ُ ُ َ َ ُ
ِ ِ
ِ ِ
َّ
اء ُعَ ارةٌَ ،وِإ َذا هُ ْم َيأ ِْت ِ
يه ْم َل َه ٌب ِم ْن
َوأَ ْصَو ٌ
ال َوِن َس ٌ
ال َ -فاطَل ْعَنا فيه َ ،فِإ َذا فيه ِر َج ٌ
ات َ -ق َ
ِ
اهم َذِل َك َّ
الل َه ُب َضْو َضْوا.
أَ ْسَف َل مْن ُه ْمَ ،فِإ َذا أَ َت ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َفاْن َطَلْقَنا َفأَ َتْيَنا َعَلى
الَ :قا َال لى :اْن َطل ِق اْن َطل ْقَ .ق َ
ال ُ :قْل ُت َل ُه َماَ :ما َهُؤ َال ء؟ َق َ
َق َ
الد ِم َ ،وِإ َذا ِفى َّ
الن َه ِر َر ُج ٌل َسا ِب ٌح َي ْسَب ُح،
ول  -أَ ْح َمَر ِمْث ِل َّ
َن َه ٍر َ -ح ِسْبتُ أََّن ُه َك َ
ان َيُق ُ
َوِإ َذا َعَلى َش ِط َّ
السا ِب ُح َي ْسَب ُح َما
الن َه ِر َر ُج ٌل َقْد َج َم َع ِعْنَد ُه ِح َج َارًة َك ِث َيرًةَ ،وِإ َذا َذِل َك َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ق
اه َفُيْلق ُم ُه َح َجً ار َفَيْن َطل ُ
َي ْسَب ُحُ ،ث َّم َيأْتى َذل َك الَّذى َقْد َج َم َع عْنَد ُه اْلح َج َارَة َفَي ْف َغُر َل ُه َف ُ
ِ
ِ
اه َفأَْلَق َم ُه َح َجً ار.
َي ْسَب ُح  ،ثُ َّم َيْرِج ُع ِإلَْيهُ ،كلَّ َما َر َج َع ِإَلْيه َف َغَر َل ُه َف ُ
ِ
ِ
ِ
ال ُ :قْل ُت َل ُه َماَ :ما َه َذ ِ
ال َفاْن َطَلْقَنا َفأَ َتْيَنا َعَلى َر ُج ٍل
الَ :قاالَ لى :اْن َطل ِق اْن َطل ْق َ .ق َ
ان؟ َق َ
َق َ
يه اْلمر ِ
َك ِر ِ
اء َر ُجالً َمْرآ ًةَ ،وِإ َذا ِعْنَد ُه َن ٌار َي ُح ُّش َها َوَي ْس َعى َحْوَل َها .
آة َكأَ ْكَ ِره َما أَْن َت َر ٍ
َْ
ال َقا َال ِلى اْن َطِل ِق اْن َطِل ْق.
ال ُ :قْل ُت َل ُه َما َما َه َذا َق َ
َق َ
ِ
يع َ ،وِإ َذا َبْي َن َظ ْهَرِى
الربِ ِ
يها ِم ْن ُك ِل َنْو ِر َّ
َفاْن َطَلْقَنا َفأَ َتْيَنا َعَلى َرْو َض ٍة ُم ْع َت َّم ٍة ف َ
السم ِ
الرو َض ِة رجل َط ِويل َال أَ َك ُاد أَرى أْرس ُه ُ ِ
الر ُج ِل ِم ْن أَ ْك َث ِر
اء َ ،وِإ َذا َحْو َل َّ
َّ ْ
طو ًال فى َّ َ
َ َ َ
ٌ
َ ٌُ
ِوْلَدانٍ َ أَرْي ُت ُه ْم َق ُّط .
ِ
ال َقا َال ِلى :اْن َطِل ِق اْن َطِل ْق.
ال ُ :قْل ُت َل ُه َماَ :ما َه َذا؟ َما َهُؤ َال ء؟ َق َ
َق َ
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ِ
يم ٍة َل ْم أََر َرْو َض ًة َقطُّ أَ ْع َظ َم ِمْن َها َو َال أَ ْح َس َن .
ال َ :فاْن َطَلْقَنا َفاْن َت َهْيَنا ِإَلى َرْو َض ٍة َعظ َ
َق َ
ِ
ِ
ِ
يها َفاْن َت َهْيَنا ِإَلى َمِديَن ٍة َمْب ِنَّي ٍة ِبَل ِب ِن َذ َه ٍب َوَل ِب ِن
ال َف ْارَتَقْيَنا ف َ
ال َ -قاالَ لى ْار َق ف َ
يها َ .ق َ
َق َ
ِ ِ
ِ
ِف َّ
ال َش ْطٌر ِم ْن
اس َت ْف َت ْحَنا َف ُف ِت َح َلَنا َ ،فَد َخْلَن َ
اها َفَتَلَّقاَنا ف َ
ض ٍة َ ،فأَ َتْيَنا َب َ
يها ِر َج ٌ
اب اْل َمديَنة َف ْ
ِ
ال َ -قا َال َل ُه ُم ا ْذ َهُبوا َفَق ُعوا
اء َ ،و َش ْطٌر َكأَ ْقَب ِح َما أَْن َت َر ٍ
َح َس ِن َما أَْن َت َر ٍ
َخْلق ِه ْم َكأ ْ
اء َ -ق َ
ض ِفى اْلَبَي ِ
ِفى َذِل َك َّ
اض َ ،ف َذ َهُبوا
ض َي ْج ِرى َكأ َّ
اء ُه اْل َم ْح ُ
ال َوِإ َذا َن َهٌر ُم ْع َت ِر ٌ
َن َم َ
الن َه ِر َ .ق َ
َفوَقعوا ِف ِ
ِ
ورٍة -
يه ُ ،ث َّم َر َج ُعوا ِإَلْيَنا َقْد َذ َه َب َذِل َك ُّ
صَ
وء َعْن ُه ْم َ ،ف َص ُاروا فى أَ ْح َس ِن ُ
َ ُ
الس ُ
ِ
اك َمْن ِزُل َك .
ال َ -قا َال ِلى َهِذه َجَّن ُة َعْد ٍن َ ،و َه َذ َ
َق َ
َقال َفسما بص ِرى صعدا َ ،فِإ َذا َقصرٌ ِمْثل َّ ِ
ِ
اك َمْن ِزلُ َك .
ال َ -قاالَ َه َذ َ
ُ ًُ
ْ
َ ََ ََ
الرَب َابة اْلَبْي َضاء َ -ق َ
ُ

اآلن َفالَ وأَْن َت َد ِ
اخلُهُ.
َّللا ِفي ُك َما َ ،ذَرِانى َفأَْد ُخَلهُ َ .قاالَ أَ َّما َ
َ
ال ُقْل ُت َل ُه َما َب َار َك َّ ُ
َق َ
َّ ِ
َِّ
ِ
ال َقا َال ِلى أَ َما ِإَّنا
الُ :قْل ُت َل ُه َماَ :فِإنى َق ْد َ أَرْي ُت ُمْن ُذ اللْيَلة َع َجًباَ ،ف َما َه َذا الذى َ أَرْي ُت َق َ
َق َ
َسُن ْخ ِبُر َك:
ض ُه
الر ُج ُل األ ََّو ُل الَِّذ ى أَ َتْي َت َعَلْيهِ ُيْثَل ُغ َ أْر ُس ُه ِباْل َح َج ِرَ ،فِإَّن ُه َّ
أَ َّما َّ
آن َفَيْرُف ُ
الر ُج ُل َيأْ ُخ ُذ اْلُقْر َ
الص َ ِ
وب ِة.
ام َع ِن َّ
الة اْل َم ْك ُت َ
َوَيَن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه َ ،و َعْيُن ُه ِإَلى
َوأَ َّما َّ
اه َ ،و َمْنخُرُه ِإَلى َق َف ُ
الر ُج ُل الَّذى أَ َتْي َت َعَلْيه ُي َشْر َشُر شْدقُ ُه ِإَلى َق َف ُ
ِِ ِ
ِ
اق.
اه َ ،فِإَّن ُه َّ
الر ُج ُل َي ْغُدو م ْن َبْيته َفَي ْكذ ُب اْل َك ْذَب َة َتْبُل ُغ اآل َف َ
َق َف ُ
ين ِفى ِمْث ِل ِبَن ِ
ِ
الزَنا ُة َو َّ
ور َفِإَّن ُه ُم ُّ
اء التَُّّن ِ
َوأَ َّما ِ
الزَو ِانى.
اء اْل ُعَ ار ُة الَِّذ َ
ال َوالن َس ُ
الر َج ُ
ِ
النه ِر ويْلَقم اْلحجر َ ،فِإَّن ُه ِ
ِ
ِ
آك ُل ِ
الرَبا.
َوأَ َّما َّ
الر ُج ُل الَّذى أَ َتْي َت َعَلْيه َي ْسَب ُح فى َّ َ َ ُ ُ َ َ َ
وأَ َّما الَّرجل اْل َك ِريه اْلمر ِ
الن ِار َي ُح ُّش َها َوَي ْس َعى َحْوَل َها َ ،فِإ َّن ُه َم ِال ٌك َخ ِاز ُن
آة الَِّذى ِعْنَد َّ
ُ َْ
َ
ُُ
َج َهَّن َم.
الرجل الطَّ ِويل الَِّذى ِفى َّ ِ
ِ
يم ملسو هيلع هللا ىلص.
الرْو َضة َفِإَّن ُه ِإْبَراه ُ
ُ
َوأَ َّما َّ ُ ُ
ات َعَلى اْل ِف ْطَرِة.
ين َح ْوَل ُه َف ُك ُّل َمْوُل ٍ
ود َم َ
ان الَِّذ َ
َوأَ َّما اْل ِوْلَد ُ
ين؟ َفَق ال رسول َّ ِ
ين :يا رسول َّ ِ
ِِ
َّللا
ال َب ْع ُ
َّللاَ ،وأَْو َالُد اْل ُم ْش ِرِك َ
ََُ ُ
ض اْل ُم ْسلم َ َ َ ُ َ
الَ :فَق َ
َق َ
ين .
ملسو هيلع هللا ىلصَ :وَأْوالَُد اْل ُم ْش ِرِك َ
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ِ
ِ
ال
يحاَ ،فِإَّن ُه ْم َقْو ٌم َخَل ُ
طوا َع َم ً
َوأَ َّما اْلَقْو ُم الَِّذ َ
ين َكاُنوا َش ْطٌر مْن ُه ْم َح َسًنا َو َش َطٌر مْن ُه ْم َق ِب ً
َّللا َعْن ُه ْم.
َص ِال ًحا َو َ
آخَر َسِيًئاَ ،ت َج َاوَز َّ ُ
أبو رجاء .هو عمران بن ملحان العطاردى ،أدرك زمن الرسول ولم يره .توفى سنة  605فى أول

خالفة هشام ،بعد أن َعَّم أ َْزَيَد من مائة وعشرين سنة ،كما فى تهذيب التهذيب .مما يكثر أن يقول
ألصحابه :قال السيرافى فى شرح سيبويه " :والعرب تقول :أنت مما يفعل كذا ،أى ربما تفعل" ،تعليقًا
على قوله سيبويه" :اعلم أنهم مما يحذفون الكالم" .وذكر القسطالنى أن "ما" فى "مما يكثر"

موصولة ،وأنها وضعت موضع "من" تفخيماً ،كقوله تعالى" :والسماء وما بناها" وقول العرب:

"سبحان ما سخركن لنا" .وابن هشام فى المغنى فى باب (ما) ،يجعل نحو هذا التعبير إلدا ةر المبالغة
فى اإلخبار عن أحد باإلكثار من فعل ،كأنه خلق من هذا الفعل .فمعناه هنا من إكثار القول

ألصحابه .قال :فيقص عليه :...القائل سم ةر بن جندب .ذات غداة :لفظ "ذات" مقحم ،أو هو من

إضافة المسمى إلى اسمه .آتيان :قبل هما جبريل وميكائيل .ابتعثانى :أى أرسالنى وأنهضانى ،وفى

رواية" :انبعثا بى" .يهوى :بضم الياء ،وفتحها ،كما سبق فى الحديث  .339يثلغ رأسه :أى يشدخه.
والشدخ :كسر الشىء األجوف .يتهدهد ،أى يتدحرج ،وفى رواية" :فيتدهده" ،وأخرى "فيتجهدأ" وثالثة

"فيتدادا" .فال يرجع إليه ،أى إلى الذى تثلغ رأسه .ثم يعود عليه ،أى على المضطجع .الكلوب

والكالب :حديدة معطوفة كالخطاف .أحد شقى وجهه :وجه المستلقى لقفاه .يشرشر :الشرشرة :القطع.
فيشق ،أى بدل" :فيشرشر" .التنور :الموقد الذى يخبز فيه .اللغط :الجلبة والصيحة ال يفهم معناها.

المرأة :بفتح الميم ومد الهمزة :المنظر .حش النار حشاً :حركها
ضوضوا :صاحوا .فغرقاه :فتحهَ .
وأوقدها .والمحش :ماتحرك به النار .معتمة :من اإلعتام ،وهى الطويلة النبات ،أو التى غطاها

الخصب والكأل ،كالعمامة على الرأس .النور :الزهر .وفى رواية" :لون الربيع" .بين ظهريها ،أى فى

وسطها .وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط :أصل هذا التركيب :وإذا حول الرجل ولدان ما

رأيت ولدانًا قط أكثر منهم .ولما كان التركيب متضمناً معنى النفى جاز زيادة "من"واإليتان بكلمة
"قط" التى تختص بالماضى المنفى .أرق :من الرقى ،وهو الصعود .اللبن :ككتف ،جمع لبة ،وهو

المضروب من الطين مربعاً .شطر الشىء :بفتح الشين :نصفه .والجمع أشطر وشطور .المحض:
اللبن الخالص .السوء :القبح .العدن :اإلقامة .سما بصرى صعدا ،أى ارتفع عاليًا .الربابة :واحدة

الرباب ،وهو السحاب أو السحاب األبيض .ذرانى ،أى اتركانى .وأنت داخله ،أى وستدخله فى الحياة

األخرى .فيرفضه :بضم الفاء وكسرها ،أى يتركه .المكتوبة :المفروضة .يغدو :يخرج غدوة ،وهى ما
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بين صالة الغداة وطلوع الشمس .الكذبة تبلغ اآلفاق ،أى تنتشر وتذيع بما فيها من مفاسد ومضار.
ولما كان الكذاب يتساعد أنفه وعينه ولسانه عل الكذب ،وقعت المشاركة بينها فى العقوبة.

وأما...العراة فإنهم الزناة :إنما جعلوا عراة مقابلة لما كانوا عليه فى أفعالهم .وعوقبوا من أسفل منهم

ق هللاُ
ألن ذاك موضع جنايتهم .إلقام الحجا ةر آكل الربا :إشارة إلى أن رباه ال يغنى عنه شيئاً "َي ْم َح ُ
ِّّ
الصَدَقات" .مالك خازن جهنم :إنما جعل كريه المنظر ألن فيه زيادة فى عذاب أهل
الربا َوُي ْربي َّ
النار .وأما الولدان ،أى فمكانهم الجنة .الذين كانوا شطر منهم حسناً :وفى رواية" :شط اًر منهم
حسن" ،وأخرى" :شطر منهم حسن" .وشطر منهم قبيحًا وفى رواية" :وشط ًار منهم قبيح".

كتاب الفتن
باب التحذير من الفتن

81

اء َع ِن َّ
ال أََنا َعَلى َحْو ِضى أَْن َت ِظُر َم ْن
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َ - 078ع ِن أَ ْس َم ُ
ِ
ِبَن ٍ ِ
ول الَ َتْد ِرىَ ،م َشْوا َعَل ى اْلَق ْهَقَرى
ول أُ َّمتىَ .فَيُق ُ
اس م ْن ُدوِنى َفأَقُ ُ
اللَّ ُه َّم ِإَّنا َن ُعوُذ ِب َك أَ ْن َنْرِج َع َعَلى أَ ْعَقا ِبَنا أَْو ُن ْف َت َن .

َي ِرُد َعَل َّى َ ،فُيْؤ َخ ُذ
ال ْاب ُن أَ ِبى ُمَلْي َك َة
َق َ

أسماء :أسماء بنت أبى بكرالصديق رضى هللا عنهما .الحوض :مجتمع للماء معروف وحوض

الرسول :الذى يسقى منه أمته يوم القيامة .و "أنا على حوضى" تصوير لما يكون منه ملسو هيلع هللا ىلص فى يوم

القيامة ،إذ ينتظر من يرد عليه ،أى يحضر ليشرب .من دونى :من دونه ،أى بالقرب منه .فأقول:

أمتى ،أى هؤالء من أمتى فاعف عنهم .وفى باب الحوض من الرقاق" :فأقول يارب ،منى ومن

أمتى!" .فيقال :التدرى :وفى رواية" :فيقول" .القهقرى :الرجوع إلى خلف ،أى ارتدوا عما كانوا عليه.

 - 078ع ْن عبُد َّ ِ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أََنا َفَرطُ ُك ْم َعَلى اْل َحْو ِ
الَّ :
ال ِمْن ُك ْم
َ َْ
ض َ ،لُيْرَف َع َّن ِإَل َّى ِر َج ٌ
َّللا َق َ
حتَّى ِإ َذا أَ ْهوي ُت ألَُن ِاوَلهم ْ ِ
ِ
ولَ :ال َتْد ِرى َما
َ
َْ
ول أَ ْى َرب أَ ْص َحا ِبىَ .يُق ُ
اخُتل ُجوا ُدوِنى َفأَ ُق ُ
ُُ
أَ ْحَدثُوا َب ْعَد َك.
عبد هللا :هو عبد هللا بن مسعود .الفرط والفارط :الذى يتقدم الواردة (القوم يردون الماء) فيهيىء لهم

األرسان (ما كان من أ َِّزَّمة الخيل على أنوفها) والدالء ويمأل الحياض .أى أنا أتقدمكم .ليرفعن إلى:
يقال رفع إليه الشىء أى قرب منه وأدنى .كما يقال :رفع له الشىء أبص هر من بعد .وأنشد:
فاليوم قد رفعت لى األشباح

ما كان أبصرنى بغرات الصبا

أهويت :يقال أهوى بيده إليه ،أى مدها نحوه وأمالها .أل ناولهم ،أى ألعطيهم ،والمراد تقديم الماء.
اختلجوا ،بالبناء للمجهول ،أى اجتذبوا واقتطعوا .أى رب ،أصحابى :أى أمتى.

باب س َترو َن ِ
بعدى أُموراً تنكروَنها
َ
َّللا َق ال َقال َلَنا رسول َّ ِ
ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإَّن ُك ْم َس َتَرْو َن َب ْعِدى أَث َ َرة َوأ ُ ُمورا
َ - 078ع ْن َعْبَد َّ َ َ َ ُ ُ
ُتْن ِكُروَن َها".
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َقاُلواَ :فما َتأْمرَنا يا رسول َّ ِ
َّ
َّللا َحَّق ُك ْم".
ال ":أَُّدوا ِإَلْي ِه ْم َحق ُه ْمَ ،و َسُلوا َّ َ
َّللا؟ َق َ
َ ُُ َ َ ُ َ
عبد هللا :عبد هللا بن مسعود بن غافل الهذلى .األثرة :بالتحريك ،وبضم لبهمزة :االستئثار .أراد :إنه
ي ستأثر عليكم فيفضل غيركم فى نصيبه من الفىء والحظوظ الدنيوية .يعنى أث ةر األمراء والوالة

ألنفسهم ولمن يلوذ بهم .فماذا تأمرنا يا رسول هللا ،أى إذا وقع ذلك فماذا تأمرنا به أن نفعل .أدوا
إليهم حقهم ،أى أدوا إلى األمراء حقهم الذى لهم المطالبة به :كمال الزكاة ،والخروج إلى الجهاد.

وسلوا هللا حقكم ،أى سلوا هللا أن يأخذ لكم حقكم ،ويقيض لكم من يؤديه إليكم.

اس  -رضى هللا عنهما َ -ع ِن
َ - 078ع ِن ْاب َن َعَّب ٍ
ِ
اع َة
َشْيًئا َي ْكَرُه ُه َفْلَي ْص ِبْر َعَلْيهَ ،فِإَّن ُه َم ْن َف َار َق اْل َج َم َ

الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َقال :م ْن َ أَرى ِم ْن أَ ِم ِِ
َّ
يره
َ َ
ات ِمي َت ًة ج ِ
اهِلَّي ًة.
اتِ ،إالَّ َم َ
ِشْبً ار َف َم َ
َ

من رأى شيئًا يكرهه ،أى شيئاً من أمور الدين .فليصبر عليه ،أى وال يخرج عن طاعته .الجماعة:
جماعة اإلسالم .والمراد بالشبر :أدنى شىء .مات ميتة جاهلية ،أى على الهيئة التى كان يموت

عليها أهل الجاهلية الذين كانوا ال يرجعون إلى طاعة أمير ،وال يسيرون خلف هدى إمام .و"إال" زائدة
أو عاطفة على رأى الكوفيين .أو الكالم قبل "إال" مضمن معنى النفى ،أو مقدر فيه ما النافية.

الص ِ
يض ُقْلَنا
ال َد َخْلَنا َعَلى ُعَب َاد َة ْب ِن َّ
ام ِت َو ْهَو َم ِر ٌ
َ - 078ع ْن ُجَن َاد َة ْب ِن أَ ِبى أُ َمَّي َة َق َ
ال َد َعاَنا َّ
َّللا ِب ِه َس ِم ْع َتهُ ِم َن َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص
َّللا َحِد ْث ِب َحِد ٍ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َ .ق َ
يث َيْن َف ُع َك َّ ُ
أَ ْصَل َح َك َّ ُ
َفبايعَناهَ ،فَق ِ
اع ِة ِ ،فى َمْن َش ِطَنا َو َم ْكَرِهَنا،
يما أَ َخ َذ َعَلْيَنا أَ ْن َب َاي َعَنا َعَلى َّ
الس ْم ِع َوالطَّ َ
ََْ ُ
ال ف َ
َ
َمَر أَ ْهَل ُه ِ ،إالَّ أَ ْن َتَرْوا ُك ْفً ار َبَوا ًحا،
َو ُع ْس ِرَنا َ ،وُي ْس ِرَنا َ ،وأَ َثَرٍة َعَلْيَنا َ ،وأَ ْن َال ُنَن ِاز َع األ ْ
ِعْند ُكم ِمن َّ ِ ِ
ان.
َّللا ِفيه ُبْرَه ٌ
َ ْ َ
جنادة :أبو عبد هللا جنادة بن أبى أمية كثير األزدى ،صحابى ،أو هو من كبار التابعين .فيا أخذ

علينا ،أى فيما اشترط علينا وأخذ من عهد .أن بايعنا :أن فيه تفسيرية .منشطنًا ومكرهنا :كالهما
مصدر ميمي .والمراد فى حال نشاطنا ،والحال التى نكون فيها كارهين للعمل عاجزين عنه .وأث ةر
علينا :انظر لألث ةر ما سبق فى الحديث  .358ننازع األمر أهله ،أى أمر الوالية والسلطان .إالَّ أن
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تروا :كان مجرى القول" :إال أن نرى" بالنون ،فالكالم على تقدير القول ،أى "قائال إال أن تروا".

والبواح :الظاهر يجهر به وصرح به .عندكم من هللا فيه برهان ،أى نص من القرآن أو الخبر
الصحيح الذى ال يحتمل التأويل .فال يجوز الخروج على اإلمام ما دام فعله يحتمل التأويل.

باب قول النبى ملسو هيلع هللا ىلص

ويل للعرب ،من ِ
شر قد اقترب
ْ
ِ
اس َتْيَق َظ النَّ ِب ُّى صلى هللا
َ - 078ع ْن َزْيَن َب ْابَن ِة َج ْح ٍ
ش  -رضى هللا عنهن َ -أَّن َها َقاَلت ْ
عليه وسلم ِم َن َّ
َّللا َ ،وْيلٌ ِلْل َعَر ِب ِم ْن َش ٍر َقِد ا ْق َتَر َب ،
ول َال ِإَل َه ِإالَّ َّ ُ
النْو ِم ُم ْح َمًّار َو ْج ُه ُه َيُق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل
ان ِت ْس ِع َ
وج ِمْث ُل َهِذ ه َ .و َعَقَد ُس ْفَي ُ
اج َ
وج َو َم ُ
اج َ
فُت َح اْلَيْو َم م ْن َرْد ِم َي ُ
ين أَْو ماَئ ًة  .ق َ
أََنهِل ُك وِفيَنا َّ ِ
ال َن َع ْمِ ،إ َذا َك ُثَر اْل ُخْب ُث.
ْ َ
الصال ُحو َن َق َ
ويل :كلمة تقال لمن وقع فى هلكة على سبيل الندبة ،ويقولها أيضاً من وقع فى شر .ويقولها كذلك

من دعا على غي هر بالوقوع فى االعذاب والهلكة .شر قد اقترب :قيل أريد به االختالف الذى ظهر بعد

مقتل عثمان ،والخالف بين على ومعاوية .وخص العرب ألنهم أول داخل فى اإلسالم وأكث هر حينئذ،

وإلنذارهم بأن الفتن إذا وقعت كان الشر إليهم أسرع .الردم :السد الذى بناه ذو القرنين .كما فى نص
الكتاب العزيزَ " :فأ ِ
ين ِ
َج َع ْل َب ْيَن ُك ْم َوَب ْيَن ُه ْم َرْد ًما" ،كاية عن ذى القرنين .يأجوج وماجوج
َع ُ
وني ِب ُق َّوٍة أ ْ
بغير همز هنا ،باتفاق النسخ .وانظر الحديث .519سفيان :هذا سفيان ن عيينة ،أحد رجال سند هذا
الحديث رواه عن عروة بن الزبير ،عن زينب بنت أم سلمة ،عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش.

وعقد تسعين أو مائة :العقد طريقة حسابية إشارية كان يستعملها العرب يعبرون بها عن العدد.

والسيما عند المساومة فى البيع .فعقد التسعين :أن يجعل طرف إصبعه السبابة اليمنى فى أصلها

ويضمها ضمًا محكمًا بحيث تنطوى عقدتاها حتى تصير كالحية المطوية .وعقد المائة مثلها ،لكن
بالخنصر اليسرى .بناء على ذلك فهما متقاربان فى اإلشارة ،ولذا وقع الشك بينهما .قيل :أنهلك:...ا
لقائل زينببنت جحش ،كما فى آخر كتاب الفتن من الصحيح .الخبث :بالتحريك الفسوق والفجور،

ألنه مقابل هنا بالصالح .وقيل المراد الزنى وأوالد الزنى.
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ال :أَ ْشَر َف َّ
ط ٍم ِم ْن آ َطا ِم
النبِ ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى أُ ُ
ام َة ْب ِن َزْيٍد رضى هللا عنهما َق َ
َ - 354ع ْن أُ َس َ
ِ ِ
ال َفِإِنى ألََرى اْل ِف َت َن َتَق ُع ِخالَ َل
ال َه ْل َتَرْو َن َماأََرى َ .قالُوا الَ َ .ق َ
اْل َمديَنة َفَق َ
ُبُيوِت ُك ْم ك ََوقْع الْق َ ْطر.

أشرف عليهَّ :
اطلع من علو .واألطم :بضمتين :الحصن أو القصر .خالل بيوتكم ،أى وسطها

وبينها .كوقع القطر :ويروى" :كوقع المطر" وكالهما بمعنى واحد.

هور ِ
باب ظُ ِ
الفتن
َ - 070ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة
َ ،وَت ْظ َهُر اْل ِف َت ُنَ ،وَي ْكثُُر

ص اْل َع َم ُلَ ،وُيْلَقى ُّ
ال َ:ي َتَق َار ُب َّ
َع ِن َّ
الش ُّح
الزَم ُ
انَ ،وَيْنُق ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
اْلهرج َقالُوا يا رسول َّ ِ
ال :اْلَقْت ُل اْلَقْت ُل .
َْ ُ
َّللا أَُّي َم ُهَو؟ َق َ
َ َُ َ

يتقارب الزمان ،أى يدنو قيام القيامة .أو تقصر آماده .وفى حديث أنس عند الترمذى مرفوعاً:
"التقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكونم السنة كالشهر والشهر كالجمعة ،والجمعة كاليوم ،ويكون
اليوم كالساعة ،وتكون الساعة كاحتراق السعفة" .فالمراد نزع البركة من كل شىء حتى الزمان.

وينقص العلم :وفى رواية" :ويقبض العلم" ،وأخرى" :وينقص العمل".

الشح :البخل ،والمراد لقى فى قلوب الناس على اختالف أحوالهم ومشاربهم ،فيبخل العالم بعلمه،

والغنى بماله ،وهكذا .تظهر الفتن ،اى تكثر .أيما هو :ويروى" :أَيَُّم هو" بحذف األلف .والمراد :أى
شىء الهرج؟ قال :القتل القتل :وفى رواية "القتل" بدون تكرار.

َ - 355ع ْن
ِ
يها
َوَيْن ِز ُل ف َ

الس ِ
ِ
ال َّ
يها اْل ِعْل ُم ،
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َّن َبْي َن َيَد ِى َّ َ
اما ُيْرَف ُع ف َ
اعة أََّي ً
وسى َق َ
أَُبى ُم َ
ِ
يه ا اْل َهْر ُج َ .واْل َهْر ُج ِبِل ِ
الحَب َش ِة :اْلَقْت ُل.
سان َ
اْل َج ْه ُل َ ،وَي ْك ُثُر ف َ
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أبو موسى :هو أبو موسى األشعرى .بين يدى الساعة ،اى قبلها وعلى قرب منها .ألياما :كذا بالالم

هى هذه الرواية :وفى رواية أخرى" :أيامًا" .يرفع فيها العلم :وذلك بسبب موت العلماء الذين يعونه
ويحفظونه .وينزل فيها الجهل :بالسبب المتقدم ،وبظهور الحوادث التى تستدعى ترك االشتغال به.

والهرج بلسان الحبشة القتل :هذا باعتبار الحقيقة ،وأما باعتبار المجاز فهى عربية ،التساع معانيها،

فى تدور فى تسعه معان :شدة القتل ،وكثرة القتل ،واالختالط ،وفتنة آخر الزمان ،وكث ةر النكاح،
وكث ةر الكذب ،وكث ةر النوم ،وما يرى فى النوم غير منضبط ،وعدم اإلتقان للشىء.

الن ِ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص ِم ْن ِشَر ِار َّ
قالَ :س ِم ْع ُت َّ
اع ُة
اس َم ْن ُتْد ِرُك ُه ُم َّ
َ - 500ع ْن ْاب ُن َم ْس ُع ٍ
الس َ
ود َ
اء".
َوهُ ْم أَ ْحَي ٌ
معناه أن الساعة تقوم فى األغلب واألكثر على شرار الناس ،بدليل قوله عليه السالم" :التزال طائفة

من امتى على الحق منصو ةر ال يضرها من ناوأها حتى تقوم الساعة" .فدل هذا على أن الساعة تقوم
أيضاُ على قوم فضالء ،وأنهم فى صبرهم على دينهم كالقابض على الجمر.

زمان ِإالَّ الذى َب ْعَده شر منه
باب ال يأْتى ْ
ِ
َ - 788ع ِن ُّ
س ْبنَ َم ِال ٍك َف َش َكْوَنا ِإَلْي ِه
ال أَ َتْيَنا أََن َ
الزَبْي ِر ْب ِن َعد ٍى َق َ
ان ِإالَّ الَِّذى َب ْعَد ُه َشٌّر ِمْن ُه،
َما َنْلَقى ِم َن اْل َح َّج ِ
اص ِبُروا َ ،فِإَّن ُه َال َيأ ِْتى َعَلْي ُك ْم َزَم ٌ
ال ْ
اج َفَق َ
َحتَّى َتْلَقْوا َرَّب ُك ْم َ .س ِم ْع ُت ُه ِم ْن َنبِِي ُك ْم ملسو هيلع هللا ىلص.
الزبير بن عدى :الكوفى الهمدانى ،من صغار التابعين ،ليس له فى البخارى غال هذا الحديث.

الحجاج :الحجاج بن يوسف الثقفى ،يشكون ظلمه وجوره .وفى قوله "مايلقوم" ما يسمى باالتفات.
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أشر منه :هذه الرواية على األصل فى صوغ أفعل التفضيل مع قلة استعماله .وقرىء" :من الكذاب
ُّ

األشُّر" .واألكثر فى اإلستعمال" :شر منه" ،وهى راوية فى هذا الحديث .حتى تلقوا ربكم :بالموت ،أو
َ
بقيام الساعة.

الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل ِت اس َتيَق َظ رسول َّ ِ
َ - 788ع ِن أُ َّم َسَل َم َة َزْو َج َّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َلْيَل ًة َف ِزًعا
ْ ْ َُ ُ
ان َّ ِ
َّللا ِم َن اْل َخَز ِائ ِن وما َذا أُْن ِزل ِم َن اْل ِف َت ِن  ،م ْن يوِقظُ صو ِ
اح َب
ول ُسْب َح َ
ََ
َ ُ
َ
ََ
َّللا َما َذا أَْنَز َل َّ ُ
َيُق ُ
ِ ِ
اْلحجر ِ
الدْنياَ ،ع ِاري ٍة ِفى ِ
اآلخَرِة.
اجهُ ِ -ل َك ْى ُي َصِل َ
ات ُ -ي ِر ُ
يد أَْزَو َ
َ
ينُ ،ر َّب َكاسَي ٍة ف ى ُّ َ
ُ َُ
استيقظ ،أى انتبه من نومه .فزعًا ،اى خائفًا .والفزع :الخوف .من الخزائن :كالخزائن فارس والروم،
مما فتح هللا به على الصحابة فكان غنيمة للمسلمين .والخزائن :جمع خزانة ،وهو ما يحفظ فيه
الشىء ماال أة غيره .أزواجه :وإنما اختصهن ألنهن الحاضرات حينئذ .لكى يصلين :ويستعذن باهلل

من تلك الفتن النازلة .رب كاسية فى الدنيا عارية فى اآلخرة ،أى كاسية فى الدنيا بالثياب ،عارية فى
اآلخ ةر من الثوب؛ لعدم عملها فى الدنيا .أو كاسية بثياب شفافة فى الدنيا ،عارية فى اآلخ ةر جزاء

على ذلك العمل .أو كاسية من نعم هللا ،عارية من الشكر الذى تظهر ثمرته فى اآلخ ةر بالثواب

عليه.

باب م ْن َحمل ِ
ال ح
الس َ
ََ
َ
َّللا ب ِن عمر  -رضى هللا عنهما  -أَ َّن رسول َّ ِ
ِ ِ
ال َم ْن َح َم َل
َ - 788ع ْن َعْبد َّ ْ ُ َ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
َعَليَنا ِ
ال َح َفَلْي َس ِمَّنا.
الس َ
ْ
من حمل علينا السالح ،أى من المنتمين إلى اإلسالم مستحال لما فعل .فليس منا :بل هو كافر بما
فعله ،باستحالله ما هو مقطوع بتحريمه .ويحتمل أن يكون غير مستحل لذلك ،فيكون المراد ليس
على طريقتنا ،كما فى قوله عليه السالم" :ليس منا من شق الجيوب" .ونحو ذلك.
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الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َقال َ :ال ي ِشير أَحد ُكم عَلى أَ ِخ ِ
يه ِب ِ
َ - 788ع ْن أََبى ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
ال ِحَ ،فِإَّن ُه َال
الس َ
ُ ُ َُ ْ َ
َ
ان َيْن ِز ُع ِفى َيِدِهَ ،فَيَق ُع ِف ى ُح ْفَرٍة ِم َن َّ
َيْد ِرى َل َع َّل ا َّ
الن ِار".
لشْي َط َ
ال يشير أحدكم :نفى بمعنى النهى .وروى بلفظ النهى" :الير" كما أشار إلى ذلك فى فتح البارى.

ينزغ :بالغين المعجمة ،أى يحمل على الفساد ،وفى رواية" :ينزع" بالمهملة ،أى يقلعه من يده فيصب
به المشار إليه ،أو يشد سده فيصيبه .فيقع فى حف ةر من النار ،أى فيقع فى معصية جسيمة تفضى
به إلى أن يقع فى حف ةر من النار يوم القيامة.

وفى الحديث نهى عما يفضى إلى محذور وإن لم يكن المحذور محققاً ،سواء أكان ذلك فى جد أو
هزل.

ِ
ِ
صوَل َهاَ ،فأُ ِمَر َأ ْن َيأْ ُخ َذ
َ - 788ع ْن َجا ِب ٍر أَ َّن َر ُج ً
ال َمَّر فى اْل َم ْس ِجد ِبأَ ْس ُه ٍم َقْد أَْبَدى ُن ُ
ش ُم ْسِل ًما.
صوِل َها َ ،ال َي ْخِد ُ
ِبُن ُ
جابر :جابر بن عبد هللا األنصارى .المسجد :المسجد النبوى بالمدينة .نصول :جمع نصل ،وهو

حديدة السهم .فأمر أن يأخذ بنصولها ،أى فأمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الرجل أن يقبض عليها يكفة .ريخدش

مسلماً :تعليل لألمر بالقبض على نصولها ،أى خشية أن يخدش بها مسلما .والخدش :قشر الجلد،
وهو أول الجراح.

وسى َع ِن َّ
ال ِإ َذا َمَّر أَ َحُد ُك ْم ِفى َم ْس ِجِدَنا أَْو ِفى ُسوِقَنا
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َ - 788ع ْن أَ ِبى ُم َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
يب أَ َحًدا ِم َن
ال َفْلَيْق ِب ْ
ض ِب َكفه  -أَ ْن ُيص َ
َو َم َع ُه َنْب ٌل َفْلُي ْمس ْك َعَلى ن َصال َه ا -أَْو َق َ
ين ِمْن َها ِب َشى ٌء.
اْل ُم ْسِل ِم َ
ْ
النبل :السهام العربية ،ال واحد لها من لفظها ،وتعدية أمسك بالحرف "على" للمبالغة ،واألصل:

فليمسك بنصالها .فليقبض بكفه ،أى على نصالها .أن يصيب ،أى خشية أن يصيب .بشىء :وفى

رواية" :شىء" بالرفع.
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القاعد
باب تكو ُن فتن ُة
ُ
فيها َخْيُر من القائم
ِ ِ
ِ
 - 789ع ْن أَ ِبى ُهريرَة َقال َق ال رسول َّ ِ
يها َخْيٌر ِم َن اْلَق ِائ ِم
َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َس َت ُكو ُن ف َت ٌن اْلَقاعُد ف َ
َ َْ َ َ َ ُ ُ
الس ِ
اشى  ،واْلم ِ
 ،واْلَق ِائم ِفيها َخير ِم َن اْلم ِ
اعى،
اشى ِفي َها َخْيٌر ِم َن َّ
ُ َ ٌْ
َ
َ َ
َ
ِ
يها َمْل َجأً أَْو َم َعا ًذا َفْلَي ُع ْذ ِب ِه.
َم ْن َت َشَّر َف َل َه ا َت ْس َت ْش ِرْف ُه َ ،ف َم ْن َو َجَد ف َ
تشرف لها :تطلع إليها .تستشرفه :تدعوه إلى الوقوع فيها .فليعذ به :المعاذ ،بفتح الميم :الملجأ .وفيه
التحذير من الفتن ،وبيان أن شرها يكون بحسب الدخول فيها .والمراد جميع الفتن ،أو الفتن الناشئة
عن االختالف فى طلب السلطان حيث ال يعلم المحق من المبطل.

اع ُة
باب َ
َمُر ِإذا لم ت ُك ْن َج َم َ
كيف األ ْ
الناس يسأَلُو َن رسول َّ ِ
َ - 780ع ْن ُح َذْي َف َة ْب َن اْلَي َم ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َع ِن اْل َخْي ِر ،
ان قالَ :ك َ
َُ َ
ان َّ ُ َ ْ
َّللا ِإَّنا ُكَّنا ِفى ج ِ
الش ِر  ،م َخا َف َة أَ ْن يْد ِرَك ِنى َفُقْل ُت يا رسول َّ ِ
َوُكْن ُت أَ ْسأَلُهُ َع ِن َّ
اهِلَّي ٍة َو َش ٍر
َ
ُ
َ َُ َ
َ
ِ
ال َن َع ْم ُ .قْل ُت َو َه ْل َب ْعَد َذِل َك َّ
الش ِر
َّللا ِب َه َذا اْل َخْي ِرَ ،ف َه ْل َب ْعَد َه َذا اْل َخْي ِر م ْن َش ٍر َق َ
اءَنا َّ ُ
َف َج َ
ِ
ِ
ف ِمْن ُه ْم
ال َقْو ٌم َي ْهُدو َن ِب َغْي ِر َهْد ٍى َ ،ت ْع ِر ُ
ال َن َع ْمَ ،وِفيه َد َخ ٌنُ .قْل ُت َو َما َد َخُن ُه َق َ
م ْن َخْي ٍر َق َ
َوتُْن ِكُر ُ .قْل ُت َف َهل َب ْعَد َذِل َك اْل َخْي ِر ِم ْن َش ٍر َق ال َن َعم ُ ،د َعاةٌ َعَلى أَْبَو ِ
اب َج َهَّن َم َ ،م ْن
َ ْ
ْ
أَجابهم ِإَليها َق َذ ُفوه ِفيه ا ُ .قْل ُت يا رسول َّ ِ ِ
ال ُه ْم ِم ْن ِجْلَد ِتَنا ،
ُ َ
َ َُْ َْ
َّللا ص ْف ُه ْم َلَنا َ .ق َ
َ َُ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َّ
ين
اع َة اْل ُم ْسِل ِم َ
ال َتْلَزُم َج َم َ
ْمُرِنى ِإ ْن أَْدَرَكنى َذل َك َق َ
َوَي َت َكل ُمو َن بأَْلسَنتَنا ُ .قْل ُت َف َما َتأ ُ
اع َت ِز ْل ِتْل َك اْل ِفَر َق ُكلَّ َها َ ،وَلْو أَ ْن
ال َف ْ
ام ُه ْم ُ .قْل ُت َفِإ ْن َل ْم َي ُك ْن َل ُه ْم َج َم َ
ام َق َ
اع ٌة َوالَ ِإ َم ٌ
ِم َ
َوإ َ
َت َع َّ
َص ِل َش َجَرٍة َ ،حتَّى ُيْد ِرَك َك اْل َمْو ُت َ ،وأَْن َت َعَلى َذِل َك.
ض ِبأ ْ
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حذيفة بن اليمان :العبسى ،من كبار الصحابة .كان أبوه أصاب دمًا فهرب إلى المدينة فحالف بنى
عبد األشهل ،فسمى أبوه بذلك لكونه حالف اليمانية .وكنت أسأله عن الشر :قيل :المراد عن الفتنة،

ووهن عرى اإلسالم ،وقوة الضالل .الدخن ،بالتحريك :الفساد والخبث ،والكدورة والغش .بغير هديى،

أى بغير سنتى وطريقتى .تعرف منهم وتنكر ،أى تعرف الخير وتنكر الشر .دعاة على أبواب جهنم:
هذا باعتبار ما يؤول إليه حالهم ،أى يدعون الناس إلى الضاللة بأنواع من التلبيس ،فيوردونهم النار

وبس المصير ،فكأنهم دعاة على أبواب جهنم .قذفوه فيها ،أى كانوا سببًا فى أن يقذف فيها ،بما
أجاب دعوتهم .من جلدتنا ،أى من أنفسنا وعشيرتنا .بألسنتنا ،أى بلغتنا ،واللسان :اللغة .ولو أن
تعض :...المراد بالعض هنا اللزوم ،كما فى حديث" :عضوا عليها بالنواجذ".

ُّ
َّ
لم
باب َم ْن كره أَن يكثَر َسَو ُاد الف َتن والظ ْ
ِ
ِ
يت ِع ْك ِرَم َة
ال ُق ِط َع َعَلى أَ ْه ِل اْل َمِديَنة َب ْع ٌث َفا ْكتُِتْب ُت ِفيه َفَل ِق ُ
َسَوِد َق َ
َ - 787ع ْن أَ ِبى األ ْ
َخَبْرُت ُه َفَن َه ِانى أَ َشَّد َّ
ين َكاُنوا َم َع
ال أَ ْخَبَرِنى ْاب ُن َعَّب ٍ
َفأ ْ
اسا ِم َن اْل ُم ْسلِ ِم َ
اس أَ َّن أَُن ً
الن ْه ِى ثُ َّم َق َ
ِ
ول َّ ِ
ين َعَلى َرس ِ
يب
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَيأ ِْتى َّ
ين ُي َك ِثُرو َن َسَو َاد اْل ُم ْش ِرِك َ
اْل ُم ْش ِرِك َ
الس ْه ُم َفُيْرَمى َفُيص ُ
ُ
اه ُم
ين َتَوَّف ُ
َّللا َت َعاَلى ( ِإ َّن َّالِذ َ
أَ َحَد ُه ْم َ ،فَيْقُتُل ُه أَْو َي ْض ِرُب ُه َفَيْقُتُل ُه َ .فأَْنَز َل َّ ُ
ال ِئ َك ُة َظ ِال ِمى أَْن ُف ِس ِه ْم )
اْل َم َ

أبو األسود :دمحم بن عبد الرحمن األسدى ،الملقب بيتيم عروة .قطع عليهم العبث ،أى ألزموا بإخراج
جيش ،وكان ذلك لقتال أهل الشام فى خالفة عبد هللا بن الزبير على مكة .اكتتب فيه ،بالبناء

للمفعول باتفاق النسخ ،أى كتب اسمى .عكرمة :عكرمة البربرى ،مولى بن عباس .أناس من

المسلمين :منهم :عمرو بن أبى أمية بن خ لف ،والعاص بن منبه ،والحارث ابن زمعة ،والعالء بن

أمية بن خلف .سواد المشركين ،أى أشخاصهم وعددهم .فيأى السهم فيرمى :قيل هومن القلب ،أى

فيرمى السهم فيأتى .أو تعد الفاء فى "فيرمى" زائدة" .إن الذين توفاهم المالئكة" اآلية  54من سو ةر
النساء .وفى سو ةر النحل " :13الذين تتوفاهم المالئكة ظالمى أنفسهم".
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من َّ
الناس
باب ِإذا َب ِق َى فى ُح َثاَل ٍة َ
 - 788ع ْن ح َذي َف ُة َق ال حَّد َثَنا رسول َّ ِ
اآلخَر
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َحِدي َثْي ِن َ أَرْي ُت أَ َحَد ُه َما َوأََنا أَْن َت ِظُر َ
َ َ
َ ُ ْ
َُ ُ
الر َج ِ
َحَّد َثَنا أَ َّن األَماَن َة َنَزَل ْت ِفى َج ْذ ِر ُقلُ ِ
ال ،ثُ َّم َعِل ُموا ِم َن اْلُقْر ِ
وب ِ
آن ،ثُ َّم َعِل ُموا ِم َن
َ
السَّن ِة.
ُّ

ِ
الر ُج ُل َّ
َماَن ُة ِم ْن َقْل ِب ِهَ ،فَي َظ ُّل أَ َثُرَها ِمْث َل
ام َّ
النْو َم َة َف ُتْقَب ُ
ض األ َ
ال َيَن ُ
َو َحَّد َثَنا َع ْن َرْفع َها َق َ
ِ
ِ
ام َّ
يها أَ َثُرَها ِمْث َل أَ َث ِر اْل َم ْج ِلَ ،ك َج ْم ٍر َد ْحَر ْج َت ُه
الن ْو َم َة َف ُتْقَب ُ
ض َفَيْبَقى ف َ
أَ َث ِر اْلَوْكت ،ثُ َّم َيَن ُ
عَلى ِرجِلك َفَن ِف َط َ ،ف َتراه مْن َت ِب ار وَليس ِف ِ
يه َشى ٌءَ ،وُي ْص ِب ُح َّ
اس َي َتَب َاي ُعو َن َفالَ َي َك ُاد
ْ َ
َ
الن ُ
َ ُ ُ ً َ َْ
ْ
ال ٍن رج ً ِ
ِ ِ
ِ
ال ِل َّلر ُج ِل َما أَ ْعَقَل ُهَ ،و َما
ال ِإ َّن فى َبنى فُ َ َ ُ
ال أَميًناَ .وُيَق ُ
َماَن َة َفُيَق ُ
أَ َحٌد ُيَؤدى األ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ان.
يم ٍ
ال َحَّبة َخْرَد ٍل م ْن ِإ َ
أَ ْظَرَف ُه َ ،و َما أَ ْجَلَد ُه َ ،و َما فى َقْل ِبه م ْثَق ُ
ِ
ِ
ِ
َّه َعَل َّى ِ
ِن
اإل ْس َ
ال ُمَ ،وإ ْ
َوَلَقْد أَ َتى َعَل َّى َزَم ٌ
ان َ ،و َال أَُبالى أَُّي ُك ْم َب َاي ْع ُتَ ،لئ ْن َكا َن ُم ْسل ًما َرد ُ
اع ِ
ان َنصرِانًّيا ردَّه عَلى س ِ
ال ًن ا .
ال ًنا َوفُ َ
يهَ ،وأَ َّما اْلَيْو َم َف َم ا ُكْن ُت أَُبا ِي ُع ِإالَّ فُ َ
َك َ ْ َ َ ُ َ َّ َ
إذا بقى فى حثالة من الناس ،أى إذا بقى المسلم فى حثالة من الناس ،وهم الذين ال خير فيهم.

والمراد كيف يصنع إذا حدث ذلك .حذيفة :حذيفة بن اليمان .انظر الحديث .503رأيت أحدهما ،أى
رأيت وشاهدت تحقق مضمونه .األمانة :هى اإليمان ،أو التكليف الذى كلف هلل به عباده .جذر

القلب :أصله .أى أن األمانى بحسب الفطرة ،ثم بطريق الكسب من الشريعة .رفعها ،اى ذهابها حتى

ال يبقى من يوصف بأمانة .وهذا هو الحديث الثانى .الوكت :يقال وكت البسر (البسر :تمر النخيل

قبل أن يرطب ،إذا بدت فيه نقطة اإلرطاب) .المجل :بالفتح ،غلظ الجلد من أثر العمل .نفط :النفط:
أن تقرح اليد من العمل ،أو يظهر فيها بث ةر مألى ماء .والمراد نفط جلد الرجل .منتب ًار :منتفخًا عاليًا.
يتابعون ،أى يتبادلون البيع والشراء فى السلع .ما أجلده :من الجلد ،وهو الصبر وقوة االحتمال .ولقد

أتى على زمان ،أى زمان كنت أعلم فيه أن األمانة موجودة فى الناس .وال أبالى أيكم بايعت ،أى
ّ
بعت واشتريت منه ،غير مبال بحاله ،الطمئنان قلبى .رده على اإلسالم ،أى حمله اإلسالم على أداء

األمانة فينبغى أن أثق بأمانته .ويروى "إسالمه" .رده على ساعيه ،أى تكفل به ساعى الزكاة ووالة
ّ
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الصدقات .إال فالنا وفالنا ،أى أفرادًا قالئل ممن يثق بهم .وهو إشا ةر إلى أن حال األمانة آخذ فى
النقص ابتداء من ذلك الزمان .وكانت وفاة حذيفة أول سنة  86بعد مقتل عثمان بقليل.

التعرب فى الفتنة
باب ُّ
الَ :يا ْاب َن األَ ْكَوِعْ ،ارَتَدْد َت َعَلى
َ - 788ع ْن َسَل َم َة ْب ِن األَ ْكَوِع أََّنهُ َد َخ َل َعَلى اْل َح َّج ِ
اج َفَق َ
ع ِقبي َكَ ،تعَّرب َت؟ َقالَ :ال ،وَل ِك َّن رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أَِذ َن ِلى ِفى اْلَبْد ِو.
َ
َْ
َ َْ
َُ َ
َ
سلمة بن األكوع :هو سلمة بن عمرو األكوع األسلمى ،شهد الحديبية ،وكان من الشجعان ،وكان

يسبق الفرس عدواً ،توفى نحو سنة  .47وكانت وفاة الحجاج سنة  59بعد أن امتدت واليته على

العراق عشرين سنة .دخل على الحجاج فقال :وذلك عندما ولى الحجاج إم ةر الحجاز بعد مقتل ابن

الزبير سنة  .47عقب القدم :مؤخرها .وهو كناية عن أنه صار كالمرتد .يهدده بالقتل ملتمسًا علة
لذلك .يريد :إنك رجعت إلى البادية بعد هجرتك –كانت  -إلى المدينة ،فاستحققت القتل ،وكانوا يعدون

من رجع بعد الهج ةر بغير عذر كالمرتد وفى حديث ابن مسعود مرفوعاً :لعن هللا آكل الربا وموكله.
وفيه" :والمرتد بعد هجرته أعرابياً" .تعرب :رجع إلى البادية بعد ما كان مقيماً بالحضر .ال ولكن
رسول هللا أذن لى فى البدو :أى ال ،لم أسكن البادية رجوعًا منى عن الهجرة .والبدو :اإلقامة فى
البادية .ويقال بدا القوم يبدون بدوًا وبداء :خرجوا إلى باديتهم.

 - 561ع ْن أَ ِبى س ِع ٍيد اْل ُخْد ِرِى  -رضى هللا عنه  -أََّنهُ َقال َقال رسول َّ ِ
َّللا صلى هللا
َ
َ ََُ ُ
َ
ال اْلمسِل ِم َغَنم َ ،ي ْتَب ُع ِب َها َش َع َف اْل ِجَب ِ
وش ُك أَ ْن َي ُكو َن َخْيَر م ِ
عليه وسلم ُي ِ
ال َو َمَو ِاق َع
ٌ
ُْ
َ
اْلَق ْط ِر  ،ي ِفُّر ِبِد ِ
ين ِه ِم َن اْل ِف َت ِن.
َ
يتبع بها شعف الجبال :وذلك طلبًا للمرعى ،وشعف الجبال :رؤوسها ،جمع شعفة بالتحريك .مواقع
القطر ،أى حيث يقع المطر فى األودية والصحارى .يعنى العشب والكأل.
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باب الف َتَن ُة ْ ِ
شرق
الم ْ
بل َ
من ق َ
 - 788ع ْن عبِد َّ ِ
َّللا ْب ِن ُع َمَر
َ َْ
اْل ِف ْتَن ُة َها هَُنا ِم ْن َحْي ُث َي ْطلُ ُع

ِ ِ
َع ِن َّ
اهَنا
ال اْل ِف ْتَن ُة َه ُ
ام ِإَلى َجْنب اْلمْنَب ِر َفَق َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص أََّن ُه َق َ
الش ْم ِ
الشْي َط ِ
ال َ :قْر ُن َّ
َقْر ُن َّ
س.
ان .أَْو َق َ

من قبل المشرق ،أى من جهة المشرق .قرن الشمس :أعالها .وإنما أشار إلى المشرق ألن أهله انوا
يممئذ أهل الكفر .وكذا وقع ،فكانت وقعة الجمل وصفين ،ثم ظهور الخوارج فى أرض نجد والعراق

وما وراءها من المشرق .وهذا َعَلم من أعالم النبوة.

المرَة
باب ِف َتَنة َتْوِلَي ِة ْ أ
 - 788ع ْن أَ ِبى ب ْكرَة َقال َلَقْد َن َفع ِنى َّ ِ ِ
ام اْل َج َم ِل َل َّما َبَل َغ النَّ ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّن َف ِار ًسا
َ
َ
َّللا ب َكل َم ٍة أََّي َ
ُ
َ َ َ
ِ
ِ
َّ
َّ
امَ أَر ًة.
ال َل ْن ُيْفل َح َقْو ٌم َولْوا أَ ْمَرُه ُم ْ
َمل ُكوا ْابَن َة ك ْسَرى َق َ
أبوبكرة :نفيع بن الحارث .سمى بذلك ألنه تدلى من حصن الطائف على بكرة .انظر ما سيأتى فى
الحديث  .586أيام الجمل ،اى أيام وقعة الجمل التى كانت بين على وعائشة بالبصرة .وكانت

عائشة رضى هللا عنها على جمل .فارسًا :كذا بالتنوين فى جميع النسخ .قال ابن مالك" :وكذا
مصروفًا والصواب عدم صرفه" .وقال فى الكواكب " :يطلق على الفرس وعلى بردهم .فعلى األول

يجب الصرف إال أن يقال المراد القبيلة .وعلى الثانى يجوز األمران كسائر البالد" .كسرى هنا :هو

شيرويه بن أبرويز بن هرمز .وقيل كسرى بن قباذ ،واسم ابنته بوران .قال :لن يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة ،أى فعرف بذلك أن أصحاب الجمل لن يفلحوا .واحتج بهذا الحديث َم ْن منع قضاء المرأة.

هللا َبقْو ٍم َعذاباً
باب ِإذا أَْنزل ُ
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 - 788ع ْن اب َن عمر رضى هللا عنهما قالَ :قال رسول َّ ِ
َّللا
َ ْ ُ ََ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َذا أَْنَز َل َّ ُ
ََُ ُ
ان ِف ِ
يه ْم  ،ثُ َّم ُب ِعثُوا َعَلى أَ ْع َم ِال ِه ْم
اب َم ْن َك َ
اب اْل َع َذ ُ
ِبَقْو ٍم َع َذ ًابا ،أَ َص َ
عذابا ،أى عقوبة لهم على ما ارتكبوا من سوء .من كان فيهم :ممن لم يصنع سوءًا .أى أن العذاب
يصيبهم جميعاً .حتى الصالحين منهم ،تكفي اًر إلهمالهم النهى عن المنكرُ .بعثوا على اعمالهم ،أى ثم
ُبعثوا يوم القيامة ،وكان حساب كل منهم على حسب عمله :إن خي اًر فخير ،وإن ش اًر فشر.

قوم شيئ ًا ثم َخرج فقال بخالفه
باب ِإذا قال عند ٍ
ِ
ال َل َّما َخَل َع أَ ْه ُل اْل َمِديَن ِة َي ِز َيد ْب َن ُم َع ِاوَي َة َج َم َع ْاب ُن ُع َمَر َح َش َم ُه
َ - 788ع ْن َناف ٍع َق َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ال ِإِنى َس ِم ْع ُت َّ
ام ِة َ .وإَِّنا َقْد
اء َيْو َم اْلقَي َ
ول ُيْن َص ُب ل ُكل َغاد ٍر لَو ٌ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َوَوَلَد ُه َفَق َ
الرجل عَلى بي ِع َّ ِ
َّللا َوَر ُسوِل ِه َ ،وإِِنى الَ أَ ْعَل ُم َغْدً ار أَ ْع َظ َم ِم ْن أَ ْن ُيَب َاي َع َر ُج ٌل
َب َاي ْعَنا َه َذا َّ ُ َ َ َ ْ
ِ
ِ
عَلى بي ِع َّ ِ
ال َ ،وإِِنى َال أَ ْعَل ُم أَ َحًدا ِمْن ُك ْم َخَل َع ُه َ ،و َال َب َاي َع
َ َْ
َّللا َوَر ُسوِلهُ ،ث َّم ُيْن َص ُب َل ُه اْلق َت ُ
ِ
َم ِر ِ ،إالَّ َكاَن ِت اْل َفْي َص َل َبْي ِنى َوَبْيَنهُ.
فى َه َذا األ ْ
نافع :مولى ابن عمر .لما خلع اهل المدينة يزيد بن معاوية :كان ذلك فى فتنة ابن الزبير حينما

امتنع من بيعته وأخرج عامله عن مكة ،وكتب إلى أهل المدينة ينتقصه ويذكر فسوقه ،ويدعوهم إلى

إخراج عامله عنهم .وقد أعلن خلعه بالمدينة سنة  .61جمع ابن عمر حشمه وولده :وذلك خشية أن
ينضموا إلى أهل المدينة فى نقض بيعة يزيد .وحشم الرجل :جماعته المالزمون لخدمته .وولده ،أى

أوالده ،يطلق الولد على الواحد والجمع .وفى الكتاب العزيزَ " :و َّاتَب ُعوا َم ْن َل ْم َيِزْد ُه َماُل ُه َو َوَل ُد ُه ِإالَّ
ار" .ينصب لكل غادر لواء ،أى يرفع له راية يشهر بها على رءوس األشهاد .قد بايعنا هذا
َخ َس ً ا
الرجل :الرجل ،يعنى يزيد بن معاوية .على بيع هللا ورسوله ،أى على شرط ما أم ار به من بيعة

اإلمام .وسميت البيعة بيعة كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه ،وأعطاه خالصة نفسه

وطاعته ودخلية أمره .ينصب :بالرفع والبناء للمجهول فى جميع النسخ .وال بايع فى هذا األمر ،أى
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بايع أحدا غيره .وفى رواية" :وال تابع فى هذا األمر" .أى تابع غي هر فى نقض البيعة .إال كانت

الفيصل بينى وبينه :أى كانت تلك الفعلة قاطعة بينى وبينه.

َ - 789ع ْن ُح َذْي َف َة ْب ِن اْلَي َم ِ
ين اْلَيْو َم َشٌّر ِمْن ُه ْم َعَلى َع ْهِد َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص
الِ :إ َّن اْل ُمَن ِاف ِق َ
ان َق َ
َكاُنوا َيْو َم ِئٍذ ُي ِسُّرو َن َواْلَيْو َم َي ْج َهُرو َن.
يسرون ،أى يخفون النفاق ،فال يتعدى شرهم إلى غيرهم .يجهرون ،أى يجهرون بالخالف ويخرجون

على األئمة ،ويوقعون الشر بين الناس ،فيتعدى شرهم إلى غيرهم.

هل القبور
باب
التقوم الساعة حتى ُي َ
غب َط أَ ُ
ُ
َ - 780ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
الر ُج ُل ِبَقْب ِر
اع ُة َحتَّى َي ُمَّر َّ
وم َّ
الس َ
الَ " :ال َتُق ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َّ ِ
ول َيا َلْي َت ِنى َم َكاَن ُه".
الر ُجل َفَيُق ُ
على دينى وتقواى ،وال أمارس ذلك
مكانه ،أى كنت ميتًا مثله فال أرى هول تلك الفتن .وأحفظ َّ
الخالف الذى قد يؤدى إلى الكفر .وذكر الرجل فى الحديث للتغليب ،وإال فإن المرأة كالرجل فى ذلك.

تغير َّ
عبد األَوثان
باب ُّ
الزمان حتَّى ُت َ
 - 787ع ْن أَ ِبى ُهريرَة رضى هللا عنه أَ َّن رسول َّ ِ
اع ُة َحتَّى
وم َّ
الس َ
َ
َ َْ
ال الَ َتُق ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
س عَلى ِذى اْل َخَلص ِة .وُذو اْل َخَلص َة َط ِ
َت ْض َط ِرب أََلي ُ ِ ِ
س الَّ ِتى َكاُنوا
اغَي ُة َدْو ٍ
ات ن َساء َدْو ٍ َ
َ
َ َ
َ َ
اهِلَّي ِ
يعبُدو َن ِفى اْلج ِ
ة.
َ
َ ُْ
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تضطرب :تتحرك .واأللية :العجيزة .ودوس :قبيلة أبى هريرة .وهم دوس بن ُعدثان بن عبد هللا بن

زهران بن كعب .والمراد ترتج أعجازهن من الطواف حول ذى الخصلة ،أى يكفرن ويرجعن إلى عبادة
األصنام .طاغية دوس ،أى صنمها .وقيل :ذو الخلصة هو بيت الصنم الذى كان يدعى الخلصة.

قال ابن بطال :وهذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله فى جميع األرض حتى

ال يبقى منه شىء ،ألنه ثبت أن اإلسالم يبقى إلى قيام الساعة ،إال أنه يضعف ويعود غريباً كما بدأ.

باب خروج النار
 - 788ع ْن أَ ِبى ُهريرَة أَ َّن رسول َّ ِ
اع ُة َحتَّى َت ْخُر َج َن ٌار ِم ْن أَْر ِ
ض
وم َّ
الس َ
َ
َ َْ
ال َال َتُق ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ِ
ِ
اق ِ
اإل ِب ِل ِبُب ْصَرى .
ىء أَ ْعَن َ
اْلح َج ِاز  ،تُض ُ
تخرج نار من أرض الحجاز ،أى تتفجر النار من تلك األرض .تضىء أعناق اإلبل :وذلك لشدة

توهجها وعظيم لهبها .وبصرى :مدينة بالشام بينها وبين دمشق نحو ثالث مراحل ( المرحلة :مشافة
يقطعها السائر فى نحو يوم).

ويذكر المؤرخون أن زلزاال وقع بالحجاز فى الثالث من جمادى الثانية سنة  697فلما كان يوم

الجمعة فى نصف النهار ثار فى الجو دخان ،أعقبته نار شديدة أعشت األبصار ،وانتهت إلى قرب

المدينة ،ووردت كتب من المدينة :أنه ظهر بها نار انفجرت من األرض ،وسال منها واد من نار

حتى حاذى جبل أحد .فقيل إن تلك النار قد أضاءت أعناق اإلبل ببصرى .أو المراد بإضاءة أعناق
اإلبل فى تصوير عظمها.

َّجال
باب ذكر الد َّ
ِ
َّج ِ
َل أَ َحٌد َّ
ال َما َسأَْل ُت ُه َوإَِّن ُه
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َع ِن الد َّ
َ - 788ع ْن اْل ُمغ َيرُة ْب ُن ُش ْعَب َة قالَ :ما َسأ َ
ال ُهَو
ضُّر َك ِمْن ُهُ .قْل ُت أل ََّن ُه ْم َيُقولُو َن ِإ َّن َم َع ُه َجَب َل ُخْب ٍز َوَن َهَر َم ٍ
ال ِل ى َما َي ُ
اء َ .ق َ
َق َ
أَ ْهو ُن عَلى َّ ِ
َّللا ِم ْن َذِل َك .
َ َ
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ماسأل...ماسألته ،أى سؤالى .أى مثل سؤالى وذلك لكثرته .وفى رواية" :أكثر ما سألته" .جبل خبز
ونهر ماء ،أى خب اًز قدر الجبل ،وماء قدر النهر ،وذلك ليستميل به أتباعه ويفتنهم .هو أهون على

هللا من ذلك ،أى مما يظن الناس .وال سيما أن مميز بعالمة ظاهرة ،وهى َعَوره فقلما ينخدع به أحد.

ِ
َّجال َحتَّى يْن ِزل ِفى َن ِ
َ - 788ع ْن أََن ِ
ال َّ
احَية
َ َ
ىء الد َّ ُ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلصَ" :ي ِج ُ
الَ :ق َ
س ْب ِن َمال ٍك َق َ
ِ
اتَ ،فَي ْخُر ُج ِإَلْي ِه ُك ُّل َك ِاف ٍر َو ُمَن ِاف ٍق.
ف اْل َمِديَنةُ َثالَ َث َر َج َف ٍ
اْل َمِديَنة ،ثُمَّ َتْر ُج ُ
يجىء الدجال :قيل أنه يأتى من ناحية المشرق ،من أرض خراسان .ناحية المدينة :جانبها .وهو

باإلضافة .ترجف :تضطرب .والرجفة :الزلزلة .كل كافر ومنافق :وهم أتباعه حينئذ.

َّللا ب َن عمر رضى هللا عنهما َق الَ :قام رسول َّ ِ
ِ
الن ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َّ
اس
َ - 518ع ْن َعْبَد َّ ْ ُ َ َ
َ ََُ ُ
ِ
َّجال َفَق ِ
َفأَ ْثَنى َعَلى َّ ِ ِ
وهَ ،و َما ِم ْن َن ِب ٍى ِإالَّ
ال ِإنى ألُْنذُرُك ُم ُ
َّللا ب َما ُهَو أَ ْهُل ُه ثُ َّم َذ َكَر الد َّ َ َ
وَق د أَْن َذره َقومه ،وَل ِك ِنى سأَقُول َل ُكم ِف ِ
َّللا
يه َقْو ًال َل ْم َيُقْل ُه َن ِب ٌّى ِلَقْو ِم ِهِ ،إَّنهُ أَ ْعَوُر َوإ َّ
َ ْ
َُ ْ َ ُ َ
ِن َّ َ
َ ُ ْ
َعَور َ" .
َلْي َس ِبأ ْ

قام رسول هللا...فى الناس ،أى قام خطيبًا .أنذر :يتعدى بنفسه إلى اثنين ،كما فى قوله تعالى"

ار َتَل َّظى" ،وقد يتعدى إلى الثانى بالحرف ،يقال أنذ هر باألمر إنذا ار .وقد يتعدى إلى واحد
َفأَ ْن َذْرُت ُك ْم َن ً ا
مع إهمال الثانى كما فى قوله تعالى " :وُت ِ
نذَر ِب ِه َق ْو ًما ُلدًّا".
َ

باب ال يدخل الدجال المدينة
 - 788ع ْن أَبى س ِع ٍيد َقال حَّد َثَنا رسول َّ ِ
َّج ِ
ان
ال َع ِن الد َّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيْو ًما َحِدي ًثا َط ِوي ً
ال َ ،ف َك َ
َ َ
َُ ُ
َ َ َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اب اْل َمِديَن ِة َ ،فَيْن ِز ُل
ال َيأ ِْتى الد َّ
ال َو ُهَو ُم َحَّرٌم َعَلْيه أَ ْن َيْد ُخ َل نَق َ
َّج ُ
يما ُي َحدثَُنا به أََّن ُه َق َ
ف َ
ض ِ
الن ِ
اخ الَّ ِتى َتِلى اْل َمِديَن َة َ ،فَي ْخُر ُج ِإَلْي ِه َيْو َم ِئٍذ َر ُج ٌل َو ْهَو َخْيُر َّ
اس أَْو ِم ْن ِخَي ِار
السَب ِ
َب ْع َ
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ِ
َّجال الَِّذى حَّد َثَنا رسول َّ ِ
الن ِ
َّ
ال
ول الد َّ
َ
َّج ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َحدي َث ُه َ ،فَيُق ُ
َُ ُ
ول أَ ْش َهُد أََّن َك الد َّ ُ
اس َ ،فَيُق ُ
أَ أَري ُتم ِإن َقَتْلت ه َذا ثُ َّم أَحيي ُته  ،هل َت ُش ُّكو َن ِفى األَم ِر َفيُقولُو َن الَ َ .فيْقُتلُه ثُ َّم يحِي ِ
يه
ُ َ
َْ ْ ْ
َ ُ ُْ
ْ َ
َْْ ُ َ ْ
َفيُقول و َّ ِ
يد الد َّ
ال أَ ْن َيْقُتَلهُ َفالَ ُي َسلَّطُ
يك أَ َشَّد َب ِص َيرًة ِم ِنى اْلَيْو َمَ .فُي ِر ُ
َّللا َما ُكْن ُت ِف َ
َ ُ َ
َّج ُ
َعَلْي ِه.
أبو سعيد :أبو سعيد مالك الخدرى .يأتى الدجال ،أى إلى ظاهر المدينة .نقاب :جمع نقب بالفتح،

وهو الطريق بين جبلين .السباخ :جمع سبخه ،بالتحريك ،وهى األرض ال تنبت شيئًا لملوحتها .تلى
المدينة ،أى من قبل الشام .فيخرج إليه :يخرج إليه من المدينة .خير الناس  -أو من خيار الناس:

شك من الراوى .وذلك الرجل قيل هو الخضر عليه السالم .هل تشكون فى األمر :هو ادعاء الدجال
لإللهية .فيقول :وهللا ماكنت :...القائل هو الرجل .ما كنت فيك أشد بصي ةر منى اليوم :ألن ذلك من

عالماته.

َجوج ومأْجوج
باب يأ ُ
َ - 788ع ْن
َهِذِه َ .و َعَقَد

أَ ِبى ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
وج ِمْث َل
الُ :ي ْف َت ُح َّ
ْج َ
وج َو َمأ ُ
ْج َ
الرْد ُم َرْد ُم َيأ ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ين.
ُو َهْي ٌب ِت ْس ِع َ

ياجوج وماجوج :بغير همز ،به ق أر السبعة إال عاصمًا فبهمزة ساكنة كما هنا ،وسبق فى الحديث
 356بغير همز .وهما اسما قبيلتين ،منعا من الصرف للعلمية والتأنيث إن ُعَّدا عربيين ،وللعَلمية

والعجمة إن عدا غير عربيين .وفى وصفهم أحاديث غريبة فى أشكالهم وصفاتهم ،وطولهم،

طعه،
زبر الحديد ،أى ِّق َ
وقصرهم ،وآذانهم ،التصلح أسانيدها .الردم :هو السد الذى بناه ذو القرنين ُب َ
يقال إن كل قطعة منه كاللبنة زنتها قنطار بالدمشقى .وكالهما عبارة عن اقتراب الساعة .وهيب :هو

وه يب بن خالد ،الذى ساق هذا الحديث عن عبد هللا بن طاوس عن طاوس عن أبى هريرة .عقد

التسعين :أن يجعل طرف اإلبهام بين عقدتى السبابة من باطنها وطرف السبابة عليها ،مثل ناقد
الدينار عند النقد.
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كتاب األحكام
باب قوله تعالى " :أَ ِطيعوا َّ ِ
َم ِر ِمْن ُك ْم"
َّللا َوأَط ُ
ول َوأُْوِلي األ ْ
يعوا ا َّلر ُس َ
ُ َ
 - 788ع ْن أَ ِبى ُهريرَة رضى هللا عنه أَ َّن رسول َّ ِ
َّللا
اع ِنى َفَقْد أَ َط َ
ال َم ْن أَ َط َ
َ
َ َْ
اع َّ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ِ
اع أَ ِم ِ
اع ِنى ،
َّللا َ ،و َم ْن أَ َط َ
يرى َفَقْد أَ َط َ
َ ،و َم ْن َع َصان ى َفَقْد َع َصى َّ َ
َو َم ْن َع َص ى أَ ِم ِ
يرى َفَقْد َع َص ِانى.
َطيعوا َّ ِ
ِ
ول) :اآلية  95من سو ةر النساء .وأولو األمر :هو الوالة واألمراء ،أو هم
يعوا َّ
َّللا َوأَط ُ
الر ُس َ
(أ ُ َ
العلماء الذين يعلمون الناس دينهم ،ألن أمرهم ينفذ على األمراء .وهذا األخير قول الحسن والضحاك

ومجاهد .من أطاعنى فقد أطاع هللا :ألن الرسول ال يأمر إال بما أمر هللا به .ومن عصانى ،أى
عصى األمر اإليجابى ،أو عصى األمر السلبى الممثل فى النهى.
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كانت قريش ومن يليهم من العرب ال يدينون لغير رؤساء قبائلهم ،فلما كان اإلسالم وولى عليهم
األمراء أنكرتهم أنفسهم ،وامتنع بعضهم من الطاعة ،فلذا أعلمهم ملسو هيلع هللا ىلص أن طاعة هؤالء وعصيانهم

مرتبطان بطاعته وعصيانه ،جمعًا لكلمة المسلمين.

َّللا ب ِن عمر رضى هللا عنهما أَ َّن رسول َّ ِ
ِ ِ
اع ،
ال َأ َال ُكلُّ ُك ْم َر ٍ
َ - 789ع ْن َعْبد َّ ْ ُ َ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
ُّ
الن ِ
ول َع ْن َرِعَّي ِت ِه َ ،ف ِ
ام الَِّذى َعَلى َّ
ول َع ْن َرِعَّي ِت ِه ،
اس َر ٍ
اع َو ْهَو َم ْسُئ ٌ
اإل َم ُ
َوُكل ُك ْم َم ْسُئ ٌ
اع عَل ى أَ ْه ِل بي ِت ِه و ْهو مسُئول ع ْن رِعَّي ِت ِه  ،واْلم أَرةُ ر ِ
اعَي ٌة َعَلى
َو َّ
الر ُج ُل َر ٍ َ
َ َْ َ
َْ َ َ َ ْ ٌ َ َ
اع َعَلى م ِ
ال َسِيِدِه َو ْهَو
أَ ْه ِل َبْي ِت َزْو ِج َه ا َوَوَلِدِه َو ِه َى َم ْسُئوَل ٌة َعْن ُه ْمَ ،و َعْبُد َّ
الر ُج ِل َر ٍ
َ
مسُئول َعْن ُه ،أَ َال َف ُكلُّ ُكم َر ٍ ُّ
ول َع ْن َرِعَّي ِت ِه.
اع َوُكل ُك ْم َم ْسُئ ٌ
ْ
َْ ٌ
الراعى :الحافظ المؤتمن على مايليه ،وهو مسئول أمام هللا على ما نيط به من أمر من يليهم

ويرعاهم .رعاية اإلمام :أن يحفظ الرعية من أعدائها ،ويقيم فيهم الحدود واألحكام .رعاية الرجل:

قيامه بالحق فى النفقة وحسن العشرة ،وسائر معانى الرعاية المادية والمعنوية .رعاية المرأة :قيامها

بحسن التدبير فى أمر بيتها .ورعاية ولده ،بحسن تأديبهم وتعهدهم .ومن ذلك أمانتها فى مال زوجها

وإكرامها لضيفه ومن يلوذ بالبيت .رعاية العبد :أن يحفظ مال سيده ويعمل فيه بما أمره .وقد أجمل
القول أوال ،ثم فله أحسن تفصيل ،ثم أتى بالخاتمة تصديقاً لإلجمال األول.

باب ما يكره من الحرص على اإلمارة
اإل َم َارِة َ ،و َس َت ُكو ُن
صو َن َعَلى ِ
َ - 780ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
ال ِإَّن ُك ْم َس َت ْح ِر ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َنَدام ًة يوم اْل ِقيام ِة َ ،ف ِنعم اْلمر ِضعةُ وبِْئس ِت اْل َف ِ
اط َمةُ.
ْ َ ُْ َ َ َ
َ َْ َ َ َ
بابى ضرب وعلم ،لكن ضبطت
اإلما رة ،أى اإلمامة العظمى .تحرصون ،بكسر الراء وفتحها ،من
َْ
فى النسخ بكسر الراء فقط .ستكون ندامة :وذلك لمن لم يعمل فيها بما ينبغى .فنعم المرضعة :لما
قدر عليه من النافع واللذات لبعلجبة .ونعم هنا لم تلحقها التاء كما لحقتها فى "بئست" .وبئست

الفاطمة :عند انفصاله عنها بموت أو غيره.
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باب من اس ُترِعى رعي ًة فلم ينصح
َ
ِ
َ - 787ع ْن َم ْع ِق َل ْب َن َي َس ٍارَ :س ِم ْع ُت َّ
َّللا َرِعَّي ًة،
اس َتْرَع ُ
اه َّ ُ
ولَ " :ما م ْن َعْبٍد ْ
النبِ َّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
ِ
يح ٍةِ ،إالَّ َل ْم َي ِجْد َر ِائ َح َة اْل َجَّن ِة.
َفَل ْم َي ُح ْط َها ِبَنص َ
استرعاه هللا رعية ،أى استحفظه إياها .وفى رواية" :يسترعيه" .فلم يحطها بنصيحة ،أى لم يحفظها

ولم يتعهد أمرها .إال لم يجد رائحة الجنة :كناية عن عدم مقاربته لها فضال عن دخولها ،وذلك إذا
كان مستحال لتلك الخيانة ،أو لم يجدها مع الفائزين األولين.

شق هللا عليه
باب من
شاق َّ
َّ
ان وجْنَدبا وأَ صحاب ُه و ْهو ي ِ
ِ
وص ِ
يه ْم
َ - 788ع ِن َط ِر ٍ
ال َش ِهْد ُت َص ْفَو َ َ ُ ً َ ْ َ َ َ َ ُ
يم َة َق َ
يف أَ ِبى َتم َ
ِ
ول َّ ِ
َفَقالُوا َهل س ِم ْع َت ِم ْن َرس ِ
َّللا بِ ِه َيْو َم
ال َسم ْع ُت ُه َيُقولُ َم ْن َس َّم َع َس َّم َع َّ ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َشْيًئا َق َ
ُ
ْ َ
َّللا عَلي ِه يوم اْل ِقي ِ
اْل ِقي ِ
ِ
ِ
ال ِإ َّن
امة َ .فَقالُوا أَْوصَنا َ .فَق َ
ال َ -و َم ْن ُي َشاق ْق َي ْشُق ِق َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ
امة َ -ق َ
َ َ
اإل ْن َس ِ
أََّو َل َم ا ُيْن ِت ُن ِم َن ِ
اع أَ ْن َال َيأْ ُك َل ِإالَّ َطِيًبا َفْلَي ْف َع ْل َ ،و َم ِن
اس َت َط َ
ان َب ْطُن ُه َ ،ف َم ِن ْ
ال َبْيَن ُه َوَبْي َن اْل َجَّن ِة ِب ِم ْل ِء َك ِف ِه ِم ْن َد ٍم أَ ْهَ ار َق ُه َفْلَي ْف َع ْل ُ .قْل ُت ألَ ِبى َعْبِد
اس َت َط َ
اع أَ ْن َال ُي َح َ
ْ
َّللا م ْن يُقول س ِمعتُ رسول َّ ِ
ِ
ال َن َع ْم ُجْنَد ٌب .
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُجْنَد ٌب َق َ
َّ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
أبو تميمة :كنية له ،وهو طريف بن مجالد الهجيمى .صفوان :صفوان بن محرز بن زياد التابعى

البصرى .جندب :جندب بن عبد هللا البجلى الصحابى المشهور ،كان من أهل الكوفة ثم تحول إلى

البصرة .وأصحابه ،أى أصحاب صفوان :وهو يوصيهم :وهو :أى جندب .عمال للسمعة والتظاهر.
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سمع هللا به :أظهر سريرته للناس ومأل أسماعهم بما ينطوى عليه .وقيل معناه :من سمع بعيوب

الناس وأذاعها أظهر هللا عيوبه .يشاقق :يضر الناس ويحملهم على ما يشق من األمر .وفى رواية:

"من يشاق" باإلدغام ،وأخرى" :ومن شاق شق هللا عليه" .يشق هللا عليه :يعذبه .إن أول ما ينتن من

اإلنسان :يعنى بعد الموت ،واإلنتان :أن تظهر للشىء رائحة كريهة .المراد بالطيب :الحالل المباح.

أهراقه ،أى صبه بغير حقه .بملء كف :ويروى" :بملء كفه" ،ويروى" :أال يحول بينه وبين الجنة
ملء كفه" .أقلت ألبى عبد هللا :القائل هو ِّ
الفَرْبرّى ،تلميذ البخارى ،وآخر من سمع منه الجامع
ُ
الصحيح موتًا .وأبو عبد هللا هو دمحم بن إسماعيل البخارى.

باب هل يقضى القاضى أَو ُي ْف ِتى وهو َغ ْضبان
ِ
َن َال َتْق ِضى
ان ِبأ ْ
ان ِب ِس ِج ْس َت َ
َ - 788ك َت َب أَُبو َب ْكَرَة ِإَلى ْاب ِنه َوَك َ
َ
انَ ،فِإِنى َس ِم ْع ُت َّ
ول الَ َيْق ِضَي َّن َح َك ٌم َبْي َن ا ْثَنْي ِن َو ْهَو
َبْي َن ا ْثَنْي ِن َوأَْن َت َغ ْضَب ُ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
ان" .
َغ ْضَب ُ
أبو بكرة :هو نفيع بن الحارث ،سمى أبا بك ةر ألنه تدلى من حصن الطائف على بك ةر –أى خشبة

مستدي ةر فى وسطها محز للحبل تدور على محور  -وذلك حين قال رسول هللا ألهل الحصن" :أيما

إلى فهو حر" .وابنه هذا هو عبيد هللا ،وكان قاضيًا بسجستان .سجستان :إحدى مدن العجم
عبد نزل َّ
خلف كرمان .الحكم :الحاكم .والغضب كثي ًار ما يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق .ويحمل على
الغضب ما هو فى معناه مما يغير الفكر ،من جوع أو شبع مفرطين ،أو مرض مؤلم ،أو خوف

هم ،أو مدافعة حدث ،أو حر الفح ،أو برد قارس.
مزعج ،أو فرح شديد ،أو غلبة نعاس أو ّ
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َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقال يا رسول َّ ِ
ول َّ ِ
ود األَ ْن َص ِارِى َقال َجاء َر ُجل ِإَلى َرس ِ
َّللا
َ - 788ع ْن أَ ِبى َم ْس ُع ٍ
َ َ َُ َ
ُ
َ َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ،إِنى و َّ ِ
ِ
َّللا ألَ َتأ َّ
ال َف َما َ أَرْي ُت
يل ِبَنا ف َ
َ
يها َ .ق َ
َخُر َع ْن َص َالة اْل َغَداة م ْن أَ ْجل فُ َال ٍن  ،م َّما ُيط ُ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ال َيا أَُّي َها َّ
َّ
اس ِ ،إ َّن ِمْنكُ ْم
الن ُ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َقط أَ َشَّد َغ َضًبا فى َمْو ِع َظ ٍة مْنهُ َيْو َمئٍذ ،ثُ َّم َق َ
وجْزَ ،فِإ َّن ِف ِ
اس َفْلُي ِ
الن ِ
يه ُم اْل َك ِب َير َو َّ
ين َ ،فأَُّي ُك ْم َما َصلَّى ِب َّ
اج ِة.
الض ِع َ
ُمَن ِف ِر َ
يف َوَذا اْل َح َ
أبو مسعود األنصارى :هو عق بة بن عمرو األنصارى البدرى .جاء رجل :هو سليم بن الحارث ،أو

حزم بن أبى كعب .صالة الغداة ،أى الصبح .من أجل فالن :هو معاذ بن جبل ،أو أبى بن كعب.
ّ
مما يطيل بنا فيها ،أى بسبب إطالته الصالة فى الغداة .منفرون ،أى ينفرون المأمومين بسبب
إطالتهم للصالة .فأيكم ما صلى :ما ،زائدة مؤكدة لمعنى اإلبهام فى أى ،وهى أى الشرطية.

واإليجاز :التخفيف .وفى كتاب العلم" :فمن صلى بالناس فليخفف".

ِ
الخط المختوم
باب الشهادة على
ِ
َ - 788ع ْن أََن ِ
ال َل َّما أََرَاد
س ْب ِن َمال ٍك َق َ
ِ
وماَ .فاتَّ َخ َذ َّ
الن ِب ُّى
َيْقَرُءو َن ك َت ًابا ِإالَّ َم ْخ ُت ً
وَنْق ُش ُه مح َّمٌد رسول َّ ِ
َّللا.
َ
َُ َ ُ ُ

َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْن َي ْكتُ َب ِإلَى ُّ
الرو ِم َقالُوا ِإَّن ُه ْم الَ
ظر ِإَلى وبِ ِ
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص َخا َت ًما ِّم ْن ِف َّ
يص ِه،
َ
ض ٍةَ ،كأَنى أَْن ُُ

لما أراد أن يكتب إلى الروم :وذلك فى سنة ست من الهج ةر .قالوا :إنهم ال يقرءون كتابا إال مختومًا:
القائل هم الصحابة الذين عرفوا صنيع الروم فى ذلك .والمختوم :الذى طبع عليه الخاتم ،على طينة

الختم ،ألن خاتم الكتاب يصونه ويمنع الناظرين عما فى باطنه .الوبيص :اللمعان والبريق .نقشه ،أى

ونَقشه" بصيغة فعل الماضى.
ما نقش عليه .وفى روايةَ " :

الحاكم و ِ
ِ
باب رزق
العاملِين عليها
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السعِد ِى أَ ْخبره أََّنه َقِدم عَلى عمر ِفى ِخ َ ِ ِ
 - 788ع ْن عبَد َّ ِ
ال َل ُه ُع َمُر أََل ْم
ََ ُ ُ َ َ
ُ ََ
َّللا ْب َن َّ ْ
َ َْ
ال َفته َفَق َ
أُ َحَّد ْث أََّن َك َتِلى ِم ْن أَ ْعم ِ
الن ِ
ال َّ
يت اْل ُع َماَل َة َك ِرْه َت َه اَ .فُقْل ُت َبَلى .
اس أَ ْع َماالً َ ،فِإ َذا أُ ْع ِط َ
َ
ِ
ِ
يد أَ ْن َت ُكو َن
اسا َوأَ ْعُبًداَ ،وأََنا ِب َخْي ٍر َ ،وأَ ِر ُ
ال ُع َمُر َما تُ ِر ُ
يد ِإَلى َذل َك ُقْل ُت ِإ َّن لى أَ ْفَر ً
َفَق َ
ان
ال ُع َمُر َال َت ْف َع ْل َفِإِنى ُكْن ُت أََرْد ُت الَِّذى أََرْد َت َف َك َ
ُع َماَل ِتى َصَد َق ًة َعَلى اْل ُم ْسِل ِم َ
ين َ .ق َ
ِ ِ
رسول َّ ِ
ول أَ ْع ِط ِه أَ ْفَقَر ِإَلْي ِه ِم ِنى َ .حتَّى أَ ْع َط ِانى َمَّرًة َماالً
اء َفأَقُ ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ُي ْعطينى اْل َع َط َ
َُ ُ
ِِ
ِ ِِ
ال َّ
الن ِب ُّى صلى هللا عليه وسلم ُخ ْذ ُه َف َت َمَّوْل ُه َوَت َصَّد ْق ِب ِه
َفُقْل ُت أَ ْعطه أَ ْفَقَر ِإَلْيه منى َ .فَق َ
َ ،فما َجاء َك ِم ْن َه َذا اْلم ِ
ال ُت ْت ِب ْع ُه َن ْف َس َك".
ال َوأَْن َت َغْيُر ُم ْش ِر ٍف َو َال َس ِائ ٍل َف ُخ ْذ ُه َ ،وِإالَّ َف َ
َ
َ
َ
العاملون عليها ،أو العاملين على الزكاة .عبد هللا بن السعدى :إنما قيل ألبيه السعدى ألنه كان

استرضه فى بنى سعد بن بكر .واسم السعدى وقدان ،وقيل قدامة ،وقيل عمرو بن وقدان .أنك تلى

من أعمال الناس أعمال :كاإلم ةر والقضاء .العمالة :بالضم :أج ةر العمل .وبفتحها :العمل نفسه .ما
أع ُبدًا :جمع عبد ،وهذه عبا ةر استغنائه وثرائة .وفى
تريد إلى ذلك ،أى ما غاية قصدك بهذا الرد؟ ْ
رواية "أعتدا" بالتاء ،جمع عتيد ،وهو المال المدخر .أردت الذى أردت ،أى عدم أخذ العمالة.

يعطينى العطاء :من المال الذى يقسمه فى المصالحَ .ت َمَّوْله :اجعله لك ماال .وهذا األمر لإلرشاد،

يدل على أن التصدق بالمال بعد القبش أفضل من التصدق به قبل القبض ،ألنه إخراج ما فى الملك

والحيازة .غير مشرف :غير طامع وال ناظر إليه .والسائل :الطالب.

الم ِ
سج د
باب من َق َضى وال َع َن في ْ
َ - 788ع ْن َس ْه ٍل أَ ِخى َب ِنى
ال أََ أَرْي َت َر ُجالً
عليه وسلم َفَق َ
َش ِ
اهٌد .

اعَد َة أَ َّن رج ً ِ
س ِ
اء ِإَلى َّ
الن ِب ِى صلى هللا
َُ
ال م َن األَ ْن َص ِار َج َ
َ
امَ أَر ِت ِه َر ُجالً  ،أََيْقُتلُهُ َف َتالَ َعَنا ِف ى اْل َم ْس ِجِد َوأََنا
َو َجَد َم َع ْ

قضى والعن ،أى حكم بإيقاع التالعن بين الزوجين ،وذلك إذا قذف الرجل امرأته بالزنى .سهل :هو

سهل بن سعد الساعدى .وهم ساعدة بن كعب بن الخزرج .أن رجال من األنصار :اسمه عويمر
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العجالنى .أرأيت :هنا بمعنى أخبرنى .وإنما يسألى طلبًا للحكم على زوجته التى قذفها بالزنى.
فتالعنا ،أى عويمر العجالنى وامرأته خولة قيس .وفى كتاب الطالق "فأقبل عويمر حتى جاء رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،أيقتله فتقتلونه ،أم كيف يفعل؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :قد أنزل فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت

بها.

وجه أَ ِ
ميرين
باب أَ ْمر الوالى ِإذا َّ
طاوعا وال يتعاصيا
إلى
ٍ
موضع أَن ي َت َ
ِِ
ال َس ِم ْع ُت
َ - 788ع ْن َسعيد ْب ِن أَ ِبى ُبْرَد َة َق َ
ال َي ِسَ ار َو َال ُت َع ِسَ ار َ ،وَب ِشَ ار َو َال
َعَلى اْلَي َم ِن َفَق َ
ِ
ِ ِ
ام.
ال ُك ُّل ُم ْسك ٍر َحَر ٌ
ُي ْصَن ُع بأَْرضَنا اْل ِب ْت ُعَ .فَق َ

ال َب َع َث النَّ ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ ِبى َو ُم َعا َذ ْب َن َجَب ٍل
َأ ِبى َق َ
ِ
وسى ِإَّن ُه
ال َل ُه أَُبو ُم َ
ُتَنفَ ار َ ،وَت َط َاو َعا َ .فَق َ

أبو بردة :هو أبو بردة عامر بن عبد هللا أبى موسى األشعرى التابعى .وأبوه ،هو أبو موسى

األشعرى .وقد أرسلهما إلى اليمن قاضيين ،وذلك قبل حجة الوداع .يس ار وتعسرا ،أى خذا بما فيه
اليسر والسهولة ومجانبة التعسف( .وما جعل عَليكم ِّفي ِّ
الد ِّ
ين ِّم ْن َحَرج ).التبشير :بتطييب النفوس
ّ
َ َ َ َ َ َ ْ ُْ
بما يسرها .تطوعا ،أى كونا م تفقين فى الحكم التحتلفان فيه ،فإن اختالفكما يؤدى إلى اختالف

أتباعكما ،فتقع العدواة والمحاربة بينهم .بأرضنا :يعنى اليمن ،وكان أبو موسى أشعريًا من اليمن.
والبتع :بالكسر :نبيذ العسل.

الع َّمال
باب هدايا ُ
ِ ِ
 - 789ع ْن أَبى حميٍد َّ ِ ِ
اس َت ْع َم َل َّ
ال َل ُه ْاب ُن
َ ُ ُ َْ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َر ُجالً م ْن َبنى أَ َسٍد ُيَق ُ
ال ْ
الساعد ُّى َق َ
ِ
ِ ِ
ِ
ام َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى اْل ِمْنَب ِر
ال َه َذا َل ُك ْم َو َه َذا أُ ْهد َى لى َ .فَق َ
األُ َت ِبَّية َعَلى َصَد َق ٍة َفَل َّما َقد َم َق َ
َّللا وأَ ْثَنى عَلي ِه ثُ َّم َقال ما بال اْلع ِ
ِ
ِ ِ
ام ِل َنْب َعثُ ُه
ال ُس ْفَي ُ
َ َ َ ُ َ
َ ْ
ان أَْي ًضا َف َصعَد اْلمْنَبَر َ -ف َحمَد َّ َ َ
 َق ََ ،فيأ ِْتى يُقول ه َذا َلك وه َذا ِلى َ .فهالَّ جَلس ِفى بي ِت أَ ِب ِ
يه َوأُ ِم ِه َفَيْنظُُر أَُي ْهَدى َلهُ أَ ْم الَ
َ ُ َ َ ََ
َْ
َ َ َ
َ
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ِ
 ،والَِّذى َن ْف ِسى ِبيِدِه َال يأْ ِتى ِب َشى ٍء ِإالَّ جاء ِب ِه يوم اْل ِقي ِ
ان
امة َي ْح ِمُل ُه َعَلى َرَقَب ِته ِ ،إ ْن َك َ
َ
َ
َ
َ َ َْ َ َ َ
ْ
اء  ،أَْو َبَقَرًة َل َها ُخَو ٌار  ،أَْو شَاة تَيْع َ ُر".
َب ِع ً ا
ير َل ُه ُرَغ ٌ
ثُ َّم َرَف َع َيَدْي ِه َحتَّى َ أرَْيَنا ُع ْفَرَتى ِإْب َطْي ِه أَالَ َه ْل َبلَّ ْغ ُت؟" َثالَ ًث ا.
ْ
األتبية :روى بفتح الهم ةز وضمها مع فتح التاء ،وهى اسم أمه .وقيل صوابه "اللتبية" بضم الالم مع

سكون التاء .واسمه عبد هللا بن اللتبية بن ثعلبة األزدى .واألسد ،بسكون السين :لغة فى األزد .على

صدقة :من صدقات بنى سليم ،أو بنى ذبيان .ال يأتى بشىء ،أى من مال الصدقة يحتا هز لنفسه.
الرغاء ،كغراب :صوت البعير .الخوار :صوت البقر والثيران والعجول .وفى رواية" :جؤار" أى

صوت .تعير :تصوت صوتًا شديدًا .العفرة ،بالضم :البياض المشوب بالسمرة .والجملة اعتراض من
الراوى بين طرفى الحديث النبوى .أال هل بلغت :استفهام تقريرى .أى قد بلغت حكم هللا إليكم.

باب الع ِ
رفاء للناس
ُ
ان
َ - 780ع ْن َمْرَو َ
أَِذ َن َل ُه ُم اْل ُم ْسِل ُمو َن

ب َن اْلح َك ِم واْل ِمسور ب َن م ْخرم َة أَ ْخبراه أَ َّن رسول َّ ِ
ين
ال ِح َ
ْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ََ ُ َ ُ َ
َ َ ََْ ْ َ َ َ
ِفى ِع ْت ِق َسْب ِى َهَو ِاز َن ِإِنى َال أَْد ِرى َم ْن أَِذ َن ِمْن ُك ْم ِم َّم ْن َل ْم َيأْ َذ ْن ،

َف ْارِج ُعوا َح َّتى َيْرَف َع ِإَلْيَنا ُعَرَف ُاؤُك ْم
ول َّ ِ
َرس ِ
وه أَ َّن َّ
اس
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفأ ْ
الن َ
َخَبُر ُ
ُ

أَ ْمَرُك ْم َ .فَر َج َع َّ
اس َف َكلَّ َم ُه ْم ُعَرَف ُاؤ ُه ْمَ ،فَر َج ُعوا ِإَلى
الن ُ
َقْد َطَّيُبوا َوأَِذُنوا .

حين أذن لهم المسلمون فى عتق سبى هوازن ،أى حين أذن المسلمون له ملسو هيلع هللا ىلص ولمن معه فى عتق

ذلك السبى .وكانت هوازن قد أتوه مؤمنين وسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم ،فقال ألصحابه" :إنى
قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء
هللا علينا فليفعل" .من أذن فيكم ،وفى رواية" :منكم" .العرفاء :جمع عريف ،وهو ِّّقيم القبيلة أو

الجماعة ،يلى أمورهم ويحفظها .سمى بذلك ألنه يتعرف أمورهم ثم ُي ِّّ
عرفها من فوقه من الرؤساء عند

الحاجة .فرجعوا ،أى العرفاء .طيبوا ،بالتشديد ،أى حملوا أنفسهم على ترك السابايا حتى طابت بذلك
ورضيت .وأذنوا :استمعوا فى إعجاب وميل ،والمراد :أطاعوا وانقادوا ،كما فى قوله تعالىَ" :وأَِّذَن ْت
لَِّرّبِّ َها َو ُحَّق ْت" ،أى انقادت فعل المطيع ،إذا ورد عليه أمر المطاع أنصت.
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السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
باب ما يكره من ثناء ُّ
ِ
ِ
ول َل ُه ْم ِخ َال َف َما َن َت َكلَّ ُم ِإ َذا
ال أَُن ٌ
اس الْب ِن ُع َمَر ِإَّنا َنْد ُخ ُل َعَلى ُسْل َطانَنا َفَنُق ُ
َ - 787ق َ
ِ ِ ِِ
ال ُكَّنا َن ُعُّد َها ِن َفا ًقا.
َخَر ْجَنا م ْن عْنده ْم َق َ
ثناء السلطان ،أى من ثناء أحد على السلطان فى حضرته .قال أناس :منهم عروة بن الزبير.

سلطاننا :أطلق على جنس السالطين .وفى اللسان عن المبرد" :من َّ
ذكر السلطان ذهب به إلى معنى
الواحد ،ومن أنثه ذهب به إلى معنى الجمع .قال :وهو جمع واحده سليط ،فسليط وسلطان مثل قفيز

وقفزان" .وفى راوية الطيالسى" :على سالطيننا" .فنقول لهم خالف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم:

يمدحونهم بالثناء فى وجوهم ،ويذمونهم فى الغيب .كنا نعدها نفاقًا :أى كنا على عهد رسول هللا نعد
هذه الفعلة من النفاق.

القضاء على الغائب
باب َ
َ - 788ع ْن َع ِائ َش َة ،أَ َّن ِهْنَد
ِِ
ِ
ال ُخِذى َما
آ ُخ َذ م ْن َماله َ .ق َ

ِ
اج َأ ْن
َح َت ُ
يح َ ،فأ ْ
َقاَل ْت ل َّلن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ِإ َّن أََبا ُس ْفَيا َن َر ُج ٌل َش ِح ٌ
يك ووَلَد ِك ِباْلمعر ِ
ِ ِ
وف ".
َ ُْ
َي ْكف َ َ

هند :هى هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ،وهى أم معاوية بن أبى سفيان.

الشحيح :الذى يبخل بكل شىء .والبخيل :من يمنع المال .بالمعروف ،أى من غير إسراف .والمراد
بالولد األوالد .
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ِ
اعهم
الهم وضَي َ
مو َ
باب بيع اإلمام على الناس أَ َ
ال َبَل َغ َّ
ال ِم ْن أَ ْص َحا ِب ِه أَ ْع َت َق ُغالَ ًم ا َع ْن ُدُب ٍرَ ،ل ْم
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ َّن َر ُج ً
َ - 788ع ْن َجا ِب ٍر َق َ
ال َغْيَرُهَ ،فَبا َع ُه ِب َث َم ِ
ان ِماَئ ِة ِدْرَه ٍم  ،ثُ َّم أَْرَس َل ِب َث َم ِن ِه ِإلَْي ِه.
َي ُك ْن َل ُه َم ٌ
الضياع :بالكسر جمع ضيعة ،بالفتح ،وهى العقار واألرض المغلة .والمراد بيعها من السفيه أو

الغائب لتوفية دينه ،أو الممتنع منه .أن رجال من أصحابه :هو أبو بكر مذكور األنصارى .أعتق

غالمًا :اسمه يعقوب ،وكان قبطيًا ،كما فى الحديث  .381عن دبر ،أى بعد موت سيده ،علق عتقه
على ذلك .وهو َّ
المدبر .فباعه بثمانمائة درهم ،أى باعه النبى ملسو هيلع هللا ىلص من نعيم النحام .أرسل بثمنه إليه،
أى إلى الذى علق عتقه .وإنما فعل ذلك ألنه رآه أنفق جميع ماله فتعرض للهلكة وصار فى حكم

السفيه.

باب اإلمام يأتى قوماً في ِ
صل ُح بينهم
ُ
اعِد ِى َق ال َك َ ِ
الس ِ
ال َبْي َن َب ِنى َع ْم ٍرو َ ،فَبَل َغ َذِل َك َّ
الن ِب َّى
َ - 788ع ْن َس ْه ِل ْب ِن َس ْعٍد َّ
ان ق َت ٌ
َ
ام
اه ْم ُي ْصِل ُح َبْيَن ُه ْم َ ،فَل َّما َح َضَر ْت َص َال ُة اْل َع ْص ِر َفأ ََّذ َن ِب َ
ملسو هيلع هللا ىلص َف َصلَّى الظُّ ْهَر  ،ثُ َّم أَ َت ُ
ال ٌل َوأَ َق َ
ق َّ
اء َّ
ام
الصالَ ِة َ ،ف َش َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َوأَُبو َب ْك ٍر ِفى َّ
الن َ
اس َحتَّى َق َ
َوأَ َمَر أََبا َب ْك ٍر َف َتَقَّد َم َ ،و َج َ
َخْلف أَ ِبى ب ْك ٍر َ ،ف َتَقَّدم ِفى َّ ِ َِّ ِ ِ
ان أَُبو َب ْك ٍر ِإ َذا
ال َو َص َّف َح اْلَقْو ُم َ ،وَك َ
َ
َ
الصف الذى َيليه َ .ق َ
َ
د َخل ِفى َّ ِ
ِ
ِ
يح الَ ُي ْم َس ُك َعَلْي ِه اْل َت َف َت َفَ أَرى
الصالَة َل ْم َيْل َتف ْت َحتَّى َي ْفُر َغ َ ،فَل َّما َ أَرى التَّ ْصف َ
َ َ
ِ
َّ
ام ِض ْه َوأَْو َمأَ ِبَيِدِه َه َك َذا َ ،وَل ِب َث أَُبو َب ْك ٍر ُهَنيَّ ًة
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َخْل َف ُه َ ،فأَْو َمأَ ِإَلْيه النَّ ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ ِن ْ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ثُ َّم َم َشى اْلَق ْهَقَرى َ ،فَل َّما َ أَرى َّ
َّللا َعَلى َقْو ِل َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َذِل َك َتَقَّد َم َف َصلَّى
َي ْح َمُد َّ َ
الن ِ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِب َّ
َّ
ْت ِإَلْي َك أَ ْن َال
اس َ ،فَل َّما َق َضى َص َ
ال َيا أََبا َب ْك ٍر َما َمَن َع َك ِإ ْذ أَْو َمأ ُ
ال َت ُه َق َ
ال َل ْم َي ُك ْن ِالْب ِن أَ ِبى قُ َحا َف َة أَ ْن َيُؤ َّم َّ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص .
َت ُكو َن َم َضْي َت َ .ق َ
ِ ِ
ال ِلْلَقْو ِم ِإ َذا َن َاب ُك ْم أَ ْمٌر َ ،فْلُي َس ِب ِح ِ
اء".
ال َوْلُي َصف ِح الن َس ُ
الر َج ُ
َوَق َ

108

بنو عمرو :هم بنو عمرو بن عوف بن مالك ،من األوس ،وكانت منازلهم بقباء .وأمر أبا بكر فتقدم،

أى جاء بالل أبا بكر بأمر الرسول له الصالة ،إذ كان قد قال لبالل كما روى الطبرانى" :إن حضرت

صالة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس" .فتقدم أبو بكر لذلك إلى الصالة بالناس .فشق

الناس حتى قام خلف أبى بكر ،فتقدم فى الصف الذى يليه :هذه خاصة من خواص الرسل واألئمة.
صفحواَّ :
َّ
صفقوا ،تنبيهاً ألبى بكر على حضوره ملسو هيلع هللا ىلص التصفيح :التصفيق ،ألنه ضرب صفحة اليد

باألخرى ،فرأى النبى ملسو هيلع هللا ىلص خلفه :فتحدثته نفسه بالتأخر .امضه ،أى امض واستمر فى صالتك .والهاء

للسكت .أومأ :أشار ،اى بالمكث فى مكانه .هنية :زمانًا يسي ًار .يحمد هللا على قول النبى ،أى إشارته
التى هى بمثابة القول .وقد حمد هللا على ما أعطيه من وجاهة فى الدين .مشى القهقرى ،أى رجع
َّ
ضُّلوا
إلى الخلف .أن ال تكون مضيت :ال ،فى الكالم زائدة مثلها فى قوله تعالى " َما َمَن َع َك ِّإ ْذ َأرَْي َت ُه ْم َ
أ ََّال َتتَِّّب َع ِّن" ،وقوله " َما َمَن َع َك أَالَّ َت ْس ُجَد" .لم يكن البن أبى قحافة :لم يقل لى ،أو ألبى بكر ،تأدباً منه
ووضعًا لنفسه .نابكم :أصابكم.

الح َّكام
باب ترجمة ُ

احد
مان و ْ
وهل يجوز َتْر ُج ْ
ِ
اب اْلَي ُه ِ
َ - 788ع ْن َزْيِد ْب ِن َثا ِب ٍت أَ َّن َّ
ودَ ،حتَّى َك َتْب ُت ِل َّلن ِب ِى
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ َمَرُه أَ ْن َي َت َعلَّ َم ك َت َ
ملسو هيلع هللا ىلص ُك ُتَب ُهَ ،وأَ ْقَ أْر ُت ُه ُك ُتَب ُه ْم ِإ َذا َك َتُبوا ِإَلْي ِه.
ترجمة الحكام ،أى ترجمة كالم الحكام .وفى رواية" :ترجمة الحاكم" .والترجمة :تفسير الكالم بلسان

آخر .زيد بن ثابت :األنصارى كاتب الوحى ،وجامع القرآن فى عهد أبى بكر .وفى حديث له آخر:

"قال لى النبى ملسو هيلع هللا ىلص :إنى أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا على أو ينقصوا ،فتعلم السريانية .فتعلمتها

فى سبعة عشر يوماً" .اإلصابة  .1347كاتبهم :كتابتهم وخطهم .كتبه :يعنى المرسلة إلى اليهود.

باب ِبطاَنة األمام وأَهل َم ُشورته
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الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َقال ما بع َث َّ ِ
َ - 788ع ْن أَ ِبى َس ِع ٍيد اْل ُخْد ِرِى َع ِن َّ
اس َت ْخَل َف ِم ْن
َ َ ََ
َّللا م ْن َن ِب ٍى َو َال ْ
ُ
ِ
انِ ،ب َطاَن ٌة َتأْمره ِباْلمعر ِ
َخِلي َف ٍة ِ ،إالَّ َكاَن ْت َلهُ ِب َطاَن َت ِ
وف َوَت ُح ُّ
ْمُرُه
ُُ ُ َ ُْ
ض ُه َعَلْيهَ ،وبِ َطاَن ٌة َتأ ُ
ِ
الش ِر َوَت ُح ُّ
ِب َّ
َّللا َت َعاَلى.
ضهُ َعَلْيهَ ،فاْل َم ْع ُ
وم َم ْن َع َص َم َّ ُ
ص ُ
المشورة :اسم من شاورته ،اى عرضت عليه أمرى حتى يدلنى على الصواب فيه .استخلف من

خليفة :يخلفه بعده .البطانة :مصدر سمى به ،الواحد واالثنان والجمع والمذكر والمؤنث سواء.

والبطانة :خالف الظهارة ،وبطانة الرجل :صاحب س هر وداخلة أمره ،الذى يشاور فى أحواله .تحضه،
أى ترغبه فيه وتحثه عليه .وبطانة تأم هر بالشر وتحضه عليه :وال يلزم من ذلك قبولهم منهم ذلك،
للعصمة التى اختص بها األنبياء ويعض الخلفاء.

باب كيف يبايع الناس اإلمام
اجُرو َن
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َغَدا ٍة َب ِارَد ٍة َواْل ُم َه ِ
س  -رضى هللا عنه َ -خَر َج َّ
َ - 788ع ْن أََن ٍ
ِ
ال :
َواألَ ْن َص ُار َي ْحفُرو َن اْل َخْنَد َق َفَق َ
اللَّه َّم ِإ َّن اْل َخير َخير ِ
َفا ْغ ِفْر ِلألَ ْن َص ِار َواْل ُم َه ِ
اجَرْه
اآلخَرْه
َْ ْ ُ
ُ
َج ُابوا:
َفأ َ
َعَلى اْل ِج َه ِاد َما َب ِقيَنا أََبَدا.
ين َب َاي ُعوا ُم َح َّمَدا
َن ْح ُن الَِّذ َ
كان ذلك :فى سنة خمس من الهجرة ،ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك ،كما فى رواية غزوة الخندق.
اللهم إن الخير :...البيت من شعر عبد هللا بن رواحة ،وقد تمثل به رسول هللا .وفيه ما فيه من

الخزم ،أى زيادة الحروف فى أوله .فأجابوا ،أى األنصار والمهاجرون .وفى رواية" :فأجابوه" .على

الجهاد :فى رواية مسلم" :على اإلسالم".

َّللا ب ِن عمر  -رضى هللا عنهما َ -قال ُكَّنا ِإ َذا بايعَنا رسول َّ ِ
ِ ِ
َّللا صلى
َ - 788ع ْن َعْبد َّ ْ ُ َ َ
َ َْ َ ُ َ
َ
السم ِع والطَّ ِ
ِ
اس َت َط ْع َت.
َ
هللا عليه وسلم َعَلى َّ ْ َ
يما ْ
ول َلَنا ف َ
اعة َيُق ُ
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السمع :لألوامر والنواهى .والطاعة :للحاكم .يقول لنا ،أى للمبايع منا .فيما استطعت :أى يقول
للمبايع الواحد .وفى رواية "فيما استطعتم" ،وذلك للمبايعين .وهذه شفقة منه ورحمة بأمته.

ِ
 - 789ع ْن عبُد َّ ِ
اج َت َم َع َّ
اس َعَلى َعْبِد
ال َش ِهْد ُت ْاب َن ُع َمَر َحْي ُث ْ
الن ُ
َ َْ
َّللا ْب ُن ديَن ٍار َق َ
ين عَلى سَّن ِة َّ ِ
ِ
ِِ
اع ِة ِل َعْبِد اْل َمِل ِك أَ ِم ِ
َّللا
الَ :ك َت َب ِإِنى أُِقُّر ِب َّ
ير اْل ُمْؤ ِمن َ َ
الس ْم ِع َوالطَّ َ
ُ
اْل َملك َق َ
ِ
ِ
ِن َب ِن َّى َقْد أَ َقُّروا ِب ِمْث ِل َذِل َك.
اس َتطَ ْع ُتَ ،وإ َّ
َو ُس َّنة َر ُسوِله َما ْ
عبد هللا بن دينار العدوى ،موالهم .اجتمع الناس على عبد الملك :وذلك ليبايعوه بالخالفة .كتب :إنى
أقر ،أى كتب ابن عمر فى صيغة المبايعة .وهو تسجيل ألن المبايعة أحيانًا تكون بالكتابة .ما
بنى :هم عبد هللا ،وأبو بكر ،وأبو عب يدة ،وبالل ،وعمر ،أمهم
استطعت ،أى قدر استطاعتى .وإن ِّ
ّ
صفية بنت أبى وعبيج بن مسعود الثقفى .وعبد الرحمن أمه أم علقمة بنت نافس بن وهب .وسالم،

وعبيد هللا ،وح ةز أمهم أم ولد .وزيد أمه أم ولد أخرى .قد أقروا بمثل ذلك ،أى الذى أقررت به من
السمع والطاعة وفى رواية اإلسماعيلى بعده" :والسالم".

ال
َ - 780ع ْن اْل ِم ْسَوَر ْب َن َم ْخَرَم َة :أَ َّن َّ
الرْه َط الَِّذ َ
ين َوالَّ ُه ْم ُع َمُر ْ
اج َت َم ُعوا َف َت َش َاوُروا َ ،ق َ
ِ
ِ َِّ
اخ َتْر ُت َل ُك ْم
َل ُه ْم َعْبُد َّ
َم ِرَ ،وَل ِكَّن ُك ْم ِإ ْن ِشْئ ُت ُم ْ
الر ْح َم ِن َل ْس ُت بالذى أَُناف ُس ُك ْم َعَلى َه َذا األ ْ
ال َّ
اس َعَلى
الر ْح َم ِن َ ،فَل َّما َولَّْوا َعْبَد َّ
ِمْن ُك ْم َ .ف َج َعلُوا َذِل َك ِإَلى َعْبِد َّ
الن ُ
الر ْح َم ِن أَ ْمَرُه ْم َف َم َ
ِ
الن ِ
الر ْح َم ِن َ ،حتَّى َما أََرى أَ َحًدا ِم َن َّ
ال
اس َيتَْب ُع أُوَل ِئ َك َّ
َعْبِد َّ
الرْه َط َوالَ َي َطأُ َعقَبهُ َ ،و َم َ
ِ
اللَي ِالى َحتَّى ِإ َذا َكاَن ِت َّ
الر ْحم ِن ُي َش ِاوُروَن ُه ِتْل َك َّ
َّ
اللْيَل ُة َّال ِتى أَ ْصَب ْحَنا ِمْن َها
الن ُ
اس َعَلى َعْبد َّ َ
َ
ِ
اب
ال اْل ِم ْسَوُر َطَرَق ِنى َعْبُد َّ
َ ،فَب َاي ْعَنا ُع ْث َم َ
الر ْح َم ِن َب ْعَد َه ْج ٍع م َن اللَّْي ِل َف َضَر َب اْلَب َ
ان َق َ
حتَّى اس َتيَق ْظ ُت َفَقال أَ ار َك َن ِائما َ ،فو َّ ِ
َّللا َما ا ْك َت َحْل ُت َهِذِه اللَّْيَل َة بِ َك ِب ِ
ير َنْو ٍم ،اْن َطِل ْق َف ْاد ُع
َ
َ
َ َ
ْ ْ
ً
ِ ِ
ِ
ُّ
اه
ال ْاد ُع لى َعلًّياَ .فَد َعْوُت ُه َفَن َ
اج ُ
الزَبْيَر َو َس ْعًدا َ ،فَد َعْوُت ُه َما َل ُه َف َش َاوَرُه َما ُث َّم َد َعانى َفَق َ
ِ
َّ
الر ْح َم ِن
ان َعْبُد َّ
ام َعِل ٌّى ِم ْن ِعْنِده َ ،و ْهَو َعَلى َط َم ٍع َ ،وَقْد َك َ
َحتَّى ْاب َه َّار اللْي ُل  ،ثُمَّ َق َ
ِ ِ
اه َحتَّى َفَّر َق َبْيَن ُه َما
ال ْاد ُع ِلى ُع ْث َم َ
ان َ ،فَد َعْوُت ُه َفَن َ
اج ُ
َي ْخ َشى م ْن َعل ٍى َشْيًئا  ،ثُ َّم َق َ
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الصْب ِح َ ،فَل َّما َصلَّى ِل َّلن ِ
ط ِعْنَد اْل ِمْنَب ِر َ ،فأَْرَس َل
الرْه ُ
اج َت َم َع أُوَل ِئ َك َّ
اس ُّ
اْل ُمَؤِذ ُن ِب ُّ
الصْب َح َو ْ
ِ
ان ح ِ
اضً ار ِم َن اْل ُم َه ِ
َجَن ِاد َوَكاُنوا َوا َفْوا
اج ِر َ
ين َواألَ ْن َص ِار َ ،وأَْرَس َل ِإَل ى أُ َمَراء األ ْ
ِإَلى َم ْن َك َ َ
ِ
ال أَ َّما َب ْعُد َيا َعِل ُّىِ ،إِنى َقْد
اج َت َم ُعوا َت َش َّهَد َعْبُد َّ
تْل َك اْل َح َّج َة َم َع ُع َمَر َ ،فَل َّما ْ
الر ْح َم ِن ثُ َّم َق َ
الن ِ
َن َظْر ُت ِفى أَ ْم ِر َّ
ال
ال َت ْج َعَل َّن َعَلى َن ْف ِس َك َس ِبي ً
ان َ ،ف َ
اس َفَل ْم أََرُه ْم َي ْعِدلُو َن ِب ُع ْث َم َ
الَ .فَق َ
أُبا ِيع َك عَلى سَّن ِة َّ ِ
َّللا َوَر ُسوِل ِه َواْل َخِلي َف َتْي ِن ِم ْن َب ْعِدِه.
َ ُ َ
ُ

اس اْل ُم َه ِ
الر ْح َم ِن َ ،وَب َاي َع ُه َّ
َجَن ِاد َواْل ُم ْسِل ُمو َن .
َفَب َاي َع ُه َعْبُد َّ
اء األ ْ
الن ُ
اجُرو َن َواألَ ْن َص ُار َوأُ َمَر ُ
المسور بن مخرمة :ابن أخت عبد الرحم بن عوف .الرهط :مادون العشرة .والهم :عينهم للتشاور

فيمن يعقد له الخالفة فيهم .أنافسكم على هذا األمر ،أى أنازعكم فيه .وفى رواية" :عن هذا األر".
اخترت لكم منكم ،أى ممن سماهم عمر دونه .ولوا عبد الرحمن أمرهم ،أى فى االختيار منهم .وال

يطأ عقبه :كناية عن اإلعراض .ال يطأ عقبه :ال يمشى خلفه .يشاورونه :فى أمر الخالفة .إذا كانت

الليلة :وفى رواية" :تلك الليلة" .بعد هجع ،بفتح الهاء ،أى بعد طائفة منه .ما اكتحلت هذه الثالث
بكثير نوم ،أى ما دخل النوم جفنى كما يدخله الكحل .ويروى " :هذه الليلة" .ويروى" :بكبير نوم".

فادع الزبير وسعداً :الزبير بن العوام ،وسعد بن أبى وقاص .فشاورهما :وفى رواية" :فسارهما" ،من
ابهار الليل :انتصف،
المسارة ،وهو حديث السر .ادع لى عليا...فدعوته :أى فدعوته فجاء إليهَّ .

مأخوذ من ُب َهَر الشىء وهى وسطه .وهو على طمع ،أى فى أن يوّليه .كان عبد الرحمن يخشى من
على شيئًا :من المخالفة الموجبة للفتنة .صلى للناس الصبح :وفى رواية" :صلى الناس الصبح".

فأرسل إلى من كان :...أى عبد الرحمن بن عوف .وأرسل إلى أمراء األجناد...مع عمر :ورافقه إلى
المدينة .يعدلون بعثمان ،أى يعدلون به غيره ،أى يساوونه به ،بل يرجحونه عليه .فال تجعلن على

نفسك سبيال ،أى التجعلن من اختيارى لعثمان سبيال على نفسك ،أى مالمة ،إذا لم توافق الجماعة.

فقال :أبايعك ،أى عبد الرحمن بن عوف ،مخاطبًا لعثمان .وبايعه الناس :المهاجرون واألنصار :وفى
رواية" :والمهاجرون واألنصار" ،من عطف الخاص على العام.

باب َم ْن َر ُجالً ال يبا ِي ُع ُه إال ِلُدْنيا
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ِ
ِ
 - 787ع ْن أَ ِبى ُهريرَة َقال َق ال رسول َّ ِ
ام ِة َ ،و َال
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َث َ
َ
َّللا َيْو َم اْلقَي َ
ال َث ٌة َال ُي َكل ُم ُه ُم َّ ُ
َ َْ َ َ َ ُ ُ
يهم ،وَلهم ع َذ ِ
ِ
الس ِب ِ
اء ِبالطَّ ِر ِ
يل َ ،وَر ُج ٌل
يم َر ُج ٌل َعَلى َف ْض ِل َم ٍ
يق َي ْمَن ُع ِمْن ُه ْاب َن َّ
ُيَزك ِ ْ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
يد وَفى َلهُ  ،وِإالَّ َلم ي ِ
ِ
ف َلهُ َ ،وَر ُج ٌل
َ َْ
اه َما ُي ِر ُ َ
اه ِ ،إ ْن أَ ْع َط ُ
اما الَ ُيَبا ِي ُعهُ ِإالَّ ل ُدْنَي ُ
َب َاي َع ِإ َم ً
ال ِب ِسْلع ٍة بعَد اْلعص ِر َفحَل َف ِب َّ ِ
َخ َذ َها،
اّلِل َلَقْد أُ ْع ِط َى ِب َها َك َذا َوَك َذا َف َصَّد َق ُه َفأ َ
ُيَبا ِي ُع َر ُج ً
َ
َ َْ َ ْ
َوَل ْم ُي ْعطَ ِب َها.
ال يبايعه إال لدنياه ،أي ال يقصد طاعة هللا في مبايعة من يستحق اإلمامةَ .وَّفى له :أعطاه حقه
وافيا تاما .بايع ،مبايعة وبياعا :عقد معه البيع.

مرتين
بايع َّ
باب من َ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َت ْح َت َّ ِ
ال َب َاي ْعَنا َّ
ال ِل ى َيا َسَل َم ُة أَالَ ُتَبا ِي ُعُ .قْل ُت
الش َجَرة َفَق َ
َ - 788ع ْن َسَل َم َة َق َ
ِ
يا رسول َّ ِ
ِ
ال َ :وِفى الثَّ ِانى.
َّللا َقْد َب َاي ْع ُت فى األ ََّول َ .ق َ
َ َُ َ
سلمة :سلمة بن األكوع .الشجرة :الشج ةر التى بالحديبية ،وهى بيعة الرضوان .أى تبايع :أال ،هنا،

للعرض .فى األول ،أى فى الزمن األول ،وكذا فى الثانى ،معناه فى الزمن الثانى .وفى رواية" :فى
األولى" و "وفي الثانية" ،أى فى المرة ،أو فى الساعة ،أو فى الطائفة .وإنما عرض عليه تجديد

البيعة تأكيدًا لها ،لعلمه ملسو هيلع هللا ىلص بشجاعته وغتائه فى اإلسالم ،وشهرته بالثبات على دينه.
وهذا الحديث من ثالثياته ،وهى األحاديث التى فى سلسلة روايتها ثالثة فقط .انظر الحديث .967

باب بيعة الصغير
 - 788ع ْن عبِد َّ ِ
ان َقْد أَْدَر َك َّ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َوَذ َهَب ْت ِب ِه أُ ُّمهُ َزْيَن ُب ْابَن ُة ُح َمْيٍد
ام َوَك َ
َّللا ْب ِن ِه َش ٍ
َ َْ
ول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل ْت َيا َرسول َّ ِ ِ
ِإَلى َرس ِ
ال َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ُهَو َص ِغ ٌير َف َم َس َح َ أْر َس ُه
َّللا َباي ْع ُه َ .فَق َ
ُ َ
ُ
ودعا َله ،وَكان ي َض ِح ى ِب َّ ِ
اة اْلو ِ
يع أَ ْهِل ِه.
احَد ِة َع ْن َج ِم ِ
الش َ
ََ َ ُ َ َ ُ
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حميد :حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن قصى .وفى رواية" :بنت حميد" .هو صغير ،أى فال

تلزمه البيعة .ودعا له ،أى لعبد هللا بن هشام وعند القسطالنى" :فمسح رأسه ،أى رأس زهرة" .يعنى

زه ةر بن معبد ،حفيد عبد هللا ،وراوى الحديث عنه .وهو سهو ال ريب فى ذلك .وقد عاش عبد هللا
ببركة دعائه زمناً طويالً.

الن ِ
باب بيعة ِ
ساء
َْ
ِ ِ
ان َّ
ال ِم ِب َهِذِه
اء ِباْل َك َ
َ - 788ع ْن َع ِائ َش َة  -رضى هللا عنها َ -قاَل ْت َك َ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص ُيَباي ُع الن َس َ
ول َّ ِ
اآلي ِة ( َال ي ْش ِرْك َن ِب َّ ِ
اّلِل َشْيًئا ) َقاَل ْت َوما م َّس ْت َيُد َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
َ
ُ
َ َ
امَ أَر ًة َي ْمِل ُك َها.
امَ أَر ٍةِ ،إالَّ ْ
َيَد ْ
ال
كا ن يبايع النساء ،أى من غير مصافحة باليد كما هى العادة فى مصافحة الرجال عند المبايعةَ ( .
ُي ْش ِّرْك َن) :من اآلية  61من سو ةر الممتحنة .إال امرأة يملكها :بنكاح ،أو بملك يمين.

باب االستخالف
ِ
ال
ال َقاَل ْت َع ِائ َش ُة  -رضى هللا عنها َ -و َ أ
ارْ َس ْ
اه َ .فَق َ
َ - 788ع ْن َقاس َم ْب َن ُم َح َّمٍد َق َ
ِ
ِ
ِ
ان وأََنا حى َفأ ِ ِ
ِ
رسول َّ ِ
اه
َس َت ْغفُر َلك َوأَْد ُعو َلك َ .فَقاَل ْت َعائ َش ُة َوا ُث ْكلَي ْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َذاك َلْو َك َ َ َ ٌّ ْ
َُ ُ
و َّ ِ
اك َل َظِلْل َت ِ
ض أَْزَو ِ
آخَر َيْو ِم َك ُم َع ِر ًسا ِبَب ْع ِ
اج َك.
ان َذ َ
َّللا ِإِنى ألَظُُّن َك ُت ِح ُّب َمْوِتى َوَلْو َك َ
َ
ال َّ
اه َلَقْد َه َم ْم ُت  -أَْو أََرْد ُت  -أَ ْن أُْرِس َل ِإَلى أَ ِبى َب ْك ٍر َو ْاب ِن ِه
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َب ْل أََنا َو َ أ
ارْ َس ْ
َفَق َ
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ِ
َّللا َوَيْد َف ُع اْل ُمْؤ ِمُنو َن َ ،أْو
َفأ ْ
ول اْلَقائُلو َن أَْو َي َت َمَّنى اْل ُم َت َمُّنو َنُ .ث َّم ُقْل ُت َيأَْبى َّ ُ
َع َهَد أَ ْن َيُق َ
َّللا َوَيأَْبى اْل ُمْؤ ِمُنو َن.
َيْد َف ُع َّ ُ
القاسم بن دمحم :ابن بى بكر الصديق ،ابن أخت عائشة .قالت عائشة :وذلك فى أول ما بدأ برسول

هللا وجعه الذى توفى فيه ،تشكو رأسها .ذاك ،أي موتك .واثكلياه :وفى رواية "واثكاله" .وأصل الثكل

فقد الولد .وإنما كانت تجرى على ألسنتهم عند إصابة مكروه أو خوف مصيبة .إنى ألظنك تحب

موتى :فهمت ذلك من قوله "لو كان وأنا حى" .ولو كان ذلك لظللت ،...أى لو ُّ
ألصبحت فى
مت
َ

آخر يومك بانيًا ببعض أزواجك .لقد هممت – أو أردت :الشك من الراوى .فأعهد ،أى أوصى
بالخالفة ألبى بكر .قيل :ما فائدة ذكر االبن إذا لم يكن له دخل فى الخالفة .وأجيب بأن المقام مقام

استمالة قلب عائشة .أن يقول القائلون ،أى كراهة أن يقول القائلون :الخالفة لنا أو لفالن .أو يتمنى

المتمنون :أن تكون الخالفة لهم .فأنا أعين الخليفة قطعًا للنزاع واألطماع .يأبى هللا ويدفع المؤمنون،
أى يأبى هللا إال أن تكون الخالفة ألبى بكر ،ويدفع المؤمنون خالفة غيره .أو يدفع هللا ويأبى
المؤمنون :الشك من الراوى.

َّللا ب ِن عمر  -رضى هللا عنهما َ -ق ِ
ِ ِ
ال ِإ ْن
يل ِل ُع َمَر أَ َال َت ْس َت ْخِل ُ
َ - 788ع ْن َعْبد َّ ْ ُ َ َ
ف َق َ
ال ق َ
َ
ِ
ِ
ِن أَْتُر ْك َفَقْد َتَر َك َم ْن ُهَو َخْيٌر ِم ِنى
اس َت ْخَل َف َم ْن ُهَو َخْيٌر ِم ِنى أَُبو َب ْك ٍرَ ،وإ ْ
أَ ْس َت ْخل ْف َفَقد ْ
ِ
اغب ر ِ
ِ
رسول َّ ِ
اه ٌب َ ،وِدْد ُت أَِنى َن َجْو ُت ِمْن َها َك َفا ًفا َال ِلى َو َال
ال َر ٌ َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َفأَ ْثَنْوا َعَلْيه َفَق َ
َُ ُ
َعَل َّى َال َال أَ َت َح َّملُ َها َحًّيا َو َمِي ًتا.
قيل لعمر :وذلك عتدما أصيب .تستخلف ،أى تعين خليفة بعدك على الناس .وإن أترك فقد ترك من
هو خير منى ،أى ترك التصريح بالتعيين فى الخليفة .وقد أخذ عمر بما بين األمرين ،فلم يترك

التعيين بمرة ،وال فعله منصوصًا فيه على الشخص المستخلف ،فجعل األمر فى ذلك شورى بين من
قطع لهم بالجنة .وأبقى النظر للمسلمين فى تعيين من اتفق عليه رأى الجماعة الذين جعلت الشورى

فيهم .فأثنوا عليه ،أى أثنى عليه من حضر ذلك من الصحابة .فقال :راغب وراهب ،أى قال عمر:

إن الناس منهم راغب فى الخالفة ،ومنهم راهب منها ،فإن وليت الراغب فيها خشيت أال يعان عليها،

أو الراهب منها خشيت أال يقوم بها .وقال عياض :هما وصفان لعمر ،أى راغب فيما عند هللا وراهب
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ِّ
أعول على ثنائكم ،وذلك يشغلنى عن العناية باالستخالف عليكم .أنى نجوت منها
من عقابه ،فال ّ
كفافًا :منها ،أى من الخالفة .والكفاف :كسحاب :ماال يفضل عن الشىء ويكون بقدر الحاجة إليه.

وهو نصب على الحال .وقيل أراد مكفوف عنى شرها ،وقيل معناه أن ال تنال منى وال أنال منها ،أى
تكف عنى وأكف عنها .ال لى وال على :أى ال لى وال على شرها .ال أتحملها حيا وميتاً :بأن أعين
لها بعد وفاتى شخصاً بعينه.

َ - 788ع ْن أََنس ب ُن م ِال ٍك  -رضى هللا عنه  -أََّن ُه س ِم َع ُخ ْطب َة ُعمر ِ
ين
اآلخَرَة ِح َ
َ ََ
َ
ُ ْ َ
الن ِبى ملسو هيلع هللا ىلص َف َت َش َّهَد وأَبو ب ْك ٍر ص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ٌت الَ
َجَل َس َعَل ى اْلمْنَب ِر َ ،وَذل َك اْل َغُد م ْن َيْو ٍم تُُوف َى َّ ُّ
َ
َُ َ
يش رسول َّ ِ
ِ
َّ
يد ِب َذِل َك أَ ْن َي ُكو َن
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َيْدُبَرَنا ُ -ي ِر ُ
ال ُكْن ُت أَْر ُجو أَ ْن َيع َ َ ُ ُ
َي َت َكل ُم َق َ
ِ
ور َت ْه َتُدو َن
َّللا َت َعاَلى َقْد َج َع َل َبْي َن أَ ْظ ُه ِرُك ْم ُن ً ا
آخَرُه ْم َ -فِإ ْن َي ُك ُم َح َّمٌد ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َم َ
ات َ ،فِإ َّن َّ َ
ول َّ ِ
ِن أَبا ب ْك ٍر ص ِ
اح ُب َرس ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َث ِانى ا ْثَنْي ِن َ ،فِإَّن ُه أَْوَلى
ِب ِه ِب َما َهَدى َّ
َ
َّللاُ ُم َح َّمًدا ملسو هيلع هللا ىلص َوإ َّ َ َ
ُ
ِ ِ
اْلمسِل ِم َ ِ
ُم ِ
وه َقْب َل َذِل َك ِفى َس ِقي َف ِة
وهَ .وَكاَن ْت َطائ َف ٌة مْن ُه ْم َقْد َب َاي ُع ُ
وموا َفَبا ِي ُع ُ
ورُك ْم َ ،فُق ُ
ين بأ ُ
ُْ
ب ِنى س ِ
ام ِة َعَلى اْل ِمْنَب ِر.
اعَد َة َ ،وَكاَن ْت َبْي َعةُ اْل َع َّ
َ َ
الغد :بالنصب على
اآلخرة :أى األخيرة ،وكاتا بعد عقد البيعة ألبى بكر فى سقيفة بنى ساعدةُ .
الظرفية ،والرفع على الخبرية .من يوم :بالتنوين فى جميع الروايات .فتشهد ...قال :المتشهد والقائل
هو عمر .نو ار تهتدون به :يعنى بالنور كتاب هللا .وإن أبا بكر صاحب رسول هللاَّ :قدم الصحبة

لشرفها .ثانى اثنين :إذهما فى الغار .فإنه أولى :وفى رواية" :وإنه" .بنو ساعدة :هم بنو ساعدة بن

كعب بن الخزرج .والسقيفة :ساباط (ممر نافذ بين حائطين) له سقف كانوا يجتمعون فيه للحكومات.
وكانت بيعة العامة على المنبر :كان سبب هذه المبايعة العامة تمكين من لم يحضر السقيفة فى
اليوم السابق.

َ - 788ع ْن أََن ِ
س
َيَز ْل ِب ِه َحتَّى َص ِعَد

ِ
ِ
ِ
اص َعِد اْل ِمْنَبَر َ .فَل ْم
ول َأل ِبى َب ْك ٍر َيْو َمئٍذْ :
ْب ِن َمال ٍك َسم ْع ُت ُع َمَر َيُق ُ
اْل ِمْنَبَر َ ،فَب َاي َع ُه َّ
ام ًة.
اس َع َّ
الن ُ

فى الحديث إشا ةر إلى أن أبا بكر صعد المنبر بعد ترو وتهيب وتمنع ،رضى هللا عنه.
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ِ
اخ َة َ :ت ْتَب ُعو َن
َ - 789ع ْن َط ِار ِق ْب ِن ِش َه ٍ
ال ِلَوْفِد ُبَز َ
َّللا َعْن ُهَ ،ق َ
اب َ ،ع ْن أَ ِبي َب ْك ٍر َرض َي َّ ُ
اإل ِب ِل حتَّى ي ِري َّ ِ
ِ َّ
َّللا َعَلْي ِه َو َسلَّ َم َواْل ُم َه ِ
ين أَ ْمً ار َي ْعِذُروَن ُك ْم
اج ِر َ
أَ ْذَن َ
َّللا َخلي َف َة َن ِبِيه َصلى َّ ُ
اب ِْ َ ُ َ ُ
ِب ِه.
طارق بن شهاب :هو أبو عبد هللا طارق بن شهاب البجلى األحمسى الكوفى .قال أبو داود :رأى

النبى ملسو هيلع هللا ىلص ولم يسمع منه .بزاخة :بضم الباء ،وهو ماء لطيىء بأرض نجد .وكان هذا الوفد من طيىء

وأسد وغطفان ،وقبائل كثي ةر ارتدت بعد النبى ملسو هيلع هللا ىلص ،واتبعوا طليحة بن خوليد األسدى مدعى النبوة.
ةكان خالد قد قاتلهم بعد فراغه من مسيلمة فلنا غلب عليهم تابوا ،وبعثوا وفدهم إلى أبى بكر

يعتذرون ،فأحب أبو بكر أال يقضى فيهم إال بعد المشاورة فى أمرهم .تتبعون أذناب اإلبل ،أى

تتركون السالح وترجعون إلى البادية فى مسالمة ،مزاولين حياة السلم ،حتى يتضح الرأى فى قبول

العذر لخليفة رسول هللا وللمهاجرين.

باب ِإخراج الخصوم وأَهل ِ
الرَي ِب
البيوت َب ْعَد المعرفة
من ُ

 - 780ع ْن أَ ِبى ُهريرَة -رضى هللا عنه  -أَ َّن رسول َّ ِ
ال َوالَِّذى َن ْف ِسى ِبَيِدِه َلَقْد
َ
َ َْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َُ َ
َهمم ُت أَ ْن آمر ِب َح َط ٍب ي ْح َت َطب  ،ثُ َّم آمر ِب َّ ِ َّ
آمَر َر ُجالً َفَيُؤ َّم
َُ
ُ
ُ
َُ
الصالَة َفُيَؤذ َن َل َها  ،ثُ َّم ُ
َْ
َّ
ُح ِر َق َعَلْي ِه ْم ُبُيوَت ُه ْم َ ،والَِّذى َن ْف ِسى بَِيِدِه َلْو َي ْعَل ُم أَ َحُد ُك ْم
اس  ،ثُ َّم أُ َخ ِال َف ِإَلى ِر َج ٍ
ال َفأ َ
الن َ
ِ
ِ
اء.
أََّن ُه َي ِجُد َعْرًقا َسميًنا أَْو َمْرَما َتْي ِن َح َسَن َتْي ِن َل َش ِهَد اْلع َش َ
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والذى نفسى بيده ،أى بتقدي هر وحكمه ،يقبضها متى شاء .هممت :عزمتُ .يحتطب ،ويروى:

"فيحطب" .واحتطاب الحطب :جمعه ،ال كسره كما ذكر القسطالنى .أخالف إلى رجال ،أى آتيهم من
خلفهم .لو يعلم أحدهم :وفى رواية" :أحدكم" .العرق :بالفتح :العظم نزع معظم لحمه وبقى عليه لحوم

رقيقة طيبة ،جمعه عراق .المرماة ،بفتح الميم وكسرها :مابين ظلفى الشاة من اللحم .والمعنى أنه لو
ألفى نفعاً دنيوياً مهما شعف قدره لشهدها .وهذا تنديد بمن ال يبادر إلى
علم أنه إن حضر العشاء َ

الصالة إال الرتقاب غرض دنيوى.

باب هل لإلمام أَن َيمنع المجرمين وأَهل المعصية
من الكالم معه والزيارة ونحوه
ول َّ ِ
َ - 787ع ْن َك ْع َب ْب َن م ِال ٍك َقال َل َّما َت َخلَّ َف َع ْن َرس ِ
وك َ -ف َذ َكَر
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َغْزَوِة َتُب َ
ُ
َ
َ
حِدي َث ُه  -وَنهى رسول َّ ِ
ين َلْيَل ًة ،
ين َع ْن َك َ
ال ِمَنا َ ،فَل ِب ْثَنا َعَلى َذِل َك َخ ْم ِس َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص اْل ُم ْسِل ِم َ
َ
َ َ َُ ُ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِب َتوب ِة َّ ِ
آذ َن رسول َّ ِ
َّللا َعَلْيَنا.
َْ
َو َ َ ُ ُ
والزيا ةر ونحوه ،أى نحو ذلك .وعطف أهل المعصية على المجرمين من عطف العام على الخاص.
تبوك ،بفتح التاء بعدها باء مضمومة :موضع بين وادى القرى والشام .وكانت غزوة تبوك فى سنة

تسع للهجرة ،وهى آخر غزواته ،وكان قد تجمع بها جمع من الروم وعاملة ولخم وجذام ،فوجدهم قد

تفرقوا فلم يلق كيدًا .واألكثر فى تبوك منع الصرف .عن كالمنا :يعنى الثالثة الذين تخلفوا عن
الغزوة ،وهم كعب بن مالك ،وهالل بن أمية ،وم ار ةر بن الربيع .آذن إيذانًا :أعلم إعالمًا.

118

التمنى
كتاب َ

باب تمنى الخير
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َقال َلو َك َ ِ ِ
َ - 788ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
َحَبْب ُت أَ ْن َال َيأ ِْتى
ان عْندى أُ ُحٌد َذ َهًبا  ،أل ْ
َ ْ
َ
ال ٌث َو ِعْنِدى ِمْن ُه ِديَن ٌار َ ،لْي َس َشى ٌء أُْر ِصُد ُه ِفى َدْي ٍن َعَل َّى أَ ِجُد َم ْن َيْقَبُل ُه.
َث َ
ْ
أُحد :هو الجبل المعروف فى شمال المدينة على قرابة ميل .والمراد مثل جبل أحد .ثالث ،أى ثالث

ليال .وفى رواية" :أال يأتى ثالث" .أرصده :أعده إعداداً .والمعنى :إال شىء أعده لقضاء دين َعَلى.
ّ
ويروى" :ليس شيئًا" بالنصب ،فيكون صفة لدينار ،و"أجد من يقبله" حاال من النك ةر الموصوفة.
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ِ
التمنى
باب ما ُيكره من
ول" :ال َت َمَّنُوا
َ - 788ع ْن أََنس رضى هللا عنه قالَ :لْوال أَِنى َس ِم ْع ُت
َّ
النبى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
المْو َت"َ ،ل َت َمَّنْي ُت.
َ
التمنوا :وفى رواية" :التتمنوا" .وإنما نهى عن ذلك لما فيه من مفسدة ،وهى إزالة نعمة الحياة وما

يترتب عليها من الفوائد ،ألن هللا جل وعز هو مقد اآلجال ،فالذى يتمنى الموت يكون غير راض

بقضائه وتقديره.

الر ْح َم ِن ْب ِن أَْزَهَر
َ - 788ع ْن َس ْعُد ْب ُن ُعَبْيٍد َمْوَلى َعْبِد َّ
أَ َحُد ُك ُم اْل َمْو َت ِإ َّما ُم ْح ِسًنا َفَل َعلَّ ُه َيْزَد ُادَ ،وإ َّ
ِما ُم ِسيًئا َفَل َعلَّهُ

أَ َّن رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلالَ َي َت َمَّنى
َُ َ
َي ْس َت ْع ِت َب.

عبد الرحمن بن أزهر :الزهرى :ابن عم عبد الرحمن بن عوف .ال يتمنى :هذا نهى أخرج فى معرض

النفى للتأكيد .وفى رواية" :اليتمنين" بصيغة النهى والتأكيد .إما محسنا فلعله يزداد ،أى إما أن يكون

محسناً فلعله يزداد خي ًار .يستعتب :يطلب العتبى ،أى الرضا عنه.
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة
ين َب َاي َع الْ ُم ْسِل ُمو َن أََبا َب ْك ٍر ،
س ْب ُن َم ِال ٍك أََّنهُ َس ِم َع ُع َمَر الْ َغَد ِح َ
َ - 788ع ْن أََن ُ
ول َّ ِ
َواس َتَوى َعَلى ِمْنَب ِر َرس ِ
َّللا ِلَر ُسوِل ِه
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َت َش َّهَد َقْب َل أَ ِبى َب ْك ٍر َفَقا َل أَ َّما َب ْعُد َف ْ
اخ َت َار َّ ُ
ُ
ْ
َِّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّللا ِب ِه
ملسو هيلع هللا ىلص الَّذى عْنَد ُه َعَلى الَّذى عْنَد ُك ْم َ ،و َه َذا الْك َت ُ
اب الذى َهَدى َّ ُ
ِِ
َّللا ِب ِه َر ُسوَل ُه.
َر ُسوَل ُك ْم َف ُخ ُذوا به َت ْه َتُدوا َوإَِّن َما َهَدى َّ ُ
الغَد :من يوم توفى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .استوى :جلس .والمراد استوى عمر .الذى عنده على الذى عندكم،
َ
أى ما أعه له من الدرجة الرفيعة فى الجنة والكرامة والثواب .لما هدى هللا به رسوله :وفى رواية:

"وإنما هدى هللا به رسوله" ،ويروى" :بما هدى هللا به رسوله".

بسَن ِن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
باب االقتداء ُ
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َ - 788ع ْن
َم ْجِل ِس َك َه َذا

ُقْل ُت َما أَْن َت

ِ
ِ
ِ
ال َجَل َس ِإَل َّى ُع َمُر ِفى
ال َجَل ْس ُت ِإَلى َشْيَب َة فى َه َذا اْل َم ْس ِجد َق َ
أَ ِبى َوائ ٍل َق َ
ِ
ين.
اء ِإالَّ َق َس ْم ُت َها َبْي َن اْل ُم ْسِل ِم َ
ال َه َم ْم ُت أَ ْن الَ أََد َع ف َ
اء َوالَ َبْي َض َ
يها َص ْفَر َ
َفَق َ
ِب َف ِ
اع ٍلَ .قال ِلم ُ .قْل ُت َلم ي ْفعْلهُ ص ِ
ال هُ َما اْل َمْر ِ
آن ُيْق َتَدى ِب ِه َما.
احَب َ
ْ َ َ َ
اك َق َ
َ َ

العباد ،أدرك
أبو وائل :شقيق بن سلمة ،أدرك النبى ولم يره ،وروى عن كبار الصحابة .وكان من ُ
سبع سنين من سنى الجاهلية ،ومات بعد الجماجم سنة  .31شيبة :شيبة بن عثمان العبدرى
الح َجّبى ،نسبة إلى حجبة الكعبة .فى هذا المسجد :عند باب الكعبة ،أو فى الكعبة نفسها .فقال:
َ

هممت :وفى رواية "ألقد هممت" .صفراء وال بيضاء ،أى ماالً من ذهب أو فضة .وفيها ،أى فى

الكعبة .بين المسلمين ،اى بين الفقراء المسلمين .صاحباك :يعنى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأبا بكر .يقتدى

عمر أن يخالف ما كانا عليه من ترك مال الكعبة ليصرف
بهما ،وفى رواية" :نقتدى بهما" .فلم يسع َ
فيما نذر من إصالح البيت أو بعض آالته.

َ - 788ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َوَزْيِد ْب ِن َخ ِالٍد َق ا َال ُكَّنا ِعْنَد َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص
اب َّ ِ
َفَقال ألَ ْق ِضَي َّن َبْيَن ُكما ِب ِك َت ِ
َّللا.
َ
َ

كنا عند النبى ملسو هيلع هللا ىلص :فقام رجل فقال :أنشدك هللا إال ما قضيت بيننا بكتاب هللا .وذلك فى قصة العسيف
الذى زنى بامرأة الذى استأجره .فطلب الحكم بينه وبين العسيف ،وهو األجير.

ِّ
ق َع ْن اْل َهَوى،
فيه إشا ةر إلى أن السنة يطلق عليها "كتاب هللا"؛ ألنها بوحيه وتدبيرهَ " :وَما َي ْنط ُ
ِّ َّ
ِّ
وحى".
إ ْن ُهَو إال َو ْحي ُي َ

 - 788ع ْن أَ ِبى ُهريرَة أَ َّن رسول َّ ِ
َّللا
َ
َ َْ
َُ َ
َقاُلوا يا رسول َّ ِ
ال َم ْن
َّللا َو َم ْن َيأَْبى َق َ
َ َُ َ

ال ُك ُّل أُ َّم ِتى َيْد ُخلُو َن اْل َجَّن َة ِ ،إالَّ َم ْن أََبى.
ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
اع ِنى َد َخ َل اْل َجَّن َة َ ،و َم ْن َع َص ِانى َفَقْد أََبى.
أَ َط َ

من أبى ،أى من عصى ،استثناهم تغليظاً عليهم وزج ًار .من أطاعنى دخل الجنة ،ومن عصانى فقد
أبى :هذه إجابة كاملة ،لتمييز المطيع وما يثاب به ،والعاصى وما يجزى به .فالطاعة موجبة لدخول
الجنة ،والعصيان مستوجب لعدم دخولها.
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ِ
َّللا يُقول جاء ْت م َ ِ
ِ ِ
ض ُه ْم
ال َب ْع ُ
ال ئ َك ٌة ِإَلى النَّ ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َو ْهَو َنائ ٌم َفَق َ
َ - 789ع ْن َجا ِبَر ْب َن َعْبد َّ َ ُ َ َ َ
ِ
ان َ .فَقالُوا ِإ َّن ِلص ِ
اح ِب ُك ْم َه َذا َم َثالً
ال َب ْع ُ
ض ُه ْم ِإ َّن اْل َعْي َن َن ِائ َم ٌة َواْلَقْل َب َيْق َظ ُ
َ
ِإَّن ُه َنائ ٌم َ .وَق َ
ِ
ان .
ال َب ْع ُ
ال َب ْع ُ
َف ْ
ض ُه ْم ِإ َّن اْل َعْي َن َن ِائ َم ٌة َواْلَقْل َب َيْق َظ ُ
ض ُه ْم ِإَّنهُ َنائ ٌمَ .وَق َ
اض ِرُبوا َلهُ َم َثالً َ .فَق َ
الد ِ
ِ
ِ
اعى
اب َّ
َفَقالُوا َمَثلُ ُه َك َمَث ِل َر ُج ٍل َبَنى َد ً ا
يها َمأُْدَب ًة َوَب َع َث َداعًياَ ،ف َم ْن أَ َج َ
ار َ ،و َج َع َل ف َ
َ
الد ِ
الد َار َوَل ْم َيأْ ُك ْل ِم َن
اعى َل ْم َيْد ُخ ِل َّ
الد َار َوأَ َك َل ِم َن اْل َمأُْدَب ِة َ ،و َم ْن َل ْم ُي ِج ِب َّ
َد َخ َل َّ
َ
ِ
ِ
ض ُه ْم ِإ َّن اْل َعْي َن َن ِائ َم ٌة
ال َب ْع ُ
ال َب ْع ُ
اْل َمأُْدَبة َ .فَقاُلوا أَ ِوُل َ
ض ُه ْم ِإَّن ُه َنائ ٌم َ .وَق َ
وها َل ُه َي ْفَق ْه َها َفَق َ
الد ِ
اع ُم َح َّمًدا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقْد
الد ُار اْل َجَّن ُة َ ،و َّ
ان َ .فَقاُلوا َف َّ
اعى ُم َح َّمٌد ملسو هيلع هللا ىلص َف َم ْن أَ َط َ
َواْلَقْل َب َيْق َظ ُ
الن ِ
ق َبْي َن َّ
اس .
َّللا َ ،و ُم َح َّمٌد ملسو هيلع هللا ىلص َفْر ٌ
أَ َط َ
َّللا َ ،و َم ْن َع َص ى ُم َح َّمًدا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقْد َع َص ى َّ َ
اع َّ َ
إن العين نائمة والقلب يقظان :ألن النفوس القدسية الكاملة ال يضعف إدراكها بضعف الحاوس

واستراحة األبدان .إن لصاحبكم هذا :يعنون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .إن العين نائمة والقلب يقظان :كذا

بالتكرار لما سبق .أعادوا القول تأكيدًا لخالفهم فى نومه .المأدبة ،بضم الدال :الوليمة .التأويل:
التفسير ،والفقه :الفهم .ثم إن العين نائمة :هذا تكرار منهم للم ةر الثالثة .فالدار الجنة :التى جعلها هللا

للمطيعين هللا ورسوله .دمحم فرق بين الناس :مؤمنهم وكافرهم ،صالحهم وطالحهم ،وهذا كالتذييل

للكالم السابق .وفى روايةَ" :ف ْرق" ،أى فارق.

َ - 780ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
ان
ال َد ُعوِنى َما َتَرْك ُت ُك ْمِ ،إَّن َما َهَل َك َم ْن َك َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ال ِف ِهم عَل ى أَْن ِبي ِائ ِهمَ ،فِإ َذا َنهي ُت ُكم ع ْن َشى ٍء َف ِ
ِبسَؤ ِال ِهم و ْ ِ
وهَ ،وِإ َذا أَ َمْرُت ُك ْم
ْ
َْ ْ َ
اخت َ ْ َ
اج َتنُب ُ
ُ ْ َ
َ ْ
ْ
ِ
ط ْع ُت ْم.
اس َت َ
َفأْ ُتوا مْن ُه َما ْ

َقْبَل ُك ْم
ِ
َم ٍر
بأ ْ

دعونى ما تركتكم ،أى مدة تركى لكن بغير أمر بشىء وال نهى عن شىء والمراد ترك السؤال عن

الشىء لم يقع ،خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريمه .وفى رواية مسلم قبله" :خطبنا رسول هللا فقال:

أك َّل عام يا رسول هللا؟ فسكت حتى قالها
يا أيها الناس قد فرض هللا عليكم الحج فحجوا .فقال رجلُ :

ثالثا ،فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :لو قلت نعم لو جبت ولما استطعتم ،ثم قال :ذرونى ما تركتكم."...

الحديث .ما استطعتم :وذلك كترك ركن من الصالة لمن عجز عنه أو فقد شرط لن لم يستطيع الوفاء
به.
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باب ما يكره من كثرة السؤال
اص عن أَ ِب ِ
يه أَ َّن َّ
ين ُجْرًما
ال ِإ َّن أَ ْع َظ َم اْل ُم ْسِل ِم َ
َ - 787ع ْن َس ْعِد ْب ِن أَ ِبى َوقَّ ٍ َ ْ
النبِ َّى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َل َع ْن َشى ٍء َل ْم ُي َحَّرْم َ ،ف ُح ِرَم ِم ْن أَ ْج ِل َم ْسأََل ِت ِه.
َم ْن َسأ َ
ْ
الجرم :بالضم ،اإلثم والذنب.

لما كان السؤال سببًا لتحريم المباح صار أعظم الجرائم ألنه سبب فى التضييق على جميع المسلمين.
ومنه يؤخذ أن من عمل شيئًا كان فيه إضرار بالغير كان آثما.

َ - 798ع ْن َزْيِد ْب ِن َثا ِب ٍت أَ َّن َّ
ير َ ،ف َصلَّى
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص اتَّ َخ َذ ُح ْجَرًة ِفى اْل َم ْس ِجِد ِم ْن َح ِص ٍ
ِ
ِ
ِ
رسول َّ ِ
اس ُ ،ث َّم َفَقُدوا َصْوَت ُه َلْيَل ًة َف َظُّنوا أََّنهُ َقْد
يها َلَيال َى َ ،حتَّى ْ
اج َت َم َع ِإَلْيه َن ٌ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ف َ
َُ ُ
ضهم ي َتَنحَنح ِلي ْخرج ِإَلي ِهم َفَقال ما َزال ِب ُكم الَِّذى أَري ُت ِم ْن ص ِن ِ
يع ُك ْم ،
َ
َْ
ام َ ،ف َج َع َل َب ْع ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ ُ
َن َ
يت أَ ْن ُي ْك َت َب َعَلْي ُك ْم َ ،وَلْوُك ِت َب َعَل ْيكُ ْم َما قُ ْمتُ ْم ِب ِه َف َصلُّوا أَُّي َها َّ
اس ِفى ُبُيوتِ ُك ْم
َحتَّى َخ ِش ُ
الن ُ
وب َة.
َ ،فِإ َّن أَ ْف َض َل َص َال ِة اْل َمْرِء ِفى َبْي ِت ِهِ ،إالَّ َّ
الص َ
ال َة اْل َم ْك ُت َ
حجرة :بالراء فى أكثر الروايات .وفى رواية" :حجزة" بالزاى ،وكالمها بمعنى ،أى حاج اًز وسائ اًر من
الناس وقت الصالة .ليالى :من شهر رمضان .التنحنح :صوت أسهل من السعال .من صنيعكم،

وفى رواية" :من صنعتكم" .يعنى حرصهم على إقامة صالة التراويح فى جماعة .المكتوبة:

المفروضة .ويستثنى من ذلك صالة العيد والجمعة ونحوهما مما شرع فى جماعة ،وال يصح إال بها.
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 - 798ع ْن أََنس ب َن م ِال ٍك يُقول َق ال رسول َّ ِ
اس يَتَسَا َءلُو َن َحتَّى
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َل ْن يَبْ َر َ
ح الن َّ ُ
َ
َ ْ َ َ ُ ََُ ُ
َّللا َخ ِال ُ ِ
َّللا.
ق ُكل َش ْى ٍء َف َم ْن َخَل َق َّ َ
َيُقولُوا َه َذا َّ ُ
يساءلون" بتشديد السين .والتساؤل:
يتساءلون :وفى رواية "يسالونى" ،وفى أخرى كما فى القسطالنى " َّ

جريان السؤال بين اثنين فصاعدًا .حتى يقولوا ،...أى إن كثرة السؤال كثي ًار ما تفضى إلى محذور،
كهذا السؤال الذى ال ينشأ إال عن جهل مفرط.

باب ما يكره من التعمق والتنازع فى
العلم والغلو في الدين والبدع
 رضى هللا عنه َ -عَلى ِمْنَب ٍرِ
اب
َما ِعْنَدَنا ِم ْن ِك َت ٍ
اب ُيْقَ أرُ ِإالَّ ك َت ُ

ِ
َ - 798ع ْن َي ِز َيد ِ
الَ :خ َطَبَنا َعِل ٌّى
بن َش ِر ٍ
يك التَّْيم ُّى َق َ
ِمن آج ٍر  ،وعَلي ِه سي ِ ِ
يه ص ِحي َف ٌة معلََّق ٌة َفَقال و َّ ِ
َّللا
ََ ْ َْ ٌ
ْ ُ
َ َ
َُ
فف َ
َّللا وما ِفى هِذِه َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ان ِ
يهااْل َمِديَن ُة َحَرٌم ِم ْن
يها أَ ْسَن ُ
َ
اإل ِب ِل َوِإ َذا ف َ
الصحي َفةَ .فَن َشَرَها َفِإ َذا ف َ
َّ َ َ
عي ٍر ِإَلى َك َذا َ ،فم ْن أَحَد َث ِفيها حَد ًثا َفعَلي ِه َلعَن ُة َّ ِ
الن ِ
ال ِئ َك ِة َو َّ
ين َ ،ال
َّللا َواْل َم َ
اس أَ ْج َم ِع َ
َ َ
َ ْ
َْ ْ
َْ
ِِ
ِ ِ ِ
يْقبل َّ ِ
ين و ِ
احَدةٌ َي ْس َعى ِب َها أَْدَناهُ ْم َ ،ف َم ْن
َّللا مْنهُ َصْرًف ا َو َال َعْدالً َ.وِإ َذا فيه ذ َّم ُة اْل ُم ْسلم َ َ
ََُ ُ
أَ ْخ َفر مسِلما َفعَلي ِه َلعَن ُة َّ ِ
الن ِ
ال ِئ َك ِة َو َّ
َّللا
َّللا َواْل َم َ
اس أَ ْج َم ِع َ
َ ُْ ً َ ْ ْ
ين َ ،ال َيْقَب ُل َّ ُ
ِمْن ُه َصْرًف ا َو َال َعْدالً".
ِ ِ
يه َفعَلي ِه َلعَنةُ َّ ِ
ِ
الن ِ
َّللا َواْل َمالَ ِئ َك ِة َو َّ
ين الَ
اس أَ ْج َم ِع َ
يه ا َم ْن َواَلى َقْو ًما ِب َغْي ِر ِإ ْذ ِن َمَوال َ ْ ْ
َوِإ َذا ف َ
َّللا ِمْنهُ َصْرًف ا َو َال َعْد ًال .
َيْقَب ُل َّ ُ
اآلجر :الطوب المحروق ،فارسى معرب .وقال العينى :فى لغة أهل مصر :هو الطوب المشوى.
نشرها ،أى فتحها وأظهرها .أسنان اإلبل :يعنى إبل الد يات ،واختالفها فى العند ،وشبه العمد،

والخطأ.حرم :أى محرمةَ .ع ُير بالفتح :جبل بالمدينة .وفى رواية مسلم" :إلى ثور" .وهو جبل معروف
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بمكة ،فيه الغار الذى اختفى فيه رسول هللا .أحدث حدثا ،أى ابتدع بدعة أو ظلمًا .صرفًا وال عدال،
أى فرضًا وال نفال ،أو العكس ،أو توبه وال فدية .وإذا فيه :فيه ،أى المكتوب فى تلك الصحفية .ذمة
المسلمين واحدة  ،أى أمانهم للكافر على حد سواء ،ال يخفر أحدهم فى ذلك ذمة أخيه ،ويحرم عليه

التعرض لمن كان فى ذمته .واللذمة :العهد .ألنه يذم متعاطيها على إضاعتها .يسعى بها أدناهم،

أى يتوالها أدناههم من امرأة أو عبد أو نحوهما .اإلخفار :نقض العهد .وإذا فيها :من والى ،...أى

فى الصحيفة المعلقى .والى قوما ،أى اتخذهم مواليه.

باب ذم الرأى وتكلف القياس
ِ
 - 798ع ْن عروَة َقال ح َّج عَليَنا عبُد َّ ِ
ول َس ِم ْع ُت َّ
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص
َ ُْ َ َ َ َ ْ َ ْ
َّللا ْب ُن َع ْم ٍرو َف َسم ْع ُت ُه َيُق ُ
ِ
اعا َ ،وَل ِك ْن َيْن َت ِزُع ُه ِمْن ُه ْم َم َع َقْب ِ
ض
َّللا الَ َيْن ِز ُع اْل ِعلْ َم َب ْعَد أَ ْن أَ ْع َط ُ
وه اْنتَز ً
اه ُم ُ
ول ِإ َّن َّ َ
َيُق ُ
ِ ِ ِ
ال ُي ْس َت ْف َتْو َن َفُي ْف ُتو َن ِبَ أْرِي ِه ْمَ ،فُي ِضُّلو َن َوَي ِضُّلو َن .
اْل ُعَل َماء بِعْلم ِه ْم َ ،فَيْبَقى َن ٌ
اس ُج َّه ٌ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ُث َّم ِإ َّن عبَد َّ ِ
َف َحَّد ْث ُت َع ِائ َش َة َزْو َج َّ
َّللا ْب َن َع ْم ٍرو َح َّج َب ْعُد َفَقاَل ْت َيا ْاب َن أُ ْخ ِتى
َْ
اْن َطِلق ِإَلى عبِد َّ ِ
اس َت ْث ِب ْت ِلى ِمْنهُ الَِّذى َحَّد َث ِنى َعْن ُه َ .ف ِجْئتُ ُه َف َسأَْلتُهُ َف َحَّد َث ِنى ِب ِه
َْ
ْ
َّللا َف ْ
َّللا َلَقْد ح ِف َظ عبُد َّ ِ
َخبرُتها َفع ِجب ْت َفَقاَل ْت و َّ ِ
ِ
ِ
َّللا ْب ُن
َ
َْ
َ
َكَن ْح ِو َما َحَّد َثنى َ ،فأَ َتْي ُت َعائ َش َة َفأ ْ َ ْ َ َ َ

َع ْم ٍرو .

الرأى :الذى ال يكون على أصل من كتاب أو سنى أو إجماع .وكذا القياس :ألذى ال يكون على

ذلك .عروة :هو عروة بن الزبير .حج علينا ،أى حج ما ًار علينا .أعطاهموه :ويروى" :أعطاكموه".

ينتزعه منهم :ويروى" :منكم" بعلمهم ،أى بكتبهم ،بأن يحمى العلم منها .أو الكالم على القلب ،أى

ينتزعه بقبض العلماء مع علمهمُ .ي ْسَت ْفَت ْو َن :بالبناء للمجهول ،أى تطلب منهم الفتوى .فحدثت به
عائشة :القائل عروة .ويروى" :فحدثت عائشة"َ .ح َّج َب ْع ُد ،أى بعد تلك الحجة ،أو بعد تلك السنة.

فقالت :يا ابن أختى ،أى قالت عائشة لعروة بن الزبير ،وأمه أختها أسماء بنت أبى بكر .كنحو ما

حدثنى ،أى نحو ما حدثنى به فى الم ةر األولى .فأخبرتها فعجبت :عجبت من عبد هللا بن عمرو،

ألنه لم يغير حرفًا مما كان حدث به قبل .حفظ ،أى أتقن الحفظ والوعى لكالم رسول هللا.
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ِ
الحق
باب ال تزال طائفة من أَمتى ظاهرين على
َ - 798ع ِن اْل ُم ِغ َيرِة ْب ِن ُش ْعَب َة َع ِن َّ
ال َط ِائ َف ٌة ِم ْن
ال َال َيَز ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َّللا و ُهم َظ ِ
ِ
ِ
أُ َّم ِتى َظ ِ
اهُرو َن.
اه ِر َ
ين َحتَّى َيأْتَي ُه ْم أَ ْمُر َّ َ ْ
ال يزال :فى رواية ابن حجر" :التزال" بالتاء .ظاهرين :معاونين ،أو غالبين ،أو عالمين .حتى يأتيهم
أمر هللا ،أى حتى تقوم الساعة وال يزالون ظاهرين غالبين لمن خالفهم.

باب قوله تعالى:
(أَْو َيْل ِب َس ُك ْم ِشَيع ًا)
ول َّ ِ
 َيُقول َل َّما َنَزل َعَلى َرس َِّللا
ُ
َ
ُ
ال أَ ُعوُذ ِبَو ْج ِه َك ) ( .أَْو
َفْوِق ُك ْم ) َق َ

 - 798ع ِن جا ِبر ب َن عبِد َّ ِ
َّللا  -رضى هللا عنهما
َ َ َ ْ َْ
ملسو هيلع هللا ىلص ( ُق ْل ُهَو اْلَق ِادُر َعَلى أَ ْن َيْب َع َث َعَلْي ُك ْم َع َذ ًابا ِم ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يق َب ْع َض ُك ْم
ال :أَ ُعوُذ ِبَو ْج ِه َك َ .فَل َّما َنَزَل ْت ( :أَْو َيْل ِب َس ُك ْم شَي ًعا َوُيذ َ
م ْن َت ْحت أَْر ُجل ُك ْم ) َق َ
ال َ :ها َت ِ
ان أَ ْهَو ُن أَْو أَْي َسُر.
ْس َب ْع ٍ
َبأ َ
ض ) َق َ
أو يلبسكم شيعًا :اآلية  69من سو ةر األنعام .القادر :الكامل القدرة .من فوقكم :كإمطار الحجا ةر على
قوم لوط ،وإمطار الماء على قوم نوح .بوجهك ،أى بذاتك ،من عذابك .من تحت أرجلكم :كخسف

األرض بقارون .يلبسكم :يخلطكم .شيعاً :فؤقاً ،جمع شيعة .والبأس :الشدة والخوف .وذلك بأن يقتل
وقوا
يز"َ".ف ُذ ُ
بعضهم بعضًا .واإلذاقة استعا ةر فاشية فى كتاب هللا " ُذ ُ
وقوا َم َّس َسَقر"ُ " ،ذ ْق ِّإَّن َك أ َْن َت اْل َع ِّز ُ

اب" .والمراد باإلذاقة اإلصابة.
الع َذ َ
َ
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بع َّن سَن َن َم ْن كان َقْبَل ُك ْم
باب :ل َت َت ُ
َ - 798ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة رضى هللا عنه َع ِن َّ
اع ُة َح َّتى َتأْ ُخ َذ
وم َّ
الس َ
ال َال َتُق ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
اع َ .ف ِقيل يا رسول َّ ِ
أُ َّم ِتى ِبأ ْ ِ
الرو ِم.
َّللا َك َف ِار َس َو ُّ
اعا ِبِذَر ٍ
َخذ اْلُقُرو ِن َقْبَل َها ِ ،شْبً ار ِب ِشْب ٍر َوِذَر ً
َ َ َُ َ
ال َو َم ِن َّ
اس ِإالَّ أُوَل ِئ َك.
الن ُ
َفَق َ
يقال أخذ بأخذه :سار سيرته .والقرون :جمع قرن ،بالفتح ،وهو األمة من الناس .ويروى" :مأخذ" ،و
"بما أخذ القرون" .شب ار بشب ار وذراعا بذراع :وفى روايةِّ " :شب اًر ِّشب اًر وذراعاً وذراعاً" ،والمعنى مقدار
أخذهم .والشبر :مقدار ما بين أعلى اإلبهام وأعلى الخنصر ،مذكر .والجمع أشبار .كفارس والروم،
أى هؤالء المتبوعون كفارس والروم .ومن الناس إال أولئك ،أى ومن الناس المتبوعون المعهودون

المتقدمون .وإنما عينهما ألنهما كانا إذ ذاك أكبر ملوك األرش ،وأكثرهم رعية ،وأفسحهم بالدًا.
واالستفهام هنا إنكارى.

باب ذكر الحرمين مكة والمدينة
الم َشاهد
وما كان بهما من َ
ان ُم َم َّشَق ِ
ال ُكَّنا ِعْنَد أَ ِبى ُهَرْيَرَة َو َعَلْي ِه َثْوَب ِ
ال
ان ِم ْن َكتَّ ٍ
ان َف َت َم َّخ َط َفَق َ
َ - 799ع ْن ُم َح َّمٍد َق َ
ول َّ ِ
انَ ،لَقْد أَريتُِنى وإِِنى أل ِ
َخُّر ِفيما َبْي َن ِمْنَب ِر َرس ِ
َب ْخ َب ْخ أَُبو ُهَرْيَرَة َي َت َم َّخطُ ِفى اْل َكتَّ ِ
َّللا
َ
َْ
ُ
َ
ِ ِ
ِ
ىء اْل َج ِائى َفَي َض ُع ِر ْجَل ُه َعَل ى ُعُن ِقى َ ،وُيَرى
ملسو هيلع هللا ىلص ِإَلى ُح ْجَرة َعائ َش َة َم ْغشًّيا َعَل َّى َ ،فَي ِج ُ
أَِنى َم ْجُنو ٌن َ ،و َما ِبى ِم ْن ُجُنو ٍن َ ،ما ِبى ِإالَّ اْل ُجوُع .
دمحم :هو دمحم بن سيرين .ممشقان :مصبوغان بالمشق ،بكسر الميم وفتحها ،وهو الطين األحمر.

تخمط ،أى استنثر مما فى أنفه .بخ بخ :بفتح الباء وسكون الخاء مخففة ،وتشدد ،وفها لغات أخرى.
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وهى كلمة تقال عند الرضا واإلعجاب ،وعند المدح ،وعند المبالغةَ .خَّريخر :سقط .مغشيًا على ،أى
ّ
مغمى على .وفى رواية" :عليه" .على عنقى :وفى رواية" :على عنقة".
ً
وجه إيراد الحديث فى هذا البا ب أن الصبر على الشدة التى أشار إليها من أجل مالزمة الرسول فى
طلب العلم كان جزاؤه انفراده بكث ةر المحفوظ والمنقول من األحكام وغيرها ،وذلك ببركة صب هر على

المدينة.

اس أَ َش ِهْد َت اْل ِع َيد َم َع َّ
ال َن َع ْم َوَلْو َال َمْن ِزَل ِتى ِمْن ُه َما
ُ - 790س ِئ َل ْاب ُن َعَّب ٍ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َش ِهْدتُ ُه ِم َن ِ
الص َغ ِر َ ،فأَ َتى اْل َعَل َم الَِّذى ِعْنَد َد ِار َك ِث ِ
الصْل ِت َف َصلَّى ثُ َّم َخ َط َب َ ،وَل ْم
ير ْب ِن َّ
ي ْذ ُكر أَ َذاًنا و َال ِإ َقام ًة ُ ،ث َّم أَمر ِب َّ ِ
ِ
اء ُي ِشْر َن ِإَلى آ َذ ِان ِه َّن َو ُحُلوِق ِه َّن ،
ََ
َ
َ ْ
الصَد َقة َف َج َع َل الن َس ُ
َ
اه َّن  ،ثُ َّم َر َج َع ِإَلى َّ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص.
َمَر ِب َ
ال ًال َفأَ َت ُ
َفأ َ
العَلَم الذى عند دار كثير بن الصلت ،أى فأتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .والمراد
شهد الشىء :حضره .فأتى َ
َّ
المصلى .ودار كثير بن الصلت بن معد يكرب الكندى ،إنما بنيت بعد
بالعَلمَ :عَلم الصالة ،وهو
َ
عهد الرسول ،وإنما عرف المصلى بها لشهرتها .فصلى ثم خطب ،أى صلى العيد ،ثم خطب بعد

الصالة .ولم يذكر أذنا :وفى رواية "فلم" .ثم أمر بالصدقة :المراد صدقة الفطر .فجعلن ،...هو على
لغة أكلونى البراغيث .ويروى" :فجعل" .وفى رواية" :فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن" ،أى يبدين
استعدادهن للتبرع باألقراط والعقود ،باإلشا ةر إليها .فأمر بالال فأتاهن :ليأخذ منهن ما يتصدقن به.

اشيا ور ِ
النبِى ملسو هيلع هللا ىلص َك َ ِ
ِ
اكًبا
َ - 797ع ِن ْاب ِن ُع َمَر  -رضى هللا عنهما  -أَ َّن َّ َّ
اء َم ً َ َ
ان َيأْتى قَُب ً
.
قباء ،بضم القاف مدا ،وقد يقصر .ويذكر على أنه اسم موضع فيصرف ،ويؤنث على إرادة البقعة

فيمنع الصرف .وهى قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة .وهناك مسجد التقوى.

ويروى" :راكباً وماشياً" .وأورده فى هذا الباب ألنه مشهد من مشاهده ملسو هيلع هللا ىلص.
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 - 708ع ْن ع ِائ َش َة َقاَل ْت ِلعبِد َّ ِ
الزبي ِر ْاد ِف ِنى م َع صو ِ
اح ِبى َو َال َتْد ِف ِنى َم َع َّ
الن ِب ِى
َ َ
َ ََ
َّللا ْب ِن ُّ َ ْ
َْ
ملسو هيلع هللا ىلص ِفى اْلَبْي ِت َ ،فِإِنى أَ ْكَرُه أَ ْن أَُزَّكى.
عائشة قالت لعبد هللا بن الزبير :ابن اختها بنت أبى بكر .صواحبى :تعنى أمهات المؤمنين ،وكان

مدفنهن بالبقيع .فى البيت :تعنى الحج ةر التى دفن فيها الرسول الكريم وصاحباه .أَُزَّكى :من التزكية.
والمعنى أنها كرهت أن يظن أنها أفضل الصحابة بعد الصاحبين ،وذلك منها غاية التواضع.

اءوا ِإَلى َّ
َمَر ِب ِه َما
َ - 708ع ِن ْاب ِن ُع َمَر أَ َّن ا ْلَي ُه َ
امَ أرَ ٍة َزَنَيا َ ،فأ َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص ِبَر ُج ٍل َو ْ
ود َج ُ
وض ُع اْل َجَن ِائُز ِعْنَد اْل َم ْس ِجِد.
َفُرِج َما َق ِر ًيبا ِم ْن َحْي ُث ُت َ
اليهود :المراد يهود خيبر ،منهم كعب بن األشرف ،وكعب بن أسعد ،وسعيد بن عمرو ،وكنانة بن
أبى الحقيق .برجل وامرأة زنيا :لم تسم المرأة ،وأما الرجل فهو بسرة ،بضم الباء .مناسبة الحديث

للترجمة فى قوله" :حيث توضع الجنائز" إذ هى من المشاهد الكريمة .والمسجد هو المسجد النبوى
بالمدينة.

َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ه َذا اْل ِمرَكن َفَن ْشرع ِف ِ
ول َّ ِ
وض ُع ِلى َوِلَرس ِ
يه
ان ُي َ
َُ
ْ ُ
َ
َ - 708ع ِن َع ِائ َش َة َقاَل ْت َك َ
ُ
ِ
يعا.
َجم ً
اإلجانة التى يغسل فيها الثياب .فنشرع فيه ،أى نتناول منه بغير إناء.
المركن ،بكسر الميم َّ

ال َحاَل َف َّ
ش ِفى َدا ِرى َّال ِتى ِباْل َمِديَن ِة،
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َبْي َن األَ ْن َص ِار َوقَُرْي ٍ
َ - 708ع ْن أََن ٍ
س َق َ
اء ِم ْن َب ِنى ُسَلْي ٍم.
َوَقَن َت َش ْهًرا َيْد ُعو َعَلى أَ ْحَي ٍ
المحالفة :المعاقدة .األنصار هم األوس والخزرج ،وعنى بقريش المهاجرين .حالف بينهم على

التناصر والتعاضد .قنت ،أى دعا دعاء القنوت بعد الركوع .األحياء :جمع حى ،وهم بنو األب قّلوا

أو كثروا ،و َّ
الشعب :يجمع القبائل .وإنما دعا على بنى سليم أنهم غدروا بالقراء وقتلوهم ،وكانوا سبعين
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من أهل الصفة عمار المساجد وليوث المالحم ،ولم ينج منهم إال كعب ابن زيد األنصارى من بنى
النجار ،فإنه خلص وبه رمق ،فعاش حتى استشهد يوم الخندق.

 - 708ع ْن أَ ِبى برَد َة َقال َقِدم ُت اْلمِديَن َة َفَل ِقي ِنى عبُد َّ ِ
ال ِلى اْن َطِل ْق ِإَلى
َ
َْ
َ
ُْ
َّللا ْب ُن َسالَ ٍم َفَق َ
َ
َ ْ
ّلِل ملسو هيلع هللا ىلص ،وُتصِلى ِف ى مس ِجٍد صلَّى ِف ِ
ِ ِ
يه رسوُال َّ ِ
اْلمْن ِز ِل َفأ ِ ِ
يه َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص
َ
َ َ
َْ
َسقَي َك فى َقَد ٍح َش ِر َب ف َ ُ
ْ
َ
.

َفاْن َطَلْق ُت َم َعهُ َ ،ف َسَق ِانى َس ِو ًيقا َ ،وأَ ْط َع َم ِنى َت ْمً ار َ ،و َصلَّْي ُت ِفى َم ْس ِجِدِه .

أبو بردة :أبو برجة بن نيار األنصارى ،وقيل أسمه مالك بن هبيرة ،وقيل الحارث بن عمرو .السويق:
طعام يتخذ من الحنطة والشعير .ويروى" :فأسقانى".

ال َحَّد َث ِنى
َ - 708ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
اس َأ َّن ُع َمَر  -رضى هللا عنه َ -حَّد َث ُه َق َ
آت ِم ْن َربِى َو ْهَو ِباْل َع ِق ِ
يق أَ ْن َص ِل ِفى َه َذا
ال أَ َت ِانى اللَّْيَل َة ٍ
عليه وسلم َق َ
َوُق ْل ُع ْمَرٌة َو َح َّج ٌة.

َّ
الن ِب ُّى صلى هللا
اْلَو ِادى اْل ُمَب َارِك

آت من ربىَ :ملك ،أو جبريل عليه السالم .العقيق :واد بظاهر المدينة ،بينه وبين المدينة أربعة
ِّ
صل :سنة اإلحرام .وكان قارنًا بين العمرة والحج .عم ةر وحجة :بالرفع ،أى هذه عم ةر
أميال .أن ّ
وحجة ،أو نويت ،أو أردت.

باب أجر الحاكِم إذا اج ْت َهَد
فأَصاب أَو أَخطأ
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ِ
اص أََّن ُه س ِمع رسول َّ ِ
َ - 708ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن اْل َع ِ
اج َت َهَد ثُ َّم
ول ِإ َذا َح َك َم اْل َحاك ُم َف ْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
َ ََُ َ
اب َفَلهُ أَ ْجَر ِ
اج َت َهَد ثُمَّ أَ ْخ َطأَ َفَل ُه أَ ْجٌر.
ان َ ،وِإ َذا َح َك َم َف ْ
أَ َص َ
فاجتهد ،أى فاجتهد قبل حكمه ،ألن الحكم متأخر عن االجتهاد .أجران :أجر االجتهاد وأجر

اإلصابة .أخطأ فله أجر :هو أجر االجتهاد فقط .وفيه إشا ةر إلى أن الحاكم قد يخطىء ال عن قصد

منه ،بل عن عدم مطابقة منه لحكم هللا.

ِ
النبى ملسو هيلع هللا ىلص
الح َّجة على من قال ِإ َّن أحكام
باب ُ
يغيب بعضهم
كانت ظاهرة وما كان
ُ
من مشاهد النبى ملسو هيلع هللا ىلص وأَمور اإلسالم

ِ
وسى َعَلى ُع َمَر َف َكأََّن ُه َو َجَد ُه َم ْش ُغو ًال
اس َتأْ َذ َن َأُبو ُم َ
ال ْ
َ - 709ع ْن ُعَبْيد ْب ِن ُع َمْي ٍر َق َ
ِ
َفرجع َ ،فَقال عمر أََلم أَسمع صو َت عبِد َّ ِ
ال َما
َّللا ْب ِن َقْي ٍ
َََ
َ ُ َُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
س  ،اْئ َذُنوا َل ُه َ .فُدع َى َل ُه َفَق َ
ال َفأ ِْت ِنى َعَلى َه َذا ِبَبِيَن ٍة أَْو ألَ ْف َعَل َّن
ال ِإَّنا ُكَّنا ُنْؤ َمُر ِب َه َذا َ .ق َ
َح َمَل َك َعَلى َما َصَن ْع َت َفَق َ
ِ
ِب َك َ .فاْن َطَلق ِإَلى مجِل ٍ ِ
ام أَُبو َس ِع ٍيد
َْ
َ
س م َن األَ ْن َص ِار َفَقاُلوا َال َي ْش َهُد ِإالَّ أَ َصاغُرَنا َ .فَق َ
ال ُع َمُر َخ ِفى َعَل َّى َه َذا ِم ْن أَ ْم ِر َّ
الن ِب ِى
ال َقْد ُكَّنا ُنْؤ َمُر ِب َه َذا َ .فَق َ
اْل ُخْد ِرُّى َفَق َ
َ
الص ْف ُ ِ
َسَو ِ
اق.
ملسو هيلع هللا ىلص ،أَْل َه ِانى َّ
ق باأل ْ
أبو موسى :أبو موسى األشعرى عبد هلل بن قيس .استأذن على عمر :يعنى عمر بن الخطاب،

استأذنه ثالثا .ماحملك على ما صنعت ،أى من الرجوع .إنا كنا نؤمر بهذا ،أى بالرجوع إذا استأذنا
ثالثا ولم يؤذن لنا .البينة :الحجة والدليل .أصغرنا :وفى رواية" :أصغرنا" .وفى بعض الروايات أن

القائل أبى بن كعب .فقام أبو سعيد الخدرى :وكان أصغر القوم .الصفق :البيع .وأصله ضرب اليد

على اليد عند البيع.
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وفى الحديث أن بعض السنن كان يخفى على بعض الصحابة ،وأن الصغير قد يعلم ماال يعلم

الكبير.

ترك النكير من النبى ملسو هيلع هللا ىلص
باب َمن رأى َ
الرسول
ُحج ًة ال ِمن غير َّ
ف ِب َّ ِ
 - 700ع ْن مح َّمِد ب ِن اْلمْن َكِد ِر َقال أَري ُت جا ِبر ب َن عبِد َّ ِ
الص ِائِد
اّلِل أَ َّن ْاب َن َّ
َّللا يَحْل ُ
َ َ ْ َ َ ْ َْ
َ َُ ْ
ُ
ف ِب َّ ِ
ف َعَلى َذِل َك ِعْنَد َّ
الن ِب ِى صلى هللا
ال إنى سَمعْ ُ
الد َّ
ت عُ َم َر ي َحْل ُ
ال ُقْل ُت تَحْل ُ
اّلِل َ .ق َ
َّج ُ
عليه وسلم َفَل ْم ُيْن ِكْرُه النَّ ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص.
ابن الصياد :وفى رواية" :ابن الصائد" .واسمه صاف .وهذا الدجال هو أحد الدجَاْلين اللذين أنذر
بهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فى قوله" :إن بين يدى الساعة دجالين كذابين" .وهذا الدجال ابن الصياد هو الذى

قال فيه عمر للنبى ملسو هيلع هللا ىلص" :دعنى أضرب عنقه" ،فقال رسول هللا" :إن َي ُكنه فلن تسلط عليه" ،وهو غير
الدجال الذى يقتله عيسى بن مريم.

كتاب التوحيد
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باب ما جاء فى ُد ِ
عاء النبى ملسو هيلع هللا ىلص
َ
أُ َّم َته ِإلى توحيد هللا تبارك وتعالى
ِ
ال َّ
الن ِب ُّى
ال َق َ
َ - 707ع ْن ُم َعاذ ْب ِن َجَب ٍل َق َ
وه َوالَ
ال أَ ْن َي ْعُبُد ُ
َّللا َوَر ُسولُ ُه أَ ْعَل ُمَ .ق َ
ال َّ ُ
َق َ
ال أَ ْن َال ُي َعِذَب ُه ْم.
َّللا َوَر ُسوُل ُه أَ ْعَل ُمَ .ق َ
َّ ُ

ق َّ ِ
َّللا َعَلى اْل ِعَب ِاد .
ملسو هيلع هللا ىلص َيا ُم َعا ُذ أَ َتْد ِرى َما َح ُّ
ِ
ِِ
ُّ
ال
ُي ْش ِرُكوا به َشْيًئا  ،أَ َتْد ِرى َما َحق ُه ْم َعَلْيه َ .ق َ

أتدرى ما حقهم عليه :هذا من باب المشاكلة ال الحقيقة ،كقوله تعالىَ" :وَم َك ُروا َوَم َكر هللاُ" .أن
اليعذبهم :وذلك إذا اجتنبوا المناهى والكبائر ،وأتوا بالمأمورات.

َ - 778ع ْن َع ِائ َش َة أَ َّن َّ
َص َحا ِب ِه ِفى
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َب َع َث َر ُج ً
ال َعَلى َس ِرَّي ٍة َ ،وَك َ
ان َيْقَ أرُ أل ْ
ص َِ ِ
ِ ِ
ِ
وه أل ِ
َى
ال َسلُ ُ
َ
َّللا أَ َحٌد ) َفَل َّما َر َج ُعوا َذ َكُروا َذل َك ل َّلن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
ال ته َفَي ْخت ُم ِبـ ( ُق ْل ُهَو َّ ُ
ِ
ِ
ال
ال ألَ َّن َه ا ِص َف ُة َّ
َش ْى ٍء َي ْصَن ُع َذل َك َ .ف َسأَلُ ُ
الر ْح َم ِنَ ،وأََنا أُح ُّب أَ ْن أَ ْقَ أرَ ِب َها َ .فَق َ
وه َفَق َ
َّ
َّللا ُي ِحُّبهُ.
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْخ ِبُر ُ
وه أَ َّن َّ َ
بعث رجال على سرية ،أى أمي اًر عليها .والسرية :قطعة من الجيش ما بين الخمسة إلى الثلثمائة .كان

يق أر ألصحابه فى صالته :ويروى" :فى صالتهم" .ألنها صفة الرحمن :ألن فيها أسماءه وصفاته.

محبة هللا لعباده :إرادة اإلثابة لهم.

باب قول هللا تعالى:
(إن هللا هو الرزاق ذو القوة المتين)
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َ - 778ع ْن أَ ِبى موسى األ ْ ِ
ال َّ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َما أَ َحٌد أَ ْصَبُر َعَلى أَ ًذى َس ِم َع ُه ِم َن
ال َق َ
َش َع ِرى َق َ
ُ َ
َّ ِ
َّعو َن َلهُ اْلَوَلَد ،ثُ َّم ُي َع ِاف ِ
يه ْم َوَيْرُزُق ُه ْم.
َّللاَ ،يد ُ
أصبر ،بالرفع ،وبالنصب أيضًاَّ .يدعون له الولد ،أى ينسبونه إليه .وفى روايةَ" :ي ْدعون" .ثم يعافيهم
َ
ويرزقهم :يعافيهم من العلل والبليات والمكروهات ،ويرزقهم ما ينتفعون به من األقوات واألرزاق.

باب قول هللا تعالى( :وهو العزيز الحكيم)
اس
َ - 778ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
وت َواْل ِج ُّن َو ِ
اإل ْن ُس
َال َي ُم ُ

أَ َّن َّ
ول أَ ُعوُذ ِب ِعَّزِت َك الَِّذى َال ِإَل َه ِإالَّ أَْن َت ،الَِّذى
الن ِب َّى ملسو هيلع هللا ىلص َك َ
ان َيُق ُ
َي ُموُتو َن.

الذى ال إله إال أنت ،أى أنت الذى ،ولم يحتج إلى العائد الرابط ألن المخاطب نفس المرجوع إليه.
وكذلك ال يحتاج إليه إذا كان المتكلم نفس المرجوع إليه .كما فى قوله" :أنا الذى َس َّمتْ ِّن أ ُِّّمى َح ْيَدَ َهر "
اليموت :بلفظ الغائب ،قال العينى" :ويروى بالخطاب" ،أى ال تموت .والجن واإلنس يموتون :وكذا
المالئكة وغيرهم لقوله تعالىُ " :ك ُّل َشىء َهالِّك إالَّ َو ْج َه ُه".

ِ
س َع ِن َّ
ول َه ْل ِم ْن َم ِز ٍيد َ .حتَّى
َ - 778ع ْن أََن ٍ
ال ُيْلَقى ف َ
يها َوَتُق ُ
ال َال َيَز ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ِ
ول َقْد َقْد ِب ِعَّزِت َك َوَكَرِم َك
ض َها ِإَلى َب ْع ٍ
ين َقَد َم ُه َفَيْنَزوِى َب ْع ُ
يها َر ُّب اْل َعاَل ِم َ
َي َض َع ف َ
ض ُ ،ث َّم َتُق ُ
ِ
َّللا َل َها َخْلًقا َفُي ْس ِكَن ُه ْم َف ْض َل اْل َجَّن ِة.
ال اْل َجَّنةُ َت ْف ُ
ئ َّ ُ
ض ُل َحتَّى ُيْنش َ
َ .والَ َتَز ُ
ال يزال يلقى فيها ،أى ال يزال العصاة يلقون فى النار .هل من مزيد :قد يكون االستفهام هنا إنكاريًا،
فيكون المعنى :ليس بها مكان للزيادة أو تكون "مزيد" مصدر ميميًا .وقد يكون االستفهام طلبيًا كأنها

تستزيد ،ألن بها موضعاً للزيادة ،فتكون مزيد اسم مفعول أو مصد اًر ميمياً ،وإسناد القول إلى النار
يحتمل الحقيقة بأن يخلق هللا فيها القد ةر على القول ،أو هو إسناد مجازى ،تصوي اًر لحالها .يضع فيها
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قدمه ،أى يذللها تذليل من يوضع تحت ِّّ
الرجل .والعرب تضع األمثال باألعضاء وال تريد أعيانها.

ينزوى :يجتمع وينقبض .قد قد ،أى حسبى حسبى .وهى بفتح القاف وسكون الدال وكسرها أيضًا.
وفى رواية" :قط قط" .الجنة تفضل ،أى تزيد عن الداخلين فيها .ويروى" :بفضل" .فضل الجنة ،أى
الذى بقى منها.

مايذكر فى الذات والنعوت وأَسامى هللا
باب ُ
َ - 778ع ِن ُّ
يف
ان ْب ِن أَ ِس ِيد ْب ِن َج ِارَي َة الثََّق ِف ُّى َ -حِل ٌ
الزْه ِرِى أَ ْخَبَرِنى َع ْمُرو ْب ُن أَ ِبى ُس ْفَي َ
اب أَ ِبى ُهريرَة  -أَ َّن أَبا ُهريرَة َقال بع َث رسول َّ ِ
ان ِم ْن أَ ْص َح ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َع ْشَرًة
ِلَب ِنى ُزْهَرَة َوَك َ
َ َْ
َ َ َْ َ َ َ َ ُ ُ
َخبرِنى عبيُد َّ ِ
ِ
اض أَ َّن ْابَن َة اْل َح ِار ِث أَ ْخَبَرْت ُه
َّللا ْب ُن ِعَي ٍ
َُ ْ
مْن ُه ْم ُخَبْي ٌب األَ ْن َص ِارُّى َ ،فأ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
أََّن ُه ْم ِح َ
ين ْ
وسى َي ْس َتحُّد ِب َها َ ،فَل َّما َخَر ُجوا م َن اْل َحَرمِ لَيْقُتلُ ُ
وه َق َ
اس َت َع َار مْن َها ُم َ
اج َت َم ُعوا ْ

ُخَبْي ٌب األَ ْن َص ِارُّى:
ين أُْقَت ُل ُم ْسِل ًما
َوَل ْس ُت أَُب ِالى ِح َ

ان َِّ ِ
ّلِل َم ْصَرِعى
َعَلى أَ ِى ِش ٍق َك َ

ات ِ ِ
وَذِل َك ِفى َذ ِ
ِن َي َش ْأ
اإل َله َوإ ْ
َ

وُيَب ِار ْك َعَلى أَْو َص ِ
ال ِشْل ٍو ُم َمَّزِع
ِ
َخَبَر َّ
يبوا.
َفَقَتَل ُه ْاب ُن اْل َح ِار ِث َفأ ْ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْص َح َاب ُه َخَبَرُه ْم َيْو َم أُص ُ
خبيب ،بضم الخاء المعجمة على هيئة التصغير ،وهو خبيب بن عدى األوسى األنصارى .فأخبرنى
ّ
عبيد هللا :القائل هو الزهرى ،وهو دمحم بن مسلم بن شهاب .ابنة الحارث ،هى زينب بنت الحارث.
أنهم حين اجتمعوا :هم بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ،وكان خبيب قد قتل أباهم

الحارث ،يوم بدر ،ثم ا ستمكن منه بنو لحيان ،وهم حى من هذيل كانوا على الشرك ،فباعوه لبنى

الحارث ،فلبث خبيب عندهم أسي ًار حى انقضت األشهر الحرم ،فعزموا على قتله .استعار منها :وفى

رواية" :فاستعار منها" .يستحد بها ،أى يحلق بها شعر عانته لئال يظهر عند قتله .وموسى بعدم

ن
موسى" بالصرف على أنه على وزن مفعل .وفيه
الصرف ألنه على وز فعلى .وفى بعض النسخً " :

خالف بين الصرفين .والموسى :آلة حديد يحلق بها الشعر .ولست أبالى :وفى رواية "وما إن إبالى"،
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وأخرى "وما أبالى" .الشق ،بالكسر :الجنب .المصرع :المطرح على األرض ،أو مصدر ميمى من
الصرع .وذلك ،أى عدم المباالة ،أو القتل .فى ذات اإلله ،أى فى زجهه وطلب ثوابه .األوصال:

جمع وصل ،بالكسر والضم ،وهو مجتمع العظم .الشلو ،بالكسر :العضو .الممزع :المقطع المفرق.

والبيتان من أبيات ساقها ابن إسحاق فى السي ةر  677- 678جوتنجن .ابن الحارث :اسمه ُعقبة بن

الحارث ،قتله ثم صلبه بموضع يسمى التنعيم.

باب قوله تعالى( :ويحذركم هللا نفسه)
َ - 778ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
َّللا اْل َخْل َق َك َت َب ِفى ِك َتا ِب ِه ُ -هَو
ال َل َّما َخَل َق َّ ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
َي ْك ُت ُب َعَلى َن ْف ِس ِه َ ،و ْهَو َو ْض ٌع ِعْنَد ُه َعَلى اْل َعْر ِ
ش ِ -إ َّن َر ْح َم ِتى َت ْغِل ُب َغ َض ِبى .
ويحذركم هللا نفسه :من اآليتين  80،13من سو ةر آل عمران .كتب فى كتابه ،أى أمر القلم أن يكتب

فى كتابه .وإنما كتب ذلك تذكي ًار للمالئكة الموكلين ،فإنه جل وعز ال ينسى .وهو يكتب على نفسه:
وفى رواية" :هو" بغير الواو .وهو وضع ع نده على العرش ،أى موضع عنده على العرش .وفى

ض َع" .تغلب غضبى ،أى تسبقه .والمراد بالغضب ما يترتب عليه ،وهو تعذيب من استحق
روايةَ" :و َ
الغضب .والمعنى أن رحمته أكثر من غضبه ،فهى تشمل اإلنسان جنيناً ورضيعاً وفطيماً وناشئاً.
وأما الغضب فليس يكون منه تعالى إال بعد صدور مخالفة عن اإلنسان المكلف .أو المراد أن
العقاب ال يكون إال بعد اإلمهال ومنح الفرصة للتوبة.

ال َّ
َّللا َت َعاَلى أََنا
ول َّ ُ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ُ
ال َق َ
َ - 778ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِعْنَد َظ ِن َعْبِدى ِبى َ ،وأََنا َم َع ُه ِإ َذا َذ َكَرِنى َ ،فِإ ْن َذ َكَرِنى ِفى َن ْف ِس ِه َذ َكْرُت ُه ِفى َن ْف ِسى ،
ِِ
اعا ،
ِن َذ َكَرِنى ِفى َم ٍأل َذ َكْرُت ُه ِفى َم ٍأل َخْي ٍر ِمْن ُه ْم َ ،وإ ْ
َوإ ْ
ِن َتَقَّر َب ِإَل َّى ِب ِشْب ٍر َتَقَّرْب ُت ِإَلْيه ذَر ً
ِ
ِ
ِن أَ َت ِانى َي ْم ِشى أَ َتْيتُهُ َهْرَوَل ًة.
اعا َ ،وإ ْ
َوإ ْ
اعا َتَقَّرْب ُت ِإَل ْيه َب ً
ِن َتَقَّر َب ِإَل َّى ذَر ً

137

هذا من األحاديث القدسية التى ينسب القول فيها إلى هللا عزوجل .أنا عند ظن عبدى بى ،أى إن

ظن أنى أعفو عنه وأغفر له ذلك ،وإن حسب أنى أعاقبه وأؤاخذه فاألمر كذلك .وفيه حث على أن

يرجح العبد جانب الرجاء فى هللا على جانب الخوف منه .وقيد بعض العلماء هنا بالمحتضر تحض هر

المالئكة .وأنا معه :معه ،أى أمنحه الرحمة والتوفيق ،والهداية والرعاية .ذكرنى :س اًر بالتنزيه
والتقديس والخوف .ذكرته ،األولى :بالثواب والرحمة والرضا .فى مأل ،أى فى جماعة يمثلون العين،

والمراد ذ كرنىجهرة .ذكرته ،الثانية :بالثواب فى جماعة المالئكة .وإن تقرب إلى شب ًار :ويروى" :إن
تقرب إلى بشبر" ،أى بمقدار شبر .والشبر :مقدار ما بين طرفى الخنصر واإلبهام ،والمراد إن تقرب

إلى بطاعة قليلة جازيته بمثوبة كثيرة ،ومهما يزذ فى طاعته أزد فى ثوابه .تقربت إليه باعًا :وفى
رواية" :منه باعًا" .والباع :طول ذراعى اإلنسان وعضديه وعرض صدره ،وهو مسافة مابين الكفين
إذا انبسطت الذراعان يميناً وشماالً .الهرولة :اإلسراع بين العدو والمشى.

باب قول هللا تعالىِ( :ل َما َخَلْق ُت بَِيَد َّي)
 - 779ع ْن عبِد َّ ِ
َّللا أَ َّن َي ُه ِ
اء ِإَلى َّ
َّللا ُي ْم ِس ُك
َ َْ
ال َيا ُم َح َّمُد ِإ َّن َّ َ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َفَق َ
ود ًّيا َج َ
السمو ِ
ال َعَلى ِإ ْصَب ٍعَ ،و َّ
الش َجَر َعَلى ِإ ْصَب ٍع
ات َعَلى ِإ ْصَب ٍع َواألََر ِض َ
َّ َ َ
ين َعَلى ِإ ْصَب ٍع َ ،واْل ِجَب َ
 ،واْل َخالَ ِئق عَلى ِإصب ٍع  ،ثُ َّم يُقول أََنا اْلمِل ُك َ .ف َض ِح َك رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َبَد ْت َنَو ِ
اج ُذ ُه
َ َ
َْ
َ
َُ ُ
َ
َ ُ
ق َقْد ِِره ).
َّللا َح َّ
ُث َّم َقَ أَر ( َو َما َقَدُروا َّ َ
لما خلقت بيدى :اآلية  49من سو ةر ص .عبد هللا :عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنه .أن يهوديا :لم
يعرف اسمه.

فى كتاب التفسير" :جاء حبر من األحبار إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال :يا دمحم ،إنا تجد أن هللا يجعل
السموات على إصبع ،واألرضين على إصبع ،والشجر على إصبع ،والماء والثرى على إصيع،

وسائر الخالئق على إصبع فيقول :أنا هللا" والمراد بكلمة "نجد" نجد فى التوراة .االخالئق ،أى سائر

المخلوقات مما لم يسبق ذكره .النواجذ :جمع ناجذ ،وهو الضرس .فضحك :إنما ضحك إعجابا بقول

اليهود وتصديقًا له ( .بمعنى الربوبية الكاملة له على سائر مخلوقاته وليس بمعنى التشبيه والتجسيم.
ّللا َح َّق َق ْد ِِّّهر" .حق قدره ،أى ما عظموه حق تعظيمه .وهى اآلية
يؤكد ذلك تعقيبه باآليةَ" :وَما َقَد ُروا َّ َ
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ِّ
ضتُ ُه َي ْوَم اْلِّقَي َام ِّة " ،وفى اآلية  56من سو ةر
يعا َق ْب َ
 64من سو ةر الزمر .وتمامهاَ " :واأل َْر ُ
ض َجم ً
ّللاُ َعَلى َب َشر ِّم ْن َشيء" .وفى اآلية  47من سو ةر
َنزَل َّ
ّللا َح َّق َق ْد ِِّّهر ِّإ ْذ َقاُلوا َما أ َ
األنعامَ " :وَما َقَد ُروا َّ َ
ْ
ِّ ِّ
ّللا َلَقِّو ٌّي َع ِّزيز" ،وليس فى أولها واو.
ّللا َح َّق َق ْد ِّهر إ َّن َّ َ
الحجَ " :ما َقَد ُروا َّ َ

ان عر ُش ُه عَلى اْلم ِ
اء)
َ
بابَ( :وَك َ َ ْ
َ
ين َّ ِ
َ - 770ع ْن أَ ِبى ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
اء
َّللا َمألَى الَ َي ِغ ُ
ال ِإ َّن َي ِم َ
يض َها َن َفَق ٌة َس َّح ُ
الن ِب ِى ملسو هيلع هللا ىلص َق َ
ض َفِإَّن ُه َلم يْنُقص ما ِفى ي ِم ِ
السمو ِ
اللَّْي َل َو َّ
ين ِه،
ات َواألَْر َ
َ
الن َه َار  ،أََ أَرْي ُت ْم َما أَْن َف َق ُمْن ُذ َخَل َق َّ َ َ
ْ َ ْ َ
وعر ُش ُه عَلى اْلم ِ
ض.
اء َوبَِيِدِه األ ْ
ض َ -يْرَف ُع َوَي ْخ ِف ُ
ض  -أَ ِو اْلَقْب ُ
ُخَرى اْل َفْي ُ
َ
َ َْ
َ
وكان عرشه على الماء :اآلية  4من سو ةر هود .يمين هللا :كناية عن خزائنه ومستودع أرزاقه ،وفى

كتاب التفسير" :يد هللا مألى" .ال يغيضها :الينقصها .وفى رواية" :التغيضها" بالتاء.

سحاء :دائمة الهطل والصب بالعطاء .وهى فعء ال أفعل لها كهطالء .ويروى" :سحا" بالتنوين نصبًا
على المصدر .أرأيتم ما أنفق :فى رواية "ما أنفق هللا" .الفيض :فيض اإلحسان بالعطاء .والقبض:
المنع .يرفع ويخفض :يرفع منزلة أقوام ويخفض منزلة آخرين.

باب قول هللا تعالى:
اض رةٌ * ِإَلى ربِها َن ِ
ِ
اظَرةٌ)
َ َ
وه َيْو ِم ٍئذ َّن َ
( ُو ُج ٌ
 - 777ع ْن عِد ِى ب ِن ح ِات ٍم َقال َقال رسول َّ ِ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َما ِمْن ُك ْم ِم ْن أَ َحٍد ِإالَّ َسُي َكِل ُم ُه َرُّبهُ،
َ َ ْ َ
َ ََُ ُ
ِ
اب َي ْح ُجُب ُه.
َلْي َس َبْيَن ُه َوَبْيَنهُ تُْر ُج َم ٌ
ان َو َال ح َج ٌ
وجوه يومئذ ناضرة :اآلية  18،11من سو ةر القيامة .الناضرة :الحسنة الناعمة .والنظر إلى هللا بال

كيفية وال جهة وال ثبوت مسافة .الترجمان :الذى يترجم الكالم ،أى ينقله من لغة إلى لغة أخرى،

وروى بفتح التاء وضمها مع ضم الجيم فى اللغتين ،ويقال فيه أيضًا "ترجمان" بفتح التاء والجيم.
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وعبا ةر القاموس :الترجمان كعنفوان وزعفران وريهقان" .يحجبه :يمنعه ،أى من رؤية هللا تعالى .وفى

رواية :وال حاجب يحجبه".

باب قول هللا تعالى
ِ
ِ
(وَن َضع اْلمو ِاز َ ِ
ام ِة)
َ ُ ََ
ين اْلق ْس َط لَيْو ِم اْلقَي َ
ان َح ِب َيب َت ِ
الن ِب ُّى ملسو هيلع هللا ىلص َكِل َم َت ِ
ال َّ
ان ِإَلى
ال َق َ
َ - 8888ع ْن أَ ِبى هَُرْيَرَة  -رضى هللا عنه َ -ق َ
ِ
ان َّ ِ
ان َّ ِ
ان عَلى ِ
ِ
ان ِفى اْل ِم َيز ِ
انَ ،ث ِقيَل َت ِ
الل َس ِ
َّللا
َّ
َّللا َوِب َح ْمِده ُ ،سْب َح َ
ان ُسْب َح َ
الر ْح َم ِنَ ،خفي َف َت ِ َ
اْل َع ِظي ِم.
ونضع الموازين القسط :اآلية  74من سو ةر األنبياء .والقسط :العدل ،وهو مصدر وصف به فلذا

التزم إفراده .ليوم القيامة ،أى لحساب يوم القيامة ،أو الالم بمعنى عند ،كقولك :جئتك لخمس خلون

من الشهر ،وكقول النابغة:

لستة أعوام وذا العام سابع

توهمت آيات لها فعرفتها

الحبيبة :المحبوبة ،والمراد أن قائلها محبوب عند هللا .ومحبة هللا تعالى لعبده :إرادته إيصال الخير

إليه والتكريم ،وإنما أنثت الحبيبة مع أنها فعلية بمعنى مفعول وقد ذكر موصوفها –لمراعاة التناسب

بينها وبين الخفيفة والثقيلة وهما بمعنى فاعلة .أو يقال إن استواء المذكر والمؤنث والمفرد والجمع فى
هذا على سبيل الجواز ال على سبيل الوجوب .والمراد بالكلمة هنا الكالم ،كما يقال :كلمة التوحيد.

خفيفتان على اللسان :وذلك للين حروفهما وسهولة مخارجهما ،فليس فيهما من حروف الشدة سوى

الباء الموحدة ،وال من حروف االستعالء سوى الظاء المعجمة .وحروف الشدة هى الهم ةز والباء والتاء

والجيم والدال والطاء والقاف والكاف .وحروف االستعالء هى الخاء والصاد والطاء والظاء والغين

والقاف .وليس فيهما فعل ،واالسم أخف من الفعل ،كما ليس فيهما اسم مستثقل كالممنوع من

الصرف .ثقيلتان فى الميزان :وذلك لكث ةر األجور المدخرة لقائليهما ،والحسنات المضاغفة للناطق
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بهما .سبحان هللا :تنزيهًا له .والواو فى "وبحمده" للحال ،أى أسبحه متلبسًا بحمدى له ،من أجل
توفيقه لى للتسبيح ونحوه.
هذا الحديث ،وهو خاتمة األلف المختارة ،هو كذلك خاتمة ما رواه البخارى فى صحيحه .والحمد هلل

على ما أعان ووفق ،وكان الفراغ من هذا االختيار ليلة الثالثاء ،وهى ليلى العشرين من جمادى

األولى سنة  .6839وكان الفراغ من تخريجه وتفس ي هر صبيحة الخميس ،وهو الثامن من ربيع الثانى

سنة  .6839وكتب :عبد السالم دمحم هارون.

ثم كان الفراغ من جمع وتنسيق شروحه ،وضبط ومراجعة أحاديثه مساء يوم الجمعة الثامن والعشرين

من رجب  .6763وكتب :نبيل عبد السالم دمحم هارون.
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